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   حجة :

استدعت محكمة حجة االبتدائية مؤخراً لجنة التوظيف 
والخدمة املدنية وأعضاء محيل املحافظة للحضور بهدف 

الرد عىل دعوى املتظلمني الذين سقطوا من التوظيف.
ويف رسالتها التي حصلت »مارب برس« عىل نسخة 
منها استدعت محكمة حجة االبتدائية لجنة التظلامت 
لحضور الجلسة الخاصة باالستامع إىل الدعوى املقدمة 
من املتظلمني عىل إجراءات التوظيف لهذا العام، وكذا 
الرد عىل تلك الدعاوي مببادرة من منظمتي هود وحلف 

الفضول التي ترتافعا عن طالبي التوظيف. 
وأكد عضو منظمة هود باملحافظة املحامي هاجي 
وردران أن املتقدمني بالدعوى كانوا ضحية ممثيل 
املديريات الذين جعلوا املصلحة الشخصية هي املعيار 
يف التوظيف لهذا العام، حيث اتهم ممثل هود  لجان 
التوظيف بأنها  رمت بالقانون خلف الحائط، ودعا  
وسائل اإلعالم واملنظامت الحقوقية للحضور واملشاركة 

يف فعالية جلسة املحاكمة.

   صنعاء :

نفى مصدر عسكري مس��ؤول يف وزارة الدفاع األنباء 
التي تحدثت عن عزم الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 

بناء أكرث من ألف وحدة س��كنية تس��توعب جنودها 
يف 3 قواعد عس��كرية يف اليمن.

وأكد املصدر يف ترصيح صحفي له بأن اليمن بلد 
ذو سيادة ولن يسمح ألي دولة كانت بإقامة قواعد 
عسكرية أجنبية عىل أراضيه سواء كان ذلك يف أرخبيل 
سقطرى أو جزيرة ميون أو يف قاعدة العند, كام زعمت 

احدى الصحف .
وقال املصدر :«عىل تلك الصحف أن ال تتعامل مع 
اليمن عىل أنه أرض مفتوحة إلقامة القواعد األجنبية 
وبناء املدن السكنية للجنود األجانب ألي سبب كان, 
فاليمن يعتمد اعتامدا كامال يف حفظ األمن واالستقرار 
عىل قواته املسلحة واألمن وكل أبنائه األوفياء, كام أن 
العدد املحدود من جنود املارينز املتواجدين يف السفارة 
األمريكية مهمتهم وقتية وسيعودون إىل بالدهم ألن 
مسؤولية حامية السفارة والسفارات األخرى يف العاصمة 
صنعاء وجميع العاملني بها هي من مهام األمن اليمني«.
ولفت املصدر إىل أن التعاون يف املجال العسكري 
واألمني بني اليمن والواليات املتحدة ال يتعدى تبادل 
املعلومات وتقديم الدعم الالزم لبالدنا يف مجال مكافحة 
اإلرهاب ويرتكز عىل حرص كامل من الجانبني عىل احرتام 
السيادة والخصوصية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
بصورة مبارشة أو غري مبارشة, فضالً عن كون عالقات 

البلدين بشكل عام قامئة عىل الوضوح والعلنية بشفافية.

   صنعاء :

اعترب مجلس الوزراء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الفساد الحالية غري رشعية النتهاء فرتة واليتها القانونية .

وألزم املجلس أمس كافة الوزراء بعدم التعامل مع 
هيئة مكافحة الفساد املنتهية واليتها وحتى يتم تشكيل 

هيئة بديلة طبقا للقانون.
كام ألزم املجلس وزارة اإلعالم بعدم بث أي أخبار 

تتعلق بالهيئة املنتهية واليتها.
 يف هذه األثناء ذكرت وكالة )سبأ( الرسمية أن رئيس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي أصدر يوم أمس األول 
توجيهات إىل رئيس وأعضاء مجلس الشورى برتشيح 
قامئة لعضوية الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد 

بديلة عن الهيئة الحالية.
الشورى  مجلس  يقوم  بأن  التوجيهات  وقضت 
باإلجراءات القانونية لرتشيح هيئة وطنية عليا ملكافحة 
الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خالل قامئة تضم 
30 شخصا متهيدا لتقدميها إىل مجلس النواب لتزكية 
أحد عرش شخصا من بني تلك القامئة ورفعهم إىل رئيس 

الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم.

