
ن��������اش��������د  
المزارعون من 
أبناء مديرية كحالن 
عفار - محافظة حجة 
وزي��ر الداخلية اللواء 
محمد  در  لقا عبدا د/ 
قحطان- بإيقاف عملية 
حفر بئر ارت���وازي في 
المديرية بدون ترخيص 
بعد أن رف��ض��ت إدارة 
امن المحافظة وإدارة 
تنفيذ  لمديرية  ا م��ن  ا
فظة  لمحا ا ت  جيها تو

بإيقاف عملية الحفر.
وقالت مناشدة رفعها 
األه��ال��ي وال��م��زارع��ون 
المتضررون من عملية 

الحفر بأنه يتم حفر بئر ارتوازي بدون 
ترخيص، وان البئر ليست للري او 
الشرب ألبناء المنطقة ولكنه مشروع 
استثماري يستفيد منه أربعة أشخاص 
فقط لبيع الماء للوايتات في المناطق 

المجاورة لغرض ري القات.
مشيرين ال��ى ان��ه��م ق��د تقدموا 
بشكوى إلى مديرية األمن والمجلس 
المحلي ك��ون عملية الحفر ستؤثر 

كثر  أ على 
من 7 من اآلب��ار اليدوية و10 من 
الغيول في المنطقة، إال أنه لم يتم 
إيقاف عملية الحفر بالرغم من توجيه 
محافظ المحافظة إلى األجهزة األمنية 
بالمحافظة والمديرية، وذلك بناًء على 
مذكرة مرفوعة من رئيس الهيئة 
العامة للموارد المائية، الجهة المعنية 

بإصدار ترخيص الحفر.
موضحين بأن األجهزة األمنية في 

المحافظة لم تقم 
ب��واج��ب��ه��ا حسب 
التوجيهات الصادرة 
م��ن ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
ومحافظ المحافظة 
ثالث مرات، متهمين 
ت���ل���ك األج����ه����زة 
بالتواطوء مع أصحاب 
الحفر، مما  مشروع 
تسبب في إثارة فتنة 
وإط����الق ال��رص��اص 
ب��ص��ورة يومية بين 

الطرفين.
وطالب أبناء مديرية 
ك��ح��الن- ع��ف��ار وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��دخ��ل 
درءًا للفتنة، مؤكدين 
أن لجوءهم إلى الوزير جاء بعد أن 
ضاقت بهم السبل، ولم يعد لديهم 
س��وى إث��ارة الموضوع عبر وسائل 
اإلعالم المختلفة، وإقامة االعتصامات 
واالح��ت��ج��اج��ات أم���ام مبنى وزارة 
الداخلية، التي قالوا إنها ستتحمل 
ك��ام��ل المسئولية ح���ال ت��ط��ورت 
األحداث وأدت إلى خسائر في األرواح 

والممتلكات وما ال يحمد عقباه.
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انتهاء لمسلسل الخبطة وفرق اإلصالح

مأرب الغازية على وشك االنفجار
ي��ب��دو أن ال��ج��ه��ات الممولة  

والموجهة لعناصرها من وقت 
آلخر بضرب خطوط الكهرباء سئمت 
من لعبتها الرتيبة مع فرق االصالح 
الهندسي لألبراج في مأرب ومحافظة 
صنعاء »اعتداء وإص��الح«.. الخ، لهذا 
تخطط لتفجير محطة م��أرب الغازية 

بكاملها وإخراجها عن الخدمة لألبد.
أن غرفة  الكهرباء  وزارة  وأعلنت 
العمليات المشتركة بينها ووزارت��ي 
الدفاع والداخلية تلقت معلومات عن 
مخطط إجرامي خطير لتفجير محطة 

مأرب الغازية عبر شحنات ناسفة.
وعممت ال��ى كافة األجهزة االمنية 
لتعزيز االج��راءات االحترازية لحماية 
المحطة واالستعداد واليقظة الدائمة 
لمواجهة هذا المخطط االجرامي غير 

المسبوق.
ولفت مصدر مسؤول إلى أن توجُّه 
العناصر التخريبية لتفجير المحطة يأتي 
بعد فشلها ومن يقف وراءها في إبقاء 

جميع المحافظات في ظالم دامس.

أوضاع السجناء تزداد سوءًا في معظم 
السجون فهل من معالجات؟!

