
شبوة/ عادل القباص

طالب أهالي منطقة بئر   
علي الساحلية بمديرية 
رضوم محافظ شبوة- بسرعة 
التدخل لوضع حل سريع لعودة 
العمل في مشروع ربط منطقة 
بئر علي بمياه التحلية ببلحاف 
ال��ذي توقف فيه العمل من 
استئناف شبوة  قبل محكمة 
بحجة أن أحد المقاولين تقدم 
بالطعن في المناقصة بحجة 
للتنفيذ  لمستحق  ا ه��و  ن��ه  أ
وليس المقاول الحالي، وعلى 
هذا األساس أصدرت المحكمة 
ق��راره��ا بتوفيق العمل في 

المشروع.
 وأكد األهالي أن القانون رقم 

)32( لعام 2007م الخاص 
بالمناقصات واضح وصريح وال 
يحق للمحكمة أن تتجاوز لجنة 
المناقصات العليا واتخاذ هذا 
القرار غير الشرعي والذي أدى 
الى حرمان أبناء منطقة بئر 
علي من هذا المشروع الحيوي 
والخدمي المهم الذي نفذ منه 
المقاول  ثمانية ونصف كيلو 
متر من إجمالي واحد وعشرين 
وبتمويل  متر  كيلو  ون��ص��ف 
م��ن م��ش��روع ال��غ��از الطبيعي 
المسال وبكلفة قرابة 7000 
دوالر وسيستفيد منه االهالي 

والمناطق المجاورة.
وطالبوا الجهات ذات العالقة 
ب��س��رع��ة إع����ادة ال��ع��م��ل في 
ال��م��ش��روع لخدمة المصلحة 

العامة.
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العدد: )1657(

أق��دم عدد من المهمشين منذ  
اس��ب��وع  قطع جميع ال��ش��وارع 
المؤدية إلى منطقة الروضة وحي زيد 
الموشكي بمحافظة تعز احتجاجا على 
مماطلة األجهزة األمنية وتقاعسها في 
القبض على قاتل أحد ابنائهم والذي 
يدعى عبد الرحمن عبداهلل قائد الخضر 
)20( عاما على ي��د  أح��د المسلحين 

القبليين.
ال���ى ذل����ك  طالبت 
العديد من المنظمات 
المعنية بحقوق اإلنسان 
ال��س��ل��ط��ة ال��م��ح��ل��ي��ة 
واألج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
ه  تجا جبها  بوا م  لقيا ا
المواطنين وحمايتهم 
التي  االنتهاكات  م��ن 
, كما طالبت  تطالهم 
القبض  ء  لقا إ بسرعة 
على المتهم , واصفة 
لبشعة  با دث���ة  ل���ح���ا ا
وت��ت��ن��اف��ى م��ع حقوق 

اإلنسان.
من جهة أخرى تمكنت 

أجهزه األمن بمحافظه إب الخميس من 
ضبط  المدعو )م.م.المبارزي( والمتهم 

بجريمة قتل المجني 
علي  لناشط  ا عليه 
علي الوصابي زعيم 
إب  ف��ي  المهمشين 
أم��ي��ن ع���ام جمعيه 
ب��الل بن رب��اح الذي 
قتل االربعاء الماضي 

بسكنه جوار كليه التجارة بجامعه إب ..
وكان المتهم وهو صهر المجني عليه 

ق��د تمكن م��ن ال��ف��رار عقب ارتكابه 
للجريمة وتم تعقبه من قبل األمن حتى 
تم ضبطه ظهر الخميس في مفرق 
جبله وبحوزته السالح المستخدم في 
الجريمة ال��ذي أطلقت منه الى رأس 
الناشط الوصابي ال��ذي يلقب ب�«ابو 
اوباما« ويعرف بأنه من أنشط الحقوقيين 
والمدافعين عن قضايا المهمشين في 

محافظة اب.

المهمشون يغلقون حي الروضة والموشكي بتعز

أهالي بئر علي بشبوة يطالبون بعودة العمل 
لمشروع ربط مياه التحلية ببلحاف

10 مليارات خسائر تجار العاصمة من مخيمات المشترك
طالب أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة  

العاصمة صنعاء الحكومة بسرعة التحرك لرفع 
ما تبقى من خيام المعتصمين في الساحات العامة بأمانة 
العاصمة سواء كانت في ساحة الجامعة أو ميدان التحرير 
أو غيرها كون بقائها يكبد أصحاب المحال التجارية في 

الشوارع واألحياء المحيطة بتلك الخيام خسائر فادحة.
وفي بيان صدر عن اللقاء الموسع ألعضاء القطاع 
التجاري المتضررين من أحداث 2011م أكد المشاركون 
أن أصحاب تلك المحالت ال يزالون يعانون من ضغوطات 
شديدة أوصلت بعض التجار إلى حافة اإلفالس وأوقف 
الكثير منهم أنشطتهم التجارية نظرًا لما آلت إليه 

