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أكاذيبهم   مفضوحة

 المشترك   يصادر   إرادة   األطباء
سخر   نقيب   األطباء   اليمنيين   الدكتور   

 عبدالكريم   ثامر   من   المزاعم   التي  
 تناولتها   بعض   وسائل   اإلعالم   حول  
 انضمام   خمسة   آالف   طبيب   إلى   المعتصمين   أمام  

 جامعة   صنعاء  . 
وقال :  ان   ما   ذكر   محض   افتراء   وأكاذيب   للداعية  

 اإلعالمية   ليس   إال .  
موضحًا أن عدد األطباء في اليمن المسجلين 
لدى النقابة ووزارة الصحة والمجلس الطبي 
األعلى ومكاتب وزارة الصحة في المحافظات ال 
يتعدى 6 آالف طبيب، مؤكدًا ان نقابة األطباء 
اليمنيين وجميع فروعها تستنكر هذا الخبر 

المضلل. 
وقال :  ان   مهنة   الطب   مهنة   إنسانية   ال   يُزج  
 بها   في   المماحكات   السياسية   واإلعالمية   وهي  
 بعيدة   كل   البعد   عما   يدعيه   بعض   المغرضين  

 والمسيسين .  
مؤكداً   تأييد   نقابة   االطباء   اليمنيين   لكل  
 المبادرات   الحكيمة   التي   تهدف   الى   تحقيق  
 االستقرار   السياسي   واالقتصادي   واالجتماعي  

 والصحي   في   البلد  .  
وقال: »النقابة تدعو كل العقالء للتدخل ومنع 
الفتنة وحقن الدماء بالحوار الصادق وليس 
بالتمترس بالشارع واالدعاءات الكاذبة، وتهيب 
بجميع اعضائها عدم االنجرار وراء االح��زاب 
السياسية المشبوهة بوالئها للوطن، ألنهم 
يرفضون الحوار، ورفضوا المبادرة تلو المبادرة 
خالل دقائق   دون   التمعن   في   محتواها   وأهدافها .. 

وأضاف : » إن   دل   هذا   على   شيء   فإنما   يدل   على  
 ان   هذه   االحزاب   ال   تريد   االستقرار   للوطن   والتريد  
 حالً   سياسياً   وتعيش   على   االوه��ام   وتضخيم  

 الحقائق «. 

االثنين : 14 / 3 / 2011م 
 الموافق :9 / ربيع ثاني / 1432هـ 

تقرير10العدد: )1546(

ظنوا أن األم��ر سيتم   
على النحو الذي حدث 
في مصر وتونس، وأن الحبل 
سينفلت حتى نهايته ويُفقد 

زمام السيطرة على األمور..
معتقدين أن الشعب اليمني 
هم أولئك الموجودون أمام 
جامعة صنعاء، حيث ترتفع 
األص���وات الفجَّة المطالبة 
ب��إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام، وألنهم 
بصر  قليلو  و فهم  يمو  عد
وبصيرة فإنهم يقرأون االحداث 
بالمقلوب ويحسبون كل شيء 
بالمقلوب ايضًا، ولذلك فقد 
تساقطت أوراق��ه��م واح��دة 
تلو األخ��رى حتى انتهوا عن 
آخرهم .. إنهم أوراق هزيلة 
ذابلة، وبضعة أف��راد تلوهم 
في التساقط تبعًا لمن يدسون 
لهم كل )30( يومًا حفنة مال 
مدنس من قبل أعداء بالدنا 
ونكايًة بوحدة ه��ذا الوطن 
ونظامه الديمقراطي، حيث 
العمالء  نعلم جميعًا حقيقة 
الذين يحاولون أن يهينوا هذا 
الشعب ب��االرت��زاق م��ن تلك 
األموال المدنسة، ولذلك فإن 
المرجفين وإع��الن  تساقط 
تمر  لمؤ ا م��ن  تهم  ال ستقا ا
الشعبي العام لم يتفاجأ به 
أحد ألن الجميع كان يتوقع من 
أولئك ما هو أكثر من ذلك، 
فقد كان انتسابهم للمؤتمر 
بهدف تحقيق مصالح شخصية 
وظلوا  الفساد  لممارسة  و  أ
في  بين  بذ متذ و جفين  مر
مواقفهم وفي مبادئهم وفي 
أفكارهم وفي انتماءاتهم.. 
حمَّلوا المؤتمر ما ال يطيق 
من البداية، وبسببهم اختلط 
والفاسد  والحالي  الحامض 
وال��ص��ال��ح، وب��ال��ت��ال��ي ف��إن 
خروجهم اليوم من صفوف 
ال��م��ؤت��م��ر ص��ح��ة ل��ن��ا وق��وة 
لتالحمنا وتصحيح ألوضاعنا..

