
توفيق الشرعبي

كشف اركان حرب اللواء 115 مشاه المرابط  
في ابين تفاصيل الجريمة االرهابية التى 

استهدفت قيادة اللواء صباح يوم الجمعة . 
وقال العقيدالركن محمد صالح الحاضري في 

تصريح لـ»الميثاق« انه وفي تمام الساعة 
الخامسة والنصف من فجر يــوم الجمعة 
الماضية هاجمت 6من العناصر االرهابية 
كانت ترتدي احزمة ناسفة على متن طقم 
عسكري مفخخ هاجمت اللواء ..حيث اقتحمت 
تلك العناصر بوابة اللواء بعد ان قتلت ضابط 

امن اللواء واحد افراد حراسة البوابة 
واضاف الحاضري .. بعد ذلك اتجه الطقم 
الذي كانت تستقلة تلك العناصر الى جهة 
مباني اللواء 4من العناصر اعتلوا احد ابنية 
القيادة واتجة الخامس نحو قيادة اللواء بيمنا 
اتجه السائق بالطقم المفخخ صوب محطة 

الوقود .. 
واوضــح اركــان حرب اللواء 115 ان افراد 

اللواء استطاعوا قتل اثنين من العناصر االرهابية 
قبل ان يتمكنا من تفجير انفسهم فيما انفجر اثنين 
في اعلى احد مباني القيادة كما تمكن افــراد اللواء 
بمباشرة االرهابي الخامس الذي كان يتجه نحو القيادة 
بالرصاص فانفجر قبل ان يصل الى مقر القيادة بعشرة 

امتار بينما تفجر السائق مع الطقم 
قرب محطة الوقود . 

واشار الحاضري الى ان العناصر 
االرهابية كانت تحمل الى جانب 
االحــزمــة الناسفة قناني معبأة 
بالبنزين االمر الذي ادى الى اشتعال النار بشكل كثيف 
في اللواء وتفحم المتفجرين باالضافة الى 6 من افراد 

اللواء .. 
واكد الحاضري انه تم نقل العنصرين الذين تم قتلهما 

الى مستشفي ابين بعد تم ابطال حزاميهما الناسفين.. 
وقال الحاضري ان عدد الشهداء من منتسبي اللواءبلغ 
18 شهيدا و33جريحا بينهم ضابطين هما ضابط امن 

اللواء وقائد سرايا الشرطة .. 
ونفى اركان حرب اللواء مقتل قائد العمليات مؤكدا 

اصابتة بجروح . 
وكشف ان اعمار العناصر االرهابية التى هاجمت اللواء 
تتراوح مابين 15-18 سنة وان اشالء المتفجرين ال تزال 

متناثرة حتى اللحضة في مباني وساحة قيادة اللواء.
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اإلصالح يتقاضى 85 مليون دوالر أتعاب »أخونة« العملية التعليمية
85 مليون دوالر سلمها الوزير الدكتور عبدالرزاق األشول لالصالح   

عبر بوابة جامعة العلوم والتكنولوجيا بوصفها أجور اتفاقيتين للتعاون 
المشترك وتقديم الجامعة الخاصة استشارة بماليين الدوالرات لوزارة التربية.
المتخصصون اعتبروا العقد »هبة مالية« من الوزير لدعم واحــدة من 
المؤسسات التجارية التابعة لالصالح كون االتفاقيات الموقعة بين الطرفين 
غير متكافئتين »تعليم أساسي، تعليم عالي« اضافة الى أن الوزارة تصرف 

مئات الماليين على عدد من القطاعات التابعة لها للقيام بالمهام التي نصت 
عليها بنود االتفاقيتين وعقد االستشارة.

وحذروا من أن تكون االتفاقية واجراءات اخرى اتخذها األشول منذ توليه 
خطوات تهدف ألخونة العملية التعليمية في البالد وتوفير مسوغات لمؤسسات 
خاصة ذات طابع حزبي للتدخل في مسار العملية التعليمية وحرفها عن أهدافها 

الوطنية..

