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قامت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب برئاسة د. خالد علي معصار وعضوية كل من 
د. عبدالرحمن صالح معزب وعبدالله حسن خيرات ومحمد علي المقرني بالنزول إلى سجن مديرية 
الزيدية بمحافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول النتائج المترتبة على استهدافه من قبل طيران 
تحالف العدوان السعودي، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى من نزالء السجن 
.واطلعت اللجنة البرلمانية على حجم الدمار الكبير الذي خلفه القصف الوحشي لمبنى السجن 
واستهدافه المباشر لعنابره التي كانت مليئة  بالنزالء أثناء القصف على ذمة قضايا جنائية ومدنية 
مختلفة .والحظت اللجنة أن هذا االستهداف جاء بمخالفة صريحة للقانون اإلنساني الدولي وقواعد 
الحرب وارتكبت بذلك دول التحالف جريمة إبادة جماعية وحربًا مكتملة األركان تضاف لسلسلة 

جرائمهم السابقة بحق الشعب اليمني.
هذا وقد التقت اللجنة البرلمانية في إطار قيامها بالمهمة الموكلة اليها من قبل مجلس النواب 
بمسئولي  المديرية واستمعت منهم إلى ايضاحات تفصيلية عن عدد النزالء الذين استشهدوا وعدد 

ات الضبط  الجرحى وحاالتهم الصحية ، وطبيعة التهم التي كانت موجهة لهم ومدى سالمة اجراء
وجمع االستدالالت  والتحقيق والمحاكمة .

كما عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ممثلة بأمين عام 
المجلس المحلي ، والسلطة القضائية بالمحافظة ممثلة برئيس نيابة االستئناف وكذا الجهاز األمني 
ممثًال بنائب مدير أمن المحافظة ، حيث ناقشت اللجنة معهم نتائج زيارتها الميدانية لسجن مديرية 
الزيدية واألضرار البشرية والمادية الناتجة عن قصف العدوان ، والسلبيات التي الحظتها اللجنة 
أثناء عملية النزول والتي كان من أهمها عدم البت في القضايا غير الجسيمة والتي كان من الممكن 
معالجتها عبر دفع الغرامات البسيطة ، وكذلك وضع نزالء السجن بأعداد كبيرة في مكان واحد 
وعدم ترحيل أصحاب القضايا الجسيمة للسجن المركزي بالمحافظة ، وغيرها من المعالجات التي 

ستطرحها اللجنة في تقريرها الذي ستقدمه للبرلمان خالل الفترة القادمة.

أسفر خالف قبلي بين اسرتي القحيف وداجنة الى تبادل اطالق النار داخل 
سوق ما ادى الى مأساة حقيقية حيث سقط اربعة قتلى واصابة آخرين بجروح 

في تبادل اطالق نار بينهم ..
«الميثاق» ان خالفًا حدث-الجمعة- بين آل القحيف وآل  وذكر مصدر محلي لـ
داجنة في سوق الخميس الشرنمة بالعود النادرة محافظة إب وادى الى مقتل 
اربعة اشخاص من الطرفين..واوضح المصدر ان الخالف بسيط وكان يفترض 
ان ال يؤدي الى القتل لو تدخل العقالء ، مشيرًا الى انه قد نتج عن تبادل اطالق 
الرصاص مقتل كل من عدنان القحيف وعرفات راشد القحيف وزيد ثابت داجنة 

وشخص آخر من بني داجنة، اضافة الى اصابة آخرين ..
وطالب المصدر السلطات المختصة والعقالء والقبائل المجاورة بسرعة التحرك 

الى مكان الخالف الحتواء المشكلة وايقاف اطالق النار..

