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احمد علي عبدالله صالح تكريمًا لجهوده المبذولة التي اتسم بها خالل االزمة. 
كما تم تكريم السفير من قبل جمعية الفتح النسوية تقديرًا لجهوده وشجاعته 
وحرصه على الوطن، معربين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة والداعمة 

للجمعية في شتى المجاالت الخيرية.

الفعاليات المدنية والشبابية تكرم السفير أحمد علي

البرلمان االمريكي يصوت ضد تسليم المعتقلين اليمنيين

ص������وت م���ج���ل���س ال����ن����واب  
األم��ري��ك��ي السبت ض��د نقل 
معتقلين من جوانتانامو إلى اليمن، في 
خطوة تعيق مساعي الرئيس األمريكي 

باراك أوباما إلغالق هذا المعتقل.
وأف�����ادت وس��ائ��ل إع����الم أمريكية 
ب����أن 236 ن��ائ��ب��ًا ص���وت���وا لمصلحة 
تعديل في القانون الدفاعي في عام 

2014م، تقدمت به النائبة عن الحزب 
الجمهوري، جاكي والورسكي، ويحظر 
اس��ت��خ��دام األم����وال الفيدرالية لنقل 
معتقلين من جوانتانامو إلى اليمن، في 

حين صوت 188 نائبًا ضده.
وي��ش��ار إل���ى أن اغ��ل��ب المعتقلين 
المتبقين في معتقل جوانتانامو هم 

من اليمن ويتجاوزون 96 معتقاًل.

عودة الكهرباء تقتل 15 شخصًا في مايو الماضي

أودت حوادث االلتماسات الكهربائية التي وقعت  
خ��الل شهر مايو الماضي بحياة 15 شخصًا من 
ضمنهم طفالن وامرأة  باإلضافة إلى إصابة 5 آخرين بحروق 

مختلفة..
وبحسب تقارير  فإن الفترة نفسها شهدت وقوع 20 حادثة 
التماس امتدت إلى 10 محافظات من محافظات الجمهورية 
جاءت  الحديدة في مقدمتها بعدد 8 حوادث ،يليها أمانة 

العاصمة ب�3 حوادث ،ثم محافظة حجة ب�حادثتين، وسجل 
معدل حادثة واحدة في كل من سيئون ،ذمار، البيضاء، ذمار 

إب، المحويت، عدن، مأرب.
وأرج��ع��ت أسباب وق��وع ال��ح��وادث  إل��ى اإله��م��ال الشخصي 
واألسري، والتسليك العشوائي للتيار الكهربائي، باإلضافة إلى 
مباشرة أعمال الكهرباء من قبل أشخاص يجهلون مخاطرها 

وسبل التعامل معها، وأسباب أخرى.

بحت في اليمن
ُ
العدالة ذ

تجميد القضية..
واعتبر مراقبون ان اقدام أطراف سياسية تسيطر على وزارة 
العدل بتجميد ملف الجريمة »قضائيًا« قد كشف عن عدم حيادية 
واستقاللية ونزاهة القضاء وسيطرة االخوان على مفاصله بدليل 
أن وزير العدل مارس اسلوب المماطلة في تحريك القضية بهدف 
إيجاد مبرر  لإلفراج عن المتورطين في الجريمة وهو ما حدث 
فعاًل، كما أن وزير الداخلية واألجهزة األمنية التي أصبحت مخترقة 
من قبل اإلصالح لعبت خالل الفترة الماضية دورًا ال يقل خطورة 
من خالل تقاعسها عن ضبط عدد آخر من الجناة والمتورطين 

"الرئيسيين" في تنفيذ جريمة تفجير 
مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيال رئيس 
الجمهورية "السابق" علي عبدالله صالح 

