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اللجنة التنظيمية تواصل التحضير للندوة السياسية للمؤتمر
»الميثاق«- متابعات

التنظيمية  اللجنة  > تواصل 
بالمؤتمر- والمعنية بإعداد الورقة 
إل��ى أعمال الندوة  التنظيمية 
السياسية للمؤتمر- اجتماعاتها بهدف 
استكمال االط��ار العام للورقة.. حيث 
عقدت السبت اجتماعًا لها بمقر األمانة 
العامة برئاسة األخ أحمد الزهيري- عضو 
اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية 
رئيس اللجنة- كرسته للوقوف أمام 
العديد من الموضوعات المرتبطة بورقة 

العمل بشأن الندوة المذكورة..
ل��رؤى  ا كافة  باستفاضة  وناقشت 

والتصورات التي ُقدمت إليها من قبل 
أعضاء اللجنة والهادفة إلى إثراء كافة 
الجوانب المتصلة بالعملية التنظيمية 
للمؤتمر وبما يجعل من الورقة أكثر 
ق���درة على التعاطي م��ع التحوالت 

والمتغيرات المتسارعة..
وك���ان االج��ت��م��اع ق��د أق��ر مواصلة 
مناقشاته لالسبوع القادم.. حيث من 
المتوقع ان يقف أمام اللمسات األخيرة 
لورقة العمل.. الجدير بالذكر ان اللجنة 
تضم سبعة من أبرز كوادر القطاعات 
بعض  و بة  قا لر ا هيئة  و لتنظيمية  ا

الفروع.

وعد محمد سالم با سندوة رئيس مجلس الوزراء في 
كلمته في - أربعينية شهداء األمن المركزي في ميدان 
السبعين اإلرهابية 21 مايو 2012م والذي نظمته 
قيادة قوات األمن المركزي أمس بالعاصمة برعاية أسر شهداء 
وجرحى الجريمة اإلرهابية..وقال :” لقد زرت مصابي وجرحى 
جريمة السبعين في المستشفيات وراعني ما شاهدته من 

إصابات في بعض الجرحى”.
ووصف جريمة السبعين - التي راح ضحيتها قرابة )100( 
شهيد ونحو )300( جريح - بأنها جريمة إرهابية يندى لها 

جبين اإلنسانية وأن اإلرهاب آفة يعاني منها العالم أجمع.
مشيرًا إلى أن دماء الشهداء لم تذهب هدرًا فقد أثارت 
الجريمة غضب الشعب وهب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة 

العناصر اإلرهابية وتحرير محافظة أبين من سيطرتهم..
الجدير بالذكر ان باسندوة وبرغم هول ذكرى الفاجعة إاّل 
أنه لم يذرف الدموع ولم يعلن تبرعه بالمال ألسر شهداء 
وجرحى جريمة ميدان السبعين وهو ما أثار استغراب الجميع.
وفي الحفل ال��ذي حضره عدد من ال��وزراء ورئيس هيئة 
األركان العامة وأوليات أمور الشهداء ألقى علي أحمد الشامي 
- والد الشهيد شادي - كلمة أسر الشهداء أكد في مستلها 
مسئولة شركاء حكومة الوفاق عن الجريمة أمام أولياء الدم 
وأقارب الضحايا ، قائال : “ال نريد من أي طرف أن يُحمل اآلخر 
المسؤولية األمنية ، فالجميع شركاء في المسؤولية أمامنا 
نحن أولياء الشهداء وال نريد إال معرفة الحقيقة لمن خطط 
ومول وسهل مهمة المجرم للوصول إلى أوساط أفراد قوات 
األمن المركزي”.وطالب والد الشهيد شادي بكشف تفاصيل 
التحقيقات ونشر صور الخلية اإلرهابية المضبوطة على 
ذمة الجريمة.مطالبًا - كذلك - بإشراك بعض أولياء األمور 
أو محامين عنهم في التحقيقات وكذلك محاكمة الجناة علنيًا 
وإشراك منظمات مدنية في التحقيق باعتبارها جريمة بحجم 
الوطن بأكمله ، مشددا على ضرورة فتح ملف التحقيق في هذه 
الواقعة كونها لم تحدث من قبل في تاريخ اليمن المعاصر 

وتشكيل هيئة قضائية من النيابة والقضاة المشهود لهم 
بالنزاهة للتحقيق في الموضوع وكشف مالبسات القضية..

