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وخالل التدشين شدد الوزير الجوفي على 
ض��رورة تضافر جهود الجميع لضمان سير 
االمتحانات وفق ماهو مخطط لها، داعيا 
األح��زاب والتنظيمات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني وكل أف��راد المجتمع إلى 
التعاون واإلسهام في إنجاح العملية االمتحانية 

باعتبارها مسؤولية وطنية.
من جانبهما اطلع وزير الدولة أمين العاصمة 
عبد الرحمن األكوع و نائب وزير التربية و 
التعليم الدكتور عبد اهلل الحامدي على سير 
االمتحانات بمراكز األمانة التي يخوضها أكثر 

من 37 ألف طالبا وطالبة.
وأكد وزير الدولة أمين العاصمة أثناء زيارة 
المراكز »إن شعبنا سيسقط كل المراهنات 
ألعداء الوطن واألمن واالستقرار والساعين 
إلى تجهيله وتجهيل أبنائه وحرمانهم من 
حقهم المعرفي واإلنساني والحضاري في 

التعلم ».
أمين عام  وف��ي محافظة صنعاء تفقد 
المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد الغني 

حفظ اهلل جميل سير االمتحانات بالمحافظة 
التي يخوضها 15 ألفًا و750 طالبا وطالبة.

وفي محافظة حجة اطلع المحافظ فريد احمد 
مجور خالل زيارته امس لعدد من المراكز على 

سير عملية االمتحانات.
ودعا المحافظ كافة العاملين في قطاع 
التربية وأعضاء المجالس المحلية إلى التفاعل 
بمسؤولية مع هذه المهمة وتهيئة األجواء 
المالئمة للمتقدمين لالمتحانات والكفيلة 

بإنجاح العملية االمتحانية.
وفي محافظة المحويت حث المحافظ احمد 
علي محسن بتوفير األج��واء الهادئة ألداء 

الطالب لالمتحانات على أكمل وجه..
وف��ي محافظة تعز أك��د وكيل محافظة 
تعز محمد منصور الشوافي استعداد قيادة 
المحافظة لتقديم الدعم والمساندة وتذليل 

كافة الصعوبات.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين لالمتحانات 
الثانوية العامة بمحافظة تعز 53 ألف و572 

طالبا وطالبة.
وف��ي الحديدة اطلع أمين ع��ام المجلس 
المحلي للمحافظة حسن أحمد الهيج على 
ضوابط وإج��راءات سير االمتحانات وما تم 
اتخاذه لتذليل الصعاب التي تواجه الطالب 
والطالبات المتقدمين لالختبارات. ويؤدي 
13 ألف و967طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة 

الثانوية العامة.
وفي محافظ حضرموت دشن المحافظ خالد 
سعيد الديني امس سير االمتحانات النهائية 

لشهادة التعليم الثانوي.
وأشاد المحافظ الديني باألجواء اإليجابية 
التي تسود سير االمتحانات والمستوى المتميز 

في التنظيم واإلدارة لهذه العملية.
إلى ذلك اطلع محافظ إب أحمد عبد اهلل 
الحجري على سير االمتحانات في عدد من 
المراكز االمتحانية بالمحافظة ..حيث يؤدي 

21 ألف و725 طالبا وطالبة امتحاناتهم. 
وف��ي محافظة م���أرب دش��ن وك��ي��ل أول 

ووكيل  لفاطمي  ا محمد  علي  لمحافظة  ا
المحافظة للشئون اإلدارية عبداهلل الباكري 
ومعهما مدير مكتب التربية احمد بن سعد سير 
االمتحانات في عدد من المراكز االمتحانية 

بمدينة مأرب..
وفي الضالع تفقد محافظ المحافظة علي 
قاسم طالب أداء االمتحانات للشهادة الثانوية 
التي يخوضها سبعة آالف و413 طالبًا وطالبة.
وفي عدن اطلع وكيل المحافظة سلطان 
الشعيبي خالل زيارته التفقدية لبعض المراكز 
االمتحانية على اإلجراءات والتدابير المتبعة 
من قبل مكتب التربية لتهيئة األجواء المالئمة 

ألداء االمتحانات. 
وفي لحج حث المجيدي الطالب على تأدية 
االمتحانات بكل هدوء حتى يتمكنوا من أداء 

االمتحانات بكل يسر.
ويبلغ عدد المتقدمين إلنهاء مرحلة الثانوية 
العامة بالمحافظة للعام الدراسي2011-2010 

ثمانية آالف و 301 طالب وطالبة.

