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9االثنين: 
المجلس السياسي يدعمم والحكومة عاجزة

)قانون المبندقين(  تسريح واجتثاث للموظفين في كشوفات الخدمة قبل عام 2011م  شغل الوظيفة العامة يخضع لـ

االعتداءات على موظفي الدولة.. إلى متى؟!

استمرار اساليب البلطجة ضد اغلب موظفي الدولة الشرفاء  في 
العاصمة صنعاء او بقية المحافظات  من قبل الجماعات المسلحة 
دليل واض��ح ان هناك من يتوهم ان بإمكانه تحويل اليمن الى 
اقطاعية خاصة ألسرته واتباعه عبر اساليب العنف والترهيب 

والبلطجة والقتل واالختطافات وغيرها ..
ما تعرض له مؤخرا الدكتور جمال الدعيس مدير عام برنامج 
الطب ال��دوائ��ي م��ن اع��ت��داء داخ��ل ال����وزارة م��ن قبل اح��د وك��اء 
ال��وزارة ليس حادثًا عرضيًا وال تصرفًا شخصيًا  او فرديًا ، بل 
ات مماثلة واساليب داعشية جديدة تمارس في  هناك اعتداء
مختلف المرافق بطريقة اصبح السكوت عنها جريمة بحق الجميع 
..فدعممة المجلس السياسي وعجز الحكومة عن ردع المعتدين 
والمتفيدين باطا للمناصب والوظائف والرتب والرواتب  والمحتلين 
لهيئة التأمينات وهيئات االدوية وجامعة حجة  هيئة المواصفات 
و..الخ ..وغيرها من االف المناصب التي شجعت المبندقين  على 

فرض قانون  همجي لشغل الوظيفة العامة ..
فيما تعرض له الدكتور جمال الدعيس مدير عام برنامج الطب 
الدوائي بوزارة الصحة ..اعتداءًا سافرًا لم يستهدف شخص جمال 

الدعيس وانما كل مسئولي الدولة الذين يستهدفون واحدًا بعد 
اآلخر ووزي��رًا بعد وزير ووكيًا بعد وكيل  وعقيدًا بعد عقيد 

ومحافظًا بعد محافظ حتى آخر موظف ..
بالطبع وزير الصحة العامة والسكان  الدكتور محمد سالم بن 
ات  القانونية ازاء هذا االعتداء ورفع بما حدث  حفيظ  اتخذ االجراء
الى المجلس السياسي الذي اصبح يعمل بطريقة عجيبة تزيد 

المشاكل تعقيدا . 
ان على  المجلس السياسي  وحكومة االنقاذ على االق��ل ان 
يتدخلوا ويصدروا ق��رارات بفصل واجتثاث كل  المسؤولين 
والموظفين   ممن توظفوا قبل عام 2011م.بطريقة تحفظ 
لهم كرامتهم وانسانيتهم ، بدال عن المشاكل واقتحام الوزارات 
والمؤسسات  والهيئات واالعتداء على موظفين يخدمون اليمن 

والشعب اليمني.
سمع الجميع مؤخرا عن تحرك المجلس السياسي بشأن قضية 
االع��ت��داء على الدكتور الدعيس ، لكنه تحرك لن يختلف عن 
تحركاته حيال قضايا االعتداء على مئات الموظفين فمن لم ينصف 
موظفي الهيئة العامة للتأمينات  وغيرها لن ينصف الدكتور 

الدعيس ..النهم يريدون ان يستعبدوا احرار الشعب او يقتلوهم 
او يطردوهم خارج  بادهم وارضهم ..وهذا تفكير جنوني وكارثي  

.
وبحسب معلومات تداولتها وس��ائ��ل اعامية فقد شكل  
المجلس السياسي  لجنة برئاسة محمود الجنيد مدير مكتب 
رئاسة الجمهورية للتحقيق في قضية االعتداء على الدكتور 
جمال الدعيس ، بطريقة ال اخاقية داخ��ل ح��وش ال��وزارة 
من قبل الوكيل ومرافقيه المسلحين. وان اللجنة قد التقت 
بالموظفين واستمعت  الى افادتهم بخصوص حادثة االعتداء 
على الدكتور الدعيس والشكاوى المقدمة ضد الوكيل، والتي 

