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أبين.. مأساة تتفاقم.. وتجاهل حكومي متعمد..!!

عودة على أمل..
السلطات المحلية بأبين تعمل جاهدة 
على تطبيع األوض���اع، وبمساعدة 
المكاتب التنفيذية في أبين وعدن 
تتم التهيئة لعودة النازحين، والتسريع 
بإعادة الخدمات االساسية من مياه 
وكهرباء والبدء بالتعويض إلعادة بناء 
مساكنهم ومنازلهم التي طالها التدمير 
بسبب المواجهات الشديدة بين القوات 

الحكومية وعناصر القاعدة..
فاتورة الحرب

الدمار كبير جدًا والضرر بالغ والعديد 
من األسر فقدت من يعولهم في حرب 
الجوع والتشرد  ليس لهم فيها اال 
والقتل.. وحتى بعد عودتهم لم يجدوا 
ما يأويهم س��وى ما تقدمه اللجنة 
التنفيذية للنازحين.. في ظل مماطلة 
وال مباالة من قبل الحكومة، الذين 
طالبوها بمعالجة أوضاعهم وانتشالهم 
من الوضع المزري، بيد أن التدهور 
االمني واالقتصادي يمنع بقية النازحين 
من العودة، إضافة إلى تجاهل حكومة 
ال��وف��اق األوض���اع االستثنائية التي 
تعانيها أبين وأبناؤها والتي تتطلب 
التعجيل بخطة إعادة اإلعمار وتطبيع 
الحياة وص��رف االع��ت��م��ادات المالية 

المخصصة إلعادة البنى التحتية.
عدمية حكومة الوفاق

> والى جانب حالة االستياء والسخط 
في أوس��اط المواطنين من التجاهل 
الحكومي، يجد المواطن في أبين نفسه 

ملزمًا بدفع ما قدرته »حكومة الوفاق« 
وزارة الكهرباء المغمورة بالفساد، 
على فواتير تراكمية زعمت أنها قيمة 
االستهالك للتيار الكهربائي لعام مضى 
وهم في خيام النزوح وأماكن التشرد 

في محافظة عدن والمناطق الخالية.. 
المواطنين  أزعجت  باهظة  بمبالغ 
في مدينة جعار ودعتهم لالحتجاج، 
وبحسب مواطنين أن أقل فواتير بين 
)80-100( ألف ريال والرقم يتصاعد، 

ويستغرب أبناء أبين هذه السياسات 
التجويعية تجاه أبناء أبين الذين طالهم 
الضرر.. فبداًل من التخفيف من معاناة 
آالف اأُلسر التي جاعت وشردت وعانت 
األم��رّي��ن خرجت الحكومة بسياسة 
تظهر أنها حكومة خرقاء غير مؤهلة 
وال تعي مسؤولياتها ومهامها تجاه 

المواطن.
وبالرغم من توجيهات األخ عبدربه 
منصور ه��ادي- رئيس الجمهورية- 
بإعطاء أبين أول��وي��ة ب��إع��ادة البنى 
التحتية وال��خ��دم��ات االس��اس��ي��ة إال 
الحكومة-  المشترك في  أن وزراء 
المحلية  حسب مسؤولين بالسلطة 
ومواطنين- يتعمدون مضاعفة معاناة 
أبناء أبين، ويظل إقرار مبلغ نحو 20 
مليار ريال في اجتماع استثنائي لها 
بمحافظة عدن مجرد مزايدة سياسية 

أسالت لعاب النافذين والمتنفذين.
خالصًة.. أبين التزال جرحًا نازفًا.. 
وتأمل التفاتة واهتمامًا طارئًا .. ال 
لشيء وإنما ألنهم يحمون الوطن من 

شر اإلرهاب.. !!

عام أو يزيد وأبين تعيش المأساة.. المواطنون يجبرون كرهًا على دفع ضريبة   
تلك الحرب الباهظة.. الرجل والمرأة والطفل الذين نزحوا قسرًا من بيوتهم.. 
يعيشون حالة مزرية.. نعم هذا هو حال أبناء المحافظة البطلة، بوابة الوحدة، ناهيك 
عن األوضاع المنفلتة التي تزيدها مأساوية.. مدن غارقة في مخلفات الحرب وليس 
من أحد يعلن مبادرات مجتمعية إلزالة ما  علق في الذاكرة من تقاعس وإهمال وال 

مباالة مجحفة حد االستهانة بآدمية المواطن وانسانيته.
بليغ الحطابي

التغيير في اليمن عميق ويسير وفقًا للتسوية 
السياسية، وال تراجع عن خيارات الشعب في 

عبدربه منصور هاديالحرية وبناء الدولة اليمنية الحديثة
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

وزير الكهرباء يُلزم 
المواطنين بدفع 
فاتورة الحرب

نقابات عمال النفط والغاز ترفض قرار الحكومة بمنع االضرابات
أعلنت نقابات عمال الشركات المنتجة والمصدرة للنفط    

والغاز رفضها لمشروع قرار مجلس الوزراء بمنع االضرابات 
في حقول النفط والغاز في اليمن.

