17

قضايا

االثنين 2013 / 3 / 25 :م
الموافق  / 12:جماد أول 1434 /هـ
العدد)1654( :

وزيرالتربية يعتزم إلغاء
الحقيبة المدرسية وتطبيق
الكمبيوتر بالمدارس

أيها المتحاورون ال تغفلوا «أخونة» الدولة

الت��زال حكومة باسندوة تمارس عملها اإلقصائي
للكفاءات والقدرات والقيادات في الوظيفة العامة على
خلفيات سياسية متجاوزة بذلك كل المبادئ والقيم االخالقية
والوطنية والقوانين والنصوص الدستورية والمبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية.
يمثل االجتثاث الحاصل للقيادات المؤتمرية من الوظيفة
العامة كارثة وطنية وجريمة بحق المواطنة والوفاق ويكشف
حجم وخطورة المشروع التآمري لطرف سياسي معين «ألخونة»

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

اسم الشخص الذي تم تغيريه
ناجي علي الزايدي
محمد منصور الغدراء
جمال عبداهلل احمد مجيديع
عبداهلل علي الطاهري
عبدربه علي مفتاح
احمد صالح بن سعد
علي محمد الثابتي
عبداهلل محمد السفياني
جمال عبداهلل الصعدي
عبداهلل أحمد النجار
هزاع اليوسفي
محمد علي المعوضي
سالم محمد الشريف
خالد عبداهلل الزايدي
علي محمد الفقير
حسين صالح دغمس
أحمد حميد الشامي
حسين احمد االعوش

مأرب أنموذج ًا

الدولة والذي ينفذ عن طريق باسندوة ومن سار على غيّه..
ولذا نطرح هذه القضية بشدة على مؤتمر الحوار الوطني
ونطالب بمناقشتها والوقوف على ما سيترتب عليها من آثار
سلبية ال تخدم التسوية السياسية وال الحوار الوطني الذي تعول
عليه جموع الشعب في حل كل القضايا العالقة والشائكة.
ونضع بين يدي المتحاورين أنموذجاً مفزعاً ألخونة الدولة ،فما
يحصل للوظيفة العامة في محافظة مأرب شيء مؤسف ومخل
باتفاق التسوية السياسية ،ومهدد لمشروع الدولة المدنية

الحديثة التي يطمح لها الشعب من خالل المتحاورين.
هناك في مأرب استباحة تامة للوظيفة العامة «وأخونة»
مفجعة تنتشر في كل مفاصل وهيكل الدولة حيث تم إقصاء
كل مديري المكاتب التنفيذية وعدد كبير من قيادات اإلدارات
والمديريات واستبدال ما نسبته  %99منهم بإصالحيين،
ونورد في الجدول التالي أسماء ( )19مديراً تم أخونة إداراتهم
ومناصبهم:

االنتماء السياسي للبديل
اسم البديل
العمل
سلطان بن علي العرادة إصالح
محافظ المحافظة
إصالح
حميد الظراب
مدير أمن المحافظة
غير معروف
عبدالواسع البركاني
نائب مدير الضرائب
بعث
خالد عبداهلل الزايدي
مدير عام مديرية صرواح
إصالح
محمد انقع
مدير عام مكتب الصحة
إصالح
علي علي العباب
مدير عام مكتب الصحة
إصالح (عقيد بالفرقة)
علي مقري الردماني
مدير أمن بدبدة
إصالح
خليل المحمدي
مدير ادارة المراجعة بمكتب المالية
إصالح
ناصر مبخوت العبيدي
مدير عام مكتب المالية
إصالح
حسين الموساني
عميد كلية التربية والعلوم
إصالح (قيادي)
محمد علي مدهش
مدير عام البنك المركزي
قيادي باللقاء المشترك
يحيى القانصي
مدير عام مديرية بدبدة
قيادي باللقاء المشترك
عبداهلل جمال شاجره
مدير مستشفي حريب
إصالح (قيادي)
مدير مدرية حريب القراميش احمد محمد اعوج سبر
قيادي باللقاء المشترك
مدير عام العالقات بالمحافظة جمال شاجرة
اصالح
مدير المركز التعليمي -الفقراء عبدالسالم الحيدري
سكرتير الحزب االشتراكي
مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي صالح الحبيشي
اصالح من الساحة
عبده صالح
مدير عام مكتب االشغال
إصالح
مدير عام مستشفى الرئيسي شوقي الشرجبي