أكدت جميعها ادانته.
ات  حالة استياء كبيرة تسود جميع  االوساط إزاء جرائم االعتداء
المتكررة على موظفي الدولة ، االمر الذي يتطلب من المجلس 
السياسي  وحكومة االنقاذ استشعار مسؤولياتهم الوطنية وعدم 
السماح للطابور الخامس ممن يستغلون العدوان بمحاولة تنفيذ 
مشاريعهم الصغيرة والمريضة والتي اليمكن  القبول بها حتى لو 

عاد سيف الوشاح لجز هامات أحرار الشعب اليمني.

اســتمرار اســاليب البلطجة ضد اغلب موظفي الدولة الشــرفاء  في العاصمة صنعاء او بقية 
المحافظات  من قبل الجماعات المســلحة دليــل واضح ان هناك من يتوهم ان بإمكانه تحويل 
اليمن الى اقطاعية خاصة ألســرته واتباعه عبر اســاليب العنف والترهيب والبلطجة والقتل 

واالختطافات وغيرها ..

سلموا لي على مدير أمن إب وقولوا له: المشغول اليشغل

هرب المجرم والعسكر يطالبون 
بأجرة المحضر!!

ق��ام ش��اب من المهمشين يدعى ) ص.أ.س ( 
بعد عصر االثنين الماضي بمحاولة اغتصاب 
طفلة مهمشة يتيمة األب اليتجاوز عمرها األربع 
سنوات في حمامات الجامع الكبير وسط مدينة 

إب..
حيث ان الشاب )ص .أ . س ( كان مخزنًا في بيت 
الطفلة ويشارك أخاها الفرح في عرسه وعند تمام 
الساعة الخامسة بعد العصر استدرج الطفلة الى 
احد حمامات الجامع الكبير وقام بخلع السروال 

وحاول اغتصابها!
مشيئة الله كانت موجودة فبينما كان يحاول 
اغتصابها في الحمام في الوقت ذات��ه ك��ان أحد 
شباب المدينة في الحمام المجاور فسمع صوت 
الطفلة وهي تبكي وتقول له) بس كمى اشتكي 
ألب��وك ( وعندها خ��رج من الحمام ودق��دق باب 
الحمام الذي يوجد فيه الذئب البشري وقال له ليش 
الطفلة تبكي قال له هذه اختي اريد ان اغسل لها 
وعند ذلك تأكد بأنه يكذب ونادى احد المهمشين 
المتواجدين في الجامع ليتعرف على ذلك الذئب 
هل هو اخو الطفلة ام يكذب فحضر ذلك الشاب 
وعرف انه ليس أخاها وعند ذلك انهالوا على الذئب 
البشري بالضرب ولكنه استطاع ان يهرب منهم !
وبعد ذلك اتصل بي االخ خليل سليم واحضر 
لعندي انساب تلك الطفلة واتجهنا ال��ى هيئة 

مستشفى الثورة للكشف على الطفلة ولكن لم يكن 
الدكتور متواجدًا في المستشفى واخبرونا بانه 
متواجد في عيادته امام المستشفى واتجهنا اليه 
وطرحنا عليه الموضوع وبعدها طلب منا 5000 
ريال مقابل الكشف ولكن اسرة الطفلة لم يكونوا 
يمتلكون اي مبلغ وبعدها اخرجت كل المبلغ الذي 
كان في جيبي وهو مبلغ 1900 ري��ال فسلمته 
للدكتور فتم الكشف على الطفلة والحمد لله انها 
سليمة ولم يحصل لها شيء فاتجهنا الى القسم 
الشمالي لعمل محضر بالجريمة وبعد االنتهاء 
وسماع الشهود اذا بي اسمع العسكري المناوب 
الذي يكتب المحاضر يطلب من اسرة الطفلة قيمة 
المحاضر واذا بي اشاهد اسرة الطفلة كل واحد 
ينظر الى اآلخر وعلمت انه اليوجد لديهم فلوس.. 
خرجت من القسم بهدوء ألنه لم يعد يوجد لدي 

اي ريال في جيبي !!!
عدت إلى البيت واول ماوصلت إلى باب المنزل اذا 
لت واستبشرت خيرًا  بتلفون القسم يتصل بي تفاء
ألني توقعت أن يخبروني بانهم مسكوا المجرم، 
ألتفاجأ بالعسكري المناوب يقول لي وين اصحابك 

هربوا وماحاسبوش قيمة المحاضر !!!
هذا ماعندي وماجاكم شر !!!

