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إصابة طالب برصاص مسلحين اقتحموا مدرسة الشعب بمديرية القاهرة ونجاة معلم 
شباب الثورة يطردون أمين عام محلي تعز من مؤتمر الحوار المحلي لمشاركته في محرقة الساحة 

قال إن انضمام اليمن لمجلس التعاون ركيزة ألمن المنطقة
العمراني: التدخل اإليراني أخطر من القاعدة

إضراب المنتدى القضائي يشل محاكم ونيابات العاصمة

 تعز : محمد الحذيفي 
قام عدد من  شباب الثورة املشاركني مبؤمتر 
تعز املحيل يف جلسة افتتاح املؤمتر بطرد  أمني 
عام املجلس املحيل محمد احمد الحاج عىل 
خلفية اتهاماتهم إياه بالوقوف وراء محرقة 

ساحة الحرية نهاية مايو 2011م 
وقال شهود عيان أن شباب الثورة وبعد 
وصول الحاج وجلوسه  يف املقاعد األمامية 
هتفوا بشعارات تطالبه بالرحيل مام اضطره 
للخروج من القاعة من تلك الشعارات » ارحل 
يا قاتل ارحل يا سفاح » و » ثوار أحرار سنواصل 

املشوار » ودم الشهداء ما تروح هباء »
موضحني بأن بعض املشاركني  حاولوا احتواء 
الشباب   هتافات  أن  غري  وإعادته  املوقف 
وإرصارهم أجربته عىل املغادرة ليتضامن معه 
رئيس فرع املؤمتر بتعز الشيخ جابر عبد الله 
غالب وينسحب من القاعة مام دفع بشباب 
الثورة إىل الهتافات ضده لتضامنه مع من 

يقولون أنه قاتل.
وبعد املشادات بني شباب الثورة واملؤيدين 
للنظام السابق علق القامئون عىل أعامل مؤمتر 

الحوار أعامل جلسته األوىل إىل اليوم واكتفوا 
بكلمة رئيس املجلس األهيل الدكتور عبد الله 

الذيفاين 
وعقب ذلك انسحب معظم شباب الثورة من 
قاعة املؤمتر معلقني مشاركتهم حتى تستجيب 
قيادة السلطة املحلية إىل جملة من املطالب عىل 
رأسها إقالة كل الفاسدين باملحافظة واالعتذار 
ألرس الشهداء والجرحى  وتنفيذ قرارات رئيس 

الوزراء بالتغيري وإقالة الوكالء الذين يتهمهم 
شباب الثورة بالوقوف وراء أعامل العنف ضد 

شباب الثورة يف العامني املاضيني.
لجنة تسيري مؤمتر الحوار املحيل مبدينة 
تعز أكدت يف بيانها أمس استئناف  جلسات 
مؤمتر الحوار املحيل يف التاسعة من صباح 
اليوم األحد “ اليوم “ يف املركز الثقايف معربة 
عن أسفها  ملا حدث يف الجلسة االفتتاحية من 

االحتقان والتعبري عن الرأي بأصوات مرتفعة 
وأهاب املصدر باملشاركني  الحضور واملشاركة 
الفاعلة إلنجاح مؤمتر الحوار املحيل مبا يلبى 

التطلعات والطموحات. 
يف سياق أمني أصيب أحد طالب مدرسة 
القاهرة برصاص مسلحني  الشعب مبديرية 
اقتحموا املدرسة أمس أثناء طابور الصباح فيام 
نجا معلم يعمل يف املدرسة ذاتها من الحادثة 
وطبقا لشهود عيان تحدثوا لـ » مأرب برس 
» فإن أكرث من 10 مسلحني اقتحموا مدرسة 
الشعب أثناء طابور الصباح وأطلقوا الرصاص 
بشكل عشوايئ ما أدى إىل إصابة طالب يدعى 
صالح الدين عيل مثنى ونجا األستاذ طالل قاسم 
من قتل محقق وتم االعتداء عىل أحد أساتذة 
املدرسة بأعقاب البنادق ويدعى محمد جسار.

وأرجعت مصادر طالبية سبب االعتداء إىل 
خالف نشب بني طالبني من طالب املدرسة 
صباح الخميس استعان أحدهم باملسلحني 
الذين اقتحموا املدرسة وأثاروا الهلع والرعب 
يف نفوس الطالب الذين فروا من املدرسة خوفا 

عىل حياتهم.

