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Al-Anbaa Saturday 31st October 2009 - No 12071 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 12 من ذي القعدة 1430 ـ 31 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

مسؤول أمني يمني كبير هدده: »لن تخرج من اليمن إال بتابوت«!

محاولة اغتيال ضابط كويتي بـ 6 رصاصات في صنعاء بعد تبرئته 
أمير زكي ـ محمد الدشيش ـ هاني الظفيري

تعرض الضابط الكويتي احلميدي حماد الشمري حملاولة 
اغتيال في العاصمة اليمنية أمس إثر قيام مجهول بإطالق 
6 رصاصات عليه حلظ���ة خروجه صباح امس من الفندق 
الذي يسكنه في صنعاء منذ اطالق سراحه 17 اجلاري بعد 
ان برأته محكم���ة مينية من تهمة االجتار باملخدرات والتي 

سجن بسببها ملدة عامني في السجون اليمنية.
وبحسب مصادر مقربة للشمري فان مجهوال تقدم إليه 
يحمل سالح كالشينكوف وأمطره ب� 6 رصاصات لتصيبه 
إحداها في فخذه قب���ل أن يفر اجلاني وينقل احلميدي إلى 
املستشفى في حالة سيئة. وكان الشمري وبحسب أقربائه 
الذين حتدثوا ل� »األنب���اء« قد تعرض للتهديد بالقتل على 

يد مسؤول أمني ميني كبير قال له باحلرف: »لن تخرج من 
اليمن إال بتابوت«، وأبلغ الشمري سفارة الكويت بالتهديد 
الذي تلقاه، وكانت الس���فارة حتتجز جواز س���فر الضابط 
الش���مري منذ اطالق سراحه بعد ان س���لمته لها السلطات 
اليمنية ورفضت تسليمه اليه ليعود الى البالد. وكان الضابط 
الشمري قد اضطر خالل األسبوعني املاضيني للسكن في فندق 
رخيص لكونه ال يحمل أي هوي���ة اثبات بعد ان احتجزت 
السفارة جوازه بحسب محاميه. وفي آخر اتصال للشمري 
مع محاميه احلميدي السبيعي ابلغه انه يخشى على حياته 
حتى في املستش���فى ومن ان يتم استكمال محاولة اغتياله 
في املستشفى الذي يعالج به، لينقطع االتصال مع الشمري 

منذ الساعة الثالثة من ظهر امس.

10 مصانع في أم الهيمان تتسبب بتلوث »غير طبيعي«
والبد من إغالقها في حالة عدم جدوى اإلصالحات الفنية

مريم بندق
علمت »األنباء« ان س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد طلب تقريرا عاجال يقدم ملجلس 
الوزراء خالل فترة »محدودة وقصيرة« عن أوضاع 
8 الى 10 مصانع في منطقة أم الهيمان تتسبب بشكل 
أو بآخر ف���ي إحداث تلوث باملنطقة. وقالت مصادر 
مسؤولة في تصريحات خاصة ل� »األنباء«: إن هذه 
املصانع صنفت على أنها مصدر من مصادر التلوث 
الذي ميكن وصفه بأنه »صحيح ويقيني وبنس���بة 

أعلى من النسب الطبيعية«.
 وُطلب من الفريق املشترك بني الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة حتديد مكامن اخلطر وتوقيت 
حدوث التلوث، وهل هو خالل ساعات النهار أم الليل 
وفي أي فترة بالضبط؟ وُكلف الفريق أيضا بتقدمي 

مقترحات املعاجلة، وهل تكون بزيادة املراقبة وإنشاء 
مراكز إضافية والزام املصانع بتركيب أجهزة فلترة 
عاملية أم بإغالق املصانع ونقلها الى مواقع أخرى؟ 
وأوضحت املصادر ان صالحيات واس���عة أعطيت 
للفنيني لتقدمي تقرير يتسم بالشفافية، كاشفة عن 
ان مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات صارمة لضمان 
س���المة املواطنني، س���واء في منطقة أم الهيمان أو 

املناطق األخرى.
هذا وتلت���زم »األنباء« بعدم نش���ر الصالحيات 
واإلجراءات التي أعطي���ت للفنيني لضمان قدرتهم 
على التنفي���ذ وعدم اتخاذ إجراءات مضادة من قبل 
أصحاب املصانع املخالفة التي حددتها اللجان الفنية 
قبل عدة أس���ابيع وقبل التلويح باستجواب رئيس 

احلكومة.

