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تطبيع األوضاع في محافظة عمران واستكمال ترتيب اعمال السطات   
اإلدارية واألمنية والعسكرية وسحب جميع المجموعات المسلحة القادمة 

من خارج المحافظة، من خالل لجنة مشتركة من الحكومة وكافة األطراف 
المعنية، تتولى القيام بتفيذ هذه المهام واالشراف على اتفاق السلم 

والشراكة وتنفيذه في المحافظة.

من كواليس الوزراء المرحلين!!
بلغ مسامعنا أن وزراء مرحلين من «حكومة الوفاق»   

ات» يتندمون على زمان الوصل  إلى «حكومة الكفاء
بحقائبهم السابقة..

المعلومات أفادت أن دردشة جمعت الوزراء المرحلين 
في «مقصف» المجلس تندم فيها الوزير اإلخواني 
األشول على وزارة التربية والتعليم وما تحتويه 
ميزانيتها من مبالغ ضخمة تجعل الفقير غنيًا 

والبخيل كريمًا مقارنة بوزارة التعليم الفني التي ال 
تساوي مكتب تربية في محافظة، حد تعبيره!!

األمــر ذاتــه كشفته مشاعر الوزير اإلخواني محمد 
ل أمام زمالئه: برأيكم هل هناك  السعدي الذي تساء
مقارنة بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصناعة 

والتجارة؟
ليضحك معمر اإلرياني ويعقب عليهما «اليزال 

الدوري يلعب في رأسي»!!

وزير النفط يستهل نشاطه 
بفضيحة كبرى

كشفت مصادر في وزارة النفط عن صدور   
قرارات بتغيير مدير عام العالقات العامة 
ــوزارة النفط على خلفية كشف حكم  والخارجية ب
قضائي ضــد أكبر شركة استثمارية داخــل البلد. 
وقالت المصادر: إن وزير النفط أصدر قرارًا بتكليف 
محمد ناصر علي المحبشي بالقيام بأعمال مدير عام 
العالقات العامة والخارجية بديوان الوزارة إلى أن 

يتم صدور قرار تعيين من الجهة المختصة.
واعتبرت المصادر قرار وزير النفط بإقالة مدير 
عــام العالقات إقصاء للكوادر الوطنية المؤهلة 
وانتهاكًا لحرمة القضاء كون قرار االقالة صدر خالل 
٢٤ ساعة من نشر وثيقة رسمية بإدانة أكبر شركة 

استثمارية في اليمن.
الفتًا إلى أن اتخاذ مثل تلك القرارات يكشف عن 
تستر قيادة وزارة النفط على الفساد القائم في 

الوزارة.

عن أي كفاءات تتحدثون؟!

وزيرة اإلعالم توجه بإغالق 
الصحيفة «األم» في اليمن!!

كأن الوزيرة نادية السقاف وزير اإلعالم تريد بتوجيهاتها المتعلقة  
 
ً
بصحيفة «الثورة» أن تثبت أن المرأة اليمنية ال تصلح إّال وزيرة

لحقوق اإلنسان فقط..
وإّال ماذا يعني أن توجه نادية السقاف وهي المسئول 
األول عن اإلعــالم الرسمي في البالد بتوقيف 
إصدار صحيفة «الثورة» لوجود اشكالية 
بين الموظفين وقيادة المؤسسة وعندما 
لــم تستطع الــوزيــرة ايــقــاف صــدور 
الصحيفة، وجهت مكاتب الصحيفة 
ــايــقــاف تــوزيــع  فــي الــمــحــافــظــات ب

الصحيفة..
فبدًال من أن تستشعر الوزيرة السقاف 
مسئوليتها وتــعــمــل جــاهــدة لحل 
القضية القائمة في مؤسسة «الثورة» 
واالســـتـــمـــاع لــلــمــوظــفــيــن ومــالمــســة 
همومهم وايجاد المعالجات المناسبة 
ذهــبــت بــعــيــدًا بــعــيــدًا في 

توجيهاتها..
مــطــالــبــة بــإغــالق 
الصحيفة األولـــى 
فــي الــيــمــن ومنع 
توزيعها والتنصل 

عن خطابها..
ات   فعن أية كفاء
يا تــرى سنتحدث 
إذا أردنــا الحديث 

عن الحكومة؟!!

في مذبحة إقصاء جديدة

أقدمــت حكومــة المهندس بحاح على ارتكاب مذبحة جديدة بحق أكثر من عشــرين ألف موظف، حيث تم احالتهم  
«شــخطة» قلــم غير مســئول الى التقاعــد دون حق، فقط تلبيــة لرغبة جامحة فــي االنتقــام ومعاقبة موظفين  بـ
عموميين بدوافع سياســية ومناطقية.. ويؤكد ذلك أن الحكومة اتخذت قرارها هذا البشــع عقب أيام من منحها الثقة من 

قبل البرلمان، وهو ما يؤكد أنها لم تقم بدراسة ملف شائك كهذا في أيام.

