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يحيى صالح يشكر رئيس الجمهورية
وجَّه العميد يحيى محمد عبداهلل صالح- رئيس ملتقى   

الرقي والتقدم -   كلمة شكر لألخ عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية- على قراره الشجاع بتعيين القاضي 
سامية عبداهلل سعيد مهدي والقاضي هالة سلطان أمين 

القرشي في اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء.
وأكد يحيى محمد عبداهلل صالح- في منشور على 

صفحته في موقع التواصل فيسبوك- أن قرار رئيس 
الجمهورية يأتي تعزيزًا لمشاركة المرأة وتمكينها 
من الحضور االيجابي القوي في العملية السياسية 

والديمقراطية واالنتخابية..
وقال: إن من أهداف ملتقى الرقي والتقدم الدفاع عن حقوق 

االنسان وتمكين المرأة في كافة المجاالت.

إشراف/ 
njeeb2011@gmail.comنجيب شجاع الدين

»اخبار اليوم« تطالب باسندوة باالستقاله لفشل حكومته
> شنت صحيفة »أخ��ب��ار اليوم« 
على  للمنشق   بوالئها  لمعروفة  ا
محسن األحمر هجوما الذع��ا على 
رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة - 
المحسوب على حميد االحمر ، معتبرة 
أن استقالته من رئاسة الحكومة 

أصبحت تمثل مطلبًا وطنيًا.
ون��س��ب��ت الصحيفة ال���ى مصدر 
حكومي من احزاب اللقاء المشترك 
فشل ادائه في ادارة الحكومة، حيث 
نشرت الصحيفة التابعة للواء علي 
لمصدر  األح��م��ر تصريحًا  محسن 
حكومي.. قال فيه : إن تدهور الوضع 
االق��ت��ص��ادي سيتسبب ف��ي انهيار 
الحكومة في حال استمرت التدخالت 
التي تعيق عمل الحكومة من قبل 

أطراف متعددة،
وأكد المصدر أن الحكومة 

برئاسة محمد سالم باسندوة 
لم تستطع تحقيق أي إنجاز.. 

موضحًا بأن هناك أطرافًا عدة 
داخ��ل حكومة ال��وف��اق تعمل على 
إفشال برنامجها المبين في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة 
وإي��ق��اف أي تقدم لالستثمار وأي 
تحريك لعجلة التنمية، كي تتحمل 
الفشل بعد ذل��ك أح���زاب اللقاء 
المشترك وف��ي مقدمتها اإلص��الح 

واالشتراكي.
واتهم المصدر الذي لم تذكر اسمه 
الصحيفة وهو ما يؤكد بان المصدر 
هو من داخل مقر الفرقة االولى مدرع 
،  رئيس الوزراءمحمد سالم باسندوة 
مسؤولية الفشل في إدارة الحكومة 

خالل الفترة 
االنتقالية،

وذكر  أن باسندوة قد تلقى العديد 
من المخاوف الدولية من حالة الجمود 

التي تمر بها الحكومة،
 مشيرًا إلى أن باسندوة تلقى هذه 
المخاوف أثناء لقاءاته بغالبية سفراء 
الدول العشر الراعية للمبادرة، وأن 
تحذيرات السفير األميركي من فشل 
الحكومة من شأنه أن يعصف بالعملية 
السياسية في اليمن أثناء لقاءات 
متعددة مع رئيس الجمهورية، لم تأت 

م��ن 
تمثل ف�������راغ وإن���م���ا 

قناعة العديد من سفراء دول االتحاد 
األوروبي ودول الخليج.

وحذر المصدر الحكومي من استمرار 
بقاء الحكومة في حالة اإلحباط التي 
تعيشها كونها ستعمل على المدى 
القريب على تهديد العملية السياسية 
من جهة، ووحدة البالد من جهة ثانية.
واتهم المصدر الحكومي رئيس 
ال��وزراء شخصيًا باإلهمال المتعمد 
ف��ي م��وض��وع إص��الح األوض���اع في 

المحافظات الجنوبية بصورة خاصة، 
وكذلك بإهمال األوضاع في محافظة 
تعز.. وترك تلك المحافظات رهينة 
السابق والجماعات  النظام  لعبث 
المسلحة وقوى الحراك المسلح، وهو 
األمر الذي من شأنه أن يضع عالمة 
استفهام لتعمد الحكومة ترك تلك 
المحافظات تعيش حالة التجاذبات 
التي من شأنها أن تعصف بوحدة 

اليمن.
ونوه المصدر الحكومي بأن حكومة 
باسندوة تركت محافظة صعدة، 
وم��دي��ري��ات أخ���رى ف��ي محافظات 
الجوف وحجة وم��أرب رهينة 
لعبث التمرد الحوثي دون أن 
تكلف نفسها أن تناقش ولو 
من باب إسقاط الواجب، أوضاع 
المواطنين في محافظة صعدة.

