
الراعي أبرز املرشحني للبرملان وسط غياب أي بديل
 م���ن املق���رر أن يب���دأ مجل���س الن���واب بداي���ة فبراي���ر 
القادم بانتخاب رئيس جديد له خلفًا للشيخ عبدالله بن 
حسني األحمر الذي أعلن عن وفاته صباح سبت 5 يناير 

اجلاري في العاصمة السعودية الرياض.
الراع���ي  يحي���ى  البرمل���ان  رئي���س  نائ���ب  ويحض���ر   
كأبرز مرش���حي احلزب احلاكم لرئاس���ة املجلس، وسط 
اعت���راض ومتلم���ل ع���دد م���ن أعض���اء الكتل���ة البرملانية 

للمؤمتر الشعبي العام.
واتخذت كتل اإلصالح واالشتراكي والناصري "اللقاء 
املشترك" البرملانية قرار عدم املنافسة نظرًا لعدم جدوى 
ذل���ك، إال أنه���ا تنتظ���ر ما قد يس���فر عنه التملم���ل القائم 

داخ���ل املؤمت���ر الش���عبي العام وال���ذي قد يدفع 
بأشخاص آخرين ضد يحيى الراعي.

<  ماجد املذحجي
يثير عبود خواجة حماس������ة اجلنوبني 
مؤخ������رًا. املس������ألة تتع������دى مهارت������ه في 
ع������زف الع������ود لتتعلق بدخوله مباش������رة 
في صلب احلراك السياس������ي احلاصل 

في اجلن������وب، وحتوله إلى فنان 
القضية اجلنوبية. خواجة الذي 
ول������د بالوهط في حلج ويقيم في 
اخلليج، والذي اشتهر مبرافقته 
كعازف عود جيد البوبكر سالم 
اهتم  أغاني������ه،  وتأديته  بلفقي������ه 
على  اجلنوبي  باحلدث  وشارك 
قام  حي������ث  طريقت������ه اخلاصة. 
بإع������داد عم������ل فني موس������يقي 
بعن������وان أوبري������ت اجلنوب، في 
املاضية،  االس������تقالل  ذك������رى 
بشكل متزامن مع فعالية كبيرة 
بخص������وص املناس������بة نظمه������ا 

املتقاعدون في عدن.
 االوبري������ت ال������ذي ذاع ب������ني 

الش������باب والنش������طاء اجلنوبي������ني لم يتم 
توزيعه عبر الكاس������يت، بل عبر منتديات 
على االنترنت وموقع "اليو توب" الشهير. 
لك������ن كان������ت الوس������يلة االكثر س������هولة 
وحذرًا ف������ي اليمن هي تبادله باملوبايالت 
عبر البلوتوث رغم حجم������ه الكبير الذي 

يستغرق 10 دقائق تقريبًا. 
ف������ي ح������االت قليل������ة تواج������د أوبريت 
اجلنوب على شريط كاسيت. وفي مزاج 
معني أصبح متعلقًا بإثبات موقف، حيث 
يقوم احد الشباب اجلنوبيني برفع صوت 

االوبريت عبر "مس������جلة" س������يارته أثناء 
مروره بنقطة تفتيش عس������كرية مستنفرًا 
اعتزازه الذاتي باجلنوب وبش������كل متحد 
للجنود. وإذا لم يكن يشغلها حني إيقافه 
للتفتي������ش يصرخ في وج������ه أحد اجلنود 

مستدركًا: االوبريت معي! 

 حتول االوبريت إلى أش������به بنش������يد 
جنوبي يؤثث هوية مفق������ودة تتم محاولة 

استعادتها بدأب.
 ال أح������د يعلم من هو الش������اعر الذي 
كت������ب كلم������ات االوبريت، رمبا الس������باب 
أمني������ة، ولكن خواج������ة يدمج في 
نهاي������ة األوبري������ت أغاني وطنية 
فنانون  غناها  وش������هيرة  قدمية 
جنوبي������ون مث������ل محمد س������عد 
عبدالله مبناس������بة جناح الثورة 
عل������ى االس������تعمار البريطان������ي 

سابقًا.
 وقال������ت مص������ادر مؤك������دة 
ل�"الش������ارع" إن ه������ذا األوبريت 
كان م������ادة مهم������ة ف������ي أح������د 
اجتماعات جهاز االمن القومي 
وصار جدل كبير حوله، وأشار 
ملخ������اوف  املجتمع������ني  بع������ض 
شديدة من "التحريض" الذي قد 
يحدثه االوبريت، لوال أن خفض 
مسؤول كبير في االمن القومي من أهمية 

االمر حاسمًا املوقف من االوبريت.
مؤخرًا قام خواجة بإهداء أغنية أخرى 
للشعب "اجلنوبي" مبناسبة يوم التصالح 

والتسامح. مت االعالن عن هذه 
4االغنية اجلديدة في منتديات

»ال���ش���ارع« ف��ي منافذ تهريب ال��دي��زل ف��ي ع��دن وامل��خ��ا:

الفن يلتحق باالحتجاجات اجلنوبية

خواجة يغني للتصالح.. والبلوتوث و"اليو توب" يوزعان أغانيه

إصابة 5 أفراد من رجال األمن

فشل أجهزة األمن في تعقب مطلوبني في عمران

4

4 شركات في عدن >           من هم قادة التهريب وكيف ينفذون عملياتهم عبر 

>           ميناء كامل حتت تصرف أحد كبار مهربي الديزل والغاز

املهربني جيوب  إلى  تذهب  سنوية  خسائر  ريال  مليار   180           <

5 منافذ تهريب في املخا برعاية جتار وقادة عسكريني >           إضافة إلى امليناء، هناك 

>           أشهر مهربي اخلمور في املخا قرر التوبة وحتول إلى تهريب الديزل
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16 �سفحة
50 رياًل اأ�سبوعية م�ستقلة عامة

أمن املقاطرة يشهر السالح لقمع 
أول اعتصام جنوبي ألبنائها

<  معاذ املقطري
 ينحو أبناء مديرية املقاطرة باجتاه أنهم جنوبيون حلوج إال أن 

األمن يصر على إبقائهم حجريني جبالية.
األربع���اء املاضي، نفذ أبناء املقاطرة أول اعتصام لهم أمام مبنى 
املجم���ع اإلداري ف���ي منطق���ة معب���ق "مرك���ز املديرية" بش���كل مماثل 
لالعتصامات االحتجاجية اجلنوبية، فجابهتهم عناصر األمن بذات 
الطريقة القمعية التي جتابه بها االعتصامات في سائر احملافظات 

اجلنوبية.
شباب بال عمل وتربويون مت التالعب بدرجاتهم الوظيفية

<  فهد األرحبي
أصي���ب 5 أف���راد تابع���ني ألم���ن عم���ران 
األربع���اء املاضي عقب عودتهم من احلملة 
األمني���ة للبح���ث ع���ن مطلوب���ني تتهمه���م 
السلطات األمنية بالتقطع والنهب وإقالق 
األمن والسكينة في عمران بدعم ومساندة 

من نافذين في املنطقة.
العصاب���ة  أن  إل���ى  املص���ادر  وتش���ير 
املتواج���دة ف���ي منطق���ة خي���وان التابع���ة 
ملديرية حوث سبق أن قامت بعدة عمليات 
نهب لسيارات ومواد عينية تابعة للحكومة 
وملواطن���ني، كان آخره���ا قت���ل مواط���ن في 
ال���وادي األربعاء قبل املاضي بعدما تبادل 
معه���م إط���الق الني���ران ومحاولته���م نهب 

قاطرته.
وذك���رت ذات املص���ادر الت���ي طلبت عدم 
الكش���ف عن اس���مها في اتصال ل�"الشارع" 
أن عملي���ة البح���ث ع���ن املطلوب���ني ونف���اد 
إل���ى  تس���ليمهم  ف���ي  القبلي���ة  املس���اعي 
السلطات األمنية دفع األجهزة األمنية إلى 
قصف منزلني هناك بعد فش���ل كل املساعي 

في تقدمي املطلوبني للعدالة بعد تش���كيلهم 
عصابة كبيرة باتت تهدد املنطقة واملناطق 

املجاورة.
األربع���اء الفائت، حتركت قوة عس���كرية 
إلى وادي خي���وان في حملة وصفت بأنها 
األول���ى من نوعها للبحث عن مطلوبني من 
قبائ���ل ذو جنت���ر وذو س���مح م���ن ذو فارع 
التابع���ني لقبائ���ل العصيم���ات بن���اًء عل���ى 
توجيه���ات عليا. قالت املصادر إن القصف 
عل���ى املن���ازل وقفت���ه التوجيه���ات وأمرت 
بس���حب احلمل���ة م���ن املنطقة ف���ي محاولة 
لتهدئة املش���كلة التي قيل إن أوالد الشيخ 
عبدالله األحمر يقفون وراء عدم تسليمهم 
إلى الدولة بحجة أن القضية ستحل قبليًا 

من قبل الشيخ حسني األحمر.
وم���ا إن عادت القوة األمنية من مطاردة 
املطلوب���ني حت���ى فوجئ���ت بإط���الق أعيرة 
ناري���ة صوبها م���ن قبل أش���خاص تابعني 
للش���يخ حس���ني األحمر ما أدى إلى إصابة 

5 أفراد.
 وأضافت املصادر أنه في

<  "الشارع" - معاذ منصر
 بلغ���ت كمي���ة املبي���دات الزراعي���ة التي 
اس���تقبلتها األس���واق اليمنية خالل العام 

املنصرم 2100 طن.
ج���زء من ه���ذه الكمية ُأدخ���ل عن طريق 
التهري���ب، فيم���ا أت���ى اجل���زء اآلخ���ر عب���ر 
شركاء محليني وشركات منتجة ومصنعة 

في جميع دول العالم.
ويقول املهن���دس عبدالقوي عبداجلليل 
مدي���ر عام وقاي���ة النبات إن زي���ادة الكمية 
املس���توردة من املبيدات وتداولها بطريقة 
عش���وائية، أدت إلى مخالفات عديدة، وإن 
األنواع املعروضة للبيع تتجاوز الضوابط 
القانوني���ة، حيث "تباع مبي���دات محظورة 
دوليًا بعد إخضاعها لعمليات التزوير في 

