
كما ان تفاقم أعمال التخريب للمصالح 
العامة والمنشات الحيوية كالكهرباء والنفط 
وشبكة االتصاالت وقطع الطرقات كان يجب 
التصدي له بقوة وحزم، بيد ان عدم اكتراث 
الحكومة والوزراء المعنيين اصاب المجتمع 
بخيبة أمل، حيث أن الحكومة تقف موقف 
المتفرج.. ولعل أحداث االيام الماضية أعطت 
صورة واضحة عن ذلك التواطؤ، الذي لم يجد 

له المواطن تفسيرًا..
خسائر.. والقائمة تطول..!!

األعمال التخريبية كلفت الدولة مليارات 
ال��دوالرات ..فالكهرباء قدرت 

خ��س��ائ��ره��ا ب��أك��ث��ر من 
خمسين مليار ريال جراء 

االعتداءات التي تعرضت 
لها وخطوط نقل الطاقة من 
مارب الى العاصمة صنعاء 
وع���دد م��ن المحافظات 
..وهذا المبلغ يكفي النشاء 

الطاقة.. محطة النتاج 
ربما تتجاوز ق��درة انتاج 

المحطة القائمة اليوم..
 وح����س����ب م���ص���در 
بالوزارة فقد بلغ إجمالي 

االع���ت���داءات ال��ت��ي طالت 
خطوط نقل الطاقة الكهربائية 154 اعتداء 

خالل عامين أما بالنسبة النابيب النفط 
وتصدير الغاز فحدث والحرج...فالضرر أبلغ 

من الخبطات وااللم والجرح فيها 
ت��ت��ج��اوز 
خ��س��ارت��ه 
نحو عشرة 

مليارات..
مهازل 

»وفاقية«..
م��راق��ب��ون 
ي������رون أن 
م��ا تتعرض 
ال��ك��ه��رب��اء 
والنفط والغاز 
نتيجة  ه���و 
االس�����ف�����اف 
واالس��ت��ه��ت��ار 
والمهزلة التي 
ان يضع  يجب 
لها حد من قبل 
حكومة الوفاق، 
التي لم تتحمل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا 
بصدق واخالص 
وت���ت���ه���اون مع 
القتلة والمجرمين 
وكل من له عالقة 
الشعب  ب��ع��ق��اب 
جماعيًا من خالل 
م������ن اب���س���ط محاصرته وحرمانه 
الحقوق األساسية..

مجلس الوزراء سبق له  في مارس، ان وجه 
وزارت��ي الدفاع والداخلية التحرك العاجل 
لحماية أنابيب النفط وأب��راج الكهرباء، 
وفوض المجلس رئيس الوزراء والنائب العام 
ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ اإلجراءات 
الضرورية لضبط االوضاع االمنية ومعالجة 
كافة اإلختالالت على النحو المبين في خطة 

شاملة للجيش واألمن..لكن الأثر لذلك..
سقوط المكال..

وتهرول عجلة االنفالت االمني على نحو 
مخيف في ظل تزايد او استمرار االغتياالت 
للقادة االمنيين والعسكريين وبالذات في 
محافظة حضرموت ..االم���ر ال��ذي يؤكد 
مخاوف السفير الفرنسي في صنعاء الذي 
حذر األسبوع الماضي الحكومة من مخطط 
للقاعدة للسيطرة على حضرموت .. وأعرب 
السفير فرانك جيله عن قلقه من انتشار 

مجاميع إرهابية في مدينة المكال تحاول 
إخضاع المنطقة تحت سيطرتها ..

وف��ي تطوير خطير على االنفالت 
األمني استشهد امس االول ضابطان 
في حضرموت وعدد من مرافقيهم في 
عمليات نفذتها القاعدة.. كما أصيب 
ضابط وجنديان في انفجار نفذه 
تنظيم القاعدة واستهدف مركبة 
للجيش في وادي حضرموت الثالثاء.

