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أبين - »الميثاق«
يقول مدير صندوق إعادة إعمار أبين: أود قبل 
الخوض في تفاصيل عملية االعمار أن أشير الى 
مرحلة التأسيس للعمل المستقل للصندوق 
وه��ي مرحلة حصر األض���رار س��واًء للمنازل 
أو المزارع أو الممتلكات العامة والخاصة.. 
فهذه العملية بدأت على مرحلتين كما يعرف 
الجميع األولى بدأت في أغسطس من العام 
الماضي واستمرت )3-4 ( أشهر ولم تستكمل 
ألسباب كثيرة أهمها عدم تواجد المواطنين 
في منازلهم وعدم استقرار األوضاع األمنية 
وكذلك فرق األلغام كانت في بداية عملها وكان 
المواطنون حذرين من دخول منازلهم وتوقف 
الحصر األول بعد حصر ما نسبته 30-35%من 
حجم األضرار الموجودة على مستوى المحافظة 
بشكل عام وكان التوقف ألسباب مالية ولم يكن 
كذلك الصندوق قد أنشئ بعد وفي اجتماع 
مجلس ال��وزراء ب��ت��اري��خ2012/12/5م أكد 
على تكليف السلطة المحلية ووزارة األشغال 
ونتيجة  الحصر،  أعمال  باستكمال  لعامة  ا
للمشكلة المالية تأخر عمل المرحلة الثانية 
ال��ى2013/1/1م واستمر أسبوعًا تم خالله 
إنزال استمارات طلب حصر وتقييم أضرار وهي 
مرحلة ضرورية وقانونية فمن خاللها يُعَطى 
المواطن الحق في أن يبلغ عن األضرار التي 
لحقت بمنزله.. وحدث إشكالية عند توزيع هذه 
االستمارات وهي أن البعض فهم أنها معممة 
على كل منزل تضرر أو لم يتضرر وهذا ما أرهقنا 
كثيرًا ورفع عدد المساكن إلى أرقام كبيرة، 

ومازلنا في مرحلة إفراغ المعلومات.
كما أن هناك صعوبات كثيرة، ومن أهمها 
المزاج العام عند البعض ويرون أنهم أصحاب 
حق وان التعويض يشملهم أو انه من حقهم، 
وهذا خطأ أشيع من قبل البعض.. لكن أؤكد أن 
التعويض تم وضع مقاييس وضوابط ومعايير 
خاصة به، كما أن هناك جهات مختصة تحدد 
وتقيم حجم األضرار مثل سالح المهندسين 
يحددون لنا نوع السالح المستخدم في منطقه 
معينة وضرره العام على مساكن المنطقة- كلي 
أو جزئي- حسب نوع مادة المنزل قديم أم جديد 
وغيرها من األشياء المهمة التي ال نستطيع 
البت فيها والتي تفرض علينا االستعانة بخبراء 

ومختصين.
 وحاولنا في المرحلة األول��ى أن نرضي 

يسير  مهندس  معهم  وننزل  مواطن  كل 
الكيلومترات الطويلة ليجد منزله حوشًا من 
القش وال يوجد به أي ض��رر وأن وج��د فهو 
غير واضح ومع ذلك استكملنا هذه المرحلة 
بنسبة90% وبقيت بعض المنازل لعدم وجود 
أصحابها في منازلهم رغم أننا عملنا إعالنًا 
وم��ددن��اه وبهذا نكون أخلينا مسئوليتنا، 
لكننا رغم ذلك تجاوزنا وراعينا ظروف الناس 

ونفسياتهم وأمور كثيرة يجب أن نراعيها..
 وتحدث المهندس ناصر اليافعي عن شكاوى 
البعض من عدم وصول لجان الحصر، بالقول: 
من لم يتم الوصول إليه وهناك ضرر في منزله 
سهلنا العملية له وطلبنا منه أن يصور منزله 
من الداخل ومن الخارج والمنازل المجاورة 
وحدوده وسيتم إدراجه وسيتم النزول للتأكد 

