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إلى اإلدارة العامة للمرور .. مع التحية

وليد يحيى ناصر الغفري.. مسؤول التصوير في إدارة   
االصدار اآللي في اإلدارة العامة للمرور يستحق كل 
االحترام والتقدير.. هذا الموظف الخلوق البسيط المتواضع 
كنت أرقبه عن بعد.. في انتظار دوري لتجديد رخصة 

القيادة.. وكان يقوم بعمله واالبتسامة ال تفارق شفتيه.. 
رافضًا أخذ المال من أشخاص حاولوا رشوته.. حقيقة اليمن 
بخير مادام هناك موظفون ومسئولون من هذا الطراز الذي 

يستحق اهتمام قياداته..

ببساطة ك��ان ح��زب االص���اح وأوالد  
األحمر ق��ادري��ن على معرفة السبب 
الرئيسي الذي مكن الحوثيين من السيطرة على 

أغلب مديريات محافظة عمران.
فلو أن االصاحيين وع��ي��ال االح��م��ر راجعوا 
ال��ق��رارات التي أص��دره��ا المحافظ »دم���اج« أو 
الترشيحات التي رفعها الى الحكومة لتعيين 
مديري المكاتب التنفيذية في المحافظة لكانوا 

سيضعون اصابعهم على الجرح.
بت الناس على 

َّ
هناك قرارات مثلت كوارث وأل

كل اخواني أو من يقف وراء اخواني أو له صلة 
بإخواني أو ساند إخوانيًا في المحافظة.

قادة االص��اح ومحافظ عمران جرحوا الناس 
ات وأه���ان���وا المجتمع وأذل���وا  وأق��ص��وا ال��ك��ف��اء
الموظفين.. الناس في عمران أدركوا أن االصاح 
وأوالد األحمر هم الداعم الرئيسي لعبث المحافظ 
دم���اج، ول��ه��ذا هبوا كالطوفان عندما سنحت 

الفرصة لهم لرد »الجميل«!!
كل مواطن التحق بالحوثي في عمران وقاتل الى 
جانبه دفعته كرامته وروح االنتقام ورفع الظلم 

الذي تفشى في ظل إدارة االصاح للمحافظة.
 لقد عبثوا في كل شيء، عبثوا بأحقية 

ً
حقيقة

ات في المناصب.. عبثوا بلقمة وكرامة  الكفاء
المواطن في كل المديريات.. عينوا »زنابيل« 
المشائخ واالصاح في كل االدارات والمديريات.. 

خنقوا الناس في معيشتهم!!
♢  ال لوم على أبناء عمران أن يخرجوا في وجه 

الظلم ويردعوا المتجبرين والمتكبرين.
♢  وال ي��ح��ق ألوالد األح��م��ر ال��ت��ب��اك��ي على 
امبراطوريتهم ما دام��وا س��ادري��ن في غيهم 

وغطرستهم وعبثهم بكرامة اإلنسان!!
♢  م��ن الحماقة أن يظهر أي شخص كان 
ويتهم فانًا أو عانًا بخيانة حاشد أو عمران 
والتواطؤ مع الحوثيين.. على االص��اح وأوالد 

األحمر ومحافظ عمران أن يراجعوا عبثهم 
وسياستهم وممارساتهم وغطرستهم.. حينها 
سيدركون أنهم وحدهم من يستحقون اللوم 

واالتهام بالخيانة..

