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21 فبراير.. االجماع الشعبي غير المسبوق 
في اإلنحياز للوطن ولألمن واالستقرار.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

بهـدف عرقلة الحــوار:

»اإلصالح« يسعى للسيطرة على المحافظات الجنوبية بالقوة

إلى ذلك وجّه النائب العام الدكتور على أحمد األعوش، 
رؤساء استئناف نيابتي  محافظتي عدن وحضرموت، بإجراء 
التحقيقات الالزمة والتصرف وفقًا للقانون في وقائع أحداث 

الخميس والجمعة والسبت في المحافظتين.
وتضمنت التكليفات الموجّهة من النائب العام لرئيسي 
نيابتي االستئناف بضرورة اتّخاذ اإلج��راءات الالزمة في 
تلك الوقائع والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود 

والمواطنين، وإحراق بعض مقرات األحزاب والممتلكات 
العامة والخاصة.

خطة أمنية
وكانت اللجنة األمنية بمحافظة عدن عقدت أمس اجتماعًا 
لها برئاسة محافظ المحافظة وبحضور قائد المنطقة 
العسكرية الجنوبية قائد اللواء 31 مدرّع والقيادات األمنية 

والعسكرية، كرّس للوقوف أمام المستجدات األمنية في 
المحافظة.

وفي هذا السياق أقر االجتماع خطة أمنية متكاملة مقترحة 
من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

وحّثت اللجنة أبناء المحافظة على التعاون مع رجال األمن 
في سبيل إنجاح الخطة األمنية وبما يكفل استقرار األوضاع 

»الميثاق«- خاص

شهدت مدينة عدن وعدد من مدن المحافظات 
الجنوبية والشرقية أعمال عنف وتخريب وفوضى 
وسط دعوات أطلقها »الحراك الجنوبي« لعصيان 
مدني احتجاجًا على سقوط عدد من القتلى والجرحى في 
مواجهات مع قوات األمن التي كانت تحاول منع عناصر 
مسّلحة تنتمي للحراك من اقتحام ساحة العروض بخور 
مكسر حيث أقيم مهرجان جماهيري حاشد أقامته 
أحزاب وقوى سياسية احتفااًل بالذكرى األولى النتخاب 
األخ عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية بفوزه في 
االنتخابات الرئاسية المبّكرة التي جرت في ال� 21 من 

فبراير 2012م.

وأّكد مراقبون سياسيون أن أحداث العنف التي شهدتها 
عدن وحضرموت والضالع تهدف إلى إجهاض جهود ومساعي 
الرئيس عبدربه منصور هادي لعقد مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل المقرّر في ال� 18 من مارس المقبل حيث تعد القضية 
الجنوبية أبرز المحاور المدرجة على طاولة الحوار، كما تهدف 

إلى جرّ البالد إلى مربّع العنف والفوضى.
واعتبروا أن تصعيد حزب اإلصالح إزاء ما أسماه إحراق 
مقراته وإبراز نفسه بكونه المهتم بمعالجة القضية الجنوبية 
يهدف إلى توجيه األنظار بعيدًا عن مساعيه للسيطرة على 
المحافظات الجنوبية وفي المقدمة عدن ومحاولة كسب 
تعاطف الشارع في المحافظات الجنوبية ال سيما بعد وقوع 
األحداث األخيرة في عدن وغيرها وبروز اإلصالح كطرف فيها 
ومحاولة لفت األنظار عن واقع المواجهات في عدن التي 

خّلفت العديد من القتلى والجرحى.
وأشار المراقبون إلى سعي اإلصالح الحتواء ردود األفعال 
الخارجية ال سيما بعد تنديد منظمتي العفو الدولية و«هيومن 
رايتس ووتش« اللتين طالبتا بإجراء تحقيق فوري جرّاء 

األحداث التي شهدتها عدن مؤخّرًا.
وفي تعليقه على ما شهدته عدن من أعمال عنف قال أمين 
عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك »ال 
أعلم ما المصلحة في اإلصرار على قتل اليمنيين بدم بارد 
وبعناوين ثورية.. أؤّكد بأننا ال يمكن أن نمنع االنفصال ولكن 
يمكن أن نعزّز الوحدة ببناء جسور الثقة وبالعمل المشترك 

ال بمجرد رفع األعالم«.
ودعا بن مبارك كل القوى والفعّاليات السياسية بأن »تبتعد 
عن استعراض القوة«، مطالبًا باإلفراج الفوري عن المعتقلين 

على ذمة الحراك السلمي.
»القاعدة«

وكشف مصدر مسئول في المنطقة العسكرية الجنوبية عن 
مشاركة عناصر من تنظيم القاعدة في أعمال القتل التي قامت 
بها العناصر المسّلحة التابعة للحراك الجنوبي يوم الخميس 

