
ع��ل��م��ت »ال���م���ي���ث���اق« م��ن  
م���ص���ادره���ا ال��م��ط��ل��ع��ة أن 
ال��ح��ك��وم��ة م��ول��ت م��س��ي��رات ح��زب 

االصالح منذ 11 فبراير الجاري.
وأك���دت ال��م��ص��ادر أن باسندوة 
التقى بقيادات اصالحية معنية 

بتنظيم المسيرات وناقش معها 
أه����داف وت��وج��ه��ات وش��ع��ارات 
المسيرات وأب��دى موافقته على 

دعمها.
هذا وكان »االصالح« دشن في 11 
فبراير الجاري عودته الى التحشيد 

»وال���ج���م���ع« ل��ل��ض��غ��ط ع��ل��ى رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ب��خ��ص��وص التعديل 
ال��ح��ك��وم��ي وض�����رورة اإلب���ق���اء على 
باسندوة رئيسًا للحكومة وحقائب 
»التربية والداخلية والتعاون الدولي« 

لإلصالح!!

عين على 
الحكومة
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رئيس الوزراء يرفض افتتاح مشاريع في تعز

استبشر ابناء تعز خيرًا بزيارة رئيس الوزراء باسندوة وعدد من الوزراء الى  
محافظتهم وتوقعوا افتتاح عدد من المشاريع الى جانب المدينة الطبية التي 
»الميثاق« أن الوزراء الذين  قيل إنها كانت السبب الرئيس لزيارة باسندوة.. مصادر أكدت ل�
رافقوا باسندوة كان لديهم برنامج الفتتاح ووضع أحجار أساس لكثير من المشاريع 
خصوصًا »االتصاالت« ولكنهم تفاجأوا برفض باسندوة ألي عمل من هذا النوع.. وقالت 

المصادر: إن باسندوة قال للوزراء نزولنا الى محافظة تعز كان قطريًا بحتًا.
»الميثاق« أن باسندوة استشعر دنو رحيله من منصبه تحت  مثقفون وسياسيون أكدوا ل�

ضغط الشارع فانتقل الى تعز لخطب ودها ولكن بعد فوات األوان..
هذا وكان مجموعة من الشباب قاطعوا كلمة لباسندوة في تعز وهتفوا في وجهه 

ارحلوا »سرق.. سرق.. سرق«!!

»ال���وض���ع األم��ن��ي في 
البالد جيد واإلعالم هو 

من يشوه الحقائق«
د.عبدالقادر قحطان

كذبة وزير
ل مسيرات »اإلصالح«!! الحكومة تموِّ

ئق
وثا

بال

»باسندوة« قدم »استقالته« 
و»اإلخوان« مارضوش!!

ف��ي كلمة ل��ه قبل يومين في  
محافظة تعز أك��د باسندوة 
أن��ه أراد أن يقضي بقية ع��م��ره بعيدًا 
ع��ن »ض��وض��اء« و»ف��وض��ى« المسئولية 

والمناصب.
واس���ت���درك -ح��ال��ف��ًا ب��ال��ل��ه- أن���ه ق��دم 

استقالته ولكن »االخوان« مارضوش!!
- ك��أن »ب��اس��ن��دوة« ل��م ي��درك أن هذه 
هي مشكلة »االخ��وان، مع كل »حاكم أو 
سلطان« في مختلف البلدان واألوط��ان!! 
وتمسكهم به ليس حبًا أو نفاقًا وإنما للعب 

من خالله على »الوفاق«!!
> كما أنه ال ضير أن نقتطف -أيضًا- من 
كلمة »باسندوة« قوله »بأنه يسافر على 
حسابه الخاص بل ويقطع تذاكر ألوالده 

على حسابه«..
بالتأكيد كالم مستفز للعقل والعاطفة 
وزهد سخيف، ومن حق أي مواطن أن يرد 
عليه »من أين لك؟!!« واذا كان لك، فلماذا 
لم تقدم »ذمتك المالية« حتى اليوم لهيئة 

مكافحة الفساد!!
> آخر ما سأنقله عن »باسندوة« قوله:

»جئنا على خزينة فارغة«!!
»اليمن ال��ي��وم أفضل مما كانت عليه 

باألمس«!!
»أنا ال أحقد على أحد ولست ضد أحد«!!

حسنًا يا »باسندوة« تقدر تقسم بالله 
أن ه��ذا ال��ك��الم ص��ح��ي��ح.. أم أن��ه »ك��الم 
س��ي��اس��ي«، ودأب ف��ي ت��ش��وي��ه الماضي 

وإشاعة »الخرف« بين الشباب!!

أمام نيابة األموال ومكافحة الفساد

ما مصير »المبالغ« التي استقطعتها »الحكومة« لمواجهة »كارثة« المغتربين؟!
ال��ح��ك��وم��ة اس��ت��ق��ط��ع��ت رات����ب ي���وم عن  

ك��ل م��وظ��ف ع���ام م��ن السلكين المدني 
والعسكري لمواجهة كارثة »المغتربين« الذين 
طردتهم السعودية لعدم مشروعية اقامتهم 

على أراضيها.
المبلغ الذي استقطعته حكومة باسندوة يصل 
الى بضعة مليارات ولم يصل منه ري��ال واح��د الى 

المغتربين.
> يا ترى ما مصير ذلك المبلغ الضخم.. واذا كان 
اليزال في خزينة الحكومة 

لماذا ال تعيده ألصحابه الموظفين ما دامت »كارثة« 
المغتربين قد مرت بسالم وعاد كل مغترب بسالمة 

الله الى أهله؟!
> يا ترى هل حكومة باسندوة قد »لطشت« المبلغ 
ضمن فسادها ونهبها للمال العام.. أم أنها استثمرته 

في جمعيات »االصالح« الى حيٍن من الدهر؟!
> قضية هذا المبلغ نطرحها أمام نيابة االموال 
العامة وهيئة مكافحة الفساد والبرلمان والجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة، يكفي دعممة فمن 

سكت عن حقه فهو شيطان أخرس!!