محكمة حجة االبتدائية تستدعي لجنة 
التظلمات الخاصة بالتوظيف للرد على 

من سقطت أسمائهم

هادي يدعو لرتشيح هيئة بديلة  
الحكومة :هيئة مكافحة الفساد 

الحالية لم تعد شرعية

الدفاع: المارينز في اليمن مهمتهم 
وقتية وسيعودون إلى بالدهم

استمرار االعتداءات  الجسدية  على جنود معتقلين على خلفية مطالباتهم  برحيل مدير الفرن العسكري بالحديدة  

مسلحون يعتدون على محتجي الكهرباء  وآخرون يطلقون النار على منازل المواطنين في الروضة 

قرار جمهوري بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا األراضي في الجنوب والموظفين المبعدين 

تحويل الصحفي وسيم أحمد إلى النيابة على 
خلفية سرقة مقر صحيفة الوحدوي

الدكتور الحسامي ينجو من محاولة اغتيال بدراجة نارية

انفجار عبوة ناسفة  وإبطال أخرى استهدفت 
ضباط أمن بشبوة

   الحديدة / حسن مشعف

 أفاد عدد  من جنود الفرن العسكري 
لالعتقاالت  حالياً  يتعرضون  أنهم 
والعقوبات الجسدية داخل سجن الرشطة 
العسكرية منذ 12 يوما بعد  مطالباتهم 
مؤخراً بحقوقهم املنتهكة داخل الفرن 
هاتفي  اتصال  يف  وأضافوا  العسكري، 

ل�«مأرب برس » أنهم تعرضوا العتداءات 
من قبل أفراد الرشطة العسكرية بعد 
برحيل  املطالبة  األخ��رية  احتجاجاتهم 
مدير الفرن العسكري الذي حرمهم من 

حقوقهم عىل حد تعبريهم.
يومني  منذ  ب��دءوا  أنهم  مؤكدين 
عىل  احتجاجا  الطعام  عن  إرضابهم 
اإلجراءات الغري قانونية والصارمة بحقهم .

 وأش��ارت مصادر أن قائد الرشطة 
العسكرية يف الحديدة  أطلق أربعة من 
الجنود املعتقلني من ذوي الوساطة وأبقى 
عىل مثانية آخرين يقومون بإجراء جميع 
أنواع العقوبات عليهم كاالعتداء  بالرضب، 
واملعتقلني حتى كتابة الخرب هم : )مقبل 
أحمد  -  ماجد أحمد فرحان -  عبدالله 
فرج- نبيل أحمد - محمد الشهاري -يحيى 

عبدالله سليامن- يارس احمد - محمد 
يحي العليمي (، حيث يتعرض املعتقلني 
حالياً إلجراءات عقابية بغية فك اإلرضاب 

الذي أعلنوه مؤخراً.
هذا وناشد الجنود الجهات املعنية 
املعاملة  التدخل إلنقاذهم من  رسعة 
الرشطة  بسجن  حالياً  يتلقونها  التي 

العسكرية.

   تعز : محمد الحذيفي

أقدم صباح أمس  مسلحون بلباس 
مدين ترافقهم قوات الرشطة  عىل االعتداء 
املحتجني   تعز  كهرباء  موظفي  عىل 
الكهرباء  قرار وزير  بتنفيذ  للمطالبة  

القايض بتغيري مدير مؤسسة الكهرباء.
وقال شهود عيان  ل� » مأرب برس » 
إن مسلحني كانوا عىل منت سيارتني حبة 
جيب بارشوا باالعتداء مع قوات من األمن 
املركزي  عىل عدد من موظفي كهرباء 
تعز كانوا يف  وقفة احتجاجية   للمطالبة   
بتنفيذ قرار وزير الكهرباء وفضوا الوقفة  

بالقوة بعد مصادرة الالفتات 

وبحسب مصادر فإن املسلحني يتبعون 
تعليامت  وأن  املُقال  الكهرباء  مدير 
أصدرها محافظ تعز شوقي هائل مبنع 

