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اللواءان 130 دفاع جوي و 67طيران يتمردان على اللجنة الرئاسية

 النهـابة يواصـلون البسـط على مطار الحـديدة

تتواصل عمليات البسط الراضي 
مطار الحديدة  بوتيرة عالية ..ولم 
يكترث النهابة بمطار الحديدة وال 
بتوجيهات المحافظ وال اللجنة العسكرية 
والالتوجيهات  الرئاسية ..وبرغم تدخل 
كبار قيادات الدولة لحماية أراضي  مطار 

الحديدة من الفيد اال انها فشلت جميعا .
ويواصل النهابة البسط على اراضي المطار 
ليل نهار وفي الوقت الذي كشف مدير عام 
مطار الحديدة الدولي بسط متنفذين على 
مساحة تقدر بثالثة كيلو مترات مربعة 
من األراضي والساحات التابعة للمطار في 
اعتداء قال: انه يشكل خطورة بالغة على 
سالمة المالحة الجوية ويترتب عليه إغالق 
المطار نهائيًا أو على األقل تحويله من مطار 
دولي إلى مطار محلي.جراء استقطاعات 
المتفذين لحرم المطار من اتجاه المدرج 
الرئيسي لإلقالع والهبوط في ظل تواطؤ 
اجهزة الشرطة وذل��ك قبل بضعة اشهر 
فان االعتداءات قد تزايدت وهاهي مباني 
واس��وار تشيد وبرغم ان القضية مثارة 
الى ان االهمال والتسيب واضح خصوصا 

واالعتداءات تتم على مطار دولي وليس 
جزيرة في جبل الطير او ارخبيل حنيش ..

نهاية االس��ب��وع الماضي رفعت اللجنة 
اجتماع  الحديدة بعد  األمنية بمحافظة 
لها برئاسة المحافظ  مذكرتين إلى األخ 
رئيس الجمهورية وقيادة وزارة الدفاع تفيد 
فيهما  عدم إلتزام أفراد في الشرطة الجوية 
والدفاع الجوي بقرارات اللجنة المكلفة من 
قبل رئيس الجمهورية والمتعلقة بمنع أي 

استحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة.
ودعت اللجنة الهيئة العامة للطيران إلى 
سرعة تنفيذ مشروع تسوير أراضي حرم 
مطار الحديدة بهدف منع أي استحداثات 
جديدة قد تطال األراضي .. منبهة إلى أن 
التأخير في تنفيذ السور يشجع الباسطين 
والمتنفذين على االستمرار في اعتداءاتهم .
وأكدت اللجنة األمنية على ضرورة قيام 
قائد اللواء 130 دفاع جوي 
واللواء 67 طيران بإتخاذ 
االج���راءات الكفيلة بمنع 
أف��راد اللوائين من القيام 
بأي استحداثات في حرم 
المطار بحسب االلتزامات 
ال��س��اب��ق��ة ف���ي محاضر 
اللقاءات السابقة مع اللجنة 
رئيس  قبل  المكلفة من 
تي  تأ حتى  ية  ر لجمهو ا
من  ئية  لنها ا لتوجيهات  ا

اللجنة.
وق����د ق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة 
األمنية بنزول ميداني إلى 
أرض ح��رم المطار ،حيث 
شاهدت على أرض الواقع 
االستحداثات الجديدة التي 

قام بها أفراد في الشرطة الجوية والدفاع 
الجوي والمتمثلة في بناء منازل وإنشاء 
مباني جديدة وتسوير مساحات داخل آراضي 

حرم المطار.
وكانت هيئة مكافحة الفساد في مطلع 
اكتوبر ق��د ق���ررت  إل��غ��اء اإلج����راءات غير 
القانونية في استقطاع أجزاء من أراضي 
حرم مطار الحديدة الدولي. كما أقرت إزالة 
أي استحداثات واعتداءات على أراضي حرم 
المطار وفقا للتقرير األولي لنتائج التحري من 
قبل الفريق المكلف من الهيئة الذي بيّن أن 
مساحة األراضي التي تم االعتداء عليها بلغت 
ثالثة ماليين و806 آالف و871 مترًا مربعًا.

