
> ه��ن��اك أط��ب��اء 
يمثلون كوارث على 
ن  يسيئو و لمهنة  ا
 . الرحمة. لمالئكة 
أول���ئ���ك االط���ب���اء 
م�����وج�����ودون ف��ي 
مشافي وطننا وإن 
ك���ان أغ��ل��ب��ه��م قد 
توزعوا فيما يسمى 
ب��ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الميدانية وأخ��ذوا 
ج���رع���ًا س��ي��اس��ي��ة 
أفقدتهم  م��ل��وث��ة 

ع��ظ��م��ة وق��دس��ي��ة 
بأخالقهم  ن��ح��درت  وا مهنتهم 
ال��ى مستوى أدن���ى م��ن القتلة 

والمجرمين..
 فها هو طبيب من تلك الغابة أفقد 
طفاًل كل حواسه بتعمد وإص��رار 
وبال رحمة أو شفقة أو إنسانية ليس 
بخطأ طبي وإنما ألن الطفل اسمه 
»علي عبداهلل صالح«.. وهذا ما أكده 
والد الطفل الذي قال إن الطبيب 
كان حريصًا على عالج ولده وعندما 
سأل عن اسمه الذي يتوافق مع اسم 
الزعيم، تغيرت مالمحه واشتاط 
غضبًا وقام من مقعده وهو يردد 
عبارات يرحل السفاح.. طفلك اسمه 

كاسم السفاح؟! 
ث���م رك����ب له 
مغذية وأض��اف 
عة  مجمو ليها  ا
من اإلبر أفقدت 
الطفل حواسه، 
وأص��ب��ح عاجزًا 
ع����ن ال���ك���الم 
والسمع والرؤية 
والحركة بصورة 

تامة..
وال���د الطفل 
أكد أنه تم نقل 
ولده الى مستشفى تخصصي في 
دولة مصر وقال له األطباء إن حالة 
ولده ناتجة عن عقاقير طبية ال تمت 
بصلة لمرضه السابق وأنه حاليًا 
يحتاج لتعاطي أدوية معينة بشكل 

منتظم مدى الحياة..
بدورنا ننشر »الجريمة« للمرة 
الثانية ونضعها أمام وزير الصحة 
للنظر في هكذا أط��ب��اء.. ولسان 
حالنا يقول: كيف استطاعت أشهر 
في »مغسلة« الساحات أن تغير 
المفاهيم االنسانية التي تعلمها 
ذلك الطبيب ليتحول وحشًا مرعبًا 

وقاتاًل مخيفًا!!
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وزير الداخلية ينتقص من دماء 
شهداء السبعين!!

> المجزرة التي حدثت في ميدان السبعين لو كانت في 
غير اليمن لسمعنا عن تقديم وزير الداخلية استقالته 

مباشرة..
لكن وزير داخليتنا »غير« حيث لم يكلف نفسه حتى زيارة 

مكان الحادث..
ولم يلِغ سفره إلى السعودية في اليوم التالي للحادث 
كتعبير عن مواساته ألسر الشهداء وتقدير لمشاعرهم..

األشد إيالمًا أنه راح يستعرض مهارات وقدرات وزارته 
»الفاشلة« وسرعة معرفتها لمنفذ الجريمة وإعالن 
اسمه أمير الدين الورافي على موقعها، وأكدت أنه هو 
االنتحاري الذي ارتكب الجريمة في ميدان السبعين، 
وكانت االنتكاسة للوزير الدكتور قحطان عندما فاجأهم 
أمير الدين بحضوره إلى الوزارة ولتقديم بالغ بوجوده 
على قيد الحياة.. وهي فضيحة أمنية غير مسبوقة مُنيت 

بها وزارة قحطان..
أضف إلى ذلك أن مبلغ »المليون ري��ال« لكل شهيد 
من شهداء السبعين الذي أعلن عنه الوزير تم تخفيضه 
إلى 700 ألف ريال، دون معرفة اسر الشهداء ألسباب 
التخفيض الذي ال يُفهم سوى بأنه انتقاص لدماء أولئك 
األبطال الذين سقطوا في أبشع جريمة إرهابية اهتز لها 

الوطن بأكمله!!