أي اعتصام داخل مؤسسة الكهرباء.
وذك��رت  مصادر محلية يف مديرية 
ذباب ل� » مأرب برس » بأن ضابط أمن 
اللواء 117 مشاه املرابط يف باب املندب   
مع مرافقيه اعتدوا  عىل صاحب محل 
جواالت يف مركز املديرية واعتقلوه عىل 
منت طقم عسكري دون  معرفة األسباب 
وناشدت أرسة  مازن محمد محافظة 
تعز وقائد اللواء » 117 » برسعة اإلفراج 
عن عائلهم والتحقيق مع املعتدين عليه , 
يف سياق أمني أيضا  أفادت مصادر 
مطلعة  أن قوات األمن قامت بالقبض عىل 

مهريب أفارقة وصوماليني ثم أطلقت رساح 
املهربني وأبقت عىل األفارقة والصوماليني 
بعد معاملتهم معاملة غري إنسانية حسب 

تلك املصادر.   
كام  أقدم ثالثة مسلحني مجهولني يف 
حي الروضة عىل إطالق الرصاص  عىل 
العديد من منازل املواطنني   مام تسبب 
بحالة من الهلع والخوف لدى املواطنني .
  يف حي الشاقب والحرير مبديرية 
صالة   أش��ار  شهود عيان عن انتشار 
بنهب  وقيامهم  الليل  أثناء  مسلحني  
وأصحاب  امل��ارة  ممتلكات  ومصادرة 

السيارات 
وقال أحد السكان   من الذين تعرضوا 
بتفتيشه  قاموا  املسلحني  إن  للنهب 

وصادروا مبلغ 50000 ألف ريال وتلفوناً 
من األنواع الثمينة بدون أي تدخل يذكر 

من قوات األمن  . 
عىل صعيد آخر أعلن عدد من أعضاء 
املجلس املحىل يف مديرية صرب املوادم 

تعليق عضويتهم
وقال األعضاء يف رسالة بعثوا بها إىل 
مدير املديرية حصلت » مأرب برس » 
عىل نسخة منه أن قرار التعليق  جاء 
بسبب التجاوزات التي تقوم به الهيئة 
اإلدارية للمجلس وإصدارها  قرارات دون 
الرجوع إىل املجلس إضافة إىل إهامل 
املجلس للموارد املالية وتوقيعه عقوداً 
مع محصلني بدون أي ضامنات وحسابات  

سنوية للمحصلني ..

   عدن - عبدالرحمن أنيس

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي  
أمس قراره  الجمهوري  الثاين لهذا العام 
قىض مبوجبه  بتشكيل لجنتني إحداهام 
تختص مبعالجة قضايا األرايض يف الجنوب 
واألخرى باملوظفني املبعدين عن وظائفهم 
يف املجال املدين واألمني والعسكري يف 

املحافظات الجنوبية.
وبحسب مراقبني فإن هذا القرار بأيت يف 
إطار سعي الرئيس هادي للتهيئة للحوار 
الوطني كون مقتضاه يعالج أهم النقاط 
العرشين املقدمة إىل الرئيس هادي كرشط 
لدخول عدد من القوى الوطنية يف املؤمتر 
ويف أول تعليق عىل ذلك القرار قال 
العميد نارص النوبة املؤسس األول للحراك 
الجنويب أن قرار تعويض األرض واإلنسان 

يف الجنوب كان االوىل  صدوره  قبل 7 
يوليو 2007وليس اليوم بعد أصبحت 
القضية الجنوبية واضحة وضوح الشمس .
وأضاف  النوبة يف ترصيح ل� “مأرب 
برس”   : “ ما ننتظره اليوم هو قرار واحد 
عن  إجراء التفاوض بني دولتني ولن يقبل 
الشعب يف الجنوب بأقل من االستقالل “ .

وتابع  : “ اليوم بلغ السيل الزىب وثار 
الشعب الجنويب مطالباً بحقه يف استعادة 

دولته 

ونفى النوبة أن يكون من شأن هذا 
القرار  التهيئة ملشاركة الحراك يف مؤمتر 
الحوار قائالً: الحراك الجنويب الحقيقي لن 
يشارك يف حوار صنعاء ولن يشارك إال يف 
تفاوض بني دولتني عىل أساس استقالل 

الجنوب .