واعتبرت اكثر من 5 نقابات الى جانب االتحاد العام لنقابات عمال 
اليمن مشروع القرار مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون 

ومواثيق العمل العربية والدولية وحقوق االنسان.
وأكدت في بيان لها بأن عمال الشركات المنتجة والمصدرة للنفط 
والغاز لن يسمحوا لحكومة الوفاق بسلب حقوقهم تحت أي مبرر 

وسيظلون حريصين على حفظ مكتسبات الوطن.
واشارت الى ان مشروع قرار مجلس الوزراء يهدف الرضاء أرباب 
العمل من الشركات الخارجية على حساب حقوق العمال وموظفي 
القطاعات النفطية المصدرة للنفط والغاز الذين هم الجنود 
المجهولون لتهيئة أرض خصبة لالستثمار.. وأكدت النقابات ثقتها 
بحكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور 

هادي ورفضه للظلم أينما وجد.

تثبيت عمال
 نظافة لحج

شدد األخ علي حيدره   
م��اط��ر- أمين محلي 
لحج- على ضرورة استكمال 
ما تبقى من ملفات العمال 
ف���ي ص���ن���دوق ال��ن��ظ��اف��ة 
لمحافظة  با ل��ت��ح��س��ي��ن  ا و
وع��دده��م )616( ع��ام��اًل 
وع��ام��ل��ة.. وإرس��ال��ه��ا إلى 
مكتب الخدمة المدنية ليتم 
تثبيتهم.. وألزم اجتماع عقد 
أم��س األول لمجلس إدارة 

صندوق النظافة- الصندوق 
بفتح ملفات جديدة وصحيحة 
للعمال، والعمل وفق بنود 

الموازنة العامة..
وعلى صعيد متصل تظاهر 
ع��دد من خريجي الثانوية 
العامة بمحافظة لحج أمام 
مبنى أمن المحافظة لعدم 
لعمل  با االلتحاق  قبولهم 
الشرطوي واألم��ن��ي وأداء 

الواجب الوطني.

حملة إلزالة 
العشوائيات في إب

نفذ مكتب االشغال بمحافظة   
إب وصندوق النظافة وإدارة 
ال��م��رور حملة إلزال���ة المخالفات 
والعشوائيات التي تشوه المظهر 
الجمالي للشوارع العامة، وتعيق 
حركة السير وتتسبب في إزدحام 

الشوارع والطرقات واالسواق.. 
وق��ال األخ/ عبدالسالم السمة- 
مدير مكتب االشغال: إن الحملة تأتي 
في إطار عملية معالجة االختالالت 
والحد من العشوائيات وإعادة تنظيم 

االسواق والشوارع بالمحافظة.
م��ن��ت��ق��دًا ق��ي��ام ب��ع��ض م��دي��ري 
المديريات باالستحواذ على رسوم 
المخالفات لالنتفاع الشخصي بها 
فيما كانت تُ��ص��رف ف��ي إطارها 

القانوني.

أحكام قضائية تعيد ماليين 
لخزينة الدولة

رسالة »SMS«.. حمالت 
لخدمات مقطوعة

االعتداء على حرمة أراضي   
ال��وق��ف وإص����دار شيكات 
دون رصيد وتزوير واختالس أبرز 
القضايا التي نظرت فيها محكمة 
األم��وال العامة االبتدائية بأمانة 
العاصمة والبالغ ع��دده��ا 237 
قضية خالل النصف األول من العام 
الجاري، وقد أصدرت خالل ثالثة 

أشهر )77( حكمًا في قضايا متنوعة 
استعادت خزينة ال��دول��ة مبالغ 
مالية كبيرة الى جانب سجن بحق 
مرتكبي الفعل ومساعديهم.. فيما 
رئيسها  المحكمة حسب  تستعد 
النمر للنطق  القاضي رض���وان 
بالحكم في 14 قضية من نفس 

النوع خالل الشهر الجاري.

جهزت وزارت��ا الكهرباء   
وال���م���ي���اه ف��ري��ق��ي��ن 
هندسيين وفنيين لتنغيص 
ح��ي��اة ال��م��واط��ن��ي��ن ب��دع��وى 
ت���س���دي���د رس������وم خ��دم��ة 
الكهرباء »الطافية« والمياه 
»المقطوعة« في نواحي أمانة 
العاصمة التي تعتمد أصاًل على 
»المواطير السفري« ووايتات 

المياه التجارية.
هذه الحمالت يرافقها رتل من 

الجنود والحماية االمنية كما 
ذكر الخبر.. وستكون وجهتها 
االولى االحياء الفقيرة ومساكن 
الفقراء وضحايا األزم��ة، ولن 
تذهب الى المتنفذين الذين 
م���وال  وأ مديونية  يثقلون 
الدولة.. فيما يبدو أنها أعلنت 
ح��ال��ة ح���رب مفتوحة على 
ال��م��واط��ن الضعيف وليس 
إلغاثته والتخفيف من معاناته.

