
ـــاذ  وجـــــه األســـت
صــــالــــح الـــصـــمـــاد 
-رئيس المجلس 
السياسي األعلى- 
ــرســوم  ــغــاء ال ــإل ب
لقانونية  غــيــر ا
مـــــــــــــن قـــــبـــــل 
المجلس اليمني 
لــالخــتــصــاصــات 
ــتــي  ــة ال ــي ــطــب ال
يـــتـــم فــرضــهــا 
على لجنة أطباء 
الـــــــدراســـــــات 

العليا.
ـــــــــــــــــــد  وأك
توجيه رئيس 
الــــمــــجــــلــــس 

السياسي األعلى 
على ضرورة عقد 
ــقــاء طـــارئ بين  ل
ــــري  ـــن وزي كـــل م
الــصــحــة والمالية 
ــنــك  ــب وقـــــيـــــادة ال
الــمــركــزي للخروج 

برؤية مناسبة.
وكـــــــــــان أطـــــبـــــاء 
وطبيبات الدراسات 
ــع  ــي ــجــم الــــعــــلــــيــــا ل
التخصصات الطبية 
قــد طــالــبــوا فــي وقــت 

سابق باآلتي:
ــــغــــاء رســــوم  ١- إل
ـــس الــيــمــنــي  ـــمـــجـــل ال

غير القانونية على أطباء لــالخــتــصــاصــات الطبية 
الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلوم.

٢- مخاطبة المجلس العربي لالختصاصات الصحية 
العفائنا من الرسوم.

٣- إعادة كل حقوق النظام العام من تسديد رسوم 
وتسكين ومراجع وتذاكر ومصاريف سفر للخارج.

٤- تحديد آلية تسليم رواتب شهرية إما بعقود مع 
المستشفيات أو منح داخلية أو عبر دعــم منظمات 

دولية.
٥- محاسبة القائمين على المجلس الذين تسببوا في 
تأخير البدء بالعام الدراسي وتوزيع الدارسين وعدم 

ـــزاز  ـــت اب
ــك بسبب دورهـــم اإلداري  المستجدين سنويًا وذل

والمالي الذي أثر سلبًا على التدريب في برنامج الزمالة 
العربية.

مــهــدديــن بــأنــه وبــعــد اســتــنــفــاد كــل الــســبــل فإنهم 
سيعودون الــى التوقف عن العمل المجاني والمثقل 
برسوم باهظة ونحو العجز عن االستمرار في اداء مهامنا 
اإلنسانية والطبية والتعليمية لنعلن للجميع مرغمين 
ال مخيرين الذهاب والتفرغ للبحث عن لقمة العيش في 
هذه الظروف فلنا أسرنا وأطفالنا.. والذي كانوا قد بدأوه 
في ١٣ مارس ٢٠١٧م وتنفيذ االضراب الشامل لكل 

االعمال المناطة بهم.

6قضايا
االثنين
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النيابة تبدأ أخذ عّينات «DNA» لشهداء القاعة الكبرى
بــدأت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة - األربعاء 
 «Dna» الماضي- البدء بأخذ عينات فحص الحمض الــنــووي
للشهداء المجهولين في جريمة العدوان السعودي على القاعة 

الكبرى.
وكان مصدر مسئول في النيابة الجزائية المتخصصة قد دعا أقارب 
المفقودين والمجهولين للحضور إلى مستشفى الكويت الجامعي 
الساعة التاسعة صباح األربــعــاء الماضي ألخــذ العينات القياسية 

لمطابقتها مع األشالء التي تم العثور عليها في القاعة الكبرى.
وأشار المصدر إلى أن اإلحصائية شبه النهائية لشهداء جريمة 
القاعة الكبرى مع المفقودين بلغت ١٥٠ شهيدًا ومفقودًا حتى 

«Dna» باإلضافة إلى ٧٩٨ جريحًا. تظهر نتائج فحص الـ
ولفت المصدر الى ان النيابة كلفت مديرعام االدلة الجنائية ومدير 
ادارة الحمض النووي «Dna» والطبيب الشرعي بأخذ العينات 

المطلوبة في قسم االنسجة بمستشفى الكويت.