امللصقات واألسماء التجارية".
وفيم���ا أك���د غياب دور اجله���ات املعنية 
وع���دم تفعي���ل الق���رارات الص���ادرة عام���ي 
"ل���م  ق���ال:  الش���أن،  به���ذا  و2002   1999
يك���ن هن���اك أي تفعيل للقوان���ني الصادرة، 
والرقاب���ة والتفتي���ش أيض���ًا ضعيفة حتى 
ع���ام 2007، وقد بدأن���ا بخطوات جادة من 
خالل إنزال حمالت تفتيش إلى األس���واق 

وسنستمر بها إن شاء الله".
املبي���دات  اس���تخدام  اليم���ن  عرف���ت 
الكيماوي���ة منذ س���نوات طويلة، واس���تمر 
اس���تخدامها بش���كل مح���دود، حت���ى ب���دأ 
الهيدروكربوني���ة  املركب���ات  اس���تخدام 
املكل���ورة في مكافحة اجلراد وآفات القطن 

والنخي���ل وآفات الصح���ة العامة 
أيضًا.

تتسبب ب�20 ألف حالة سرطان سنويًا

2100 طن من املبيدات دخلت اليمن خالل العام املنصرم

4

4

> أبوبكر مع عبود

> إحدى السفن املتهمة بالتهريب في ميناء املخا - عصر 1 يناير اجلاري
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حيث تتداخل خطى مهربي الديزل مع خطى املسؤولني الرسميني

تعيش اليمن مش���اكل كثيرة، في قائمة تلك املشاكل حتضر عملية 
تهري���ب الدي���زل والغاز، التي تق���ول التقديرات الرس���مية إنها تكلف 

البلد 180 مليار ريال سنويًا.
انتق���د كب���ار املس���ؤولن عملي���ات التهري���ب تل���ك، إال أن املهرب���ن 
اس���تمروا ف���ي أداء عمله���م عل���ى أرض الواقع. ولعل تهري���ب الديزل 
والغاز يعكس حجم الفساد الذي تعيشه اليمن، فاألمر إذ بدأ برعاية 
ودعم مسؤولن كبار في الدولة؛ يجري اليوم على نطاق أوسع ضمن 

شبكة كبيرة ميكن أن يطلق عليها "مافيا".
خلق التهريب سلس���لة مصال���ح متراطبة ومتفرق���ة، تبدأ بارتباط 
مهرب���ن محدودين مبس���ؤولن وقادة عس���كرين كب���ار، وتهبط نحو 

صيادين وجنود ومحترفن صغار.
 أرب���اح تهري���ب الدي���زل والغاز مهول���ة، وتكلفته باهظة بالنس���بة 
للوطن كما للرئيس شخصيًا، فإلى جانب مسؤوليته العامة عن ذلك 
بحك���م منصب���ه، يلحقه أذى مباش���ر من ذلك، جراء اس���تخدام اس���مه 
كمظلة لذلك، وإيراد أس���ماء أركان دولته كرعاة رسمين لهذا النزيف 

الذي تتعرض له البالد.
ونظ���رًا ألهمية هذا امللف؛ قررت "الش���ارع" العم���ل عليه عبر إيفاد 

الزمي���ل نائف حس���ان، إل���ى ميناء ع���دن، والزميل محم���د عايش إلى 
ميناء املخا. وبعد عمل ميداني دام 4 أيام؛ يقدم الزميالن هنا صورة 
واضح���ة، إلى ح���د ما، عن الكيفي���ة التي تدار بها عملي���ات التهريب 

النفطي.
وألن التهري���ب عملية م���ن الصعب إثباتها؛ قررت إدارة "الش���ارع" 

االحتف���اظ بأس���ماء مهرب���ي الدي���زل والغ���از الكبار، عل���ى أنها تبدي 
استعدادها تقدمي هذه األسماء إلى هيئة مكافحة الفساد التي أصبح 

عليها البدء بتحقيق جدي في املوضوع.

             تفاصيل نزيف يومي تتعرض له اليمن

احتجاجات مستمرة وسخط عام متصاعد. وفي عدن 
هناك ميناء متعثر وتهريب نشط للديزل.

ظهيرة 28 ديسمبر املاضي؛ اجتهت إلى عدن، وصباح 
الي���وم التالي كنت في طريقي إل���ى مينائها القدمي، الذي 

كان أحد أهم املناطق احليوية في العالم.
ف���ي منطق���ة التواهي يقع امليناء، حي���ث تتداخل خطا 
مهرب���ي الدي���زل م���ع خط���ا املس���ؤولن الرس���مين. على 
الش���ريط الس���احلي اخل���اص باملنطق���ة ترت���ص مبان���ي 
مؤسس���ات رس���مية وتتداخل م���ع مكاتب ش���ركات النقل 

البحري اخلاصة.
قررت القيام برحلة بحرية ملش���اهدة املنطقة من زاوية 
أوس���ع. ف���ي "رصيف الس���واح"؛ انتظرت أكثر من س���اعة 
للقارب الذي س���يقوم باملهمة. أثناء ذلك أمكنني التعرف 
على أجزاء أساسية في املنطقة. يلتصق بالرصيف مبنى 
قوات خفر السواحل، ثم ميناء االصطياد القدمي، وصواًل 

.)ABD( إلى الشركة اليمنية لتمويل البواخر بالوقود
لي���س باإلمكان مش���اهدة أحد مهرب���ي الديزل، رغم أن 
كثيرين يعرفون أس���ماء هؤالء املهربن والش���ركات التي 
يعمل���ون بواس���طتها. إن هذا امليناء منفذ نش���ط لتهريب 
الدي���زل، وح���ن قصدته م���ن صنعاء كنت أع���رف أني لن 
أك���ون ف���ي مهمة للقاء م���دراء تنفيذين يقودون ش���ركات 