وكشف المصدر أن حكومة باسندوة 
أصدرت توجيهات مباشرة من مكتب 
رئيس ال��وزراء إلى األجهزة األمنية 
بعدم تعقب الجماعات المسلحة التي 
تنتشر في معظم مديريات محافظة 
صنعاء وأطراف أمانة العاصمة، تحت 
مبرر عدم إعاقة العملية السياسية، 
وهو ما أثار انزعاج األجهزة األمنية 
المعنية بتعقب الجماعات المسلحة 

بجميع انتماءاتها.
الحكومي- وفقًا  المصدر  ودع��ا 
لصحيفة »اخ��ب��ار ال��ي��وم« قيادات 
التجمع اليمني لإلصالح بصورة خاصة 
وأحزاب المشترك بصورة عامة إلى 
تحمل مسؤولياتهم تجاه الفشل الذي 

يحيط بنتائج أعمال الحكومة.

دراسة فرنسية: أمريكا وبلدان أوروبية 
لعبت دورًا أساسيًا في اندالع »الثورات 

السنتين   أح���داث  أصبحت 
الماضيتين في منطقة الشرق 
االوس��ط موضوع بحوث جديدة في 
فرنسا.. وفي كتاب »الجانب المخفي 
ل� »الثورات العربية« الذي صدر عن 
دار النشر »Ellipses« الباريسية، 
درس الخبراء في مجال العالقات 
الدولية واألمن، االسباب السياسية 
التي هزت  واالقتصادية وغيرها 
في عامي 2011م و2012م العالم 

العربي - االسالمي.
وحسب قول ايريك دينيسي احد 
مؤلفي الكتاب ومحرره، الذي يرأس 
المركز الفرنسي للبحوث في مجال 
االستكشافات: »ان التحليل العميق 
االساسية  العناصر  بتمييز  يسمح 
للدراما: استخدام عدم رضى المجتمع، 
ادارة »الثورات« المحركة من الخارج 
من اجل المصالح الذاتية، واستخدام 
تكنولوجيا زعزعة االستقرار ذات 

النتائج السيئة«.
ان ثالث  الباحثين،  رأي  وحسب 
مجموعات من الممثلين: الواليات 
المتحدة االمريكية واالنظمة الملكية 
الخليجية والبلدان االوروبية، لعبت 
دورًا أساسيًا في اشعال »الثورات«.. 
واذا كان االثنان األوالن عمال بموجب 
استراتيجيتهما، ف��إن االخير سار 
خلفهما دون ان يشعر بأنه يُستخدم 

في تحقيق اهدافهما الخاصة«.
ويضيف: أن االح��داث في البلدان 
العربية »ت��م التحضير لها بدقة، 
ألن االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ال��س��ن��وات 
السابقة لم تكن كافية«.. ومن اجل 
تشكيل القوة »القاهرة« تم دمج 
ثالثة عوامل: إع��داد ق��ادة لحركة 
االح��ت��ج��اج��ات، تشكيل شبكة من 
النشطاء وكشف االس��رار من اجل 
لى  ا م  لالنضما لسكان  ا تحريض 
معسكر المعارضة.. وفي العديد من 
الحاالت استخدمت في ذلك قنوات 
االمريكية  لبرامج  ا مثل  مفتوحة 

الخاصة بإعداد ك��وادر مستقبلية 
متميزة لمختلف انحاء العالم.. ولقد 
ازداد البحث خالل السنوات العشر 
الماضية، عن مرشحين إلعدادهم 
بموجب هذه البرامج.. لم يقتصر 
البحث عنهم في المنطقة فقط، فلقد 
بحث عنهم الدبلوماسيون االمريكان 
بين »المهاجرين الشباب« في أحياء 
ب��اري��س ودع��وه��م ال��ى ال��والي��ات 