رئيس هيئة األدوية المداني يتحدى رئيس الحكومة ووكالة «سبأ» تدخل المواجهة
تحويل الهيئة إلى ملكية خاصة والسوق مليئة بأدوية مهربة ومنتهية

ـــــوزراء الــدكــتــور   أصـــدر رئــيــس ال
عبدالعزيز بن حبتور قرارًا مؤخرًا 
قضى بإيقاف مدير عام الهيئة العليا لألدوية 
د.محمد الــمــدانــي عــن عمله حتى استكمال 
ات التحقيق في القضايا المنسوبة إليه  اجــراء
على خلفية قضية االعتداء المسلح على وزارة 

الصحة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا التوقيف جاء 
على خلفية قيام المداني باالستعانة بمسلحين 
يتحدى قرار وزير الصحة الدكتور محمد سالم 
بن حفيظ والذي أصدر قرارًا بايقاف المداني عن 
العمل بسبب تجاوز األخير مهامه، غير أن المداني 
قام مع قرابة ١٢ طقمًا عليها مسلحون باقتحام 
الهيئة أكثر من مرة بقوة السالح ومهاجمة مكتب 
الوزير ايضًا.. الجدير بالذكر أن وزير الصحة تعرض 
للحصار من قبل مسلحي المداني في مطلع مارس 
اثناء قيامه بزيارة لمبنى الهيئة التي ظلت تتعرض 
للتهجم من قبل المسلحين. هذا وكان مجلس الوزراء 
قد كلف وزارة الداخلية بالتحقيق مع من ارتكبوا تلك 

ات وإحالتهم لألجهزة القضائية المختصة. االعتداء
الى ذلك قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة: إن 
ممارسات وتجاوزات في الهيئة العليا لالدوية فاقمت 
من الوضع المتردي للقطاع الدوائي في البالد، وبات 
المواطن بسبب تلك المخالفات يتعرض البتزاز تجار 
االدوية. واشارت المصادر الى ان محمد المداني جعل من 
الهيئة ملكية خاصة وتعمل لمن يدفع اكثر وبدون النظر 
لالعتبارات االنسانية واالخالقية وأوضــاع المواطنين 
وخاصة المرضى على الرغم من المرحلة الحرجة التي 
تواجهها البالد بسبب استمرار العدوان والحصار .. 
وأوضحت أن عمليات تهريب وانتشار األدوية المزورة 
والمنتهية الصالحية التي تشهدها السوق اليمنية 
تكشف سوء وضع الهيئة السيما وأن هناك أدوية تباع 
في االسواق يمكن أن تصيب آالف اليمنيين بأمراض 

الفشل الكلوي والكبد وغيرها.
واستغربت المصادر استمرار المداني في ممارسة 
ادارة الهيئة رغم القرار الصادر من رئيس الــوزراء 
القاضي بتوقيفه عن العمل، إّال أنه رفض تنفيذه، 
كما رفض من قبل قرار وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور محمد بن حفيظ باالجابة على تساؤالت لجنة 
التحقيق في قضية اختفاء شحنة االدويــة المقدمة 
كمعونة من إحدى الدول والتي اختفت ولم ُيعرف 

لها أثر حتى اآلن.

لجنة أطباء الدراسات العليا تطالب 
بإلغاء الرسوم غير القانونية

هذا وكان المؤتمر الشعبي العام قد تعامل بعقالنية مع ما تعرض له الدكتور 
الشعور يوم األربعاء اال أن ذلك التعامل اعتبره الطرف اآلخر ضعفًا واستسالمًا 

وهو ما دفع بمزيد من المسلحين الحتالل مبنى الهيئة.
«المؤتمر نت» الخميس، ان مجموعة مسلحة  الى ذلك أكدت مصادر مطلعة لـ
اقتحمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومنعت رئيس الهيئة من ممارسة 

عمله .
وحسب المصادر فإنه وبعد قرار المجلس السياسي االعلى والحكومة باستمرار 
الدكتور علي الشعور في ممارسة عمله رئيسًا للهيئة اال ان مجموعة مسلحة 
تابعة لوزير النقل زكريا يحيى محمد الشامي قامت باقتحام الهيئة ومنع رئيسها 
من ممارسة عمله في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقوانين النافذة 