وتخلل الفعالية عرض عسكري لوحدات رمزية لقوات 
األمن المركزي ،وألقيت في الحفل قصيدة شعرية للجندي 
شداد حُميد نالت استحسان الحاضرين.حضر الحفل التأبيني 
الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير االتصاالت ووزير شئون 
المغتربين مجاهد القهالي ونائب وزير التربية والتعليم 
الدكتور عبداهلل الحامدي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء 
احمد االش��ول ونائب رئيس هيئة األرك��ان العامة لشؤون 

التدريب والمنشآت التعليمية اللواء الركن علي سعيد عبيد 
ورئيس مصلحة السجون ورئيس أركان قوات األمن المركزي 
العميد يحيى محمد عبداهلل صالح وع��دد من القيادات 
العسكرية واألمنية وعدد من المسئولين في مؤسسات الدولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وضع إكليال من الزهور أمام 
اللوحة التذكارية لشهداء مجزرة السبعين اإلرهابية وقرأ 
الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، داعيا اهلل ان يمن 

بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى.

في أربعينية شهداء األمن المركزي

باسندوه أطلق الوعود ولم يذرف الدموع وأهالي الشهداء يطالبون بكشف القتلة

استياء رئاسي من الترويج الحزبي لصدور 
قرارات في المؤسسات اإلعالمية

> أعرب مصدر مسئول في مكتب رئاسة 
الجمهورية عن استغرابه من الفبركات 
االعالمية حول تعيين قيادات جديدة لعدد 
من المؤسسات اإلعالمية.. متهمًا إعالم اإلصالح 
بالترويج لمثل تلك األخبار غير الصحيحة بالتنسيق 

مع السكرتارية التابعة لوزير اإلعالم اليمني.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تناقلته العديد 
من المواقع االخبارية ان الهدف من وراء اطالق تلك 
الشائعات هو البلبلة وتضليل الرأي العام، ناهيك 
عن مساعيها إلى عدم لفت األنظار عن المخالفات 

وال��ت��ج��اوزات المقصودة 
ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ه��ا وزي���ر 
اإلعالم “علي العمراني” 
من خالل إصداره لقرارات 
تتجاوز صالحياته والتي 
س��ب��ق ل����أخ ع��ب��درب��ه 
منصور ه���ادي- رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة- رف��ض 
العديد منها، باإلضافة 
إل���ى ق���رارات���ه االخ��ي��رة 
ومنها تكليف مدير عام 
المؤسسة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون، وهو القرار 
الذي أثار استياء موظفي 
المؤسسة العامة لإلذاعة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون ودفعهم 
إل��ى منع األصبحي من 

ممارسة عملة، وتنفيذهم اعتصامًا مفتوحًا في 
حوش مبنى المؤسسة احتجاجًا على قرار وزير 
اإلع��الم ال��ذي أصر من جانبه على تنفيذ قراره 
بالقوة، باستدعائه كتيبة جنود من قوات الفرقة 
التي اقتحمت حوش المؤسسة لياًل وقامت باالعتداء 
على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب 
البنادق والهراوات بشكل وحشي أدى إلى إصابة 

العديد من الموظفين.
واوضح المصدر أن قرارات وزير اإلعالم تلك ال 

تخدم المصلحة العامة وال تستند على التشريعات 
والقوانين وال للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، 
كما أنها ال تتوافق مع قرار مجلس األمن الدولي 

رقم )2014(..
وعلى ذات الصعيد أعرب المصدر عن اسفه لقيام 
وزير المالية “صخر الوجيه” بإصدار ما يربو عن 
)100( قرار وزاري خالل اسبوعين.. موضحًا أن 
تلك القرارات ال تندرج ضمن التدوير الوظيفي، 
كما قد يفهمه البعض، وانما هي مذبحة قرارات 
استهدفت محافظة إب بصورة خاصة، من خالل 
إحالل عناصر جديدة من خارج 
المحافظة اليترتب عليها أي 

وضع قانوني.
كما أن حكومة الوفاق ليس 
من مصلحتها- بحسب تعبيره 
-إقصاء العاملين وأصحاب 
الخبرات بصورة جماعية على 
أساس االنتماءات السياسية أو 