وينشط تنظيم القاعدة بقوة في 
حضرموت خصوصا في غيل باوزير 
والشحر ووادي حضرموت حيث يضاعف 
االعتداءات على الجيش واألمن، كما تشير 
التقارير.. والذي يعاني من عدم توازن بسبب 

عمليات اإلقصاء التي تطال قادة وعددًا من 
األلوية والوحدات األمنية والعسكرية تحت 

دعاوى الهيكلة.
الرئيس عبدربه منصور هادي وفي لقائه 
بعضو مجلس الشيوخ األمريكي السيناتور 
جون ماكين ناقش اإلج��راءات المتخذة في 
سبيل مواجهة تنظيم القاعدة اإلرهابي 
في أبين وعدد من المناطق الذي توافدت 

عناصره من مختلف البلدان مستغلة 
ال��ظ��روف الصعبة وانقسام الجيش 
واألمن وحاولت إقامة إمارة إسالمية 
في ابين .. وقال :« إن قوة من الجيش 
انتدبت لضرب وطرد القاعدة من أبين 
وشبوه كانت عمليات السيوف الذهبية 
التي أطاحت بشراذم تنظيم القاعدة 
».. وأكد ان هزيمة القاعدة ستمثل 
بداية النهاية إلنهائها من جزيرة 

العرب.
حكاية الطائرات..

واألخ��ط��ر من ذل��ك هو تواصل مخطط 
ضرب الطائرات الحربية التي تقيد ضد 

مجهول لعدم نية الحكومة كشف من يقف 
خلف استهدافها رغم ان الجميع يدركون من 
المسفيد من ضرب وتدمير القوات الجوية 
والتي باتت هدفًا مباشرًا لعناصر تنظيم 
القاعدة، حيث قال مصدر محلي في رداع 
محافظة البيضاء الثالثاء: إن طائرة مروحية 
عسكرية » هليكوبتر » تعرضت إلطالق 
نار من قبل مسلحين من عناصر تنظيم 
القاعدة قبل هبوطها بمعسكر جبل الثعالب 
بمديريةالقريشية قيفة.. وكانت طائرة 
مروحية تقل مشاركين أعضاء بمؤتمر 
الحوار الوطني قد تعرضت إلطالق 
ن��ار بمنطقة ري��ام مديرية 
الشرية محافظة البيضاء 
منتصف مايو الماضي.. 
إضافة إل��ى أن طائرة 
اخرى تعرضت العتداء 
وأجبرت على الهبوط 

في ذمار.
صعود القبيلة..

إن تجاهل الحكومة 
أي  تسجيلها  وع���دم 
م��وق��ف ايجابي تجاه 
م��ع��ان��اة ال��م��واط��ن 
وهمومه« والتي تظهر 
ف��ي غ��ي��اب ال��ق��ان��ون 
وضعف هيبتها وانتزاع 
سلطاتها الدستورية من 
مليشيات مسلحة..  قبل 
فتحت االبواب امام صعود نجم 
القبيلة بعد ان 
ك���ان ق��د ع��ول 
على  ليمنيين  ا
انحساره وأفوله.

عودة جزئية..
ول���أس���ف ها 
ه��ي ال��وس��اط��ة 
تلعب  لقبلية  ا
ال��ح��ك��وم��ة  دور 
وت��ح��اول السماح 
ب���إع���ادة ال��ت��ي��ار 
وهذا  لكهربائي  ا
يعني ان الحكومة 
غير جادة في ايقاف 
ال��م��ه��ازل وح��ال��ة 
االس��ت��ه��ت��ار ال��ت��ي 
تلقي بكاهلها على 
ال��م��واط��ن اليمني 
وت���ك���ب���ده خ��س��ائ��ر 
فادحة.. واالمر سيان 
ب��ي��ن ض��ب��ط سلطة 
وهيبة الدولة وفرض 
قوانينها وبين مفاوضة 
باتت  لذين  ا لقبائل  ا
اليوم بأيديهم سلطة 
الحل والعقد ولم يتورع 
مؤخرًا المسلحون وهم من عشيرة جرادان 
ان يطالبوا الحكومة بإطالق سراح أحد 
أبنائهم مسجون منذ سنوات في المكال 
على خلفية قضية جنائية.. كما سبق ولبت 
الحكومة مطالب مماثلة لمحكومين بقضايا 

جنائية في نهم.
سخط شعبي..