ج��اءت إقالة مدير السجن المركزي  
بمحافظة إب العقيد  علي صالح المغني 
الثالثاء على خلفية احتجاجات لنزالء في السجن 
وصلت ذروتها بإقدام خمسة سجناء ببتر 
آلذانهم واصابعهم تنديدا بمعامالت سيئة 
بحقهم داخل السجن كمحاولة للملمة سوء 
أوضاع السجناء في معظم السجون في اليمن.
وازاء ذل��ك التصعيد ق��ام رئيس مصلحة 
السجون بتغيير مدير السجن، وبحسب مصادر 

مطلعة فقد عين العقيد الركن / نعمان احمد 
صالح ثعلبه مديرا للسجن المركزي في إب 

خلفا للعقيد / على المغني 
الجدير بالذكر ان نزالء السجون يعانون من 
أوضاع سيئة جدًا، ويتعرضون في العديد 
منها لمعامالت قاسية جدًا ولعل األساليب 
التي اتبعها خمسة سجناء في إب ماهي اال 
صورة تعكس بشاعة االوضاع في السجون 

اليمنية.

إعادة تصميم جولة 
الموت في لحج
> الميثاق- لحج - وحيد الشاطري:

ج��ول��ة م��ث��ل��ث ري��ج��ل   
لحج  محافظة  مدخل 
م��ن ال��ط��رق��ات الرئيسية 
والفرعية هذه الجولة التي 
تُسبب الكثير من الحوادث 
والتصادم المرورية التي 
أزه��ق��ت أرواح مواطنين 
كثيرين أبرياء، كونها تشكل 
حركة  على  وضعًا خطيرًا 
ال��س��ي��ر.. مكتب األش��غ��ال 
العامة والطرق بالمحافظة 
قام بإعادة تصميم مثلث 
الجولة وفي أسفل المثلث 
أض���واء ب��أل��وان مختلفة، 
يتوسطه عمود كبير مزود 
ب��اإلض��اءات.. وتقدر تكلفة 
المثلث بمبلغ وق��دره ثالثون 

مليون ريال..

أبناء مديرية كحالن يطالبون وزير الداخلية 
بوقف حفر بئر تهدد المزارعين

رداع تناشد رئيس الجمهورية إنقاذ أبنائها من الوكيل جرعون
دانت واستنكرت رابطة المعونة االنتهاكات التي يقترفها  

سنان جرعون- وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع 
وآخرها حجز حرية خمسة مواطنين كرهائن لديه ،وإرغامهم 

قسرا على تحكيمه في قضايا مدنية منظورة أمام القضاء.
وذكرت الرابطة انها تلقت بالغا من احد أبناء رداع يفيد فيه 
قيام سنان جرعون باعتقال وحجز حرية خمسة مواطنين 
بعضهم تزيد أعمارهم فوق الستين سنة وهم:احمد ناصر 
قائد شامل وغالب احمد ثابت وعلي مسعد علي ناصر وقائد 
احمد صالح دنبع وخالد ناصر قائد شامل، وجميعهم من ابناء 
قرية دار ذي خلبان مديرية الرياشية رداع، وايداعهم في 
سجن إدارة أمن رداع وبدون اي مسوغ قانوني واعتبارهم 
محبوسين كرهائن ألجل ارغامهم على قبول التحكيم، وقد 
سبق له ارغامهم لتحكيمه في قضية مدنية شرعية كانت 
اساسا منظورة امام القضاء، وتتعلق بأمالك عامة وليس له 

أي اختصاص فيها على اإلطالق . .. 
وذكرت الرابطة انها حاولت االتصال -عدة مرات-بالوكيل 
جرعون لمعالجة الموضوع والتأكد منه إال انه لم يرد عليها 
،فقامت بتكليف راصد من لديها لتوثيق البالغ، واتضح من 
خالل مصادرها صحة ماجاء في البالغ المقدم اليها ضد 
الوكيل سنان جرعون، وارتكابه لهذه االنتهاكات غير االنسانية 
بدون أي مبرر مستغال وظيفته العامة كوكيل محافظة لشئون 

رداع في قهر المواطنين وإذاللهم وحجزهم رهائن.
وطالبت األخ المشير عبدربه منصور ه��ادي -رئيس 

الجمهورية التوجيه باإلفراج الفوري عن السجناء الرهائن 
المذكورين والمحبوسين ظلما وعدوانا في سجن امن رداع 
من قبل الوكيل سنان جرعون ،والتوجيه بعودة أجهزة القضاء 

الى مدينة رداع لممارسة اختصاصاتها فورًا، وتأمين أعضائها 
، واألمر بفتح تحقيق قضائي شفاف في كل االنتهاكات التي 

ارتكبها الوكيل المذكور منذ صدور قرار تعيينه في رداع .