وال ضير في أن نذكرهم ببعض عبثهم.
فمنذ أن تولى المحافظ محمد حسن دم��اج 
أمور المحافظة بداًل من الشيخ كهان مجاهد 
أب��وش��وارب أص��در أكثر من 150 ق��رار إقصاء 
لكوادر المؤتمر واألحزاب األخرى والمستقلين 
لصالح آخ��ري��ن م��ن ح��زب اإلص���اح، إض��اف��ة إلى 
ترشيح أربعة وكاء للمحافظة، أوكل إليهم كافة 

المهام، فيما نزع الصاحيات عن باقي الوكاء.
وط��ال��ت ال��ق��رارات جميع م��دي��ري مديريات 
عمران عدا حرف سفيان وقفلة عذر اللتين كانتا 

تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وتم تعيين مديري عموم لمديريات )العشة، 
حوث، خمر، المدان، شهارة، السود، السودة، 
صوير( بترشيحات من أوالد الشيخ عبدالله 
بن حسين األحمر، وبين المعينين من ال يجيد 
ة والكتابة كما يقول المحتجون.. ومنهم  القراء
من ك��ان حارسًا شخصيًا للشيخ ص��ادق األحمر 
وآخر حارسًا لشقيقه حميد وآخر معينًا بنظر 

حسين األحمر.
وطالت ق��رارات محمد حسن دماج اإلقصائية 
مديري األمن في تلك المديريات وتم تعيين 
إصاحيين وموالين ألوالد األح��م��ر وك��ان آخر 
القرارات تعيين المقدم علي علي راجح تميم 
وه��و أح��د اإلرهابيين المتورطين في جريمة 
تفجير مسجد دار الرئاسة، مديرًا ألمن مديرية 

خمر.
واستمرت قرارات المحافظ دماج وأوالد األحمر 
حتى طالت جميع مديري المكاتب التنفيذية في 
مركز المحافظة والمديريات وتم تعيين بديل 

عنهم من اإلصاح.

لهذه األسباب سقطت عمران بيد الحوثي!

المكتباسم المعين
مدير عام التعليم الفني والتدريب المهنيأمين الريدي
اإلدارة العامة للواجباتيحيى الريدي

صندوق النظافة والتحسينفيصل الشليف
مدير عام مكتب الماليةحمود الصعر

مدير عام مكتب المحافظناصر بادي
الموارد الماليةمحمد سلطان سعيد

مدير عام البحوث اإلداريةعبدالحكيم دماج
مدير عام الكهرباءحزام باكر

مدير عام مصلحة المساحة والسجل العقاريصالح العيزري
مدير عام التخطيط والتعاون الدوليعبدالله سيان

مدير عام مكتب الثقافةيحيى الثايا
مدير عام الشئون القانونيةسلطان كامل

مدير عام حقوق اإلنسانعبداللطيف ..........
مدير عام الصناعة والتجارةياسر بدر الدين

مدير عام أسر الشهداء ومناضلي الثورةحسين ثامر
مدير عام جهاز محو األمية وتعليم الكبارهند العبدي

مدير عام الشئون االجتماعية والعملإبراهيم الذرحاني

مديرو  المكاتب المعينون من محافظ عمران  التابع لحزب »اإلصالح«

اآلالف من أبناء حجة يطالبون األمن بضبط »اإلصالحيين« المتورطين بقتل أبناء المهدلي

حجة - صادق شلي: - 

خرج عشرات اآلالف من ابناء محافظة حجة الخميس في  
تظاهرة سلمية تضامنا مع اهالي ضحايا الجريمة االرهابية 
النكراء التي ارتكبتها مليشيات االصاح بتاريخ 10-2-2014م 
بحق اطفال وشباب من ابناء مدينة حجة والتي اسفرت عن استشهاد 
الطفل محمد المهدلي والشاب عادل المهدلي وجرح خمسة آخرين 
.. فيما الزال المجرمون فارين من وجه العدالة في ظل تستر وحماية 
من قبل حزب اصاح بمحافظة حجة وتراخي األجهزة االمنية وهو 

ما دفع بأبناء مدينة حجة للخروج في اكبر مسيرة عرفتها المدينة 
حيث طافت شوارعها واتجهت الى مبنى ادارة أمن المحافظة..

وق��د حمل المتظاهرون الف��ت��ات تطالب رئيس الجمهورية 
واللجنة االمنية العليا والحكومة ووزارة الداخلية والسلطة المحلية 
بالمحافظة بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة ..محملين مدير 
امن المحافظة حسين القاضي مسؤولية التساهل وعدم القبض على 

الجناة حتى اآلن..
وقد اعطى المتظاهرون مدير امن المحافظة مهلة للقبض على 

القتلة، مهددين بالتصعيد اذا لم يتجاوب معهم ..