مالية في منهاتن.
غالب���ًا م���ا تعط���ي أماك���ن الفس���اد ف���ي العال���م الثالث 
ص���ورة مختلفة ع���ن واقعها احلقيقي. تذك���رت ذلك وأنا 
عل���ى "رصيف الس���واح"، في مواجهة مبن���ى "قوات خفر 

الس���واحل"، أنظر إلى عس���كر نصف عراة يؤدون مترينًا 
جماعي���ًا على يد "قائد" لم يتمكن صوته القوي من ضبط 
وتوحيد خطاهم. كان يجري اجلنود على رصيف امليناء، 
وعل���ى بعد أمت���ار كانت ترس���و قوارب عس���كرية حديثة 

تابعة لهم.
واصل اجلنود التدريب على صوت قائدهم املتحمس، 
فيما كانت ترتص، بعيدًا عن قواربهم العسكرية، قوارب 
أخ���رى متتل���ك فاعلي���ة حقيقي���ة دومنا حاج���ة إلى مدرب 
متحمس لديه صوت قوي. عدد محدود من هذه القوارب، 
غي���ر التقليدية، تعمل في تهريب الدي���زل، فيما غالبيتها 
تس���تخدم ف���ي صيد األس���ماك؛ العملي���ة التي ل���م تتمكن 

السلطات اليمنية من ضبط مخالفاتها الواسعة.
"رصي���ف  مدخ���ل  أم���ام  البحري���ة  الش���رطة  تتمرك���ز 
الس���واح"، وبالق���رب من قوارب خفر الس���واحل، ترس���و 
س���فن حربية تابعة للق���وات البحرية اليمنية. كل ش���يء 
يبدو في مكانه، إال أن مهربي الديزل يتحركون في املكان 
الصحي���ح، وتبدو "كل ش���يء" هذه كما ل���و أنها بوليصة 

تأمن خاصة بهم.
دون أي مجازف���ة ميك���ن الق���ول: ف���ي العال���م الثال���ث 
احملك���وم مبراكز القوى، وفي بلد قوة الفس���اد فيه كبيرة 
كاليم���ن، تصبح األجه���زة احلكومية أداة فعلية، بش���كل 

مباشر أو غير مباشر، حلماية العاملن ضد القانون.
حرك���ة امليناء هادئة، وليس بإم���كان صحفي قادم من 
صنع���اء أن يعرف كي���ف تتم عمليات تهري���ب الديزل من 

هذا امليناء الرسمي.

نائف ح�سان
naifhassan5@hotmail.com

>  قوارب خفر السواحل مسترخية في عدن

ح���ن غ���ادرت صنع���اء كانت ل���دي معلوم���ات غير 
مترابط���ة عن عملي���ات تهرب الديزل م���ن ميناء عدن، 
وبع���د 4 أيام من البحث والتقص���ي هناك بإمكاني أن 
أقول لك���م كيف تتم تلك العملي���ات املنظمة والدقيقة، 

ومن هم قادتها.
هن���اك 4 ش���ركات يق���ف على رأس���ها 4 أش���خاص 
متهم���ون بتهري���ب الدي���زل م���ن مين���اء ع���دن، وميت���د 

نشاطهم إلى املكال واملهرة واحلديدة واملخا.
يدي���ر الثان���ي ش���ركة يعتق���د أنها تتبع جن���ل قائد 
عسكري كبير. لهذا الرجل نفوذ قوي في امليناء ولديه 

باخرة تتم فيها عملية التهريب.
قب���ل نحو عامن اس���تأجر هذا الرج���ل 10 قوارب 
صيني���ة اس���تخدمها كس���تار آخر للتهريب. اس���تأجر 
تلك القوارب باعتبارها قوارب صيد، إال أنه قام بذلك 
مدفوعًا برغبة احلصول على مخصصات الديزل التي 
تصرف لها بش���كل رسمي. لقد استخدم عددًا بسيطًا 
م���ن تل���ك الق���وارب ف���ي الصيد، وعم���ل عل���ى تهريب 

مخصصات الديزل اخلاصة باجلزء األكبر منها.
تخصص مصافي عدن من 10 إلى 15 ألف طن ديزل 
ش���هريًا ل���كل قارب صي���د حديث، و5 أطن���ان لكل قارب 
صيد تقليدي. بحسبة بسيطة؛ فإن الرجل كان يحصل 
ش���هريًا عل���ى 150 ط���ن دي���زل؛ خالف���ًا للمخصص���ات 
الشهرية األخرى اخلاصة بباخرته الرئيسية، وكميات 

أخرى يحصل عليها متكئًا على نفوذه.
وتؤك���د مصادر "الش���ارع" أن تلك الق���وارب ال� 10 
توقف���ت لفت���رة كبيرة ع���ن عمله���ا، إال أن مخصصات 