أيضًا..
وبشأن اآللية التي سيتم اتباعها لتعويض 
المواطنين المتضررة منازلهم أكد اليافعي 
بالقول: نحن لسنا الجهة التي ستقرر كيف 
سيتم التعويض أو سقف التعويض الن هذا 
من اختصاص مجلس اإلدارة هو الذي يقرر ذلك 
بناًء على التصورات التي نرفعها ونبني تصوراتنا 
على معايير وأسس معينة منها مثال المبالغ التي 
سيتم بها اإلعمار هي ليست من أموال الدولة 
كاملًة ألن الدولة مساهمة ب20-30%ومعظم 

المبالغ عبارة عن منح 
م���ن ال��م��ان��ح��ي��ن من 
ولهم  دول ومنظمات 
أج��ه��زت��ه��م ال��رق��اب��ي��ة 
أن  يسمح  ول��ن  علينا 
تذهب مبالغهم ألفراد 
غير  في  يستخدمونها 
اإلع��م��ار ول��و ت��م ذلك 
ستكون له عواقب وخيمة 
وضرر على المستحقين 

لإلعمار..
لتي  ا لكيفية  ا وع��ن 
س��ي��ت��م ب��ه��ا اإلع��م��ار 
التنفيذي  المدير  ق��ال 
أبين:  ر  إعما لصندوق 
لدينا تصور متعدد أواًل 
تقسيم اإلعمار إلى ثالث 
مراحل في األولى سيتم 
دفع مبلغ كبداية إلصالح 
جزء من األضرار بموجب 
اتفاقية ذات بنود وستكون بين المواطن وبين 
الصندوق وتحدد لها فترة زمنية لإلنجاز، في 
حالة تنفيذها حسب االتفاق تصرف الدفعة 

الثانية ثم الثالثة.
األمر كذلك سيكون لألضرار في الممتلكات 
األخرى كاألثاث وغيرها إذ سيكون التعويض 
فيها على مراحل ومرتبطة بالمرحلة األولى 
التي لو كان فيها مصداقية وتنفيذ أعمال بشكل 
صحيح سواء من قبل الصندوق أو المواطن أو 
السلطة المحلية، فإننا سنكسب ثقة المانحين 
والحكومة وأن هذه األموال لم تذهب هدرًا 
وإنما وضعت في مكانها المناسب.. وقد تطرق 
القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق إلى 
األضرار األخرى وبالذات الجانب الزراعي الذي 

تعرض ألضرار كبيرة جدًا.
وعن موعد تدشين االعمار توقع اليافعي 
أن يكون في منتصف أو أواخر مارس القادم.. 
مؤكدًا أن األم��ر يتوقف على تنفيذ األعمال 
الحالية وإنجازها بشكل كامل.. مضيفًا: حقيقًة 
لم نكن نتوقع أن تصلنا ما يقارب عشرة آالف 
استمارة.. وما نعرفه عن مدينة مثل زنجبار 
أن عدد المساكن فيها ال يتجاوز أربعة آالف 
وثمانمائة إلى خمسة آالف مسكن.. ونحن اآلن 
أمام ستة آالف وسبعمائة.. فمن أين جاءت هذه 

الزيادة؟!

 ويقول مصدر محلي بحجة :على الرغم 
من ص��دور توجيهات رئاسية االسبوع 
الماضي تقضي بصرف رواتب الموظفين 
اال اننا نفاجأ بتمرد واضح وصارخ من قبل 
وزير المالية.. ويضيف المصدر ان محافظ 
حجة علي بن علي القيسي، وجه استنادًا 
الى توجيهات رئيس الجمهورية، محافظ 
البنك المركزي في المحافظة بسرعة صرف 
مرتبات جميع موظفي المحافظة دون أي 
تأخير ..تحت توقيع مجاهد أحمد قايد سالم 

نائب مدير عام المالية.
وقال: اصدر محافظة حجة أوامره بصرف 
مرتبات الموظفين استنادا لتوجيهات 
الرئيس عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية في االجتماع الذي عقده فخامته 
مع المجلس المحلي في المحافظة الخميس 
الماضي، والقاضية بسرعة صرف مرتبات 
الموظفين دون إبطاء والتي ال يحق ألحد 
إيقافها.وتحمله مسؤولية امن وسالمة 