«الميثاق» أن نسبة ٩٥٪  وبهذا الخصوص أكدت مصادر موثوقة لـ
من إجمالي المحالين للتقاعد هم من أعضاء المؤتمر الشعبي العام.. 
وقالت: إن سياسة االجتثاث هذه تأتي في اطار الحرب القذرة التي 
ات الوطنية التي تقف  تشن ضد كوادر المؤتمر الشعبي العام والكفاء
ضد تسلط وهمجية قوى الظالم واإلرهــاب التي تتحكم بمقاليد 

السلطة اليوم.
وحذرت المصادر من خطورة إقدام حكومة بحاح على مثل هذه 
القرارات االنتقامية االقصائية واستغالل الوظيفة العامة لمعاقبة 
وتجويع المخالفين لهم في الرأي.. مشيرة إلى أن طرد عشرين ألف 
موظف إلى الشوارع بهذه العجرفة ستكون له عواقب وخيمة في 
المستقبل القريب، حيث أن قذف هذا الكم الكبير من الموظفين 
إلى أرصفة البطالة وبهذا االسلوب التعسفي الفج سيزيد من غليان 
وهيجان الشارع، ولم تستبعد المصادر أن ينضم هذا الجيش الضخم 
من الموظفين الى صفوف المليشيات من أجل رفع الظلم والتعسف 

الذي لحق بهم من قبل الرئاسة والحكومة.
وقالت المصادر: إن قرار الحكومة الذي اتخذته االسبوع الماضي 
بهذا الشأن يؤكد أن الحكومة بدأت تمارس أولويات انتقامية وليست 
أولويات وطنية سبق أن التزمت بالعمل على تنفيذها أمام مجلس 
النواب االسبوع قبل الماضي، وهذا يعد اعالن حرب ضد الشعب إن لم 

يكن أشد تنكيًال من الجرعة التي اسقطت حكومة باسندوة.
وأضافت المصادر: أن حكومة بحاح تنفذ مخططًا سياسيًا قذرًا وليس 
توجهًا إلصالحات مالية وإدارية على االطالق، حيث أن مسارعتها 
التخاذ قرار كهذا جاء بعد تهديدات أطلقها الرئيس هادي بإحالة كل 
من خرجوا للتظاهر في العاصمة صنعاء ضد قرار العقوبات الجائر الذي 
اتخذه مجلس األمن الدولي ضد الزعيم علي عبدالله صالح وقيادات 

من انصار الله، بطلب من رئيس الجمهورية.
واستغربت المصادر أن تصدر حكومة بحاح قرارات بعودة من بلغوا 
أحد األجلين للتقاعد إلى الخدمة في القطاعين المدني والعسكري في 
جريمة ذبح بشعة للقانون، خصوصًا ومنهم عناصر تقاعدوا قبل 
الوحدة وفي عهد االستعمار في الوقت الذي نجدها تحيل للتقاعد 

اآلالف ممن لم يبلغوا سن التقاعد، بكل صلف وعجرفة.
هذا وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري االسبوع الماضي برئاسة 
خالد محفوظ بحاح رئيس المجلس وقف أمام ما أسماه بالتراكمات 
الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام اإلحالة للتقاعد لمن بلغ أحد 

األجلين بموجب القانون النافذ.
ووفقًا لما ذكرته وكالة «سبأ» فــإن عــرض وزيــر الخدمة أوضح 
أن اجمالي عدد الموظفين البالغين أحد األجلين حتى نهاية العام 
٢٠١٤م ولم يحالوا الى التقاعد بلغ ١٩ ألف و٥٥٥ موظفًا وموظفة 

على المستويين المركزي والمحلي.
وألزم مجلس الوزراء بهذا الشأن كافة الوزارات ومؤسسات الدولة 
ات والتدابير السريعة إلحالة  ووحدات السلطة المحلية باتخاذ االجراء

كل من بلغ أحد األجلين إلى التقاعد طبقًا لقوانين الخدمة 
المدنية والقوانين الخاصة النافذة على أن يتم اصدار فتوى تشمل 
التسوية للمستحقين وذلــك بالتوازي مع عملية االحالة للتقاعد، 
وبحيث يتم االنتهاء من هذه المرحلة خالل ثالثة أشهر كحد أقصى..
وأقــرت الحكومة في ذات الوقت حظر االحــالل واالستبدال في 

الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها.
الجدير بالذكر أن خبر مجلس الوزراء تضمن وفقًا للمصادر مغالطات 
مفضوحة، حيث أن كشوفات بأسماء من تم اقصاؤهم قد تم إعدادها 

في وقت سابق وفقًا لتصنيف حزبي بحت..
وطالبت المصادر حكومة بحاح أن تنشر عبر وسائل اإلعالم الرسمية 
اسماء من أحيلوا للتقاعد لتؤكد مصداقيتها للرأي العام في الداخل 

والخارج وتبين قوًال وفعًال أنها تطبق القانون كما تزعم.

