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وزير رياضة المغتربين!!
المتابع لتحركات وزير المغتربين ورحالته المتعددة يجد   

أغلبها الى المملكة العربية السعودية وكأن اليمن ليس لديها 
مغتربون إال هناك..!!

آخر اهتماماته المهمة وذات األهمية بمغتربينا كانت في المنطقة 
الشرقية للمملكة العربية السعودية والمتمثلة بحضور مباراة 

للجالية اليمنية هناك، عّبر الوزير خاللها عن سعادته بالنشاط 
الرياضي الواسع، مؤكدًا دعم وزارته المستمر لهذه األنشطة.

نقول لوزيرنا القهالي : اترك الجماعة يطلبوا الله على بطونهم 
وعيالهم والتلحقهم بالدبور الى هناك، اذا كان فيك خير مارحلوا 

عشرات اآلالف بتلك الصور المهينة؟!

فضائح موثقة عن »أخونة« وزارة التربية والتعليم

وأض�������اف: ان تلك 
ال����ق����رارات وغ��ي��ره��ا 
ل��م تخضع للمعايير 
القانونية بل الغرض 
منها مواصلة عمليات 
االق���ص���اء والتهميش 
ب���ح���ق ال���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي 
ال����ق����ط����اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وال������ت������رب������وي ب���ه���دف 
االستحواذ على الوظيفة 
العامة وفق معيار الوالء 
وعملية النشاط في إطار 
الحزب الواحد..مشيرا إلى 
ن��ق��ل ق���راب���ة)70( موظفا 
من وزارة الداخلية للعمل 
في وزارة التربية والتعليم 

ألسباب غير معروفه . 
مؤتمر صحفي عقدته وت���ط���رق ال��ح��ك��ي��م��ي - في 

السبت جهة انقاذ بصنعاء تحت عنوان رفضا لتمادي الفساد 
واستمرار األخونة في النظام التعليمي والتربوي - إلى عدد 
من االختالالت االدارية والفنية في السياسات والممارسات 
التربوية والتعليمية منها قيام وزير التربية والتعليم بإفساد 

مدونة الحكم الرشيد المقرة من قبل رئاسة الوزراء.
من جانبه تحدث مستشار وزارة التربية والتعليم لشئون 
الدراسات والبحوث وتطوير التعليم االستاذ الدكتور محمد 

ح��س��ن ع��ب��ده ال��م��س��وري ع��ن اق��ص��اء وزي��ر 
التربية ل�96باحثا يعملون في المؤسسات 
التعليمية ومركز البحوث والتطوير التربوي 
واستبدالهم بعدد من النشطاء والمناصرين 

المقربين من حزبه.. 
مشيرا إل��ى تشكيل الوزير االش��ول للجان صورية بنسبة 
75% م��ن نفس الفصيل الحزبي للقيام ب��إج��راء عملية 
المقابالت والمفاضلة في التعيين في المواقع القيادية، وكذا 
تشكيل الفرق واللجان دون معايير للقيام بإعداد وثائق 
المناهج المدرسية وأدلة التقويم الصحي للتالميذ وتطوير 
فلسفة التربية والمنطلقات العامة للمناهج المعدة عام 88م.

ولفت الدكتور المسوري الى ان قيادة وزارة التربية والتعليم 
عمدت اليوم في كل مهامها وأساليبها على العمل بمبدأ الثقة 

ة والنشطاء بدل  بدل الكفاء
الخبراء وال��والء الحزبي بدال 

عن الوالء للوطن.
مشيرا إلى ان ن��زوع قيادة 
ل��ت��رب��ي��ة والتعليم  وزارة ا
ال���ح���ال���ي���ة ن���ح���و ت��وظ��ي��ف 
مؤسسات التعليم في اليمن 

ل��خ��دم��ة أغ������راض س��ي��اس��ي��ة 
وحزبية ضيقة واخ��ت��الق أزمة 

للنظام التعليمي تمثلت بإشكالية 
الوقوع بين التحديد والتجديد وما 

بين االبداع واالتباع ، والحرص على 
تعزيز الهوية االسالمية من منظور 

ايدلوجي)طائفي، وسياسي( دون مراعاة 
لخصائص ومتطلبات نمو الدارسين من 

االنشطة بمسئولية علمية وتربوية ووطنية 
وحضارية.