الجغرافية..
م��ؤك��دًا أن م��ه��ام حكومة 
ال��وف��اق إخ����راج ال��ي��م��ن من 
ال���ظ���روف واألزم�����ات التي 
ل��ع��ام  ا مطلع  م��ن��ذ  نشبت 

المنصرم2011م.
ونبه المصدر الرئاسي في 
تصريحه ال��ى خطورة مثل 
هذه القرارات المخالفة والتي من شأنها أن تخلق 
أزمة جديدة، النها تُتخذ وفق توجيهات تهدف إلى 
إقصاء الكوادر المؤهلة والمجربة، لصالح متطفلين 
ال يعون في العمل اإلداري والمحاسبي واالعالمي 

والصحفي شيئا.
وقال المصدر: إن رئيس الجمهورية “عبدربه 
منصور هادي” متوقف عند هذه المسألة، من أجل 
تصحيح الوضع، وعدم جعله خاضعًا لأهواء الحزبية 

المتعصبة، والتي ال تسعى إلى تجسيد الوفاق.

رئيس اركان االمن المركزي:

 ال تفاوض مع اإلرهابييــن والقتلة
طالب العميد يحيى محمد عبداهلل صالح 
رئيس اركان قوات االمن المركزي بإجراء 
محاكمة علنية للجناة والمتورطين في 
مجزرة ميدان السبعين التي اودت بحياة أكثر من 
مئات من الجنود في بروفات العرض العسكري 
بمناسبة العيد الثاني والعشرين للجمهورية 

اليمنية.
وقال العميد يحيى محمد عبداهلل صالح في 
تصريح صحفي عقب اختتام  الفعالية التأبينية 
ألربعينية شهداء قوات األمن المركزي انه يجب 
محاكمة مرتكبي تلك الجريمة اإلرهابية علنًا 
حتى يطلع الشعب ويعرف من هم اعدائه، مضيفًا: 
االره��اب عدو للجميع وليس لبعض منتسبي 
مؤسسات الدولة فحسب بل لكافة أبناء المجتمع 

اليمني واليمن بشكل عام.
مشيدًا بتعاون المواطن اليمني مع المؤسسة 
االمنية والعسكرية موكدًا أن ذلك ضرورة حتمية 
من اجل القضاء على االرهاب الذي ال يستطيع ان 
يستوطن في اي منطقة طالما والمواطنين يقفون 
ضده.. مؤكدًا ان التعاون بين الشعب وأجهزة الدولة 
يصب في مصلحة البلد .وهنأ رئيس أركان االمن 
المركزي الجيش واالمن واللجان الشعبية على 
االنتصارات التي حققوها ضد القاعدة مؤكدين 

بذلك ان المعركة مستمرة مهما ح��اول بعض 
الخبثاء الذين يدعون الى التفاوض، وشدد العميد 
يحيى محمد عبداهلل صالح على أنه ال تفاوض مع 
االرهابيين والقتلة والمجرمين الذين سفكوا دماء 
أبناء الشعب والقوات المسلحة واي شخص يدعو 

للتفاوض فهو يبيع دماء الشهداء..

الحكومة تعاقب الفقراء وتحرم أبناءهم من التعليم الجامعي

علي الشعباني
 

 ال��ى ذل��ك ثمن رئيس جامعة صنعاء 
الدكتور احمد باسردة  توجيهات رئيس 
الجمهورية وم��ا تضمنته من تسهيالت 
لمحدودي الدخل من الطالب المتطلعين 
إلى التعليم الجامعي بما يتوافق وإمكانات 
في  بية  االستيعا ت��ه��ا  وق��درا لجامعة  ا
التخصصات المختلفة.يذكر ان��ه تقدم 
الختبار قبول كليات الطب البشري واألسنان 
والصيدلة نحو 6 آالف طالب وطالبة من 
حملة الثانوية العامة للتنافس على 270 

مقعدًا بالنظام العام.
وفي اإلطار انتقد رئيس الجامعة الدكتور 
احمد ب��اس��ردة تباطؤ المجلس األعلى 
للجامعات في اتخاذ ق��رار واض��ح بشأن 
النظام الموازي يؤدي إلى االستمرار فيه 
أو إغالقه وإل��زام وزارة المالية بتعويض 
المبالغ المحصلة منه من موازنة الدولة كي 
ال تتوقف العملية التعليمية داخل الجامعة.