قائد الحرس الجمهوري يعلن تأييده 
إلخالء العاصمة من المعسكرات 

أعلن العميد الركن أحمد  
علي عبداهلل صالح قائد 
قوات الحرس الجمهوري والقوات 

الــخــاصــة مــوافــقــتــه ودعــمــه 
التام لطلب أمين العاصمة 
عبدالقادر هالل من رئيس 

الجمهورية األخ عبدربه منصور 
هادي باخالء العاصمة صنعاء 

من المعسكرات.
ــــت  ــــم ــــل وع

الـــمـــيـــثـــاق 
مــن مصادر 
نه  ا مطلعة 
جــرى مساء 
ــس  ــي ــم ــخ ال
ـــــال  ـــــص ات
بين  هاتفي 
قائد الحرس 
ي  ر لجمهو ا

وأمــيــن العاصمة عقب االنفجارات 
التي حصلت في مقر قيادة الفرقة 
االولى مدرع وأودت بحياة العديد من 
المواطنين االبرياء وسببت حالة من 
الخوف والهلع والذعر في اوساط سكان 
العاصمة صنعاء والتي على اثرها طالب 

أمين العاصمة عبدالقادر 
ــيــس  ــــالل مـــن رئ ه
الــجــمــهــوريــة األخ 
ر  منصو به  ر عبد
هـــادي بــضــرورة 
أصـــــــدار قــــرار 
باخالء العاصمة 

من المعسكرات .
واوضحت المصادر ان 
قائد الحرس الجمهوري 
أحــمــد علي عبداهلل 
صالح رحب بهذا 
الـــطـــلـــب 
وأكــــــــــد 
دعــمــه له 
حتى ينفذ 
على ارض 
ــــع  ــــواق ال
فيه  لــمــا 
المصلحة العامة وأمن واستقرار امانة 

العاصمة .
وقالت المصادر ان أمين العاصمة 
عبدالقادر هالل ثمن روح المبادرة 
ــد الــحــرس  والــمــســئــولــيــة لـــدى قــائ

الجمهوري .

أركان حرب اللواء 115 يروي تفاصيل إفشال 
أخطر اعتداء إرهابي على اللواء  

أحزاب بوجوه قابلة للتحول

اليمن والري بالريال القطري والشبكات االيرانية

وبعيدًا عن تفسيرات توجه أصابع االتهام الى المكان 
باعتباره خائنًا ومتواطئًا أو أن هناك مؤامرة تحاول 
اقصاء وتهميش الوقت ألنه يسير ببطء دون انجاز شيء 

يذكر وفقًا للجدول الزمني المحدد لليمن.
أليست هذه احدى الحقائق والنظريات العلمية التي لم 
تعد بحاجة إلثبات وتجريب وتخريب وقتل لالبرياء لكي 

نفهم أبسط وأقدم دروس الفيزياء.
انطالقًا من ايماننا باالختالف في الرأي وأنه ال يوجد 
من هو مخطئ أو على صواب دائمًا واعتمادًا على ما 
يسمونه فارق التوقيت، فإنه ليس غريبًا أن تحرص 
بعض األحــزاب واألطــراف على انجاح مشاركتها في 
مؤتمر الحوار الوطني المرتقب ليس لبحث مشكالت 
اليمن وكيفية الخروج منها وانما لطرح مسألة »هل 

األرض كروية«؟
»94 متشائاًل«

تقول وسيلة اعالمية تابعة لالصالح رفضت حتى 
مواقع المشترك الترويج لما تنشره أن 94% من 
اليمنيين يشعرون بالتفاؤل وبنفس النسبة %94 
ولكن بدون يمين راضون عن أداء الحكومة ومعجبون 
بمسئوليها وما يقومون به في سبيل تلبية مطالب 

التغيير.
نعم هناك تغير يشهده اليمن وقد بدأ منذ أول يوم 
للعام 2012م حيث »تبدى« المواطنون بوجه باسندوة 

كرئيس للحكومة الجديدة وأكثر من 22 وزير وفاق.
عندما شاهد الناس وجوه بعضهم أيقنوا بضرورة 
االستغناء عن متابعة مراسيم تأدية اليمين الدستورية 
منذ ذلك اليوم أصبح المشترك حكومة ونصف، واثنين 
في اليد كمسألة حسابية معقدة.. اضاف اليها صخر 
الوجيه وزير المالية الرقم صفر ونجح في تغيير معادلة 
الصرف وأوقف الذين يسمون أنفسهم مشائخ اليمن من 
نهب خزينة الدولة وحافظ على أموال الشعب واعادها 

الى صاحبها شيخ مشائخ حاشد..
بعدها اكتشف المواطنون أنهم أيضًا مدينون لحامي 
الدولة المدنية الحديثة اللواء علي محسن بأكثر من 
مليار ريال دفعها من جيبه في 2011م أثناء األزمة 
إلنجاح تظاهرات التغيير، وقد تمكن باسندوة من 

نظرًا لضخامته..  المبلغ شهريًا  بتقسيط  اقناعه 
»ششقي وشنديلك«..

