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خطيئة رئاسة الوزراء
باسندوة يقيل مدير الحسابات 

لرفضه تمرير قضايا فساد 
وجَّه رئيس حكومة الوفاق محمد سالم   

باسندوة بتغيير مدير عام الحسابات 
برئاسة الوزراء الدكتور محمد الخوالني على 
خلفية رفضه تمرير قضايا فساد كبيرة داخل 

رئاسة الوزراء.
وكان الدكتور الخوالني- الذي تم تعيينه 
منتصف العام 2012م بقرار من باسندوة 
وعمل على تقليل الصرفيات والعبث في رئاسة 
الوزراء- رفض مؤخرًا صرف مبلغ مليون وخمسة 
وخمسين ألف ريال فاتورة اقامة االمين العام 
لمجلس ال��وزراء الجديد حسن حبيشي في فندق 
تاج سبأ لمدة شهر متضمنة تكاليف الغسيل والبار- 

بحسب وثائق فاتورة المطالبة.

وأف�����ادت رس��ال��ة تلقتها 
ال��خ��والن��ي  ب���أن  الصحيفة 
امتنع عن ص��رف ه��ذا المبلغ 

الكبير واعتبره مخالفًا للوائح 
واألنظمة، إال ان االمين العام 

هدده بقلعه من منصبه.
واشارت الرسالة الى ان امين عام 
رئاسة الوزراء حسن حبيشي هدد 
باسندوة قائاًل : يا أنا يا الخوالني 
وأن��ت اخ��ت��ار، حينها وج��ه رئيس 
الوزراء بتغيير الخوالني ومخاطبة 
وزير المالية صخر الوجيه بتعيين 

شخص بديل عنه.

وزير االتصاالت:سنعمل على زيادة سرعات 
االنترنت إلى »40« جيجا

أكد وزير االتصاالت  
وتقنية المعلومات 
ال��دك��ت��ور اح��م��د عبيد بن 
دغ���ر أن ال��ع��ام 2013م 
سيكون عام لتطوير قطاع 

االتصاالت في بالدنا. 
بن دغ��ر أش��ار في كلمته 
بورشة عمل مناقشة خطة 
ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ة العامة 
ل��الت��ص��االت ال��ى أن العام 
الجاري سيشهد تنفيذ العديد 
من مشاريع االتصاالت ومنها 
توسعة تغطية شبكة يمن 
موبايل في جميع مناطق 
ال��ي��م��ن ، وت��ع��زي��ز خدمة 
االنترنت عبر مشروع شبكة 

ال� )واي ماكس( وال� )أي دي سي ال( وزيادة 
سرعات االنترنت الى ما بين 30 - 40 جيجا ، 
باإلضافة الى تحسين وتقييم خدمات الهاتف 
الثابت، وتطوير خدمات االتصاالت الدولية 

»تليمن«. 
وأكد وزير االتصاالت أن وزارة المالية تقف حجر 
عثرة أمام االتصاالت ، نظرًا للمركزية في تنفيذ 
المشاريع ..معتبرًا األزمة التي شهدتها البالد في 

العام 2011م هي أزمة دولة شديدة التمركز.
ودعا إلى إع��ادة تقييم األعمال واالنجازات 

لعام  ا ف��ي  تحققت  التي 
الماضي ، واألخ���ذ بعين 
االعتبار مناقشة المضي 
ف����ي م����ش����روع إع�����ادة 
هيكلة المؤسسة العامة 
لالتصاالت والذي سيعمل 
ع��ل��ى ن��ق��ل ال��م��ؤس��س��ة 
نقله نوعية في مستوى 
أدائها وعملها في قطاع 
االت���ص���االت وخ��دم��ات��ه، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إع���ادة 
النظر في اإلدارة العامة 
لإلنشاءات التي تعتبر شبه 
بترتيب  وذل���ك  متوقفة 
أوضاعها من خالل إنزالها 
كشركة مساهمة »30 - 
20%« يساهم العاملون فيها، وبقية األسهم 
يتم مساهمة ثالثة إلى أربعة مساهمين كبار.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة 
لالتصاالت المهندس ص��ادق محمد مصلح 
أن المؤسسة حققت انجازات معقولة في عام 
2012م مقارنة بالعام 2011م ولكن دون 
الطموح المأمول .. مشيرًا إلى أن هناك تراجعا 
في خدمات خطوط الهاتف الثابت مع زيادة في 