في محافظة عدن.
وقال في بيان رسمي إن العناصر اإلرهابية أقدمت على 
مهاجمة أحد األطقم العسكرية التي تقوم بمهمة الحراسة 
أمام مبنى إدارة األمن في مدينة المنصورة بعدن ما أدّى 
إلى جرح أحد أفراد الطقم، فيما عثر على جثتي المواطنين 
»وجدي عبده محمد الصبّيحي« و«داوود علي« في منزل 

األوّل بمدينة المنصورة.
وأضاف المصدر إن من بين القتلى بمدينة كريتر أحد أعضاء 
تنظيم القاعدة والمطلوب لألجهزة األمنية وهو »عبد اهلل 

حسن العمودي«.

والحفاظ على األمن والسكينة العامة.
وفي مؤشّر خطير على خطورة األوضاع في الجنوب وحالة 
االحتقان السائدة قامت عناصر مسّلحة تنتمي للحراك 
الجنوبي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بإحراق 
مواطن يعمل في متجره ينتمي إلى مديرية وصاب بمحافظة 

ذمار على خلفية انتمائه للمحافظات الشمالية.
وقالت مصادر محلية إن الشاب تعرّض للحرق بعدما أقدم 
غاضبون على إمساكه وإضرام النيران في جسده دون وجه 
حق، مؤّكدة أن المجني عليه يرقد في العناية المرّكزة بأحد 

مستشفيات سيئون.
كما أفادت مصادر محلية في مديرية غيل باوزير بحضرموت، 
بقيام مسّلحين من الحراك المسّلح الموالي للمدعو علي سالم 
البيض بمهاجمة مديرية أمن غيل باوزير حيث تم سماع 

تبادل إلطالق الرصاص صباح أمس األحد.
وكانت قنبلة يدوية ألقيت من قبل مسّلحين على متن 
درّاجة نارية على حراسة مديرية أمن الشحر بحضرموت أدت 

إلى إصابة جنديين نقال للمستشفى في حالة خطرة.
هذا واستمرت لليوم الثاني على التوالي عمليات قطع الطرق 
وإرهاب اآلمنين وتعطيل المدارس بمدينتي عدن والمكال من 

قبل عناصر مسّلحة تنتمي للحراك الجنوبي.
المحلية بمحافظة  السلطة  الخصوص دع��ت  وبهذا 
حضرموت أبناء المحافظة إلى االحتكام لصوت العقل وضبط 
النفس والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت, وعبّرت عن 
أسفها البالغ لألحداث المؤسفة التي شهدتها المكال والشحر 
وغيل باوزير السبت, منوّهة إلى أن الخاسر الوحيد واألخير 
من هذه األعمال الخارجة على النظام والقانون هي حضرموت 

المحافظة واإلنسان ومصالح أبنائها.
وجدّدت السلطة المحلية في بيان صادر عنها موقفها 
الثابت في إعالء شأن المحافظة ومراعاة مصالحها وتجنيب 
أبنائها كل صنوف التوترات والصراعات التي ال تجلب لها 
غير الفتن والدمار والمزيد من الحقد والكراهية، مشيرًة إلى 
أن التعدي على اآلخرين وقطع الطرق وإشعال الحرائق لم 
يكن قط في يوم من األيام الوسيلة المثلى لتحقيق األهداف 
والمقاصد أو الوصول إلى النتائج المرجوة، بقدر ما تؤدي إلى 
المزيد من االضّطرابات والتوترات وفقدان األمن واالستقرار 

الذي يتأثر به مواطني المحافظة بشكل مباشر.
وكانت قيادات في اللجنة الفنية للحوار قد علقت عضويتها 
في اللجنة على خلفية ما شهدته المحافظات الجنوبية من 
أعمال عنف واعتقاالت وتورط حزب اإلصالح في تلك األعمال 
التي أثارت غضب المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية.. 
وهو ما استدعى رئيس الجمهورية إلى زيارة محافظة عدن 
واالجتماع بالمسؤولين بالمحافظة لوضع المعالجات السريعة 

لمحاصرة األحداث.
ويتوقع ان يتخذ رئيس الجمهورية العديد من القرارات 

المهمة والشجاعة لوقف التداعيات الخطيرة.
الى ذلك أكدت مصادر أمنيه في محافظة عدن األنباء التي 
ترددت عن إقالة اللواء صادق حيد من موقعه بعد مرور عام 

على تعيينه مديرًا ألمن محافظة عدن.
وقالت المصادر أن توجيهات عليا صدرت بإعفاء اللواء حيد 
من مهامه وتكليف »نائبه« العقيد نجيب عبدالجبار المغلس 
للقيام بمهام مدير أمن المحافظة التي تشهد توترات 
أمنية ومواجهات مستمرة بين األجهزة األمنية ومحتجين 

محسوبين على الحراك الجنوبي. 
وقالت المصادر أن اقالة مدير أمن محافظة عدن جاء على 
خلفية األحداث التي شهدتها محافظة عدن الخميس والجمعة 
الماضيين.. وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى 
أثناء تفريق قوات األمن والجيش لمواجهات بين عناصر 

الحراك الجنوبي وحزب اإلصالح.