  البيضاء :
حرس  الرابع  اللواء  قوات من  أعلنت 
جمهوري  يف رداع  متردها بسبب اعتقال 

القاعدة لبعض زمالئهم .
وقالت مصادر محلية إن الجنود املتمردين 
قاموا بإغالق املحالت التجارية يف املدينة 
املحافظة كام  وقطعوا الطرقات من وإىل 
سيطروا عىل النقاط األمنية التي كانت تحت 
سيطرة األمن املركزي مطالبني بإطالق رساح 

زمالئهم .
وأشارت املصادر إىل وقوع اشتباكات بني 

قوات األمن املركزي والجنود املتمردين من 
الحرس الجمهوري التي حاولت ان تسيطر 
عىل الوضع وتعيد األمن للمدينة، وان تلك 
االشتباكات ال زالت مستمرة حتى كتابة الخرب.
املصادر أكدت سقوط قتيل من قوات 
الحرس الجمهوري، إال أنها رجحت عدم صلته 

باالشتباكات مع قوات األمن املركزي.
واستنكرت األوساط الشعبية والسياسية 
واالجتامعية والقبلية بشدة تلك الترصفات 
التي قام بها جنود الحرس الجمهوري، مشريين 
اىل أن املطالبة بالحقوق ال تتم بقطع الطرق 

واستخدام العنف وتعطيل مصالح املواطنني.

  متابعات:
قال وزير اإلعالم عيل العمراين: إن التدخل 
اإليراين يف اليمن أخطر من تنظيم القاعدة.. 
مؤكدا أن طهران تدعم جهات متطرفة ومتدها 
بالسالح لتخريب بالدنا وتنفيذ مخطط يخدم 

مصالحها.
وأشار العمراين - يف حوار أجرته معه 
صحيفة القبس الكويتية – اىل أن الكويت 
أكرب داعم لليمن عىل مدار التاريخ، الفتا إىل 

أن انضامم اليمن إىل مجلس التعاون الخليجي 
ركيزة ألمن املنطقة، ويدعم االستقرار. 

العربية  الوحدة  فكرة  »أن  ــاف:  وأض
تراجعت وانكفأت، وعدنا للُقطْرية، مام 
التحديات يف محيط عريب ميوج  ضاعف 
باألحداث الساخنة واملخاطر.. مشريا اىل ان 
الواليات املتحدة األمريكية تسعى حالياً إلعادة 
ترتيب أوضاع الرشق األوسط بعد التطورات 

واملستجدات األخرية.

 خاص :
شل إرضاب دعا له املنتدى القضايئ أمس 
عىل  احتجاجا  العاصمة  ونيابات  محاكم 

اعتداءات طالت 3 قضاة األسبوع املايض.
املنتدى  باسم  اإلعالمي  الناطق  وأكد 
القضايئ القايض رضوان العمييس لـ”مأرب 
برس” ان محاكم ونيابات أمانة العاصمة 
توقفت عن أداء عملها اليوم بعد تهديدها 
األسبوع املايض باإلرضاب الشامل عن العمل 

يف حال مل يتم التحقيق مع املعتدين .
وأضاف  العمييس ان رئيس مجلس القضاء 

األعىل أكد انه تم إيقاف مديري مديريات 
معني والثورة عىل خلفية اعتدائهم عىل 
القضاة األسبوع املايض، مشرياً اىل انه تم 
اإلفراج عنهام بضامنة بعد التحقيق معهام.

وكشف عن اجتامع موسع لقضاة أمانة 
العاصمة سيعقده املنتدى إذا مل يتم التحقيق 
مع املتهمني وإنصاف القضاة، ومل يستبعد 
إرضاباً شامالً للقضاء يف عموم اليمن يف حال 
استمرار االنتهاكات بحقهم لكنه استدرك 
مشريا اىل ان » املرحلة الحالية ليست مهيأة 

لإلرضاب يف عموم اليمن« . 
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االشتراكات
للسفارات والمنظمات والشركات النفطية 

واالجنبية 
350 $

للهيئات والشركات والمؤسسات والدوائر 
الحكومية والوزارات والبنوك

 30000 
شاملة اجور التوصيل والبريد

ريال يمني

مدير التحرير
قسم التحقيقاتفؤاد المقطري

صدام أبو عاصم

سكرتير التحرير
وليد الجبر

المدير الفني
محمد الفاتش

المستشار القانوني
حسين المشدلي

لحج :مقتل جندي وإصابة 
4 في اشتباكات بين الجنود 

ومسلحين من  الحراك 
  خاص:

قتل جندي وأصيب 4 آخرون منهم 
جنديان يف اشتباكات  اندلعت بني جنود 

من لواء العند  ومسلحني من أنصار 
الحراك يف مدينة  الحوطة مبحافظة لحج 
بعد دعوات االخري لعصيان مدين حاول 

فرضه بالقوة .
وقالت مصادر محلية يف حوطة 

لحج ان اشتباكات عنيفة وقعت بني 
جنود ومسلحني من أنصار الحراك – 

فصيل البيض املتطرف -  عقب محاولة 
املسلحني فرض عصيان مدين دعوا له 

بقوة السالح مام فجر موقفاً بني الجنود 
ومسلحني أعقبته حملة مداهامت 

واسعة لكل من يشتبه بضلوعهم يف 
االشتباكات .