هؤالء لم يكترثوا آلالم  
الناس، ولم يستشعروا 
مسئولياتهم الوطنية، وغلبوا 
مصالحهم الشخصية على حياة 

وأمن واستقرار الوطن وابنائه..
هؤالء لم يقوموا بواجباتهم وتركوا 
ال��ح��ب��ل ع��ل��ى ال���غ���ارب وت��ع��ام��ل��وا مع 
المسئولية باستخفاف وتسببوا 
ب��ق��ت��ل ال���ن���اس ف���ي كل 
ال��م��ن��اط��ق حتى 
أن��ه ل��م يمر 
ي��وم من 

حكمهم بدون قتل وفوضى!!
ه��ؤالء صمتوا وبصمتهم فتحوا المجال 
للقتل واإلرهاب واالغتياالت واالختطافات 

واقتحام المؤسسات والمواقع والسجون!!
هؤالء سمحوا لتجار الموت أن يتنقلوا به 

من محافظة الى أخرى!!
هؤالء عجزوا عن إلقاء القبض على القتلة 
والمجرمين واإلرهابيين بل عجزوا عن 

الحفاظ على من هم في السجون؟!
ه��ؤالء سجلوا أرقامًا قياسية في الفشل 
الذي دفع المواطنون والعسكريون ثمنه 

باهظًا في األرواح والممتلكات!!
ه����ؤالء أم���ّن���وا أن��ف��س��ه��م وت���رك���وا أرواح 
وأع��راض وممتلكات المواطنين عرضة 
للقتل واالغ��ت��ي��ال واالن��ت��ه��اك وال��س��ل��ب 

والنهب!!
ه���ؤالء واج��ه��وا بالرفض أوام���ر الشعب 
لهم بتقديم استقاالتهم منذو الجريمة 
األولى في ميدان السبعين ومرورًا بالعرضي 
لثانية والسجن  والمنطقة العسكرية ا
المركزي وكلية الشرطة وغيرها الكثير 

من »المذابح« والجرائم!!
وبالتالي يجب أن يقدم هؤالء »باسندوة 
وقحطان وناصر« الى القضاء ليقول كلمته 

وا شيئًا ُنكرًا!! فيهم.. فقد جاء

هؤالء.. يجب أن 
يحاكموا..!!

حاشد: سنصّعد حتى إسقاط الحكومة!!
ل���م ي��س��ت��ج��ب ال��رئ��ي��س  

عبدربه منصور ه��ادي 
لمطالبنا.. هكذا لخص البرلماني 
احمد سيف حاشد رئيس جبهة 
انقاذ الثورة تفاصيل لقاء جمعه 

بالرئيس هادي الخميس الماضي.
وأضاف حاشد: انه سلم للرئيس 
رسالة عرضوا فيها وثائق تدين 
ح��ك��وم��ة ال����وف����اق ب��م��م��ارس��ات 
فساد مالي واداري، مؤكدًا أنهم 
س��ي��ص��ع��دون م��س��ي��رات��ه��م التي 
بدأوها الجمعة وصواًل الى العصيان 
ال��م��دن��ي ح��ت��ى ت��ح��ق��ي��ق اس��ق��اط 

حكومة باسندوة.
مراقبون من جهتهم استغربوا 
من اإلبقاء على الحكومة حتى هذا 
لوا عن الحسابات التي  الوقت وتساء

يرتهن لها القرار الرئاسي.
م��ش��ي��ري��ن ال�����ى أن ال��ت��م��دي��د 
لباسندوة ووزرائه يمنح اليمنيين 

آالمًا وأوجاعًا اضافية.
وق����ال����وا: ك��ن��ا ن��ت��وق��ع ق����رارات 
جريئة وشجاعة في 21 فبراير 
يدشن بها الرئيس هادي مرحلته 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، وي��ع��زز من 

خاللها ثقة المواطنين به.

وثيقة ج��دي��دة تكشف  ف��س��ادًا ط��ارئ��ًا ل��وزي��ر الداخلية  
عبدالقادر قحطان.

الوثيقة احتوت على أمر صريح موجه من الوزير لوكيل الوزارة 
للشئون المالية واالدارية باعتماد مبلغ مليونين واربعمائة وثالثين 
ألف ريال شهريًا بنظر محمد الفيل مقابل مواجهة المهام األمنية 

الطارئة.
يعلم الله ما هي المهام الطارئة وما هي حدودها المكانية وتوقيتها 
الزمني ومن هو محمد الفيل رجل الوزير للمهمات الطارئة ومواجهة 

الهاتفين بإسقاط الوزير!!

فساد طارئ بنظر الفيل!!


