
االثنين : 15 / 7 / 2013م 
 الموافق :6 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1670( تواصل وزارة الكهرباء ممارسة الفساد بشكل سافر، ومؤخرًا كشفت وثيقة عن صفقة  14

فساد واضحة في المناقصة الخاصة بتوريد معدات كهربائية لمحافظة الحديدة.  
وأظهرت الوثيقة وفقًا لموقع »المؤتمر نت« تحلياًل للمناقصة )2013/15( أن مؤسسة ) ي. ع.ع( 
مؤهلة فنيًا أكثر من شركة )أ.ل( وقدمت المؤسسة المؤهلة سعر أقل بـفارق )77( ألف دوالر من 

الشركة التي قدمت سعر )407( آالف دوالر. 
وقال مصدر في الكهرباء إن المناقصة أرسيت على الشركة األكثر سعرًا واألسوأ في المواصفات 

الفنية خالفًا لقانون المناقصات والئحته التنفيذية. 
وأضاف أن المؤسسة استبعدت الشركة المستحقة للفوز بالمناقصة بمبرر أن معداتها منتجة 

محليًا.  يشار إلى أن توصيات حكومية والئحة قانون المناقصات تعطي األولوية للمنتج المحلي عند 
توافر الشروط الفنية. 

ات المتنافسين أن المعدات المنتجة محليًا هي ذات منشأ  وذكر التحليل المالي والفني لعطاء
بريطاني تم تجميعها محليًا. 

ويتهم الوزير سميع بالتورط في تكبيد االقتصاد الوطني مبالغ باهظة تصل الى )10( ماليين 
دوالر شهريا بفعل االستمرار في شراء الطاقة من قبل شركات تتبع قيادات في حزب االصالح 
واهمال تنفيذ مشروع مأرب )2( بقدرة )400( ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع االستراتيجية 

والذي سوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة في البالد.

فساد سميع يطال كهرباء الحديدة

قيادات مدنية تحذر من ثورة ضد اإلقصاء

حذرت عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني من  ثورة تلوح في األفق بسبب اإلقصاء واالستحواذ  
الذي تمارسه جماعة اإلخوان ) اإلصالح ( التي أثبتت أنها ال تستطيع التعايش مع اآلخرين وال تؤمن 

بالشراكة الوطنية.
مشيرين إلى أن ردة فعل الشارع اليمني ضد إخوان اليمن ستكون أشد من ردة فعل الشارع المصري الذي 

اقتلع مرسي من الرئاسة وتسلط جماعة اإلخوان في الـ30 يونيو الماضي.
وأكدت القيادات المدنية في أحاديث لـ " الميثاق " إلى أن تجربة اإلخوان في اليمن كارثية أيضًا في االقصاء 

والفساد. وتوعدت المنظمات المدنية بحشد الشارع وإيقاف جرائم االخوان إلى الحصيلة:

 استطالع/ عبدالكريم المدي

صخر يعاقب قيادات نقابية كسبت دعوى قضائية ضده
أقدم وزير المالية صخر الوجيه على معاقبة اثنين من أعضاء نقابة موظفي  

وزارة المالية بنقلهم  إلى محافظتي مأرب والجوف، في مخالفة صريحة 
للقوانين التي تنظم العمل النقابي والعمالي وفي تأكيد على سوء استغالل الوظيفة 

العامة.
وأفاد مصدر نقابي أن نقل الوزير لياسر محمد العبيدي أمين عام النقابة إلى محافظة 
الجوف ونوفل الرفاعي عضو النقابة إلى محافظة مأرب تم على خلفية النشاط النقابي 
الذي يقوم به القياديان وبقية قيادة النقابة خاصة في الفترة األخيرة، بعد دعوة النقابة 
للوقفات االحتجاجية رفضًا ألخونة الوزارة ومحاصصة الوظيفة العامة في ديوان الوزارة 

ومكاتب المحافظات.

وكشف مصدر نقابي آخر أن الوزير صخر الوجيه سبق أن وجه مذكرة العام الماضي 
لوزير الخدمة المدنية استغنى فيها عن العبيدي والرفاعي وموظف ثالث على 
خلفية نشاطهم النقابي، وطالب بتوزيعهم على أي جهة حكومية غير المالية 
بعد أن رفعوا دعوى قضائية ضد الوزير في المحكمة االدارية بأمانة العاصمة، 
تنازل الوزير في جلستها الثانية عن قرار االستغناء' إال أن مطالبتهم بالتعويض، 
اتها وأصدرت في الـ24 من فبراير الفائت حكما  جعل المحكمة تستمر في إجراء

بتعويضهم.
ويواجه وزير المالية احتجاجات مطلبية لموظفي الوزارة ومكاتبها في المحافظات، 

وعدد من الموظفين في جهات حكومية أخرى.

