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المحافظات تفقد سيطرتها األمنية.. 

القاعدة تعيد نشاطها وتتمدد

حكومة تتجاهل الوطن والمواطن

صنعاء.. مهددة بكارثة بيئية وصحية غير مسبوقة

تقرير- المحرر 

> ويظل هاجس األمن واالستقرار هو الشغل الشاغل 
للشعب.. البعض بات يردد »كله يهون عدا الخوف وان 
يخرج الشخص وهو غير مطمئن او ضامن عودته 
ألوالده واسرته« بيد ان ذلك هو الخسارة الكبرى التي 
مني بها المواطن بسبب استمرار األزمة في تعميم 
حاالت الفوضى، وفشل الحكومة في استعادة قبضتها 
وإحكام األمور.. يأتي ذلك في ظل ازدياد المخاوف من 
اتجاه البالد نحو الفوضى في ظل تعنت بعض اطراف 
التسوية السياسية وعدم إيمانهم بالحوار الوطني 

كمخرج من االزمة.
وعلى هذا النحو شهدت عدد من المحافظات حوادث 
أمنية شتى كان أبرزها العبوات الناسفة التي تسعى 
القاعدة لزرعها واستهداف قيادات امنية وعسكرية في 
مرحلة عدها مراقبون بداية مرحلة اغتياالت تستهدف 
قادة رجال امن لهم صلة بجهاز المخابرات الذي حقق 
نجاحًا في كشف خطط التنظيم وكبده خسائر فادحة في 
األرواح والمعدات اثناء المواجهات في محافظتي ابين 

وشبوة والبيضاء وغيرها االشهر الماضية.
تتداول اخبار عن معاودة عناصر القاعدة نشاطهم 
بمحافظة شبوة، بوضع نقاط تفتيش في بعض 
المناطق والمديريات وتختفي في الجبال والصحاري، 
وأكدت مصادر أمنية ان هذه العناصر تمارس الكر والفر 

وان مالحقتها مستمرة.
وفي ابين التزال عناصر انصار الشر تجوب عددًا من 
المديريات والوديان التي فروا اليها وتعزيزاتهم- حسب 
شهود عيان- تتزايد كل يوم وما يهدد بعودة الحرب 
مجددًا في الوقت الذي لم يتنفس المواطن الصعداء 
بعد أعمال القتل والدمار الذي عاث بأرجاء المحافظة 
وبسببها اليزال آالف النازحين في مخيماتهم بمحافظة 

عدن غير آمنين على حياتهم.
وتقع أمانة العاصمة صنعاء وعدن والضالع والحديدة 
تحت تهديد الخاليا النائمة التي بدأت تنشط مؤخرًا 
في شكل انتقامي نتيجة الهزيمة النكراء التي تلقاها 
التنظيم في ابين وشبوة وفقد عددًا من قياداته من 
الصف االول والثاني، وتوقع مراقبون ان تشهد االيام 

القادمة أعمال فوضى وتفجيرات ارهابية تأتي في 
سياق استكمالهم للمعركة التي ب��دأت في اليمن، 
مؤكدين ان بإمكان تلك االحداث ان تُحدث حالة من 
الرعب في اوساط المجتمع وارباكًا عامًا مالم تكن هناك 
يقظة امنية عالية تقوم على كشف الحدث قبل وقوعه.

افشال االصالحات
> وحذرت مصادر محلية بمحافظة تعز من استمرار 
تمرد ح��زب االص��الح والفرقة على ق��رارات رئيس 
الجمهورية ورفض التغيير المنشود الجاري على أكثر 
من صعيد.. واعتبر المصدر خروج مليشيات االصالح 
للفوضى وقطع الطرق ماهو إال وسيلة ابتزاز لتحقيق 
مآربهم أو محاولة تفجير الوضع عسكريًا وتعميم 
حالة الال أمن والال استقرار التي بدأت تدب في بعض 

المحافظات والهدف افشال اتفاق التسوية.
كما انها احداث ترسم لمستقبل مشوب 
بالمخاوف يهيء لسيطرة المتطرفين، فضاًل 
عن كونها تهديدًا وتحذيرًا من اتخاذ قرارات 
مماثلة تستهدف من ينتمون لحزب االصالح 
الذين ثبت تورطهم بأعمال عنف.. األمر 
الذي يضع البالد -حسب محللين - على كف 
عفريت وتحت رحمة الجهاديين وفصائلهم 