من صفحة/ عمر الكثيري

جريمة قتل عمران أمام 
زوجته ووالدته بدم بارد

جريمة قتل المواطن عمران عمر الشيخ )35(  
عامًا من أبناء مديرية الشعر محافظة إب أمام زوجته 
ووالدته بكل وحشية وهمجية أثارت غضب واستياء 

كل أبناء محافظة إب.
فعمران خ��رج م��ن قريته ف��ي الشعر ومعه أمه 
وزوجته لزيارة اقاربهم في أي��ام عيدية.. وعند 
وص��ول��ه بالسيارة ال��ت��ي يسوقها إل��ى منطقة باد 
الشعيبي وفي أحدى النقاط العسكرية اوقف السيارة 
للتفتيش .. كان المسؤولون عن النقطة متواجدين 
.. وقال أحدهم السيارات التي تقل عائات تتحرك 
ب��دون تفتيش فتحركت السيارة التي قبل سيارة 
عمران، وهو ايضًا تحرك بعده بشكل طبيعي.. وفجأة 
لحقه مسلح يقود )موتر( فاطلق عدة اعيرة نارية 

على سيارة عمران الذي اوقف السيارة على الفور.
وما ان وصل المتهم بالقتل )الوشلي( إلى جوار 
عمران حتى وج��ه نيران ساحه إل��ى رأس عمران 
وارداه قتيًا أمام والدته وزوجته ..  ولفظ الضحية 
انفاسه أم��ام وح��ش وم��ج��رم مجرد م��ن ك��ل القيم 
واالخاق لم تنتهي المأساة إلى هنا.. بل إن السيارة 
تدحرجت وهرولت وسقطت وتعرضت والدة وزوجة 

عمران إلصابات مختلفة..
ت��رك القاتل أس��رة عمران تنزف وتندب عائلها 
الشهيد وذهب متمنطقًا ساحه ولم يتحرك أحد 

إلسعاف األم الثكلى والزوجة المكلومة..
استياء واسع ساد بين أبناء الشعر وباد الشعيبي 

وبعدان والعود وغيرها لفظاعة الجريمة ، فتم 
تسليم القاتل إلى األمن السياسي بعد تدخل مشائخ 
إب، واح��ي��ل بعد ذل��ك إل��ى إدارة البحث الجنائي 
بمحافظة إب وعلى الرغم في تردد أبناء الشعر على 
مكاتب مسؤولي المحافظة إال أن هناك من يسعى 
بشكل ق��ذر إل��ى ال��دف��اع ع��ن المتهم بالقتل عبر 
أساليب اليمكن أن يقبل بها عاقل الن دماء الناس 

ليست مباحة ألحد .
وب��ح��س��ب آخ����ر ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ق��د اس��ت��ك��م��ل 
المتخصصون في البحث الجنائي من جمع االستدالالت 
حول الجريمة وجهزوا الملف وكان يفترض إحالته 
مع المتهم إلى النيابة .. إال أن مسلحين من على عدة 
اطقم تتبع أسرة المتهم بالقتل ه��ددوا بقتل من 

يحيل ملف الجاني إلى النيابة وأسرة الضحية ايضًا.
تداعيات القضية تزداد.. وهناك من ينفخ في نيران 
الفتنة ويسعى لتفجير االوضاع وعلى قيادة محافظة 
إب أن تتحرك وتوقف أي تدخات في هذه القضية 
وتترك القضاء ليقول فيها قوله الفصل.. وال تسمح 
لمن يسعون للعب بالنار أن يستغلوا هذه القضايا 
استغااًل قذرًا السيما وأن جرائم القتل المماثلة صار 

السكوت عنها جريمة..
الجدير بالذكر أن وكيل محافظة إب األستاذ 
عبدالواحد المروعي التقى بأسرة المجني عليه 
األربعاء ووعد بالتدخل وإحالة ملف القضية إلى النيابة 

خال هذا األسبوع.

