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ريال يمني

هنا. حـدث 

حملة أمنية لمنع التجوال بالسالح في مارب
محافظ ريمة يهدد بنقل مركز المحافظة وتوافد كبير للمعتصمين 

المطالبين برحيله
   هائل البكالي

رفض املجلس املحيل مبحافظة رمية اللقاء 
بعد  الخضمي  سامل  عيل  املحافظة  مبحافظ 
دعوة األخري إىل عقد جلسة طارئة للمجلس 
ملناقشة تطورات األوضاع املحلية باملحافظة 
وما تشهده املحافظة من احتجاجات تطالب 

برحيل الخضمي.
وقالت مصادر محلية يف رمية ان أعضاء 
املجلس املحيل باملحافظة رفضوا دعوة الخضمي 

لهم لعقد لقاء طارئ مببنى كلية الرتبية مبنطقة 
الكبة وذلك بعد اعتصام املئات من أبناء رمية 
برحيل  للمطالبة  “الجبني”  املحافظة  مبركز 

ومحاكمة الخضمي.
ونوهت تلك املصادر ان املحافظ بعد ذلك 
هدد بنقل مركز املحافظة إىل منطقة الكبة 

حيث مبنى كلية الرتبية 
من جهتهم أشاد املعتصمون املطالبون برحيل 
الخضمي مبوقف املجلس املحيل باملحافظة، 
معتربين ذلك موقفا مرشفا يحسب ألعضاء 

املجلس،و داعني أبناء ووجهاء رمية إىل رسعة 
االنضامم إىل ساحة االعتصام مبركز املحافظة 

الجبني.
ونظموا مسرية جامهريية حاشدة جابت 
شوارع املحافظة، وهتف املشاركني فيها بهتافات 
الخضمي،  ومحاكمة  رحيل  برسعة  تطالب 
وتوعدت بالتصعيد إذا مل يستجاب ملطالب 
املعتصمني، كام تشهد ساحة االعتصام إقبال 

كبري من مختلف مديريات وعزل املحافظة.

نفذت األجهزة األمنية مبحافظة مأرب 
امس حملة امنية واسعة ملنع التجوال 

بالسالح يف عاصمة املحافظة.
هذه  ان  متطلعة  مصادر  وقالت 
كثيف  انتشار  بعد  ج��اءت  الحملة 
للمظاهر املسلحة يف املحافظة بهدف 
منع التجوال بالسالح يف عاصمة املحافظة 
من  والحد  واالستقرار،  االم��ن  لبسط 
انتشار الجرمية والرضب العشوايئ الذي 

شهدته املحافظة خالل االسابيع املاضية 
وأوضحت املصادر انه خالل تنفيذ 
لحملة تبادل مسلحون اطالق النار مع 
افراد االجهزة االمنية املشاركني يف الحملة 

دون ان يسفر عنه اي اصابات.
وشهدت عاصمة املحافظة يف وقت 
سابق سقوط قتيلني عىل خلفية ثارات 
قبلية قدمية متت يف الشارع العام يف 

اوقات مختلفة.

كشف عن هوية خلية إرهابية وقال إن شحنات األسلحة املضبوطة  ضعيفة الصنع، وال تستحق كل هذا التهويل

   البيضاء – فهد الطويل 

خرجت مسرية جامهريية يف البيضاء 
االثنني للتنديد مبا سامه املشاركون فيها 
"فساد املجلس املحيل للمحافظة وهيئته 
اإلدارية " وللمطالبة بإقالة املفسدين 

ومحاسبتهم.
وانطلقت املسرية  من ساحة أبناء 
الثوار مروراً بالشارع العام وصوالً إىل أمام 
مبنى املجمع الحكومي للمحافظة، رفع 
خاللها املتظاهرون الشعارات التي تطالب 
بإقالة من يتهمونهم مبامرسة الفساد يف 
التالعب  آخرها  كان  املحافظة،والتي 
بالدرجات الوظيفية للعام الجاري يف 
الوقت الذي غاب فيه املحافظ خارج 