الطلب في خدمات االنترنت. 
ول��ف��ت إل���ى أن ال��م��ؤس��س��ة ع��م��ل��ت على 

االستفادة من ورشة العمل التي أقيمت في 
رمضان الماضي في مجال الصيانة وخدمات 
المشتركين ، باإلضافة إلى تحسين جودة اداء 
خدمات االتصاالت المختلفة كمشاريع األتمتة 
والتوسعات ومشروع نظام الفوترة المتكامل 
)سي بي إس( ومشروع نظام ال� ) جي آي اس( 

ونظام إدارة الشبكة الهاتفية والمبيعات. 
بدوره أشار مدير عام التخطيط والمشاريع 
المهندس حافظ أنور إلى أن المؤسسة العام 
لالتصاالت تسعى للنهوض بقطاع االتصاالت 
في الجمهورية اليمنية والمساهمة في بناء 
مجتمع المعلومات اليمني وتحويل اليمن الى 
دولة منتجة ومستخدمة لخدمات االتصاالت 
وتطبيقات تقنية المعلومات في الجمهورية 
اليمنية لإلسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع 
تحقيقًا ألهداف الرؤية االستراتيجية لليمن حتى 

2025م. 
ونوه الى أن المؤسسة العامة لالتصاالت عملت 
خالل السنوات الماضية على تطوير البنية 
التحتية لشبكات االتصاالت وتقنية المعلومات، 
ووضع أهداف تنفيذية لخطة وبرنامج عمل 
لتحقيق  2013م  للعام  متكامل  مؤسسي 
التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في جميع 
مجاالت قطاع االتصاالت وتحسين وتطوير 
األداء بحيث يشترك في تنفيذ هذا البرنامج 

جميع منتسبي المؤسسة كلٌّ من موقعه.

الجندي يطالب وزير الداخلية 
بوقف مسلسل االغتياالت

طالب الناطق  
ال����رس����م����ي 
باسم المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف 
الوطني - عبده الجندي 
- وزير الداخلية - طالب 
ال���ل���واء ع��ب��د ال��ق��ادر 
ق��ح��ط��ان ب��ال��ح��د من 
ت  ال غتيا ال ا مسلسل 
التي طالت العشرات 
م����ن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن 

اليمنيين.
وح��ذر الجندي - في 
مؤتمر صحفي عقده 
نهاية االسبوع الماضي  
بصنعاء - من خطورة 
اس��ت��ه��داف ال��ق��ي��ادات 

العسكرية بواسطة الدراجات النارية، ووصفها 
بأنها أصحبت »دراجات الموت«.

ووصف الجندي عضو الهيئة العليا لحزب 
اإلصالح حميد األحمر، بأنه »مرسي اليمن«، 
وقال إن حميد يسعى إلى أن يكون رئيسًا 
للبالد في االنتخابات الرئاسية عام 2014م 
عبر سيطرته على أحزاب »اللقاء المشترك«. 
وقال الجندي إن األحمر وجّه رسالة إلى 
المجلس األعلى للقاء المشترك يدعوهم 
فيها إل��ى التنصّل مما ورد في المبادرة 

الخليجية عقب لقاء جمعه 
بممثل األمين العام لألمم 
المتحدة جمال بن عمر، 
كما دع��اه��م إل��ى اعتماد 
اإلنقاذ  وثيقة  ما سميت 
الوطني، وهو بهذا يريد 
أن يكون مرسي اليمن«، 
ف��ي إش���ارة إل��ى الرئيس 
ال��م��ص��ري وال��ق��ي��ادي في 
جماعة اإلخوان المسلمين 

