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الوحدة هي من صُنْع أبناء اليمن
 ومن إنجازاتهم املشرقة

علي عبداهلل صالح
 رئيس املؤتمر الشعبي العام

في قضية 18 مارس

المحامون يطالبون باالفراج عن المتهمين 
بعد تأكيد وزير العدل أن الجناة فارون

متابعة/ ماجد عبدالحميد 

أقرت محكمة استئناف األمانة في تأجيل 
محاكمة )59( من أصل )78( متهمًا بقتل 
وإصابة عدد من المعتصمين في حي جامعة 
صنعاء يوم جمعة 18 من شهر مارس العام 

الماضي إلى أجل غير مسمى.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي 
الجنائي بالمحكمة عبدالولي الشعباني-

السبت قررت المحكمة تأجيل القضية لعدم 
انتظام الجلسة وعدم توفر الهدوء وقلة 
الخدمات كما يتذرع الحاكم منذ عدة أشهر.

واعتبرت هيئة الدفاع ان ع��دم حضور 
ال�)19( متهمًا يعود النقطاع جلسات القضية 
لمدة )6( أشهر ولم يتم استدعائهم شخصيًا 

لحضور للجلسة.
وقدمت هيئة الدفاع عن خالل الجلسة 
الدفوع، فيما طلبت النيابة العامة مهلة 

للجلسة القادمة للرد عليها.
وطالب الدفاع من المحكمة االف��راج عن 
موكليهم طالما وان النيابة العامة قد عجزت 
عن تقديم أية أدلة واضحة تدينهم بارتكاب 

الجريمة.
وناشدوا المحكمة بأن ال تستجيب لطلب 
النيابة العامة وإص��دار قرار باإلفراج عن 

موكليهم، مشيرين إلى أن معالي وزير العدل 
القاضي مرشد العرشاني أكد في حديثه 
لصحيفة 26 سبتمبر بأن الجناة مازالوا 

فارين من العدالة.
وف��ي رد النيابة العامة على ادع��اءات 
المحامين أكدت بأن تصريحات وزير العدل 
تعد تصريحات سياسية كونه ال يمثل سوى 
حزبه، وقالت النيابة: إن تلك التصريحات 
ليست ملزمة للقضاء في هذه القضية أو 

غيرها.
الجدير بالذكر أن المتهمين اصبح الكثير 
منهم يعانون من األم��راض نظرًا لغياب 
العدالة في المحاكم.. حيث يتعمد الحاكم 
تمديد النظر بالقضية الغراض سياسية وهو 
يدرك ان المتهمين ابرياء وملفات القضية 

صارت في متناول الجميع.

> أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن المرافق 
السابق لحميد األحمر المدعو عبدالملك حاتم اآلنسي 
سلم نفسه إلى إدارة أمن أمانة العاصمة ألخذ أقواله 
واستكمال محاضر جمع االستدالالت حول حادثة مقتل 
حارس معهد أكسيد لتعليم اللغة االنجليزية ظهر 

السبت في صنعاء.
يأتي ذلك في وقت أكد شهود  عيان أن حفيد رئيس 
حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة واسمه 
خالد هو من قام بإطالق عشر رصاصات على جسد 
بابل جبر السنباني )25 عامًا( حارس المعهد لمنعه 
السماح البنة باسندوة وفاء الدخول الى المعهد بمعية 
مرافقين مسلحين، كان حميد األحمر قد كلفهم قبل 
اسبوع بمهام المرافقة الشخصية لرئيس الحكومة 

محمد سالم باسندوة.
وأثارت الحادثة الذعر في أوساط الطالب والمواطنين 
خاصة أنها صدرت من ابنة وحفيد مالك معهد اكسيد 
لتعليم اللغات وبمساعدة المليشيات المسلحة التابعة 

ألوالد األحمر.
 واعتبرت منظمات حقوقية استشهاد المواطن بابل 
السنباني ضمن جرائم إرهاب الدولة ألنها صادرة من 
مرافقين تقول األدلة انهم حراس تابعون البنة رئيس 
الحكومة والذي ينادي بالدولة المدنية ويدعي أنه 

يحارب ظاهرة المرافقين والهنجمة والبلطجة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن تصريح مصدر مسؤول 
في رئاسة ال��وزراء لوسائل اإلعالم تحدث عن أسف 
باسندوة لمقتل بابل السنباني على يد مرافقه 
الشخصي عبدالملك اآلنسي وال��ذي كان يقل ابنة 
رئيس الحكومة الى مقر المركز الذي تعمل فيه بأن 
ذلك التصريح هدف للتغطية على تورط حفيد باسندوة 

بحادثة إطالق النار وقتل أحد حراسات المعهد.
من جانبها أعلنت قبائل عنس األحد )النكف( القبلي 
وتجمع اآلالف من أبناء القبيلة لنصرة أسرة الشهيد بابل 

السنباني.
وطالبت القبائل بالقصاص من الجناة وفي مقدمتهم 
ابنة باسندوة وحفيده، الذي أكد شهود عيان أنه هو 
من قام بإطالق النار على باب المعهد.. ومنحوا االجهزة 
المختصة مهلة يومين لكشف مالبسات الجريمة وإلقاء 
القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم 

الرادع.
جدير بالذكر أن المدعو حميد األحمر يسيطر على 
باسندوة عبر تعيين مديري مكتبه وسكرتاريته 
ومرافقيه وحراسته الشخصية واختيار أشخاص تابعين 

له.