وتدعو قوى الحراك الجنويب أنصارها 
إىل إعالن العصيان املدين يف عدد من 
املحافظات وتفرضه بقوة السالح يف 

املناطق الخاضعة لسيطرتها كام فعلت 
يف محافظة الضالع مبحارصتها للمجمع 

الحكومي.

طالب يناشد وزير التعليم 
العالي بعد إسقاط اسمه 

من كشف الخريجين
  صنعاء – جـربصرب:

ناشد خريج جامعي وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي املهندس هشام 

رشف التدخل لدى إحدى الجامعات 
األهلية لتسليمه شهادة التخرج، 

وإضافة اسمه يف كشف الخريجني للعام 
املايض -2011 2012م”.

وقال الطالب إبراهيم صويلح: إن 
قسم الهندسة املدنية بجامعة امللكة 
أروى بالعاصمة صنعاء، اسقط اسمه 
من كشوفات الخريجني للعام املايض 
)دور يونيو(، كام مل يتم منحه شهادة 

التخرج”.. معتربا إسقاط اسمه ألسباب 
“سياسية”.

من جهته نفى رئيس قسم الهندسة 
املدنية بجامعة امللكة أروى – الدكتور 

عارف مرشد “ان يكونوا قد تعمدوا 
إسقاط اسم الطالب، مؤكداً أن عىل 

الطالب موادا سقط فيها، ويرفض إعادة 
اختبارها”. وذلك ما نفاه صويلح،.. 

مؤكداً انه سيصّعد يف احتجاجه إذا مل 
يُستجب ملطالبه.

عبر عن ارتياحه للدماء الشابة الذين سيطورون العمل االستخباري
وزير الدفاع يؤكد أن االستخبارات هي عين القيادة واألخيرة تسعى لتطويرها

  صنعاء:
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد 

نارص أحمد أن االستخبارات العسكرية هي 
عني القيادة التي ترى من خاللها مختلف 
الوحدات واأللوية العسكرية والقتالية.. 
موضحاً أن قيادة وزارة الدفاع تسعى إىل 
تطوير هذه الدائرة املهمة والحيوية من 

خالل االهتامم بتأهيل الكوادر والكفاءات 
التخصصية وتوفري كافة اإلمكانات الالزمة 

لالرتقاء بأداء وعمل دائرة االستخبارات 
العسكرية يف مركز الدائرة ويف عموم 

الوحدات.
وأشار يف كلمة ألقاها يوم أمس أمام 

منتسبي دائرة االستخبارات العسكرية يف 
حفل تخرج الدورة 22 ضابط استخبارات 

تخصصية. والدورة الرابعة كمبيوتر، اىل أن 
مسرية البناء والتحديث يف القوات املسلحة 

متيض بخطوات قوية وواثقة من خالل إعادة 
هيكلة القوات املسلحة عىل أسس علمية 

عسكرية ووفق منهجية مدروسة.

وشدد عىل رضورة التزام الجميع 
باالنضباط العسكري ليك مييض الجميع 

ومتيض املؤسسة العسكرية يف مسرية االنجاز 
والتغيري نحو األفضل.. مشرياً إىل أن الوطن 

مير مبرحلة جديدة تجسدت أبرز معاملها يف 
انطالق مؤمتر الحوار الوطني الذي يعلق 

عليه أبناء الوطن آماال وطموحات كبرية يف 
بناء الدولة املدنية الحديثة واالتجاه صوب 

املستقبل األفضل والغد املنشود.
ونبّه وزير الدفاع إىل رضورة تجديد 

القدرات وتفعيل إجراءات التدوير 
الوظيفي يف الوحدات العسكرية وأنه 
يجب العمل عىل معالجة آثار املايض 

وكافة األخطاء واإلشكاليات التي أساءت 
إىل الوحدة الوطنية.. معرّبا عن االرتياح 

الكبري للدماء الشابة الجديدة من الضباط 
الذين سيطورون العمل االستخباري لخدمة 

القوات املسلحة والوطن كله.

محمد في بيت الفائشي
اأ�صمى اآيات التهاين واأطيب 
التربيكات.. نزفها للزميل 

ال�صحفي
 �صفوان الفائ�صي

مبنا�صبة ارتزاقه املولود 
اجلديد والذي اأ�صماه 

)محـمد(
بورك لك يف املوهوب و�صكرت 
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احتجاجا على اعتقال زمالئهم لدى القاعدة
قوات من اللواء الرابع حرس جمهوري تعلن تمردها 


