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 بقلم/علي عمر الهيج:

ناقشت لجنة التربية والتعليم بهيئة الظل الشعبية والنقابة  
العامة للمهن التعليمية والتربوية، ونقابة المهن التعليمية 
في العاصمة صنعاء الخميس ، قضية أخونة التعليم ومنها االصرار على  

محاولة أخونة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية النموذجية بالعاصمة.
ات التي أقدمت عليها الوزارة ألخونة  حيث وقف االجتماع على االجراء
المدرسة، واصرارها على تشتيت طاقم المدرسة المتميز وتوزيعهم 
على مختلف م��دارس االمانة بحجة اغ��اق المدرسة للترميم وإع��ادة 
تأهيلها. واعتبر االجتماع  لجوء قيادة وزارة التربية الى تشكيل ما اسمته 

بلجنة للمفاضلة بين مدرسي امانة العاصمة الختيار افضل طاقم ، مجرد 
ات والمحاباة  ات، ألن عملية االختيار تمت وفقا لمعايير ال��والء ادع���اء
والتبعية الحزبية.وقد افرزت عملية المفاضلة المزعومة طاقمًا ال يمتلك 
25% مما كان يمتلكه الطاقم السابق ، والذي كان يضم كل االتجاهات 
ة والمؤهات العالية  السياسية ، وكان  يتم اختيارهم  بناء على الكفاء
والخبرة التي يكتسبونها.. على عكس الطاقم الذي اختارته لجنة المفاضلة 
، حيث أن أكثر من 95% منهم اصاحيون ، ومن بينهم من يحمل مؤهًا 
اقل من البكالوريوس )دبلوم عام 3 سنوات(.فيما  بعضهم ليسوا من 

تربويي العاصمة كما انهم ليسوا من موظفي التربية باالصل . هذا واقر  
المشاركون في االجتماع اثارة القضية امام الرأي العام إلطاعهم  على 
االختاالت في التربية وما ُيرتكب في حق الوطن من جرائم. وضرورة 
ات  الضغط  لفتح مدرسة جمال عبدالناصر امام جميع الطاب دون استثناء
أو اعتبارات حزبية، وإعادة طاقم المدرسة السابق. ُيذكر انه سبق أن 
رفعت النقابتان مذكرة لمدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة بهذا 
الخصوص، والذي أبدى تجاوبًا، مؤكدًا على أحقية طاقم مدرسة جمال 

بمدرستهم باعتبارهم االجدر واألكثر تميزًا.

يواصل حزب االصاح  
مخططه للسيطرة 
على مالية ال��دول��ة عبر وزي��ر 
المالية المحسوب على قائمة 

المشترك.
وذك���ر »ال��م��ؤت��م��ر ن���ت« نقًا 
عن مصادر موثوقة أن قرارات 
وش��ي��ك��ة ال��ص��دور بترشيح من 
وزي���ر المالية صخر ال��وج��ي��ه إلى 
رئيس حكومة محمد سالم باسندوة 
تستهدف إج���راء تغييرات على 
مستوى مديري عموم 
ومديري إدارات 
ف���ي ال��م��ن��اف��ذ 
ال��ج��م��رك��ي��ة 

المهمة.

ات واستبدالها  تهدف الى اقصاء كفاء
بعناصر ينتمون إلى حزب اإلصاح.

وأض����اف ال��م��ص��در: أن اإلص����اح ش��رع 
ب��ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ص��ل��ح��ة ال��ج��م��ارك 
ب��اس��ت��ص��دار ق���رار ج��م��ه��وري بتعيين 
محمد عبدالغني القباطي وكيًا لمصلحة 
الجمارك قبل أسابيع - وهو أحد المقربين 
من نائب رئيس الهيئة العليا لإلصاح 
ياسين عبدالعزيز القباطي - ويعد 
المراقب العام ل��إلخ��وان المسلمين في 

اليمن.
وعلق مصدر مؤتمري على القرارات 
الوشيكة بالقول: إنها تأتي في إطار سعي 
اإلصاح لاستحواذ على مالية الدولة من 
خال وزارة المالية ومصلحتي الجمارك 

والضرائب التابعتين لهما.