< بن مبارك: هناك من يقتل اليمنيين بدم بارد وبعناوين ثورية
< منظمات دولية تطالب بإجراء تحقيق فوري في احداث عدن
< مصدر عسكري: القاعدة شــاركــت فــي احـــداث العنف

< النائب العام يوجه بالتحقيق  في أحداث العنف في عدن وحضرموت
< إقالة مدير  امن محافظة عدن على خلفية أحداث الخميس الدامي
< مراقبون: اإلصالح يهدف إلى توجيه األنظار بعيدًا عن مخططاته

نكبة الطائرة سـخوي.. ومــرارة الشكوى

الحكومة اهتمت بالصندوق االسود وأهملت الضحايا
»الميثاق«- فيصل الحزمي

> عبر أصحاب المنازل المتضررة وأسر ضحايا الطائرة العسكرية 
»22 سخواي« -التي سقطت منتصف األسبوع الماضي في حي 
جامعة صنعاء- عن استيائهم البالغ إلهمال حكومة الوفاق لهم 
وعدم تدخلها لمعالجة اآلثار الناجمة عن سقوط الطائرة العسكرية فوق 
منازلهم.. مبدين أسفهم الشديد إزاء هذا االهمال والالمباالة وتأخر اللجنة 
الرئاسية المكلفة بحصر الخسائر وتعويض المتضررين.. وقالوا في أحاديث 
مع صحيفة »الميثاق« إن الحكومة اهتمت بحطام الطائرة أكثر من اهتمامها 
بالضحايا والجرحى الذين سقطوا جراء هذه المأساة.. مؤكدين أن بعض 
الجثث تُركت تحت األنقاض لمدة ثالثة أيام حتى تعفنت.. مناشدين رئيس 
الجمهورية التدخل لتخفيف معاناتهم والتي تفاقمت بعد معاناة االعتصامات 

بسقوط الطائرة.

موضحين أن اللجنة الرئاسية التي شكلها رئيس الجمهورية لحصر األضرار 
وتعويض الخسائر لم تصل الى مكان الحادث لمعاينة األضرار الناجمة عن 
سقوط الطائرة.. حيث قال المواطن يحيى محمد عبداهلل تاج الدين صاحب 
أحد المنازل المتضررة من سقوط الطائرة: أنه رغم توجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية بحصر األضرار وتعويض الخسائر إاّل أنه وحتى اليوم لم تصل 
اللجنة.. وأضاف زارنا األخ أمين العاصمة ووعدنا بنزول اللجنة الى موقع 

الحادث للبدء في عملها يوم السبت ولكنها لم تصل.
خسارتنا كبيرة جدًا، االيجارات كلها انتهت والمستأجرون خرجوا، باالضافة 
الى تعرض العمارة الى أضرار كبيرة خاصة في الدورين الثالث والرابع وتهدم 

السور وخسارتي ال تقل عن ثالثة عشر مليون ريال.
وطالب المواطن يحيى بحظر الطيران التدريبي فوق العاصمة والمناطق 
المأهولة بالسكان باعتبارها تشكل خطرًا على حياة المواطنين.. آملين من 
حكومة الوفاق أن تلتفت الى أسر الضحايا والجرحى الذين سقطوا في ذلك 

الحادث..

الجوية تركت الجثث
من جانبه عبر المواطن سلطان الهمداني عن استيائه من اهمال حكومة 

الوفاق لمعاناتهم الناجمة عن تحطم الطائرة فوق منازلهم، 
وقال: الجوية أخذت حطام الطائرة ولم تهتم باألرواح البشرية لدرجة أن 

بعض الضحايا تُركوا تحت األنقاض لمدة ثالثة أيام.
وأضاف: رغم ابالغنا عن رائحة كريهة تنبعث من تحت ركام المنزل إاّل أنهم 

لم يبالوا بذلك وظلوا يعملون على اخراج الصندوق األسود..
وكلما سألنا عن اللجنة المكلفة بحصر األضرار وتعويض الخسائر يعدونا 
أنها ستنزل الى موقع الحادث خالل 24 ساعة وأنها ستوفر لنا السكن ولكنها 

لألسف مواعيد عرقوب..