وق��ال ال��دك��ت��ور ال��م��س��وري ان ق��ي��ادة ال���وزارة 
عمدت على اعداد مناهج اللغة العربية والرياضيات 

والعلوم لتالميذ الصفوف)1-3( من التعليم االساسي 
وتجريبة حاليا ف��ي 1200 م��درس��ة على مستوى 

الجمهورية خارج اطارها القانوني والمؤسسي المتمثل 
بمركز البحوث والتطوير ال��ت��رب��وي المعني بالمناهج 

والتخطيط والتجديد التربوي وذل��ك لضمان االستدامة 
والمحاسبة..

 نقل 70 موظفا 
من الداخلية الى 
التربية والتعليم

استبدال »96« باحثًا 
في مركز البحوث 

والتطوير التربوي 
بنشطاء إصالحيين

)جبهة انقاذ (صبري الحكيمي - عن اصدار   كشــف رئيس لجنة التربية والتعليم بـ
وزيــر التربيــة والتعليم الدكتــور عبد الرزاق االشــول لعدد 115 قــرارا جديدا 
بتعييــن مدراء مــدارس في عدد من مدارس الجمهورية ينتمي جميعهم لحزب واحد هو 

تجمع االصالح..

تعيين  أكثر من 20 
إصالحيًا مدراء عموم 

في ديوان الوزارة

115 مدراء 
ومدارس

حتى المحكمة العسكرية الترحم الجنود!!

األح��ك��ام التي أصدرتها المحكمة   
العسكرية بحق »170« جنديًا 
بتهم رفض األوامر العسكرية والتي تمثلت 
بالحبس من ستة أشهر الى ثالث سنوات 
والفصل من قوات الجيش، كانت أحكامًا محل 

احترام وتقدير!!
ل ألم تنطبق هذه التهم على اولئك  نتساء
العسكريين الذين خيموا عام 2011م وما 
بعدها في شارع الستين بجوار منزل رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة 
ورف��ض��وا أوام���ر قياداتهم العليا وتركوا 
مواقعهم العسكرية، وتسببوا بقتل هيبة 
الجيش اليمني وذبحوها  من ال��وري��د الى 

الوريد؟
ما ال��ذي فعلته المحكمة العسكرية إزاء 
الضابط الذي قام بقذف قائد القوات الجوية 
بجزمته.. أل��م تكن ه��ذه إهانة للمؤسسة 

العسكرية العظيمة بأكملها؟
أين هي المحكمة العسكرية مما يحصل 
للكثير من الضباط والصف والجنود اليوم من 
تعسف واقصاء وسجن في كثير من األلوية 
بتلوا بقيادات حزبية 

ُ
والمعسكرات الذين أ

أكثر منهم عسكريين؟!
أي��ن المحكمة العسكرية م��ن الضباط 

والجنود الوهميين الذين تذهب مرتباتهم 
لحسابات أشخاص نافذين في هذه المؤسسة 

العمالقة؟
أي��ن محكمتنا الموقرة من تلك األرواح 
الطاهرة التي تزهق بالكمائن المسلحة 

والهجمات الغادرة الجبانة؟
ال أخفي أنني تألمت من االح��ك��ام كونها 
جاءت بناء على تهم رفض األوامر، في وقت 
كان الكل يرفض الكل مدنيين وعسكريين، 
م��ث��ق��ف��ي��ن وع��ل��م��اء وم��واط��ن��ي��ن واح���زاب���ًا 
و»شقاة«.. حالة رفض تام كانت تعيشها 

البالد!!
كما أن االحكام ص��درت في وقت تشهد 
المؤسسة العسكرية استهدافات وجرائم 
ات واغتياالت ارهابية   وح��وادث واع��ت��داء
ومؤامرات وخيانة تطال افرادها في هجمات 

غادرة وجبانة..
ال أعتقد ان أحكام المحكمة العسكرية 
ستعيد لهذه المؤسسة هيبتها ما دام هناك 
من يرى في أبطال القوات المسلحة الميامين 

خطرًا يهدد مستقبلهم السياسي!!
ومهما يكن فلن تستطيع والئم الدم، أو 
الخصومات السياسية ان تنال من معنويات 

وعزائم حماة الوطن.

