
تشهد العديد من محافظات الجمهورية 
حالة غير مسبوقة من الفوضى والعنف 
واالنفالت األمني في ظل ضعف قبضة 
األجهزة األمنية ما يثير كثيرًا من التساؤالت 
حول قدرة الحكومة على فرض هبيتها والقيام 
بواجباتها في توفير األمن وحماية الممتلكات 

العامة والخاصة وفرض النظام والقانون.
وفي إطار هذا االنفالت األمني شن مسّلحون 
متشدّدون ينتمون لجماعة القاعدة اعتداًء 
إجراميًا على نقطة أمنية في مديرية رداع 
أثناء تأدية مهامها في  البيضاء  بمحافظة 
التفتيش وضبط األسلحة المخالفة ما أدّى إلى 

استشهاد ثالثة جنود وإصابة ستة آخرين.
وأوضح مصدر أمني أن اثنين من المسّلحين 
قتال أثناء تبادل إطالق النار معهم خالل االعتداء  

على الدورية األمنية »السبت«.
وكانت أجهزة األمن في رداع  أعلنت أنها رفعت 
من درجة استعدادها ويقظتها األمنية تحسّبًا 
ألي هجوم محتمل من قبل عناصر  القاعدة، 
في المنطقة التي تشهد بين الحين واآلخر 
مواجهات مسّلحة بين قوات األمن والجيش من 

جهة والمسّلحين المتشدّدين من جهة أخرى.
وأوضح مصدر أمني مّطلع أنه تم رفع درجة 
استعداد األجهزة األمنية  بناًء على معلومات 
أّك��دت وج��ود تجمعات وتحرّكات للعناصر 
اإلرهابية في منطقة السوداء ومشعبة، كما 
أشارت ذات المعلومات إلى احتمال قيام عناصر 
إرهابية باعتداءات على مواقع عسكرية وأمنية 
مثلما حصل مع موقع »الثعالب« العسكري في 

اليومين الماضيين.
وإزاء هذه التطورات ناقشت اللجنة األمنية 

ب��رئ��اس��ة محافظ 
البيضاء الظاهري أحمد الشدّادي مستجدات 
األوضاع األمنية بمدينة رداع في ضوء أحداث 

الشغب التي شهدتها المدينة مؤخّرًا.
وأّكد محافظ البيضاء على ضرورة قيام كافة 
األجهزة األمنية والوحدات العسكرية بالمهام 
الموكلة إليها على أكمل وجه في حفظ األمن 

واالستقرار.
الظهار بمحافظة إب أعلن  وف��ي منطقة 
استشهاد الشيخ محمد حميد دارس عضو اللجنة 
الدائمة في المؤتمر جراء  إصابته بطلقة نارية 
في القلب أدت إلى وفاته في الحال وذلك جوار 

فندق الملكة أروى »الخميس«.
وكان شيّع بصنعاء السبت جثمان الشهيد 
الرقيب محمد محمد علي نشوان من منتسبي 
األمن العام الذي استشهد وهو يؤدي واجبه 
الوطني في حفظ األمن واالستقرار بمحافظة 

الحديدة.
وعلى ذات الصعيد شهدت مدينة إب مواجهات 
عسكرية بين أسرتين أسفرت عن تعرض عدد 
منهم الى إصابات بعد أن استخدموا مختلف 

األسلحة.
هذا وتشهد مختلف مديريات محافظات إب 
انفالتًا أمنيًا وأعمال عنف غير مسبوقة في ظل 

تقاعس واضح من إدارة األمن، األمر الذي أوجب 
على القاضي أحمد عبداهلل الحجري محافظ 
إب الى عقد اجتماع للجنة األمنية لوقف هذه 

التداعيات يوم السبت الماضي.
وفي مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت 
استشهد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
بحضرموت العميد أحمد عبد ال��رزاق، عندما 
أطلقت عليه عناصر إرهابية كانت تستقل 
درّاجة نارية النار وهو في طريقه عائدًا إلى 
منزله، ما أدّى إلى إصابته بإصابات بليغة نقل 
على إثرها إلى مستشفى إبن سينا ليفارق 

الحياة.

