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كارثة حقيقية ان يكون حاميها   
حراميها، األنكى من ذلك ان تجد 
هذا صالح سميع يستمرئ العبث واالفساد 
في االرض والتنكيل بالموظفين نزواًل 
عند رغبة من لهم الفضل عليه.. أو ارضاء 
لنزواتهم وشبق الفساد الالمحدود الذي 
يميزهم عن غيرهم منذ زمن.. والحال 
ينطبق تمامًا على ما جاء في الفضيحة 
المدعمة بالوثائق في وسائل االعالم 
عن هذا الوزير الفلتة في حكومة الوفاق.. 
فهذا الوزير بكل تبجح حاول ويحاول 
اخفاء عين الشمس بمنخل.. متجردًا 
من كل القيم واألخللالق حين ساومته 
نفسه الشيطانية للموافقة على صفقة 
الفساد الكبرى عقود شراء الطاقة بمبلغ 
اجمالي »35.5« مليون دوالر معظمها 
تم ارساؤها بتوجيهات حزبية لشقيق 
القيادي االخواني والوزير في حكومة 
الوفاق محمد السعدي وزير التخطيط 
والتنمية.. وعقودًا أخرى سابقة ارسيت 
على احدى شركات حميد االحمر.. هذا 
ليس ادعاء وانما حقائق موثقة.. كما ان 
الوزير سميع اعترف بذلك وعلى المأل 
في مؤتمر صحفي االربللعللاء الماضي 
بأن الحاجة والضرورة دعته الى ارتكاب 
تلك الجريمة.. ففي الوقت الللذي كان 
شراء الطاقة لهذا الوزير خيانة عظمى 
للدولة والوطن فهو اليوم حالاًل زالاًل.. 
ففي السابق كان شراء الطاقة لم يتجاوز 
تقريبًا عن »200« ميجاوات ولكنه في 
عهد سميع ازداد كثيرًا بقدر حاجة سميع 
وشبكة المصالح الذاتية لوكالة األحمر 
والسعدي وغيرهم في حزب االصالح 
ليصل نحو »400 - 500« ميجاوات، 
وذلك بعد ان صدرت فتوى تحلل تصرفات 
سميع وتجاوزاته وخروقاته للقوانين 
واللوائح المعمول بها وتعطيل االجراءات 

والهيئات والمؤسسات.
هذا األمر مطروح أمام هيئة الفساد 
والهيئات األخللرى إن كانت هناك بقايا 

رحمة ووطنية بهذا الشعب.. 

طامة كبرى.. 
اسمها »سميع«

  بليغ الحطابي

alhttabie44@Gmail.com

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

تحذيرات محلية من موجة نزوح للسكان بسبب الغبار والجفاف

قبلة السياح
قبلة السياح الذين يأتون اليها من كل 
بلدان العالم ليستمتعوا بجمالها وعذريتها 
المشتعلة.. بيد ان اشتداد األزمة المعيشية 
واألوضللاع االقتصادية واالنسانية على 
المواطنين ستحول من موسم السياحة 

الى موسم المأساة التي لم يتلقفها أحد.
المواطنون في سقطرى وجهوا مناشدات 
عاجلة الى االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية والى حكومة الوفاق 
للنظر اليهم بعين الرحمة واالشفاق، 
وطالبوا بسرعة االلتفاف حول معاناة االسر 
التي بدأت تنزح وتعاني ايضًا من مآٍس 
في أماكن النزوح والعمل على رفع الضرر 

عنهم.
دعوى قضائية

الى جانب األوضللاع المعيشية السيئة 
التي يعانيها المواطن السقطري هناك 
معاناة مستمرة اضافت اعباًء الى المواطن 
وكبدته خسائر فادحة حسب الناشط 
عبدالكريم السقطري.. وهي تأخر رحالت 
الطيران التي تسببت في خسائر مادية 
وبشرية وانسانية على المسافر كما حدث 

للعشرات من المسافرين منتصف الشهر 
الماضي سبتمبر وتأخر طيران السعيدة 
عن الرحلة لعدة أيام.. اضافة الى رفع سعر 

التذاكر الى 33 ألف ريال وهي اجراءات 
تعسفية حسب عبدالكريم السقطري، 
خاصة بعد ان كان المسافر من سقطرى 

الى حضرموت والعاصمة ينعم بخدمة 
النقل عبر الطيران العسكري قبل غيره.

