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شوقي هائل: من يسمون بحماة الثورة 
يقفون وراء اعمال التخريب في تعز

الميثاق نت: 
عبر شوقي أحمد هائل محافظ تعز عن إدانته للمظاهر المسلحة في مدينة 
تعز وكافة األعمال الخارجة عن النظام والقانون والتي قال إنها تعمل على 
بث الرعب والخوف بين سكان المدينة وتثير الفوضى والتخريب من قبل من 

اسماهم » مأجورين« يريدون إعادة المحافظة إلي العصور الوسطي .
وفي الكلمة التي القاها بقاعه مركز التدريب واللغات بمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة 
بمناسبة اختتام فعالية أعمال الدورة التدريبية الثانية للمحامين تحت التدريب , قال 
محافظ تعز: » من كان يسمون بحماة الثورة أصبحوا اليوم هم من يقفون ضد مسار 
الثورة والتغيير ، فكل ما يحدث من فوضي وتخريب ونهب الممتلكات وقتل المواطنين 
ال يوجد له أي مبررات سوى تنفيذ سياسات جهات في العاصمة صنعاء ، فلماذا يقتتل 

أبناء المحافظة فيما بينهم«.
مؤكدًا أن المواطن لن يشعر باألمن واالستقرار وتحسن األوضاع والحرية والكرامة الذي 
يريده وتطبيق العدل والمساواة إال إذا تم تنفيذ وتطبيق القانون ، معربا عن أسفه من 

شيوع ثقافة عدم تطبيق القوانين.
داعيًا المواطنين إلي هبه شعبية واحده ضد ظاهرة حمل السالح كاًل بالحي والشارع 
والمنطقة الذي يقطن بها للقضاء علي ظاهرة حمل السالح بالمحافظة والتي الغت عنها 

اسم المدنية والتمدن .
ووجه محافظ تعز رسالة إلي مشايخ محافظة تعز طالبهم فيها بالسعي إلي تطبيق 
العدل والمساواة وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه المواطنين كاُل بمنطقته ، 
وقال : إن المشيخة ليست بطاقة تمنح أو تشترى وليست بالمرافقين المسلحين وانما 

بما يقدم الشخص من خدمات ألبناء المنطقة التي يقطنون فيها.

حجز قضية مرافق باسندوة 
»قاتل السنباني« للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنوب غرب 
االمانة االربعاء قضية مرافق 
رئيس الحكومة محمد سالم 
باسندوة المتهم بقتل حارس 
معهد اكسيد الشهيد » بابل 
السنباني » للحكم  وذلك بعد 
ان استعرضت المحكمة ادلة 

االثبات .
وح���ذر اول��ي��اء دم المجني 
عليه الشهيد  بابل السنياني  
باسندوة او أي اط��راف اخرى 
من الضغط على القاضي او 
محاولة تمييع القضية..وكان الشهيد بابل السنباني الذي يعمل 
حارسًا في معهد أكسيد للغات بأمانة العاصمة قد لقي مصرعه 
برصاص أحد مرافقي المدعوة خالدة باسندوة ابنة رئيس مجلس 

الوزراء في 12 مايو المنصرم.

محافظ إب يوجه بالتحقيق مع
 3 مهندسين بمكتب األشغال 

> حميد الطاهري:

 وجّ��ه القاضي أحمد عبداهلل الحجري محافظ إب 
بالتحقيق مع ثالثة مهندسين بمكتب األشغال العامة 
والطرق بمديرية المشنة وذلك على خلفية قضايا فساد 
واختالسات مالية بطريقة غير مشروعة. وقال مصدر 
محلي بمحافظة إب ل�»الميثاق« إن توجيهات القاضي الحجري 
بالتحقيق مع المهندسين على إثر تلقي قيادة السلطة المحلية 
بالمحافظة العديد من شكاوى أبناء المديرية ضدهم.وأشار 
المصدر أن توجيهات المحافظ قضت أيضًا بإيداع المهندسين 
الثالثة السجن المركزي حتى يتم إحالتهم الى النيابة العامة 
للتحقيق معهم ح��ول قضايا فساد واختالسات مالية غير 
مشروعة.وأكد المصدر أن المحافظ قد أصدر توجيهات بمنح 
كافة الصالحيات للمجلس المحلي بمديرية المشنة وذلك بضبط 

المخالفين بالمديرية وإحالتهم الى جهة االختصاص.