وج��زاه��م اهلل خ��ي��رًا على 
مباغتاتهم المريبة في هذه 
الظروف الحرجة حيث غدروا 
وخانوا في إعالن استقاالتهم 
بثقة أولئك الطيبين والبسطاء 
واألوفياء من أعضاء وأنصار 
انتخبوهم  ل��ذي��ن  ا المؤتمر 
وفاء للمؤتمر الشعبي العام 
والرئيس علي عبداهلل صالح.. 
وأثبتوا بتقديم استقاالتهم 
أنهم مجرد فقاقيع ال وزن لها 
وال يستحقون منح الثقة لهم، 
وانهم ليسوا أصحاب مبادئ أو 
مواقف، بل توابع تحركها قوى 

وفئات ناقمة وحاقدة.
لقد قدموا باستقاالتهم من 
المؤتمر م��ادة دسمة لقناة 
»سهيل« االصالحية التي لم 
تكف عن تناوالتها لذلك ساعًة 

واحدة.
ليعلم الجميع أن المؤتمر لم 
يخسر شيئًا باستقاالت أولئك 
االنتهازيين والمتمصلحين، 
ول���م ول���ن ت��ه��ز م��ن م��واق��ف 
المؤتمر الثابتة واالصطفاف 
الوطني ألعضائه وأنصاره 
وج��م��اه��ي��ر ال��ش��ع��ب ش��ي��ئ��ًا.. 
فالرجال مواقف.. ومن يهتزون 
يثبتون في  ال  الصفير  م��ن 

العاصفة.

 سعد   علي   الحفاشي

المؤتمر.. 
والمتساقطون!!

االتحاد   الديمقراطي   يطالب   المشترك  بتجنيب مشائخ   وأبناء   مديرية   أفلح   الشام   يعلنون   تأييدهم   للمبادرة   الرئاسية
الوطن ويالت الفتن وأتون الصراعات أع����ل����ن   

م��ش��ائ��خ 
وأب����ن����اء 
م���دي���ري���ة أف��ل��ح 
ال��ش��ام- محافظة 
كتهم  ر مبا  - حجة
وم���س���ان���دت���ه���م 
لمبادرة فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية 
التاريخية والوطنية 

ال��ت��ي أعلنها ي��وم 
الخميس في المؤتمر الوطني العام للخروج من 

األزمة الراهنة التي تشهدها الساحة الوطنية.
ودعوا   في   بيان   صادر   عنهم   أحزاب   اللقاء   المشترك  
 إلى   تحكيم   العقل   والمنطق   وتغليب   المصالح  
 الوطنية   العليا   للوطن   والمواطنين،   وتجنيب   البالد  
 ويالت   الفتن   وأتون   الصراع   الذي   سيجلب   الضرر   على  

 البالد   والعباد . 
وأك��دوا رفضهم 
ال��ق��اط��ع ل��ك��اف��ة 
أش���ك���ال ال��ع��ن��ف 
والتخريب وأعمال 
الشغب والفوضى، 
فة  كا لبين  مطا
األح���زاب بالعودة 
الى طاولة الحوار 
ال���ش���ام���ل دون 
إبطاء، بما يكفل 
الحفاظ على الوطن 
ووحدته وأمنه واستقراره، وتجنب االن��زالق نحو 
العنف والفتن، وحقن الدماء بين أبناء الوطن الواحد.
مثمنين   مواقف   فخامة   االخ   علي   عبداهلل   صالح  
 رئيس   الجمهورية   تجاه   القضايا   الوطنية   وانحيازه  
 لمصلحة   الوطن   ووحدته   وأمنه   واستقراره   والسلم  

 االجتماعي .. 