اكتتاب عام ينظم إشهار تقرير عاجل أمام مجلس الوزراء
شركات مساهمة لزيادة إنتاج الكهرباء

المحامي السبيعي:  سأقاضي وزارة الخارجية

التفاصيل ص3

بشرى الزين
أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أن أبرز مالمح اخلطة التي قدمتها الوزارة ضمن 
اإلطار العام للخطة اخلمسية هي زيادة إنتاج 
الطاق���ة الكهربائية عبر بناء محطات جديدة 
إلنت���اج الكهرباء من خالل مش���اركة القطاع 
اخلاص. واضاف أن الوزارة بصدد إعداد قانون 
ينظم إشهار شركات مساهمة بنظام االكتتاب 
العام يقسم بنسبة 50% للمواطنني و50% بني 

املستثمر والدولة.

قال احملامي احلميدي الس��بيعي، املوكل بالدفاع عن الضابط احلميدي الش��مري، انه 
سيقوم برفع دعوى جنائية الى النائب العام األحد ضد وزارة اخلارجية والسفارة الكويتية 
في اليمن لعدم تسليمهما موكله جوازه رغم إعالن براءته، وقال السبيعي: انتزعت حكما 
بالبراءة ملوكلي 12 اجلاري وأطلق سراحه 17 منه، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نطالب السفارة 
بضرورة تس��ليمه جواز س��فره لوجود خطر على حياته في صنع��اء، باإلضافة الى أنه 
يعاني من جلطة في الش��ريان التاجي وبحاج��ة الى رعاية طبية ال تتوافر في اليمن، لكن 
»اخلارجي��ة« رفضت التجاوب مع مطالبنا، لذا س��أقوم برفع دعوى ضد وزير اخلارجية 
وس��فيرنا في اليمن، مضيفا أنه س��يقوم مبالحقة وزارة اخلارجية دوليا فيما لو تعرض 
موكله لس��وء. وذكر السبيعي ان النائب مسلم البراك هاتف الضابط الشمري بعد حادثة 

االغتيال ووعده بان يتابعها ويصعدها لتتم إعادته في أسرع وقت الى أرض الوطن.

الحكومة: التدوير الوزاري غير وارد
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري

 اس��تطاعت احلكوم��ة وف��ي وقت قياس��ي احت��واء أزمة 
ام الهيمان لتتفرغ ملعاجلة قضيتي اس��تجواب وزيري البلدية 
د.فاضل صفر والداخلية الش��يخ جابر اخلالد. مصادر مطلعة 
أبلغ��ت »األنباء« بان إحالة تقرير محطة مش��رف للنيابة العامة 
ستكون كافية الحتواء تداعيات استجواب صفر على املستوى 
النياب��ي، موضح��ة ان احلكومة تبحث اآلن ع��ن مخرج ألزمة 
وزي��ر الداخلية. وأكدت املصادر اس��تبعاد فك��رة التدوير او 
التعديل الوزاري خالل املرحلة، مش��يرة الى ان معاجلة قضايا 

االستجوابات لن تكون من خالل هذه اآللية.

الحج  الريـش:   خالـد 
في حملة جدي بالجمال 
روبيـة   20 بــ  ص8 و 9كان 

من الماضي

احلميدي الشمري في صنعاء بعد احلكم ببراءته وبجانبه محاميه احلميدي السبيعي

الشرطة اإليطالية تعمم صور  »القاتل الهادئ« .. 
في إطار حملتها  على المافيا  ص 35