في مصر محمد مرسي. 
ورأى الجندي أن »وثيقة 
األح���م���ر ال��م��وج��ه��ة إل��ى 
ء  للقا األع��ل��ى  لمجلس  ا
المشترك ت��ت��ع��ارض مع 
بنود المبادرة الخليجية«، 
التي قال إنها تؤكد على 
أن الرئيس هادي والبرلمان والحكومة هم 
المرجعية للحكم، الفتًا الى أن »لجنة الحوار 
تنتهي مهمتها مع انتهاء التحضير لمؤتمر 
الحوار الوطني المقرر عقده في األشهر 

المقبلة«. 
واعتبر أن المطالبة بإسقاط الحصانة عن 
عن الزعيم علي عبد اهلل صالح وأركان حكمه، 
حسب وثيقة األحمر، تتعارض مع نصوص 
المبادرة الخليجية التي رعتها الدول الكبيرة 

في المجتمع الدولي

أزمة منسية في اليمن
أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى معونة انسانية

ئية   ا لجز ا ب��ة  ل��ن��ي��ا ا ستكملت  ا
صمة  لعا ا نة  ما بأ لمتخصصة  ا
صنعاء، إج��راءات التحقيق في االعتداء 
االره��اب��ي ال��ذي استهدف جنود األم��ن 
المركزي في ميدان السبعين في ال�21 من 
مايو العام الماضي ونتج عنه استشهاد 86 

جنديًا وجرح 171 من الضباط والجنود. 
ونقلت وكالة االنباء اليمنية )سبأ( عن 
مصدر قضائي في النيابة العامة قوله : إن 
النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة 
الجزائية المتخصصة وعلى ذمتها عدد 
)10( متهمين باشتراك في عصابة مسلحة 
شملهم قرار االتهام الصادر في القضية  
والجريمة البشعة  التي اغتالت فرحة 
اليمنيين بعيد وحدتهم ال�22 في مايو 

العام الماضي . 

حميد األحمر يخطط للهيمنة 
على مؤتمر الحوار الوطني

كشفت وثيقة  
ت���داول���ت���ه���ا 
وس��ائ��ل إعالمية عن 
تفاصيل مخطط رسمه 
القيادي االخواني حميد 
األح��م��ر ب��ه��دف فرض 
مسودة مشروع أعدتها 
لجنة ت��اب��ع��ة ل��ه على 
أع��م��ال مؤتمر ال��ح��وار 
الوطني ونوايا تصعيديه 
ل��ل��ش��ارع ف��ي المرحلة 
المقبلة بغرض االنقالب 

على التسوية السياسية.
ال��وث��ي��ق��ة ال��م��ؤرخ��ة 
بتاريخ 2012/12/24م 
وال��م��وج��ه��ة م��ن األح��م��ر 
لقيادات المشترك توضح 
استمرار حميد األحمر في 
التخاطب بصفته )أمين عام 
ر  للحوا لتحضيرية  ا للجنة 
الوطني( وه��و ما يفترض 

أن تكون قد تجاوزته الخطوات 
التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني 
التي شارفت على االنتهاء بإشراف 
مباشر رئيس الجمهورية المشير 

عبدربه منصور هادي. 
وفي الوثيقة يوجه حميد األحمر 
رئيس وأعضاء المجلس األعلى 
للقاء المشترك بإعادة تفعيل ما 
اسمي »وثيقة اإلنقاذ الوطني« 
وهي وثيقة سياسية كانت أقرتها 
أح���زاب المشترك قبل أع��وام 
من أن��دالع أزمة العام 2011م. 
وترسم الوثيقة عدد من المسارات 
للمرحلة القادمة بينها التصعيد 

السياسي 
واإلعالمي والشارع للضغط على 
رئيس الجمهورية المشير عبدربه 
منصور هادي بما من شأنه تحقيق 
مكاسب سياسية والسيطرة على 
م��واق��ع ف��ي ال��س��ف��ارات اليمنية 
والقنصليات والجاليات بالخارج 
، كما تتضمن الوثيقة توجيهات 
لقيادة تلك األحزاب بحل الخالف 
ح��ول النسب وه��و الخالف الذي 
فجر أزمة طاحنة داخل المشترك.. 
وذلك بتوجيه األحمر بتخصيص 
حصص م��ن نصيب ك��ل حزب 
لصالح »المجلس الوطني« الذي 
ي��رأس��ه محمد س��ال��م باسندوة 

)المحسوب على حميد األحمر(.