املحافظة منذ 3 أشهر..
وطالب املحتجون الذين تجمعوا أمام 
املجمع الحكومي املحافظ برسعة العودة 
من العاصمة وإيقاف املفسدين وتوقيف 
نائبه والهيئة اإلدارية لوقوفهم ضد التغيري 
وسعيهم املتعمد لتشويه صورة الثوار 

ومامرستهم الفساد، وكذا املطالبة برسعة 
الفساد  رموز  وإقالة  املنشود  التغيري 
باملحافظة، كام طالبوا بتقديم كل من 

تالعب بالوظائف إىل املحاكمة.
مستنكرين ما تشهده املحافظة من 
مخالفات وتجاوزات كبرية مالية وإدارية، 
من قبل املتنفذين وآخر تلك املخالفات، 
السطو عىل الدرجات الوظيفية وتوزيعها 

عىل املقربني والنافذين..
وأكدوا استمرار الفعل الثوري حتى 
باملحافظة  الفساد  م��وز  كل  إسقاط 
الثورة، وان العمل  وتحقيق أه��داف 
السيايس متى ما حاد عن مساره، فإن 
الفعل الثوري مستمر وهو قادر عىل 

تقوميه – حسب تعبريهم -
مشريين أن الثورة ليست مجرد خيام 
يف الساحات، تنتهي برفع تلك الخيام.. بل 
هي فعل ثوري مستمر مايض يف طريقه 
إىل تخليص املحافظة من كل الفاسدين.

باحث: سوء اإلدارة وانعدام المسؤولية والحروب أهم جذور 
مشكلة صعدة وينبغي معالجتها

مسيرة في البيضاء للمطالبة بإقالة 
الفاسدين ومحاسبتهم

   صنعاء – غمدان الدقيمي 

الفكر والتاريخ  قال باحث ميني مختص يف 
االسالمي أن العمل يف ظل دولة مدنية وإقرار نظام 
الحكم املحيل الكامل الصالحيات، وترسيخ مبدأ 
الدميقراطية، وإيقاف حمالت التحريض والتعبئة، 
هن أهم املعالجات للوضع القائم يف محافظة صعدة 

ومن شأنها قطع النزاع والتخفيف من غلوائه.
وأوضح الباحث “ محمد يحي عزان، وهو - 
عضو مجلس أمناء “منارات- يف محارضة “قضية 
صعدة جذور املشكلة ومقرتحات الحل” القاها يف 
مركز منارات امس يف بصنعاء، إىل أن أهم جذور 
مشكلة صعدة أو ما ينبغي االلتفات إليه، تتمثل 
يف سوء اإلدارة وانعدام املسؤولية، الفنت املدمرة 
والحروب الطاحنة، فضال عن الرصاع السيايس 

والتعصب املذهبي.
مؤكدا أن األوضاع يف صعده بعد قيام ثورة 
1962م كانت مهيأة لالنتقال باملجتمع إىل طور 
جديد، من خالل تحديث وتصحيح مفاهيم السياسة 
ونظام الحكم، وضخ املعارف املختلفة لتقويم عملية 

التعليم، غري أن ذلك مل يتم.

قاتلة  اىل أخطاء سياسة  مرجعا سبب ذلك 
قال ان الدولة ارتكبتها بعد تعاملها مع الزعامات 
والوجاهات التقليدية، ومل تنفذ بشكل مبارش إىل 
املجتمع، وكذا قيام الدولة بوضع برنامجا يستهدف 
الهوية الفكرية والخلفية املذهبية ألبناء املحافظة، 
تحت مربر اقتالع جذور فكر اإلمامة وضامن عدم 
عودتها.. مام تسبب يف ردة فعل عاطفية، وحالة 

استنفار غري معلنة.
وأكد عزان عىل رضورة االعرتاف بحق جميع 
اإلفراد والتيارات واألحزاب يف املشاركة يف الحياة 
السياسة، وضامن حقهم يف مامرسة شعائرهم 

