موظفو وزارة العدل ينفذون إضرابًا رفضًا ألخونة الوزارة

تقارير

ً
نفذ موظفو وعمال وزارة العدل اضرابًا شامال عن العمل كما نفذوا وقفة احتجاجية على قرارات بتعيين مدراء عموم في الوزارة وفقًا معايير حزبية.
وعبر الموظفون المحتجون عن رفضهم إلخضاع الوظيفة العامة للتقاسم الحزبي ،وطالبوا بإلغاء تلك القرارات واعتبروها فسادًا فاضحًا ،وشددوا على
اخضاع التعيين في المناصب للكفاءة واعمال اللوائح والقوانين في التعيين ..وهددوا بالتصعيد في حال تمرير تلك القرارات.
وكانت منظمة مدنية معنية بمكافحة الفساد قد كشفت عن مشاريع تعيين  12شخصا في منصب مدير عام معظمهم من الموظفين حديثًا.

العدد)1695( :
االثنين
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المؤتمر يدين اغتيال راجح ويحذر
من استمرار تصفية قياداته

أبوراس يعود إلى الوطن بعد رحلة عالجية في لبنان
عاد بسالمة الله وحفظه األستاذ صادق أمين أبوراس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي
العام للشؤون التنظيمية من رحلة عالجية خارج اليمن استمرت قرابة شهرين ونصف .
وكان األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبوراس غادر اليمن إلى جمهورية
لبنان نهاية أكتوبر من الع��ام الماضي في إطار اس��تكمال عالجه جراء إصابته في الح��ادث اإلرهابي الذي
استهدف رئيس الجمهورية «الس��ابق» وكبار قيادات الدولة بجامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب
الحرام الثالث من يونيو 2011م .
وأجرى أبوراس خالل رحلت��ه العالجية عددًا من العمليات الجراحية (التكميلية) بمستش��فى الجامعة
األمريكية في بيروت تكللت بالنجاح .
وكان في استقباله قيادات المؤتمر الشعبي ومحبوه وأصدقاؤه وجمع غفير من أنصار المؤتمر بمطار
صنعاء .
يش��ار الى أن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كان قد اطمأن على صحة األستاذ
صادق أمين أبو راس خالل تواجده في بيروت.
الجدير بالذكر أن الرحلة العالجية لالمين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية صادق أمين ابوراس
في بيروت هي الثالثة بعد رحلة عالجية استمرت لمدة عام كامل في المملكة العربية السعودية والواليات
المتحدة األمريكية ،عقب إصابته في التفجير اإلرهابي لجامع دار الرئاس��ة في أول جمعة من رجب الحرام
الموافق الثالث من يونيو 2011م ،ليعود بعدها إلى اليمن في الثالث من يونيو من العام 2012م بالتزامن
مع حلول الذكرى األولى لحادثة تفجير مسجد دار الرئاسة ،قبل أن يغادر اليمن في رحلة عالجية جديدة
بدولة التشيك اس��تمرت قرابة أربعة أشهر عاد بعدها إلى ارض الوطن في  22يناير 2013م ،ثم سافر
للمرة الثالثة إلى بيروت في أكتوبر من العام الماضي .

دان المؤتمر الش��عبي العام بش��دة جريم��ة اغتيال القي��ادي المؤتمري وعضو
قي��ادة فرع المؤتمر الش��عبي الع��ام بمحافظة لحج محمود عبدالل��ه راجح صباح
الثالثاء بتفجير عبوة ناسفة في سيارته.
وأك��د المؤتمر الش��عبي العام في بيان ل��ه أن هذا العمل اإلجرام��ي اإلرهابي إنما يأتي
ف��ي إطار اس��تهداف ممنهج لك��وادر وقيادات المؤتمر الش��عبي الع��ام عبر التصفية
الجسدية واالغتياالت التي تصاعدت وتيرتها ضد قيادات المؤتمر في اآلونة األخيرة
في أكثر من منطقة ومحافظة« ..الميثاق» تنشر نص البيان:

وزارة التربية تطالب قناتي «سهيل والسعيدة» باالعتذار لوكيل مجمع خالد بن الوليد
بعد الحملة الشرس��ة التي طالت وكي��ل مجمع خالد بن الولي��د -التربوي
بمديرية وصاب العالي بذمار -االستاذ /عبده محمد مهدي شعب ..بدعوى
االعتداء على أح��د طالبه  -قامت وزارة التربية بتكلي��ف لجنة نزول ميداني
للمجمع مكونة من :االستاذ /عادل هالل المقدار -مستشار الوزير  -رئيسًا
للجنة ..واالستاذ /عبدالله علي الخلقي -الشئون القانونية -عضوًا ..واالستاذ/
بش��ير عبدالله األصبح��ي -االدارة المدرس��ية -عضوًا..وقد أك��د -التقرير
المرفوع من قبل اللجن��ة الى أن الش��كوى كيدية من ولي أم��ر الطالب يونس
حاتم محمد ..وأنه الصحة لالعتداء على الطالب.

وطالب��ت اللجنة تحري��ر مذكرة موجهة الى قناتي (س��هيل والس��عيدة)
والمواقع االخبارية ,التي نش��رت خب��ر االعتداء تطالبه��ا باالعتذار لوكيل
مجمع خال��د ..وتحرير مذكرة أخرى لمدير أمن وص��اب العالي بكف الدعوى
عن وكيل المجمع.
وأشارت اللجنة الى أن ما حصل هو شجار بين طالبين من الصف األول الثانوي
هما الطالب /يونس حاتم محمد ..والطالب /وليد عبده محمد -كان خارجالمجمع التربوي ،وبعد ذلك قام مدرسهما بإحضارهما الى مقر إدارة المجمع
للتحقيق معهما ومعرفة أسباب الشجار ،وأثناء ذلك قام الطالب يونس بصفع

زميله وليد أمام هيئ��ة التدريس ومن ث��م دخل اخو الطال��ب يونس -الذي
يدرس في الصف التاسع -باالعتداء مع أخيه على الطالب وليد ،ما دفع وكيل
المجمع الى معاقبتهم مع اس��تاذين آخرين ,وذلك لع��دم احترام الطالبين
للمدرس��ين بداخل مكتب االدارة ..وبعدها تم استدعاء ولي أمريهما ألخذ
تعهدات بعدم تكرار افتعال المشاكل ..وبعد حل االشكال رفع ولي أمر أحد
الطالبين شكوى كيدية ضد وكيل المجمع شخصيًا ..ونوهت اللجنة أن ما نتج
من اصابات في الطالب يونس لم يكن من وكيل المجمع أو المدرس��ين ،وانما
كان ناتج عن تعاركه مع زميله..

وقفت قي��ادة المؤتمر الش��عبي العام أم��ام جريمة
اغتيال القيادي وعضو قيادة فرع المؤتمر الش��عبي
العام بمحافظة لحج(جن��وب اليمن) محمود عبدالله
راجح صباح اليوم بتفجير عبوة ناسفة في سيارته.
إن قيادة المؤتمر الشعبي العام وهي تدين وتستنكر
بشدة اغتيال عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام
ومستش��ار محافظ لحج محمود عبدالله راجح فإنها
تؤكد أن ه��ذا العمل اإلجرامي اإلرهاب��ي إنما يأتي في
إطار اس��تهداف ممنهج لكوادر وقي��ادات المؤتمر
الشعبي العام عبر التصفية الجسدية واالغتياالت التي
تصاع��دت وتيرتها ضد قي��ادات المؤتمر في اآلونة
األخيرة في أكثر من منطقة ومحافظة.
إن قيادات المؤتمر الشعبي العام لتؤكد أن اغتيال
القيادي محمود عبدالله راجح إنما يعكس سعي بعض
األطراف إلى استهداف اللحمة الوطنية ومحاولة إثارة
التطرف والثارات السياسية بين أبناء الوطن الواحد
بغي��ة تحقيق أهدافها الرامية إلى إفش��ال التس��وية

ً
ويظــل الجــــاني مجهـــوال..

السياسية وجهود إنجاح الحوار الوطني سيما في ضوء
الدور الوطني البارز للمؤتمر الشعبي العام في إنجاحه.
إن المؤتمر الش��عبي العام وهو يج��دد تحذيره من
اس��تمرار اس��تهداف كوادره وقياداته من قبل قوى
الش��ر والظ�لام والتط��رف واإلرهاب ،ليحم��ل وزارة
الداخلي��ة وأجه��زة األمن مس��ئولية اس��تمرار حالة
االنفالت األمني ومس��ئولية جريمة اغتي��ال القيادي
المؤتم��ري محمود عبدالله راجح ويطالبها بس��رعة
ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وتعب��ر قي��ادة المؤتمر الش��عبي العام ع��ن خالص
مواساتها وتعازيها ألعضاء وأنصار وقيادات المؤتمر
الشعبي العام بمحافظة لحج وألسرة الشهيد محمود
عبدالله راجح ..س��ائلة الله العلي القدير أن يتغمده
بواس��ع رحمته ويس��كنه فس��يح جناته ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون .
صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء -الثالثاء الموافق 2014-1-21م

مستقبل يتهدده االغتياالت!!..

واكتف��ت اللجن��ة االمنية العلي��ا بادانة
الحادث��ة وتش��كيل لجن��ة للتحقي��ق في
جريم��ة اغتي��ال عض��و الح��وار الوطني
الدكت��ور أحمد ش��رف الدي��ن برئاس��ة الوكيل
المس��اعد لألمن الجنائي ب��وزارة الداخلية اللواء
الدكت��ور محم��د منص��ور الغ��دراء وه��ي لجنة
بالتأكيد س��تضاف الى عش��رات اللجان التي لم
تنجز شيئًا..
وأفادت معلومات حصلت عليها «الميثاق» أن
عبدالمل��ك الحوثي اتصل ي��وم الحادثة برئيس
الجمهورية  -بعد انس��حاب ممثل��ي انصار الله
من الحوار الوطني ووفق��ًا للمعلومات فإن وزير
الداخلية قال ف��ي اجتماع اللجن��ة األمنية العليا
أنه ال يس��تطيع أن يضبط األم��ن طالما وهناك
نحو « »400ضابط من النظام الس��ابق -حسب
تعبيره -لم يتم تغييرهم.
وقال مص��در أمن��ي ان د.أحمد ش��رف الدين،
أحد االعضاء البارزين لمكون أنصار الله ،تعرض
لعملية اغتيال بشعة ،بعد ان وجه له مسلحون
كانوا يستقلون سيارة هايلوكس ،عدة طلقات
نارية اصابته في رأس��ه ورقبته ،في حين تمكن
القتلة من الفرار وتجاوز النقطة األمنية الواقعة
أمام مبنى االدارة العامة لبنك التسليف التعاوني
والزراعي بجولة س��بأ والتي التبعد س��وى امتار
عن مسرح الجريمة دون ان يعترضهم أحد .وفق
رواية شهود العيان.
وأكد المصدر  ،أن المهاجمين طاردوا سيارة
المجن��ي علي��ه ،وباش��روه بعدة طلق��ات نارية
بالرقبة والرأس ،والذوا بالف��رار ،تاركين الرجل
مضرج��ًا بدمائ��ه ف��ي حي��ن تجمع الن��اس حول
سيارته بذهول.
أحزاب المشترك س��رعان ما حاولت امتصاص
غضب الشارع ًاليمني ببيان مفضوح وكشف عقم
تفكيرها فب��دال أن يطالب «االخ��وان» بتغيير
وزي��ر الداخلي��ة المته��م بالوق��وف خل��ف تلك
األحداث وحالة االنفالت األمن��ي طالبوا بتغيير
مس��ئول أمن��ي آخ��ر وه��و الدكتور علي حس��ن
األحمدي رئيس جهاز األمن القومي.
ُ
وفجع الش��ارع اليمن��ي عامة به��ذه الجريمة
الشنعاء واغتيال أحد ابنائه البررة ..فيما أحدثت
الجريمة غضب��ًا كبيرًا لدى القيادة السياس��ية
بقيادة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
الذي م��ا أن بلغه خب��ر اغتيال ش��رف الدين الى
مس��امعه حتى تح��رك ال��ى مؤتمر الح��وار ودار

يظل اس��تهداف العقول ودعاة التحديث والمدنية من اولويات الظالميين المتمترس��ين خلف
أقنعة دينية ،فاغتيال الدكتور أحمد ش��رف الدين -أس��تاذ القانون بجامعة صنعاء-عضو مؤتمر
الحوار -مثل استهدافًا للعقل والفكر اليمني ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..واتهم سياسيون
الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بالتواطؤ في جريمة اغتيال «شرف الدين» ،حيث تفيد معلومات
اعت��راض  8مس��لحين ج��وار نقط��ة تفتيش أمنية ف��ي مربع يتبع مليش��يات علي محس��ن داخل
العاصمة ،دون ضبطهم..

تقرير -بليغ الحطابي
حديث بين��ه وبين االرياني والقرب��ي واتفق الجميع
أنه مهما حدث البد من السير في إنجاح الحوار حتى
ولو استهدفت حياة رئيس الجمهورية كما قال في
كلمته أمام مؤتمر الحوار.
وهدد رئي��س الجمهورية في س��ياق كلمته بأنه
س��يتخذ إجراءات وقرارات حاس��مة وخاصة تجاه
حاالت التدهور األمني واالنفالت بعموم المحافظات.

هذه الجريمة دفع��ت وزارة الداخلية الى اإلعالن
عن أنها قد استحدثت هاتفًا خاصًا للتواصل معها
لإلدالء ب��أي معلومة ح��ول حادثة اغتي��ال الدكتور
أحمد شرف الدين.
وبحسب موقع االعالم االمني  ،فان وزارة الداخلية
قد خصصت مبلغ خمسة ماليين ريال مكافأة لكل من
يدلي بمعلومات حقيقية ومؤكدة حول أي حادثة من

الداخلية تكافح
االرهاب بالهواتف
الخاصة والمكافآت

حوادث االغتياالت وعمليات التفجير عبر الهاتف
المجاني «.»198
وبعد الحادثة س��عى إعالم االخوان ،والمش��ترك
إللصاق التهمة بالحوثيين في محاولة منه لجر أكثر
من طرف بما يعيق س��ير التحقيقات ويميع هذه
القضية والح��وادث المماثل��ة ..وي��رى مراقبون أن
نش��ر خبر في ذات اليوم اس��تهداف نجل أمين عام

المؤتمر يدين اغتيال شرف الدين ويدعو لكشف الحقائق للرأي العام
محاولة إلفشال جهود إنجاح مؤتمر الحوار ًخصوصًا ،وأنها جاءت في
دان المؤتمر الش��عبي العام بش��دة جريمة اغتيال عضو مؤتمر
اليوم األخير للجلسة العامة الختامية ،وكأن من قاموا بهذا الفعل
الحوار الوطني عن جماعة أنصار الل��ه (الحوثيون) الدكتور /أحمد
اإلجرامي البشع إنما يريدون إيصال رس��الة إلى كل القوى الخيرة
شرف الدين وسط العاصمة صنعاء الثالثاء الماضي من قبل مسلحين
والوطنية بأنهم سيفشلون كل المساعي الرامية إلى إخراج اليمن
يستقلون سيارة هايلوكس وبطريقة وحشية بشعة.
من أزمته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.
واعتبر بيان صادر عن المؤتمر الش��عبي الع��ام اغتيال الدكتور
إن المؤتمر الش��عبي العام ليجدد تحذيره من النتائج الكارثية
احمد شرف الدين جريمة إرهابية ،مجددًا إدانته الشديدة ألعمال
الس��تمرار حالة االنفالت األمني وعجز الحكومة ووزارة الداخلية
العنف واإلرهاب والتطرف ،ومحاولة خلط األوراق من قبل قوى الشر
واألجهزة األمنية عن القيام بواجباتها الدستورية في حماية أمن
والظالم التي ال يروق لها إال العيش وسط حمامات الدماء ،ومشاهد
واستقرار المجتمع ،واكتفائها باصدار بيانات االدانة واالستنكار
القتل وترويع اآلمنين« ..الميثاق» تنشر نص البيان:
مع كل جريمة تحدث ،ويحملها مسئولية األحداث األخيرة ،ومنها
نص البيان
اغتيال الدكتور أحمد ش��رف الدين عضو مؤتمر الحوار ،مطالبًا
تابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ األحداث األمنية األخيرة وفي
إياها بس��رعة التحقيق وكش��ف من يقف��ون وراء ه��ذه الجريمة
مقدمتها اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة أنصار الله
الش��نعاء ،وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة ،كما يطالب بكشف
(الحوثيين) الدكتور /أحمد ش��رف الدين وس��ط العاصمة صنعاء
الحقائق للرأي العام حول ما س��بقها من جرائ��م واغتياالت طالت
صباح اليوم من قبل مسلحين يستقلون سيارة هايلوكس وبطريقة
قيادات أمنية وعسكرية ومدنية وسياسية.
وحشية بشعة أدت إلى وفاته على الفور.
الدكتور
الحوار
مؤتمر
عضو
اغتيال
بشدة
ويستنكر
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يدين
إن المؤتمر الش��عبي العام وهو يش��يد باألدوار األكاديمية والوطنية التي لعبها الفقيد
العنف
ألعمال
الش��ديدة
إدانته
ليج��دد
إرهابية،
جريم��ة
أحمد ش��رف الدين،ويعتبرها
مسيرته العلمية في الجامعة وخالل مشاركته في مؤتمر
واإلرهاب والتطرف ،ومحاولة خلط األوراق من قبل قوى الش��ر والظالم التي ال يروق لها إال الدكتور احمد شرف الدين خالل ً
الحوار الوطني ليترحم على روحه سائال الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
العيش وسط حمامات الدماء ،ومشاهد القتل وترويع اآلمنين.
فسيح جناته ،ويلهم كافة أفراد أسرته وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..
إن المؤتمر الش��عبي العام ليجدد إدانته ووقوفه ضد كل أعمال اإلرهاب ،ومن يقف خلها
صنعاء -الثالثاء الموافق 2014-1-21م
ويدعمها عبر التحريض والتعبئة الخاطئة ،ويرى في اغتيال الدكتور أحمد ش��رف الدين

االصالح عبدالوهاب اآلنس��ي يص��ب في محاولة
تضلي��ل ال��رأي العام وس��ير التحقيق��ات والتي
دائمًا ما يكررها في حوادث كثيرة ومنها حادثة
اغتيال عبدالكري��م جدبان عضو مؤتمر الحوار
الشهر الماضي ونشر خبر آخر متزامنًا معه وهو
محاولة اغتيال المبع��وث األممي جمال بن عمر،
في محاول��ة للتضليل وص��رف نظر ال��رأي العام
والمتابع عن الحادثة الرئيسية.
ادانات واسعة ..
ودانت مختلف الفعالي��ات الوطنية واالحزاب
السياس��ية والمنظمات والمكونات المش��اركة
في الحوار حادثة اغتيال شرف الدين ..معتبرة
انها انتهاك لكل القيم واالعراف ومبشرة بحلقة
جديدة من االغتياالت التي ستستهدف أصحاب
الرأي والصحفيي��ن واإلعالميين ،في ظل تراخي
األجه��زة األمنية في إج��راء تحقيق��ات محايدة
وشفافة في حوادث القتل السابقة ،وعدم إلقائها
القبض علي الجناة.
وقالت بيان��ات االدانة واالس��تنكار االخرى ان
تس��اهل االجهزة المعنية أعط��ى الجناة دافعًا
أقوى الستهداف المزيد من الكوادر الوطنية في
ظل إفالتهم من العقاب وعدم مالحقتهم وإلقاء
القبض عليهم ،وهو األمر الذي يثير المزيد من
الش��كوك في ضلوع أطراف حزبية في السلطات
اليمنية أو بعض أجهزة الدولة بهذه الحوادث».
معركة الدستور..
وفيما رب��ط سياس��يون بين حادث��ة اغتيال
شرف الدين وبين االحداث التي يشهدها الوطن
والصراع��ات الدائ��رة على اعتب��ار انها حوادث
احد
ناتجة عن غياب الدولة..،انطالقًا من انه ال ّ
يجرؤ على ارتكاب مثل هذا وس��ط العاصمة إال
قوى لها نفوذ داخل الس��لطة ولديها ثقة بأنها
بعيدة من المساءلة وأنها في منأى عن الحساب..
مؤكدي��ن في الس��ياق ذات��ه ان»وزارة الداخلية
مس��اهمة ومس��ئولة عما يحدث وذلك لعجزها
أو عدم اهتمامها ليس بحماية الناس وإنما في
تعقب الجناة وكشفهم للرأي العام على األقل».
وح��ذر مراقبون م��ن أن تكون حادث��ة اغتيال
ش��رف الدين من قبل مس��لحين بداي��ة لمرحلة
تصفيات جديدة تتزامن مع الدخول في معركة
الدس��تور الجديد ..وهي المعركة التي يبدو أن
القوى الظالمية قد استعدت لها جيدا بكتيبة
اغتياالت ،الهدف من ورائها إرهاب كل العقول
اليمنية الباحثة عن الضوء في نهاية النفق.