مقتل ٤ أشخاص في سوق الشرنمة اللجنة البرلمانية  تزور مديرية الزيدية
بالعود

تسعى السعودية إلى إلحاق كارثة بيئية في البحر االحمر تستهدف القضاء 
على االسماك واالحياء البحرية في جنوب البحر االحمر ، حيث تتعمد قوات 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن افشال كل الجهود التي تبذل 
للحيلولة دون تسرب اكثر من مليون و٢٠٠ الف برميل نفط على متن سفينة 
متهالكة وترسو في سواحل محافظة الحديدة منذ٢٠١٥وتحتاج الى صيانة ..
وبهذا الخصوص اوضح مصدر بميناء رأس عيسى النفطي ان تحالف العدوان 
يحتجز كمية من المازوت تابعة لشركة النفط اليمنية ومنعها من دخولها إلى 
ميناء رأس عيسى لتشغيل السفينة العائمة "صافر" "الخزان العائم" المتواجدة 

في سواحل محافظة الحديدة والتي تعمل بالمازوت.
وذكر المصدر- الثالثاء- أن شركة الشرق األوسط المالحية وجهت رسالة 
لشركة النفط ذكرت فيها أن قوات تحالف العدوان السعودي منعت الناقلة 
النفطية (راما ١) التي تحمل على متنها ٣٠٠٠ طن من مادة المازوت من 
الدخول لتزويد السفينة صافر بالماوزت، حيث اعترضت طريق الناقلة ومنعتها 
من دخول المياه اإلقليمية اليمنية لتفريغ الكمية المشتراة والمقدرة بـ ٣٠٠٠ 
طن من مادة المازوت رغم حصولها على ترخيص مرور من قبل فريق التفتيش 

الخاص باألمم المتحدة المتواجد في جيبوتي.

وحذر المصدر من حدوث كارثة بيئية في حال عدم إجراء صيانة عاجلة 
للسفينة العائمة التي تحمل مليونًا و٢٠٠ ألف برميل من نفط صافر الخفيف 
الخام منذ أبريل ٢٠١٥م .. الفتا إلى أن مادة المازوت نفدت من السفينة صافر 
قبل ثالثة أشهر وبسبب الحصار الذي يفرضه العدو لم تتمكن الشركة من 
استيراد مادة المازوت لتشغيلها . وأشار إلى أن استمرار الحصار على الموانئ 
اليمنية ومنع دخول الكمية المستوردة من مادة المازوت تتهدد بحدوث تسرب 
نفطي من السفينة صافر نتيجة تآكلها وتقادمها حيث يزيد عمرها عن ٦٠ 
عامًا، االمر الذي يتطلب تشغيل محركاتها والقيام بأعمال صيانة عاجلة خاصة 
وان مستوى تهالك السفينة بلغ مستويات خطيرة جرى تفشي الصدأ بمختلف 

جوانبها وهو ماينذر بتسريب الكميات النفطية الكبيرة الى البحر.
وحمل المصدر قوات تحالف العدوان السعودي المسئولية القانونية عن 
تداعيات احتجاز شحنة المازوت المشتراة لتشغيل السفينة العائمة في حال 
حدوث تسرب نفطي من السفينة والذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية 
كبيرة وسيلحق الضرر الكبير بالثروة السمكية والبيئة البحرية برمتها باإلضافة 
إلى تداعيات ذلك على سالمة المواطنين نظرا لقرب السفينة صافر من الشاطئ.

أكثر من مليون برميل نفط تهدد سواحل البحر االحمر
تحـــــــالف العـــــــــــــــــــدوان يحتجزها منذ ١٨ شهرًا

جامعة إب تطلق نداء استغاثة لحماية الحرم الجامعي من ناهبي األراضي
ــور طـــارق  ــت ــدك ــيــس جــامــعــة إب ال ــاشــد رئ ن
المنصوب الجهات المختصة التدخل لحماية 
الجامعة من متنفذين يسعون الى البسط على 
مساحة ١٥٠ قصبة  داخل الحرم الجامعي بدون 
وجه حق او سند قانوني.. واتهم رئيس جامعة إب 
المدعو الشهاري المدعوم من نافذين ومتهبشين 
وعصابة نهب والــذي  يدعي ملكيته  لالرضية 
المجاورة  للمكتبة المركزية للجامعة دون حق..