وفي شبوة تفقد الوكيل المساعد للمحافظة 
علي الحارثي أثناء زيارته لبعض المراكز 
طبيعة اإلج��راءات والترتيبات المتخذة فيها 
للضوابط  وفقا  االمتحانات  لضمان سير 

المنظمة لهذه العملية.
وفي عمران تفقد امين عام المجلس المحلي 
صالح زمام المخلوس سير االمتحانات في 

المراكز االمتحانية.
ويبلغ اجمالي الطالب المتقدمين لالمتحانات 

9438 طالب وطالبة .
ي��ذك��ر أن ال����وزارة عملت على تنظيم 
آليات وإج���راءات وضوابط توفير وتقديم 
أداء الطالب االمتحانات ، في  تسهيالت 
مراكز بديلة في إط��ار المحيط الجغرافي 
لمناطق النزوح أو االنتقال، هي محافظات 
»أبين، الجوف، العاصمة صنعاء، تعز« هي 
المشمولة بتسهيالت قرار فتح مراكز لجميع 
الطالب النازحين أو المنقولين إلى مديريات 

ومحافظات أخرى .
تصوير/ جميل الجعدبي

يتوقع أن تحقق النجاح بنسبة %90

أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يؤدون امتحانات
 الشهادة العامة ومراكز بديلة للطالب النازحين

الجندي: في مؤتمر صحفي:

المؤتمر يدير البالد بقوة وبتمكن منقطع النظير

وق��ال الجندي إن الجمهورية 
اليمنية حكومة وشعبا ترحب 
بهذه اللجنة وتضع كل إمكانياتها 
تحت تصرف اللجنة ،كما رحب 
الجندي بالبيان ال��ص��ادر عن 
مجلس األم���ن ق��ب��ل يومين 
والذي طلب فيه كافة األطراف 
السياسية في اليمن إلى الحوار 
الشامل وال��وص��ول إل��ى حلول 
يعيشها  لتي  ا لية  لحا ا لالزمة 

اليمن. 
وكشف نائب وزير اإلعالم عبده 
الجندي في المؤتمر الصحفي 
الذي نظمته وزارة اإلعالم امس 
في صنعاء أن أربعة أشخاص 
الطريق  بقطع  المتهمين  من 
لنفطية  ا للمشتقات  لتقطع  ا و
واالعتداء على محوالت الكهرباء 
سلموا أنفسهم طوعيًا إلى وزارة 
الداخلية بعد اإلع���الن عنهم 
كمطلوبين أمنيًا ضمن القائمة 

السوداء.
وقال الجندي: إن قائدًا عسكريًا 

كبيرًا منشقًا كان السبب في 
تسهيل فرار السجناء اإلرهابيين 
من أحد سجون المكال األسبوع 

الماضي.
وأك��د نائب وزي��ر اإلع��الم أن 

األخ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية األمين العام 
يعمل حاليًا على تثبيت وقف 
إطالق النار وخ��روج المسلحين 
من المدن وإنهاء أزمة المشتقات 
النفطية وعودة األمن واالستقرار 
إلى طبيعتها التي كانت عليه 
قبل األحداث التي أعادت اليمن 
سنوات إلى الخلف وإلى عصور 

الظالم.
ونوه الجندي إلى تحسن الحالة 
الصحية لفخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية.. وقال: 
إن األطباء المشرفين على عالجه 
أكدوا أنه في تحسن مستمر وأنه 
يقضي حاليًا فترة نقاهة وسيعود 

قريبًا.
م��ؤك��دًا أن م��ن اع��ت��ب��روا أن 
هو  ل��ع��ام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
ظاهرة صوتيه هم على خطأ 
وان المؤتمر اثبت عكس ذلك 
والمؤتمر حاليا يدير البالد بقوة 

وبتمكن منقطع النظير.
وقال الجندي إننا في اليمن 
الديمقراطية  وف��ي تجربتنا 
لسنا استثناء عن بقية دول 
العالم وبالتالي فان الوصول 
إل��ى السلطة يجب أن يكون 
عن طريق صناديق االقتراع 
الحر والمباشر وإجراء انتخابات 
مبكرة وبإشراف عربي وإقليمي 

ودول��ي وم��ن يدعي أن لديه 
الغالبية من الجماهير سيفوز 

بالسلطة.
وتابع الجندي: أن فخامة األخ 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
ل��ج��م��ه��وري��ة بصحة جيدة  ا
يقضي  و مستمر  بتحسن  و
بحسب  نقاهة  ف��ت��رة  ليا  حا
األطباء السعوديين وسيعود 
قريبا إلى اليمن مطمئنا كل 
أبناء الشعب اليمني بان صحة 
فخامة الرئيس بتحسن مستمر 
وانه قريبا جدا سيكون بين أبناء 

شعبه. 
م��ج��ددًا دعوته لدولة قطر 
الكف عن مزيد من صب الزيت 
على النار في اليمن كما جدد 
دعوته للمعارضة في اليمن 
إلى العودة إلى جادة الصواب 
وان تكون شريكا مع المؤتمر 
الشعبي في حل األزمة والعبور 

بالوطن إلى بر األمان.