وكبار قيادات الدولة.
وك��ان عدد من المحامين طالبوا وزير 
ال��ع��دل ال��ق��اض��ي م��رش��د علي العرشاني 
باالستقالة، على خلفية تصريحاته التي 
اعترف فيها بعجزه عن تحريك ملف 
القضية.. واشاروا الى ان دور وزير العدل 
يقتصر على احالة المذكرة المرسلة من 
قبل النائب العام الى مجلس النواب كإجراء 

اداري فقط..
الى ذلك اتهم المحامي محمد المسوري  
ال��ق��اض��ي ه��الل محفل رئ��ي��س المحكمة 
الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به 
االخوان المسلمون.. وقال  في تصريحات 

صحفية ان القاضي محفل يتبع اوامر علي محسن األحمر الذي كان 
آنذاك قائدًا لقوات الفرقة االولى مدرع المنحلة، الفتًا الى ان محفل 
قال: »ان من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون أن يتم 

ل المحامي المسوري  منحهم أوسمة«.. وتساء
"كيف لقاٍض كهذا ان يتولى النظر في قضية 
جريمة تفجير جامع النهدين وبعيد عليه 
كل البعد ان يمثل أمامه اولياء دماء الشهداء 
والجرحى المغدور بهم في اول جمعة من 

رجب وفي بيت من بيوت الله.
واش����ار ال��م��س��وري ال���ى ان 

القاضي هالل محفل تم 
تعيينه خصيصًا لهذه 
القضية، مؤكدًا انه متى 
ات القضية  ما تمت اجراء
واحالتها ال��ى المحكمة 
ات  سيتم اتخاذ االج��راء

لكفيلة بعدم  لقانونية ا ا
ق��ي��ام ه��ذا ال��ق��اض��ي ومن 
على شاكلته بالنظر في 

هذه القضية ..

والذين ثبت من خالل التحقيقات ومحاضر االعترافات التي أدلى 
بها العناصر المقبوض عليهم.. قيام هذه العناصر الفارة بأدوار 

رئيسية في التخطيط وتنفيذ الجريمة، وهم :
1- فضل محمد صالح ذيبان - مهندس كمبيوتر

2- لبيب مدهش علي حزام - كلية الهندسة بجامعة صنعاء
3- محمد أح��م��د ع��ل��وان الحميد - إداري بجامعة العلوم 

والتكنولوجيا
4- محمد ح��زام الغادر -ال��ل��واء األول "حرس 

خاص"
5- المدعو عبدالرحمن الوشاح -اللواء 

الثالث "مدرع" .
وكانت صحيفة »اليمن اليوم« قد 
أوردت في سياق تناولها لمحاضر 
جمع االس��ت��دالالت في جريمة 
تفجير مسجد دار ال��رئ��اس��ة  
ت��ف��اص��ي��ل ال��ج��ري��م��ة وأس��م��اء 
العصابة التي نفذتها, ودور 
ك�����ل م���ن���ه���م ف��ي 
ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال���ت���م���وي���ل 

واإلعداد والتنفيذ كالتالي:
- علي محسن.. القصف من منزله وتسخير المركبات وصرف 

األسلحة لضمان النجاح
- حميد األحمر.. التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتمويل.. والقصف 

بالمدفعية من منزله
- محمد علي محسن.. القصف المدفعي من أرضيته المعروفة 

باسم )تبة محمد علي محسن(.
- مذجح األحمر.. اإلشراف بشخصه قبل يوم الجريمة على تنفيذ 

المخطط.. وتواصله لتصحيح عملية القصف.
تقرير الخبراء..