أمورهم جراء استمرار تلك االعتصامات.
مطالبين الحكومة سرعة تكليف لجان ميدانية للقيام 
بالحصر الشامل لألضرار والخسائر التي لحقت بالتجار 
واستكمال االجراءات لصرف التعويضات العادلة لهم من 
الدولة بموجب نص المادة رقم )33( الخاص بالكوارث 

الوطنية العامة .
الى ذلك أوضح إبراهيم الظهرة عضو لجنة متابعة 
التعويضات بالغرفة التجارية الصناعية باألمانة، أن عدد 
التجار المتضررين في أحياء الجامعة بمديرية معين أو 
في ميدان التحرير أو الساحات االخرى والذين تقدموا 
بطلبات تعويضات إلى القطاع الفني بأمانة العاصمة بلغ 

حتى اليوم ثالثة آالف و292 متضرر من أصحاب المحال 
التجارية والشركات ومختلف االنشطة االقتصادية.

مبينا أن التقديرات االولية لقيمة االض��رار بحسب 
االحصاءات االولية في تلك الطلبات بلغت نحو 10 
مليارات ريال وتم التدقيق فيها وإعادة تقييمها من قبل 

الجهات المعنية وانخفضت تقديراتها لتصل إلى مابين 
5 إلى 6 مليارات ريال .

وأشار إلى أن المجال مازال مفتوحا لتلقي طلبات بقية 
المتضررين حيث يواصل القطاع الفني والغرفة التجارية 

تلقى طلبات من تبقي من التجار المتضررين. 

الطفلة حماس غالب حسين  »4« سنوات تعاني من  
ورم سرطاني ظاهر على وجهها وبحاجة الى السفر 
الى الخارج إلجراء عملية جراحية عاجلة  لكن أحوال أسرتها 

المادية صعبة جدًا وال تسمح.
ويناشدون اهل الخير  ومن يجد في نفسه القدرة على 

المساعدة،
التواصل مع دار الحياة لرعاية مرضى السرطان -صنعاء.

جنود جامعيون يناشدون الرئيس بانصافهم
ناشد العشرات من الجنود الجامعيين المنتسبين لوزارتي  

الدفاع والداخلية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة واألمن بانصافهم من 
خالل تطبيق ماجاء في القانون رقم )67( لسنة 1991م بشأن 
الخدمة في القوات المسلحة واألمن الذي ينص على تعيين الجامعي 

برتبه ضابط ماليا وإداريا.
وطالبوا خالل وقفة احتجاجية نفذوها األسبوع الماضي امام مكتب 
رئاسة الجمهورية بشارع الزبيري بالعاصمة صنعاء - بضرورة 
االستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمطالب العادلة والمشروعة، 

منددين بتهاون المعنيين بقضيتهم ومطالبهم المشروعة.

الطفلة حماس تناشد 
اهل الخير

إقصاء معلم من فئة المهمشين بمحافظة حجة
اعربت عدد من المنظمات المدنية عن إدانتها الشديدة  

في  بآخر  له  واستبدا المهمشين،  من  معلم  إلقصاء 
محافظة حجة، بعد عامين من نزول إسمه في كشوف الموظفين 

الحكوميين، ومواظبته في عمله بانتظام.
ونقلت منظمة »سواء« لمناهضة التمييز شكوى المعلم محمد 
سعد شوعي عوادي معززة بالوثائق، مفادها قيام مكتب الخدمة 
المدنية بمحافظة حجة بحرمانه من وظيفته وإحالل شخص 
آخر بدياًل عنه، رغم مباشرته للعمل واستكماله لكافة الشروط 

واإلجراءات المطلوبة منه.
وعبرت المنظمة عن مثل هذا االنتهاك الحقوقي الخطير، و 
باإلجراءات التي تتم  بحق فئة هي بأمس الحاجة لمن يقف إلى 
جانبها، ويدفعها باتجاه تعليمها، وفتح المجال أمامها لنيل حقها 

في الوظائف المناسبة مع مؤهالت أبنائها.
مشيرة الى  انها وجهت مذكرة  إلى وزير الخدمة المدنية  طالبت 
فيها بسرعة النظر في موضوع الشاكي، والتوجيه الى مكتب 
الخدمة المدنية في محافظة حجة باتخاذ اإلجراءات الالزمة، إليقاف 
هذا اإلجراء. واعادة الدرجة الوظيفية للمذكور، وإعادته إلى عمله 
بالمكان الموزع فيه والتراجع عن اإلجراءات التعسفية التي اتخذت 

بحقه في أقرب وقت ممكن.

فيما األمن يضبط قاتل زعيمهم في إب