وفي محافظة تعز اندلعت اشتباكات السبت 
أمام بوابة إدارة أمن المحافظة إثر قيام أفراد 
تابعين لقوات اللواء 22 م��درع في اللجنة 
األمنية بالمحافظة والمخول لهم مهمة ضبط 
المسلحين والمطلوبين أمنيًا باالستفسار عن 
أحد المسلحين المضبوطين األسبوع الفائت 
برفقة سيارته والذي تم إيصاله إلى إدارة أمن 

تعز.
ونفى المصدر ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
بخصوص قيام أفراد تابعين للحرس الجمهوري 
»سابقًا« بالتهجم على إدارة أمن تعز بغرض 
اإلفراج عن أحد زمالئهم كان محتجزًا هناك، 
والذي كان يفترض تسليمه للشرطة العسكرية 
وليس إلدارة األمن بحسب القوانين العسكرية 

المتبعة في ذلك- حد وصف المصدر.
واستنكر أبناء محافظة تعز هذه الحادثة، 
مؤّكدين بأن هناك أطرافًا حزبية وسياسية 
تسعى إل��ى إرب��اك وتيرة األم��ن واالستقرار 
بالمحافظة وتسعى إلى أحداث العنف وعرقلة 

مسيرة التنمية.
وفي مأرب  أقدم اثنان من العناصر التخريبية 
يوم الجمعة على تفجير أحد األنابيب الممتدة 
من البئر 25 من حقل أسعد الكامل النفطي 
ال��واق��ع في منطقة صافر بمديرية ال��وادي 

بمحافظة مأرب.
وأشارت األجهزة األمنية إلى أنها تمكنت من 
كشف هوية العناصر التخريبية التي فجرت 
األنبوب وهما كل من ناجي حسين النعاج وسعيد 
محمد بن شاهرة, وهما من أهالي مديرية 
ال��وادي وتجري مالحقتهما من قبل األجهزة 

األمنية.
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حالة غير مسبوقة من االنفالت االمني

أغسطس المقبل بدء القيد والتسجيل

ارهابيون 
يغتالون 
مدير 
االستخبارات 
العسكرية 
في المكال

غير ان بعض تلك االستحقاقات مرهونة بما سيسفر عنه 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. االمر الذي سيضيف حسب 
مسؤولي اللجنة أعباًء ومهامًا اضافية، خالفًا لالتفاق على 
النظام االنتخابي وما سيفرز عنه من نتائج سيتعين على 
اللجنة نقل النصوص القانونية من المرحلة النظرية إلى 
مرحلة التطبيق العملى، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى برامج 
وخطط جديدة على مستوى الموظفين او على مستوى 
الوسائل واآلليات والتجهيزات، بغية مواكبة التغيرات التى قد 
تطرأ على النظام االنتخابى واالستعداد من الناحية الفنية 

الستيعاب مضامين 
النصوص الجديدة 
ف���ى آل���ي���ة عمل 

اللجنة العليا لالنتخابات، وهذا- حسب رئيس قطاع االعالم 
والتوعية االنتخابية القاضي عبدالمنعم االرياني- يحتاج 

بطبيعة الحال إلى جهد ووقت إضافيين..
وأكد القاضي اإلرياني في تصريحه ل�«الميثاق« ان اللجنة 
العليا لالنتخابات قد أخذت بعين االعتبار كل هذه الجوانب 
وغيرها عند وضعها للخطط العامة، وهي تعمل بكل جهد 

للوفاء بالتزاماتها، ولديها كوادر مؤهلة ذات خبرة طويلة 
فى هذا الجانب.. إضافًة الى دعم من المانحين والمنظمات 
الدولية في مختلف الجوانب.. االمر الذي سيمكن اللجنة العليا 
لالنتخابات من انجاح اإلعداد والتحضير لعملية االستفتاء على 

مشروع الدستور واالستحقاقات االنتخابية.
مشيرًا إلى أن التمويل فيما يخص األجهزة قد توافر وفقًا لما 
تم االتفاق عليه مع المانحين والذين وعدوا بتوفير متطلبات 
األجهزة والمعدّات الخاصة بالسجل االنتخابي وإن��زال 

المناقصة خالل أسبوع،..

