
أسواق الوزير «بشر» 
مستقرة سلعيًا!!

وزارة الصناعة والتجارة 
قدمت تقريرًا للجنة 
ـــة حـــول  ـــتـــصـــادي االق

الــــجــــوانــــب الـــرقـــابـــيـــة 
لألسواق والوضع السلعي والتمويني، مؤكدة فيه 
أن جميع األســواق تشهد استقرارًا سلعيًا.. وأنها 
-أي الوزارة- ماضية في جهودها للتأكد من سالمة 
البضائع المختلفة ومــدى مطابقتها للمواصفات 

ات بحق المتالعبين. واتخاذ االجراء
مدري ليش ما قدرنا نستوعب أو نهضم تقرير 
وزارة الصناعة والتجارة خصوصًا تأكيدها أن 
األســواق تشهد استقرارًا سلعيًا.. ربما تقصد 
أسواقًا يزورها الوزير عبده بشر، فهذه بكل 
تأكيد مستقرة ومستتبة، أما أسواق المواطنين 
الغالبى، قسمًا أنها كل يوم بسعر وعلى عينك 

يا الوزير!!
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شرف يزعج الخصوم
دعا وزيــر الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، 
الدبلوماسيين واإلداريين في وزارة الخارجية الذين ال يزالون 
في الخارج دون مهام، للعودة إلى بالدهم وأهلهم، حيث 
أنهم لم يعملوا ضد بالدهم وليس عليهم ما يمنعهم من 
العودة، مؤكدًا على ضمان سالمة عودتهم مع تقديم كافة 
التسهيالت، كما أكد على قرار العفو العام بالنسبة لآلخرين 

والمغرر بهم ممن يريد العودة إلى أرض الوطن فالبالد 
تتسع للجميع. 

المالحظ على الوزير النشط هشام شرف أنه يبحث له عن 
خبر إعالمي من أماكن ومواضيع ال تخطرعلى بال غيره..

وعلى كل حال يظل الوزير شرف مثابرًا في مهامه بشكل 
ملفت ومزعج للخصوم!!

مسئولية الحكومة «الطحين» فِلَم اإلصرار على «الجعجعة»؟!
شيء طيب أن تواصل 
اللجنة االقتصادية في 
اجتماعاتها برئاسة 
رئيس الـــوزراء رئيس 
ـــور  ـــت ـــدك الـــلـــجـــنـــة ال
عبدالعزيز بن حبتور، 
مناقشتها لــألوضــاع 
االقتصادية والبدائل 
المتاحة للتعامل مع 
ــتــحــديــات الــراهــنــة  ال
ــــتــــخــــفــــيــــف مــن  وال
التبعات الناجمة عن 
العدوان واستهدافه 
المتواصل لمقدرات 
ــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي  ال
ومقوماته االقتصادية 

واإلنتاجية.
والتركيز على خطورة ما تقوم به حكومة الرياض من عمل ممنهج 
لشق الصف الوطني المناهض والواقف في وجه العدوان والمتصدي 
لمشروعه الخبيث والتالعب بمشاعر الناس من خالل التشويش عليهم 
والسعي إلى تكريس صورة سلبية عن الجهود الحثيثة التي تبذلها 
حكومة اإلنقاذ الوطني لمواجهة التحديات االقتصادية وأزمة السيولة 
النقدية ومعالجة موضوع رواتب موظفي الدولة واإلشكاالت الناجمة 
عن القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني بإيعاز من تحالف 
العدوان السعودي، ضمن خططه ومؤامراته الخبيثة لتركيع الشعب 
اليمني عبر الجبهة االقتصادية بعد أن عجز عن تحقيق أي تقدم على 
مستوى الجبهة العسكرية، أو التأثير على صمود الشعب اليمني على 

امتداد الفترة الماضية من العدوان.
اللجنة االقتصادية أكدت أن من يريد تقديم المساعدة ألبناء الشعب 
اليمني وخاصة ما يتعلق بمرتبات الموظفين، فــإن جميع البيانات 
والمعلومات متاحة للجميع في موقعي وزارتي المالية والخدمة المدنية 

على شبكة اإلنترنت.
واعتبرت ما تم نشره من قبل مرتزقة الــعــدوان والترويج له من 
قبل أبواقه اإلعالمية بهذا الخصوص، ال يمثل سوى عمل تضليلي 

