
 ۹ ما الذي عملته لجنة النقل 
وال����م����واص����ات ب��خ��ص��وص 
تعويضات أراض���ي م��ط��ارات 
الحديدة وتعز وصنعاء وسيئون؟
- بالنسبة لمطار الحديدة فقد تم 
منع المواطنين من البناء في حي 
المطار والقضية لدى جهة االختصاص 
عن صحة دعوى المواطنين ولم يبت 
فيها حتى اآلن ومازالت تحت الدراسة 

للتعويض.
أما مطار تعز فلدينا تقرير مشترك 
من الجانب الحكومي ولجنة النقل 
وال��م��واص��ات وق��د أحيلت القضية 
الى المحكمة ومحافظ تعز، وقد تم 
تعويض الدفعة األولى من أصحاب 

األراضي.
وحول خروج أعداد كبيرة من سكان 
الحوبان احتجاجًا على عدم استامهم 
أي تعويضات، قال رئيس لجنة النقل 
والمواصات: إن القضية بيد المحكمة 

واألخ محافظ تعز والسلطة المحلية.
وبالنسبة لمطار صنعاء فقد تم شراء 
مساحة كبيرة من الجهة الشرقية 
والتي يقام فيها اآلن التوسعة وقد تم 
التعويض في حينه، وإذا كان هناك أي 

مواطن لم يستلم التعويض فعليه 
اللجوء الى الهيئة العامة للطيران 
واالرصاد، والحال ينطبق على بقية 

المطارات.
العمل باألجواء اليمنية

 ۹ قامت الهيئة العامة للطيران 
واالرصاد بمنح بعض الشركات 
ولة  بمزا تراخيص  لخاصة  ا
العمل في األج��واء اليمنية .. 

كيف تنظرون إلى ذلك؟
- نحن في مجلس النواب وخاصة 
في لجنة النقل والمواصات نقف 
المختصة منح  الجهات  إعطاء  مع 
الشركات للعمل  لتلك  التراخيص 
في االجواء ولكن الى اليوم لم يصدر 
قانون ينظم أعمال تلك الشركات 
التي سوف تفتح المجال للعشرات 
م��ن ال��ط��ي��اري��ن وال���ذي���ن درس���وا 

خاصة في األردن الشقيق وغيرها من 
التخصصات.

ميناء عدن وعقد دبي
 ۹ الحكومة تسعى الى منح 
مناقصة إلعادة تشغيل ميناء 
الحاويات بعدن بعد فسخ العقد 
مع موانئ دبي .. ما رأي اللجنة 

فيما تم؟
- لجنة النقل وال��م��واص��ات على 
اطاع بما تم في مسألة إلغاء اتفاقية 
الشركات مع موانئ دبي، ومجلس 
ال��ن��واب ه��و أول م��ن رف��ض هذه 
االتفاقية حينه، والحكومة ممثلة 
بمؤسسات الموانئ هي من سوف 
تقوم بتشغيل الميناء مع االستعانة 
بخبرات دولية أو عربية، وسوف تتغير 
اآلليات التنفيذية في إعادة تشغيل 

الميناء على أكمل وجه.
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بعد بتر أصابعهم وآذانهم

وفاة )8( في سجن إب احتراقًا بسبب سوء المعاملة
أدى حريق نشب في السجن المركزي بمحافظة إب الى وفاة ثمانية سجناء  

وجرح ثاثة آخرين بإصابات متفاوتة.
ويعتبر حادث الحريق هو الثاني، سبقه قيام عدد من السجناء ببتر اصابع أياديهم 
األسبوع قبل الماضي احتجاجًا على سوء المعاملة واالنتهاكات التي يتعرضون لها 

داخل السجن منذ تعيين مدير للسجن من حزب اإلصاح..
وجاء حادث الحريق بعد أن أصر مدير أمن إب على فرض مدير سجن ال عاقة له 
باألمن وإنما ينتمي حزبيًا لإلصاح.  الجدير بالذكر أن مصدر أمني قد صرح بأن 

الضحايا يعانون من أمراض نفسية، في اصرار على اإلجرام.

مقرر لجنة النقل والمواصالت البرلمانية لـ»الميثاق«:

البرملان يتابع تعويضات املواطنني املتضررين من توسعة املطارات
> أكد النائب اسماعيل السماوي -مقرر لجنة النقل والمواصالت بمجلس  

النواب- أن جميع المواطنين الذين تثبت ملكيتهم لألراضي المندرجة ضمن 
مساحات التوسعة للمطارات سيتم تعويضهم من قبل الدولة.