الديزل كانت تصرف لها شهريًا.
هن���اك أمر أصب���ح من املس���لمات: تهري���ب الديزل 

أكث���ر جدوى من اصطياد األس���ماك. وإذا ما افترضنا 
أن ه���ذا الرج���ل يتمكن من تهريب 1000 طن ش���هريًا، 
على أقل تقدير، فإن أرباحه الناجتة عن ذلك س���تصل 
إلى 670.000 دوالر ش���هريًا )نحو 134 مليون ريال(. 
وإذا م���ا اعتمدن���ا تصريح���ات األرحبي بش���أن حجم 
التهريب، فإن هذا املهرب ستتجاوز أرباحه الشهرية 

ال� 2 مليون دوالر.
ميتل���ك الرج���ل الثال���ث ش���ركة صغي���رة كان لديها 
ق���ارب وعالق���ات جي���دة ف���ي املين���اء. هذا الرج���ل أقل 

فاعلية ونشاطه في التهريب محدود.
يس���تخدم الرج���ل الراب���ع ش���ركة خاص���ة لصي���د 
األس���ماك، ونش���اطه في تهريب الديزل ملتبس. تعمل 
هذه الشركة في قوارب اصطياد عدة؛ إال أن مبيعاتها 
من األسماك ال تتناسب مع عدد القوارب الكبيرة التي 

تعمل بها.
الراج���ح أن هؤالء يعملون ل���دى مراكز قوى كبيرة 
ف���ي الس���لطة، واملؤك���د أنه���م يحصلون عل���ى مالين 

الدوالرات، بشكل مخالف للقانون.
يعمل عدد م���ن الصيادين التقليدين، الذين لديهم 

ق���وارب اصطياد تقليدي���ة خاصة، في عمليات تهريب 
الدي���زل. قبل نحو عام كان نش���اط هؤالء في التهريب 
واضح���ًا؛ األم���ر دف���ع ش���ركة النف���ط احلكومي���ة إل���ى 
تقلي���ص مخصصاته���م من الديزل، الت���ي أصبحت 5 
أطن���ان دي���زل لكل ق���ارب منها ش���هريًا، وأجبروا على 

استخدام براميل لتعبئة تلك املخصصات.
ش���ركة مصاف���ي عدن؛ ليس���ت بعيدة ع���ن اتهامات 
تهري���ب الدي���زل. أح���د املختص���ن ف���ي ه���ذا املج���ال 
أك���د للصحيف���ة أن املصاف���ي تق���وم بعملي���ات تهريب 
موس���مية. األزم���ات املتقطع���ة الت���ي حتدث ف���ي مادة 
الدي���زل، ال يربطه���ا الرج���ل بارتف���اع نش���اط عمليات 
التهري���ب فق���ط، ب���ل يربطه���ا أيض���ًا بقي���ام املصافي 

بعمليات تهريب يقول إنها متقطعة.
ويق���ول "أ.م" إن املصاف���ي تق���وم بإخ���راج كمي���ات 
كبي���رة م���ن الدي���زل )من 20 إل���ى 40 ألف طن( باس���م 

محافظات، فيما تقوم ببيعها في البحر.
زرت، نهاي���ة الش���هر الفائت، ش���ركة مصافي عدن، 
بهدف لقاء مديرها الس���يد فتحي سالم. وخالل األيام 
الت���ي قضيته���ا ف���ي عدن ل���م أمتكن م���ن لق���اء الرجل 
ملناقش���ة األمر مع���ه، ضمن أمور أخ���رى تتعلق بعمل 

املصافي.
عل���ى هام���ش كل هذا؛ يح���دث أمر صغير يس���اعد 
ف���ي تهريب الديزل: يوجه الرئيس، بن فترة وأخرى، 
بص���رف كمي���ات من الدي���زل )تتراوح ب���ن 3و5 آالف 
ط���ن( لع���دد من املتنفذي���ن. وقد أكد لي أح���د املطلعن 
عل���ى عمليات تهريب الديزل من ميناء عدن، أن هؤالء 
املتنفذي���ن يعرض���ون على املهربن بي���ع تلك الكميات 

بأسعار مرتفعة عن السعر احمللي.

يعمل في املنطقة الرماديةكيف تتم العمليات املنظمة لتهريب الديزل من ميناء عدن
يعمل أحمد صالح العيس������ي مع ش������ركة النفط، كناقل بحري 
للنفط ومشتقاته، ويحضر اسمه على رأس قائمة مهربي الديزل. 
لدى الرجل بواخر كثيرة، قال أحد العاملني في امليناء إنها تصل 
إلى 20 باخرة، بعد أن اس������تأجر س������فنًا عدة من شركة إيطالية. 
حاولنا جتنب ذكر اس������م الرجل، غير أن هناك عوامل عدة، تتعلق 

بطبيعة عمله، حالت دون ذلك.
ينقل العيس������ي النفط اخلام، عبر ش������ركته )أعالي البحار(، من 
باخرة صافر في الصلي������ف.. باجتاه مصافي عدن. وبعد أن يتم 
تكرير النفط في املصافي، يتولى نقله، مع مشتقاته، إلى احلديدة 

واملكال.. و..
إلى جان������ب هذا، ميتلك العيس������ي ترخيصًا لتموي������ن البواخر 

بالوقود، وهو أمر، طبقًا لكثيرين، يثير الشبهة.
هناك امتياز آخر حصل عليه الرجل: احتكار حق متويل جزيرة 
س������قطرى بالديزل والغاز، حيث ميلك هن������اك محطة خاصة تقوم 
بذلك. وإذن، فالعيس������ي يحتكر نقل النفط ومش������تقاته في البحر، 
ويحتك������ر حق متويل س������قطرى بالغاز والدي������زل، ولديه ترخيص 

لتموين البواخر بالوقود.
احتكار ح������ق متويل "س������قطرى" بالوق������ود؛ يعني، ببس������اطة، 
منف������ذًا هامًا لتهريب الديزل والغاز. ال نريد اتهام العيس������ي؛ بيد 
أن األم������ر يفهم على هذا النح������و. وإذا كان الرجل جادًا في نفي 
ش������بهة التهريب عن نفس������ه؛ فعليه التخلي عن احتكار حق متوين 

"سقطرى" بالديزل والغاز.