ويتفاقم السخط الشعبي إزاء استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي حيث نفذ عدد من 
المواطنين في مدينة عدن، وقفة احتجاجية 
للتنديد بانقطاع الكهرباء أمام منزل محافظ 
المحافظة.. وأشعلوا شموعًا للتعبير عن 

سخطهم من انقطاع الكهرباء.
لأسف نجد ان التهديدات اطلقت مؤخرًا 
لمستهدفى خطوط الكهرباء وأنابيب النفط، 
لم تمنع استمرار دخ��ول البالد في ظالم 
دامس تجاوز الحد المعقول ومازالت إلى 

اليوم.
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استهداف متعمد 
لضرب الخدمات..!!

50 مليار خسائر ضرب 
الكهرباء

10 مليار دوالر تتبخر مع 
النفط المهدور

مراقبون: ما يحدث للنفط 
والكهرباء من جرائم الحرب

أثارت اجراءات- نقل اللواء الثالث مشاه جبلي من محافظة مأرب    
ومحاولة تفكيكه- حفيظة المواطنين بعد أن تمكن مؤخرًا من 
تحقيق االستقرار االمني داخل المحافظة من خالل مجموعة االجراءات 
التي نفذها لتأمين عمليات نقل الطاقة الكهربائية ومنع استهداف انابيب 
النفط والتجول باألسلحة.. واعتبر مراقبون ما تعرض له اللواء يندرج ضمن 
استهداف المؤسسة الدفاعية واالمنية التي تجرى بشكل ممنهج في ظل 

تواطئ حكومي مع مرتكبي الجرائم التخريبية.
كتب - بليغ الحطابي

 مدير امن ذمار ينجو من االغتيال
نجا مدير امن محافظة ذمار العميد عبد الكريم عبد 
الواحد العديني من محاولة اغتيال نفذها مجهولون 

أمس األول السبت بمدينة ذمار.
وأوضح مصدر امني أن مسلحين أطلقوا وابل من 
األعيرة النارية على سيارة مدير امن ذمار أثناء مرورها 
في احد الشوارع الرئيسية بمدينة ذمار قبل أن يلوذوا 

بالفرار.
وأك��د المصدر أن محاولة االغتيال تأتي بعد أن 
ضبطت األجهزة األمنية اربعة من اخطر العناصر 
اإلجرامية بينهم متهم بأكثر من 70 قضية جنائية 
تتنوع بين القتل والسلب والنهب والتقطع منذ أكثر 

من 14 عاما.

تعز-  احمد النويهي
حذر قائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين المهربين واإلرهابيين من 
االستمرار في عملياتهم التخريبية والكف عن أعمال التهريب واإلضرار بالوطن 
وبأمنه واستقراره . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة محور تعز أمس ووقف 
المؤتمر على شحنة االسلحة التركية التي تم ضبطها والتي كان آخرها الشحنة التي 

ضبطت بمنطقة ذباب والبالغ عددها »11.182« قطعة.
إلى ذلك أكد قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز العقيد أحمد عامر مجيدع 
استغالل ضعفاء النفوس لأوضاع األمنية خالل المرحلة الماضية في أعمال تهريب 
خبيثة وقاتلة . منوها أنه خالل األشهر القليلة الماضية تم ضبط أكثر من 50 ألف 
قطعة سالح . مشيرا أن هؤالء اإلرهابيون يريدون ايصال شعبنا إلى المقابر والدمار 
واالقتتال وإقالق السكينة العامة . وأكد قائد الشرطة العسكرية بتعز ان المستهدف 

من هذه العمليات هو اليمن في الدرجة األولى وثانيا دول الجوار وفي مقدمتهم 
أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية، وأضاف: ان وطننا بحاجة اليوم إلى التالحم 