المتحدة.
ويقول الخبير: ان »الثورات« العربية 
حثت القوى االنفصالية واالستقاللية 
»لقد استخدمت هذه االستراتيجية 
في شمال افريقيا من المغرب الى 
مصر وكذلك في اليمن وفي سوريا 
التي توجد على اراضيها قاعدة بحرية 
روسية، في حين  قمعت االنتفاضة في 
المملكة العربية السعودية ومملكة 
فيها  و لنفط  با لغنيتين  ا ين  لبحر ا
مواقع عسكرية امريكية مهمة.. ويلفت 
الخبراء النظر الى ان عملية القمع هذه  
لم تثر اهتمام وسائل االعالم.. ويقول 
ايريك دينيسي: »ان تغيير االنظمة 
السابقة يصب في مصلحة االسالميين 
وال���دول الخليجية الغنية بالنفط، 
وخاصة السعودية وقطر اللتين لهما 
اه��داف مشتركة ،على الرغم من 

التنافس الموجود بينهما.
وحسب قول الين شوي -الرئيس 
السابق لهيئة االستخبارات في ادارة 
االم��ن العام بفرنسا، اح��د مؤلفي 
ال��ك��ت��اب: » تتحقق ف��ي المنطقة 
حاليًا أسوأ المخاوف«، التي ظهرت 
م��ع ان��ط��الق »ال��ث��ورات« العربية، 
فلقد تمركزت السلطات بأيدي قوة 
سياسية واحدة فقط، التي نجت من 
االنظمة السابقة بفضل الدعم المالي 
الخارجي والدعم السياسي من جانب 
القوى الدينية المتطرفة.. واضاف: 
لقد تطلب االمر أقل من السنة لكي 
يتحول »الربيع العربي« الى »شتاء 

إسالمي«.

االنتخابات بشعار جديد 
وسقطرى علم من ثالثة ألوان

كلفت اللجنة العليا لالنتخابات في   
اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القاضي 
محمد حسين الحكيمي، قطاع اإلع��الم 
والتوعية االنتخابية بإعداد شعار جديد 

للجنة.
من جانب آخ��ر نقلت صحف ع��ن  مصادر 
محلية في جزيرة سقطرى قولها: إن بعض 
شيوخ القبائل وشباب اتفقوا على شكل علم 
خاص لما أسموه إقليم الجزيرة الموحد في 
إطار الدولة االتحادية أو الفيدرالية، والذي 
يطمح أبناء الجزيرة أن تتوافق عليه القوى 
السياسية في مؤتمر الحوار الوطني.. ويحتوي   
العلم على )3( ألوان )أخضر، أبيض، أزرق( 
ويتوسطه شجرة دم األخوين يحيط بها هالل، 

على جبال وجدران الشوارع في الجزيرة..

مفاوضات جديدة لتحرير الخالدي

اعالميو المؤتمر يدينون االعتداء على الزميل  عارف

ب���دأ ع��ل��م��اء دي���ن يمنيون  
وس��ع��ودي��ون م��ف��اوض��ات 
ج��دي��دة م��ع تنظيم القاعدة في 
ج��زي��رة ال��ع��رب إلط��الق عبد اهلل 
الخالدي نائب القنصل السعودي 
عدن  بمحافظة  اختطف  ل���ذي  ا
اليمنية في 28 مارس الماضي بعد 
فشل عدة محاوالت إلطالق سراحه 
من قبل السلطات. ونقلت موقع  
الكترونية  عن مصدر بالتنظيم، 
قوله: إن المفاوضات تتم من قبل 

علماء الدين باليمن والسعودية بعد فشل 
وساطات سابقة من قبل شيوخ القبائل اليمنية.
ول��م يشر المصدر إل��ى ما إذا كانت هناك 
مؤشرات عن قرب إطالق سراح الخالدي، كما 
لم يذكر من هم علماء الدين الذين يقومون 
بالوساطة الجديدة. وكان تنظيم القاعدة تراجع 

في أغسطس الماضي عن إطالق 
السعودي  الدبلوماسي  س���راح 
مطالبًا بمضاعفة الفدية إلى 20 
أمريكي. وكشف  دوالر  مليون 
م��ص��در مطلع ب��ع��دن ف��ي مايو 
الماضي عن وجود مساع سعودية 
مكثفة واتصاالت مباشرة من قبل 
دات  بقيا سعوديين  مسؤولين 
مقربة من أنصار الشريعة في أبين 
للتفاوض على تحرير الدبلوماسي 

المختطف.
ولفت المصدر إلى أن السفير السعودي 
تسلم خالل تلك اللقاءات رسالة مكتوبة من 
القاعدة عبر أحد الوسطاء تضمّنت مطالب 
القاعدة لإلفراج عن الخالدي، ولم تذكر 
تلك المصادر أي تفاصل أخرى بشأن ما تم 

التوصل إليه.