تشكيل نقابة للمقصيين في مختلف 
المؤسسات والقطاعات

قال المحامي محمد المسوري - 
أمين عام مؤسسة البيت القانوني 
: اإلقصاء هو ديدن اإلخوان الذين 
اثبتت األحداث منذ أكثر من 80 
عاما أنهم ال يستطيعون العمل 
مع أي قوى وطنية اخــرى..  كما 
أنهم ال يعيرون القوانين وحقوق 
اإلنسان والمواثيق واإلتفاقيات 
الدولية أي معنى أو قيمة بل أنهم 

ال يقيمون وزنا لحياة اإلنسان وحريته وحقوقه.
وأضاف:على المقصيين في  مختلف المؤسسات والجهات 
الحكومية أن يشكلوا  كيانا نقابيا يجمعهم، وأن يستعينوا 
بفريق من المحامين للطعن في قرارات االقصاء  ويجب أن 
تقوم المنظمات بالتنسيق لمواجهة هذه الجرائم وتشكيل 
كيانًا موحدًا لذلك- وعلينا ان نستغل القضاء كونهم االن 

مستهدفين بحزمة تعيينات أخوانية في القضاء.

جماعة اإلخوان تثبت أن المنطق ال يحكم تصرفاتها
الدكتور / عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان قال: أعتقد أن ما يدور في المحيط العربي وبالذات 
بعد اسقاط االخوان في مصر يفرض على  إخوان اليمن أن يتراجعوا عن الكثير من قراراتهم 
، أو هذا ما يمليه المنطق السوي ، لكن هذه الجماعة تثبت يومًا بعد آخر أن المنطق ال يحكم 
تصرفاتها، ولذلك فإن لم تستوعب الدرس مما يحدث في مصر ، واستمرت في المكابرة وظلت 
على حالها في ممارسة سياسة اإلقصاء فإن ذلك يكشف للناخب اليمني المزيد والمزيد من أقنعتهم 
، وبشكل شخصي ال أتمنى وال انصح أن يؤدي ذلك للخروج للشارع ، ألن من شان ذلك أن يزيد من 
حالة االنقسام والتشظي وتعميق الكثير من الجروح التي لم تندمل بعد في النسيج االجتماعي 

اليمني منذ العام 2011م وحتى اليوم.

الضبيبي: اإلقصاء جريمة 
ونحذر من نتائجه الكارثية

قــال األســتــاذ الشاعر /خالد 
الضبيبي - عضو إتحاد األدباء 
والكتاب اليمنيين : ال شك أن 
اإلقصاء السياسي من الوظائف 
العامة يعد كــارثــة ومــدعــاة 
للفوضى وردود األفعال التي 
ــم االجــتــمــاعــي  ــســل تـــهـــدد ال
.واإلقـــصـــاء - أيــضــا - نقيض 
الديمقراطية والعدالة والحرية 
.ومـــــن يــمــارســه إنـــمـــا يــدفــع 

بالمجتمع للفوضى والثورة الحقيقية إلقتالعه.. 
وأضاف: أنا مع الوطن وأمنه واستقراره ومن اراد أن 
يمارس السياسة فليمارسها وفقا للقيم واألخالقيات 
والقوانين.. يحترم اآلخر وحقه في العيش  والوظيفة  
اتهم الحزبية..  بعيدًا عن تصنيف الناس وفقا إلنتماء
اتهم الحزبية أيضا..  وإقصاءهم أو تعيينهم بناء إلنتماء
وأعتقد أن المجتمع اليمني اليوم يكاد ينفجر من 

ات والممارسات الضيقة والالمسؤولة..  اإلقصاء

السبل: منظمات المجتمع المدني قادرة على كشف ووقف مشاريع اإلخوان
قال التربوي والنقابي أحمد قائد السبل : سياسة 
اإلقصاء التي يتخذها اإلخوان  في اليمن كانت سببًا 
دعوا بهم، 

ُ
رئيسًا لنفور الكثيرين من الذين خ

ناهيك عن أن هذه السياسة هي التي أسقطت 
مرسي وأخرجت شعَب مصَر إلى الشارع مطالبًا 
برحيل اإلخوان.. .وما يحدث في اليمن من اقصاء 
للطرف اآلخر الذي ال ينتمي لحزب اإلصالح أمٌر 
تعدى حدود صبر الكثيرين وقد يدفع بالشعب 
اليمني إلى اإلقتداء بالخروج المصري األخير الذي 
زلزل اركان اإلخوان ولقنهم درسًا قاسيًا.. وكم 