وزير الداخلية يمنح 
تراخيص المسيرات 

واالعتصامات وفق هواه

> رفض وزير الداخلية اللواء 
ع��ب��دال��ق��ادر قحطان طلبات 
متكررة بترخيص اعتصامات 
ك  ر لجما ا مصلحة  ظفي  لمو
احتجاجًا على فساد بعض مسؤولي 
المصلحة الذين يمارسون أعمااًل تضر 

بالمصلحة العامة وتهدر المال العام.
وانتقد موظفو الجمارك في رسالة 

حصلت »الميثاق« على نسخة منها تجاوب الوزير قحطان مع الكثير 
من الطلبات المماثلة وإص��دار العديد من التراخيص لمسيرات 
واعتصامات تتفق مع انتمائه السياسي في حين يبدي تمنعًا وتلكؤ 
في التعامل مع مطالبهم، واكتفى بتوجيه رسالة الى رئيس مصلحة 
الجمارك يطلب فيها وضع المعالجات والحلول لمشاكل الموظفين.

مشيرين الى أنهم تعهدوا في مذكرتهم الموجهة لوزير الداخلية 
بااللتزام بالقوانين وعدم قطع الطريق أو تعطيل حركة السير، اال 
أن كل ذلك لم يشفع لهم في إقناع الوزير بالسماح لهم بممارسة 
حقهم الدستوري والقانوني، الذي يمنحه الوزير للبعض ويمنعه 

عن البعض اآلخر.
وطالب موظفو الجمارك وزير الداخلية بمعاملة عادلة تحترم 

الحقوق الدستورية والقانونية وعدم الكيل بمكيالين.

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن األوضاع بالعدين
ت��ح��ذي��رات ه��ي��ئ��ة ال��م��واص��ف��ات 
والمقاييس للمستهلك اليمني من 
شراء تمور غير صالحه لالستهالك 
ذهبت ادراج الرياح  بعد  ان باشر تجار الموت 
ببيع تلك  التمور بمبالغ رخيصة مستخدمين 
سيارات هيلوكس في عدد من األسواق حيث 
تجوب السيارات في سوق مذبح وعلى متنها 
عشرات الكراتين التي تحتوي على تمور منتهية 
حيث تتوزع للباعة المنتشرين في السوق بسعر 
100 ريال للعبوة التي تحتوي على كيلو نصف

ففي ظل تدني ثقافة االستهالك يترصد تجار 
الموت بأصحاب الدخل المحدود في أسواق 
العاصمة وغيرها خالل شهر رمضان دون خوف 
أو وجل ويعرض أصحاب الدكاكين المنتجات 
التي تحظى بإقبال كبير في شهر رمضان 
وخالله، على الرغم من سوء تخزينها ووجود 
غالف خارجي يؤكد أنها سلع فقدت الصالحية 
االستهالكية، وكذلك عرض المعلبات التي 
شارفت على االنتهاء في مثل هذه األيام كما 
يعمل تجار المواد الغذائية على التخلص من 
مثل تلك المنتجات التي غالبا ما تستخدم في 
رمضان بإخراجها من مخازنهم والعمل على 
تصريفها بأسعار مخفضة من اج��ل تحفيز 

المواطن البسيط على شرائها .

فالكثير ومن تجار الجملة والتجزئة كما ذكر 
موقع »االقتصاد نيوز« يلجأون إلى تسويق هذه 
السلع السامة في الشوارع العامة ويتحينون 
الفرص كمناسبة رمضان لضخ كميات كبيرة 
من سلع ومنتجات منتهية أو مشارفة على 
االنتهاء أو مستبدلة تاريخ الصالحية أو تم 
إع��ادة تعبئتها بأكياس أخ��رى وبيعها تحت 
ألصحاب بقاالن صغيرة ومتوسطة أو عرضها 
على الرصيف على صدى أصوات الميكرفونات 

والبيع في ظل غياب كامل لرقابة حماية البيئة 
كما كان يسمى..

ففي أكثر من سوق شعبي وعلى أرصفة 
شوارع التحرير وباب اليمن وشميلة والحصبة 
العاصمة تباع كميات كبيرة من سلع  في 
ومنتجات غذائية بأسعار رخيصة ، ويساهم 
في اإلقبال على سلع تجارة الموت اضافة الى 
الفقر غياب ثقافة االستهالك إلى أدنى الحدود 

وحضور ثقافة كل رخيص مرغوب.