جدد االتحاد الديمقراطي   
الشعبية دعوته  للقوى 
أح��زاب اللقاء المشترك 
إلى تحكيم العقل والمنطق وتغليب 
المصالح الوطنية العليا للوطن 
والمواطنين وتجنيب البالد ويالت 
الفتن وأتون الصراعات.. وطالب 
في بيان له هذه االحزاب بالعودة 
ال��ى طاولة ال��ح��وار الشامل دون 
المماطلة، والترفع   عن   الصغائر  
 بما   يكفل   حفظ   ال��وط��ن   وأمنه  

 واستقراره . 
وأك���د رف��ض��ه ال��ق��اط��ع لكافة 
أشكال العنف والتخريب وأعمال 
الشغب والفوضى.. وثمن االتحاد 
مواقف فخامة األخ علي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية المناصرة 
طنية  لو ا يا  للقضا ة  لمنتصر ا و
التام لمصلحة الوطن  وانحيازه 

ووحدته.
وأش���اد   بما   تضمنته   م��ب��ادرة  
 االصالحات   السياسية   االخيرة  « األخذ  
 بالنظام   البرلماني »..  معلناً   تأييده  
 ومباركته   لهذه   المبادرة   التاريخية  
 والوطنية   التي   أعلنها   في   المؤتمر  

 الوطني   العام   الخميس   الماضي . 
كما   دع��ا   البيان   ك��اف��ة   ال��ق��وى  
 الوطنية   والسياسية   والمنظمات  
 المدنية   وشباب   اليمن   الى   التفاعل  
 االيجابي   مع   هذه   المبادرة   لما   من  
 شأنه   الحفاظ   على   مكاسب   الثورة  

 والجمهورية   والوحدة   المباركة . 

وأكدت اللجنة في تقريرها ان األعراض المالحظة 
في معظم الحاالت هي أعراض تهيج للجهاز التنفسي 
واألغشية المخاطية لألنف والحنجرة وإجهاد جسماني 
ونفسي، وتوتر في عضالت اليدين ناتج عن زيادة 
قلوية الدم بسبب تسارع التنفس باإلضافة إلى أن 
القنابل الدخانية هي من المواد القلوية التي تفسر 

هذه األعراض وهي مؤقتة وتزول تدريجيًا.
تقرير اللجنة ذكر أنه تم فحص عينات من القنابل 
الدخانية المستخدمة من قبل مكافحة الشغب ووجد 
أنها من نوعي )CS+CN( وهما مواد كيماوية قلوية 

تستخدم عادة لمكافحة الشغب في كل دول العالم .
وأك��دت اللجنة عدم وجود أع��راض تشير إلى أذية 
الجهاز العصبي المركزي أو الطرفي، يدل داللة قاطعة 

على عدم استخدام غاز أعصاب.
وخلص تقرير اللجنة الى ان األعراض الناتجة هي 
بسبب القنابل الدخانية المستخدمة ألغراض مكافحة 

الشغب في جميع أنحاء العالم وغير المحرمة دوليًا.
وتمنى الدكتور راصع على الدكتور الجوشعي وهو 
زميله في )كلية الطب( بجامعة صنعاء وتخصصه 

ت��ش��ري��ح وليس 
أعصاب- أن يبادر 
ف��ورًا إلى تقديم 
اع��ت��ذاره مثلما 
ات��ه��م األج��ه��زة 
األمنية ألن وزارة 
الداخلية والدفاع 
ت��ع��ت��زم��ان رف��ع 
دع��وى قضائية 

ضده.