في ظل استمرار حرب اإلقصاء للمؤتمريين وغيرهم 

 وزير التعليم الفني يستغل منصبه لممارسة االنتقام الحزبي 
> ه��ن��اك ح��رب 
ق������ذرة ي��ش��ن��ه��ا 
وزراء في حكومة 
الوفاق في محاولة 
ء  وإقصا الجتثاث 
أع��ض��اء المؤتمر 
والكوادر الوطنية 
المؤهلة وأصحاب 
ة  لمتميز ا ة  لخبر ا
واالص�������رار على 
ت��ع��ي��ي��ن ع��ن��اص��ر 
م������ن أح�������زاب 
المشترك بطرق 
مخالفة للقوانين 

والدستور ايضًا.
وم��������ن ه����ذه 
لبشعة  ا ذج  لنما ا
ه������و إق��������دام 
عبدالحافظ نعمان 
لتعليم  ا ي����ر  ز و
الفني والتدريب 

المهني على ممارسة االضطهاد الوظيفي واستغالل منصب 
الوزير الوظيفة العامة واالستقواء بها إلفراغ أحقاده بحق 

مسؤولين في وزارته بطريقة انتقامية حاقدة.
ولعل أول من يسعى الوزير المريض عبدالحافظ نعمان 
لخوض الحرب ضدهم هي االستاذة ابتهاج الكمال وكيلة 
الوزارة دون سبب فقط إلشباع نزواته الشريرة والمريضة.. 
معتقدًا أنها األضعف إلقصائها، حيث لم يكتفِ بتكليف 
شخص بالتوقيع بداًل عنها، بل لقد ذهب به الحقد إلى تكليف 
شخص آخر للقيام بعملها.. رغم أنها ال تغادر مكتبها اال 

عند انتهاء الدوام 
الرسمي.

ولم يتوقف وزير 
التعليم الفني عند 
لفات  لمخا ا ه���ذه 
واالن���ت���ه���اك���ات 
ء  االقصا وسياسة 
واالج���ت���ث���اث بحق 
وكيل مساعد، بل 
ذه��ب ال��ى إص��دار 
ع��دد من ال��ق��رارات 
تتعارض مع  التي 
أح��ك��ام التشريعات 
ومنها تكليف أربعة 
أش��خ��اص بوظائف 
مديري إدارات عامة 
خ���ارج إط���ار هيكل 

الوزارة..
 االس��ت��اذة ابتهاج 
ال���ك���م���ال وق��ف��ت 
بشجاعة وها هي تواجه دكتاتورية الوزير المخرف بالقانون 
والتشريعات وتنتصر للوظيفة العامة وتقول: ال وألف ال لمن 
يحاولون االستقواء بالوظيفة العامة لتنفيذ مصالح حزبية 
وأسرية.. رافضة الخنوع أو الهروب أو مغادرة منصب عام 

بسبب اضطهاد وظيفي.
وبالتأكيد فقد ألقت حجرة كبيرة جدًا في ركود عمل بعض 
الوزراء.. وها هي أولى الثمار تأتي من وزير وزارة الخدمة 
المدنية والتأمينات نبيل شمسان الذي وجه رسالة الى وزير 
التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان 
بتاريخ 13/5/2012م وبرقم 41717 أكد فيها أن القرارات 

ال��ت��ي 
اتخذها تتعارض مع أحكام 
التشريعات النافذة.. وطالبه بإلغاء القرارات التي أصدرها 
كونها مخالفة ألحكام قانون الخدمة المدنية والئحته 
التنفيذية وأحكام الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني 

والتدريب المهني.

وزير المالية يلغي صرف 
العالوات السنوية

> ألغى وزير المالية صخر الوجيه تنفيذ العالوات السنوية 
الخدمة  العامة )المدنية والعسكرية المستحقة لموظفي 

واألم��ن��ي��ة(.. ورف���ض وزي��ر 
المالية أي��ة م��ذك��رة تحرر 
م��ن قبل ال�����وزارات بهذا 

الخصوص..
وأوض���ح صخر الوجيه 
ف��ي م��ذك��رة وجهها إلى 
رئ���ىس ال����وزراء محمد 
س��ال��م ب��اس��ن��دوة وإل��ى 
الحكومة  ء  أعضا جميع 
أن��ه ال ت��وج��د إي���رادات 
تمكن الوزارة من صرف 

العالوات..
وتحجج وزير المالية 
في مذكرته المرفوعة 
إلى الحكومة بتاريخ 
15 / 5 / 2012م من 
عدم صرف العالوات 
ب����االض����رار ال��ت��ي 
أنبوب  لها  تعرض 
النفط في مأرب وما 
نتج ع��ن ذل��ك من 
ح��رم��ان للخزينة 
ال��ع��ام��ة م��ن ه��ذا 

المورد المهم..
محذرًا أنه في حال اصرار الحكومة على صرف العالوات دون 
تحقق االي��رادات فسيتم تمويل عجز الموازنة من مصادر 
تضخمية »االصدار النقدي« وهو ما سيعرض االقتصاد الوطني 

والمالية إلى مخاطر كبيرة..
وطالب صخر الوجيه الحكومة بتفهم الموقف وعدم تهربها 

من المسئولية أو اإللقاء بها على عاتق وزارة المالية.