تحويل حرم جامعة 
صنعاء إلى معسكر لتدريب 

متطرفي االصالح
 تقوم عناصر تابعة للفرقة األولى 
مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي 
محسن صالح بتوزيع استمارات تجنيد 
على بعض المشائخ وعقال الحارات وخطباء 
المساجد المنتمين لجماعة اإلخوان المسلمين 
كبدل عن الرافضين استمرار العمل بالفرقة 

في ظل القيادة المنشقة..
وأوضحت المصادر ان عملية التجنيد تأتي بعد 
أن لم يغط العجز تجنيد طالب جامعة اإليمان.

وأفادت ذات المصادر إن قيادة الفرقة حولت 
الحرم الجامعي لجامعة صنعاء إلى معسكر 
تدريبي، حيث يجرى حاليًا تدريب نحو 500 
شخص من أعضاء اللجان األمنية المكلفين 
بحماية ساحة التغرير وجميعهم من حزب 

اإلصالح.

قائد عسكري منشق 
هرب عناصر القاعدة 
م��ن س��ج��ن المكال

> بدأ أكثر من نصف مليون طالب وطالبة موزعين على 
2990 مركزًا امتحانيًا  تأدية امتحانات الشهادة العامة 

»أساسي ثانوي« في ظل اجواء طبيعية وامنة. 
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسالم الجوفي 
ومحافظ محافظة ذمار دشنا امس امتحانات الشهادة الثانوية 

العامة على مستوى الجمهورية.. 
وقال الدكتور الجوفي مخاطبا الطالب : لقد حرصنا على النزول 
الميداني إليكم في هذه المحافظة ومحافظات أخرى لالستماع 
إلى شكاويكم والعمل على استيعابها كلها عند وضع المحصلة 

النهائية ألعمالكم .

أع��ل��ن خطيب   <
مسجد استقالته من 
حزب اإلصالح احتجاجًا 
ع��ل��ى اس��ت��ه��داف أح���زاب 
المشترك ألب��راج الكهرباء 
وأنابيب النفط في عمليات 
تسعى  ممنهجة  يب  تخر
إلث��ارة سخط المواطنين 

من الحكومة والنظام.
ورف��ض خطيب الجمعة 
بأحد مساجد مديرية القفر 
محافظة إب تحرير التزام 
تخريبية  عمليات  بتنفيذ 
كلف بها من قيادات االخوان 
محافظته  في  لمسلمين  ا

األسبوع الماضي.

لجمعة  ا خطيب  وق���دم 
اجتماع  ء  ث��ن��ا أ لته  استقا
استدعي إليه مع مجموعة 
من عناصر أحزاب المشترك 
لتكليفهم بتنفيذ عمليات 
تخريب لخطوط نقل التيار 
الكهربائي تزامنًا مع موعد 

امتحانات الشهادة العامة.

اس��ت��ن��ك��رت ق��ي��ادات وق��واع��د 

وأنصار املؤمتر الشعبي العام 

وأح��زاب التحالف الوطني وكافة 

أبناء مديرية ماهلية مبحافظة مأرب أعمال 

األزمة التي تفتعلها احزاب اللقاء املشترك 

وأضرت بكافة أبناء الوطن.

�ل بيان صادر عنهم عناصر احزاب  وحمَّ

اللقاء املشترك كامل املسئولية عن قطع 

الطرقات ومنع املشتقات النفطية من 

وصولها الى العاصمة صنعاء وجميع 

محافظات اجلمهورية وكذلك استهدافهم 

ألبراج الكهرباء حملطة مأرب الغازية.

كما دان البيان الترويجات الكاذبة 

بأن مايحدث من تقطعات ومنع وصول 

املشتقات النفطية يتم من قبل شخصيات 

وقيادات تتبع النظام.

مؤكدًا أن ه��ذا ك��ذب  تروجه قيادات 

»االخوان« وليس له أساس من الصحة.

ندعو قطر الى الكف عن صب الزيت على النار في اليمن

> رحَّب نائب وزير اإلعالم عبده الجندي باللجنة األممية للتحقيق المكلفة 
من األمم المتحدة بالتحقيق حول أضرار ونتائج النزاعات التي جرت في 
اليمن خالل الشهر الماضي في منطقة الحصبة وغيرها من المناطق لبحث 

االنتهاكات اإلنسانية التي حصلت في اإلحداث األخيرة في بالدنا.