إقصاء مدرسي ثانوية عبدالناصر بالعاصمة وفرض مدرسين من اإلصالح

األستاذة أمة الرزاق يحيى جحاف- رئيس مؤسسة بيتنا للتراث 
-تحدثت عن مظاهر العيد قائلة : تبدأ األسرة اليمنية باستقبال 
عيد الفطر منذ دخول العشر األواخر من شهر رمضان المبارك 
حيث إن المرأة دائمًا تشكو من ضيق الوقت ألنها تقوم بتجهيز 
العشاء الرمضاني وفي نفس الوقت تجهيز الكعك الذي تتفنن 
النسوة في صناعته من خال تزيين الكعكة بكتابة أجمل العبارات 
التي تعبر عن الفرحة والتهنئة بعيد الفطر، وكانت من الطقوس 
الجميلة الستقبال العيد وعند صناعة الكعك تجتمع نساء 
الجيران، كل يوم في بيت أحد الجيران ويتبادلن الخبرات بالذات 
بين البنات واألمهات، فمنذ دخول العشر األواخر يتم اختيار 
اليوم األول من العشر في البيت الفاني لصناعة الكعك الخاص 

بهم واليوم الثاني البيت الفاني وهكذا حتى 
أنهن يشتركن في تجهيز الكعك في كل 
بيت، ويعتبر هذا الشيء فرصه لاجتماع 
والتآلف بين الجيران واألقارب.. اليوم مازلنا 
نحتفظ ببعض الطقوس الجميلة ولكن 
فرحة العيد تغيب وسط وضغوط يعاني 
منها المواطن ولكن رغم كل شيء يظل 

للعيد فرحة. 
فرحة غائبة

وترى االخت ايمان الجرموزي ان العيد مع غاء األسعار يبدو 
كفرحة غائبة وحلم مؤجل في ظل وجود طبقة من المجتمع لم 

تعد تبحث في العيد عن الكساء ووسائل البهجة بل تبحث كيف 
تجد لقمة عيش ألسرهم ومن يعولون ومع ذلك فإن استقبال 
العيد تظهر مامحه قبل أي��ام من قدومه حيث تبدأ الضجة 
م��ن األس����واق ال��ت��ي تنتشر فيها محات 
المابس الجديدة إل��ى البيوت التي تبدأ 
فيها رب��ات البيوت بالتنظيف والتجهيز 
للعيد وي��ت��ش��ارك االب ف��ي ه��م توفير 
المابس العيدية البنائهم وحين تتوفر 
النقود عادة ما تخرج األم لتشتري مابس 
أبنائها ويخرج األب لشراء أغراض العيد من 

حلويات،والمكسرات،,, وما إلى ذلك.
عادات وتقاليد

تقول االخت انيسة المرتضى نستقبل العيد ونحن نقول بأية حال 
عدت ياعيد, االسعار مرتفعة ال تطاق واليتحملها المواطن سواًء 

أكانت موادًا غذائية او مابس او كماليات في ظل انعدام الرقابة 
وحكومة ال يعنيها ما يعانيه المواطن من ظروف معيشية صعبة 
ولكن تظل العادات والتقاليد موجودة وتضيف الفرحة للقلوب 

ليتم التغلب على الهموم المرتبطة بغاء 
المعيشة فاألمهات تحاول اضفاء الفرحة 
على االس���رة م��ن خ��ال تنظيف المنزل 
وصنع الكعك ونقش االطفال من الفتيات 
بالخضاب والحناء ابتهاجًا بالعيد، تحاول 

االمهات ان تصنع الفرحة داخل االسرة .
هم وضيق

وتقول ام مصطفى الكاهلي: معظم االسر 
تستقبل العيد بابتسامة خلفها هم وضيق من غاء االسعار، 
والرغبة في ادخال الفرحة في قلوب االطفال، تتصارع في بعض 
االحيان هذه المشاعر وتضطر االسرة مرغمة ان تستسلم لضيق 

الحال وال تتمكن من كساء اطفالها وبالذات من كان ذا دخل 
محدود ولدية عدد كبير من االطفال .
نكهة العيد

وتقول االخت لمياء السراجي : ان العيد يتميز بالزيارات بين 
االه��ل واالص��دق��اء وت��ب��ادل السام والهدايا بين أف��راد األس��رة 
الواحدة، وجعالة العيد من االشياء المهمة التي تضيف نكهة 
للعيد وتعتبر من أساسيات العادات والتقاليد في بادنا وال 
يخلو منها بيت خال أيام العيد وتقدم لكل الزائرين من األرحام 
واألق���ارب وه��ي بصفة عامة لها دالالت كبيرة وعظيمة في 
النفوس.. كما أن النساء في العيد ينتظرن الزيارة العيدية من 
اآلباء واإلخوة واألعمام واألخوال وإذا لم تكن 
المرأة موجودة داخل المدينة يخصص اليوم 
الثاني أو الثالث من العيد لزيارتها في القرية 
التي تسكن فيها وعند الزيارة يقدم الرجل 
)عسب العيد( فتخيلوا موقف رب االسرة 
عندما ال يستطيع توفير ابسط ما يحتاج 
توفيره للعيد من كسوة اطفاله وجعالة 
العيد واالكثر من ذلك اصبح بعض االقارب 
يتهربون من زيارات ارحامهم بسبب عسب 
العيد الذي ال يقدرون على توفيره لذلك فان العيد اصبح مع 
ضيق االحوال المعيشية يفقد جزءًا كبيرًا من نكهته وفرحته 

في قلوب المواطنين .