ووجهت الهيئة باستكمال إجراءات تسوير 
أراضي حرم المطار بحسب محضر تسليم 
أراضي المطار المؤرخ في 29 يناير 2003 
والصور الجوية المتعلقة به. وشددت على 
ض��رورة اإلس��راع بإيجاد التمويل ال��الزم 
الستكمال التسوير الفوري لحرم المطار 

وتنفيذ ذلك بصورة استثنائية.
مؤكدة على  أهمية قيام الجهات األمنية 
والعسكرية بتوفير الحماية الالزمة تحت 
إش��راف محافظ الحديدة وع��دم االعتراف 
بأي إجراء تم بالمخالفة للقانون تسبب في 

االعتداء على أراضي حرم المطار.

»3400« أمين شرعي 
في الجمهورية

شكلت وزارة العدل لجانًا 
للتفتيش الميداني على 
أعمال األمناء الشرعيين 
من  كد  للتأ تهم  سجال و
اإلج��راءات التي يقومون 
ب��ه��ا وم����دى ال��ت��زام��ه��م 

بالقوانين النافذة.
وقال خالد الدبيس مدير 
عام العالقات بالوزارة أن 
اللجان ستباشر أعمالها 
بداية العام القادم 2013 

م في محافظات الحديدة 
وتعز وإب كمرحلة ثانية كانت قد سبقها مرحلة أولى 

شملت عددا من المحافظات.
ولفت إلى أن عدد األمناء الشرعيين في مختلف 
محافظات الجمهورية المرخص لهم من وزارة العدل 
3400 أمين وقد أنشئت قاعدة بيانات الكترونية خاصة 
بهم تحمل كامل بياناتهم وصورهم وهي مضمنة على 

موقع وزارة العدل االلكتروني.

>>>>
استفادة )40(قرية من 
مشروع مياه بالمحويت

يجري بمحافظة المحويت مديرية الجبل  تنفيذ 
المرحلة الثانية لمشروع مياه قرى وتجمعات عزل بني 
الوليد بدعم من مشروع تحسين الصحة المجتمعية 

التابع لجمعية الهالل األحمر اليمني.
ويتضمن المشروع شبكات مياه شرب متكاملة يستفيد 
منها اكثر من 40 قرية من قرى وعزل بني الوليد 
بمديرية جبل المحويت الستكمال تمديدات شبكات 
الضخ الخاصة بالمشروع التي تم تنفيذها في المرحلة 
األولى من قبل الهيئة العامة لمياه الريف مع تركيب 
وحدات ضخ المياه الخاصة بالمشروع والمقدمة من 
الهيئة.. هذا وقد جرى الخميس فتح مظاريف مناقصة 

تنفيذ المشروع

 خطة إسعافية

 لمشروع الصرف
 بالحديدة

وج��ه محافظ الحديدة أك��رم عبداهلل عطية 
سرعة تنفيذ الخطة اإلسعافية لمشروع الصرف 
الصحي وإمكانية االستفادة من خدمات الصندوق 
االجتماعي ومشروع األشغال العامة بهذا الشأن.
وتطرق إلى الحلول 
لتحسين  حة  لمقتر ا
وضع الصرف الصحي 
منها  و فظة  لمحا با
تنفيذ خطة إسعافيه 
إلصالح 400 متر من 
الشبكة المنهارة جزئيًا 
لتكلفة  ا تبلغ  ح��ي��ث 
اإلج��م��ال��ي��ة للمرحلة 
 15 مبلغ  اإلسعافية 
مليون ريال باإلضافة 
إل����ى إص����الح ال��خ��ط 

الناقل لمياه المجاري الرئيسية.

مناقشة تعثر
 المشاريع  بمديرية 

الرضمة
ناقش المجلس المحلي بمديرية الرضمة 
بمحافظة اب سبل حل االشكاالت التي ادت الى 

تعثر عدد من المشاريع بالمديرية .
وف��ي االج��ت��م��اع اكد 
وكيل المحافظة علي 
ال��زن��م ض���رورة وضع 
سبة  لمنا ا ل  ل��ح��ل��و ا
ت  لصعوبا ا جهة  لموا
التي تواجه المجلس 
ية  ير لمد با لمحلي  ا
خالل تنفيذ المشاريع 
..م��ش��ددا على اهمية 
تنفيذ  ل  س��ت��ك��م��ا ا

المشاريع المتعثرة.