ابناء المحافظة وتأمين احتياجاتهم..
غير انه في تحدٍ سافر لتوجيهات رئيس 
الجمهورية وق��رارات السلطة المحلية 
والقوانين النافذة.. ج��اءت توجيهات 
مناقضة لذلك من قبل وزير المالية صخر 
الوجيه لمحافظ البنك المركزي بإصدار 
تعليمات للمختصين وف��روع البنك في 
المحافظة باعتماد توقيع )صهره( المعين 
من قبله مديرًا عامًا لمكتب المالية، وعدم 
قبول أي توجيهات أخرى تخالف ذلك مهما 

كانت مصدرها.
هذه األوام��ر ج��اءت تعزيزًا لتوجيهات 
سابقة كان أصدرها الوجيه لبنك حجة 
بتوقيع  لتعامل  ا بإيقاف 
مدير مكتب المالية 
في المحافظة أو من 
ينوبه في التوقيع 

وذل������ك 

على كافة حسابات المكاتب التنفيذية 
والمجلس المحلي بالمحافظة بشقيها 
)موازنة+جارية(، ما يعني توقيف المرتبات 
لكافة موظفي القطاع الحكومي بالمحافظة 
عام  لفرض مدير  للضغط  في مسعى 
لقانون  بالتجاوز  المالية عينه  لمكتب 
السلطة المحلية والذي ينص علي ضرورة 
أن تقوم السلطة المحلية برفع ترشيحاتها 
بأي منصب شاغر في األجهزة التنفيذية 

بالمحافظة.
تصعيد.. وتعطيل

واليزال الشلل التام يعم محافظة حجة 
جراء تصعيد النقابات الخاصة بالموظفين 
التي ب��دأت االثنين  م��ن احتجاجاتها 
“الماضي” بسبب رفض البنك المركزي 
تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة التي 
أصدرها استنادا إلى توجيهات رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي 
بصرف المرتبات مبررًا )البنك( رفضه 
بتنفيذ أوامر الوزير، في وقت تشهد فيه 
محافظة حجة حالة من الغليان الشعبي 
خصوصا في أوساط المكاتب التنفيذية 
والهيئات الحكومية الذين لم يتسلموا 

مرتباتهم منذ نحو شهرين.
وق����رر ال��م��وظ��ف��ون ال��ت��ص��ع��ي��د من 
احتجاجاتهم واغالق كل المرافق الخدمية 
في المحافظة باستثناء المستشفيات، حيث 
تم إغالق البنك المركزي والبريد والبنك 
الزراعي وبنك اإلنشاء والتعمير وبقية 
المكاتب بالمحافظة كما ق��ام موظفو 
مديرية حرض باالعتصام بجوار منفذ 

الطوال الجمركي.
كما دعت نقابات موظفي المحافظة 
ية  بو لتر ا و لتعليمية  ا لمهن  ا بة  نقا و
بالمحافظة إلى إض��راب شامل يوم غد 
“االثنين” حتى يعود الوجيه إلى رشده 
ويحترم النظام والقانون 

والسلطة المحلية..
وي��أت��ي إي��ق��اف وزي��ر 
جيه  لو ا صخر  لية  لما ا
رواتب موظفي حجة منذ 
شهرين ضمن سلسلة 
إجراءات يمارسها الوزير 
محافظة  أكثر من  في 
ظفو  مو يشكو  ح��ي��ث 
المحلية  ل��م��ؤس��س��ة  ا
للمياه والصرف الصحي 
ب��س��اح��ل ح��ض��رم��وت 
م���ن ع����دم اس��ت��الم 
أجورهم منذ أكثر من 
شهرين وكانوا اجلوا 
اعتصامهم بعد تدخل 
وزير المياه وطلبه فرصة 
لمراجعة واستخالص صرف 
مستحقات المؤسسة من وزير 

المالية.
وقال البيان “لقد أصبح أبناء محافظة حجة 
موظفيها يتعرضون الى فرض العقوبات 
الجماعية الممنهجة التي ينفذها حكومة 
ال��وف��اق ومليشيات ح��زب االص���الح في 
المحافظة والذين ينفذون أعمال تخريب 
وتدمير للبنى التحتية في المحافظة لتمرير 
قراراتهم ووصايتهم االخوانية “المرفوضة 