حقوق العاملين 
في المصائد 

البحرية لن تمس
أوضح االخ غازي   

أح��م��د محمد 
وكيل وزارة الثروة 
ال��س��م��ك��ي��ة ب��أن 
ع  لقطا ا هيكلة 
السمكي لن تضر 

بحقوق  تمس  و  أ
كل من ينتسب له..

وقال: إن العاملين 
س��ي��ول��ون ال��رع��اي��ة 

ال��ك��ام��ل��ة ف��ي مختلف 
المنشآت السمكية بما 
من شأنه تطوير هذا 

القطاع الحيوي.
م��ؤك��دًا أن حقوق 
كافة موظفي قطاع 
االس��م��اك ف��ي عدن 

ولحج وأبين وغيرها من 
لن تمس  المحافظات 
ول��ن تتضرر وستبقى 
العمالة في إطار الهيئات 

الجديدة التي ُأنشئت.

شوقي يدعو الستعادة الصورة 
المشرقة لتعز حاضرة اليمن

دع��ا األخ   
ش���وق���ي 
أح��م��د ه��ائ��ل - 
م��ح��اف��ظ تعز 
- ال��ت��رب��وي��ي��ن 
في  ملين  لعا ا و
السلك التعليمي 
وال������ط������الب 
وط��ال��ب��ات تعز 
الى فتح صفحة 
ج�����دي�����دة م��ع 
العلم والمعرفة 

والتصالح مع ال��ذات والنفس لتأسيس 
وينشد  الحياة  يواكب  مجتمع فاضل 

جوانب الخير والجمال لدى اإلنسان.
وقال لدى تدشينه العام الدراسي الجديد 
)2012-2013م( السبت: إن مجاهدة 
الحياة والتعايش معها وإحياء المجتمع 
واستعادة الصور الرائعة في أذهاننا لن 
تتم اال بنبذ كل الظواهر السلبية السيئة 

التي تتنافى مع أخالقياتنا وطموحاتنا.
وأضاف: إن الحفاظ على محافظة تعز 
كحاضرة اليمن وعنوانها المشرق ووجهها 
الباسم يأتي من نوافذ العلم والتميز 

ألبنائها وصدارتهم.

مليشيات الفرقة تطلق 
الشيخ غالب بن كعالن

اضطرت قيادة الفرقة إلى اإلفراج  
عن الشيخ غالب كعالن مدير 
مديرية مدغل محافظة مأرب بعد أن 
استنفرت قبائل مأرب وتحديدًا الجدعان 
أبناءها، وكانت  ستة اطقم عسكرية 
تابعة للفرقة االول��ى م��درع اعترضت 
الخميس سيارة الشيخ/ غالب بن كعالن  
في شارع الخمسين بأمانة العاصمة تم 
اقتياده بعدها الى ما يسمى بإدارة امن 
الكرامة بمنطقة مذبح، واش��ار شهود 
العيان الى ان الشيخ غالب بن كعالن 
منع مرافقيه من االشتباك مع مليشيات 
الفرقة حرصًا على عدم إراق��ة الدماء 
بعد ان اعترضته اطقم الفرقة بطريقة 

مفاجئة.

نددوا بقتل األبرياء بالطائرات األمريكية

أبناء حضرموت يرفعون 
دعوى قضائية ضد الحكومة

دعا علماء ومشائخ والشخصيات االجتماعية   
وممثلو الكتل السياسية والمنظمات الحقوقية 
واالعالمية بوادي حضرموت حكومة الوفاق الوطني 
الى تحمل مسؤوليتها تجاه الحالة االمنية المزرية 

التي آلت اليها البالد وحماية المواطنين.
ونددوا في لقاء تشاوري عقد بمنطقة خشامر 
مديرية القطن استباحة الطائرات االمريكية 
ب��دون طيار أج��واء حضرموت وإره��اب 
اآلمنين وإقالق األمن والسكينة العامة 
وقتل المواطنين بطريقة همجية 

وبدون مبرر.
 وأعلن الحاضرون تشكيل فريق 
من القانونيين والحقوقيين رفع 
دعاوى قضائية ضد الحكومة 
اليمنية والحكومة االمريكية 
ومتابعتها في المحاكم اليمنية 

والدولية.
كما ت��م تشكيل وف��د من 
أبناء حضرموت لمقابلة رئيس 
الجمهورية لطرح عدد من القضايا 

والمطالبة بسرعة البت فيها.
مؤكدين رفضهم و إدانتهم لكل أشكال 
العنف والتطرف ونبذهم لكل وسائل 
االرهاب والقتل خارج نطاق الشرع والقانون.