االنتحارية.
وعلى صعيد متصل تم ابطال لغم ارضي 
زرع على الطريق العام بمدينة معبر محافظة 
ذمار وقد وضع اللغم على الرصيف بمنطقة 
ي��رت��اده المسافرون  تمثل سوقًا شعبيًا 
والمواطنون.. كما فككت األجهزة االمنية 
الجمعة الماضية عبوة ناسفة )صنع محلي( 
زرعت بالقرب من مدخل االمن المركزي 
بمحافظة ذم��ار، واستهدفت عبوة ناسفة 
اخرى لضابط بجهاز االمن السياسي الثالثاء 

الماضي زرعت على سيارته.
كما تعرض مقر ادارة االمن العام بمحافظة 
الضالع لهجوم بقذائف مساء االربعاء والسبت 
انها من  من قبل عناصر مسلحة يعتقد 
القاعدة ولم يسفر الحادث عن اضرار بشرية.

> باتت العاصمة صنعاء على موعد مع كارثة بيئية 
وصحية أشد وطأة من تلك التي تعانيها يوميًا، وان نحو 
مليوني مواطن تتهددهم األوبئة القاتلة.. األمر الذي 
يضاعف مأساة اليمنيين ومعاناتهم التي التقتصر على 
الشأن االقتصادي والخدمي والمماطلة وتعمد عرقلة مسار 

اخراج البالد من دائرة التأزيم المفتعلة.
واليختلف الوضع العام المتمثل بحياة المواطن اليومية 
التي تثقل كاهله من كل جانب، اليختلف عن الوضع 
السياسي المتوتر وتصعيداته المختلفة.. وليست عنه 
ببعيد، بل يمكن الجزم بأنه انعكاس لما يدور في غرف 
الكولسة والال توافق التي تنعكس آثاره مباشرة على 
المواطن.. وحكومة الوفاق التي تترأسها أحزاب المشترك 
تلعب ذات ال��دور لسياسييها القائم على االنتهازية 
واالبتزاز والمقايضة بالمواقف التي تهدد بعاصفة لم 
يشهدها التاريخ اليمني من قبل.. فضاًل عن النهج 
االقصائي الذي يعتمل في الساحة الرافض لآلخر وهو 
الطابع الخاص الذي ميز حكومة الوفاق ووزراء المشترك 
الذين سارعوا بتغذية نوازع احزابهم والتسابق على 
خراب ودمار مؤسسات الدولة وتعطيل حركة ما تحقق 

خالل األعوام الماضية.
وحذر أطباء وخبراء البيئة من تعرض أمانة العاصمة 
لكارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم القمائم، وتجاهل 
الحكومة لمطالب عمال النظافة بالتثبيت وتحسين 
أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وهي المطالب التي سبق 
لمجلس الوزراء اصدار قرار بها قبل أشهر.. ويأتي هذا 

االض��راب واالحتجاج بعد المماطلة والتسويف من قبل 
حكومة المشترك وبالذات وزير المالية الذي يرفض اصدار 
التعزيزات الخاصة بتثبيت نحو »7000« عامل بحجة عدم 

توفر موازنة لذلك.
اضراب عمال النظافة وادارة الحدائق ومجاري السيول هو 
الرابع على التوالي ووعود وجهود متكررة والتزامات، فيما 
تواصل حكومة المشترك عملية االهدار والتبديد للمال 
العام في تبرعات لجمعيات خيرية تابعة لحزب االصالح 

وسفريات وبدالت وهمية..
وتعج شوارع العاصمة صنعاء بأكوام من القمامة التي 
بدأت في التحلل األمر الذي ينبئ بكارثة غير طبيعية 
تفتعلها حكومة الوفاق، ويعتبر خبراء ومختصون بيئيون ان 
الوضع صعب للغاية واليمكن تقدير حجم االضرار البيئية 
والصحية التي ستطال سكان العاصمة وخاصة ونحن في 

موسم الصيف.
وفيما يتجه السكان الى احراق ركام القمائم التي بدأت 
تنبعث منها روائح كريهة نتيجة تحللها حذر بيئيون من 
اللجوء لتلك األساليب التي لم تكن حاًل بقدر ما هي اسلوب 

يعمل على انتاج اضرار اخرى.
 أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة امين جمعان يحمل 
نقابة العمال مسئولية االضرار على الرغم من ادراكه 
واعترافه ايضًا بأن هناك تباطؤًا وعدم شعور في التعاطي 