رأسها  على  يقف  شركات   4      <

بتهريب  متهمون  أشخاص   4
الديزل من ميناء عدن

> إحدى السفن املتهمة بالتهريب في ميناء املخا - عصر 1 يناير اجلاري > ميناء عدن - ظهيرة 29 ديسمبر
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لتموي���ل  اليمني���ة  الش���ركة  تس���يطر 
ج���زء  عل���ى   ABD بالوق���ود  البواخ���ر 
رئيسي من امليناء القدمي، وتتولى متويل 
البواخر بالدي���زل واملازوت عبر الوكاالت 
والش���ركات املالحي���ة. الطبيع���ي أن هذه 
ال���وكاالت والش���ركات املالحي���ة تش���تري 
كميات الديزل من ABD بالسعر العاملي، 
وتتج���ه به���ا نحو البح���ر، حي���ث تبيعها 
بالس���عر العاملي أيضًا، م���ع هامش ربح، 
للبواخ���ر والس���فن التي تطلبها مس���بقًا، 
لكن هذه العملية القانونية يتم اختراقها 
عب���ر جت���اوزات متث���ل العص���ب الرئيس 

للتهريب.
تهري���ب الدي���زل ف���ي مين���اء ع���دن غير 
واض���ح، ومي���ر عب���ر سلس���لة إج���راءات 
رس���مية. وببساطة؛ فإن النس���بة الكبيرة 
منه تتم هكذا: تتلقى الشركات والوكاالت 
املالحي���ة طلبات من قبل س���فن في عرض 
البح���ر تريد التزود بالوق���ود، فتقوم هذه 
امل���ازوت  أو  الدي���زل  بش���راء  الش���ركات 
)مبئ���ات األطن���ان( م���ن ABD، بالس���عر 
احملل���ي )210 دوالرات للط���ن(، وتبيع���ه 
لتلك الس���فن بالس���عر الدولي )890 دوالر 
للط���ن( مع تخفي���ض يتراوح ب���ن 5و10 

دوالرات لكل طن. 
أحيان���ًا تكون هناك كمي���ات كبيرة من 
الديزل )بالسعر احمللي( في سفن وقوارب 
هذه الش���ركات والوكاالت التجارية، التي 
تطلب م���ن ABD إضافة كميات بس���يطة 
عليه���ا )بالس���عر العامل���ي(، ث���م تتجه إلى 

البحر لتموين البواخر بالكمية كلها.
هناك منطقة معتمة في عمليات متويل 
البواخ���ر بالوقود في ميناء عدن. في هذه 
املنطق���ة بالضب���ط يعم���ل مهرب���و الديزل، 
وهن���اك تس���هيالت جتع���ل م���ن التهري���ب 
عملي���ة حت���دث بالتواطؤ. وإذا ما ش���ئنا 
الدق���ة ف���إن التهري���ب يت���م بالش���راكة مع 

املسؤولن.
ال توج���د عملي���ة مراقب���ة حقيقية على 
التجاري���ة.  والش���ركات  ال���وكاالت  عم���ل 
واالتص���االت ب���ن فروع ش���ركة النفط في 

ع���دن واملكال وامله���رة واحلدي���دة واملخا، 
ت���كاد تكون غير فعالة. يس���تغل املهربون 
كمي���ات  عل���ى  أحيان���ًا  فيحصل���ون  ذل���ك 
الديزل التي تصرف لهم كتموين ش���هري، 
م���ن أكثر من م���كان. وأحيانًا يتم س���حب 
كمي���ات من الديزل باعتبارها مخصصات 

شهرية لقوارب غير موجودة.
شركة النفط اليمنية تقوم ببيع الديزل 
للس���فن في عرض البحر، رغم أن ذلك غير 
جائ���ز، كونه���ا حتتكر العمل في الس���وق 
احمللية فقط. واحلاصل أن هناك تضاربًا 
بن أس���عار ش���ركة النفط و ABD: دائمًا 
هن���اك ف���ارق بن أس���عار اجلهت���ن: تبيع 
األول���ى الطن امل���ازوت بنق���ص 70 دوالرًا 
والدي���زل بنق���ص يت���راوح ب���ن 20 و30 
دوالرًا عن سعر الثانية. هذه الفوارق في 
األس���عار متثل بيئة رئيس���ية للمخالفات 
والتس���هيالت التي يقوم عليها التهريب. 
وتؤك���د املعلوم���ات الت���ي حصل���ت عليها 
"الش���ارع" أن بع���ض ال���وكاالت التجارية، 
لتموي���ن  ترخي���ص  لديه���ا  لي���س  الت���ي 
الوقود، تس���تغل فوارق األس���عار القائمة 
بن ش���ركة النف���ط وABD: يس���مح لهذه 
الوكاالت بسحب كميات كبيرة من الديزل 
عبر ABD من مخصصات شركة النفط.