اتخاذ قرار كهذا ليس مستحي ً
ال
على وزي��ر التربية والتعليم
االصالحي الدكتور عبدالرزاق االشول
فهو البد ان يتخذ قرارات كهذه ويظل
ي��م��ارس اق��ص��اء التربويين االفاضل
ويستبدلهم بطالبان االصالح المقفلين .
بإمكان وزير التربية ان يكون كبيراً في
مسؤليته الوطنية ويخرج من قمقم الحقد
والكراهية واالنتقام ويحرم على نفسه
اصدار المزيد من قرارات االقصاء ويفكر
بتطبيق مشروع وطني عظيم كتطبيق
الكمبيوتر في ال��م��دارس ..فهذا هو
التغيير وال يهم ان كان قادة هذه الثورة
من االصالح ان كان غيرهم (مكنميين)
ومعيقين لهذا المشروع الوطني ..
الندري كيف يقبل الوزير االشول على
نفسه الغرق في مستنقع افساد الوظيفة
العامة وال��ص��رح التربوي والتعليمي
المقدس  ،وال يخجل وه��و ي��درك أن
وزارة التربية والتعليم االماراتية اعلنت
االسبوع قبل الماضي اعتزامها إلغاء
الحقيبة المدرسية التي يحملها الطالب
في األع��وام الدراسية المستقبلية.،
واوض��ح وزير التربية االماراتي حميد
القطامي انه تم تخفيف عبء الحقيبة
المدرسية م��ن خ�لال تقسيم العام
الدراسي إلى ثالثة فصول ،والكتب إلى
ثالثة أجزاء تنتهي الحاجة لكل جزء منها
بانتهاء الفصل المقرر وسيطبق ذلك في
مدارس الوزارة العام الدراسي المقبل.
ورك��ز الوزير االماراتي على مبادرة
التعليم الذكي المستند إلى استخدام
أجهزة الكمبيوتر اللوحي في الدراسة،
واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة
في العملية التعليمية بكامل أطرافها،
سواء الطلبة أو المعلمين ،وأدوات الشرح
والمناهج ،كما وفرت الوزارة مجموعة من
مناهجها ونماذج المراجعة واالستذكار
إلكترونيًا  .وسيبدأ التطبيق الفعلي
ألجهزة الكمبيوتر اللوحي في المدارس
بحلول العام الدراسي المقبل ،ليشمل
مدارس الوزارة كافة في األعوام األربعة
المقبلة.

أمن المحويت يطلق سراح عصابة لصوص اآلثار الذين دمروا موقع الفجير بشبام
«الميثاق» -سعد علي الحفاشي
كشف مكتب الهيئة العامة لآلثار بمحافظة المحويت
عن قيام عصابة من لصوص اآلثار االسبوع الماضي
بأعمال تخريب ونبش للمعالم األثرية والتاريخية الموجودة
في الموقع األثري المسمى حصن بيت عز والمعروف بموقع
الفجير األثري بمديرية شبام كوكبان  -غرب مدينة المحويت
بنحو 70كيلو متر..
ونتج عنه الكثير من اعمال التخريب والعبث للعديد من
المعالم واآلثار القديمة التي يحتوي عليها الموقع والذي
يتكون من حصن قديم يرجع تاريخه الى العصر السبئي
ويحتوي على أسوار وسياجان حربية بداخله ،إضافة إلى
الكثير من المقابر الصخرية المليئة بالموميات المحنطة
وكذلك برك ومواجل المياه ومدافن حفظ الغالل وغيرها من
المعالم األثرية المهمة.
وقال نائب مدير عام مكتب اآلث��ار والمتاحف بمحافظة
المحويت محمد راجح مراد لـ«الميثاق» :ان عصابة من
لصوص اآلثار تم الكشف عن هوية أربعة منهم تم اكتشافهم
مطلع االسبوع الماضي من قبل حراس المواقع وهم يقومون
بأعمال تخريب ونبش عبثية في الموقع مستخدمين آالت
تخريبية مختلفة كالكمبريشانات الخاصة بحفر الصخور ومواد
متفجرة وغيرها ،ونفذوا جريمتهم في الليل ما ادى الى العبث
بالعديد من محتويات هذا الموقع من اآلثار والمعالم التاريخية
المهمة التي هي موجودة فيه وطمس هويتها.
مبيناً ان الهيئة العامة لآلثار قامت بإبالغ األجهزة االمنية

األجهزة األمنية أخلت بمسئولياتها تجاه هذه الجريمة البشعة.
موضحاً ان الهيئة العامة لآلثار وجهت خطابات رسمية الى
إدارة امن مديرية شبام تطالب فيها ظرورة ضبط جميع افراد
العصابة والتعامل مع هذه القضية بمنتهى الحزم والصرامة
بكونها استهدفت تدمير مقدرات وتاريخ هذه االمة وتم
تحرير صور من تلك الخطابات لمحافظ المحافظة ومدير امن
المحافظة واالمن السياسي وتم إصدار توجيهات من مدير
امن المحافظة هاتفيا لمدير امن مديرية شبام بإلزامهم
بضرورة مالحقة المتهمين وإعادة األشخاص الذين تم االفراج
عنهم الى السجن اال انه لم يتم حتى اآلن تنفيذ شيء من
تلك التوجيهات..
محذراً من تعرض جميع المواقع األثرية والتاريخية للعابثين
والمستهترين واللصوص بسبب التهاون في التعامل مع
مرتكبي جريمة تدمير موقع شبام قد تودي الى تشجيع
اللصوص لتخريب ونبش وسرقة للمواقع األثرية األخرى
خاصة وان المتهمين الذين تم االفراج عنهم قد ثبت قيامهم
بأعمال تخريبية غير مسبوقة من حيث نوعية التخريب
والنبش والعبث بالمعالم االثريه الموجودة في هذا الموقع
وطالب راجح من األجهزة األمنية والسلطة المحلية بمحافظة
المحويت ان تتحمل مسئوليتها تجاه هذه القضية المهمة ،وان
تسارع في إعادة المتهمين الذين تم اإلفراج عنهم ومالحقة
بقية أفراد العصابة الذين مازالوا فارين ،وسرعة محاكمتهم
كمجرمين متورطين بالعبث والسرقة لحضارة أمة ،وليكونوا
وقد تم ضبط المذكورين وإيقافهم في أدارة امن مديرية الى النيابة ،مع انه يفترض عدم اطالق المعتدين ومباشرة عبرة لغيرهم ممن تسوّل لهم أنفسهم القيام بأي نوع من
شبام كوكبان ،اال انه تم بعد ذلك القيام باإلفراج عنهم التحقيق معهم والقيام بمالحقة بقية اف��راد العصابة اعمال التخريب والعبث باآلثار الموجودة في مختلف مناطق
بضمان دونما إخضاعهم ألية مسائلة قانونية او إحالتهم لضبطهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع اال أن محافظة المحويت.