قنابل مسيلة 
للدموع

نبيل  لدكتور  ا
ال����ح����م����ادي - 
للجنة  ا رئ��ي��س 
رئ���ي���س ق��س��م 
عي  لشر ا لطب  ا
والسموم بكلية 
ال��ط��ب ج��ام��ع��ة 
ص��ن��ع��اء- ق��ال: 
إن الغازات التي 

أطلقت على المتظاهرين هي غازات ناتجة عن قنابل 
مسيلة للدموع وتستخدم في كل دول العالم باعتبارها 
نوعين )n ts(، وأك��د أن تلك الغازات تهيج الدموع 
واألغشية المخاطية وبعضها يستمر لمدة 24 أو 48 

ساعة.
موضحًا أن غاز األعصاب الذي اتهمت به قوات األمن 
بإطالقه على المتظاهرين يقتل في خالل ساعات أكثر 

من شخص .
وفي رده على سؤال للصحفيين بخصوص رفض 
أي مستشفى حكومي الستقبال المصابين نتيجة 
التظاهرات نفى راصع ذلك، مؤكدًا أن جميع المصابين 
في المظاهرات سواء في العاصمة صنعاء مؤيدين 
أو معارضين تم استقبالهم في أكثر من مستشفى 

حكومي.
مشيرًا إلى أنه ارسل مدير عام الصحة باألمانة إلى 
المعتصمين أمام جامعة صنعاء لمعرفة احتياجاتهم 
وتم تزويدهم وزودناهم باألدوية والمستلزمات الطبية 
وبعض من سيارات اإلسعاف.. أما بالنسبة للجرحى فقال 
راصع: إن هناك ما يقارب 293 جريحًا في االشتباكات 
التي حصلت في األيام الماضية بين مؤيدين ومعارضين 
في بعض المحافظات تم إسعافهم إلى المستشفيات 
الحكومية وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم على نفقة 

الحكومة .
»الميثاق« تنشر نص تقرير اللجنة الطبية التي 

فحصت المصابين 
بناًء على تكليف معالي وزير الصحة العامة والسكان 
بقراره الوزاري رقم )2/15( بتاريخ 10-3-2011م 
بتشكيل لجنة للتحقيق في معرفة نوع القنابل التي 
استخدمت في تفريق المتظاهرين يوم االثنين الموافق 
7-3-2011م وذلك بالكشف والمعاينة على المرضى 
سريريًا، وأيضًا االط��الع على الفحوصات المخبرية 
واإلشعاعية التي أجريت لهم في المستشفيات التي تم 
إسعافهما إليها وكذلك فحص القنابل لمعرفة المادة 
المستخدمة.. وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بالخطوات 

التالية:
أواًل/ قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني يومنا 
هذا الخميس الموافق 10-3-2011م في تمام الساعة 

التاسعة صباحًا إلى المستشفيات التالية :
1- مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2- المستشفى األلماني 
الحديث 

هلي  أل ا لمستشفى  ا  -3
الحديث

مستشفى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

تم الكشف على المرضى 
واالط����الع على ملفاتهم 
الطبية وكافة الفحوصات 
واألشعة المتعلقة بهم وتم 
تقييم حاالتهم وعددهم 9 

مصابين وهم:
غانم حمود الفقيه 35 سنة 
زي��ن العابدين ب��ن علي 

هيكل 18 سنة 
فرحان مهدي صالح 22 

سنة 
مكين قاسم غالب المليكي 

18 سنة 
وليد مطهر 22 سنة 

يعقوب العثماني 22 سنة 
م��ح��م��ود ف�����راص علي 

رمضان 20سنة 
هيثم محمد المطري 20 سنة 

ربيع الزريقي 22 سنة 
بالفحص السريري لكلٍّ منهم على حده، اتضح عدم 
وجود أي أعراض عصبية تدل على تأثر الجهاز العصبي 
المركزي أو الطرفي، ووجد في معظم الحاالت أعراض 
تهيج للجهاز التنفسي على هيئة سعال والتهابات الحلق 

والحنجرة وكذا عالمات إجهاد عام .
المستشفى األلماني الحديث :