الزايدي يدحض على حملة التشهير
 يقول اهلل تعالى في 
محكم كتابه: »ي��ا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
على  فتصبحوا  لة  بجها ق��وم��ًا 
ما فعلتم نادمين« ص��دق اهلل 

العظيم.
هذا كالم رب العالمين يخاطب 
المؤمنين الصادقين من عباده 
سواء أكانوا حكامًا أم محكومين 
وويٌل للذين يسمعون ويقرأون 
كتاب اهلل ويخالفونه عمدًا وقصدًا 
فمأواهم جهنم وبئس المصير 

ولهم خزي في الدنيا واآلخرة..
إننا اليوم نرد على تلك الحملة االعالمية التي تبنتها 
بعض وسائل االع��الم ضد أبناء العميد الركن ناجي بن 
علي الزايدي -محافظ مأرب سابقًا- والتي اتهمت فيها نجل 
المحافظ الزايدي بأنه من يقوم بأعمال التخريب في مأرب 
بما فيها تفجير أنابيب النفط لهدف سياسي رخيص، القصد 
منه محاولة التشويه والتشهير بنا وبوالدنا لغرض في نفس 
يعقوب وفي سياق تصفية الحسابات التي تقوم بها جهات 
معروفة ألغراض معروفة نتيجة لمواقف والدنا الوطنية من 
تلك الجهات في الفترة السابقة في الوقت الذي ال نزكي فيه 
أنفسنا بل المجتمع بكامله بأن والدنا واحد من الشخصيات 
الوطنية المعروفة بحبها للوطن واالخ��الص له وتقديم 
التضحيات في سبيل أمنه واستقراره وحماية مصالحه 
ونحن جزء ال يتجزأ من هذه الشخصية الوطنية والتي ربانا 
على المبادئ الوطنية واألخالق الكريمة وغرس فينا حب 
الوطن وحماية مصالحه ومكتسباته ما استطعنا.. ذلك 
تاج نرفعه على رؤوسنا ونعتز ونفتخر به ولن يضر بنا قول 
من قال وكذب من كذب كما إن الغريب في األمر أن بعض 
الوسائل االعالمية الرسمية كانت تعزف على نفس الوتر 

لبعض الوسائل االعالمية الحزبية 
كقناة »سهيل« التي تعودنا منها 
تلفيق االتهامات ونشر االكاذيب ضد 
ناجي الزايدي وأقاربه بما فيهم أوالده 
وذلك طيلة الفترة الماضية من عمر 
األزمة اال أننا كنا ومازلنا ال نعير ذلك 
أي اهتمام من قبل تلك القناة كقناة 
حزبية لها أهدافها وأجندتها الخاصة 
والتي ال تخفى على أحد، ذلك االمر 
هو ما دعانا لكتابة هذا الرد حيث إن 
وسائل إعالمية رسمية تتناقل أخبارًا 
ملفقة وكاذبة من مصادر عاجزة عن 
إظهار الحقيقة، فهو أمر معيب ومخجل 
للسياسة االعالمية الرسمية ما كان 
ينبغي أن تنزلق في منزلقات بعض الوسائل االعالمية غير 
الرسمية، ولهذا فإننا بصدد إعداد قائمة دعاوى قضائية ضد 
تلك الوسائل االعالمية سواء أكانت مقروءة أم مسموعة 
والتي عمدت عنوًة الى اتهامنا بأعمال التخريب المقيتة 
والمشينة بهدف مسبق هو اإلضرار بسمعة ومكانة ناجي 
الزايدي وأسرته والقبيلة التي ينتمي اليها، متناسية دورها 
الواقعي والمنطقي في كشف حقائق العصابات المسلحة 
والمليشيات الممولة من بعض الجهات والتي قامت ومازالت 
تقوم بأعمال التخريب وقطع الطرقات وإقالق السكينة العامة 
في أحياء وشوارع العاصمة وغيرها من مدن الجمهورية والتي 
مازالت حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية، فكان من باب 
أولى أن تقوم بذلك وأكثر منه ال أن تتهم أشخاصًا بما ليس 
فيهم زورًا وبهتانًا نتيجة ألدوارهم الوطنية التي لن تؤثر 
فيها تلك االساليب بل ستزيدهم  وطنية وتضحية من أجل 

الوطن واستقراره وحماية مصالحه بأغلى ما يملكون.
واهلل من وراء القصد

علي بن ناجي الزايدي 
نجل العميد الركن/ ناجي الزايدي

ذكرت احصائية نشرتها وزارة الداخلية بأن حوادث االنتحار التي وقعت خالل النصف األول من العام الجاري أودت بحياة 120 شخصًا في عدادهم 24 
امرأة و 19 طفاًل، أما البقية وعددهم 77 شخصًا ذكور تتراوح أعمارهم بين 18 - 45 عامًا.