40 من الشبه
منذ وقــت مبكر وجــد الناس في تشكيلة الوفاق 
الوطني اكتشافًا مذهاًل للمرة األولى وفي اليمن ال غير 
صار هناك مسئولين في الحكومة بوجوه قابلة للقلع 

والتركيب بكل سهولة ويسر.
لم يعد األمر سرًا فهذا رئيس الحكومة محمد سالم 
باسندوة.. يخلق من الشبه أربعين أحيانًا ال يمكن 
التفريق بينه والشيخ حميد األحمر نفس الصورة ونفس 
األداء والتصرف ونفس التوجيهات بالصرف والتنفيذ 
يصدرها االثنان في نفس الوقت.. سبحان اهلل حتى 

على مستوى المرافقين متشابهين!!
أمــا في حــال تعوذت من أبليس وركــزت في وجه 
باسندوة في أيام محددة في الشهر فسترى التشابه 
العجيب بين صورته واللواء علي محسن وكأنهما كما 
يقال »حبة قمح وانشقت الى نصفين«.. ربما نتيجة 
لهذا االنشقاق المتعمد واالتفاق المشبوه مع وجوه 
كثيرة متشابهة يواجه اليمن أزمة غذاء حادة ويعاني 
ثلثا سكانه من سوء التغذية وارتفاع األسعار مع العلم 
أن بالدنا تستورد من الخارج كامل احتياجاتها من 
القمح إاّل أن المناخ في استراليا وكندا وأمريكا وفي أية 
قطعة أرض غير منهوبة على مستوى الكرة األرضية 
لألسف ال يسمح بزراعة مثل هــذا النوع من قمح 
المنشق وباستثناء المشترك وشركائه لم يصل احد 

في مخططاته التآمرية الى حد استهداف عالم النبات 
واالشجار.

من وجهة نظر رعوي تعلم جيدًا قراءة السحاب ويعرف 
متى وكيف يجني محصوله من المواسم أيًا كانت فإن 
أغلب األحــزاب اليمنية ساهمت في جعل اليمن غير 
قــادر على إشباع أهله.. في العام الماضي تحولت 
برامج ومشاريع التشجيع الزراعي الى تشجيع على 
تركها مقابل توزيع نفر رز وربع دجاج مشوي يوميًا ولو 
أنك ظللت تزرع مائة سنة فلن تحصل على عضوية 

المجلس األعلى للثورة وراتبًا شهريًا.
وفي الوقت الذي يحذر فيه حتى علماء الطبيعة من 
استمرار زرع بذور الفتنة والصراع في أوساط المجتمع 
ومحاوالت شق وحدة الصف اليمني وذلك باستخدام 
اسلوب الري بالريال القطري واعتماد تقنيات وتدريبات 

وامدادات الشبكة االيرانية.
ــزاب السياسية  التــزال اهتمامات العديد من األح
وتنظيمات أخــرى غير متحزبة بعيدة عن مناقشة 
القضايا الوطنية ذات األهمية القصوى والملحة في 
ظل الوضع الراهن لتجدها منشغلة في تصفية حسابات 
متشعبة الجوانب والمناصب، بات من الصعب في 

نظرهم تأجيلها وترحيلها ألكثر من 22 شهرًا.
في األسابيع الماضية وفي اطار ضيق على مستوى 
احزاب المشترك برزت عدوى مرض خطير أشد فتكًا من 
انفلونزا الخنازير والطيور يحمل اسم تشابه البقر.. وقد 
كشف عنه الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب 
االشتراكي في رسالة وجهها للدكتور محمد عبدالملك 
المتوكل األمين العام المساعد التحاد القوى الشعبية.. 
اشار فيها الى أن تكرار تصريحات قيادات المشترك 
جعلها تصاب بحالة تشابه البقر.. وفي الزمن القريب 
للدكتوران نعمان والمتوكل كانا نجيا من محاولة اغتيال 
وتصفية جسدية اتهما بعدها شركاءهما في العمل 

السياسي وزمالء اجتماعات االصالح..
من مصادفات تشابه االسماء في االعمال االجرامية أن 
نفس الشخصيات الذين اتهمهم  المتوكل أفصح عنهم 

نعمان بأنهم حاولوا اغتياله.