وق���ال أستغرب ع��دم اهتمام رئيس 
الحكومة ألمر سبعة ألف طالب وطالبة 
ينتسبون لجامعة صنعاء في وقت يتهيأون 
الموازي  فيه الحتجاجات تطالب بفتح 
ابتداء من 1يوليو المقبل يوم إعالن نتيجة 
المقبولين بالنظام العام فيما ال يزال 
أمر الموازي معلقًا لدى رئيس الحكومة 

والمجلس األعلى للجامعات.
وحذر الدكتور باسردة من وصول الجامعة 
األم جامعة صنعاء إلى مرحلة إغالق أبوابها 
بسبب ميزانيتها الهزيلة والغياب التام 
للموارد الذاتية التي كان في طليعتها 

النظام الموازي والمتوقف حاليًا.
مؤكدًا أن لدى الجامعة مصفوفة دقيقة 
تحدد الهدف من الموازي واآلثار المترتبة 
عليه والخيارات األمثل لتوظيفه في خدمة 
وتطوير العملية التعليمية وتجويدها داخل 
الجامعة وتتضمن المقترحات المقدمة من 

وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص.
وأشاد في الوقت ذاته باالهتمام الكبير 

ال��ذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور ه��ادي لجامعة 
صنعاء وتوجيهاته الكريمة بسرعة تلبية 
احتياجاتها كي تسير العملية التعليمية 
فيها بشكل أفضل..ولفت الدكتور باسردة 
إلى أنه في حالة إلغاء رسوم النظام الموازي 
فإنه على وزارة المالية أن تتحمل النفقات 
التي كان يغطيها رسوم النظام الموازي 
وذلك لتسيير العمل التعليمي في الجامعة 
بشكل طبيعي.. وطالب الدكتور باسردة 
الطالب بأن يهدأوا ويتجهوا إلى قاعات 
محاضراتهم لكي ال يتركوا أث��رًا على 

تحصيلهم العلمي.
مشيرًا إلى أن رئاسة الجامعة لن تكون 
حجر عثرة أمام طموحات الطالب والطالبات 
التعليمية وستعمل جاهدة إلصالح أوضاع 

الجامعة

أكاديميون وطالب أك��دوا ل� »الميثاق« 
ان الحكومة تقف في وجه الدستور الذي 
نصت  المادة )54( منه على أن )التعليم 
لدولة(   ا تكفله  جميعًا  للمواطنين  حق 
ويرون أن رسوم الموازي مخالفة للدستور 
واإلع��الن العالمي لحقوق اإلنسان كما 
يطالبون بحقهم في تساوي الحقوق مع 
الطالب العام كونهم أبناء يمن واحد حسب 
الم��ادة )24( الذي تنص على )تكفل الدولة 
تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا 
واجتماعيًا وثقافيًا وتصدر  واقتصاديًا 
القوانين لتحقيق ذلك( ما يجعل الحكومة 
تتحمل مسئولية مستقبل االلف من ابناء 
الشعب اليمني وخاصة ابناء الفقراء الذي 
ال يستطيعون االلتحاق بالجامعات الخاصة 
وعلى الرغم أّن هناك إشكاليات ما تزال 
تواجه منتسبي هذا النظام من الطالب 
واألساتذة .. وهناك عالمة استفهام كثيرة 

حول اي��رادات النظام ال��م��وازي، وكيفية 
صرفها اال ان نظام التعليم الموازي  يتيح 
الفرصة ل��آالف م��ن ال��ط��الب لاللتحاق 
بالتعليم  ك��ون رسومه اق��ل من رسوم 

الجامعات الخاصة.
التعليم أواًل قبل المادة

وبهذا الخصوص حمل الدكتور محمد 
سعد نجاد- نائب عميد كلية الشريعة 
والقانون- الحكومة مسئولية توفير المقاعد 
االستيعابية للطالب وع��دم التهاون في 
تعليمهم وتوفير كل ما يحتاجون له سواًء 
عن طريق النظام الموازي او من خالل 