هموم تسرق فرحة العيد

العي��د فرحة تختلط في اليمن ف��ي الوقت الراهن بذكريات االعياد  
قديم��ا وبحاض��ر يرتب��ط بغ��الء االس��عار وتدني مس��توى الدخل 
وظروف تجعل الناس يستقبلون العيد بالحسرة.. تتحدث المرأة في هذه 
المس��احة من »الميثاق« عن نكهة العيد وفرحته وعن طقوس��ه وعن دور 
المرأة في اضفاء نكهة السعادة والفرحة وعن غالء االسعار وعن الهم الذي 

يرافق العيد جراء الظروف الصعبة.. وهذه هي الحصيلة :

 استطالع: هناء الوجيه

أمة الرزاق: االستعدادات تبدأ من العشر األواخر
أنيسة: تنظيف البيوت والخضاب أبرز االستعدادات

لمياء: بعض األقارب يتهربون من زيارة األرحام لضيق الحال

❝

❝ الغالء وغياب 
الرقابة يؤثر سلبًا 

على فرحة العيد

❝ عسب العيد أصبح 
مشكلة تحد من صلة 

األرحام

أوالد قادة بالجوية 
يستولون على  منح لدراسة 

الطيران في روسيا

ق����ال م���ص���در ع��س��ك��ري ان ق��ي��ادة  
القوات الجوية والدفاع الجوي أدخلت 
بالمخالفة عشرة شبان مدنيين في كشف تضمن 
30 شخصًا سيتم ابتعاثهم الى روسيا لدراسة 

هندسة الطيران والدفاع الجوي.
واوض��ح المصدر وفقًا لصحيفة »الشارع« ان 
رئيس الجمهورية عبدربه منصورهادي  كان 
قد وجه قبل أكثر من اسبوعين وزي��ر الدفاع 
بابتعاث 30 جنديًا من العسكريين الشباب 
المنتسبين للقوات الجوية والدفاع الجوي الى 
روسيا لدراسة هندسة الطيران والدفاع الجوي 

لمدة خمس سنوات .
وافاد المصدر ان وزير الدفاع وجه قائد القوات 
الجوية بالرفع بأسماء 30 جنديًا، اال ان قيادة 
القوات الجوية رشحت االسماء وأدخلت بينهم 
عشرة شبان ليسوا عسكريين مرقمين, وبشكل 
يخالف الشروط التي تنص على ضرورة ان يكونوا 
م��ن العسكريين الشباب المنتسبين للقوات 

الجوية وبمعدل اليقل عن %75 .

ورثة القيري يناشدون بمنع قائد 
عسكري من توزيع أرضيتهم

ناشد اوالد الشيخ عبدالولي محمد القيري  
فخامة المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية واللواء محمد ناصر احمد وزير 
الدفاع بالتدخل السريع لمنع قائد اللواء 97 طيران 
بمحافظة الحديدة من توزيع ارضيتهم الكائنة في 

شارع المطار بمدينة الحديدة.
وقالوا في مناشدتهم: ان قائد اللواء اعتدى على 
أرضيتهم الكائنة جنوب شارع صنعاء برقم وحدة 
جوار »421«، وبعقد التمليك المسجل في السجل 

العقاري برقم »11« لعام 2000م.
وأضافوا: أن القائد العسكري استغل سلطته وقام 
باالعتداء على االرض وتقسيمها الفراد وضباط اللواء 

على الرغم من كونها ملكية خاصة..
الصحيفة تحتفظ ببعض الوثائق..

األمم المتحدة تحذر من أبنية مدارس تهدد حياة 100 ألف طالب

حذرت األمم المتحدة من وجود مخاطر على حياة  
نحو مائة ألف طالب يمني يتلقون دروسهم فى 
مباٍن تعليمية غير آمنة، تضررت بفعل هجمات لجماعات 
مسلحة وقوات الجيش. وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية في اليمن، إن مسلحين شنوا 165 هجومًا 
مسلحًا على مباٍن مدرسية فى اليمن خال عام 2012م، 
الفتا إلى أن معظم هذه الهجمات في محافظتي صنعاء وأبين
وات��ه��م مكتب المنظمة الدولية ف��ي نشرته اإلنسانية 
جماعة أنصار الشريعة )التابع لتنظيم القاعدة(، والجيش 

والمتمردين الحوثيين، بأنهم األطراف الرئيسية المسئولة 
عن هذه الحوادث.