،ولقرارات المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني .
الجدير بالذكر ان القرار الذي كان اصدره طالل عقالن وزير الخدمة المدنية 
والتأمينات بتكليف رئيس جديد للهيئة يعد مخالفة صريحة وصارخة للدستور 
وللقوانين النافذة ، وتحديًا واضحًا التفاق الشراكة والتحالف الموقع بين كل من 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ، وخروجًا عن المبادئ 
التي تم االتفاق عليها من قبل السلطات العليا للدولة ولمضامين البيان الصادر 
عن اللقاء الموسع للمكونات السياسية والمجلس السياسي األعلى وهيئة رئاسة 

مجلس النواب وحكومة االنقاذ الوطني.
الجدير بالذكر أن نائب رئيس الهيئة المهندس نبيل الغولي تم تعيينه العام 
الماضي من قبل ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا، بناًء على ترشيح نائب وزير 
الخدمة المدنية عبدالله المؤيد والذي ال يحق له قانونًا ترشيح نائب رئيس للهيئة 
كون هذا من صالحيات وزير الخدمة المدنية والذي كان يشغل هذا المنصب 
يومها الدكتور احمد الشامي ورفض ترشيحه، كما أن رئيس حكومة تصريف 

األعمال لم يوافق على ذلك.

اضافة الى ذلك أن مدير عام الشئون المالية أحمد عبدالقادر محسوب أيضًا 
على أنصار الله وتم تعيينه من قبل وزير المالية السابق زمام، ما يؤكد أن أنصار 
الله استولوا مبكرًا على الهيئة وال يستطيع أي مدير إصدار أوامر صرف إّال بعد 

أن تمر عبر الشئون المالية.
الى ذلك قالت نقابة هيئة التأمينات إن مسلحين يرتدون الزي الرسمي الخاص 
بوحدة حماية المنشآت منعوا صباح األربعاء رئيس الهيئة العامة للتأمينات 
والمعاشات من الدخول إلى مبنى الهيئة لمزاولة عمله بحسب توجيهات المجلس 

السياسي وحكومة اإلنقاذ الوطني.
وقال أمين عام نقابة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات كمال حسن: إن 
الدكتور علي محمد الشعور حضر األربعاء إلى الهيئة لمزاولة عمله بحسب 
التوجيهات الصادرة من المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ، ووفقًا 
لتوجيهات وزير الداخلية الذي أبلغ أفراده في الهيئة بالسماح للشعور بالدخول 
إلى المبنى، مشيرًا أنه وفور وصول الشعور كان الموظفون في استقباله إال أن 
أولئك الذين يرتدون زي المنشآت قاموا بإشهار السالح متعمدين قتل الدكتور 

الشعور وموظفي الهيئة.
وأكد كمال حسن أنهم ال يعلمون من أين أتى أولئك األفراد، محملين ضباط 
المنشآت الذين سمحوا لهم بالدخول المسؤولية، وطالبوا وزيــر الداخلية 

بالتحقيق في الموضوع.
وجدد أمين عام نقابة التأمينات تأكيده انهم يحّملون مسؤولية تعطيل العمل 
في الهيئة المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ، باإلضافة إلى وزير الخدمة 

المدنية الذي يتحمل كامل المسؤولية.
وكان شهود عيان أفادوا بأن مسلحين قاموا بإشهار أسلحتهم صوب الدكتور 
علي الشعور، الذي غادر بوابة الهيئة تجنبًا لحدوث أي تطورات تسفر عما ال 

حمد عقباه.
ُ
ت

وفـــــي الـــوقـــت 
ــــــذي يـــواصـــل  ال

ــو الــهــيــئــة  ــوظــف اإلضــراب عن م
العمل حتى خروج المسلحين، في 
الوقت ذاته يواصل المسلحون مع 
المدعو المحطوري المكلف من 
قبل وزير الخدمة المدنية طالل 
عــقــالن احــتــالل مبنى الهيئة 
والسيطرة على كل محتوياتها 
ــعــرض مكاتبها للعبث-  وت