وحسب التقرير األمني الذي نشر عن التفجير، فقد بين التقرير 
الذي أعده خبراء يمنيون وأمريكان أن هناك 4 مؤامرات نفذت 
ب��دار الرئاسة في ذل��ك ال��ي��وم، العملية األول��ى ك��ان مسرحها في 
مسجد النهدين، والعملية الثانية كان مسرحها بجوار مخزن للغاز 
بالقرب من جامع النهدين، والعملية الثالثة كان مسرحها محطة 
للوقود بداخل محيط دار الرئاسة، 
فيما العملية الرابعة ك��ان مسرحها 
مخزن للذخيرة في اللواء الثالث حرس 
ج��م��ه��وري، ال���ذي ي��ت��م��رك��ز ف��ي دار 

الرئاسة.
وك���ان المحامي ال��م��س��وري ق��د روى 
ك��ي��ف ت���م ت��ج��ن��ي��د خ��الي��ا ف���ي ح��رس 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
وارتباط تلك الخاليا مع تنظيم االخوان 
المسلمين، وكيفية التخطيط لتنفيذ 
جريمة تفجير مسجد الرئاسة، وعملية 
التنفيذ والتنسيق، حتى التفجير االول.
وذكر أن رئيس الجمهورية السابق 
علي عبدالله صالح نجا خ��الل االزم��ة 
من عدة محاوالت اغتيال احداها عبر 

تسميم األكل.
واتهم النائب العام بارتكاب مخالفة قانونية تمثلت بإطالق سراح 
المتهمين في جريمة االعتداء على جامع الرئاسة، إضافة إلى العمل 

على تجزئة القضية.
ونفى المحامي المسوري في مقابلة برنامج "مع التحية" المعروض 
على "قناة آزال" الفضائية ما ت��ردد عن أن المتهمين هم من 
الشباب.. مؤكدًا  أنهم جنود كانوا في الحرس الخاص.. مؤكدًا أن 
الفريق المكلف بالترافع في القضية سيعمل على تقديم الطعون 

واستئناف القرار الصادر عن النائب العام.
مشيرًا الى  تورط اإلصالح في الجريمة اإلرهابية التي استهدفت 
حياة رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادة 
الدولة والمؤتمر في 3 يونيو 2011م وكذلك جمعة 18 مارس 
وأن��ه توجد أدل��ة دامغة تثبت ت��ورط اإلص��الح في الجريمتين.. 
واستغرب  تجاهل النائب العام لفريق المحامين ورفضه مقابلتهم 
دون أي مبرر.. مشيرًا إلى أن ما يمارسه النائب العام إزاء القضية من 

تقسيم وإفراج يعد مخالفة قانونية واضحة.
وكان الجندي قد ذكر "ان من بين المتهمين عبدالرحمن الوشاح 
الذي أوكلت له مهمة تولي عملية االتصال والتواصل مع الجماعات 
اإلرهابية األخرى واإلخبار عن بدء وقت الصالة وانتهائها ومتى دخل 

الرئيس ومكانه تحديدًا، وغيرها".

)17( من المتورطين في تفجير مس��جد دار الرئاس��ة   أث��ار إط��اق النائب العام االس��بوع الماضي ل�
موجة س��خط ش��عبية عارمة تتزايد يومًا بعد ي��وم.. باعتبار أن هذا اإلجراء االس��تفزازي لم يراِع 
فداحة الجريمة وال خطورتها وأس��اء لقيم العدالة والقانون ومثل اس��تهانة بمطالب ضحايا وأقرباء ش��هداء 
وجرحى التفجير "اإلرهابي" ومطالبهم بتقديم المتورطين في تلك الجريمة الش��نعاء للقضاء لينالوا جزاءهم 
الرادع.. كما ان اطاقهم مثل استهانة  بمشاعر الشعب اليمني بأكمله .. واألخطر من ذلك أن عملية اإلفراج 
المخالفة للقانون تمثل تهديدًا جديًا لمس��ار التس��وية السياسية المرتكز على المبادرة الخليجية وقرارات 
مجلس األمن الدولي بشأن األزمة في اليمن والتي اعتبرت تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية وطالبت 

بمحاسبة مرتكبيها.

❞ محامون يطالبون النائب 
العام تقديم استقالته

❞ المسوري: قاضي المحكمة 
يطالب بمنح أوسمة لمرتكبي 

جريمة دار الرئاسة

سخط شعبي واسع من إطالق إرهابيي مسجد الرئاسة