متطرقًا في الحوار التالي إلى قضايا أخرى ذات صلة بمهام لجنته البرلمانية:

 لقاء: فيصل عساج

مستشفيات مأرب ترفض استقبال 
مواطن تعرض للدهس

الشعبية   المنظمة  رص��دت 
للدفاع عن الحقوق والحريات 
انتهاكًا خطيرًا ط��ال إح��دى جثث 
الموتى عند إيصالها من مديريه 
مدغل بعد تعرضه لحادث مروري 

)دهس(.. وأفاد مصدر للمنظمة 
أن الجاني بعد 
أن قام بدهس 
احد المواطنين 
ي��دع��ى حسان 
وج���ي���ه ال��دي��ن 
ي���وم األرب���ع���اء 
2012/12/12م 
وت���م نقله ال��ى 
م���س���ت���وص���ف 
نقل  ية  ير لمد با
على إث��ره��ا على 
س��ي��ارة اإلس��ع��اف 
إل���ى إدارة م��رور 
محافظة مأرب التي 
بدورها قامت بتحرير 
مذكره بإيداع الجثة 
المستشفى  ث��اج��ة 
العسكري بمأرب ولم 
بحجة  لها  قبو ي��ت��م 
ال��ث��اج��ة ممتلئة  أن 
إل��ى ث�����م ت�����م ن��ق��ل��ه��ا 

بمأرب  لعام  ا لرئيس  ا مستشفى 
ورفض المسئولون قبول الجثة لذات 

الحجة.
الجدير بالذكر أن سائق سيارة 
اإلسعاف أبلغ ) عمليات المحافظة 
( ف��أب��ل��غ��وه ب���أن ي��ت��وج��ه إل��ى 
مستشفى الرئيس كونه قد تم 
التواصل معهم والذي بدوره أعاد 
الجثة إلى مشفى الرئيس وقابل 

مناوبًا بالطوارئ ال��ذي رفض 
قبول الجثة، وف��ي األخير عاد 
بالجثة حسب توجيهات مدير امن 
مدغل وتم دفنها كونها بدأت 

تتعفن..
والمنظمة إذ تعد 
رفض قبول جثة 
ل��م��ج��ن��ي عليه  ا
المشفى  بثاجة 
)ال���ع���س���ك���ري 
وال����رئ����ي����س( 
ان����ت����ه����اك����ًا 
واستهتارًا بحق 

اآلدمية..
 كما أن قيام 
المرور  إدارة 
بالسماح بأخذ 
الجثة يعد من 
قبيل إضاعة 
دم��اء الناس 
ن  ك����ا ذ  إ
ب��اإلم��ك��ان 
دف�����������ن 
ال��ق��ض��ي��ة 
برمتها مع 
الجثة دون علم ذوي 

الشأن.
وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق 
ف��ي وق��ائ��ع اإله��م��ال والتقصير 
وانتهاك حقوق اآلدم��ي��ة من قبل 
مأموري الضبط القضائي ومسئولي 
م��س��ت��ش��ف��ى م�����أرب ال��ع��س��ك��ري 
ومستشفى ال��رئ��ي��س.. وت��دع��و 
منظمات حقوق اإلنسان إلدانة تلك 
االنتهاكات التي أصبحت منتشرة 

بالمستشفيات..

الشراعي يواجه  تهمة الردة بمحكمة شرق إب
عقدت محكمة شرق اب االربعاء الماضي-  جلسة لها للنظر في قضية  

عبدالسام قاسم الشراعي والذي اتهم أواًل بالحوثية ومن ثم يحاكم بتهمة 
الردة.

وكان عبدالسام قاسم- مدرس اللغة العربية -في مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة 
إب- اعتقل بتهمة الحوثية في عام 2007م بسبب اعتراضه على تشغيل) سيدي روم( 
داخل المدرسة يحرض ضد الشيعة، وقد ناشدت أسرة عبدالسام قاسم النائب العام 
ووزارة الداخلية وكل المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج أن تعمل على وقف  هذه 

المحاكمة.
وتفيد المعلومات ان عبدالسام كان قد نفذ إضرابا عن الطعام داخل سجن احتياطي إب 
ألكثر من 74 يومًا احتجاجًا على احتجازه داخل السجن دون مبرر قانوني وبتهم كيدية..

تعز.. تشييع جنازة الطفل السامعي والشباب 
يتهمون اإلصالح بالجريمة

تعز/ وفاء المطري

شُيّع األربعاء بمدينة  
لشهيد  ا ن  جثما تعز 
الطفل ول��ي��د ش��وق��ي شرف 
السامعي من ساحة الحرية 
بتعز إل��ى مقبرة »ك��اب��ة«، 
ب��م��ش��ارك��ة ش��ب��اب الساحة 
وال��ذي توفي متأثرًا بجراحه 
الماضي  قبل  الجمعة  ي��وم 
إصابته  ث��ر  إ  ، بالمستشفي 
بعيارين ناريين أثناء إطاق 
مليشيات اإلصاح النار على 
مسيرة للشباب يوم إل�«29« 