حسب إفادات موظفين..
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عن 
النقابة أنه تم تقديم بالغ 
ــــــوزراء عما  ــيــس ال ـــى رئ ال
تعرض له الموظفون من 
ــداء وطــالــبــوا بضبط  ــت اع
الــجــنــاة وتسليمهم الــى 

النيابة العامة.
وكانت مذكرة من المجلس السياسي األعلى صدرت األحد ٩ ابريل 

٢٠١٧م تخاطب رئيس حكومة االنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بشأن 
تجميد كافة التعيينات الصادرة بعد تاريخ ٦ مارس ٢٠١٧م.

ولفت المجلس السياسي األعلى إلى خطورة المخالفات الصادرة عقب توجيهات 
رئيس المجلس السياسي صالح الصماد بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧م بتجميد كافة 

القرارات الصادرة منذ تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني.

وحـــــــــذرت 
المذكرة المذيلة بختم وتوقيع نائب رئيس المجلس السياسي األعلى 
قاسم لبوزة، حكومة بن حبتور من أي تأخير في تنفيذ التوجيهات 

أو أي مخالفات قادمة.
الجدير بالذكر أن قضية احتالل هيئة التأمينات قد أثيرت على كافة 
المستويات بما في ذلك داخل مجلس النواب وعلى مستوى المجلس 
السياسي واتخذت بشأنها قرارات واضحة غير أن تلك القرارات ال تجد 
طريقها الى التنفيذ، ما يؤكد أن المجلس السياسي والحكومة ليسوا 
أصحاب قرار وإنما مجرد موظفين يتلقون األوامر من خارج أروقة أجهزة 

الدولة وفي خرق واضح للدستور والقانون.
ُيذكر أن وزراء أنصار الله أصدروا منذ تشكيل حكومة اإلنقاذ أكثر من مائة 
قرار، في الوقت الذي لم يصدر وزراء المؤتمر أكثر من خمسة قرارات، ما يؤكد 
على أنهم يسعون الى السيطرة على كل مفاصل الدولة بالقوة غير مكتفين بما 
سمى اللجان الثورية وتشكيل المجلس 

ُ
أصدروه من قرارات باآلالف قبل إلغاء ما ت

السياسي، والتي تمثل أكبر مذبحة يتعرض لها موظفو الدولة.

تضع قضية التكليف الذي يســعى طرف في أنصار الله إلى فرضه في الهيئة العامة للتأمينات خالفًا للدســتور   
والقانون وقرارات المجلس السياســي وحكومة اإلنقاذ الوطني، تضع مســتقبل التحالف بين المؤتمر الشــعبي 
العام وأنصار الله على مفترق طرق الســيما وأن التعيين ال يمثل تحديًا للمؤتمر كتنظيم سياســي وإنما لكونه يمثل 

خرقًا فاضحًا للدستور والقوانين النافذة التي التزم الجميع العمل بها في إدارة شؤون الدولة.
«الميثــاق»: أن جهودًا على مســتوى رفيع ُبذلت لتجاوز هذه المشــكلة  وبهــذا الخصــوص أكــدت مصادر مطلعة لـ
خــالل األيــام الماضية اال أنها لم تتوصل الى نتائــج واصطدمت بتعنت من قبل أطراف في أنصار الله، وكان المتوقع أن 
يعود الدكتور الشــعور رئيس الهيئة العامة للتأمينات بعد أن منعته عناصر مســلحة -االربعاء- من الدخول وهددت 
باســتخدام القوة ضده، ما دفعه وجميع الموظفين الى المغادرة لتفويت الفرصة على من يســعون الى تفجير التحالف 

بافتعال مثل هذه الخالفات بين المؤتمر وأنصار الله.

مجموعة مسلحة تتبع الوزير الشامي تقتحم مبنى التأمينات

نقابة التأمينات: المسلحون أشهروا أسلحتهم لقتل رئيس الهيئة

التأمينات تضع الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله أمام مفترق طرق

منع الشعور من ممارسة مهامه مخالفة صريحة للدستور والقوانين وقرارات المجلس السياسي والحكومة