المتقاعدون.. 
والمطالبة بحقوقهم 

المشروعة!!
 جيزان الكهالي

النيابة تحقق مع أستاذ الحقوق بجامعة تعز
تحقق نيابة األموال العامة بمحافظة تعز  

مع الدكتور محمد عبداهلل عبدالعزيز استاذ 
بكلية الحقوق بجامعة تعز بتهمة االزدواج الوظيفي 
واستالم مبالغ مالية من الدولة بطريقة غير 

مشروعة.
وكان النائب العام الدكتور علي أحمد األعوش قد 
وجه رئيس نيابة أموال تعز بالتحقيق في قضية 
الدكتور محمد عبدالعزيز واحالته للمحاكمة بعد 
التأكد من صحة الشكوى المرفوعة من مكتب 

الشئون القانونية بالمحافظة والتي اشارت إلى أن 
المذكور يعمل استاذًا جامعيًا في جامعة تعز منذ 
عام 2000م ويستلم مرتبًا من الجامعة، وفي نفس 
الوقت يستلم معاشًا تقاعديًا من إدارة التقاعد 
بوزارة الداخلية كونه كان ضابطًا في األمن برتبة 

عقيد وتقاعد برتبة عميد.
وبحسب خطاب محامي قضايا الدولة بتعز أمام 
نيابة األموال العامة فؤاد قائد الشرعبي فإن قيام 
الدكتور محمد عبداهلل عبدالعزيز باستالم معاشين 

من جهتين حكوميتين في آن واح��د يعد جريمة 
يعاقب عليها قانونًا كونه استلم مبالغ من الدولة 
بطريقة غير مشروعة وهو غير مستحق لها وينبغي 

استعادتها.
يُذكر ان الدكتور عبدالعزيز كان من أبرز الذين 
ق��ادوا أعمااًل احتجاجية داخ��ل جامعة تعز بهدف 
اغالقها وتعطيل العملية التعليمية، موجهًا اتهامات 
الفساد لقيادة الجامعة والمطالبة بالتحقيق في 

جرائمهم ما أدى إلى كشف جريمته.

الداخلية تقر معالجة 
أوضاع جامعيي الشرطة

أقرت وزارة الداخلية   
ات���خ���اذ إج������راءات 
لمعالجة أوض��اع منتسبيها 
ال��ش��ه��ادات   ممن يحملون 
ال��ج��ام��ع��ي��ة.. وذك��رم��وق��ع  
»ن��ي��وز يمن« ان م��ن  ذلك 
إق��رار تسوية مالية لجميع 
حاملي المؤهالت الجامعية 

وف��ق��ًا للقانون ، 
وفتح باب 
ال��ق��ب��ول 
في القسم 
ال����خ����اص 
ب���ك���ل���ي���ة 
ال���ش���رط���ة 
ل���ت���أه���ي���ل 
تنطبق  م��ن 
ع���ل���ي���ه���م 
ال��ش��روط إلى 
الضابط  رتبة 
لجة  معا م��ع   ،
أوض��اع األف��راد 
الذين ال تنطبق 
عليهم الشروط 

، أو ال يرغبون في االلتحاق 
رات  لخيا ا ضمن   ، لكلية  با
لكل  سبة  لمنا ا و حة  لمتا ا

حالة..
ون��ف��ذ م��ن��ت��س��ب��و وزارة 
أمام  الجامعيون  الداخلية 
ن��ادي ضباط الشرطة منذ 
اكتوبر الماضي اعتصامات 
نتيجة لتجاهل وزير الداخلية 
للمطالب العادلة للجامعيين 
من منتسبي وزارة الداخلية 
وعدم  بقضيتهم  وتالعبه 
قيامه بأي خطوات إلنصافهم 