تم الكشف على ثالث حاالت وهم :
هالل حسن المرقب 25 سنة 

محمد عبداهلل النجار 17 
سنة 

حافظ الجبري 19 
سنة 

وأفاد مدير المستشفى د 
. يحيى الثور بعالج حالتين 
جيدة  بصحة  وخروجهما 
من المستشفى وبالفحص 
السريري لكلٍّ منهم على 
حده، اتضح عدم وجود أي 
أعراض عصبية مع وجود 
أع��راض تهيج في الجهاز 
التنفسي وتوتر في عضالت 
لة  للحا لنسبة  با ين  ليد ا
 CARPOPEDALاألول����ى
الحالة  أم���ا   )  )SPASM
الثانية فال تعاني من أي 
أع����راض م��ل��ح��وظ��ة ع��دا 
السعال الجاف، وأما الحالة 
الثالثة فتعاني من أعراض 
تهيج في الجهاز التنفسي 
وال أثر ألي أعراض عصبية .

المستشفى األهلي الحديث :
تم فحص حالتين هما: 

معمر عبده أحمد سعيد 25 سنة 
عدنان عبدالوارث محمد 25 سنة 

وبالكشف السريري على الحالتين اتضح أن المريض 
األول يعاني من توتر في عضالت اليدين بسبب
CARPOPEDAL SPASM( (، أما المريض الثاني 

فيعاني من سعال جاف.
ثانيًا- الطلب من وزير الداخلية إحضار عينات من 

القنابل المستخدمة في فض الشغب 

وقد قام وزير الداخلية بإرسال عينات مختلفة من 
القنابل التي استخدمت في فض الشغب بواسطة العقيد 
فائز محمد العصامي - قائد وحدة السيطرة على الشغب 
في األمن المركزي، والمقدم ناجي الحضوري - مدير 
التدريب في شرطة النجدة، وعند االطالع على العبوات 
المختلفة اتضح أن التركيبة العلمية للمادة المستخدمة 

في هذه القنابل هي من نوع :
 1- CN ) CHLORACETOPHENONE(
  (  

)ELIRTINONOLAMENEDILYZNEBROLHC
2  -  CS 

االستنتاج :
1- األع��راض المالحظة في معظم الحاالت هي 
أعراض تهيج للجهاز التنفسي واألغشية المخاطية 

لألنف والحنجرة وإجهاد جسماني ونفسي .
2- توتر في عضالت اليدين ناتج عن زيادة قلوية 
الدم بسبب تسارع التنفس باإلضافة إلى أن القنابل 
الدخانية هي من المواد الكيماوية القلوية التي تفسر 

هذه األعراض وهي مؤقتة وتزول تدريجيًا.
3- بفحص عينات 
من القنابل الدخانية 
ال��م��س��ت��خ��دم��ة من 
قبل مكافحة الشغب 
وج��د أنها من نوعي
وهما   )  )CS+CN
مواد كيماوية قلوية 
تستخدم ع��ادة في 
نية  خا لد ا بل  لقنا ا
لمكافحة الشغب في 

كل دول العالم .
4- ع����دم وج���ود 
أع���راض تشير إلى 
أذية الجهاز العصبي 
المركزي أو الطرفي 
مما يدل داللة قاطعة 
على عدم استخدام 
غاز أعصاب والذي له 
وقاتل  خطير  تأثير 
ي�����ؤدي إل����ى شلل 
الجهاز العصبي وشلل 
لتنفس  ا ت  ع��ض��ال
والوفاة خالل ساعات من التعرض له، ولم تشر سجالت 
المرضى في المستشفيات الثالث إلى وجود أي من 
أعراض المسكارينMUSCARINIC( (، والنيكوتينيك 
)NICOTINIC ( والتي هي من األعراض الرئيسية لغاز 