     صنعاء- فياض النعامن

أحال  قسم رشطة 22 مايو بصنعاء 
مساء االثنني املايض الزميل وسيم أحمد 
إىل قسم االحتياطي التابع للنيابة العامة 
عىل خلفية رسقة مقر صحيفة الوحدوي 
أواخ��ر ديسمرب امل��ايض، ال��ذي  يعمل 
لديها كمخرج صحفي منذ ما يقارب 

ست سنوات.
القسم إن  أمني يف  وق��ال مصدر 
تحويل الزميل للنيابة التخاذ اإلجراءات 
القانونية ضده دون أن توجه إليه أي 

تهمة،  فيام نفت إدارة تحرير صحيفة 
الوحدوي أن تكون قد وجهت إليه أية 

تهمة.
من جهتهم حمل صحفيون وناشطون 
الوحدوي  التنظيم  قيادة  حقوقيون 
أحد  الدفاع عن  وصحيفته مسئولية 
أعضاء القطاع الطاليب للتنظيم والعاملني 
يف الصحيفة السيام أنه تم اإلفراج عنه 
بضامنة تجارية مطلع الشهر الجاري، 
ثم تم استدعاءه للقسم من قبل الضمني 

وتحويله مبارشة للنيابة العامة.

   صنعاء :

أصيب الدكتور عبداملجيد سعيد 
الصحفي  الزميل  شقيق  الحسامي، 
عبدالله الحسامي، بجراح يف محاولة 
 اغتياله يوم أمس بواسطة دراجة نارية.
كانا  مسلحني  إن  الحسامي  وق��ال 

يستقالن دراجة نارية أطلقا أكرث من 
15 طلقة نارية عليه أثناء خروجه مساء 
أمس من عيادة األسنان الخاصة به يف 
شارع التحرير مبدينة تعز. مام أدى إىل 
إصابته بجروح وتعرض سيارته ألرضار 
مادية كبرية،مشريا إىل أن املسلحني 

الذوا بالفرار

   خاص:

انفجرت عبوة ناسفة  أمس يف مدينة 
ضابط  استهدف  شبوة  مبحافظة  عتق 
عسكري إذ زرعت العبوة بسيارته بينام 
هو يف طريقه إىل املدرسة التي يدرس 

فيها أطفاله. 
وذكرت مصادر خاصة ل� مارب برس 
أن انفجاراً وقع صباح أمس بسيارة كروال 
تتبع الضابط ضبعان أحمد جمعان عندما  
كان متجهاً يف  طريقه  إىل املدرسة  التي 
يدرس بها أطفاله، حيث كانوا معه عىل 
منت السيارة وقت االنفجار ومل يسفر عن 
االنفجار أرضار بالغة، موضحاً املصدر أن 
بعض إطارات السيارة  تفجرت بفعل 
انفجار العبوة باإلضافة  إىل شقوق يف 
الزجاجات،  وأن فرقاً مختصة يف البحث 
ونزلت   الحادث  يف  التحقيق  ب��ارشت 

ملعاينة السيارة.
كام أفادت املصادر أن عبوة ناسفة 
أخرى ُزرعت يف سيارة ضابط البحث أحمد 
حيدرة  تم إبطالها بعد إبالغ األجهزة 

وإبطال  بالنزول  قامت  التي  املختصة 
العبوة.

 يشار أن  هذا الحادث هو الثاين الذي 
وقع أمس  يف عتق عاصمة محافظة شبوة 
وهو ما اعتربه  مراقبون نتيجة حتمية 
لالنفالت األمني الذي تعيشه العاصمة 
بعد انسحاب األمن من الشوارع والنقاط 

املتواجدة داخل املدينة..

مأرب برس تنرش أسامئهم 

كشفت حالة االنفالت  األمني الذي تعيشه تعز

يف أول تعليق عىل القرار “النوبة “” : ننتظر إجراء التفاوض بني دولتني ولن نقبل بأقل من االستقالل