ــيــث  ــــــي خــب ودعــــــائ
ــيــل مــــن صــمــود  ــن ــل ل
ــي،  ــن ــم ــي ـــشـــعـــب ال ال
ومحاولة لكسر إرادة 
وعـــنـــفـــوان اإلنـــســـان 
الــيــمــنــي، وإخــضــاعــه 
ــــعــــدوان،  ل إلرادة ا
وإضفاء شرعية على 
ــي  ــتــال ــال ـــبـــاطـــل، وب ال
إعـــفـــاء الــمــعــتــديــن 
ومـــرتـــزقـــتـــهـــم مــن 
مسؤولية كل الجرائم 
ـــــمـــــجـــــازر الـــتـــي  وال
ارتكبوها بحق األبرياء 
مــن النساء والشيوخ 
واألطفال من أبناء هذا 
الشعب الكريم، وأيضًا جميع ما دمــروه من مقومات الحياة اليومية 
والبنى التحتية والمنشآت االقتصادية واإلنتاجية ، وكذا تبعات حصارهم 
الخانق وغير المشروع على حياة المواطنين في الجوانب االقتصادية 

والمعيشية والصحية.
ال فرية في القول إن حكومة اإلنقاذ الوطني ومنذ يومها األول وهى 
تعمل جاهدة في سبيل مواجهة تداعيات العدوان والحصار من خالل 
ات التي من شأنها  دراستها وإقرارها مجموعة من السياسات واإلجراء
الحد من أزمة السيولة النقدية بما ال يؤثر سلبًا على الوضع االقتصادي 
العام.. لكن أال ترون أن كل ذلك جعجعة تخلو من «الطحين» الذي يبحث 

عنه السواد األعظم من أبناء الشعب؟!
يجب على حكومة االنقاذ أن تدرك أن الشعب اليمني يعلم أكثر منها 
ق أقدم على نقل البنك المركزي، 

ّ
أننا أمام عدو قذر، دنيئ، غير مخل

وهو إجراء يعلم الشعب أنه ال يقل إجرامًا عن العنقوديات والصواريخ 
والمجازر.. و.. و..الخ.

وما يعلمه شعبنا الصامد الصابر المجاهد الثابت أكثر من ذلك أن 
حكومة بن حبتور جاءت لتنقذ البالد والعباد من هذا االجرام والعدوان.

الشعب يعي أن مسئولية حكومة بن حبتور «الطحين» و«الجعجعة» 
متعنيهاش.

وزير الصحة «استماع»
 لغير «األنين»!!

ما الذي أطاح بحكومة 
«باسندوة»؟!!

حامد يغرد خارج سرب الحكومة 
والمجلس السياسي

وزيــر اإلعــالم أحمد حامد ناقش آلية 
عمل لجنة المناقصات العامة بالمؤسسة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون خالل الفترة 

القادمة.
مؤكدًا على ضرورة خضوع المناقصات 
العامة للجان الفنية مطابقة للمواصفات 

ــي تلبي  ــت والــمــقــايــســس وال
احــتــيــاجــات المؤسسة 

وقطاعاتها المختلفة.
ــــؤخــــذ عـــلـــى هـــذا  ي
ــه حتى اآلن  ــوزيــر أن ال
لـــم يــســتــوعــب مــهــام 

المرحلة إّال فــي حــدود 
ــه اإلعـــالمـــيـــة  ــت ــاف ــق ث

الخاصة به جدًا فهو 

يتعامل مع الخبر مهما كانت أهميته من 
باب الربح والخسارة.

أحمد حامد التربوي السابق لم ُىحمد 
لــه عــمــل إعــالمــي حــتــى اآلن رغـــم أنــه 
يترأس ويشرف على هيئات ومؤسسات 
واتحادات إعالمية ويتربع رأس السلطة 

اإلعالمية.
ـــر اإلعـــالم  بــاخــتــصــار شــديــد وزي
ـــرد خــــــارج ســـــرب حــكــومــة  ـــغ ي
ــس الــســيــاســي  ــل ــج ــم االنــــقــــاذ وال
األعــلــى والــتــحــالــف 
االســتــراتــيــجــي 
ــيــن الــمــؤتــمــر  ب
ــه..  ــل وأنـــصـــار ال
وبـــــــإمـــــــكـــــــان 
ــمــغــتــاظ مما  ال
نقوله مراجعة 
المادة اإلعالمية 
الرسمية منذ 
تــــشــــكــــيــــل 

الحكومة.