مع هذه الشريحة ومطالبها المحقة..
ويقول بأنه تم تشكيل لجنة منذ االضراب األول قبل 
أربعة أشهر للمسح الكامل لموظفي قطاع النظافة والبيئة 

بالعاصمة، غير ان اللجنة لم تستكمل مهمتها، مؤكدًا بأن 
قرار مجلس ال��وزراء بهذا الخصوص كان قد حدد فترة 
شهرين فقط إال انه الى اآلن مر اربعة اشهر دون أي شيء 

من ذلك.
وعود عرقوبية

> رئيس النقابة العامة لعمال البلديات واالسكان 
محمد المرزوقي وصف وعود حكومة باسندوة بالوعود 
العرقوبية، معتذرًا في الوقت ذاته للشعب وللمواطن 

من حدوث أي كارثة..
وق��ال ان الحكومة لم تحترم وعودها والتزاماتها 
وتماطل في تثبيت العمال واعتبارهم موظفي دولة 
واعطائهم حقوقهم  القانونية وفقًا لقانون العمل 

المعمول به على مستوى مؤسسات الدولة.
وأكد المرزوقي ان االضراب الحالي لن يرفع أبدًا حتى 
تلبية كافة المطالب المشروعة والقانونية، وان المجال 
للحلول التجزيئية.. ولم يستبعد وقوف مقاصد واهداف 
سياسية وراء مماطلة حكومة باسندوة بشكل متعمد 
واستمرار لمعاناة اآلالف من العمال واستغاللهم لمقصد 
سياسي دنيئ وهو ما يرفضه تمامًا.. مبينًا ان مطالب 

العمال حق مشروع قانونيًا ودستوريًا.
وكانت النقابة أعلنت الخميس اضرابًا شاماًل 
ومفتوحًا لجميع عمال النظافة بالعاصمة ومحافظات 
الجمهورية محملة حكومة الوفاق تبعات الكارثة 

البيئية والصحية.

فيما وزير المالية ألغى نصف ميزانيتها

»اإلصالح« في مهمة الختطاف جامعة عدن
»الميثاق«- عدن 

اتهم األساتذة والموظفون المستقلون بجامعة عدن حزب اإلصالح 
بالوقوف وراء الحملة الممنهجة التي تستهدف جامعة عدن.

وأوضح البيان الذي صدر عقب االعالن عن تأسيس »جمعية أساتذة 
وموظفي جامعة عدن المستقلين«،  بالقول: إن المتابع الحصيف سيالحظ 
دون مجهود االهتمام االعالمي المكثف من قبل قناة سهيل، والصحف 
والمواقع االلكترونية االخبارية التابعة لحزب االصالح في التغطية السلبية 
المتحاملة وغير المهنية والمنحازة بالكامل إلى بعض العناصر التي 
استحوذت على سلطة القرار بنقابة الموظفين مؤخرا والمحسوبة على 

حزب االصالح والتيارات السياسية المنضوية تحت عباءته.
وحذر البيان من اختطاف جامعة عدن من قبل حزب االصالح من خالل 
سعيه لتنصيب قيادة تابعه له على رأس هرم الجامعة، من خالل نشر 
الفوضى والبلبلة واإلضرابات بين صفوف منتسبي جامعة عدن، والسعي 
المتواصل عبر التحجج بمبررات واهية، ومطالب تعجيزية، واستغالل وضع 
االحتقان العام والتراخي االمني في البالد، لتوقيف الدراسة بالكليات وإقفال 
بوابات الجامعة وتهديد الموظفين بأشكال شتى لدفعهم لالنصياع لدعوات 
االضرابات وإيقاف العمل والدراسة بالجامعة، بغرض ضرب مقومات الجامعة 
وزرع الفتنة بين منتسبيها، كي تتمكن من إلحاقها بركب ورؤية وفلسفة 
جامعة االيمان التي أنتجت مقاعدها الدراسية كبار المتطرفين والغالة من 

تنظيم القاعدة.
وجاء في البيان: لم يكتف حزب اإلصالح من خالل عناصره بالجامعة ومن وااله 
أو انخدع بشعاراته الكاذبة، بتعطيل عام دراسي كامل على ابنائنا الطالب 
)للعام الدراسي الماضي 2011م( وسعيه الدؤوب لوقف المسيرة التعليمية 
للفصل الذي يليه، بل واصل هذا العام - 2012م - محاوالته المأزومة 
إلدخال جامعة عدن ومنتسبيها في نفق من االزمات والفتن المتتابعة وإشعال 
االضرابات والفوضى داخل حرم الجامعة وذلك لدفع وإيصال جامعة عدن إلى 
حافة االنهيار الكامل كي تصبح بعدها سهلة المنال، ولقمة سائغة لجماعة 
حزب االصالح الذين يسعون للسيطرة عليها الستخدامها فيما بعد كمنبر 

ومنصة لهم لتحقيق غاياتهم الضيقة وتعميم رؤاهم الفكرية المتطرفة 
وضرب مسيرة العلم الجامعي الذي انطلق من مدينة عدن.