جملة وتفصياًل، كما جاء في البيان.
إلى ذلك قامت مليشيات حزب االصالح 
الجمعه باحتالل الطريق العام بجولة 
العذرة بمدينة حجة في خطوة تصعيدية 
من قبلهم وذلك بغرض تفجير الوضع.. 
يأتي ذلك في ظل السياسات االقصائية 
وعدم القبول باآلخر التي يمارسها اإلصالح 
واستمرار وقوفهم ضد مصلحة المحافظة 
وابنائها بداية بالوقوف مع صخر الوجيه 
الذي يتعمد على حرمان محافظة حجة من 
المشاريع التي وجه بها رئيس الجمهورية 
وأخيرًا دعم الميليشيات التي تقلق امن 

واستقرار المحافظة.
مصدر مسئول بالمحافظة قال ان هذه 
التصرفات وغيرها هي انتقامية يمارسها 
االص��الح ضد ابناء المحافظة الشرفاء 
الذين رفضوا االنجرار الى اتون الصراع.. 
وناشد المصدر رئيس الجمهورية وضع 
حد لمثل هذه االنتهاكات التي تهدد 
السلم االجتماعي.. وحمل وزير الداخلية 
وقائد الفرقة المنحلة المسؤولية الكاملة 
كون الجنود اللذين قطعوا الطريق العام 

يتبعون ساحات التغرير واالصالح بالذات.
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة من 
جهته عبر عن رفضه واستنكاره لهذه 
التصرفات االستفزازية وغير المسؤولة 
من قبل هذه المليشيات.. وحمل المؤتمر 
وزير الداخلية وحزب االصالح بالمحافظة 
مسؤولية ما يحدث.. محذرًا من عواقب 
استمرار ذلك اذا لم يتم تالفيه سريعًا.. 
مطالبًا اللجنة العسكرية واالجهزة االمنية 
بالمحافظة القيام بدورها في تامين الطرق 
ومنع التقطعات وسط المدن وضبط من 
قام بهذه الممارسات االجرامية ومن يقف 

ورائهم.
وكان منزل الرئيس عبدربه منصور هادي 
قد شهد الخميس الماضي لقاء ساخنا مع 
قيادة محافظة حجة، وقد وجه هادي فيه 
بتحمل مسؤولياتها  المحافظة  قيادة 
,وح��ل مشاكل المواطنين من منطلق 
واجباتهم ومسؤولياتهم  بتعاون مجالس 
المديريات الذين يعبرون عن احتياجات 
المواطنين .. والعمل بما من شأنه نزع 
فتيل االحتقانات السياسية والحزبية فيما 
بين ابناء المحافظة والتي التولد اال الشر 

لهم وألبناء الوطن عمومًا..

اليمن الجديد..
موظفو حجة بدون رواتب

 على نحو حثيث تعود الحياة الى محافظة أبين بعد أن عاشت مأساة وكارثة حقيقية غير مسبوقة دمرت كل شيء.. 
وجنبًا الى جنب بدأت السلطة المحلية بمكاتبها التنفيذية وبالتعاون مع المخلصين من أبناء المحافظة في استعادة 
وتهيئة االوضاع والظروف النتشال المحافظة من مخلفات الحرب الشرسة التي شهدتها.. فعاد معظم أبنائها من 
مناطق ومخيمات النزوح بالتزامن مع مساٍع وطنية مخلصة لتشغيل عددٍ من الخدمات وإعادة تأهيل ما دمر من البنى 
التحتية، فضاًل عن تهيئة الظروف االمنية والتي التزال تحتاج الى الكثير من العمل والجهد والتعاون.. وغيرها.. وجميعها 

أولويات ساعدت على إعادة تطبيع الحياة..
 وفي هذا السياق تعد عملية إعادة اإلعمار من خالل الصندوق الذي تم تشكيله بقرار رئيس الجمهورية من المهام 
غير اليسيرة خاصة في ظل طول االنتظار من المواطن، وأيضًا روح األمل الذي سيعيد الثقة ألبناء أبين والوطن بشكل 
عام والذي سنسلط الضوء من خالل حديث مديره التنفيذي المهندس ناصر اليافعي على مجمل القضايا المتعلقة 

بإعادة اإلعمار ومتى سيتم بالفعل تدشينها رسميًا.