دشن مدير عام مديرية حرض بمحافظة حجة االستاذ أحمد شديوه توزيع المساعدات غير 
الغذائية أللف واربعمائة أسرة من النازحين خارج مخيم المزرق.. والذي يأتي استكماال للمرحلة 
األولى التي استهدفت 500 حالة من النازحين بمديرية كشر بمحافظة حجة..وتبلغ تكلفة 

المساعدات 740 ألف دوالر بتمويل من المجلس النرويجي لالجئين.
وأكد شديوه أهمية هذه المساعدات اإلنسانية في تأمين جانب من احتياجات النازحين، معربا عن 
أمله في أن يحظوا بالمزيد من الدعم والرعاية حتى يتسنى لهم العودة إلى مناطقهم بمحافظة صعدة.

ذمارتمنع  الحفارات وتستعد للنظافة
شدد المكتب التنفيذي بمحافظة ذمار في اجتماعه الدوري االربعاء برئاسة أمين 
عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي على أهمية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بوقف الحفر العش��وائي لآلبار وإيقاف الحفارات التي تقوم بالحفر في األحواض 
المائية لما يشكله من خطر على المخزون المائي.. ووجه العنسي بضبط الحفارات 

المخالفة بالتنسيق بين هيئة الموارد المائية و االجهزة االمنية .
هذا وكان المكتب التنفيذي للمحافظة قد شدد على اهمية تضافر الجهود إلنجاح 
حملة النظافة التي ستشهدها مدينة ذمار مطلع يناير المقبل وان تقوم المكاتب 

التنفيذية بالمساهمة الفاعلة في انجاح الحملة.

 »شباب أمل« يؤهل خريجي الثانوية بالمهرة
دش��نت جمعي��ة التف��وق 
للتنمية الش��بابية بمحافظة 
المه��رة البرنام��ج الوطن��ي 
لشباب أمل للعام 2012م/ 2013م.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أشار 
أمين عام المجلس المحلي بمحافظة 
المهرة سالم عبد اهلل نمير، إلى الدور 
الذي تقوم به الجمعي��ة في تنظيم 
العديد من األنشطة والفعاليات ذات 
الصلة بالتنمية الشبابية وتدريبهم 
وإكسابهم العديد من المهارات وبما 
يمكنه��م من المش��اركة واالنخراط 

بس��وق العمل.وألقيت كلمتان لرئيس وأمين عام 

الجمعية أشارا فيهما إلى أن فكرة 
البرنامج تهدف إلى تأهيل خريجي 
الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا 
من مواصل��ة التعلي��م الجامعي.. 
منوهين أن هذا البرنامج يستهدف 
هذا العام )1000( طالب وطالبة 
ف��ي ثم��ان محافظ��ات.. وتتركز 
أنش��طته ف��ي مج��االت التقني��ة 
والمهنية وتش��مل دبلوم كامبرج 
لتقنية المعلومات، دبلوم صيانة 
الحاسوب، دبلوم كوافير للفتيات 
باإلضاف��ة إل��ى دورات  في مجال 

التنمية البشرية .

حصاد المياه في عمران
وجه امي��ن عام محل��ي عم��ران صالح 
المخلوس بسرعة تسوير االرض الخاصة 
بمش��روع المعهد التقني بمديرية خارف 
كمرحل��ة اولى م��ن تنفيذ المش��روع..و 
ناقش المخلوس في اجتماعه االربعاء مع 
الهيئة االدارية لمحلي خارف سبل تفعيل 
واس��تئناف العم��ل بالمش��اريع المتعثرة 
بالمديرية.وفي السياق ذاته جرى التوقيع 
على عق��ود تنفيذ ثالث��ة خزانات حصاد 
لمياه االمطار لمديريات القفلة وثال و خمر 
بتكلفة 70 مليون ريال .كما تم التوجيه 
بتش��كيل لجنة خاص��ة بتحدي��د االرض 
المخصصة لبناء الحديقة العامة بعمران 

بتكلفة 100مليون ريال.

مساعدات للنازحين خارج مخيم المزرق