التعديل.. إنقاذ حكومة فاشلة!!

أين الناطق الرسمي؟

قد تكون المناقشة المطولة مهمة  
ل��ل��ت��ع��دي��ل ال������وزاري ف��ي حكومة 
باسندوة التي يتمنى الشعب اليمني بأكمله 

أن تغير كاملة وليس مجرد تعديل..
على كل حال النستبعد أن يكون التعديل 
في ال��وزارات وليس في ال��وزراء، مثاًل ننقل 
الداخلية لوزير الكهرباء، والكهرباء ننقلها 
ل��وزي��ر االدارة المحلية ل��ي��ش ال، طالما 
والحقائب أصبحت مبوبة على االحزاب ومن 
حقهم ان يعدلوها وفقًا ألغنية »ه��ات لي 
قلبك وخ��ذ قلبي معك«، والتعديل بهذه 

ال��ط��ري��ق��ة س��ي��ك��ون خ��ارج��ًا ع��ن مخرجات 
ال��ح��وار والدستور والقوانين والمسئولية 
الوطنية واالخالقية.. فقط سيكون قائمًا 

على االنتهازية والتملك!!
ببساطة لن تجد عاقاًل واح��دًا يبرر هذا 
التأخير في التعديل الحكومي، غير ان هناك 
من يتمسك بالفاشلين، أو يبحث لهم عن 
تعويضات ونياشين وأوسمة النجاح الفعلي!!
كما انك لن تجد مجنونًا واحدًا اليهتدي إلى 
ان التعديل اليزيد عن كونه »محفيًاَ« إلنقاذ 

حكومة فاشلة!!

رغ����م ص�����دور ق�����رار ج��م��ه��وري  
بتعيين ناطق عسكري، الي��زال 

ال��م��ص��در ال��ع��س��ك��ري المسئول 
ه��و المتحدث ب��اس��م هذه 

المؤسسة العظيمة التي 
تدفع يوميًا  ثمن حماقات 

بعض الساسة باهظًا..
بكل تأكيد.. اننا بحاجة 
الى ناطق في كل وزارة 

ليخلصنا من نذير الشؤم 
»ال���م���ص���در ال��م��س��ئ��ول« 

ويكفينا خرطه!!
لكن ان يتم 
اس���ت���ش���ه���اد 
وج�������������������رح 
العشرات من 
يين  لعسكر ا
ي��وم الجمعة 
ال��م��اض��ي��ة في 
م����ح����اف����ظ����ة 

حضرموت، 
وتتضارب 

االخبار واالنباء عن العملية االرهابية وعن 
االعداد والناطق العسكري- الذي اليزال 
ق��راره »أخ��ض��ر«- غاطس والحس 
والخ���ب���ر، وك����أن ح��ج��م ال��ك��ارث��ة 
وخ��ط��ورة وت��ض��ارب المعلومات 

حولها اليعني الناطق بشيء..
على األقل كان يطلع يقول لنا : هذا 
أنا الناطق الرسمي باسم الجيش، 
ومن عيوني في االحداث القادمة 
سأوافيكم بالمعلومات مباشرة، 
ابلعوها هذه المرة وخذوا ما قاله 

المصدر العسكري المسئول!!
من غير المعقول 
والمنطقي أال يعني 
ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي 
للجيش م��اح��دث.. 
وم������ا ن���خ���ش���اه ان 
يظهر ه��ذا الناطق 
ع��ل��ي��ن��ا ف���ي مؤتمر 
ص��ح��ف��ي للحديث 
عن ال��زي الجديد 

للعسكر!!

الوزير والمنجم!!
أح���د وزراء حكومة  

الوفاق أول ما يقرأ من 
الصحف زاوي��ة االب��راج ويتابع 

حظه يوميًا.. 
يقال ان ه��ذا ال��وزي��ر تواصل 
م��ع أح���د المنجمين لمعرفة 
مستقبله الوزاري وهل سيطاله 

التغيير أم ال؟!!
ورغم ان مسرب المعلومة لم 
يطلع على الرد الذي قاله المنجم 
للوزير، إال انه أكد ان حالة الوزير 
المضطربة استقرت نوعًا ما 
وخفف من اتصاالته التي كانت 

التعد والتحصى!!