هن���اك تالعب آخر بحجم الديزل داخل 
الشركة اليمنية لتمويل البواخر بالوقود: 
تبي���ع ش���ركة النف���ط الط���ن الدي���زل عل���ى 
أن 1200 لت���ر. يدف���ع أصحاب الش���ركات 
وال���وكاالت التجاري���ة قيمت���ه عل���ى ه���ذا 
 ABD األس���اس، إال أنه���م يس���تلموه من
بنق���ص نحو 30 لتر. يت���م التصرف بهذه 
الف���وارق خارج القانون: تهريبها. طبيعة 
الديزل نفس���ه تس���اعد في ه���ذا التالعب: 
يتأث���ر الدي���زل باملن���اخ، ويت���م احتس���اب 
الط���ن من���ه م���ا ب���ن 1170 أو 1150 لتر، 

حسب كثافته.
لتموي���ل  اليمني���ة  الش���ركة  قصدن���ا 
البواخر بالوقود ملناقشة مديرها في هذه 
األمور، إال أن املسؤول األول فيها حتجج، 

عبر مكتبه، بانشغاالت وأعمال أخرى.

هكذا يعبر املهربون ويستفيدون من الفوارق الكبيرة في سعر الديزل

>      يتم التهريب 

بشكل مباشر من ميناء 
عدن: يشتري املهربون 

الليتر الديزل بـ35 
ريال ويبيعوه في 
البحر بـ139 ريال

ف���ي عدن، التقيت أحد املطلع���ن على عمليات تهريب 
الدي���زل. ق���دم لي الرج���ل معلومات كثيرة، تأك���د أنه كان 

دقيقًا فيها.
يق���ول إن حج���م الدي���زل ال���ذي يتم تهريبه م���ن اليمن 
ش���هريًا يص���ل إل���ى 25 أل���ف ط���ن. واملعنى م���ن ذلك أن 
مهربي الديزل يكس���بون ش���هريًا قرابة 17 مليون دوالر 

)204 مالين دوالر في السنة(.
يتم التركيز على تهريب الديزل والغاز، بسبب الدعم 
احلكوم���ي لهاتن املادتن: الع���ام الفائت وصل االعتماد 
احلكوم���ي للزي���وت والوق���ود )الغ���از والدي���زل بش���كل 
رئيس���ي( إل���ى 700 ملي���ار ريال، ومت اعتم���اد ذات املبلغ 

هذا العام.
يت���م دعم الديزل والغاز؛ به���دف التخفيف عن الناس 
بش���كل عام واملزارعن بش���كل خاص. وبسبب انخفاض 
سعر هاتن املادتن في السوق اليمنية مقارنة بالسوق 
العاملي���ة؛ تثار أزمات حادة، بن وقت وآخر، جراء نقص 

متوينات هاتن املادتن.
عمر األرحبي، املدير التنفيذي لش���ركة النفط اليمنية، 

أوض���ح ل�"س���بتمبر ن���ت" أن تهريب الدي���زل يكلف اليمن 
سنويًا 180 مليار ريال. حديث األرحبي يقول أن كميات 
الدي���زل التي يتم تهريبها من اليمن تصل إلى 100 ألف 
طن شهريًا. هذه األرقام الرسمية تؤكد أن مهربي الديزل 
يكس���بون نح���و 68 ملي���ون دوالر ش���هريًا )816 ملي���ون 

دوالر سنويًا(.
يت���م تهري���ب الدي���زل لبيعه عل���ى الس���فن العاملية في 
البحر، أو بيعه في دول القرن األفريقي بواسطة مهربن 

يقفون على الضفة األخرى.
جري���دة "الصباح" قالت، في 11 ديس���مبر املاضي، إن 
املهرب���ن اليمنين قام���وا حينها، قرب العي���د، بعمليات 
مقايض���ة مع مهربن صوم���ال: "الدبة" الغاز مقابل رأس 

غنم، و"8 دباب غاز مقابل رأس من األبقار".
ورغ���م اتس���اع عملي���ات تهريب الديزل والغ���از؛ لم يتم 
حتى اآلن اعتقال مهرب واحد ومحاكمته. طوال السنوات 
ال�10 املاضية هن���اك قضية واحدة ملتهم بتهريب الديزل. 
من���ذ أش���هر والقضية أمام نيابة األم���وال العامة في عدن 

دون أن يتم إحالتها إلى محكمة األموال العامة.
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>     عدد محدود من 

املهربني يربحون 
نحو 68 مليون 
دوالر شهريًا من 
تهريب الديزل 
>     تسهيالت رسمية 

متنح للمهربني 
بدعم من قيادات 
عسكرية عليا



ميناء صغير وشاطئ طويل نسبيًا، يشكالن ما 
ميكن تس������ميته بثقة كبيرة "ف������ردوس التهريب" في 

اليمن.
قوانني غير عاملة، رقابة منعدمة، تواطؤ حكومي 
كامل، وممثلون للسلطات يحترفون التهريب.. هي 
األركان األربع������ة له������ذا الف������ردوس، ومعها يعمل 
املهربون في بيئة آمنة ومثالية ملراكمة ثروات طائلة 
عبر تس������ريب أهم ثروات البالد الشحيحة أصاًل: 