من نوفمبر الماضي..
وق���د ص���رح ص���اح نعمان 
أح��د المشيعين ب��أن الشهيد 
وليد شوقي السامعي سقط 
ب��رص��اص غ��در م��ن يدَّعون 

حماية ساحة الحرية ، وقال: 
نحن اليوم نعتصم للمطالبة 
بتسليم القتلة وبتحكيم شرع 

اهلل تعالى..
داعيًا المحافظ شوقي هائل 
إلى إجبار القتلة على تسليم 
أنفسهم إلى الجهات األمنية 
يمهم  تقد و معهم  للتحقيق 
للعدالة ، ما لم ف��إن األم��ور 

ستتخذ منحى آخر.
وقد صدر بيان عن المسيرة، 
طالب األجهزة األمنية القبض 
على القتلة ومن يقف خلفهم 
لينالوا جزاءهم العادل والرادع، 
حتى تجنب تعز مخاطر االنزالق 
في أتون صراعات تريدها قوى 
بعينها، وتحاول من خال إثارة 
الفوضى وأعمال القتل، زج 

المحافظة في قتال عبثي.

موظفو جامعة عدن يتمسكون بمطلب صرف مستحقاتهم
دعا مجلس جامعة عدن الحكومة الضغط على وزيري  

المالية والخدمة المدنية لاستجابة لمطالب منتسبي 
جامعة عدن التي وضحتها مذكرات رئاسة الجامعة بشأن 
تخصيص بنود مالية لعاوات موظفي الجامعة بنسبة %50 
وبتوفير وظائف للمتعاقدين بناًء على مذكرة رئيس الجامعة 

وتوجيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأك��د مجلس جامعة ع��دن في اجتماعه ال��دوري السبت 
وقوفه إلى جانب الحقوق المشروعة لموظفي الجامعة وعلى 
مواصلة متابعة الجهات المعنية بصنعاء لتلبية كل المطالبات 

للموظفين.

واستعرض الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة لمتابعة 
بقية المطالب التي تندرج ضمن صاحيات وزارتي الخدمة 
المدنية والمالية ومن ذلك  تثبيت المتعاقدين بوظائف أساسية 
والحصول عاوات إضافية فوق رواتبهم بنسبة ال�50% من 

إجمالي الراتب.
يذكر أن رئاسة جامعة عدن قامت بصرف أكثر من 110 
مليون ريال على موظفي الجامعة خال العام الجاري 2012م، 
وذلك عقب إجراء مناقات من بنود عديدة بميزانيتها وبعد 
متابعات مضنية في أروقة وزارة المالية بصنعاء، وذلك كي 
يحقق مطالبات الموظفين بالحصول على عاوات مالية فوق 

رواتبهم، رغم الرفض القوي من قبل وزارة المالية بإدراج بند 
مالي خاص لعاوات إضافية لموظفي جامعة عدن.

وناقش مجلس الجامعة موضوع البيانات والمنشورات 
التدليسية والكيدية التي صدرت من بعض األشخاص ضد 
جامعة عدن والتي أعلن عدد من قيادات نقابة الموظفين 
بالجامعة عدم علمهم بها وتنصلهم منها، ورفضهم الكامل 

لما ورد فيها..
ووقف المجلس أمام الخروقات القانونية التي أرتكبها بعض 

المسئولين بنقابة الموظفين الذين تجاوزوا العمل النقابي .

يحدث في العاصمة صنعاء..
طالب »الخليل« يتلقون تعليمهم تحت األشجار!!

> بضعة أميال هي التي تفصل مبنى ديوان وزارة التربية   
والتعليم الضخم عن مدرسة الخليل االبراهيمي التي ال 
تمتلك مبنى يقي طابها البرد القارس واألتربة والرياح وغيرها 

من المنغصات..
عدسة »الميثاق« التقطت هذه الصور لمئات الطاب الذين 

اليزالون يتلقون تعليمهم تحت األشجار رغم أنهم في العاصمة 
صنعاء..

الطاب أكدوا أنهم با مدرسة وأن الوزارة استأجرت لهم »منزاًل« ال 
يكفي عشرات الطاب وألزمتهم بدفع )150( ريااًل شهريًا »إيجار«!!
ط��اب مدرسة الخليل االبراهيمي الواقعة في المحجر - 

شمان- يناشدون وزير التربية والتعليم االلتفات لوضعهم وحل 
مشكلتهم.. وسيكون مشكورًا لو تكرم بزيارتهم، ليعرف عن كثب 
أن هناك طابًا في عاصمة اليمن اليزالون يدرسون تحت االشجار، 
رغم أن الوزارة تؤكد أنها تبني الكثير من المدارس بمعدل مدرسة 

في كل يوم!!

ميناء عدن يتطلب خبرات 
دولية لتشغيله