توفير الدولة لإلمكانات الالزمة لذلك..
مشيرًا الى ان الحكومة تدفع بالشباب 
والطالب الى المجهول بتهاونها في تطوير 
التعليم العالي وتوفير االمكانات الالزمة له 
ونظرا الن اليمن تمر بهذه الظروف الصعبة 
فإنه من الممكن ان يتجه اولئك الطالب 
الذين لم يستطيعون االلتحاق بالجامعات 
والجماعات  ل��ق��اع��دة  ا بصفوف تنظيم 
لتحقيق  ستستخدمهم  لتى  ا لمتطرفة  ا

مآربها السياسية..
وأضاف الدكتور نجاد: ان التعليم الموازي 
يتيح الفرصة ام��ام ال��ط��الب ال��ذي��ن لم 
تؤهلهم درجاتهم في الثانوية العامة 
حتى ال يكونوا ضحية البطالة  واالستغالل 
السياسي، فالتعليم الموازي أتاح فرصة 
للطالب ليتعلم بداًل من الفراغ الذي يؤثر 
في  مستوى الطالب التعليمي وفي حياته 

بشكل عام..
مشيرًا الى ان التعليم الموازي أضاف 
أعباء جديدة على الجامعات كونها تزيد من 
االعباء فوق طاقاتها كما أن معيار القبول ال 
يتم وفقًا ألهداف وبرامج التنمية ووفقًا لما 
يحتاجه سوق العمل ومن هنا كان التساهل 
في شروط قبول الطالب المتخرجين ومن 
ثم الحصول على مصادر للدخل ومكاسب 
مادية ولم يأت في سياق تنفيذ الخطة 

التنموية للدولة..

وجه األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية جامعة صنعاء بتخفيض رسوم التسجيل لطالب "الموازي" 
وزيادة الطاقة االستيعابية للملتحقين بنظام النفقة الخاصة في الكليات التطبيقية للعام الجامعي 2012 - 
2013م، ونصت توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيض الرسوم لطالب الموازي بنظام النفقة الخاصة بنسبة 

50% للطالب القدامى و 40 % للمستجدين.
وفيما يخص زيادة الطاقة االستيعابية للملتحقين بنظام النفقة الخاصة في بعض الكليات حددت توجيهات رئيس 
الجمهورية الطاقة االستيعابية في تخصص الطب البشري بـ)80( طالبًا وطالبة و)30( في طب األسنان و)60( في 

الصيدلة و)100( في كلية الهندسة و)150( في الهندسة مسائي و)50( طالبًا وطالبة في كلية الحاسوب.

حضر األخ عارف الزوكا األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع 
الطالب والشباب ومعه األخ طارق 
الشامي رئيس الدائرة االعالمية والشيخ حاشد 
أبو شوارب نائب رئيس دائرة الشباب عضو 
اللجنة الدائمة حفل تخرج الدفعة الخامسة 
من كلية العلوم االدارية واالنسانية بجامعة 
العلوم الحديث دفعة »زعيم اليمن« حيث ألقى 
األخ األمين العام المساعد للمؤتمر كلمة هنأ 
فيها الخريجين وشكر اساتذة الجامعة وأولياء 
األمور الذين سهروا على أبنائهم وقال: إن 
اختياركم السم زعيم اليمن علي عبداهلل 
صالح لهذه الدفعة يعكس م��دى وفائكم 
واخالصكم لهذا القائد الذي عمل طيلة 33 
عامًا في خدمة الوطن ومهما قلنا لن نوفيه 

حقه وهذا اعتراف بالجميل لما قدمه للوطن، 
وما عملتموه هو طبع كل يمني غيور عدا 
قلة ال يعجبهم العجب، وهذه رسالة لتقولوا 
للعالم إننا لن نفرط بالزعيم علي عبداهلل 
صالح الغيور على بلده وال��ذي بذل حياته 
من أجل تقدمه وازده��اره وأمنه واستقراره 
وسعادة الشعب اليمني.. ونقل االستاذ عارف 
الزوكا شكر وتقدير الزعيم علي عبداهلل صالح، 
للخريجين والخريجات..مجددًا تأكيده بالمضي 
على الدرب الذي سار فيه الزعيم الى جانب 
أخيه المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 

األمين العام..
حضر الحفل عميد كلية العلوم االداري��ة 
والمسئولون وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة..