ــدكــتــور طــارق  ــي بـــالغ نــشــره ال جـــاء ذلــــك  ف
المنصوب في صفحته بالفيسبوك مساء الخميس.. 

«الميثاق» تعيد نشره نصًا.. 

بالغ إلى الرأي العام.. وإلى كل من يعنيهم األمر!!
بلغنا قــبــل قــلــيــل، ومـــن مــصــادر مــوثــوقــة أن 
ــذي يدعي -دون وجه  (المدعو الــشــهــاري)!! ال
حق، وبــدون أسانيد قانونية صحيحة، ملكيته 
لألرضية المجاورة للمكتبة المركزية بجامعة إب 
(ومساحتها ١٥٠ قصبة تقريبًا)، يريد بيع تلك 
األرضية ألفــراد آخرين، وأنــه قد حصل -بنفس 
الطريقة المشبوهة التي حصل بها على تجديد 
لــإلجــارة من أحــد موظفي مكتب األمـــالك- على 
رخصة بناء عليها (من جهة االختصاص).. مع 
أن األرضية سلمت للجامعة بموجب اتفاق بين 

قيادات جامعة إب، ومكتب الــزراعــة، السابقة 
والحالية، كونها تقع أصًال داخل الحرم الجامعي، 
وبعلم السلطة المحلية نفسها، ومكتب األمالك 
بالمحافظة (المدير السابق األستاذ عبدالقدوس 
ــه)، ومــديــر عــام الجهاز  ــل الكبسي - رحــمــه ال
المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضًا، بموافقة 

السلطة المركزية).
وإننا؛ إذ نستغرب هذا السلوك الشائن من هذا 
الــشــخــص، الــمــدعــوم مــن نــافــذيــن ومتهبشين 
وعصابات نهب األراضي في المحافظة (نتحفظ 
عــن إعــالن أسمائهم اآلن، مــع أنهم معلومين 

للجميع)، لم تعد تميز بين الحالل والحرام، وال 
بين الحق والباطل، وال بين الملك العام والمال 

الخاص!!
نعلن أنــنــا فــي جامعة إب بجميع منتسبيها 
وقــيــاداتــهــا سنلجأ مــن أجــل الــدفــاع عــن حرمة 
أراضي الحرم الجامعي إلى كافة الجهات والوسائل 
المشروعة، ونرجو أن ال يضطرونا إلى استخدام 

وسائل أخرى غيرها!!
والله من وراء القصد، عليه توكلت، وبه استعنت، 

هو نعم المولى ونعم النصير..
إب  في ١٠ نوفمبر ٢٠١٦م

ف الحديدة منطقة منكوبة 
ّ
األمم المتحدة تصن

اعتبر مسؤول أممي، محافظة الحديدة «من أكثر المناطق المنكوبة في 
اليمن» من حيث سوء التغذية، جّراء النزاع المتصاعد منذ قرابة عامين، 

وصّنفها «في مرحلة الطوارئ».
وأعــرب جــورج خــوري، مدير مكتب األمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية «أوتشا» في اليمن، في بيان صحفي-السبت- عن «عميق القلق إزاء 
ارتفاع معدالت سوء التغذية في الحديدة والمناطق الساحلية المجاورة 

التي تعد من أكثر المناطق المنكوبة في البالد».
صّنف في مرحلة األزمة أو الطوارئ، حسب 

ُ
وأفاد خوري: «المحافظة ت

التصنيف المتكامل النعدام األمن الغذائي لألمم المتحدة».