العسلي: المجاعة تلوح في األفق وعلى الحكومة إعالن الكارثة!!
انتقد البروفيسور سيف العسلي بشدة برنامج حكومة بحاح وقال إنه ال  

ة  تتوافر فيه أدنى مؤشرات ومعايير البرامج المعترف بها وهي «الكفاء
- الفعاليات - االمكانات». وأضــاف: الواقع أسوأ بكثير مما ذكرته الحكومة في 

برنامجها، وأنه لو ُوجد هذا الوضع في أية دولة في العالم ألعلنت حالة الكارثة.
مؤكدًا أن اليمن في حالة كارثية وسط إنكار وتناقض الجهات الحكومية.. متسائًال: 
ماذا تنوي حكومة بحاح القيام به إزاء هذا الوضع السيئ..؟ ودعا الخبير االقتصادي 
سيف العسلي الى انقاذ االقتصاد من خالل مشروع ضخم لهذا األمر وكذا االلتزام 

بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ذات األولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

وتوقع أن تكون األوضــاع أســوأ في عام ٢٠١٥م وأقسى في المستقبل 
القريب مما يعانيه اخواننا في سوريا، ألن القوى السياسية تتنافس وتتقاتل 
على السلطة والثراء ولن يكون هناك في القريب العاجل ال سلطة وال ثروة 
وإنما جوع ومرض وموت، فال ينبغي االنتظار الى أن تصل اليمن الى هذه الحالة 
-حسب تعبيره.. وحذر العسلي في تصريحات صحفية من مجاعة تلوح في 
األفق، ومواجهتها يجب أن تكون هي أولويات الحكومة ال تطبيع األوضاع كما 

ورد في برنامجها الهزيل- حد قوله.
ناصحًا بأنه ال قيمة للسلطة على جثث الموتى..!!

الحكومة تجتمع على «وكيرة» بن حبتور!!
ل االجتماع االسبوعي  

ْ
َنق

االعــتــيــادي للحكومة الى 
محافظة عدن يعني نفقات، وبدل، 

هن»!!
ُ
ونثريات، وسكن و«ف

نعتقد أنه لن يغير شيئًا ولن يضيف 
جديدًا اجتماع الحومة في عدن، وال 

ندري ما هو الهدف من ذلك؟
البعض أرجعه الى البرد، وآخرون 
أشــاروا الــى أنــه هــروب من تدخالت 
ــلــه، فــي مــهــام وتوجهات  انــصــار ال
الحكومة.. سياسيون أرجعوه للحد 
مــن االحــتــقــان والتصعيد اللذين 
ينفذهما الــحــراك فــي المحافظات 

الجنوبية.

ي الحكومة 
ّ
مفسبكون لفتوا الى تلق

«وكيرة» من محافظ عدن  دعــوة لـ
الجديد «بن حبتور» بمناسبة المنصب 

الجديد، وهذا أقرب الى الواقع!!
ومــــذاهــــب كــثــيــرة ذهــــب إلــيــهــا 
المتابعون لشأن حكومة بحاح.. التي 
بررت اجتماعها في عدن لالطالع عن 
قرب على احتيجات المحافظة من 
المشاريع.. وأيًا كان السبب أو الهدف 
وراء االنــعــقــاد فــي عــدن فــإنــه يظل 
تصرفًا عبثيًا لحكومة يعول عليها 
الشعب اليمني والمجتمع الــدولــي 
تقديم شيء أفضل وعمل استثنائي 

إلنقاذ اليمن من االنهيار الشامل.

٩٥٪ من المحالين للتقاعد كوادر مؤتمرية

نائب مكتب التربية بالضالع: اقصاء ١٨٥٠ معلمًا في الضالع سيحولهم للحراك

كشف نــائــب مــديــر مكتب التربية   
لــضــالــع علي  والتعليم بمحافظة ا
ــرار الحكومة احــالــة ٢٠ ألف  العداشي ان ق
مــوظــف للتقاعد شمل ١٨٥٠ معلمًا من 
مدارس المحافظة أغلبهم ينتمون للمؤتمر 
الشعبي الــعــام.. وقــال العداشي في تصريح 
«الميثاق» ان هناك من المحالين للتقاعد  لــ
انــضــمــوا لــلــحــراك الجنوبي نــظــرًا لشعورهم 
ــى انــه لــم يتم حتى تسوية  بالظلم، الفتًا إل
أوضاعهم اسوة باآلخرين، واضاف ان العملية 
تمت وفق انتقاء حزبي وتفاوت في منح الحقوق 

بحسب االنتماء والقرابة رغم ان المحالين في 
درجة وظيفية واحدة..

واوضـــح نــائــب مــديــر التربية ان مــدارس 
الضالع تعاني في الوقت الحالي من عجز كبير 
في المدرسين مع ان من تم احالتهم للتقاعد 
اليزالون يمتلكون القدرة والخبرة على مواصلة 

رسالتهم الوطنية.
ات قانون التقاعد التطبق إال  وأكد ان اجراء
على البسطاء من عمال ومدرسين في مقابل 
المتنفذين واصحاب المناصب الرفيعة من 

مدراء عموم ووكالء ووزراء.

اآلالف من المتقاعدين 
من قبل الوحدة أعيدوا

 بقرارات رئاسية إلى الخدمة