 إحالة )10( متهمين للمحكمة على ذمة مجزرة ميدان السبعين  

»الميثاق«- خاص 
تحت عنوان »أزمة منسية في اليمن« وصفت شبكة 
األنباء اإلنسانية »إيرين« التابعة لمكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشئون اإلنسانية »أوتشا« انزالق أفقر دولة في 
العالم العربي إلى مزيد من األزمات، في تقرير حمل عنوان 
»الشرق األوسط: 2012م.. عام من االضّطرابات المستمرة«.

وأوضح التقرير أن االنهيار االقتصادي دفع اليمنيين أكثر 
فأكثر نحو اليأس. وأصبحت األرق��ام مذهلة اآلن، إذ لم 
تكن كذلك من قبل. إذ تقدّر األمم المتحدة أن أكثر من 
13 مليون شخص- أكثر من نصف عدد السكان البالغ 24 
مليون نسمة- بحاجة إلى معونة إنسانية. وال يحصل أكثر 
من 10 ماليين شخص على الغذاء بطريقة آمنة، ويفتقر 
13 مليون طفل إلى فرص الحصول على المياه الصالحة 
للشرب والصرف الصحي، ويعاني قرابة مليون طفل من 

سوء التغذية الحاد.
وبعد احتجاجات ما يسمى »الربيع العربي« في عام 2011م، 
واألزمة السياسية التي عصفت باليمن تم نقل السلطة من 
الرئيس السابق علي عبداهلل صالح إلى الرئيس المنتخب 
عبد ربه منصور هادي، وتم تشكيل حكومة جديدة في عام 
2012م، لكن الكثيرين يشكون من عدم حدوث أي تغيير 
يذكر في اليمن. وقد واجهت الحكومة الجديدة تحديات ال حصر 
لها في السنة األولى، بما في ذلك مطالب األقليات، واستمرار 

الفساد، واالنقسامات السياسية.

وتضاف هذه التحديات الحديثة إلى التهديدات طويلة 
األمد في اليمن، حيث المتمرّدون الحوثيون في صعدة 
والجماعات المسّلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في 
الجنوب، والحركة االنفصالية الجنوبية. وعلى الرغم من 
كل هذه العوائق الرادعة، فقد شهد عام 2012م توجّه 
أعداد قياسية من الالجئين والمهاجرين إلى اليمن، حيث 
وجدوا المزيد من المتاعب، بداًل من المالذ اآلمن، في 

الكثير من األحيان.
وأشار التقرير الدولي إلى أن االشتباكات الطائفية في 
الشمال والعمليات العسكرية في الجنوب أدّت إلى ارتفاع 
عدد النازحين داخليًا إلى ما يقرب من نصف مليون شخص. 
وأعلنت الحكومة في شهر يونيو 2012م أنها قد اقتلعت 
المتشدّدين من جماعة »أنصار الشريعة اإلسالمية« 
المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين سيطروا على أجزاء 
من الجنوب »وهي مدن لودر وجعار وزنجبار وشقرة في 
محافظة أبين وعزّان في محافظة شبوة المجاورة لها«، 
ولكن الناس لم يتمّكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب 
األلغام األرضية، والخدمات األساسية المحدودة، بما في 
ذلك الرعاية الصحية، واستمرار انعدام األمن. ورغم زيادة 
قدرة عمال اإلغاثة على الوصول إلى مناطق الصراع 
السابقة، لم يتم بعد تأمين التمويل الالزم بشكل كامل. 
كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات فورية حتى ال 

يتحوّل إلى صومال جديد.