وأوضحت االحصائية أن الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو الماضي  قد شهدت وقوع 118 حادثة انتحار، 51 حادثة منها ارتكبت عن طريق الشنق، 
فيما ارتكبت 36 حادثة باألسلحة النارية، واستخدمت السموم في  17 حادثة , وأقدم 8 أشخاص على االنتحار بإحراق أنفسهم . وأشارت اإلحصائية إلى 

إن 6 حاالت انتحار  بآالت حادة.
وبحسب االحصائية فإن حوادث االنتحار قد انتشرت في 20 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت محافظة الحديدة في مقدمتها بعدد 24 حادثة يليها  
تعز ب� 19 حادثة , ثم أمانة العاصمة 14 حادثة , فيما جاءت محافظة حجة في المرتبة الرابعة ب� 13 حادثة ومحافظة مأرب حلت خامسًا بعدد 6 حوادث انتحار .

وتوزع العدد الباقي من حوادث االنتحار على المحافظات األخرى .. هذا ولم تسجل حوادث انتحار في محافظتي الجوف وشبوة.
وأرجعت الوزارة أسباب ذلك إلى مشاكل أسرية واجتماعية واقتصادية، وإلى ظروف التمييز بين الفتيان والفتيات إلى جانب المشاكل والضغوطات النفسية 

وانعدام أفق المستقبل باإلضافة إلى ضعف الوازع الديني.

المكال/خاص

أشعل مدير مكتب وزارة األوق��اف 
واإلرش��اد بساحل حضرموت محمد 
أحمد البطاطي خالفات بين رواد 
مسجد المنورة والمواطنين في منطقة ديس 
المكال على خلفية األح��داث األخيرة ومطالبة 
أهالي الحي بتغيير إمام المسجد المنتمي لحزب 
االصالح وطرد أحد أصحاب السوابق من لجنة 

المسجد.
وحمل المواطنون مدير مكتب أوقاف وإرشاد 
ساحل حضرموت المسؤولية لتداعيات هذا 

التعصب..
وكان محافظ حضرموت األستاذ خالد سعيد 
الديني قد أص��در ق��رار برقم )647( بتاريخ 
2012/6/30م بتشكيل لجنة إلدارة المسجد  
متضمنًا أسماء شخصيات أعتبارية ومن أهل 
الثقة بالحي بينهم إمام المسجد )اإلصالحي 
المعين من قبل األوقاف( إال أن لشيخ البطاطي  
لم يعجبه ه��ذا ال��ق��رار وح��رض شخصين ال 
تربطهما صلة برواد المسجد برفع رسالة طعن 
في تشكيل لجنة المسجد ورفعها للمحافظ 
خالد سعيد الديني ال��ذي وجه مدير األوق��اف 
واإلرش��اد باإلطالع واستدعاء أعضاء اللجنة 
المشكلة من قبله مع المذكورين والمعالجة 
السريعة لألشكال القائم في مسجد المنورة 

وفق القوانين واألنظمة..
هذا وكشفت مصادر مطلعة المغالطات التي 
أوردها مدير أوقاف وإرشاد ساحل حضرموت في 
رسالته الموجهة لمدير أمن حضرموت العميد 
فهمي حاج محروس التي أدعها فيها زيفًا وبهتانًا 
بأن  الشاكين من أهل الحي ولم  يتجاوبوا لدعوة 

عقد اجتماع بحضور المشكو به يوم األثنين 
بتاريخ 2012/7/16م لمعالجة الموضوع 
وعملوا على خلق إشكاليات في المسجد منها 
استحداث جماعة ثانية - حسب ما جاء في رسالته 
- مشيرين بأن المسجد في هذا التاريخ كان 
مغلقًا من قبل األجهزة األمنية  المختصة بعد 
نشوب خالفات في الحي وهذا ما يؤكد افتراء 

الشيخ البطاطي وإنحيازه لطرف ضد آخر ..
هذا ودعا المواطنون السلطة المحلية في 
حضرموت ممثلة باألستاذ خالد سعيد الديني 
بسرعة التدخل لدرء الفتنة التي يحرض على 
أشعالها مدير األوقاف واإلرشاد وبعض عناصر 

االصالح في المجلس المحلي بمديرية المكال .