اتفاق حزبي..
وعما تم االتفاق عليه مع االحزاب والتنظيمات السياسية 
االسبوع الماضي خاصة وان اللجنة اليمكن لها المضي 
وحدها في اجراء أي خطوة بدون موافقة او اتفاق االحزاب.. 
أكد القاضي االرياني ان اللجنة حريصة على إطالع االحزاب 
بكل خطوة تخطوها ومن ذلك اجتماع االسبوع الماضي 
حيث تم إطالع األحزاب على ماتم التوصل اليه بخصوص 
مشروع السجل االلكتروني والتعثرات التي يواجهها وبالذات 
الجوانب المالية وايضًا ضيق الوقت المتاح أمام عظم المهام 

والمسؤوليات الواجب تنفيذها..
موضحًا أنه تم في اجتماع االسبوع الماضي تشكيل لجنة 

مصغرة من األحزاب والتنظيمات السياسية تتولى مهمة 
التواصل وااللتقاء باللجنة العليا لالنتخابات لمناقشة كافة 
المستجدات التي قد ترافق سير العمل والتنسيق لوضع 
كافة الحلول والمعالجات المناسبة.. كما سيعقد في اطار 
سلسلة اللقاءات مع االحزاب السياسية اليوم االثنين لقاء آخر 
إلطالعهم على ما تحقق في مسألة توفير الدعم والتزام 
البرنامج االنمائي للبحث عن االجهزة المطلوبة والشروع في 
انزال مناقصة دولية لذلك، كما سيتم مناقشة كل القضايا 

المتعلقة بالسجل والخطوات الالحقة.

مراحل متبقية..
وعن المراحل االخرى التي سيمر بها تنفيذ أعمال اللجنة 
وتشكيل اللجان حتى البدء بإجراءات السجل االنتخابي وتوزيع 
اللجان االنتخابية المشاركة في عملية القيد والتسجيل، قال 
القاضي اإلرياني: وصلتنا رسالة من البرنامج االنمائي لألمم 
المتحدة  تؤكد أنه صار جاهزًا للمضي قدمًا في إتمام إجراءات 
طلب شراء معدات السجل االنتخابي.. وبدورنا بدأنا اإلجراءات 
مع مكتبه في كوبنهاجن، وعقب ذلك ستُطرح المناقصات 
في نهاية شهر يونيو القادم، وتبدأ عملية تنفيذ السجل 
االلكتروني في منتصف شهر أغسطس واالنتهاء منه مع أواخر 

شهر ديسمبر من العام الجاري.

تمضي لجنة االنتخابات باتجاه انجاز ماتضمنته المبادرة  
الخليجية وآليتها، حيث شكلت األسبوع الماضي لجنة 
مصغرة من األحزاب والتنظيمات السياسية للتواصل مع اللجنة 
لمناقشة مايتصل بعملية اإلعداد والتجهيز لالستحقاقات القادمة: 
)السجل االنتخابي االلكتروني، والتعديالت القانونية لقانون 
االنتخابات، واإلعداد الفني لمرحلة االستفتاء على الدستور(.. فضاًل 

عن اإلعداد والتجهيز لالستحقاقات االنتخابية االخرى.. 

كتب- بليغ الحطابي 

شيعت محافظة إب أمس األحد في 
موكب جنائزي مهيب جثمان القيادي 
المؤتمري الشهيد الشيخ محمد حميد 

دارس- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية.
وتقدم مراسيم التشييع القاضي أحمد 
لعامة-  ا للجنة  ا الحجري عضو  عبداهلل 
محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي 
واألخ العميد/ عبدالواحد ص��الح رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
واألخ/ أمين الورافي عضو اللجنة الدائمة- 
األمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة 
وأعضاء من الهيئات التنفيذية والبرلمانية 
والشوروية بالمؤتمر الشعبي العام وحشد 
هائل من قيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه 

وأنصاره ومحبي الشهيد دارس من علماء 
وقيادات عسكرية ومسئولين وشخصيات 

اجتماعية ومواطنين..
ووري جثمان الشهيد في مثواه األخير 
بمنطقة السحول بعد الصالة عليه في استاد 

إب الرياضي..
حيث جابت الحشود في موكب جنائزي 
مهيب شارك فيه عشرات اآلالف من ابناء 
المحافظة ش��وارع مدينة إب حتى مثواه 

األخير.
وكان القيادي المؤتمري محمد حمود دارس 
قد استشهد الخميس الماضي بطلق ناري 
مجهول اصابه في القلب فارق الحياة على 

إثره مباشرة..

القاضي االرياني:

صورة من االرشيف

وسط جموع غفيرة

إب تشيع القيادي المؤتمري الشيخ محمد دارس