وأش��ار إلى تضرر 57 مدرسة ج��راء القصف، موضحًا أن 
القوات العسكرية استخدمت 36 مدرسة لتخزين األسلحة، 
مما أدى إلى إغاق هذه المدارس بعض األحيان. مبينًا أن أكثر 
من 420 مدرسة تعمل في ظروف غير آمنة بسبب األضرار 
المتصلة بالصراع، وأن مجموعة التعليم التابعة لألمم المتحدة 
وضعت خطة إلعادة تأهيل المدارس المتضررة خاصة في 

محافظتي صعدة وعمران.

مناشدة إنسانية لفاعلي الخير في شهر رمضان المبارك
الطفلة كوكب نجيب صالح مسعد)8  

سنوات( تعيش معاناة احرمتها متعة 
الطفولة، واالل��ت��ح��اق بالمدرسة، كما فاقمت من 
ها  معاناة والدها ال��ذي يعيلها مع أربعة من اشقاء

كلهم أطفال .
كوكب تعاني من ضمور في الدماغ نتج عن ذلك 
اصابتها بإعاقة )في يدها، ورجلها(، منذ والدتها، 

 لمعيشة اسرتها على ما هي عليه.
ً
واضافت اعاقة

ورغم أصابة كوكب ، إال ان حالتها الصحية قابلة 
للتعافي وبشكل سهل،)حسب تأكيدات االطباء(، 
لكنها تبقى صعبة على والدها، الذي مصدر رزقه 
الوحيد العمل باألجر اليومي من اجل توفير لقمة 

العيش اليومية ألطفاله الصغار ووالدتهم".
والد كوكب اقترض مبلغًا من المال:" للمجيئ الى العاصمة قادمًا من 
احدى قرى محافظة إب، لعاج فلذة كبده بعد أن الح له األمل عبر 
بعض االطباء بإمكانية تعافيها، وحتى تغدو كسائر اقرانها االطفال".
ويقول والد الطفلة: انه يذهب بطفلته بشكل شبه يومي الى أحد 
المراكز الصحية، لعمل جلسات عاج طبيعي لها، بعد ان اقر لها 

االطباء ذلك، ولمدة قد تستغرق أكثر من عام حتى 
تتشافى ، الفتًا الى انه لمس تحسنًا في صحة طفلته، 
منذ الجلسات التي اجريت لها خال االيام الماضية 
ها ووالدها ووالدتها)  القليلة". كوكب وبقية اشقاء
7 افراد( كلهم اصبحوا يكتظون في غرفة واحدة 
هي كل مسكنهم في العاصمة، وفي احدى زواياها 
تقوم والدتهم بطهي الطعام لهم.. ويقول والدها" 
انه اضطر الستئجار الغرفة الن وضعه المادي ال 
يمكنه من استئجار اوسع من ذلك"، خصوصًا وان 
ايجار هذه الغرفة مبلغ  كبير جدًا )17 الف ريال 
 بدخله المعيشي"، إال ان كل ما 

ً
شهريًا(، مقارنة

يهمه هو معالجة طفلته".
والد كوكب يأمل من الله عز وجل، ثم من أهل 
الخير وفي شهر الخير، مساعدته حتى يستطيع اكمال جلسات العاج 
الطبيعي لطفلته، بتوفير ما يحتاجه من مواصات ، او ما يتعلق 
باإليجار".. عبر االتصال بهاتف )711008481(، او االطاع على 
حالتهم المعيشية، وزيارتهم الى الغرفة التي يسكنونها في المدينة 

السكنية سعوان بالعاصمة صنعاء.

رداع: محمد المشخر: -

���ت���ل ش��خ��ص��ي��ن م���ن فئة  
ُ
ق

المهمشين برصاص جنود 
أفراد قوات األمن إثر مشادة كامية 
في أحد أسواق مدينة رداع محافظة 

البيضاء .

وقال مصدر محلي في مدينة رداع " 
أن مشادة كامية حدثت بين شخصين 
من بائعي القات المهمشين مع جنود 
أفراد من األمن األمر الذي دفع الجنود 
الط�����اق واب�����ل م���ن ال���رص���اص على 
الشخصين اردتهما قتيان في الحال.

وطالب المشاركون في خيمة الحوار 
الوطني بمدينة رداع األجهزة األمنية 
بضبط الجنود المتهمين في الحادثة 
ات التحقيق معهما  ومباشرة اج���راء
تمهيدًا الحالتهما إلى القضاء لينالوا 

جزائهم العادل والرادع .

الوجيه يواصل »أخونة« المالية

مقتل شخصين من المهمشين برصاص قوات األمن برداع