واالصطفاف لتفويت الفرصة أمام أعداء األمن واالستقرار.
وكان عدد من المسلحين يتبعون اللواء عبداهلل القاضي بعد ظهر أمس االحد 
مطار تعز الدولي. وقال مصدر في مطار تعز الدولي ان عبداهلل القاضي ومعه أكثر 
من خمس سيارات تحمل مسلحين اقتحموا البوابة الثانية لمطار تعز ودخلوا الى 
مهبط الطائرة في محاولة منهم اليقاف اقالع الطائرة حتى يسافر القاضي على 
متنها لحظة اقالعها وهو ما أثار الرعب والهلع في نفوس موظفي المطار -حسب 

موقع اليمن السعيد-.
وكان محافظ تعز رئيس اللجنة األمنية شوقي احمد هائل قد وجه بسرعة وضع 
حزام أمني على كافة مداخل المدينة وتشكيل غرفة عمليات أمنية تحت أشرافه 

لمتابعة قضية اختطاف أجنبيين االثنين الماضي من قبل مسلحين مجهولين .

50 ألف قطعة سالح ضبطت بتعز.. واإلرهابيون يستهدفون اليمن والسعودية
قايد الشرطة العسكرية

سيئون إغالق مطار 
ومديرية المطار احتجاجا على تدهور األوضاع بمطار سيئون بحضرموت حركة اوقف ضباط وافراد القوات الجوية  لمحافظة  ا ف��ي  وصحراء حضرموت .في قيادة األجهزة األمنية ب��وادي القضايا االمنية األخرى وإعادة النظر وتقديمهم للعدالة وفي غيرها من العميدالعميسي والعقيد باشكيل ع��ل��ى ال��م��ت��ورط��ي��ن ف��ي اغ��ت��ي��ال وطالب المحتجين بالقاء القبض اليوم بسيئون.ارهابي استهدف سيارته ظهر نفس وصحراء حضرموت اثر تعرضه لتفجير باشكيل مدير البحث الجنائي بوادي اغتيال العقيد الركن عبد الرحمن أمس األول بمدينة سيئون وكذلك قائد الشرطة الجوية بمطار سيئون اخرها اغتيال العميد يحي العميسي لقادة وضباط االمن والجيش . وكان تزايد األعمال اإلجرامية واالغتياالت سيئون على وجه التحديد وذلك اثر األمنية 

اعتداء ارهابي على 
محطة نفطية بشبوة
مفخخة  رة  سيا نفجرت  ا

يقودها ارهابي أمس أحد 

ب��ال��ق��رب م��ن محطة ضخ 

النفط تتبع منشأة بلحاف 

النفطية في محافظة شبوة.

وأوض�����ح ال��م��ص��در أن 

الن  تتضرر  ل��م  لمحطة  ا

الجنود اطلقوا النار على 

السيارة قبل وصولها ما ادى 

الى انفجارها على بعد امتار 
من المحطة .

وأشار مصدر عسكري الى 

ان المحطة رقم 9 شهدت 

مسلحين  بين  ت  كا شتبا ا

مجهولين يرجح تبعيتهم 

لتنظيم القاعدة والجنود 

المرابطين عندما حاولوا 

استهداف انبوب الغاز الممتد 

من محطة صافر بمأرب الى 
ميناء بلحاف.

تحدث  للشباب الملتحقين بدورات الحاسوب  

دهشوش: لم يعد في صفوف المؤتمر الشعبي 
انهزاميون وال متذبذبون

حجة- صادق شلي

حضر الشيخ فهد دهشوش- رئيس  
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
حجة -اللقاء التنظيمي الموسع الذي اقامته 
المنسقية الخاصة برعاية وتأهيل كوادر 

المؤتمر الشعبي العام في مجال الحاسوب.
وفي اللقاء ألقى الشيخ فهد دهشوش كلمة 
هنأ فيها الدارسين والدارسات نيلهم ثقة 
فروع مديرياتهم ودعاهم لإلسهام بفعالية 
وقوة في تنمية خبراتهم ومهاراتهم في 
مجال الحاسوب ليساهموا في تقديم كل 
ما تعلموه لزمالئهم في المديريات والقرى 

