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الكهرباء: تذكر أنك أمام 
دعوات الصائمين القائمين، 
ف���ال ت��ك��ث��ر م���ن ظالميتك 
وظالمك.. سيصلك الموتور 

قريبًا!!
الصحة: ال��ص��داع ال��ذي 
ينتابك وراؤه عملك المظني. 
فال  ح��ق  عليك  لنفسك  إن 

تسرف..
املياه: وضعك الرمضاني 
هذا العام مختلف ج��دًا.. راِع 

النعمة واحذر النقمة.
الرياضة: برافو القرش 
األب��ي��ض ينفع ف��ي ال��ي��وم 
األسود.. أنت محاط بإعجاب 

الكثير.
امل��ال��ي��ة: ال ت���دع األك��ل 
والشرب في رمضان ما دمت 
مُ��ص��رًا على أس��ل��وب��ك.. ال 
تورث ما أنت فيه لمن بعدك.. 
مستقبلك مشؤوم وسلوكك 

مذموم.
الخارجية: ال تغفل عن 
الصحة فالتوتر المهني سيؤثر 
ستقدم  لما  اطمئن  عليك، 
عليه فالسياسة تتطلب ذلك.

التعليم الفني: ما الذي 
تبقى ولم يُقل لك.. أنت تعمل 
في وضع سياسي شاذ فال تأمن 
مكر الماكرين.. ال تتخَل عن 

»االسد« مهما قالوا فيك.
التعليم العالي: راجع 
نفسك وال ت��ت��ه��ور.. أن��ت 
طيبة  سمعتك  و ظ  محظو
هناك من يدفعك نحو الهاوية.
النقل: أنت مرتبك ومتشعب 
ومتذبذب وفي حالة حموضة 
متواصلة غير الزيت والزم البيت 

فرمضان ال يحتاج إلى فنادق.
ال����دف����اع: أم����ر ط���ارئ 
سيزعجك.. عدوك معروف فال 
تتهاون معه وال توكل مهمتك 

لغيرك.
الداخلية: ال تكن كالنخلة 
ال��ح��م��ق��اء ال ث��م��ر ل��ه��ا وال 
ظ��ل.. تابع نشاطك واعمل 

احتياطاتك.
النفط: ال تزال تقطف ثمار 
جهودك.. مارس الرياضة حتى 
ال تترهل أفكارك ومتالزماتها.

باسندوة يعين »متقاعد«
 مديرًا عامًا!!

وجه رئيس   
ح���ك���وم���ة 
ال��وف��اق الوطني 
م���ح���م���د س��ال��م 
ب��اس��ن��دوة وزارة 
نية  لمد ا مة  لخد ا
بالتعاقد مع موظف 
»متقاعد« بالسجل 
لة  و للد ي  ر ا د إل ا
للعمل كمدير عام 
ألح��د المؤسسات 
 ، لة و للد بعة  لتا ا
ال��م��ذك��رة ال��ت��ي 
ح����ررت ب��ت��اري��خ 
30م  /6 /2012
وحصلت »الميثاق« 
منها  نسخة  على 
لوزير  والموجهة 
نية  لمد ا مة  لخد ا
وأمين العاصمة، 
نصت على التعاقد 
م��ع أح����الم علي 
شي  لعر ا محمد 
ير  كمد ل��ل��ع��م��ل 
لدار رعاية األيتام 
الكائن بشارع تعز 

بأمانة العاصمة..
 وتكشف هذه المذكرة عن حالة العشوائية 
في اتخاذ القرارات من قبل رئاسة ال��وزراء 
وإص��دار التوجيهات التي ال تراعي الجوانب 
القانونية واإلجرائية المعمول بها في مثل 
هذه الحاالت، وكذا غياب المعايير اإلدارية 
في عملية التوظيف واختيار االشخاص لشغل 

المواقع القيادية 
ف���ي م��ؤس��س��ات 
الدولة.. وتكريس 
م���ب���دأ ت��وظ��ي��ف 
»ال������������والءات« 
ب�����دل ت��وظ��ي��ف 
»الكفاءات« مع ما 
يعكسه ذل��ك من 
آث��ار خطيرة على 
األداء العام للجهاز 