njeeb2011@gmail.com

يبدو اليمن في الوقت الراهن كما لو كان يعيش حكم الحادث المروري المطبق رغم أنف الشرع والقانون »ثلثين بثلث«.. 
مرت ثلثا هذه السنة على أنها الحل الملبي لتطلعات الشعب الذي من سوء طالعه بات يكابد شبح المجاعة والفقر، بينما تستعر 

الساحات في مواجهة بعضها البعض ويزيد تنظيم القاعدة من صب الزيت على النار بممارساته االرهابية.
في حين ترتفع سخونة األحزاب والتنظيمات السياسية وتتحمس لالحتفال باألعياد الوطنية مستبدلة ما كنّا نسمعه سابقًا من خطابات 

نجيب شجاع الدينرنانة عن الزمن وعقارب الساعة التي ال تعود الى الوراء بعجلة التغيير التي لن تعود هي األخرى.

حفيد باسندوة يسجن 
ضباطًا من شرطة حدة

تسبب قيام جنود بمطالبة احد أحفاد  
رئيس حكومة الوفاق باسندوة بإبراز 
بطاقته الشخصية في إيقافهم وسجنهم بعد أن 
صرخ )الحفيد( في وجوه الجنود )باعرفكم من أنا(..
ونقلت صحيفة )األولــى( عن مصادرها أن 4 
جنود وضابطا من قسم شرطة حدة في العاصمة 
صنعاء كانوا مساء األربعاء الماضي في مهمة 
أمنية حين اضطروا إلى فحص هويات بعض 
المواطنين داخل مطعم )علي بابا( الذي يتواجد 
فيه حفيدان لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة 

)ابن ابنه وابن ابنته(.
وخرج الجنود في مهمة بحث عن مشتبهين 
اثنين بسرقة منزل مقيم أمريكي الجنسية 
وبعد تلقي قسم الشرطة بالغا من العمليات 
بأن المشتبهين يتواجدان في المطعم المذكور، 
والن الجنود ال يعرفون وجوه المشتبه بهما فقد 
اضطروا أن يطلبوا من المتواجدين في المطعم 

إبراز وثائق هوياتهم.
ــان حفيدا رئيس الحكومة على إحــدى  وك
الطاوالت وقد رفضا التفاهم مع الجنود وقال 
احدهما انا ابن خالد باسندوة وجــدي رئيس 
الحكومة واجابه الجنود ما الذي يثبت ذلك ثم 
طلب منهم احد الحفيدين أن يجري اتصاالت 
فأجراه وعلى الفور وصل احد مرافقي باسندوة 
بزيه العسكري الى المطعم وقام بتعريف الجنود 
بهوية الحفيدين غير أن ابن البنت واصل صراخه 

وتهديداته للجنود.
وبعد وصول الجنود إلى قسم الشرطة احالهم 
مدير القسم إلى نائب مدير امن العاصمة عبد 
العزيز القدسي الذي كان قد تلقى اتصاال من 
وزير الداخلية يأمره بمعاقبة الجنود، حيث قام 

بإيداعهم السجن دون تحقيق.

بتواطؤ من وزيرة حقوق اإلنسان

استمرار مصادرة حقوق أهالي مذبح والجامعة
اليــزال المجتمع اليمني مؤمنًا بأهمية التمسك  

بالعدالة وكافة حقوقه المكفولة ولهذا يجد 
نفسه اليوم مضطرًا للمطالبة بالحرية لوزيرة حقوق 

االنسان حورية مشهور وضــرورة اخراجها 
من حبس المشترك االنفرادي والقسري 
انطالقًا من مبدأ ان ال أحد سواء أكان 
المشترك او غيره يحق له ان يكون فوق 

القانون وأحكام الدستور.
في أيــام العام 2011م نطقت حورية 

مشهور بالكثير والكثير كمتحدثة باسم 
احزاب اللقاء المشترك لمخيمات جامعة 
صنعاء هناك كانت تقول وتقول والشرح 
حقوق  يا  لقضا مناقشتها  عند  يطول 

االنسان اليمني وكيف يجب ان تحترم 
وتتوسع وتتعزز وأال تتعرض لالنتهاكات 
بأنواعها ومعاقبة أي طرف ينتهك حقوق 

المواطن اليمني..
وعندما تولت مشهور منصب وزير حقوق االنسان ظن 

البعض من المغرر بهم في الساحات بأنها وضعت في 

المكان المناسب وتمادت بهم الظنون  الى درجة االعتقاد 
بأنها قادرة على صياغة عقد اجتماعي جديد لدولة 
اليمن المدنية المنشودة لكن مع تتابع االيام ثبت 
العكس واظهرت االحداث ان مشاريع وزيرة حقوق 
االنسان ماهي إال انقالب على كل ما هو جيد 