توقف صندوق النظافة منذ 4 أشهر 
بالعدين ينذر بكارثة بيئية

الميثاق- ماجد عبد الحميد

ت����رزح م��دي��ن��ة ال��ع��دي��ن  
بمحافظة إب منذ حوالي 
4 أش��ه��ر ت��ح��ت اك����وام ك��ب��ي��رة من 
مخلفات القمامة المتكدسة وهو ما 
ينذر بكوارث بيئية وصحية بمبرر 
توقف صندوق النظافة والعاملين 
فيه عن العمل لعدم توافر مقلب 

للقمامة..
وي���ش���ك���و ع������دد م�����ن األه����ال����ي 
وال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ال��م��دي��ري��ة من 
استمرار توقف صندوق النظافة 
وعدم مزاولة عمال النظافة لعملهم 
وتكدس المخلفات في كافة الشوارع 

»الميثاق«- بانتشار  واألحياء مما تسبب - بحسب تصريحات بعضهم ل�
الروائح الكريهة واألمراض المعدية ومثل ذلك منظرًا غير حضاري 
لمدينة ابتسمت قبل اشهر بإعان واديي )الدور وعنه( كمحميات 

طبيعية..
واعتبروا ان اغاق الصندوق وتوقف اعمال النظافة في المدينة 
منذ شهور نتيجة عدم توافر مقلب قمامة بالمنطقة لم يكن سببًا 
وجيهًا ومقنعًا، حيث ان المجلس المحلي بالمديرية قادر خال ايام 
او اسابيع وعبر ايرادات الصندوق المحلية ومخصصه الحكومي على 

إيجاد مقلب جديد للقمامة في المنطقة بديًا عن المقلب السابق..
وطالبوا  قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ إب القاضي احمد  الحجري 
ومدير عام صندوق النظافة وكافة المعنيين بسرعة تشكل لجنة 
تحقيق لمعرفة اسباب توقف الصندوق والعمل ومحاسبة المتسببين 

في ذلك، وإيجاد الحلول العاجلة 
للمشكلة ليتمكن العاملون في 
هذا القطاع من العودة لمزاولة 
اعمالهم وانقاذ المدينة من كارثة 

بيئية وصحية خطيرة..
فيما يؤكد العاملون في صندوق 
النظافة بالعدين أنهم لم يتسلموا 
رواتبهم منذ اشهر كما لم يتم 
تثبيتهم إسوة بعمال النظافة في 
عموم مديريات إب، مشيرين الى 
ان هذا التأخير تسبب في تذمر 
الكثير م��ن ال��ع��م��ال ورفضهم 
النزول إلى االحياء والشوارع ألخذ 

المخلفات..
وبهذا الصدد يقول العامل عبده 
سعيد :ان توقف الصندوق عن العمل وعدم صرف رواتب العاملين 
منذ 4 أشهر وضع العمال البالغ عددهم 27 عامًا امام  خيارين 
أحاهما مر، حيث تسبب في اصابة عاملين من الفئة المهمشة يعوالن 
اسرًا بالجنون وهما: على محمد قاسم علي مختل عقليا وغادر المدينة 
منذ شهر لمكان غير معروف وأسرته تبحث عنه اآلن، والعامل الثاني 
غانم مرشد على سيف والمتواجد حاليًا في مصحة مديرية القاعدة.. 
مبينًا إن قرارًا صادرًا عن المجلس المحلي بالمديرية قضى بتوقيف 
العمل في صندوق النظافة بالعدين ألجل غير مسمى لسبب غير 
وجيه تمثل بعدم وجود مقلب للقمامة في المنطقة.. وانه قد تم  
توقف  عمل الصندوق منذ 2013/11/10م وحتى اليوم، فيما 
العمال دون رواتب مع ان أعلى راتب يصرف للعامل ال يتجاوز 15 

ألف ريال..