الدينية، وأنشطتهم الفكرية والسياسية والتعبري 
عنها مبختلف الوسائل بحرية تامة، 

التدخل يف شؤون  وشدد عىل أهمية حرض 
اإلدارات واملؤسسات الحكومية والتأثري عىل عملها 
بالرتغيب والرتهيب من أيا كان، وأن تكفل الدولة 
التعليم يف مختلف مراحله عىل جميع  انفتاح 
املذاهب، ليشكل مرجعية فكرية وثقافية تحرتم 
التنوع والتعددية، وتلغي أشكال التمييز العرقي 

واملذهبي والسيايس.
 وطالب عزان برضورة معالجات اثار الحروب 
وتطبيع األوضاع، معتربا أن تجاوز اثار واالم املايض 
يتطلب منظومة من اإلجراءات العادلة واملنصفة 
للجميع، أبرزها الحوار الجاد مبشاركة مختلف 
األطراف املعنية، وأن ينتج عنه إعالن صلح عام، 
وإطالق رساح املعتقلني، وتعويض املترضرين، ورفع 

املظاهر املسلحة من املدن والقرى والطرقات.
كام طالب ب��االرساع يف حل مشكلة السالح 
والجامعات املسلحة، وبسط سيطرة الدولة عىل كافة 
أرجاء مناطق التوتر كرشعية وحيدة لتسيري شؤون 
املجتمع بجميع أطيافه يف ظل الدستور والقانون.

   صنعاء 

كشف الدكتور عيل حسن األحمدي عن هوية  خلية  
إرهابية من 13 جنسية قال إنها  شاركت يف قتل اليمنيني 
خالل الفرتة املاضية وألحقت الدمار والخراب يف أبني وتسببت 

يف ترشيد 170 ألف نسمة من أبنائها  .
واتهم  األحمدي يف  كلمة ألقاها أمس  أمام اإلعالميني 
الحوثيني  إيران بدعم   اليمنيني يف صنعاء   والصحفيني 
واالنفصاليني وبعض القوى السياسية اليمنية  بكل أشكال 
الدعم املايل واملعنوي مشرياً إىل أن العالقات اليمنية – 
اإليرانية مل تنقطع رغم ما يشوبها من فتور يف الفرتة الحالية.
داعيا إياها  إىل فتح صفحة جديدة من العالقات بني 
البلدين ، منوها إىل أن موقف إيران كان إيجابياً من الوحدة 

اليمنية منذ قيامها يف عام 1990.
وقال يف هذا السياق:   "إن اليمن لن تدخل يف عداء مع 
إيران"، ، ورأى  أن الظروف الزالت متاحة أمام إيران ألن 

تصلح عالقاتها مع اليمن.
وعن  شحنات األسلحة املضبوطة  مؤخرًا تحدث األحمدي 
قائال: إن تلك الشحنات  أحرجت اليمن مع دول مجاورة...
الفتاً اىل  أنها ضعيفة الصنع وال تصلح إال ألغراض تجارية 
وال تستحق ما وصفه بالتهويل كون السالح متوافراً يف اليمن 
بكميات كبرية..مؤكداً أنه سيعلن عن املتورطني بتهريب 

األسلحة بتعاون الحكومة الرتكية.
تحدث  الدكتور األحمدي  أيضا  عن اإلخفاء القرسي ، 
نافيا يف هذا السياق وجود أي نوع من أنواعه ،  أو وجود 

أي سجني أو حتى سجون رسية لألمن القومي ..
وقال   إن    األخطاء التي ارتكبت يف املايض حصلت من 
كل الجهات التي كانت تقوم بعملية السجن وهي الفرقة 
األوىل مدرع وعنارص من القبائل واألمن ..موضحاً يف هذا 
الشأن بأن املسجونني عىل ذمة األمن القومي 25 سجينا    