دان اعالميو المؤتمر الشعبي العام العاملين في صحيفة الميثاق  
والمؤتمر نت

والميثاق نت والمركز االعالمي وصحف تعز والمسيلة الحادث االجرامي
الذي تعرض له الزميل الصحفي عارف الشرجبي ليل امس في مدينة تعز.
وكان مسلحون مجهولون قد اطلقوا النار صوب الزميل الشرجبي في 

منطقة صالة بتعز مستهدفين حياته.
وطالب اعالميو المؤتمر الشعبي العام الجهات األمنية المختصة بمالحقة 
الجناة والقبض عليهم ومعرفة من يقف وراءهم وتسليمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم.

جامعة اإليمان تستثمر مرضى االيدز في كشوفات جرحى األزمة
كتب/ ماجد عبدالحميد

تتوالى ظهور الحقائق المروعة عن االستغالل السياسي السيئ  
الذي مارسه حزب االصالح  بحق المواطنين وإظهارهم ضمن 

جرحى ومصابي أحداث األزمة عام  2011م .
وبعد قضية الجثث المجهولة تظهر اليوم قصة اخرى لشخص كان 
مصابا بمرض االيدز وفجأة يظهر على شاشة التلفاز مدعيًا انه احد 

المصابين جراء أحداث االزمة السياسية.
القصة كشفها وزير الصحة الدكتور أحمد قاسم العنسي تلميحًا - في 
احتفالية باليوم العالمي لاليدز الذي نظمته الجمعية اليمنية للصحة 
اإلنجابية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز - 
حيث يروي انه  اكتشف إصابة ذلك الشخص بمرض االيدز خالل إشرافه 
على معالجته جراء كسور تعرض لها أثناء عمله مع احد المقاولين في 
العاصمة صنعاء ،قبيل أن يذهب ذلك المريض إلى جامعة اإليمان التي 
يرأسها القيادي في حزب اإلصالح عبدالمجيد الزنداني لتلقي العالج على 

يد األخير من مرض االيدز.
وقبل أن يروي وزير الصحة الدكتور أحمد قاسم العنسي القصة انتقد 

من يدعون قدرتهم على معالجة مرضى االيدز باألعشاب الطبيعية ، معتبرا أن 
تلك االدعاءات تعد مصيبة بالنسبة لنا نحن في اليمن.

وتحدث العنسي - عن عدد من القصص التي عايشها أثناء عمله في إحدى 

المستشفيات بالعاصمة صنعاء والتي تتعلق بمرضى االيدز.
من بين ذلك حالة مصابة بااليدز أيام األزمة السياسية التي عصفت باليمن 
تمثلت بان شخصًا أو صناعة المادية سيئة جدًا وكان يعمل مع مقاول بالعاصمة 

صنعاء وقد أصيب بحادث عندما وقع من فوق السلم على األرض وكسر 
عموده الفقري وحوضه ورجله، وعندما أسعف إلى المستشفى الذي كنت 
اعمل فيه عملت له كل اإلجراءات االسعافية األولى الخاصة بالعمود الفقري 
، ثم أجريت له عملية جراحية ثانية روتينية وتم من خاللها فحص االتش 

أي بي ، فتفاجأنا بأن ذلك الشخص مصاب بااليدز.
وتابع العنسي: إن المقاول الذي كان يتابع حالة المريض بصورة متواصلة 
اختفى فجأة ، ونحن واصلنا معالجته طوال شهرين حتى شفي من جميع 
الكسور التي كان يعانيها ، ثم طلب سيارة إسعاف ليذهب إلى مكان ما 

مشهور في معالجة االيدز »في إشارة إلى جامعة اإليمان«.
وأضاف العنسي : أنا رفضت طلبه وقلت له إذا كان لديك قليال من األموال 
عليك أن تذهب بها إلى بالدك في ريمه أفضل من أن تتعب على الفاضي.
وتابع وزير الصحة: »ذهب الشاب إلى مقر جامعة اإليمان وتفاجأت بعد 
ثالثة أيام عندما شاهدته على شاشة التلفزيون وهو في مكان آخر ورافع 

رجله على انه من مصابي األحداث التي شهدتها اليمن العام الماضي.
وشدد العنسي على أهمية دور الجمعيات والمنظمات باعتبارها الجهات 
الفاعلة والداعمة لكل جهد حكومي يبذل، وقال: بدون الجمعيات والمنظمات 
وبدون ما تقوم به من أنشطة توعوية وتدريبية وغيرها ال تستطيع الدولة 

أن تفعل شيئًا على أرض الواقع.
 وأكد أن وزارته تبذل جهودًا من أجل تفعيل كافة القوانين المتعلقة بمرض 

االيدز.