في سابقة خطيرة
 االعتداء على 

عميدين بجامعة عدن 
عدن - نصر باغريب :

استنكرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن 
جريمة االعتداء المباشر والتهجم التي طالت عميدي 
كليتي ناصر للعلوم الزراعية والعلوم اإلدارية بجامعة 
عدن..وطالبت الجهات األمنية بمدينة ع�دن القيام 
بمسئوليتها تجاه تلك االعتداءات والتهديدات التي 
قام بها أشخاص من طالب وموظفي كليتي الزراعة 

واإلدارة بجامعة ع�دن.
وأشارت النقابة إلى أنها لن تسمح بالتطاول على 
هذا الصرح العلمي الشامخ )جامعة عدن( وأساتذته، 
من قبل ضعفاء النفوس وأصحاب األمراض المزمنة..، 
داعية إلى سرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بردع أولئك المسئولين عن تلك األعمال واالعتداءات 

المستهجنة من كل المجتمع.
وكان األستاذ الدكتور/أحمد مهدي فضيل عميد 
كلية العلوم اإلدارية تعرض للتهديد واالعتداء على 
مكتبه من قبل عدد من الطالب..، كما تعرض األستاذ 
الدكتور/سالم الشبيبي عميد كلية ناصر للعلوم 
الزراعية لالعتداء الجسدي من قبل أحد موظفي الكلية، 

في سابقة خطيرة على التقاليد واآلداب األكاديمية.

الوجيه يرفض توجيهات الرئيس ويتعمد إطفاء الكهرباء على حضرموت
شكا مواطنون بمحافظة حضرموت مما قالوا إنه 
استهداف حكومي ممنهج لقطع خدمة الكهرباء 
عليهم من خالل عدم دفع مستحقات شركات 
توليد الطاقة الكهربائية التي تزود المحافظة. وعبر 
المواطنون عن رفضهم لعدم قيام الحكومة بدفع 
مستحقات شركات الكهرباء، ما جعلهم يعيشون 
القلق نتيجة التهديدات المستمرة بإطفاء التيار 
الكهربائي بسبب عدم دفع مستحقات الشركة 

المالية.

وذك���رت م��ص��ادر أن ش��رك��ات توليد الطاقة 
بحضرموت كانت قد استخرجت أوامر من الرئيس 
عبدربه منصور هادي بدفع مستحقاتها الموقوفة 
منذ عام، إال أن وزير المالية صخر الوجيه رفض تلك 
األوامر الرئاسية وامتنع عن صرف مستحقات تلك 
الشركات بحجة أنه يجب دفعها من حساب مؤسسة 

الكهرباء.
المواطنون أكدوا أنهم لن يكونوا ضحايا لخالفات 
وزارة المالية ومؤسسة الكهرباء. مضيفين: “نحن 

ندفع شهريا فواتير الكهرباء، وإذا كانت هناك 
خالفات بين المالية والكهرباء فعليهم حلها، وليس 
عقابنا”.مشيرين الى أنهم لن يقفوا مكتوفي االيدي 
امام تعنت وجيه المالية وسيضطرون للتظاهر 
إليقاف ما اعتبروه استهتارا حكوميا بحقهم في 
الحصول على خدمة الكهرباء.وطالبوا السلطة 
المحلية بالمحافظة بعمل ما يمكن لدفع مستحقات 
الشركات حتى ال يقعون عرضة لتهديدات شركات 

توليد الطاقة مع إقتراب حلول الصيف .

الماجستير بإمتياز لإلرياني
 حصل الباحث/ بسام عبداهلل يحيى اإلرياني)المعيد 
بقسم التربية الخاصة- جامعة إب( على درجة الماجستير 
بإمتياز وبمعدل)99%( مع مرتبة الشرف في التربية 
الخاصة من جامعة تعز عن رسالته الموسومة ب��)واقع 
الخدمات اإلرشادية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 
في الجمهورية اليمنية وفقًا لحاجاتهم اإلرشادية(،حيث 
وقد أشادت اللجنة بالرسالة وأوصت بطباعة الرسالة 
وتداولها بين الجامعات اليمنية والعربية نظرًا ألهميتها.
وتضمنت الرسالة تشخيص واقع الخدمات المقدمة 
للمعاقين في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة، وكذلك 
إعداد قوائم بحاجاتهم وخدماتهم اإلرشادية، التي على 
ضوئها يتم تأهيلهم ورعايتهم وإعداد مناهجهم، وطرق 

تدريسهم.

