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تقاريــــر

موؤ�ض�ضة حقوقية: ٢١٧ حالة انتهاك موثقة ارتكبتها ميلي�ضيا الإخوان يف �ضبوة خالل الأيام املا�ضية
شبوة »األمناء« خاص: 

طالبــت مؤسســة حقوقية 
املنظــات الدولية بالتدخل لوقف 
يف  املرتكبة  واالنتهاكات  الجرائم 
محافظــة شــبوة الواقعة تحت 
املسلمني،  اإلخوان  جاعة  سلطة 
بحق املدنيــني من مختلف رشائح 
ترتكب  أصبحت  والتــي  املجتمع، 
تكن بشكل  إن مل  أسبوعي  بشكل 

يومي.
أنها وثقت  املؤسســة  وقالت 
ارتكبتها  انتهــاك  حالــة   )217(
لحكومــة  التابعــة  الســلطات 

اإلخوان  لـ)جاعــة  واملواليــة  الرشعيــة 
 1 الـ  املســلمني( يف محافظة شــبوة منذ 
من ســبتمرب حتى الـ 21 من الشهر نفسه، 
تنوعت بني اعتقال، وإخفاء قرسي، واعتداء، 
واقتحام وترهيب، واســتخدام القوة املفرطة 
مبختلف األســلحة املتوسطة والخفيفة أثناء 
قمع تظاهرات سلمية كانت قد شهدتها عدد 
من مديريــات املحافظة يف »الخامس عرش« 
من الشهر الجاري للمطالبة بتحسني الوضع 
تبقى  ما  تنفيذ  واستكال  والخدمي  املعييش 

من بنود اتفاق الرياض.
وأشــارت املؤسســة يف بيانهــا، أنــه 
يف التاريــخ 12 و 13 و 14 و15 و16 مــن 
يتبعون  مســلحون  شن  الجاري،  ســبتمرب 
اعتقاالت واختطافات  املحافظة حملة  سلطة 

تعسفية طالت )104( من املدنيني بينهم )3( 
أطفال مل يبلغوا السن القانوين، وذلك يف كل 
من مديريات عتق، بيحــان، ميفعة، رضوم، 
الصعيد، وأنه قد تــم اإلفراج عىل )37( منهم 
يف وقت الحق، حيــث ال زال مصري اآلخرين 
مجهوال حتى لحظة صدور هذا البيان. إضافة 
إىل مداهمة واقتحام )13( منزاًل سكنيًا دون 
أي مراعــاة لحرمتهــا، و )11( حالة اعتداء 
السالح  اقتحام بقوة  جســدي، و)19( حالة 

ملرافق ومنشآت عامة وخاصة.
واألمنية  املحلية  السلطات  البيان  وطالب 
والعسكرية يف محافظة شــبوة بالكف عن 
كافة أشــكال العنف والرتهيب بحق املدنيني 
القانون،  خارج  واالختطاف  واالعتقال  العزل، 
والكشف عن مصري املعتقلني واملخفيني بينهم 

لئــك  و أ
الذين تم اعتقالهــم وإخفائهم منذ أكرث من 
11 شــهر ومنعهم من التواصل مع اهاليهم 
ودويهــم يف مخالفة رصيح لــكل القوانني 
حقوق  بحاية  الخاصــة  الدولية  والقرارات 
اإلنســان والتي تجرم االختطافات واإلخفاء 

القرسي.
الســلطات  تــورط  املؤسســة  وأكدت 
األمنية والعســكرية يف مالحقة واستخدام 
لغــة التهديد بحــق العديد مــن اإلعالميني 
بالعرشات  والزج  والناشــطني  والصحفيني 
منهم يف السجون خارج القانون عىل خلفية 
تعليقات كانــوا قد نرشوهــا عىل منصات 
التواصــل االجتاعــي، حيث تضــاف هذه 
الجرائم واالنتهاكات التي تنتهجها الســلطة 

املوالية لجاعة اإلخوان املســلمني يف 
محافظة شــبوة، اىل االف االنتهاكات 
السابقة بقصد تكميم األفواه وإسكات 