بعضهم محالون إىل النيابة وبعضهم يف طور التحقيق..
وعن دور جهاز األمن القومي قال األحمدي إن إنشاء 
الجهاز جاء عىل ما تفتضيه متطلبات الوضع األمني يف بالدنا 
مؤكدا أن مهمته وطنية تتمثل يف الحفاظ عىل أمن واستقرار 
البالد وباألخص ما يتعلق مبكافحة اإلرهاب ومتابعة الفساد 
والتصدي للمؤامرات الخارجية وأنشطة التجسس والتهريب .
وقال إن جهاز األمن القومي مل يكن جهازاً مثالياً يخلو 
من األخطاء وإمنا نسعى جاهدين أن نصل إىل أعىل نسبة 
من املهنية يف العمل وااللتزام مبا هو موكل إلينا من مهام 

وواجبات أقرها الدستور والقانون 
 ولفت إىل أن الترصفات من بعض املحسوبني عىل جهاز 

األمن القومي ال تعرب عن السياسة العامة للجهاز.
مؤكدا بأن الجهاز  مل يثبت تورطه يف أي أعامل غري 
قانونية وسيستمر عمله مقترصا عىل الجانب األمني املتعلق 
باالختصاصات املمنوحة له يف قضايا مكافحة اإلرهاب 

والتجسس وغريها من القضايا التي متس األمن القومي..
ووعد بأن يظل الجهاز ملتزما باملهام والتخصصات املكلف 
بها دستوراً وقانوناً يف إطار املؤسسة العسكرية واألمنية 

الواحدة.
 األحمدي ذكر ان  عدداً من وسائل اإلعالم اتجهت إىل طرح 
عدد من املعلومات واألخبار غري الدقيقة التي تنسبها إىل 
جهاز األمن القومي ومنها قضايا االختفاء القرسي واالختطاف 
وهو بعيد كل البعد عن هذه األعامل التي ال متت إليه بأي 

صلة ،مؤكدا أن الجهاز مل يثبت عليه التورط يف أي أعامل 
غري قانونية .

وحول التنسيق بني اليمن وأمريكا بخصوص الرضبات 
الجوية التي تطال عنارص تنظيم القاعدة يف اليمن، قال 
األحمدي "ما دام هناك عنارص مطلوبة من عنارص التنظيم 
فستستمر العمليات حتى يتم القضاء عىل عنارصه، وما 
دامت القاعدة موجودة سيظل التعاون قامئاً بني البلدين"

ويف ما يتعلق بنشاط الحوثيني يف اليمن، أكد األحمدي أن 
الحروب الست كانت عبثية، ودعا الحوثيني اىل االنخراط يف 
العملية السياسية وترك السالح، مشرياً اىل أنه ال دخل لألمن 

القومي بقضايا االختفاء القرسي أو العنف أو االختطاف
واستطرد األحمدي "قضية صعدة قضية معرتف بها، وهي 
مطروحة عىل جدول الحوار الوطني الشامل الذي يشارك 
فيه الحوثيون كأحد مكونات مؤمتر الحوار الوطني وفقاً 

للمبادرة الخليجية"
وأضاف أن "مشاركة الحوثيني يف الحوار الوطني وطرح 
قضاياهم ورؤاهم عرب الحوار والطرق السلمية، هو الطريق 
الصحيح الذي نأمل أن يستمروا فيه لتحقيق رؤاهم ضمن 
رؤية وطنية شاملة ملستقل البالد بعيداً عن العنف واللجوء 

إىل السالح
جاء هذا املؤمتر الصحايف لرئيس جهاز األمن القومي 
بعد يومني من ترصيحات للسفري اإليراين بصنعاء محمود 
زاده، نفى فيها ترصيحات نسبت لألحمدي اتهم فيها إيران 

بالتدّخل يف الشأن اليمني .

دعا احلوثيني 
إىل االخنراط 
يف العملية 

السياسية وترك 
السالح