واشللار السقطري الللى توجه عللدد من 
المواطنين لرفع دعللوى قضائية ضد 
طيران السعيدة بسبب الخسائر التي 
كبدتها المواطنين وعدم توفيرها للسكن 
والطعام بحسب الفاتورة في حال تأخرت 

او تعذر وصولها.
عدن.. أوضاع صحية مأساوية

عدن  بمحافظة  الصحية  األوضللللاع 
والللخللدمللات التي توفرها مؤسساتها 
المختلفة كانت محط تقييم وتقويم 
من قبل فريق حقوقي تابع لمركز اليمن 

لدراسات حقوق االنسان.
حيث أكد تقرير الراصدين الحقوقيين 
ان وضللع الللمللرافللق الصحية فللي عدن 
مأساوي ليس بسبب الخدمات العالجية 
والدوائية وانما في جهود االدارة وغياب 
االشراف والرقابة والمحاسبة.. وفيما اشار 
التقرير الى افتقار بعض المرافق الى 
أطباء اخصائيين اكد عدم التزام عدد من 
االطباء واالختصاصيين في اداء رسالتهم 
االنسانية وواجباتهم الوطنية.. كما بين 
عدم توافر اجهزة طبية لبعض المرافق 
وسللوء اوضللاع النظافة وتللردي نوعية 
الغذاء المقدم لنزالء المستشفيات، وقال 
ان مستشفى االمراض النفسية أنموذجًا 
بائسًا.. وخلص التقرير بدعوة حكومة 
الوفاق ووزير الصحة والسلطة المحلية 
بسرعة معالجة هذا التردي وبما يضمن 
احترام حقوق المرضى الذين يتعرضون 
للموت بسبب سللوء وغلليللاب الخدمات 

العالجية والعناية الصحية الالزمة.

التزال أسرة من جزيرة سقطرى والعشرات من أبنائها مهددين بالموت نتيجة األوضاع المعيشية واالنسانية السيئة التي تعيشها حتى بعد نزوحهم   
الى محافظة حضرموت في رمضان الماضي..

عذراء اليمن الفاتنة كما تسمى تعاني -حسب مواطنين- من أوضاع معيشية وصحية وانسانية صعبة وعلى رأسها الجفاف والغبار والرياح وانعدام الخدمات 
وضعف مايقدم منها و.. و.. الخ.. من جملة االشكاالت والقضايا التي تعكر صفو حياة المواطن السقطري الذي يكابد شغف العيش في ظل إهمال والمباالة 
من المسئولين في السلطات المحلية التي تشكو االخرى من قلة االمكانات وشحة الموارد المعتمدة والغياب التام لحكومة الوفاق التي لم تلتفت لألوضاع 

المأساوية التي تمر بها مديريات الجزيرة ومواطنوها.
مصادر محلية أبدت لــ»الميثاق« مخاوفها من أن تتسبب أوضاع الجزيرة وخروجها عن اطار اهتمامات حكومة باسندوة موجة نزوح كبيرة وتهجر الجزيرة 

من ساكنيها..