وذكر البيان، أن وفدًا من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
قام بزيارة ميدانية يومي ٩ و١٠ نوفمبر الجاري، إلى محافظة الحديدة 
لالطالع عن كثب على األوضاع اإلنسانية وسبل تعزير عمليات اإلغاثة في 

هذه المحافظة الساحلية والمحافظات المجاورة.
ووفقًا للبيان، زار الوفد ميناء الحديدة برفقة مجموعة من شركاء العمل 
لع على الصعوبات بسبب توقف الرافعات عن 

ّ
اإلنساني العاملين بالميناء، واط

العمل منذ أغسطس ٢٠١٥م.
وجّدد خوري، دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي 
(الميناء) القتصاد البالد، والذي كان منفذًا لقرابة ٨٠٪ من السلع التي كانت 

تدخل اليمن قبل الصراع.

وحسب البيان، انتقل الوفد إلى مديرية «بيت الفقيه» (تتبع محافظة 
الحديدة)، وعاين األوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

كما زار الوفد المستشفى المحلي في «بيت الفقيه»، الذي يقوم بمعالجة 
الحاالت المتزايدة لسوء التغدية بدعم من منظمات األمم المتحدة اإلنسانية 

العاملة في المنطقة.
وتشهد بلدات محافظة الحديدة، تزايدًا كبيرًا في معدالت سوء التغذية 

وانتشار الجوع في أوساط السكان المحليين.
وقال البيان: إن حوالي ٣٠ منظمة إنسانية، تعمل حاليًا بالمحافظة، في 

مجاالت الصحة والغذاء والماء والصرف الصحي واإليواء.

محافظ إب يحل 
قضية ثأر بين أسرتي 

الضبياني والبعداني
نجحت وســاطــة قــادهــا مــحــافــظ إب االســتــاذ 
عبدالواحد صالح في انهاء قضية ثأر بين أسرتي 
الضبياني والبعداني بمنطفة عياد مديرية المشنة 
بالمحافظة فقد أعلنت أسرة الضبياني- الثالثاء- 
العفو العام عن الجاني في قضية مقتل أكرم محمد 

علي الضبياني.
وخالل مراسم الصلح التي جرت بساحة منطقة 
عياد بحضور وكالء المحافظة والقيادات األمنية 
والعسكرية والمشائخ والوجهاء .. أشاد محافظ 
إب بمبادرة أســرة الضبياني وعفوها عن الجاني 
في قضية مقتل أكرم الضبياني حقنًا للدماء ودرءًا 
للفتنة وتــوحــيــد الــصــفــوف لمواجهة الــعــدوان 

السعودي الغاشم.
مؤكدًا أن حل قضايا الثأر والسعي في نشر ثقافة 
اإلخاء المحبة والتسامح ورص الصفوف ونبذ ثقافة 
الفتنة واالقتتال يأتي في إطــار أولــويــات قيادة 

المحافظة والسلطة المحلية.
وقــال: "ما يتعرض له اليمن من عــدوان غاشم 
وحــصــار جــائــر يحتم على الجميع نبذ األحــقــاد 
والضغائن وتوحيد الجبهة الداخلية والحفاظ 
على النسيج اإلجتماعي وتعزيز أواصــر األخوة 
أكثر من أي وقت مضى..الفتًا إلى أن حل القضية 
يأتي في إطار جهود قيادة المحافظة لحل قضايا 
الثأر وتخليص المجتمع من هذه اآلفة التي تؤرق 

الجميع وتزعزع األمن والسلم االجتماعي.
هــذا وقــد عبر أهــالــي وأعــيــان ومشائخ أسرتي 
الضبياني والبعداني عــن شكرهم وتقديرهم 
لــجــهــود قــيــادة السلطة المحلية بالمحافظة 
واألجهزة االمنية والشخصيات االجتماعية لحل 
القضية وإغالق ملفها بشكل نهائي.حضر الصلح 
وكالء المحافظة عبدالحميدالشاهري وعلي الزنم 
والدكتور أشرف المتوكل وعبدالرحمن الزكري 
ومــديــر أمــن المحافظة العميد محمد الشامي 
ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني وعدد 

من المسئولين بالمحافظة والمجلس المحلي.