مدير اآلثار :كل آثار المحويت مهددة بالنبش والتخريب من لصوص اآلثار
تم العبث بالحصن السبئي والموميات والسياجات الحربية

رغم األوامر القهرية..

مواطن يشكو تخاذل أمن الوازعية
في ضبط متهمين
ناشد المواطن محمد حسن عطيبة من ابناء مديرية الوازعية -محافظة
تعز -مدير أمن المحافظة بالتوجيه الى مدير امن المديرية بإلقاء القبض
على عصابة مكونة من  10اشخاص شرعوا بقتل ابنه حسين حيث هاجموه وهو
يستقل سيارته وفيها نساء واطفال واطلقوا عليه الرصاص وأصابوه في الرأس
وهو اآلن يرقد في العناية المركزة في مستشفى اليمن الدولي ..واشار عطيبة في
مناشدته الى انه بالرغم من ثبوت التهمة على عشرة اشخاص من بني المليساء
بحسب اوامر قهرية صادرة من النيابة العامة في المخاء اال ان مدير امن الوازعية
لم يحرك ساكناً.
وطالب عطيبة مدير امن تعز توجيه امن الوازعية بضبط المتهمين والتحقيق
معهم وإرسالهم الى النيابة احقاقاً للحق وتطبيقاً للقانون وانصافاً للمظلومين..

حكومة الوفاق تكرِّم الكفاءات بالتقاعد الجبري
نحن نطمح إل��ى دول���ة مدنيَّة
ي��س��وده��ا ال��ق��ان��ون وت��خ��ل��و من
المفسدين ،لكن ما يحدث هو العكس
فقلمي لم يستطع أن يصمت عن الظلم
الذي تعرض له األستاذ /يحيى الصبري،
الذي سخّر حياته لخدمة الوطن بأمانةٍ
ٌ
ملموسة في
وإخ�لاص ،وت��رك بصمات
مركز أو مؤسسةٍ حكومية عمل بها
كل
ٍ
وبشهادة الجميع .
األستاذ يحيى تخرج في جامعة صنعاء-
كلية التجارة  -تخصص محاسبة عام
1977م ،وتم تعيينه مدير إدارة الرقابة
المالية على التعاونيَّات في االتحاد العام
لهيئات التعاون األهلي للتطوير سنة

1978م ،ومن ثمَّ رئيس هيئة تعاونيات
مديرية المخادر محافظة إب وأمين عام
مجلس التنسيق للهيئات التعاوني األهلي
بمحافظة إب عام 1979م ،ومدير فرع بنك
التسليف التعاوني والزراعي بإب لدورتين
حتى عام 1984م  ،ثم وكي ً
ال لمحافظة
ذمار ،ونظر اً لحكمته وحسن أخالقه تم
اختياره شيخ مشائخ (بني سرحة) مديرية
المخادر ،وآخر منصب له كان نائباً لرئيس
مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني
والزراعي بقرار صادر عام 2010م.
مسيرة حافلة باألعمال الوطنية انتهت
بتكريم الجاحدين بتقاعد تعسُّفي وغير
ٍ
قانوني حيث لم يصدر قرار بذلك ،او

احالة تقاعده إلى الخدمة المدنية  ،بل تم
اقصاؤه من قبل الفاسدين ..مؤسف جداً
ان يعامل الشرفاء هكذا من قبل حكومة
الوفاق؟!
وأجدها فرصة لمناشدة االخ عبدربه
منصور هادي -رئيس الجمهورية -لوقف
اقصاء الكوادر الوطنية ورد االعتبار لهذا
الشخص وامثاله ،فال يجب ان نخسرهم
في وقتٍ الوطن في أمسِّ الحاجة اليهم،
لكي ينتشلونا من وحل الفساد الذي
ينخر جسد البلد ،واتمنى من الرئيس أن
يرد االعتبار للصبري ،كونه رج ً
ال وطنيًا
ومخلصًا في اداء مهامه وخ��دم البالد
بإخالص .