كتب: عبدالجبار البحري

تقدم عدد من مشائخ وأعيان   
وابللنللاء محافظة عمران ببالغ 
عاجل الى محافظ المحافظة محمد حسن 
دماج، حول وجود فساد كبير ومنظم في 
كهرباء عمران، متعهدين بتقديم ملف 
حول»الفساد المالي واالداري في االدارة 
لمحافظ  ا لبين  مطا للمنطقة«  مة  لعا ا
بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل حفاظًا 
على المال العام من الهدر في أحد المرافق 

الحيوية والخدمية في محافظتهم.
وأشار البالغ الذي قدمه الشيخ محمد 
دحللان الصعر- الللى أن ادارة منطقة 
الكهرباء قامت مؤخرًا باستئجار مقر 
500.000« خمسمائة  جديد بمبلغ »
الف ريال في حين ان ايجار المقر الحالي 
»300.000« ثالثمائة الف ريال فقط، 
كما ان االدارة تتفاوض حاليًا على استئجار 
حوش يرفق بالمبنى الجديد ليكون موقفًا 
لسيارات الموظفين والعمالء، ليكون 
بذلك فللارق ما ستدفعه الدولة نصف 
مليون ريال شهريًا في مبنى لالدارة أقل 
وأصغر وبدون حوش للسيارات عن المبنى 

الحالي.

ولفت البالغ الى قضية فساد اخرى 
تمثلت في قيام عناصر تابعة الدارة 
المنطقة بنقل اثاث واجهزة ومعدات مهمة 
وثمينة من المكتب في ساعات متأخرة من 
الليل وفي يوم اجازة الجمعة 28 / 9 / 
2012م الى جهة غير معروفة، األمر الذي 
يؤكد ايضًا مدى استشراء حاالت الفساد 

في هذه االدارة.

وأكد مقدم الشكوى والبالغ للمحافظ 
انهم على أتم االستعداد لتقديم ملف 
شامل لقضايا الفساد للمال العام في 
االدارة العامة لمنطقة كهرباء عمران 
والتعاون الكامل مع لجنة التحقيق للكشف 
عن فساد ينخر في جسد أحد أهم المرافق 
الحيوية والخدمية حفاظًا على المال العام 

وصونه لمصلحة الوطن والشعب.

فساد كهرباء عمران أمام المحافظ

مواطنون يرفعون دعوى قضائية ضد طيران السعيدة 
ويناشدون »هادي« النتشالهم من المعاناة

كتب: المحرر

لم تعد جزيرة النعيم والبركة..!!
سقطرى.. 

المالية تعطل إعمار حضرموت والمهرة
صلللللنلللللدوق   

االعللللللمللللللار 
بمحافظتي حضرموت 
والللمللهللرة عمل منذ 
انللشللائلله فللي مللارس 
2009م في العديد 
ملللن الللمللديللريللات 
منها »القطن وساه 
والللسللوم«.. لللذا فإن 
الصندوق أنجز خالل 
عللام ونصف أعمااًل 
كل  عليها  يستحق 
الللثللنللاء، وللليللس كما 
قيل بأنها أربع سنوات 
بدون انجازات.. وحتى 
هذه الفترة واألعمال 
منذ منتصف 2011م 
شللبلله مللتللوقللفللة في 
الللصللنللدوق بسبب 
األزملللللة، وفلللي عللام 
قللف  تللو 2م  0 1 2

تللمللامللًا ولللم يستلم 
من  ت  مخصصا ي  أ
المالية رغم  وزارة 
التوجيهات مللن كل 
الجهات، مما أدى الى 
االستغناء عن بعض 
موظفيه نظرًا لضعف 
اللللملللوارد الللمللاللليللة.. 
عن  لمسئول  ا فمن 
هللذا الللتللأخلليللر.. هل 
ادارة الللصللنللدوق أم 
جهات اخرى ياتُرى؟، 
فللالللصللنللدوق ورغللم 
األزمللللة فللي الللبللالد 
وتأخر التعزيزات إال 
انه عمل على تنفيذ 
العديد من األعمال 
فللللي اطللللللار عللمللللله 
وبشهادة المنظمات 
الدولية ومنها البنك 

الدولي.