والعزل.
وأض���اف: ل��م يعد ف��ي صفوف المؤتمر 
متذبذبون وال انهزاميون، فكلنا شجعان 

ونفتخر ونعتز بانتمائنا لتنظيمنا الرائد 
المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس من رحم 
وطننا ومن احالم وتطلعات كل ابناء شعبنا، 

ونفخر اننا الوحيدون الذين نبعنا 
وترعرعنا كتنظيم سياسي من 
اليمنية الخصبة ولم  التربة 
ولن تكون لنا اي صلة بالخارج 

نهائيًا.
ش  هشو د لشيخ  ا تمنى  و

للجميع التوفيق والنجاح.. 
المنظمين  وشكر 

والداعمين على 
جهودهم في 

ان��ج��اح ه��ذه 
األنشطة.

وكان اللقاء 

بدأ بآٍي من الذكر الحكيم.. ألقيت بعده كلمة 
المنظمين التي القاها االستاذ خالد الويري، 
وكلمة المعاهد المشاركة في تنمية مهارات 
كوادر المؤتمر ألقاها المهندس خالد 

العصري .
كما ألقى االستاذ ماجد الظبري 
كلمة المشاركين في ال��دورات 
شكر  ع��ن  فيها  عبر  لتدريبية  ا
المشاركين والمشاركات لرئيس 
فرع المؤتمر لتبنيه ورعايته هذه 
الدورات التدريبية المكثفة 
في مجال الحاسوب.

ح���ض���ر ال��ل��ق��اء 
االخ�����وة اع��ض��اء 
ق���ي���ادة ال��ف��رع 

بالمحافظة .

أهالي القبالني يعتصمون أمام 
ديوان تعز.. واإلصالح يعترضهم

نفذ أولياء الدم وأهالي مديريات 
بعدان والشعر والعود اعتصامًا 
ومسيرة احتجاجية أم��ام دي��وان 
لبة  للمطا ت��ع��ز  محافظه  ع���ام 
بقتلة عبدالجبار القبالني الذي 
يحمل الجنسية األمريكية والذي 
يد عصابة مسلحة  اغتيل على 
في أحد صوالين الحالقة ، أمام 
فندق الحجاجي بمنطقة الحوبان 
بمحافظة تعز الجمعة الماضية.. 
غ��ي��ر أن م��ل��ي��ش��ي��ات اإلص���الح 
ال��م��وج��ودي��ن أم���ام المحافظة 

اعترضوا المسيرة بحجة حمل السالح..
وق��ال نجيب القبالني أحد أولياء ال��دم بأن 
اعتصامهم أمام ديوان المحافظة أمس األول 
السبت للمطالبة بقتله الشهيد / عبد الجبار 
القبالني والذي قتل على يد عصابة مسلحه 
دون اى أسباب أو خالفات تذكر مع أي كان وإنما 

عدوان وظلم مؤكدًا أن الجهات 
االمنية لم تحرك ساكنًا حيال 
ذلك ، وهدد المعتصمون بقطع 
شوارع بتعز إذا تقاعست الجهات 
إلقاء  بالمحافظة من  االمنيه 
القبض على القتلة وتسليمهم 
للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.  

وبحسب ما أك��د شهود عيان 
بأنه أثناء خروج البعداني من 
صالون الحالقه متوجها صوب 
سيارته و إثناء صعوده للسيارة 
فوجئ بالمسلحين يحاصرونه 
من اليمين واليسار ، محاولين إنزاله من 
السيارة بالقوة وتحت تهديد السالح إال أنه 
رفض االنصياع لهم وقاومهم ورفض تسليم 
سيارته نوع جيب تويوتا فاطلقوا عليه النار وما 
لبث أن فارق الحياة وقاموا برمي جثته في أحد 

الشوارع.
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