وددُت لو اعتبَر به حزب االصالح حتى ال يكونوا قاب سقوٍط 

ــى مــن اخـــوان مــصــر.. باختصار اإلقصاء  أو أدن
سياسة الجبناء دومًا ألنهم ال يملكون قاعدة 
يرتكزون في سياستهم الباهتة دومــا والتي 
َتاح لها 

ُ
تعتمد غالبًا في انتهاز الفرص التي ت

كما فرصة الشباب الذين قدموا دماءهم قربانًا 
ألطماع اإلخوان المفلسين تحت ذريعة الجهاد 
واالستشهاد ومحاربة الفساد.. وليت شعري 
فاقد الشيء كيف يمنحه لألخرين..؟ مؤكدا ان 
منظمات المجتمع المدني قادرة على خلق وعي 
عام لدى الشارع من شأنه أن يفشل مخططات 

اإلصالح ويضع حدا لسلوكياتهم المريضة.

المرسي: على الظالميين أن يحذروا غضب المقصيين
من جانبه قال المحامي صالح المرسي: سياسة اإلقصاء التي 
يمارسها حزب اإلصالح تعد جريمة وقد أثبت هذا التنظيم  أنه 
يريد االستحواذ على الرأي والرؤية والمقدرات في الواقع وأنا كيمني 
وحقوقي ارفض سياسة اإلقصاء التي ال يمارسها إال الظالميون 
والرجعيون واإلنقالبيون على القوانين والدساتير وإرادة الشعوب 
.وهذا السلوك يصطدم بالحرية والديمقراطية والشراكة الوطنية 

وكل المواثيق واإلتفاقيات الدولية.
وقـــال :أحـــذر مــن تــداعــيــات ونتائج اإلقــصــاء الــتــي ستعصف 

بالمجتمع وتقتلع القوى التي تمارسه من جذورها..

العلفي: يجب أن نثور ضد اإلقصاء والفساد
أما األخ عصام العلفي - أمين عام اإلئتالف اليمني للتعليم للجميع فقال : إذا 
استمر اإلصالح يمارس إقصاء الموظفين الذين ال يدينون لهم بالوالء فإن الشارع 
اليمني سيثور بشكل غير متوقع وأشد من ثورة 30 يونيو 2013 في مصر.
وأضاف: أنا مع ثورة وخروج كهذا  ضد الفساد واإلقصاء أو أي توجه يدعم 
سياسة االستيالء واالستحواذ والسطو على الوظيفة العامة، فسياسة اإلقصاء 
التي يمارسها ) اإلصالح( ممقوتة ومرفوضة من كل شرائح المجتمع.. بدليل 
دعوا باإلصالح واكتشفوا سلوكياتهم 

ُ
أنها قد تسببت في نفورالكثيرمن الذين خ

وممارساتهم اإلقصائية.. ناهيك عن أن هذه السياسة هي التي أسقطت مرسي 
وأخرجت شعَب مصَر إلى الشارع مطالبًا برحيل اإلخوان.. .

اإلخوان يسرقون اآلمال ومشروعهم الوحيد اإلقصاء
> الشاعر والناشط أحمد عثمان العبدلي قائال : ما يحدث في بالدنا حقيقة من اقصاء للطرف 
اآلخر الذي ال ينتمي لحزب اإلصالح أمٌر تعدى حدود صبر الكثيرين وقد يدفع بالشعب اليمني 
إلى اإلقتداء بالشعب المصري و الخروج إلى الشارع لزلزلة اركان اإلخوان.. الذين إلى اليوم يبدو 
أنهم لم يعتبَروا بالتسونامي الذي اقتلع حلفاءهم في مصر ولست مبالغا - وبالنظر لممارسات 

إخوان اليمن - إذا ما قلت إنهم قاب سقوٍط أو أدنى من اخوان مصر..
باختصار..  اإلقصاء سياسة الجبناء والمفلسين دومًا الذين ال يملكون قاعدة يرتكزون عليها 
في سياستهم.. إنما يعتمدون على سرقة األحداث وتحين الفرص دون أن يكون لهم مشاريع 
وطنية وسياسية وتنموية تنطلق من هموم الشارع ومصالح الناس وقال: ما يحدث في اليمن 
من اقصاء للطرف اآلخر الذي ال ينتمي لحزب اإلصالح أمٌر تعدى حدود صبر الكثيرين وقد 

يدفع بالشعب اليمني إلى اإلقتداء بالخروج المصري الثوري األخير.