اإلداري للدولة.
ه���ذا وق���د ك��ان 
رئيس الجمهورية 
به  ر عبد لمشير  ا
منصور هادي دعا 
مهمة  كلمة  ف��ي 
هير  لجما جهها  و
الشعب اليمني في 
ال��داخ��ل وال��خ��ارج 
ل  حلو سبة  بمنا
ش���ه���ر رم���ض���ان 
ال���م���ب���ارك دع���ا 
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
ال���وط���ن���ي ال���ى 
ت��ج��س��ي��د م��ب��ادئ 
ال��وف��اق والحرية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
والنأي عن المكايدات السياسية والحزبية 
والتركيز على مهامها الحقيقية إلعادة التوازن 
السياسي واالقتصادي واألمني لحياة المواطن 
واستكمال تنفيذ ما تبقى من اآللية التنفيذية 
الحوار  لنجاح  والسعي  الخليجية  للمبادرة 

الوطني.

ثمن المنصب!!

إذا لم تحضر وزارة األوقاف بقوة على الواقع  
في شهر رمضان فمتى سنسمع عنها وعن 

أدائها؟!
 ما البرنامج الذي تبنته هذه الوزارة وعملت على 
عرضه في القنوات خالل شهر رمضان سواًء أكان 
يتعلق بقضايا المرشدين أم تعزيز االرشاد الديني 
والتوعوي أو تحفيظ القرآن الكريم أو إلحياء سنة 
الوقف وحصر كافة أراضي األوقاف وإعادة المقصد 

الوقفي الى مساره  السليم؟!
إذا لم يكن شهر رمضان هو شهر اإلشعاع لهذه 
الوزارة وإسماع صوتها الى كافة المسلمين والعمل 
على إرشادهم الى كل خير.. فمتى سيكون لهذه 

الوزارة صوت؟!
لماذا لم نسمع أو نرى خطة ال��وزارة لشهر رمضان المتعلقة 

بالدعوة واالرشاد وأين هي حملتها التوعوية في هذا الشهر؟!

أال يحرك الخطاب المأزوم أو آفة االرهاب أو السطو 
الممنهج لألوقاف ساكنًا في هذه ال��وزارة لتقديم 

شيء يذكر؟!
لماذا ال نسمع عن هذه ال��وزارة إال فيما يتعلق 
بوكاالت الحج والعمرة.. أو جمع الزكاة أو حجز الفنادق 

للمعتمرين والحجاج؟!!!
أعتقد أن بإمكان وزارة األوق��اف تغير الخطاب 
السائد وبإمكانها إعادة الهيبة الى منابر المساجد.. 
وبإمكانها االشراف على مدارس ومعاهد التحفيظ 
وبإمكانها الحفاظ على أراضي الوقف وبإمكانها 
توعية المجتمع بآفة االرهاب واألفكار المضللة 
وبإمكانها أن تكون وزارة دينية محترمة لها خطابها 
ومكانتها وهيبتها، وال أعتقد أن هذا سيؤثر على 
»غرامها« بجمع الزكاة أو »التهباش« من وكاالت الحج والعمرة 

والفنادق!!

هل فعاًل أن باسندوة يتباطأ تجاه الدعوى   
التي تقدم بها حميد األحمر الى محكمة دولية 
في باريس يطالب الحكومة اليمنية فيها بمليار دوالر 

كتعويضات لشركته »سبأفون«..؟!
وهل لجوء حميد األحمر الى التحكيم الدولي خطوة 
مضمونة ليكون الحكم لصالحه في ظل تباطؤ باسندوة 
تجاه القضية؟ ولماذا تتكتم الحكومة عن هذه القضية وال 
تفصح عن تفاصيلها..؟! وهل يسعى باسندوة لدفع ثمن 

منصبه من أموال الشعب.. أم أن المبلغ تكاليف أيام الخيام 
المشؤومة؟!

مليار دوالر يا باسندوة كفيل بانهيار االقتصاد وإنزال 
الجميع - إاّل حميد وزبانيته- تحت خط الفقر؟!