ك���ان ن��زول��ن��ا ب��ه��دف    
االط���اع على أوض��اع 
وشكاوى عمال مصنع المكا 
لتعليب األسماك )الغويزي( 
األرب��ع��اء الماضي وبصحبتي 
مراسل قناة »اليمن اليوم« 
الزميل محمد المقري وذلك 
ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��واص��ل م��ع ع��دد 
م��ن ع��م��ال ال��م��ص��ن��ع بهدف 
المساهمة في رفع معاناتهم 
ع��ب��ر ت��ب��ن��ي ق��ض��اي��اه��م من 
خ��ال وسائلنا اإلعامية في 
حدها األدنى دون الشطط أو 
المبالغة وألننا أردنا أن ننجز 
تحقيقًا صحفيًا وتلفزيونيًا 
م��ح��ت��رم��ًا ال ينتقص حقوق 

العمال والعامات وال يسلب حق اإلدارة العامة في الرد 
والتوضيح لما قيل لمحرر الوكالة األخبارية الخاصة 
والقناة الفضائية التي استطاعت أن توجد لها جمهورًا 
ومتابعين في حضرموت منذ انطاقتها قبل سنتين 

مضت من عمرها!!
♢  ما لم نتوقعه هو أن تنزعج اإلدارة ومديرها 
العام والمدير المالي ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
الذين اضطروا للنزول إلى الدور الثاني لاطاع على لقاء 
مقتضب تم إجراؤه مع رئيس نقابة العمال عبدالعزيز 
باسعد الذي رحب بنا وأوجز في حديثه واختصر وبينما 
كنا نهم بالخروج من المكتب فإذا باألعزاء الثاثة في 
انتظارنا , ومنهم من تلفظ وهاجم بأسلوب النقبله 
ألنفسنا وال لغيرنا من زماء المهنة  , وحجتهم لماذا 
اليتم االستئذان من المدير العام قبل إجراء أي حوار 

في المصنع ؟! 
♢  ح��اول��وا  ق��در االمكان إفشال مشروع التحقيق 
الصحفي بكل الوسائل رغم إيضاحنا لهم بأننا حريصون 
على االستماع ل��رأي االدارة العامة ,ولسنا بصدد أي 
أه��داف أخ��رى ؟! ..وأن���ه من حق الصحافة واإلع��ام 
ات متى شاءت وقانون الصحافة يسمح بذلك  إجراء لقاء
ات أو حجب متعمد  ويحمى الصحافيين من أي اعتداء

للمعلومات؟!
♢  على العموم لسنا بصدد سرد تلك الواقعة التي 
أثرت علينا كثيرًا واحدثت لنا صدمة حقيقية من حيث 
أسلوب التعامل السيئ من بعض اإلدارات والمرافق 
الحكومية التي تعتقد لألسف من خال  هكذا تعامل 
أنها سوف تستطيع التحكم بخروج المعلومة ، وهذا 
ما ينبئ عن عقلية قديمة والعالم اليوم أصبح شبه 
قرية كونية من حيث تدفق وسرعة التواصل وتبادل 

المعلومات.
♢  االثنين الماضي نظم عمال وعامات المصنع وقفة 
احتجاجية ثانية في بهاء المصنع !!  نأمل أن تتعقل 
اإلدارة وتترك المكابرة في ظل هكذا ظروف سيما وأن 
عددًا من اإلدارات والمرافق الخدمية هي بأمس الحاجة 

إلى وقفة وإعادة تصحيح ألوضاعها...
نأمل ذل��ك وأن تسارع الجهات المسؤولة لتدارك 
األم��ور ومعالجتها قبل أن تتفاقم.. اللهّم إنا بلغنا- 

اللهّم فاشهد..

معاناة عمال 
)الغويزي( إلى 

متى..؟!

صالح أحمد العجيلي