كل األصوات الرافضة لجرامئهم.
كا عرب البيان عن إدانته واستنكاره 
الشديدان لحادثة تعرض الطبيب املقعد 
فضــل األحمدي العتداء ســافر وغري 
مدينة  يف  الواقعة  عيادته  بداخل  مربر 
جــول الريدة يف مديريــة ميفعة من 
قبل جنود مســلحون كانوا قد وصلوا 
اىل العيادة عىل منت دورية عســكرية 
إلسعاف زميل لهم، حيث قاموا بإحداث 
العيادة  اىل  وصولهــم  فــور  فوىض 
والحقوا الخــوف والقلق للمرىض قبل 
كافة  برتك  األحمدي  للطبيب  مطالبتهم 
املرىض والتفرغ للكشف عن زميلهم دون أي 
إجراءات، ما دفع بالطبيب اىل رفض الكشف 
عن الحالة ليقوموا بعد ذلــك باالعتداء عليه 
بأعقاب بنادقهــم دون مراعاة إلعاقته وكرب 
ســنه، مشــريًا ان عدم اتخاذ االجراءات ضد 
مرتكبي مثل تلــك الجرائم هو مــا ادى اىل 
ارتفاع نسبة انتهاكات والجرائم يف املحافظة.

وشدد البيان عىل رضورة تدخل املنظات 
تلك  من  للحــد  واملحلية  الدوليــة  الحقوقية 
التــي ترتكب بحق  الجرائــم واالنتهــاكات 
املدنيني، وذلك من خــالل الضغط الجاد عىل 
املستمرة  انتهاكاتها  لوقف  املحافظة  سلطات 
الدولية  القواعد والقانونني  واملتواصلة لكافة 

الخاصة بحقوق اإلنسان.ب”.

»األمناء« سامح عبد الوهاب:

بينها  االســتهالكية،  السلع  أسعار  تشهد 
املواد الرضورية، ارتفاعا كبريا يف األســواق، 
ويشــكو املواطنون من حدة الغالء التي طالت 
معظم مقتنياتهم متسببة يف تفاقم أوضاعهم 

املعيشية.

ارتفاع يف السلع الرضورية
ويأيت التصاعد املســتمر يف أسعار السلع 
إثــر االنهيار يف قيمــة العملــة املحلية امام 
العمالت األجنبية، حيث باتت الحديث الشــاغل 
للناس يف األســواق، جراء حــدة الغالء وعدم 

االستقرار يف االسعار.
ويقول عبد امللك الصامتي إن أســعار املواد 
األساسية باتت يف تزايد مستمر وكل تاجر له 

هواه يف الزيادة والنقصان دون ضوابط.
النفطية تشهد  أن أسعار املشــتقات  وأكد 
هي األخرى ارتفاعا غري مقبول، باإلضافة إىل 
التي ال وجود لالستقرار  ارتفاع أسعار الرصف 

يف قيمتها.

ارتفاع يف سعر األسامك
األســاُك التــي ظلت حتى وقــت قريب 
الغذاء األنسب تكلفة من بني مشتقات اللحوم 
املختلفة، شــهد مؤخرا ارتفاعا قياسيا بعد أن 
وصل ســعر الكيلو الواحد من الثمد إىل مثانية 
آالف ريال، ما تســبب بحالة من الســخط بني 

أوساط املواطنني الذين ال يستطيعون رشاَءه.
ويشــكو املواطن أحمد ماطر من غالء يف 

أسعار األساك بشكل غري مسبوق.

السمك من  الكيلو  أن ســعر  ويؤكد ماطر 
الثمد ارتفــع إىل مثانية ألف ريــال وال يقوى 
املواطن عىل رشائه، فضــال عن ارتفاع األنواع 
األخرى من األســاك التي تعد األرخص خالل 
فصول الســنة كسمك الباغة، حيث وصل سعر 

الثالث الحبات منه إىل ألفي ريال.