مدير عام اإلمداد الدوائي يروي 
تفاصيل االعتداء عليه

اوض����ح االس���ت���اذ/ جمال 
الدعيس مدير عام ادارة 
اإلم�����داد ال���دوائ���ي ب����وزارة 
الصحة أن وك��ي��ل ال���وزارة 
ل��ق��ط��اع ال���ط���ب ال��ع��اج��ي 
ال��دك��ت��ور/ ناصر العرجلي 
ال���م���وق���وف ع����ن ال��ع��م��ل 
بتوجيه من رئيس المجلس 
السياسي االع��ل��ى االس��ت��اذ 
/ صالح الصماد ك��ان يقوم 
ب��ص��رف األدوي����ة بطريقة 
ع��ش��وائ��ي��ة ول��ج��ه��ات غير 
مختصة ومنها مستشفى 
العلوم والتكنولوجيا الذي 
ص��رف له مايقارب 2 طن 
ون��ص��ف م��ن األدوي����ة دون 

علم الوزير.
وقال الدعيس في تصريح 
ل�«الميثاق«: بأن هذه هي 
المرة األولى التي يتم فيها 
ص���رف ادوي����ة لمستشفى 
خاص دون توجيه وأنه على 
إثر ذلك تم تشكيل لجنة 
من االم��ن القومي وعندما 
نزلت اللجنة قامت بالتحقيق 
في جميع عمليات الصرف 
السابقة وال��ت��ي ثبت عدم 

قانونيتها.
مشيرًا إلى أنه على إثر ذلك 
اص��در وزي��ر الصحة ق��رارًا 
بتكليفه كمدير عام لإلدارة 
العامة لإلمداد الدوائي خلفًا 
للمدير العام السابق الذي 

تمت إحالته للتحقيق.
وق��ال ب��أن االدارة العامة 
لإلمداد الدوائي تتبع الوزير 

م��ب��اش��رة ف��ي ال��ائ��ح��ة منذ 
انشائها والتتبع أي قطاع 
في الوزارة حيث تم سحب 
التفويض من الوكيل الذي 
كان وزير الصحة السابق قد 

منحه للقطاع.
مضيفًا: أن ه��ذا األم��ر لم 
يرق للوكيل الذي حضر هو 
ومسلحون وحاولوا االعتداء 
ع��ل��ى م��دي��ر ع���ام االدارة 
ال��ع��ام��ة ل��إلم��داد ال��دوائ��ي- 
ال��ث��اث��اء- بعد أن ك��ان قد 
س��ب��ق وارس������ل ال��م��ش��رف 
األمني للوزارة قبل ذلك مع 
مسلحين محاولين االعتداء 

عليه.
واوض����ح أن ال��وك��ي��ل ق��ام 
بتهديده شخصيًا وان هذه 
الواقعة ليست األول��ى فقد 
سبق له وقام باالعتداء على 
عدد من الموظفين وحبس 
بعضهم ف��ي كونتينرات 
ال���وزارة قبل توقيفه عن 

العمل.
وقال: انه إثر ذلك اعلنت 
نقابة موظفي وزارة الصحة 
االض���راب عن العمل حتى 

تتم محاسبة المعتدي.
وأختتم تصريحه بالقول: 
إن رئيس المجلس السياسي 
األع���ل���ى وب���ع���د ال��ل��ق��اء به 
ها بتشكيل لجنة  ونائبه وجَّ
برئاسة مدير مكتب رئاسة 
الجمهورية ووكيل األمن 
القومي للتحقيق في كافة 

القضايا.

وفاة ثالث فتيات 
جراء سيول األمطار 

بالحيمة الخارجية

توفيت ثاث فتيات – الجمعة- جراء سيول األمطار 
الغزيرة بمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد 
األشول لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن السيول الغزيرة 

التي من الله بها على الحيمة الخارجية 
والمتدفقة من جبل عانز إلى وادي عابة، أدت إلى وفاة 
ثاث فتيات باإلضافة إلى جرف أكثر من 150 رأس 

غنم. 