وتسوية وضعهم ومنحهم 
رغم  لمستحقة  ا لترقيات  ا
الوعود السابقة منه شخصيًا 
ورغ���م ت��وج��ي��ه��ات رئيس 
الجمهورية بسرعة معالجة 

ذلك..
رة  وزا منتسبو  ل��ب  وط��ا
ال����داخ����ل����ي����ة 
ال��ج��ام��ع��ي��ون 
ق���ي���ادة وزارة 
الداخلية بتنفيذ 
م��ط��ال��ب��ه��م 
وال����ت����ي م��ن 

أبرزها :
م��ن��ح رتبة 
م�������الزم/2 
ل�������ك�������ل 

منتسبي 
ة  ر ا ز و
ال��داخ��ل��ي��ة 
م��ن حملة 
الشهادات 

الجامعية.
-تقديم التعويض المادي 
لهم منذ سنة تخرجهم وحتى 

اليوم.
-إيقاف فتح كلية الشرطة 
ألبناء المشائخ والمسئولين 
وم����ن م��ع��ه��م ت��وص��ي��ات، 
واستيعاب منتسبي الوزارة 

حديثي التخرج الجامعي.
-وقف االبتعاث للخارج إلى 
ال��دول الشقيقة والصديقة 
بمنح التبادل الخارجي ألبناء 
المسئولين ووك��الء ال��وزارة 
ومديري العموم والمتنفذين، 

واستيعاب الجامعيين.

كنت هناك على صالة أحد المباني الخدمية  
بأمانة العاصمة.. وأعترف أنني قد صُعِقتُ 
عندما وجدت موّظف الشبّاك يُفرّق في المعاملة 
بين ك��ل م��ا ه��و متقاعد وع��ام��ل م��ن مدنيين 
وغيرهم.. وقلت:ال علينا.. إنها طبيعة العمل وإظهار 
للنظام الذي يشتهر به«الموظفون اليمنيون!«- 
ولكن أن تمتدّ المسألة للتأخير والتقليل من حجم 
المتقاعد بحجم الراتب مصدر رزقه الوحيد الذي 
ال يمتلك بالدنيا سواه فهذا تطاول ال نقبله من 
حكومة جديدة لقدامى المتقاعدين.. وإذا كان 
وضعهم ال يساوي وضع األيدي العاملة بحيث يتم 
تسوية المتقاعدين قديمًا وحديثًا وإذا كان هذا 
اليوجد في ظل الحكومة الجديدة فهل يلومهم 
أحد إن خرجوا في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم 
المشروعة برواتب مجزية مقابل خدماتهم وإفناء 

عمرهم من أجل مصلحة البلد؟
  galkuhali@gmail.com

 هيئة لالمر بالمعروف في حضرموت تحظر القات وتمارس مهام االمن
شن عدد من خطباء المساجد التابعة للسلفيين في  

حضرموت هجوما على كل من يقف بوجه جماعات 
مسلحة انتشرت مؤخرا في المدينة تحت اسم »هيئة االمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر«.
 وقال الشيخ احمد المعلم نائب رئيس هيئة االمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في اليمن ومؤسس جامعة الريان بحضرموت.
ان هذه الجماعات تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ومن حقها ان 

توقف كل عمل او سلوك تراه غير مناسب.  وقال ان هناك انفالتا 
امنيا في المحافظة بينما عدد من السكان قالوا ان هذه الجماعات 

اصبحت تعمل بمساعدة مباشرة من قبل الجهات االمنية.
وقالت مصادر  انه احتشد الخميس الماضي للمرة الثانية على 
التوالي جماعة من المدنيين واالطفال  وكونوا حاجزًا بشريًا منهم 
ومن سيارات االمن والسيارات التابعة لبعض اعضاء الهيئة ومنعوا 

المواطنين من دخول سوق القات بالقوة.

 واعترضوا طريق كل من يريد الدخول للسوق وصادروا القات 
على بعض الباعة واعتدوا بالضرب على 3 شبان.

وتسببت هذه الحادثة باستياء عام لدى الناس في حضرموت
واضافت المصادر ان جماعة ما اصبح يعرف ب�«هيئة االمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر« تدفع نقودا مالية ألطفال ومراهقين 
للنزول للشارع وقطع الطريق ومنع كل من يريد الدخول لسوق 

القات.