متابعات: فيصل الحزمي

خطيب مسجد يرفض مهاجمة خطوط 
الكهرباء ويستقيل من اإلصالح

أبناء مديرية الماهلية بمأرب يحملون المشترك 
مسئولية أزمة المشتقات النفطية

عناصر اإلخوان يتوعدون بإغتيال قيران 

وقال :إن قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة شأنها شأن بقية وحدات القوات 
المسلحة واألمن تأتمر بأمره وتنفذ كل 

ما يصدره من تعليمات. 
وجدد قائد الحرس الجمهوري بأنه 
كقائد عسكري يؤدي واجبه الوطني 
والدستوري ويقوم بالمسئوليات التي 

تقع على عاتقه وعاتق كل ضباط 
وص���ف وج��ن��ود ال��ق��وات 

المسلحة واألمن في 
الدفاع عن سيادة 
اليمن واستقالله 
وسالمة أراضيه 
وال��ح��ف��اظ على 
الثورة ونظامها 
الجمهوري الخالد 

والوحدة اليمنية 
المباركة وحماية 
ال���م���واط���ن���ي���ن 
وال��ح��ف��اظ على 

المكتسبات الوطنية.. وتأمين السكينة العامة 
للمجتمع باإلضافة إلى تأمين الحماية لقادات 

الدولة. 
وأوض��ح العميد الركن أحمد علي عبداهلل 
صالح بأن قوات الحرس الجمهورية والقوات 
الخاصة ستظل وفيه للمبادئ والقيم التي 
يمثلها شرف الجندية.. ووفيه للتضحيات 
التي قدمها الشهداء والمناضلون من أبناء 

شعبنا وقواته المسلحة واألمن في 
سبيل الثورة والجمهورية والوحدة 
وان��ت��ص��ارًا إلرادة شعبنا في 

الحرية والديمقراطية.
وأض��اف: إن أبطال الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة 
تنفيذ  ن  اصلو سيو تهم  د قيا و
المهام الموكلة إليهم في التصدي 
ألي أعمال عدائية أو تخريبية 
تستهدف أمن الوطن 
واستقراره أو تهدد 
سالمة المواطنين 
وح���ي���ات���ه���م أو 
المساس بالدولة 
واإلض���������������رار 
ب��م��ؤس��س��ات��ه��ا 
وسيادتها، باإلضافة 
إل������ى ال���ت���ص���دي 
للعناصر اإلرهابية 
ف��ي أب��ي��ن وبعض 

المحافظات المجاورة لها. 
وأعرب قائد الحرس الجمهوري قائد القوات 
الخاصة عن تأييده للجهود التي يبذلها نائب 
رئيس الجمهورية ومعه ع��دد من أعضاء 
الحكومة والسياسيين ولقاءاتهم مع قادة 
المعارضة ومع ممثلي المجتمع الدولي بهدف 

الوصول إلى حل لألزمة التي تعيشها اليمن.

قائد الحرس الجمهوري:

الحرس والقوات الخاصة
 تنفذ توجيهات نائب الرئيس 

> أكد العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح قائد الحرس الجمهوري قائد 
القوات الخاصة أن القوات المسلحة تدين بالوالء المطلق هلل وللوطن 
والثورة والوحدة.. ومتمسكة بالشرعية الدستورية وتنفذ توجيهات 

الفريق الركن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية..

تورط  43 من عناصر المشترك بمهاجمة أنابيب النفط وأبراج 
الكهرباء

>أعلن اربعة من عناصر المشترك المطلوبين امنيًا استسالمهم 
ألجهزة األمن بعد ان كانت وزارة الداخلية نشرت الجمعة أسماء 
43 من عناصر اللقاء المشترك  مطلوبين أمنيًا على ذمة قيامهم 
بتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب وكذا االعتداء على 
أبراج الكهرباء والمتسببين الرئيسيين في أزمة البترول وبقية 

المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. 

> توعد اإلخوان 
المسلمون بتصفية 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل 
قيران مدير أمن محافظة 
تعز وكل أفراد المؤسسة 

األمنية والعسكرية.
وأك��دت مصادر مقربة 

م��ن اإلخ����وان ف��ي عدن 
بأن الترتيب والتحضير 
واإلعداد لالعتداء بالقتل 
ال��ذي يستهدف العميد 
قيران يجري حاليًا بوتيرة 

عالية على قدم وساق. 
يذكر أن عناصر اإلخوان 

رددت خالل تشييع احمد 
درويش شعارات وخطبًا 
تحريضية إرهابية ضد 
العميد ع��ب��داهلل قيران 
سسة  لمؤ ا منتسبى  و 
األمنية والعسكرية، بداًل 
لتكبير  ا و لتهليل  ا م��ن 

والدعاء للفقيد درويش 
بالرحمة والمغفرة. 

وشن اعالم المعارضة 
خ��الل األي���ام الماضية 
حملة تحريض واسعة ضد 

قيران أباحت فيها دمه.

ال��ح��رس ال��ج��م��ه��وري سينتصر إلرادة 
ش��ع��ب��ن��ا  ف��ي ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي


