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سكان أحياء الجامعة يدعون بن عمر
إلى التدخل لوقف جرائم المشترك

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب..

سالم العسكري

استعادت األجهزة األمنية بعدن طقمًا عسكريًا، 
كانت استولت عليه مجموعة مسلحة في مدينة 
المعال بعد ان قامت بإطالق النار على سائقه 

والذي استشهد على الفور..
وقال مصدر أمني لـ»المؤتمر نت« إن األجهزة 
األمنية وقــوة عسكرية من القوات المسلحة 
اشتبكت مع المجموعة المسلحة التي تتبع أحزاب 
المشترك، وتمكنت من استعادة الطقم دون وقوع 
أي خسائر بشرية في صفوفهم، فيما التزال 

األجهزة األمنية تواصل البحث للقبض عليهم.

الفاطمي: إجراءات حاسمة بحق 
المتغيبين والمتالعبين بالوظيفة العامة

عناصر مسلحة للمشترك بإب يطلقون النار على 
منزل الشيخ ناجي نجاد بمديرية المخادر

مليشيات المشترك تقتل جنديًا 
وتختطف طقمًا عسكريًا بعدن

> شـــدد وكــيــل 
محافظة مأرب علي 
طمي  لفا ا محمد 
على أهمية اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق المنقطعين 
عن العمل والمتغيبين أثناء 
الدوام الرسمي في مكاتب 

المحافظة.
وأكد الفاطمي في اجتماع 
عُــقــد لمناقشة اآللــيــات 
الخاصة باللجان الميدانية 

للتفتيش عن مستوى األداء 
واالنضباط الوظيفي في 
المكاتب التنفيذية وفروع 
الـــــوزارات والمؤسسات 
والهيئات الحكومية بمأرب 
عــلــى أهــمــيــة محاسبة 
ء  ا د أ ــن  ع عسين  لمتقا ا
المهام والواجبات والمخلين 

بالوظيفة العامة.
من جانبه أوضــح مدير 
نية  لمد ا مة  لخد ا مكتب 

حــيــدر حسن عــبــداهلل أن 
اإلجراءات ستكون حاسمة 
والعقوبات مشددة بحق 
عبين  لمتال ا و لمتغيبين  ا

بالوظيفة العامة.
 وبيّن أن نسبة الــدوام 
الرسمي خالل اليوم األول 
مــن انتهاء إجـــازة العيد 
ــي تمثل  85% وه بلغت 
نسبة الحضور واالنضباط 

الوظيفي في المحافظة.

> في حي الزراعة اطلق الحاج غالب تنهيدة ألم 
عبر فيها عن تعبه جراء اضطراره حمل اسطوانة 
الغاز مسافة طويلة نتيجة قطع مليشيات المشترك 
الطريق أمامه وإغالق مداخل الحارات دون مراعاة 
لحال كبار السن أو المرضى وطلبوا منه دحرجة 
االسطوانة، كما لو أنه صبي في العاشرة من عمره.. 
الحاج غالب تحفظ عن الحديث عن كل معاناته 
وأشار الى اسطوانة الغاز التي يحملها فوق كتفه 
وقال: »هذا المشهد كفيل بكتابة مجلدات عما 
تبحث عنه«، األمر الذي دفعني لزيارة عددٍ  من 
األحياء السكنية التي تشكو وطأة انتشار المسلحين 

وخيام المشترك لنقل معاناتهم للرأي العام.. 
متى تنفرج؟

البداية كانت من حي الزراعة مع المواطن سمير 
حسن والذي تحدث قائاًل: بالنسبة لتضرر السكان 
من وجود المعتصمين المسلحين فهذا شيء لم 
يعد خافيًا على أحد حتى على المعتصمين أنفسهم 
فقد أقروا بذلك ووزعوا علينا منشورًا أقروا فيه 
بجزء بسيط مما جلبه تخييمهم على أبواب منازلنا 
ومحالتنا، وأضاف: اعتقد أن األهم في األمر هو 
متى تنفرج هذه األزمــة؟ وهل توقيع المبادرة 
يضمن رحيل المعتصمين من أبواب منازلنا وفتح 
الطريق وخروج المسلحين من المدارس حتى نأمن 
على أطفالنا.. وهل بتوقيع المبادرة ستحل أزمة 
الكهرباء التي فاقمت معاناة المواطنين وضاعفت 
خسائر الدولة.. إذا كانت المبادرة ال تتضمن ذلك 
فما جدوى توقيعها، السيما وأن بعض المعتصمين 
المسلحين بدأوا ببناء غرف عشوائية في الشوارع 
أمام منازلنا بدياًل عن الخيام متوعدين بأن الثورة 

ستبدأ بعد تخلصهم من علي عبداهلل صالح..!!
ترويع السكان

> من جانبه وصف بشير مطهر أحد سكان حي 
الجامعة األوضاع في حيه قائاًل: الضرر طال الجميع 
لكن سكان الحي يخشون الحديث عن ذلك خاصة 
بعد أن تعرض بعضهم لالختطاف واالعتقال بتهم 
التآمر على المعتصمين ومضايقتهم وانه من أنصار 

النظام.
 وأضــاف: لم يعد سكان حي الدائري والزراعة 
والرباط هم وحدهم المتضررون، فجميع االحياء 
المجاورة بل منطقة معين بشكل عام متضررة من 

لمعتصمين  ا
ومــن ميليشيات علي 
محسن المتمترسة في 
كافة االحياء والشوارع 
العامة، وما يقومون به 
طــوال الليل من اطالق 

الرصاص والقنابل الصوتية لترويع السكان.. لكن 
أكثر ما يزعج السكان هو صمت الدولة تجاه هذه 

االعمال اإلجرامية وتركهم تحت رحمة 
علي محسن الذي سخر إمكانات الدولة وجنود 
الفرقة في خدمة مليشيات االصــالح، وقد رأيت 

أكثر من مرة عناصر االصالح 
يوجهون جنود الفرقة المنشقة 
للقبض على المواطنين الذين 
يعبرون عــن انزعاجهم من 
وجود المعتصمين ألنهم قالوا 
لهم ارحلوا أنتم أواًل أو ارحلوا 

جميعًا.
على أمل!! 

ــســاءل صالح  > بـــدوره ت
صادق علي- أحد تجار شارع 
التي  الخسائر  هايل- عن 
ــارع  ــار ش ــج لــحــقــت بــكــل ت
هايل بــدون استثناء.. من 
سيعوضها؟ وهــل تــدرك 
أننا  الحكومة والمعارضة 
ضحايا صراعهم السياسي؟!
وقــال: بصراحة نحن من 
أشد المتضررين من هذه 
األزمة ومن المخيمين ومن 
ــاول عــلــي محسن  ــط ت
وصمت الحكومة وعجز 
الدولة عن فرض هيبتها، 
فقد أصبحنا ضحية الكل.. 
كنا نتمنى أن ينزل فريق 
لمحلي  ا لمجلس  ا ــن  م
أمانة  أو من  بالمديرية 
العاصمة لتقييم األضرار 
على االقــل لنعيش على 
أمل أنه سيتم تعويضنا، 
وأن هناك من يشعر اننا 
ُظلمنا بل إن هناك من أعلن 
إفالسه ولم يعد يستطيع 
تسديد إيجار المحل والديون 
التي عليهم للتجار اآلخرين، 

وكان اهلل في عونهم.
فوضى وإزعاج

ــن جــانــبــه دعـــا الــحــاج  > م
أحد  بوبكر-  أ نم  غا منصور 
ســكــان حــي الــربــاط- ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة 
السيد جمال بن عمر الى زيارة 
األحياء السكنية المحتلة من 
قبل المشترك لالطالع على 
حقيقة االنتهاكات الالإنسانية 
ــتــي يــتــعــرضــون لــهــا ومــا  ال
لحقهم بهم من اضرار مادية 
ومعنوية لــرصــد وإيــصــال 
صوتهم لألمم المتحدة، لعل 
اخواننا من يدعون الوصاية 
على الــديــن يخجلون من 
تخييمهم قرابة العام على 
بـــواب منازلنا ومحالتنا  أ
المغلقة منذ فبراير 2011م 
ومــا صاحب ذلــك من قتل 
ــرب وفوضى  وإرهـــاب وض
وازعاج عبر مكبرات الصوت 
واستفزاز للسكان وتفتيش الرجال والنساء دون 
حياء أو خجل.. لعل المعارضة تستجيب وتنفذ قرار 

مجلس األمن.

 ناشد سكان أحياء الجامعة والدائري والزراعة والرباط وشارع 
الرياض »هائل« السيد جمال بن عمر مبعوث األمين العام لألمم 
المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان الدولية إلى التدخل 
لوقف االنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مليشيات الفرقة ومتطرفي 
جامعة اإليمان وحزب اإلصالح، وكذلك تبني قضيتهم ومساندتهم في 
إقناع المسلحين والمعتصمين المخيمين على أبواب منازلهم ومحالتهم 
التجارية منذ تسعة أشهر البحث عن ساحة مناسبة لالعتصام بعيدًا عن 
االحياء السكنية .. مشيرين الى أنهم قد تعرضوا لخسائر بشرية ومادية 

ونفسية كبيرة ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد.
ودعا سكان حي الجامعة- في لقاءات أجرتها »الميثاق« مع عدد منهم- 
مبعوث األمم المتحدة جمال بن عمر الى زيارة أحيائهم السكنية لالطالع 
على حجم معاناتهم جراء وجود المسلحين والمعتصمين من جامعة اإليمان 
ومتشددي اإلصالح وما نتج من أضرار طالت كافة االحياء في مديرية معين.. 

مزيدًا من التفاصيل في سياق التقرير التالي..
استطالع/ قسم التحقيقات

تواصل اعتقال املواطننيمطهر: مليشيات الفرقة 

املسلحني من مدارس أوالدنا املحتلة؟!سمري: هل التوقيع يضمن خروج 

غالب: املشهد كفيل بكتابة 

مجلدات عن معاناتنا

منصور: محالتنا التجارية 

مغلقة منذ تسعة أشهر

العاصمة بتقييم أضرار شارع هايلصالح: نطالب املجلس املحلي وأمانة 

ـــوان  ــرض رض ــع  ت
الخباري رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرة )115( مديرية السدة 
بمحافظة إب لمحاولة اختطاف 
مسلحة   صر  عنا قبل  مــن 
تابعة للقاء المشترك.. وقال 
فظة  بمحا محلي  ر  مــصــد
لمشترك  ا عناصر  إن  إب: 
قاموا بنهب سيارة الخباري 
وتدميرها، وحمل المصدر 
أحــزاب المشترك مسؤولية 
مــا تــعــرض لــه رئــيــس فرع 
المؤتمر بــالــدائــرة )115( 

من محاولة اختطاف ونهب 
المصدر  سيارته.. وطالب 
الجهات األمنية بحماية قيادات 

المؤتمر بالمحافظة من تلك 
العناصر المسلحة الخارجة 

على النظام والقانون.

تعز.. والقتل 
لالبتزاز السياسي

طاهش الحوبان <

من غبائي كنت اصدق ان االمن 
في تعز يقصف المواطنين واألحياء 
السكنية هكذا مزاج او ولعة او خرمة 
للعنف.. ويوم دخلت من نقطة القاعدة في 
تعز كان هناك إطالق النار من قبل مسلحين 
وقتلة ال ينتمون لالنسانية بصلة يطلقون 
النار بصورة وحشية على النقطة االمنية 
التى كنا تجاوزناها بأمتار بدون اي مراعاة 
ان هناك عسكريين، مدنيين، مسافرين، 
عابرين، راقدين في هذا المكان .. قلت في 
نفسي اآلن عرفت قبح من يتسترون باسم 
الثورة او صقور الحالمة وهم مجموعة قتلة 
..يريدون فقط صورة لقتلى مدنيين من 
أجل ان يقولوا ان الحرس الجمهوري او بقايا 
النظام قتلهم .. قمة في االجرام ان تقتل 
ابرياء ومدنيين ويكون الدافع عبارة عن 
صورة من أجل االبتزاز السياسي... كارثة 
بكل ما تعنية الكلمة من معانٍ ومفاهيم ..

في المقابل هناك اخطاء من قبل االمن 
بحيث انه يتم التعامل مع هؤالء القتلة على 
انهم جميعهم سكان المنطقة التى فيها 
الضرب ويتم الرد من قبل الجيش باالسلحة 
الثقيلة .. من نحمّل المسئولية..؟؟؟ القتلة 
الذين يتسترون وراء المنازل واالحياء 
السكنية .. ام االمــن الــذي ال يتعامل مع 
المجرم على انه مجرم ويكسب تعاطف 
الكثير رغم ان الجميع عرف هذه الحقيقة 
لكن ما زال هناك اعــالم مصر على قتل 
المدنيين بالتحريض على المواقع العسكرية 
.؟؟ ولماذا يحرضون عليهم بعد ان فشلوا 

داخليًا وخارجيا ...
واحــد غبي في مجلس النواب )ثــوري( 
قال لي الحرس الجمهوري يقصفوا القرى 
.. بــدون اي سبب.؟؟؟ استغربت.. جلست 
قلياًل وأسمعه في كل اتصال يقول ألفراد 
عصابته رجّع السيارة التى خطفتها.. رجعوا 

كل شيء.. 
عرفت بعدها ان اصحابنا خاورين يوقعوا 
مجرمين.. وقتلة وقطاعين طرق .. اهلل 
يهنيكم بالتقطاع.. وعلى فكرة لما الواحد 
يتقطع بيالقي فدية ... اللعنة على أغبى 
االغبياء ..مــا أجمل ان نقول الصدق كي 
نحترم انفسنا ونعيش في أمــان داخلي 

وخارجي.. 
< فيس بوك