مليار دوالر يا باسندوة والى اآلن لم تكلف حتى محاٍم 
للترافع في القضية وأنت أكثر علمًا بأن أحكام محكمة 

باريس ال استئناف فيها؟!
مليار دوالر.. ما الذي يجري.. أين الشعب؟!

لماذا اليكون 
مستشار باسندوة 

من المؤتمر؟!
ال��ق��رار الجمهوري القاضي   

ل���ص���راري  ا ع��ل��ي  بتعيين 
مستشارًا إعالميًا لرئيس حكومة 
الوفاق كشف عدم رضى باسندوة 
عن أداء وزير االعالم علي العمراني 
باإلضافة الى أنه- أي القرار- جاء 
بعد بيان الحزب االشتراكي الرافض 
للتعيينات والتقاسمات كنوع من 
الترضية، ويقال إن باسندوة رشحه 

ل������ه������ذا 
لمنصب  ا
ل���ي���ك���ون 
ن���اط���ق���ًا 
ب�����اس�����م 
مة  لحكو ا
ويبدأ بعقد 
ت  ا تمر مؤ
ص��ح��ف��ي��ة 
ل��ل��رد على 
م��ا تنشره 
ال��وس��ائ��ل 
مية  عال ال ا
ع������������ن 

الحكومة وعن باسندوة ولمواراة 
فسادهم.

أن��ه ك��ان يفترض من  وللعلم 
ب��اس��ن��دوة أن يحترم مسؤوليته 
ويرشح مستشارين  »الوفاقية« 
اثنين واحد من المشترك وشركائه 
وواح��د من المؤتمر وحلفائه كما 
فعل رئيس الجمهورية عندما اختار 
مستشاريه، فليس من المعقول أن 
يكون وزير إعالم الحكومة محسوبًا 
على المشترك وكذلك المستشار 
االع��الم��ي لها.. ولكن م��اذا نفعل 

فاليزال باسندوة في غيه القديم؟!
ما أريد اإلشارة اليه هنا هو أن علي 
الصراري »معوّق« فكريًا و»مشوّه« 
ديمقراطيًا  و»متهبش«  سياسيًا 
و»متدوشن« إعالميًا، ول��ن يزيد 
الحكومة سوى انحدار في سلوكها 

وأدائها.

أين وزارة األوقاف؟!

أسوأ وزير!

شر البلية ما يضحك!!
نفدت وسائل اقصاء الموظفين لدى وزير االدارة المحلية  

فلم يكن أمامه سوى تشكيل لجنة لتقييم أداء مديري 
عموم المديريات خصوصًا الذين وقعت في مديرياتهم جرائم 

تقطع وثبت عدم قيامهم باتخاذ تدابير تجاهها..
وقال الوزير »انه سيتم اعفاؤهم وتعيين آخرين لديهم القدرة 

على مكافحة مثل تلك الظواهر الخطيرة..
ألم أقل لكم إن شر البلية ما يضحك.. فإذا كانت الحكومة 

والداخلية والدفاع والدولة والقبيلة والمحافظون وجمال بن عمر 
ومجلس األمن ودول الخليج مش عارفين كيف يلملموا الناس، 
ويلفلفوا الخيام التي تعد أكبر متقطع في الوطن ويكافحوا 
المتهبشين الذين أخرجتهم ثورة »الجن« السلمية.. و.. و.. الخ.

ويأتي اليزيدي يرد بعنجهية على مديري المديريات.. وجميعنا 
يدرك ان هدف الوزير هو اإلقصاء وليس التقييم.. المهم ايجاد 

سبب..

فريق أمني يتولى هيكلة 
الداخلية بمشاركة أوروبية

قائمة كبيرة من الوزراء الذين لن   
يتركوا جمياًل في مناصبهم أو أي 

شيء يحمدون عليه أو يُشكرون!
غير أن صخر الوجيه وزير المالية يعد 
األس��وأ في ه��ذه القائمة واألكثر قرفًا 
في أدائه.. فهذا الوزير يشتغل عن غباء 
ويتحرك وفقًا لضجيج سابق ووصي آبق!!