وكان محافظ حضرموت قد أصدر في وقت 
سابق قرارًا بتعيين إمام )محايد( لمسجد من 
المنورة لمعالجة اإلشكاليات القائمة، إال أن مدير 

األوقاف واإلرشاد عرقلة ولم يعمل به . 
يذكر ان مدينة المكال سبق وان انتفضت 
للمطالبة بإقالة مدير مكتب األوقاف حيث أحتشد 
جمع غفير من المواطنين وأصحاب محالت 
ودكاكين الوقف، وطالبوا بمحاسبة وعزل الشيخ 
البطاطي من منصبه وإحالته للتحقيق والمسألة 
على خلفية تورطه في استغالل نفوذه والتالعب 
بأموال الوقف، باإلضافة إلى فشله الذريع في 
األش��راف على إدارة المساجد والمقابر في 

حضرموت الساحل.

120 حالة انتحار في اليمن خالل ستة اشهر

مدير أوقــاف ساحل حضرموت يشعل فتنة
 بين رواد مســـجد المنورة في المكال

> ناقش المجلس المحلي بحافظة إب في 
اجتماعه برئاسة محافظ المحافظة القاضي 
أحمد عبداهلل الحجري العديد من القضايا 
االمنية على مستوى  المحافظة ومديرياتها وكذا عددًا 

من القضايا المدرجة في جدول أعماله.
 وفي االجتماع استعرض جبران صادق باشا رئيس 
لجنة التخطيط والتنمية المالية بالمجلس المحلي 
بالمحافظة تقريرًا عن االحداث االمنية بمديرية العدين 
وذل��ك منذ منتصف عام 2011م وحتى اليوم حيث 
سجلت هذه الفترة وقوع جرائم قتل واعتداءات منها: 
مقتل الشاب حسام أحمد البريد، ومقتل الشاب ماجد 
علي حسين ، واالعتداءات بمختلف االسلحة النارية على 
منزل المواطن عبده محمد منصور، وقتل ولده أمين 
عبده منصور وكذا مقتل حفيدته آالء صادق عبده محمد 
منصور وإصابة والدها صادق عبده منصور، وكذا مقتل 
الشاب إبراهيم الجبري ومقتل المواطن أحمد محمد 

الجعوش وولده عيسى الجعوش.
وكذلك االعتداء بإطالق النار على مدير أمن المديرية 
العقيد عبداهلل طليان وإصابة نجله وإطالق النار عشوائيًا 
وبمختلف االسلحة وقذائف ال� )آر بي جي( لياًل على منازل 
بعض المواطنين مما أدى الى إصابات عدة بالمنازل 
وإحداث الذعر بين األهالي وتم تجيير هذه االعمال 
التخريبية إعالميًا ضد شخصيات اعتبارية بالمنطقة، 
وك��ذا إط��الق النار على منزل المواطن غالب محمد 
منصور مما أدى الى إصابة زوجته وآخرين، وكذلك 

االعتداء على المواطن صادق علي عبدالعزيز والشروع 
في قتله ونهبه بجانب إدارة أمن المديرية، باإلضافة 
الى االعتداء بإطالق النار على عضو المجلس المحلي 
بالمديرية أحمد عبدالواحد عبدالعزيز باشا ونتج عن 
ذلك إصابات بين المواطنين بمركز المديرية، والقيام 
بقطع الطريق الرئيسية بالمنطقة وهي طريق العدين 
- إب وطريق العدين - الجراحي، وطريق العدين - تعز .

وأضاف التقرير بأن هناك العديد من االعمال التخريبية 
والفوضوية االخرى والتي عاشتها  المديرية في ظل هذا 

االنفالت االمني غير المسبوق.
وأوض��ح التقرير أن مجموعة مسلحة قامت مؤخرًا 
باالعتداء على بعض المباني الحكومية ونهب وسلب 
الى  باالضافة  المواطنين،   العديد من  ممتلكات 
التحريض االعالمي الممنهج باستخدام طرق ووسائل 
عدة واستغالل القضايا وتوظيفها إعالميًا وتزييف 
الحقائق وقلبها خالفًا للواقع وترويج األكاذيب الباطلة 

وإلصاق التهم الكيدية ورميها على الغير.
وطالب التقرير تشكيل لجنة من المجلس المحلي 
بالمحافظة لتقصي الحقائق وفضح ما يتم الترويج 
له إعالميًا وكذا ضبط جميع المتهمين والمتورطين 

بالقضايا الجنائية وإحالتهم الى القضاء.
وأقر المجلس المحلي بالمحافظة تشكيل لجنة من 
أعضاء المجلس المحلي وإدارة أمن المحافظة بالنزول 
الى مديرية العدين لتقصي الحقائق عن األوضاع االمنية 

بالمديرية ورفع تقرير الى المجلس.

تجار الموت يجتاحون األسواق بكميات كبيرة من السلع الفاسدة