 أهالينا مشردون وكل ما نملكه احترق في الحادث وما تبقى منه سُرق.
وناشد الهمداني فخامة رئيس الجمهورية أن يهتم بمعاناتهم وأن يتابع 

عمل اللجنة التي لم يروها حتى اليوم.
المواطن هشام مصطفى العلواني- طالب في جامعة صنعاء وأحد عشرات 
الجرحى الذين أصيبوا في حادث تحطم الطائرة أرغمته الحاجة على مغادرة 
المستشفى والذهاب الى مكان الحادث آماًل في لقاء اللجنة المكلفة بحصر 

األضرار وتعويض الخسائر.
ومهما كانت التعويضات فهي عاجزة عن معالجة اآلثار الجسدية والنفسية 
للجرحى وأسر الضحايا، مع ذلك تبقى أمرًا ضروريًا لمن ال يجدون ثمن الدواء 

ومعنويًا للذين فقدوا أحبتهم في ذلك الحادث المؤلم.

يُذكر أن المجلس المحلي بأمانة العاصمة كان قد طالب مؤخرًا الجهات 
المختصة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحظر اجراء تدريبات الطيران العسكري 
في سماء وأجواء أمانة العاصمة حرصًا على سالمة ساكنيها وتفاديًا ألي 
كوارث انسانية أو مادية.. وتفاعاًل مع هذه الدعوات شدد فخامة األخ رئيس 
الجمهورية -وهو يتحرى بنفسه عن األسباب المباشرة لسقوط الطائرة 
سخواي- على ضرورة ابتعاد الطيران التدريبي عن العاصمة والمدن األخرى 
وأن يكون في أماكن غير مأهولة بالسكان أو المباني.. ونبه األخ الرئيس 
خالل زيارته القاعدة الجوية بصنعاء األسبوع الماضي الى ضرورة تحري كل 
طاقم طائرة الجوانب الفنية والتأكد من الجاهزية لتجنيب مثل هذه الوقائع.

بدوره ذكر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء طيار ركن راشد ناصر 
الجند أن خطأ فنيًا فادحًا أدى الى سقوط الطائرة المفاجئ بحسب ما تبين 

من فحص الصندوق األسود.

ضحايا حادث الطائرة كالتالي:

1- فاطمة يحيى عمر بن بريك 23سنة.
2- حامد حسن عباس علي 62 سنة.

3- عبده أحمد صالح 30 سنة.
4- حنان يحيى عمر بن بريك 19 سنة.

5- محمد أحمد عجاج 30 سنة.
6- أحمد شائف اليوسفي 28 سنة.

7- عبدالرحمن أحمد عثمان القدسي 28 
سنة.

8- صبرية أحمد عامر 37 سنة.
9- لطيفة أحمد جاراهلل 40 سنة.

10- هشام مصطفى العلواني 20 سنة.
11- عبدالخالق أحمد الجعدبي 40 سنة.

12- خالد عبداهلل حيدان 30 سنة.
13- طارق محمد غانم المساح 24 سنة.

14- فيصل عبده الحاج السلفي 35 سنة.
15- زيد علي أحمد الحاوري 23 سنة .

16- ممدوح علي الحاشدي 20 سنة.
17- أسامة محمد الداعري 22 سنة.
18- علي عبداهلل الحكيمي 42 سنة.

19- زكريا ابراهيم طه االصبحي 12 سنة.
20- سيف أحمد الحازي 36 سنة.

21- لطيفة يحيى محمد العاليا 45 سنة.

المتوفون:
1- انتصار ناصر قائد الشميري

2- شيماء مصطفى محمد قائد الشميري 
5 سنوات

3- لمياء مصطفى محمد قائد الشميري 
3 سنوات.

4- كوكب عبدالكريم دالل 50 سنة.
5- مها أبوزيد

6- حسين يحيى بن بريك
7- عبدالرحمن عبداهلل جعبل

8- فؤاد عبدالكريم الرازحي
9- عبدالكريم قاسم التوهمي

10- نقيب طيار محمد شاكر البهلولي
11- مجهول واحد

12- أطراف لجثة مجهولة

وهذا حسب إفادة المكلفين بالحصر في 
المستشفيات وكذلك المعمل الجنائي.

اللجنة الرئاسية لم تصل 
حتى اآلن

المواطن الهمداني:
تركوا الجثث تحت االنقاض

ــاج الــديــن: عمارتان  ت
تعرضتا ألضــرار فادحة 

ولم يكترث لحالتنا أحد
جريح: غادرت المستشفى 
ألني ال أملك قيمة العالج