األعصاب .
5- اإلج��راءات العالجية التي تمت لجميع المرضى 
هي إج��راءات طبية داعمة وعالج األعراض الظاهرة 
على المرضى في حينها، وقد وافقت اللجنة على هذه 
اإلج��راءات ولم يالحظ استخدام أي ترياقات مضادة 
لغازات األعصاب، وهو ما وافقت عليه اللجنة أيضًا ما عدا 
 )OXIME( )في حالة واحدة تم استخدام األوكزايم )1جم
بالمستشفى األلماني الحديث وتم اقتراح إيقافه من 

قبل اللجنة لعدم الضرورة لذلك .
ومنها تستنج اللجنة أن األعراض الناتجة هي بسبب 
القنابل الدخانية المستخدمة ألغراض مكافحة الشغب 

في جميع أنحاء العالم وغير المحرمة دوليًا.
كما تتقدم اللجنة بالشكر الجزيل والرائع لألخوة 
الكادر اإلداري والفني والطبي للمستشفيات التي تم 

زيارتها .
واهلل من وراء القصد 

1 - د. نبيل الحمادي
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب 
بجامعة صنعاء-رئيسًا
2 - د . عبدالرحمن القباطي
 أستاذ أمراض األعصاب بجامعة صنعاء - عضوًا
3 - د . عماد الشافعي
زة والطب الحرج - عضوًا  استشاري عناية مُركَّ
4 - د. سعد عباس العباسي
زة والطب الحرج - عضوًا  استشاري عناية مُركَّ
5 - د . جمال ثابت ناشر

 وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية 
والبحوث-عضوًا
6 - د. أحمد العنسي
 استشاري أمراض القلب مدير عام هيئة مستشفى 
الثورة العام بصنعاء- عضوًا.

د. الحمادي: غاز 
األعصاب يقتل 
خالل ساعات واتهام 
األمن باطاًل
الوزير: زودنا 
المعتصمين أمام 
الجامعة باألدوية 
وسيارات إسعاف

مطالبة الدكتور 
الجوشعي باالعتذار 

ألجهزة األمن 
والشعب

 )293(
جريحًا جراء 

مواجهات 
الشغب

أكذوبة الغازات السامة مؤامرة تستهدف اليمن
المشترك في دور ابن العلقمي

 ماجد عبدالحميد 

أثارت أكاذيب استخدام األجهزة األمنية لغازات سامة ضد المعتصمين غضب الشارع اليمني وعلى ضوء ذلك وجه فخامة األخ   
الرئيس بتشكيل لجنة للتحقيق حول أحداث الجامعة التي حدثت الخميس باالستعانة بخبراء عرب وأجانب..

وفي ذات الوقت وجه وزير الصحة بتشكيل لجنة من األطباء لفحص المصابين وتقديم تقرير كامل بذلك، وكذلك طالب منظمة 
الصحة العالمية بإيفاد خبراء من أجل فحص القنابل الدخانية التي أدعت قيادات من المشترك بأنها تحتوي على غاز سام محرم دوليًا..

إلى ذلك نفى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع أن تكون المواد التي استخدمت ضد المعتصمين أمام جامعة 
صنعاء غازات سامة كما ادعى الدكتور الجوشعي في قناة »الجزيرة« ضد المعتصمين.. وقال راصع: نستغرب من هذا التصريح الذي 
وصفه بالمتسرع وأكد أنه فور سماعه للخبر سارع إلى تشكيل لجنة من سته من األطباء المتخصصين للنزول إلى المستشفيات 

وكشف ومعاينة المصابين لمعرفة ذلك.
وأضاف: إن اللجنة باشرت عملها بالنزول إلى )مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى الحديث األلماني، والمستشفى 

األهلي الحديث(.

اللجنة: بفحص القنابل الدخانية 
وُجد أنها تحتوي على مواد 

تُستخدم لمكافحة الشغب عالميًا

عدم وجود أعراض تشير 
إلى أذية الجهاز العصبي

خلصت اللجنة إلى أن اعراض 
المرض هي بسبب قنابل تُستخدم 

ألغراض مكافحة الشغب

تقرير طبي يفنِّد 
مزاعم »بليكس« 

اإلصالح