القوسي ُيلبس اللجان «زيًا» أمنيًا.. والتصرفات باقية!!
يوشك وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدلله 
القوسي بزيارته لمركز اإلصـــدار اآللــي بأمانة 
العاصمة على استكمال كل الجهات التي كانت 

بأمس الحاجة لزياراته.
وزيــر الداخلية خــالل الــزيــارة التقى مدير 

المركز ونائبه والعاملين فيه.. مشددًا على 
ــجــهــود فــي تقديم  ضــــرورة مــضــاعــفــة ال

الخدمات للمواطنين من إصدار الوثائق 
الثبوتية الخاصة بالجوازات والبطائق 
الشخصية والعائلية ووثائق ملكيات 

المركبات.
وحــث قيادة المركز والعاملين 
فيه على اليقظة خــالل العمل 
بالمركز بما يكفل إصدار الوثائق 
الثبوتية السليمة.. مؤكدًا أهمية 
تسهيل معامالت المواطنين 
ـــق  ـــائ ـــوث ـــى ال لـــلـــحـــصـــول عـــل

المطلوبة.
وقال: "ال بد أن تكون هناك 
نافذة واحدة لتسليم معامالت 
ووثائق المواطنين للمختصين 
مــكــتــمــلــة، لــيــتــم اســتــكــمــال 

ات وتسليمها لهم من نفس النافذة بحيث تكون  اإلجراء
هذه النافذة إيجابية".. مؤكدًا أنه ستتم تجربة النافذة 

الواحدة في القريب العاجل.

كما أكد وزير الداخلية أهمية عدم التساهل 
والتهاون في تنفيذ المهام المناطة.. مشيدًا 
بالجهود التي بذلوها خالل الفترة الماضية 

في تقديم الخدمات للمواطنين .
إلــى ذلــك وجــه وزيــر الداخلية اللواء الركن 
محمد عبدالله القوسى رجال المرور العاملين 
في الميدان بارتداء الكاب بدًال عن البريه.. 
مؤكدا أن ذلك وقاية لهم من حرارة 

الشمس واألتربة.
ما يالحظ في كالم الوزير في كل 
زياراته الميدانية أنه «يحث» 
«يحذر» «يشدد» «يوجه» 
وهــــــي أفـــــعـــــال يـــرغـــب 
الــمــواطــن فـــي سماعها 
على  ترجمتها  ويتمنى 
ــــر  الـــــواقـــــع فــــي ظــــل وزي
مقتدر وكفء كاللواء محمد 

القوسي..
طبعًا المواطن كان قد استبشر 
خيرًا بتصريح الوزير سابقًا بأنه 
أدمج اآلالف من اللجان الشعبية 
ضمن قــوام وزارة الداخلية في 
إطارة إعادة هيبة الوزارة، وما تفاجأ به المواطن أن اإلجراء 
كان مجرد إلباس أفراد اللجان «زيًا» أمنيًا مع اإلبقاء على 

التصرفات كما هي..!!

«عقبات» يعيد هيبة القضاء بمكتب عقارات!!
أهاب وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات بجميع رؤساء المحاكم االستئنافية واالبتدائية عدم استئجار أي 
مباٍن خاصة بالمحاكم او ابرام أي عقود لاليجار أو تجديدها إال بعد الرجوع إلى الوزارة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

واشار الوزير عقبات في تعميم نقلته وكالة (سبأ)؛ إلى أنه لوحظ من خالل النزول الميداني ان بعض مباني المحاكم 
المستأجرة  ال تليق بأعمال التقاضي وهيبة القضاء نتيجة االستئجار العشوائي وعدم االختيار المناسب والمدروس 

لها مسبقًا.
وأكد وزير العدل اهمية التنسيق مع الوزارة قبل االستئجار او عند ابرام عقود االيجار المتعلقة بها أوتجديدها تداركًا 

الي اشكاليات قد تؤثر على اداء المحاكم.
المفهوم من الخبر أعاله أن وزير العدل يريد أن يقول: لقد فتحت «مكتب عقارات» واعتبروا توجيهاتي مجرد إعالن 

ملزم لكم بالعودة الى مكتبي في حال إبرام أي عقد عقاري يتعلق بالوزارة ومكاتبها ومحاكمها.
بالله عليكم ما دخل عقود المباني وشكلها بهيبة القضاء.. الهيبة ليست بالمسكن أو المأكل أو المشرب، وإنما بالعدل 

واالستقاللية واحترام القانون وتنفيذه شاء من شاء وأبى من أبى.

المشجري يربط المغترب بالمناخ البلدي!!

أكــد وزيــر شئون المغتربين 
محمد سعيد المشجري، أهمية 
ربط المغترب اليمني بالخدمات 
الــتــي يقدمها قــطــاع االرصـــاد 
الجوية بما يمكنه من التعرف 
ــــوال وطــنــه وظــروفــه  عــلــى أح

الجوية.
وخالل زيارته لقطاع األرصاد 
الجوية بالهيئة العامة للطيران 

المدني واألرصــاد، ناقش الوزير 
المشجري مع الوكيل المساعد 
لقطاع األرصـــاد محمد حميد، 
سبل تعزيز التعاون المشترك 
بين الوزارة والقطاع وتخصيص 
عدد من المقاعد الدراسية ألبناء 
ات  المغتربين لرفد اليمن بكفاء
وكــوادر مؤهلة في مجال علوم 

األرصاد.