فالمتابع لتصرفات الوزير سيجد أنه 
لم يترك أحدًا إال وجرحه وال محافظة إال 
وأس��اء ألبنائها ويعمل وفقًا للمناطقية 
والمحسوبية والشللية، فهو الذي خصم 
مستحقات محافظة حضرموت وهو الذي 
قطع مرتبات المناضلين وعلى رأسهم 
االستاذ عبدالقادر باجمال.. وه��ذا هو 
الوزير الذي أقصى المئات من وظائفهم، 

وخصوصًا في محافظتي 
إب وتعز وهو وراء جرعة 
الديزل.. وهو الذي عرقل 
صرف ع��الوات الموظفين 
وهو الذي قطع مستحقات 
موظفي رئ��اس��ة ال���وزراء 
وزاد على ذل��ك اإلس���اءة 
ل��ه��م االس��ب��وع الماضي 
وع��دم  عليهم  لتلفظ  ا و
االص��غ��اء لمطالبهم بل 
أخذته العزة باالثم وترك 
اجتماع المجلس وغ��ادره 
في أسوأ حاالت الحماقة.. 
وهو الوزير الذي ال يصدق 

إذا قال وال يفي إذا وع��د.. لكن موظفي 

رئاسة ال���وزراء قد قطعوا 
أنهم  أنفسهم  عهدًا على 
احتجاجاتهم  سيواصلون 
حتى يتم صرف مستحقاتهم 
المتأخرة وتثبيت عالواتهم 
الموقفة وتنفيذ التسويات 
ب��االق��دم��ي��ة وال��م��ؤه��الت 
الدراسية واعتماد التأمين 
فز  لحا ا تنفيذ  و لصحي  ا
ومعالجة أوضاع المتعاقدين 
والمتوفين وهو تصرف حق.. 
م��ن جميع موظفي  نأمل 
ال��دول��ة أن يحذوا حذوهم 
ألخذ حقوقهم من هذا الوزير 

المتغطرس!!

بعد الفشل ال��ذري��ع   
ال��ذي تمنى به وزارة 
الداخلية في تأمين المواطنين 
م���ن ج���رائ���م وع��م��ل��ي��ات 
االرهابيين المتكررة والتي 
سقط خاللها المئات خصوصًا 

منتسبي  م��ن 
الوزارة.. وأيضًا 
قدرتها  لعدم 
إنهاء االنفالت 
االم��ن��ي ال��ذي 
ت�����ش�����ه�����ده 
 . . ت فظا لمحا ا
ب�����ع�����د ك���ل 
ه����ذا وغ��ي��ره 
م���ن ال��ف��ش��ل 
االم��ن��ي ال��ذي 
ي��س��ود م��ه��ام 
الوزارة تفاجأنا 
ب��اإلع��الن عن 
وج����ود ف��ري��ق 

مكلف بإعادة هيكلة وزارة 
الداخلية برئاسة اللواء رياض 
القرشي يشارك فيه خبير 
أوروب���ي مكلف من االتحاد 

األوروبي..
لهيكلة  ا ف��ري��ق  واجتمع 
االسبوع الماضي وناقش 

المواضيع المتعلقة بإعادة 
ل���وزارة  ا تنظيم وهيكلة 
وأج��ه��زت��ه��ا وف��ق��ًا للنظم 
وال��ل��وائ��ح الحديثة التي 
تمكنها من أداء عملها على 
أك��م��ل وج���ه وق���د استمع 
ن  لمجتمعو ا
ب���ح���ض���ور 
ال���خ���ب���ي���ر 
األوروب������ي 
ج���ون���اث���ان 
م��ي��ك��ال��ف��ر 
ل�����������آراء 
والمالحظات 
ح���ول سير 
ع���م���ل���ي���ة 
ال���ل���ج���ن���ة 
ف����ي رس���م 
ال���خ���ط���ط  
وال��ب��رام��ج 
وك���ي���ف���ي���ة 
عملي  بشكل  ها  تنفيذ
مدروس.. والتأكيد على أن 
تكون اللجنة على تواصل 
مستمر مع الخبير األوروبي 
وتزويده بكافة االحتياجات 
والمتطلبات التي تلبي هذا 

الجانب.