أصدقاء الصحة 
بمدارس لحج

 لحج - وحيد الشاطري

بدأت بمجمع السعيد بمديرية   
تبن بمحافظة لحج- الللدورة 
التدريبية الخاصة لملتقى النظراء 
في مدارس لحج الذي يقيمه مشروع 
تحسين معيشة المجتمع بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم -بدأ برنامج 
تثقيف وتوعية الشباب حول الصحة 
االنجابية في ثالث مدارس بمديرية 
تبن وتشمل ثانوية المجمع السعيد 
للبنات ودار المنصور ودار السالم 
بدعم من الوكالة االمريكية للتعاون 

الدولي »USAT« ولمدة ستة أيام.
وتلقى المشاركون معلومات حول 
أساليب  وطلللرق  الطوعي  العمل 
التدريب ومنهجه وتثقيف النظراء 
والمهارات الحياتية وحول االتصال 
والتواصل ومفهوم الصحة االنجابية 
لجسدية  ا لتغيرات  وا وعناصرها 
والللزواج المبكر ووسائل االتصال 
وتنظيم االسلللرة وطلللرق الللعللدوى 
لالمراض المنقولة جنسيًا والوقاية 

منها.
وافاد لصحيفة »الميثاق« االخ مختار 
محمد حسن عللوض مدير الصحة 
االنجابية ان المشروع يهدف الى رفع 
الوعي الصحي والثقافي من خالل 
تشكيل جماعة واصدقاء الصحة في 
المدارس المختارة، مشيرًا الى ان 
المشروع ينفذ في ثمان محافظات 

ومنها لحج.

االعتداء على أكثر من 3 ماليين متر مربع بمطار الحديدة
كشف التقرير األولي لنتائج التحري من  

قبل فريق هيئة مكافحة الفساد المكلف 
بتعيين االراضي المحيطة بمطار الحديدة- التي 
اخذت جداًل واسعًا- عن أن مساحة األراضي التي 
تم االعتداء عليها بلغت ثالثة ماليين و806 آالف 
و871 مترًا مربعًا.. وأشار إلى أن مجموعة من 
التجار والمواطنين والوحدات العسكرية المتواجدة 
داخل حرم مطار الحديدة الدولي اعتدت على أجزاء 
كبيرة من أراضي حرم المطار، فيما تم استقطاع 
مساحات كبيرة من هذه األراضي لما يسمى بنادي 

الهالل ومدينة الشباب.
وكان اجتماع لهيئة مكافحة الفساد ورئيس 

هيئة الطيران المدني واالرصاد قد اتخذ عددًا 
من اإلجللراءات الكفيلة بتنفيذ القرار القاضي 
بإلغاء اإلجللراءات غير القانونية في استقطاع 
أجزاء من أراضي حرم المطار وإزالة أي استحداثات 
واعتداءات عليها، واستكمال إجللراءات تسوير 
أراضللي حللرم المطار بحسب محضر تسليم 
أراضي المطار المؤرخ في 29 يناير 2003م.. 
وشدد االجتماع على أهمية قيام الجهات األمنية 
والعسكرية بتوفير الحماية الالزمة تحت إشراف 
محافظ الحديدة وعدم االعتراف بأي إجراء تم 
بالمخالفة للقانون تسبب في االعتداء على أراضي 

حرم المطار.

انفالت أمني 
وصحي بتعز..!!

إلللللى جللانللب االنللفللالت  
األمللنللي المستمر الللذي 
واستمرار  تعز  تشهده محافظة 
انتشار المظاهر المسلحة عالوة 
على الحرب القبلية الللدائللرة في 
مديريتي التعزية وشرعب السالم 
ومللا أعقبها من سقوط عللدد من 
القتلى والجرحى، فقد خيم مؤخرًا 
على المحافظة مرض حمى الضنك 

والذي حصد العديد من األرواح.

)sms(

يحررها/ بليغ الحطابي