استمرار المماطلة 
في الجلسات

قبيلة عنس تمنح األجهزة األمنية مهلة يومين
يف جريمة بشعة.. حفيد باسندوة يقتل حارس معهد أكسيد 

موظفو الشركة اليمنية للتأمين يحذرون وزير المالية من مصادرة مرتباتهم
ناشد موظفو الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي بالتدخل لدى وزير المالية صخر الوجيه لإلفراج عن الموازنة المالية 
للشركة وفروعها للعام المالي 2012م والتي أقرت ضمن موازنة الدولة للعام 
المالي الحالي.وهدد الموظفون باإلضراب أمام بوابة وزارة المالية وفروعها في 
حال إصرار الوجيه على رفض صرف مرتبات موظفي الشركة وفروعها البالغ عددهم 
182 موظفًا وموظفة، مشيرين إلى أن قيادة الشركة التقت وزير المالية مؤخرا 
وطلبت منه صرف مرتباتهم للشهر الماضي إال أنه رفض طلبهم وقال لهم : اخرجوا 

وتظاهروا من أجل الحصول على حقوقكم«.
ودعا الموظفون رئيس الجمهورية إلى إلزام وزير المالية بصرف مرتباتهم كونهم 
يتبعون الوزارة ماليا وإداريا ، منوهين بأن عملية عدم صرف المرتبات معناه وقف 

صرف تعويضات التأمين ألصحابها.

رابطة المعونة تطالب بمحكمة خاصة بجرائم اإلرهابيين ضد الجيش  في اليمن

عبرت رابطة المعونة لحقوق االنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما 
وصفتها بالجريمة اإلرهابية البشعة التي ارتكبتها قوى ارهابية تنتمي لعناصر 
تنظيم القاعدة على نقطة حصن جعفر واستراحة المشهور بمدينة زنجبار مما 
أدى إلى استشهاد اثنين وعشرين فردًا وضابطًا وجرح اثني عشر فردًا.واوضحت 
الرابطة في بيان لها : أن مثل هذه األعمال اإلجرامية والتي تزهق األرواح البريئة 
تعد جرائم قتل جماعية وابادة للجنس البشري تحرمها كافة المواثيق واالتفاقيات 

الدولية .
ودعت الرابطة إلى ضرورة تكاتف جميع المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات 

المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
إلى إدانة هذه الجريمة االرهابية البشعة وكل جرائم تنظيم القاعدة االرهابي 
السابقة في اليمن وضرورة تشكيل محكمة دولية خاصة باإلرهاب في اليمن 
كأفضل حل دولي ومحلي للوقوف أمام تلك األعمال الهمجية التي تقترفها عناصر 
تنظيم القاعدة ضد ابناء الشعب اليمني والتي يذهب ضحيتها االبرياء من مدنيين 
وعسكريين ، منوهة الى ضرورة اجراء محاكمة عادلة لكل من يثبت تورطهم 

في جرائم االرهاب .

أبناء الشهيد »صقرة« يناشدون رئيس الجمهورية
> ناشد أبناء الشهيد حسين بن سعد بن صقرة األخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- التوجيه بضم اسم والدهم ضمن شهداء الواجب كونه استشهد أثناء المواجهات 

األخيرة في الجوف.
وذكر أبناء الشهيد صقرة ان والدهم ُأصيب عام 2010م في المواجهات التي حدثت 
في الجوف مع الحوثيين ولم يضم اسمه ضمن الشهداء الذين دافعوا عن الثورة والوحدة 
والديمقراطية، سيما وان له مواقف وأدوارًا نضالية شهد له بها مشائخ وأعيان منطقة المطمة 
بمحافظة الجوف، ويستحق أبناؤه أن يحظوا باهتمام ورعاية الدولة وبضم اسم والدهم مع 

شهداء الواجب تقديرًا لتضحياته البطولية من أجل الوطن.

طالب دار األيتام بصنعاء يضربون عن الطعام
يواصل طالب دار رعاية األيتام بصنعاء 
اعتصامهم واضرابهم عن الطعام بسبب 
استمرار انقطاع المعونات التي يقدمها 
ال��دار لهم والتي تمثلت في )الوجبات 
الغذائية، المصروف الجيبي، المالبس، 

القرطاسية، النفقات التشغيلية(..
ويتهم الطالب ادارة دار األيتام بنهب 
حقوقهم ووجباتهم المتواضعة، حيث 
تم حرمانهم من الوجبات الرئيسية 
والمتمثلة بالدجاج والسمك منذ شهور، 
إضافة إلى قطع  مستحقات مالية كانت 
تصرف لهم ولم تمنح لهم منذ أربع 

سنوات..
مضت ايام وطالب  مدرسة االيتام في 
صنعاء يضربون عن الطعام، لكن ال أحد 

يلقي لمعاناتهم ب��ااًل.. وال أحد يأسف 
لهم.. حتى ولو من باب استخدامهم في 
المناكفات السياسية..وعلى الرغم من 
انهم  يربطون على بطونهم األحجار، 
اال ان الجهات الحكومية تتجاهلهم .. 
باسندوة دفع مئات الماليين تبرعات 
لجمعية اإلص��الح وأيتامهم...وهؤالء 

المساكين لن يكترث بموتهم  ..
لكم اهلل يا نزالء دار االيتام..

»الميثاق« تناشد أهل الخير التدخل 
ومساعدة ن��زالء ال���دار ..ك��م��ا تطالب 
المسؤولين بسرعة تصحيح ادارة الدار 
واش��راك االيتام مع االدارة في تسيير 
عمله ماليا وتغذية.. فما يحدث اليجب 
السكوت عنه ..والتركنوا على باسندوة..