ـــت كــيــف نربط  ــه مــا دري ــل وال
المغترب بــاألرصــاد.. وأهمية 
ذلــك للمغترب.. وعــالقــة ذلك 
باالنقاذ الــذي شكلت الحكومة 

من أجله..؟!
ربما أن الوزير يقصد بالربط 
«اذا كـــان عــنــدنــا بـــرد بــإمــكــان 
ــمــغــتــرب يــتــواصــل بــأبــنــائــه  ال
يتغطوا بالكنابل».. خيرة الله..!!

علياء تعلم الشباب «السالم» 
وتتجاهل «الحرية»!!

أكدت وزيرة حقوق اإلنسان علياء فيصل عبداللطيف أن الوزارة تعمل 
حاليًا على إعــداد مشروع خاص لتمكين الشباب من صناعة السالم 
وستعمل بكل اإلمكانات المتاحة والبحث عن التمويل المناسب لتوفير 

كل ما يتطلبه هذا المشروع.
هذا الخبر ومثله الكثير يجعلنا نعيد التفكير مرتين لماذا هذه الوزارة 

منح دائمًا للمرأة؟!
ُ
ت

رها لوجه الله بأن السجون مألى 
ّ
المهم الذي شحصل الوزيرة علياء يذك

بالمعتقلين الذين هم بأمس الحاجة إلعداد مشروع خاص بهم يمكنهم 
من حريتهم قبل أن يكرهوا السالم ومن يزايد به!!

األنشطة المكثفة لوزير الصحة منذ بدء الحكومة 
مهامها يؤكد أن الوزير محمد سالم بن حفيظ 

لديه خطة عمل قصيرة المدى وبعيدته.
ـــارات الــوزيــر الميدانية  لكن مــا يالحظ على زي

ــعــد أن يــلــوي  ــهــا تــقــتــصــر عــلــى «االطـــــــالع»، وب أن
ــدأ خطة  ــب ـــصـــاالت ي ــة األقـــســـام وال ــاف ـــوزيـــر فـــي ك ال

«االستماع» ويستمر في االستماع وبعدها 
ــوزيــر ويشيد بــراحــتــه بعيدًا عن  يثمن ال

ضوضاء أنين وتأوهات المرضى.
المالحظ في زيارات وزير الصحة أنه يستمع للقائمين 

على المؤسسات التي يزورها.. ولو اكتفى 
باالصغاء ألنين المرضى وما يتعرضون له 

في المشافي من إهمال وما يتطلبون 
من رعاية سيجد أن هناك الكثير 
من األمور والتصرفات التي تجعله 
يتخذ قــرارات مهمة وتوجيهات 

ات صارمة.. المريض  ُملزمة وإجــراء
وحده من يتطلب االستماع له ففي 

جعبته من اآلالم ما يفوق جراحه.
ــارات الوزير نتمنى أن تركز  زي
س هموم المرضى  على الرقابة وتلمُّ
واالستماع ألنينهم ومعاناتهم 
والتي يتحمل الكثير من القائمين 
على المراكز والمشافي الصحية 

جزءًا من تلك المعاناة.

نتمنى من رئاسة الوزراء أن تصرف «موتر» لوزير النفط والمعادن 
ليتمكن بنفسه من التنقل من محطة بنزين الى أخرى لالطالع على 

أسعار المشتقات في المحطات..
نريد من الوزير «بن معيلي» عدم الركون على رقابة الشركة التي 
ال حول وال قوة لها إّال على محطات خاصة بها.. أما باقي المحطات 

فكل يوم بسعر وأحيانًا بسعرين في اليوم الواحد.
ما يؤسف له أن اللجنة االقتصادية العليا عادها وجهت الوزارة 
بتكليف شركة النفط العمل على وضع اآللية الكفيلة بتوحيد سعر 

بيع المشتقات النفطية في جميع المحطات.
ماذلحين انتظروا لوما تضيع «الصعبة» وربما تكون اآللية قد 

جهزت.
نعتقد على ما نظن أننا نتذكر أن «المشتقات» 

هي من أطاحت بحكومة باسندوة!!
نتوقع أن حكومة االنــقــاذ لــن تفهم 
لــعــبــارة السابقة معقدة  باعتبار ا

!!
ً
صياغة