وأكد البيان أن هدف جماعة االصالح وقيادتهم التي توجههم بالريمونت 
من صنعاء بات واضحا للجميع من خالل تبني كل األعمال الفوضوية 
والتدميرية المخلة بالقوانين والنظم بالجامعة، كي يطلع الرأي العام على 
حقيقة االوضاع بالجامعة كشف الجهات التي تحاول االساءة لها وجرها إلى 

دوامة من الفوضى.

وطالب البيان فخامة رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الالزم لجامعة 
عدن لكف يد حزب االصالح عن التدخل بشئونها، وإلغاء قرار وزير المالية 
الذي اسقط أكثر من نصف ميزانية الجامعة واإلفراج عن مبالغ الجامعة 
المحتجزة لدى وزارة المالية، ومساواة جامعة عدن بجامعة صنعاء من حيث 
حجم الموازنة المالية، وعدد الدرجات الوظيفية الممنوحة سنويًا ألعضاء 
هيئة التدريس والموظفين، وتعيين المتعاقدين لديها بناء على التوجيه 

السابق بشأنهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

شباب مأرب يحذرون من خطورة 
اقصائهم في الحوار

مساعدة 40ألف أسرة 
نازحة من أبين

لمجتمع  ا ت  منظما استنكرت 
بية  لشبا ا ت  نا لمكو ا و ني  لمد ا
بمحافظة مأرب تجاهل وإقصاء 
لجنة التواصل مع الشباب لجميع 
المكونات الشبابية ولمنظمات 

المجتمع المدني في المحافظة.
وقال بيان صادر عن المنظمات 
المدنية والمكونات الشبابية بمأرب 
-تلقت »الميثاق« نسخة منه: إن 
مشاركة جميع المكونات الشبابية 
ومنظمات المجتمع المدني في 
الحوار يأتي تنفيذًا لما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة .
وأكد البيان أن ممارسة اإلقصاء 
لتلك المكونات يؤكد غياب ثقافة 
االعتراف باألخر أو القبول به وان 
ذلك التجاهل يعد المقدمة لفرض 
ثقافة وضع القوة فوق الحق وهي 

األس���اس لهيمنه ثقافة العنف 
والتطرف، واإلكراه وعدم التسامح 
وعدم النظر إلى ما يقدمه اآلخر 
وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية 
على مسارات العملية السياسية 

الهادفة إلى تجاوز اليمن أزمته.
المجتمع  ون��اش��دت منظمات 
بية  لشبا ا ت  نا لمكو ا و ني  لمد ا
بمحافظة مأرب رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي ومبعوث 
األم��م المتحدة جمال ب��ن عمر 
وممثلي ال��دول الراعية لتنفيذ 
التسوية السياسية بإلزام لجنة 
التواصل بإشراك جميع المنظمات 
والمكونات الشبابية في اإلعداد 
التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني 
بحسب ما نصت عليه المبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة.

استفادت 40 ألفًا و484 أسرة نازحة من محافظة أبين من المساعدات 
الغذائية المقدمة من الوحدة التنفيذية إلدارة شئون مخيمات النازحين 
فرع محافظات »عدن لحج أبين« وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات 
الدولية العاملة في اليمن وذلك خالل النصف األول من العام الجاري 

2012م.
وأوض��ح مدير المعلومات للوحدة التنفيذية ن��ادر البناء أن تلك 
المساعدات شملت موادًا غذائية وإيوائية وزعت على األسر النازحة 

القاطنة بمحافظات »عدن ، لحج ، وأبين«.
وأشار إلى أن محافظة عدن تصدرت قوائم اإليواء ل� 28 ألفًا و589 
أسرة بما يوازي 150 ألفًا و407 نسمة .. فيما توزعت باقي األسر النازحة 

على» لحج وأبين«.