وكيلة الوزارة تنتصر للوظيفة العامة بسالح القانون

وزير الخدمة يؤكد أن قرارات وزير التعليم 
الفني مخالفة للقانون ويطالبه بإلغائها

> أرجع الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية 
عدم فرض الحكومة لنفوذها وسيطرتها 
وارجاع هيبة الدولة الى كل المناطق اليمنية 

الس���ت���ش���ع���ار 
ال���ح���ك���وم���ة 

ليتها  و لمسؤ
ب��������ع��������دم 

االص��ط��دام مع 
المواطنين قدر 

استطاعتها..
ي��ا ل��هُ م��ن تبريٍر رائ��ع 

وذك��ي، فليس بالضرورة أن 
من  لمسلحون  ا ي��خ��رج 

ع��واص��م المحافظات، 
ومش معقول الحكومة 

ت���ص���ط���دم م����ع ق��ط��اع 
الطرق والكهرباء ومفجري 

ًا  ر استشعا لنفط  ا بيب  نا أ
لمسؤوليتها..

واحنا كنا مش عارفين ليش العم باسندوة 
رفض صرف سيارات لحكومته.. خوفًا من 
اصطدامها مع المارة من أبناء الشعب في 

الشوارع..
ومعظم الوزراء يقضون 
أوق��ات��ه��م ف��ي رح��الت 
»ج��وي��ة« بين ال��دول 
خوفًا من االصطدام 
مع المواطنين قدر 

استطاعتهم!!
م���ا دام االم���ر 
م����ت����ع����ل����ق����ًا 
»ب��االص��ط��دام« 
فبإمكان الحكومة 
على  ت��ع��ل��ق  ن  أ
ت  حا لو ئها  عضا أ
بًا  مكتو ة  ص��غ��ي��ر
عليها انتبه »أمامك 

حكومة«!!

انتبه.. أمامك حكومة!!

برنامج اإلقصاء الحكومي!!
> شغلت حكومة باسندوة نفسها بما 
ال يعني الشعب بشيء وبما يخدم أحزاب 

المشترك بكل شيء..
برنامج الحكومة على ال��واق��ع كأنها 
استمدته من المشترك لتحقيق مكاسب 
سياسية لألحزاب ذاتها التي ستضمن 
البقاء بعد عامي  لباسندوة وزب��ائ��ن��ه 

التسوية..
الحكومة ويلمسه  فأبرز ما تقوم به 
المواطن هو السرعة قدر االمكان بإنجاز 
خطة االق��ص��اء على مستوى المديرية 
والعزلة والمنطقة والمديرية والمحافظة 

والدولة بشكل عام.
وأبرز ما اشتملت عليه الخطة التي تنفذها 

الحكومة في هذا الجانب المهم لديها:
- االقصاء عن طريق فوضى المؤسسات 

وتهم البلطجة..
- االقصاء عن طريق التقاسم.

- االقصاء عن طريق الوفاق.
- االقصاء عن طريق التدوير الوظيفي.

- االقصاء عن طريق تشويه السمعة 
الوظيفية.

- االقصاء عن طريق التهميش.
-  االقصاء عن طريق انتخاب القيادات

- االقصاء عن طريق إعادة المستقيلين 
والمفصولين.

- االقصاء عن طريق التقاعد.
- االقصاء عن طريق هيكلة ال��وزارات 

واإلدارات.
وغيرها من الطرق التي لم تكشف عنها 

الحكومة بعد..
وم����ن اس��ت��ع��ص��ى ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة 
على  بإقصائه  متكفلون  فالمخططون 
طريقتهم أو وفقًا »للشريعة« االصالحية 

أو العرف »الحَمِيْدِي«!!

امتحانات االشول!!
> يترقب المجتمع اليمني وخصوصًا 
الوسط التعليمي »امتحانات« مليئة 
بالخروقات ونتائج مبنية على باطل 

تلبي رغبات سياسية محضة..
نات  االمتحا رات  إلدا حصل  فما 
والمراقبة سواًء على مستوى ديوان 
وزارة التربية والتعليم أو مكاتبها 
في المحافظات من غربلة سياسية 
استهدفت الكفاءات، وينذر بامتحانات 

تهدد العملية التعليمية برمتها..
الكل يتحدثون عن خروقات للوائح 
والقوانين يقوم بها وزي��ر التربية 
والتعليم الدكتور عبدالقادر األشول 
ال تخدم في جلِّها سوى الحزب الذي 

ينتمي إليه..
ورغم المناشدات لرئيس الحكومة 
التي تحصل في  المهزلة  بإيقاف 
معظم ال���وزارات وخصوصًا وزارة 
التربية والتعليم إاّل أن باسندوة ال يأبه 
لقضايا ال تخدم دوره في المؤامرة 

على الوطن!!

بين يدي وزير الصحة

يحررها/
توفيق الشرعبي