ارتفاع يف أسعار الخرضوات
مل تكن الخــرضوات والفاكهة مبنأى عن 
حالة الغالء يف األسواق، إذ تشهد هي األخرى 
تقلبا يف األسعار بني وقت وآخر، ويرجع تجار 
األسواق أسباب ذلك إىل ارتفاع قيمة الحواالت 
من املحافظــات املحررة إىل مناطق ســيطرة 

الحوثيني، إضافة إىل تكاليف الوقود والنقل.
ويفيد محسن عيل بائع للخرضوات بلحج 
إن سعر سلة البطاط للعرشين كيلو ارتفعت من 
ســبعة ألف ريال إىل اثني عرش ألف ريال عا 

كان عليه التسعرية السابقة قبل اشهر.
ويشــري ان عيل أن االرتفاع يف التسعرية 
ناتــج عن الغالء وتدهور العملــة املحلية امام 
أسعار  ارتفاع  إىل  باإلضافة  األجنبية،  العمالت 

املحروقات.
ويضيف أن فارق سعر رصف العملة املحلية 
بني مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة 
الحوثيني كان أيضا ســبب مهــم يف ارتفاع 
الخرضوات كــون معظم الخرضوات والفاكهة 
تحت  الواقعة  الشــالية  املحافظات  من  تأيت 
ســيطرة الحوثيني، موضحا أنه يقوم بتحويل 
مائة ألف ريــال من لحج ويتم تســلمها يف 
صنعاء كخمسني ألف ريال نتيجة االرتفاع يف 

قيمة الحواالت.

ُقبيل تسلم باحشوان رئاستها..غالء فاحش يشمل املواد الضرورية واحملروقات

اأعمال نهب منظمة تطال موؤ�ض�ضة ١4 اأكتوبرارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع يفاقم الأو�ضاع املعي�ضية للمواطنني

عدن »األمناء«:
تتعرض مؤسســة 14 أكتوبر للصحافة والنرش يف عدن ألعال نهب منظمة ملمتلكاتها من معدات 

وأجهزة كهربائية واإللكرتونية.
ذكر ذلك لصحيفة “األيام” الزميل عيدروس باحشوان، رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير لصحيفة 

14 أكتوبر، والذي عني مبوجب قرار محافظ عدن يف يونيو املايض.
وكشف باحشــوان يف ســياق ترصيحه عن تلقيه بالغات من الخريين داخل املؤسسة عن اعال 
نهب منظمة ملمتلكات املؤسســة والصحيفة التي اعاد املجلس االنتقايل تأهيلها من خالل رشاء واجهزة 
ومعدات ومــواد طباعة وتوظيب الشــبكة الكهربائية طال كابالتها الرسقة اضافة اىل وســائل نقل 

ومولدات جرى انتزاع كل قطع تشغيلها وابقاءها عىل هياكل.
وقال: “كل ذلك يأيت قبيل تســلمي مقاليد إدارة املؤسســة والصحيفة ومحاولة فاشلة إلثنايئ عن 

استئناف العمل يف كربى املؤسسات اإلعالمية الرسمية”.
وأضاف باحشوان: “ما يؤسف أن أعال التخريب والرسقة تتم داخل املؤسسة يقف عىل بواباتها 
عنارص محســوبة عىل األمن إن صح انتاؤهم فهي مصيبة، كا أن هناك من العنارص املسؤولة داخل 
املؤسســة تدفع بهذه األعال يف ســياق عرقلة جهود املجلس االنتقايل الجنويب يف استعادة نشاط 

املؤسسات الجنوبية الرائدة يف قطاعات مختلفة”.
ودعا باحشــوان يف ختام ترصيحه محافظ عدن رئيس اللجنة األمنية األســتاذ أحمد حامد مللس 
واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن إىل فتح تحقيق يف أعال النهب املتواصلة يف املؤسسة ومحاسبة 

عنارصها والكشف عن الجهات واألفراد التي تقف وراء كبح الجهود لعودة نشاط مؤسسة 14 أكتوبر