أبناء االشمور يحذرون من استغالل 
االصالح للمساجد

 يحيى الضلعي
طالب أبناء ضالع االشمور بتجنيب المساجد من الدعوات المؤججة للصراعات الحزبية وعدم 
استغالل قدسيتها وعظمة رسالتها لخدمة أهواء حزبية ومصالح دنيوية او لنشر األحقاد 

والكراهية بين المواطنين.
وانتقدوا اقدام حزب االصالح الذي يسعى للهيمنة على مساجد محافظة عمران.. مشيرين 
الى ان ابناء القرية يرفضون تجييش االصالح لعناصره من مختلف المناطق للسيطرة على 
مسجد قريتهم وترهيب المواطنين للقبول بتنفيذ تعليمات حزب االصالح ما دفع عقالء وأبناء 
القرية الى التأكيد على رفض استغالل بيوت اهلل للعمل السياسي والحزبي، محذرين من نقل 
اإلصالح فعاليته الى جامع آخر صغير في نفس القرية في اصرار على اثارة فتنة داخل القرية.

إلى ذلك دان ملتقى »شباب من اجل اليمن« تأجيج االصالح للصراع المذهبي واصراره على 
تدمير واقصاء االخر.. واكد وقوفه مع أبناء قرية ضالع االشمور، مطالبًا حزب االصالح ان ال 

يتحولوا الى أدوات لتدمير الوطن والدين بالصراع الحزبي والمذهبي.

ثقافة إب: اإلعالم الرسمي يتجاهل نشر 
االخبار الموجهة ضد اإلرهاب

أعرب عبدالحكيم محمد مقبل مدير مكتب الثقافة 
بمحافظة اب عن اسفه لتجاهل وتعمد االعالم 
الرسمي نشر االخبار والتقارير والفعاليات واالنشطة 
الوطنية التى تقام في المحافظة وخاصة المكرسة 
لمواجهة التطرف واالرهاب والتى يتم ارسالها الى 
تلك الوسائل االعالمية الرسمية من المحافظة أواًل 

بأول.
وعبر مدير مكتب الثقافة بإب في رسالة موجهة 
الى وزير االعالم بهذا الخصوص األربعاء -حصلت 
»الميثاق« على نسخة منها - عن استيائه لتلك 

السياسة العوجاء المضادة لسياسة الدولة..
موضحًا: لقد اقمنا فعالية تأبينية لشهداء ميدان 

السبعين شارك فيها العلماء واالدباء وكل االطياف 
السياسية بالمحافظة وبحضور وكيل المحافظة 
االستاذ علي محمد الزنم وكسابقاتها من الفعاليات 
الوطنية النوعية الهادفة لمواجهة التطرف واالرهاب 
والفتن والتخريب يتم تجاهلها وعدم نشرها في كل 
وسائل االعالم الرسمية رغم ارسال اخبارها وصورها 
من وكالة سبأ والعاملين التابعين للفضائية.. وامام 
ه��ذه التوجهات والتوجيهات االعالمية العوجاء 
المضادة لسياسة الدولة والمجتمع الدولي رأينا الرفع 
لمعاليكم، مطالبًا إياه برد صريح وشجاع والتوجيه 
بمحاسبة المتسببين بهكذا توجه يسيئ للدولة ولكم 

واليخدم المصلحة الوطنية العليا..

 كشف مسئول في الهيئة العليا للمناقصات عن استحواذ  حميد األحمر على صفقة 
توفير طاقة كهربائية اسعافية لمحافظة عدن مؤخرًا..

وقال المسئول في الهيئة إن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة  ووزير الكهرباء 
صالح سميع أرسيا الصفقة لشركة أجنبية يمثلها في اليمن حميد  األحمر عبر صهره، 
وهي شركة »آي بي آر انرجي« وكان باسندوة عمد توقيع العقد التفصيلي لالتفاقية 

بعد أن منحها للشركة المذكورة بمخالفة قانون المناقصات ودون المرور بالهيئة 
، وتنص على توفير  طاقة كهربائية إضافية لمحافظة عدن بقدرة 60 ميجاوات 

بنظام الطاقة المشتراة  وبسعر 3 سنت للكيلوات/ ساعة.
وعلمت »الميثاق« ان باسندوة تعمد اعطاء هذه الصفقة لحميد االحمر، وهدد بأن 

من يعترض عليها بأنه اليريد كهرباء ألبناء عدن..

حميد األحمر يفوز بعقـد صفقة توفير طاقة كهربائية لمحافظة عدن
بتوجيهات من باسندوة