وكيل وزارة الخارجية السعودي: تهريب 
األسلحة اإليرانية إلى اليمن عمل إرهابي

قال وكيل وزارة الخارجية السعودية 
األمير الدكتور تركي بن محمد بن 
سعود عقب افتتاحه المؤتمر الدولي 
المعني بالتعاون مع األم��م المتحدة 
ومراكز مكافحة اإلره��اب أن »عمليات 
تهريب األسلحة إلى أي منطقة، هي 

أعمال إرهابية.
 سواء أكانت في طريقها إلى السعودية 
أم إلى غيرها، كما تعد مخالِفة للقوانين 
لها بجميع  التصدي  الدولية ويجب 
أوجهها«، نافيًا علمه بوجهة األسلحة 
التركية واإليرانية المهربة إلى اليمن 

وما إذا كانت أهدافها تنفيذ عمليات في 
السعودية. 

وأضاف إن »تمرير األسلحة اإليرانية 
إل��ى داخ��ل اليمن يعد م��ن األعمال 
اإلرهابية ويشارك في زعزعة األمن 

واالستقرار في اليمن.
 وهذا لن يتحقق إال عبر تضافر الجهود 
الدولية المشتركة، ألن أمن اليمن 
من أمن واستقرار السعودية والدول 
المجاورة، والسعودية لن تسمح بمرور 

مثل تلك األمور«.

محافظ المهرة يشدد على ضبط 
مخالفات اإلصطياد العشوائي

المهرة :
 ناصر الساكت

علي  المهرة/  محافظ  ُكلف 
محمد خودم وكيل المحافظة 
ل��ش��ؤون م��دي��ري��ات الساحل 
ب��ال��ج��ل��وس م��ع المسئولين 
هيئة  ومسئولي  بالمديريات 
المصائد السمكية واالجهزة 
للوقوف  فظة  لمحا با ألمنية  ا
ت��ج��اه م��خ��ال��ف��ات االص��ط��ي��اد 
لف  لمخا ا ئر  لجا ا ئي  ا لعشو ا
لقانون الصيد التقليدي رقم)2( 
لسنة 2006م ومنها االصطياد 
بشباك الشرطوانات التي تلحق 
ض��ررا كبيرا بالثروة السمكية 
والمخزون السمكي في سواحل 

المحافظة .
واك��د المحافظ خ��ودم لدى 
لقاءه ممثلي الجمعيات السمكية 
بمديريتي سيحوت والمسيلة 
على ضرورة محاسبة المخالفين 

لشروط وقواعد الصيد واتخاذ 
اإلج��راءات القانونية والوقوف 
بحزم تجاه المخالفين لعملية 
سبة  محا و ي  لتقليد ا لصيد  ا
لصيد  ا لعملية  لمتسببين  ا
التقليدي والعبث بهذه الثروة 

ومخزونها السمكي..

كتب بليغ الحطاب
اليزال االالف من موظفي المكاتب االدارية للدولة في محافظة حجة معتصمون في الساحات، مؤكدين عدم 
مبارحتهم لها اال بعد االستجابة لمطالبهم العادلة وتأمين احتياجاتهم ولعل أبرزها صرف رواتبهم التي لم تصرف 
للشهر الثاني على التوالي، وتلبية احتياجات محافظتهم من مشاريع استثمارية واخرى خدمية كالتزام وواجب يقع 

على حكومة الوفاق الوطني التي يتزعمها المشترك..
وزير المالية “صخر الوجيه” هو المتهم االول من قبل أبناء حجة لتعنته وتسخيره الوظيفة العامة لتحقيق أهداف 
حزبه في هذه المحافظة التي تأبى الخضوع والوقوع في شرك “السيطرة االخوانية” الذي امتد لالستحواذ والسيطرة 

على كثير من المحافظات ..

مدير عام صندوق اإلعمار:

 منتصف مارس تدشين إعمار أبين