يخص حقوق االنسان في القانون.
ربما التدري مشهور ان توقيع اليمن 
على اتفاقيات ومعاهدات دولية تعزز 
من حقوق االنسان يشمل االلتزام بها 
وتطبيقها على اليمنيين كافة وعلى 
كافة مناطق البالد بما فيها مذبح 

والحصبة وجولة الجامعة.
ولعل األسوأ من هذا اتفاقها مع وزراء 
ــرأي على انه  المشترك في الوفاق في ال
ليس من حق الصحف التطرق لسلبيات اداء 
وزاراتهم حيث اعلنت حصيلة اجتماعاتهم ان 
تناول وسائل االعالم ألخطاء واخفاقات الحكومة 
تعتبر حمالت تشهير عدائية وتحريض يخدم اعداء 

الوطن ويعيق عملية اخراجه من األزمة.

دماج يدشن الفساد 
في بوابات عمران

قــالــت مــصــادر مطلعة إن  
محافظ عمران محمد حسن 
دماج )والمنتمي لحزب اإلصالح( وجه 
بصرف 50 مليون ريال لبناء بوابتين 
على مداخل المحافظة إحداهما في 
ريدة والثانية في شبيل، األمر الذي أثار 
استياء أبناء المحافظة باعتباره هدرًا 

للموازنة في مشاريع غير ضرورية.
وطالب أبناء المحافظة السلطة 
المحلية باتخاذ موقف من تلك الخطوات 
التي تستهدف إغراق المحافظة في بؤرة الفقر من أجل 

سيطرة أوالد األحمر عليها. 
إلى ذلك شكا موظفو مكتب الصحة في محافظة عمران من 

التعيينات الجديدة التي تستهدف إقصاء الموظفين السابقين.
هذا ونقلت صحيفة »اليمن اليوم« عن احد موظفي 
الصحة بعمران القول: إن مدير مكتب الصحة الجديد شرع 
في تعيين عدد من الموظفين في أماكن قيادية منهم 
مدير مكتبه الذي قيل إنه ال يملك مؤهاًل دراسيًا، كما ذكر 
أن األدوية المجانية المخصصة للمكتب تباع قبل وصولها 

إلى عمران. 

فيما اتحاد المحامين العرب يطالب بتنحيته

العرشاني يشتري 50 سيارة 
ويوظف أقاربه

> كشفت مصادر حكومية عن  
ــر العدل في حكومة  ــدام وزي إق
الوفاق القاضي مرشد العرشاني بشراء قرابة 
50 سيارة في صفقة مشبوهة لم تخضع 

لقانون المناقصات والمشتروات 
الحكومية قدرت قيمتها بنحو 
500مليون ريال في وقت وجه 
األخ عبدربه منصور هــادي 
الحكومة  الجمهورية  رئيس 
بترشيد االنــفــاق والــحــد من 
االســتــهــالك الــتــرفــي واتــبــاع 

سياسة مبادئ الحكم الرشيد.
وفــي سياق متصل اتهم 
ــدل  ــع مــوظــفــون وزيـــــر ال

باستغالل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح 
شخصية وتوظيف مقربين على حساب 
كفاءات تعمل في الوزارة وارتكابه مخالفات 
ــة وقانونية جسيمة، معبرين عن  اداري

استيائهم لطريقة ادارته لشئون الوزارة.
ويأتي هذا في وقت يواصل فيه محامو 
جية  حتجا ال ا تهم  ليا فعا تصعيد  ليمن  ا
للمطالبة بإقالة وزير العدل القاضي مرشد 
العرشاني على خلفية انكاره 
قانون مهنة المحاماة ورفضه 
عدالة التقاضي وقد طالب اتحاد 
المحامين الــعــرب فــي رسالة 
وجهها لرئيس الجمهورية بتنحية 
وزير العدل أو التزامه بالقانون 

ووقف االعتداء على المحامين.
المحامين  نقابة  ونفذت 
احتجاجية  بصنعاء وقفات 
أمام منزل رئيس الجمهورية 
في اطار برنامج سلمي تصعيدي حتى 
االستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة 
بما يحفظ للقضاء هيبته واستقالليته 

المهنية.

إشراف/ 
نجيب شجاع الدين


