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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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عدنان األعجم

�صبوة وانتهاكات االإخوان.. 

األمناء/ خاص:
اإلرهابية  اإلخوانية  املليشيات  حولت 
إىل  بالجنوب  فيها  تنشــط  التي  املناطق 
بؤرة ملامرسة اإلرهاب الفتاك ضد الشعب 
الجنويب، ضمن حرب تتضمن ارتكاب قدر 

كبري من الجرائم ضد اإلنسانية.
كبرًيا من  محافظة شبوة دفعت مثًنا 
املتوحش،  اإلخــواين  اإلرهاب  هذا  جراء 
وهو إرهاب نهــش يف عظام الجنوبيني 

كرسطان متوحش متوغل.
إحصاءات حقوقية حديثة، وّثقت عدد 
الجرائم التي ارتكبتها املليشيات اإلخوانية 
ضد الشعب الجنوبيني عىل مدار الفرتات 
املاضيــة، وتحديــًدا ما يتعلــق بجرائم 
التعذيب يف الســجون اإلخوانية الرسية 

مبحافظة شبوة.
اإلخوانيــة  املليشــيات  وتوســعت 
اإلرهابية يف تأسيس السجون الرسية يف 
محافظة شبوة عىل مدار الفرتات املاضية، 
مبا أّدى إىل تكبيد الجنوبيني كلفة غاشمة 

من اإلرهاب اإلخواين الفتاك.
تكشــف هذه اإلحصاءات عن ارتكاب 
املليشيات اإلخوانية اإلرهابية 700 انتهاك 
منها 443 حالة تعذيب، وقعت يف سجون 
املليشــيات اإلخوانية الخاصة بشبوة بني 

يناير 2019 يونيو املايض.
وتقول هذه اإلحصــاءات التي وّثقها 
أن 443 حالــة تعذيب طالت  حقوقيون، 
كل فئات املجتمع منها 262 من الشــباب 
انتهاك  و27 حالة من األطفال و37 حالة 
لكبار السن ، و17 حالة انتهاك تعرض لها 
إعالميون وصحفيــون، وحاالت التعذيب 

ضد األطفال شملت 27 حالة.
وضحايا التعذيــب واإلخفاء القرسي 
يف السجون اإلخوانية يتعرضون لضغوط 
تؤثر عىل حياتهم النفســية واالجتامعية 
يف املســتقبل، وفق ما أّكــده حقوقيون 

ومتخصصون.
واملتهم األول يف ارتكاب هذه الجرائم 
الغادرة هام اإلخوانيان اإلرهابيان عبدربه 
يتحمالن  إذ  بن عديــو،  لعكب ومحمــد 
تعذيب"  الكاملة عن "جرائم  املســؤولية 

طالت معتقلني يف املحافظة.
عن  يكشــف  املرعب،  التوثيــق  هذا 
األهــوال التي تكبدتها محافظة شــبوة، 
وهي رهن الهيمنــة اإلخوانية اإلرهابية، 
التي  العمليات  وهو ما يعزز من أهميــة 
تخوضها القوات املســلحة الجنوبية يف 
مكافحة اإلرهاب وتحرير شبوة من قوى 

الرش التي غرسها االحتالل اليمني.

وإىل جانــب جهود تحرير شــبوة، 
يطالب الجنوبيون برضورة التوســع يف 
املليشــيات  ارتكبتها  التي  الجرائم  توثيق 
اإلخوانية يف شبوة، وتحديد كل املسؤولني 

عنها من مختلف املستويات.
هذا األمــر يجب أن يتبعه كذلك العمل 
املارقة عىل  املليشيات  عىل محاسبة هذه 
الجرائم التي ارتكبتها ضد الجنوب وشعبه، 
فيام يؤكــد القانونيون واملتخصصون أن 

هذه الجرائم ال ميكن أن تسقط بالتقادم.
وتوجــه هذه الرســالة، إىل املجتمع 
الدويل واملنظامت املحلية والدولية لتحمل 
مســؤوليتهم اإلنســانية وإدانة األعامل 
ونصوص  لقواعــد  املنافية  اإلجراميــة 
القانــون الــدويل اإلنســاين والقانون 
الدويل لحقوق اإلنسان وتقديم مرتكبيها 
للمحاكمة ومتكني الضحايا يف الحصول 

عىل اإلنصاف والتعويض العادل .

األمناء / معني الصبيحي:
طالــب عدد كبــري من أبنــاء يافع  
مبختلــف مديريات يافــع، املوزعة عىل 
محافظتي لحج وأبني، الســلطات املحلية 
بيافــع إىل املســاهمة الفعالة يف إنجاز 
املشــاريع العامة يف مختلــف املجاالت 
خصوصــًا  الطرقــات  نظــرا ألهميتها 
االســرتاتيجية  وأهمية نفعها وخدمتها  

للمواطن يف كل مكان وزمان .
توجد  الراهن  الوقــت  يف  إنه  وقالوا 
عدة مشاريع عامة كبرية وصغرية  بيافع  
يف مختلف املجــاالت خصوصا الطرقات  
تنفذ عىل نفقــة األهايل وأبناء يافع  يف 
الداخل والخارج  يف ظل غياب تام  للدولة 
والحكومة والســلطات املحليــة بقيادة 

املديريات واملحافظات.
وطالبوا املجالــس املحلية بيافع إىل 
املســاهمة الفعالة  يف إنجاز مشــاريع 
يافع العامة حتى من خالل االستفادة من 
القاطرات الكبرية التــي  متر بيافع نحو 
املحافظات الشــاملية وأخذ مبالغ رمزية 
الفســاد  ملصلحة  البعد عن  منها برشط 
إنجاز املشــاريع العامــة ويف مقدمتها 
مشــاريع الطرقات  بدال عــن أن تذهب 

عائدات هذه القاطرات لجيوب الفاسدين.
وقال  رجل الخــري والعطاء أبو أحمد 
القحيم اليافعي أحد أبناء ذي ناخب بيافع 
النخبة مبرشوع طريق  نائب رئيس لجنة 
رصــد باتيس معربان لبعــوس الذي يتم 
أبناء  الراهن عىل نفقة  تنفيذه يف الوقت 
يافع: "يافـع هي من سرتت عورة الدولة 
والحكومة عىل تقصريها تجاه يافـع يف 

املشاريع والخدمات وكان من املفرتض أن 
تقوم الدولــة والحكومة  بتكملة ما بدأت  
وأنجزه املواطنون يف يافع  من املشاريع  
العمالقــة يف مختلف املجاالت  خصوصًا 
الطرقات ولكن لألسف الشديد  كأن يافـع  
والحكومة   الدولة  تعني  ال  ومشــاريعها 
وأن إنجــاز املشــاريع والخدمات العامة 

بيافع  من واجب ومسؤولية أهل  يافع".

�سجون يذوق فيها الأبرياء طعم املوت ومرارة التعذيب

اأبناء يافع يطالبون ال�سلطات املحلية بامل�ساهمة الفعالة باإجناز امل�ساريع العامة

ملي�سيا احلوثي ت�ستهدف مواقع 
ع�سكرية يف جبهة احلد بيافع

كلية املجتمع عدن.. ر�سوم جبايات 
تخالف قانون الر�سوم يف كل الكليات

يافع/األمناء/ خاص:
اســتهدفت طائرة حوثية مســرية عدًدا من مواقع القوات املســلحة 

الجنوبية يف جبهة الحد بيافع. 
وأكد مصدر عســكري يف جبهة الحد أن املليشيات الحوثية استهدفت 
نقطة "امرس" الحدودية بقذائف الهاون عرب الطريان املســري، إال أن عناية 

املوىل حالت دون انفجار القذائف وحدوث إصابات.
وأوضح املصدر بأن محاولة مليشيا الحويث استخدام الطائرات املسرية 
يف جبهة الحد تأيت بعد عجزها وفشــلها بكل الهجامت والتسلل لعنارصها 

من تحقيق أي تقدم عسكري.
ويأيت هذا التصعيد العسكري ملليشيا الحويث ضمن خروقاتها اليومية 
لهدنة الســالمة األممية الرامية إىل وقف إطالق النار ،حيث استهدفت يوم 
أمس طقاًم عســكرًيا بصاروخ حراري أدى إىل استشــهاد ثالثة من أبطال 

قواتنا وإصابة اثنني آخرين.

عدن/األمناء/خاص:
فرضت عامدة كلية املجتمع عدن هذا العام رسوًما عىل شهادات الثانوية 
العامة عىل الطالب املتقدمني للدراسة يف أحد أقسام الكلية، ترتاوح ما بني 

ثالثني ألًفا  إىل خمسني ألًفا 
الســنوات منذ  حسب عدد 

تخرج الطالب.
موظفو الكلية والطالب 
اعتربوا  للدراسة  املتقدمون 
األمــر ســابقة خطرية مل 
قبل،  من  حدثت  وأن  يسبق 
غري  الرســوم  هــذه  وأن 
مقررة حسب الالئحة املالية 
للكليــة وكليــات املجتمع 
أنه  مؤكدين  عام،  بشــكل 
األنظمة  كافــة  تجاوز  تم 

واللوائح املحددة لذلــك. معربين عن غضبهم التخاذ مثل هذه القرارات التي 
تيسء إىل مؤسســة كان األحرى أن تراعي الظروف املعيشــية للناس وأن 
تسهم يف تقديم كافة التسهيالت املتقدمني للدراسة خصوصًا هؤالء الذين 

أخرتهم ظروف الحياة لاللتحاق بالدراسة.
الجدير بالذكر أن عامدة الكلية قد قامت برفع الرســوم الدراسية خالل 
األربعة األعوام املاضية بشــكل مضاعف دون وجود أي قرار وزاري بذلك، 
وأعرب البعض عن أســفهم بأن تتحول املؤسسات التعليمية إىل مؤسسات 
لفــرض الجبايات املالية غــري القانونية . كام أبدى البعض اآلخر أســفه 
ملا يحــدث يف هذه الكلية التي تعاين من عدم وجــود كادر قيادي وإداري 

متخصص لرفع مستوى العمل األكادميي واإلداري فيها.
أهايل الطــالب وموظفو الكلية يتمنون وضع حد لهذه املســألة التي 
أساءت لهذا الرصح التعليمي ومحاســبه الجهة التي اتخذت هذه القرارات 

املقززة.
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