الغاز والديزل.
قب������ل أن تتعاظ������م أهمي������ة املخا بالنس������بة ملافيا 
الفس������اد النفطي في اليمن؛ ش������هد أق������دم موانئ 
البالد، ألس������باب عديدة، تضاؤاًل متدرجًا ألهميته 
كرافد لالقتصاد الوطني، فمن 160 حاوية جتارية 
كان امليناء يستقبلها يوميًا في الثمانينيات إلى 10 
حاويات فقط مطلع األلف������ني، وبعدها توقف نهائيًا 
عن اس������تقبال أي حاوية. وفي أغسطس املاضي، 
أعل������ن محافظ محافظة تعز، أحم������د احلجري عن 
اعت������زام احلكومة خصخصة امليناء، داعيًا القطاع 

اخلاص إلى االستعداد لتسلمه وإدارته.
لق������د بات امليناء غير صالح لش������يء باس������تثناء 
صالحيت������ه للتهريب، حاله في ذلك حال ش������واطئه 

املمتدة شماال وجنوبا.
 وبالفعل ميكن لزائر املخا أن يالحظ بس������هولة؛ 
إلى أي حد أصبح التهريب نشاطًا رئيسيًا يحرك 
قطاعات مهنية في املدينة الصغيرة ويصيب قطاعات 
أخ������رى باخلمول. فمث������ل االس������تيراد والتصدير 
تراجعت حركة االصطياد بش������كل حاد مع حتول 
أعداٍد متزايدة من الصيادين إلى ممارسة تهريب 

املشتقات النفطية كمهنة أكثر إثمارًا.
من البدء، عند وصولك إلى هنا عليك أن ال تتوقع 
مش������اهدة أي ش������يء يدل على أنك في مدينة متلك 
ميناء وتعمل في الصيد؛ كش������احنات نقل البضائع 
مثال أو ثالجات األس������ماك املتنقلة، كل ما تشاهده 
هنا هي الناقالت والشاحنات النفطية التي تنتشر 
في كل الشوارع واألزقة وتصطف في طوابير قريبا 
من املين������اء أو على امتداد الش������اطئ، حتى ليخيل 

إليك أنك في مدينة نفطية وال شيء آخر.
يت������م التهري������ب عبر طريق������ني: املين������اء واملنافذ 

املنتشرة على طول الشريط الساحلي.
 م������ن امليناء يتم تهريب الغاز بش������كل أس������اس 
إضافة إلى الدي������زل. أحد أكبر متعهدي نقل وبيع 
الغ������از واملش������تقات النفطية في اليمن، هو نفس������ه 
املهرب الرئيسي من امليناء، شركته التي تتخذ من 

تعز مقرًا لها تنق������ل الديزل والغاز إلى امليناء ومن 
هناك، وباس������تخدام إمكانات امليناء نفس������ه، تتولى 
س������فن تابعة للش������ركة تهريبه إلى القرن األفريقي 

وإلى الهند أيضًا.
وفق������ًا ملصدٍر رفيع في املخ������ا؛ فإن إدارة امليناء 
تقدم لعملية التهريب هذه التسهيالت نفسها التي 
تقدمها ألي عمل من أعمال التصدير املش������روعة، 
أما ملاذا؟ فألن اإلدارة؛ بحس������ب املصدر، تتعامل 
مع األمر عل������ى أنه ليس "تهريبًا" تقوم به ش������ركة 
نفطية خاصة بل على أنه "عمٌل حكومي" و"مصلحة 

من مصالح الدولة".
قبل أعوام قليلة، وألس������باب غير واضحة، قرر 
محم������د صالح الضن������ني، القائد الس������ابق للقطاع 
العس������كري في املخا، عدم الس������ماح إلحدى هذه 
الس������فن بالتحرك من امليناء فيما كانت مس������تعدة 
للمغ������ادرة ف������ي واحدة من رح������الت تهريب الغاز، 
وفي اليوم التالي تلقى الضنني اتصااًل هاتفيًا من 
مس������ؤول أعلى نفوذًا أدى إلطالق السفينة التي لم 
تش������هد الحقًا، هي أو زميالتها، أي اعتراٍض على 

نشاطهما املستمر.
مص������ادر وثيقة الصل������ة في تعز أك������دت وقوع 
احلادث������ة، وفي املخا كان موظ������ف كبير في امليناء 
يعي������د لي س������رد الرواية التي س������معتها أيضًا من 
موظفني آخرين. ولقد بدا لي أن اجلميع متواطئون، 
دون قصد مس������بق، على اإلسهاب في احلديث عن 
تفاصيل ه������ذه احلادثة كرٍد على س������ؤال: ملاذا ال 
يس������تطيع أحٌد االعتراض على هذا التهريب؟ وما 
هي السلطة التي ميلكها هذا التاجر/ املهرب حتى 
يتم تس������خير ميناء س������يادي ملصلحة أنشطته غير 

الشرعية.
قريبًا من 100 ناقلة نفطية مملوكة للتاجر تنقل 
إلى املخا، طوال العام؛ الديزل والغاز املخصصني 
للتهريب عبر امليناء، ويتم تس������ريب كميات التهريب 

من احلص������ص املخصصة حملافظ������ات إب، تعز، 
واحلديدة إضاف������ة للمخا، وه������ي احلصص التي 

يقوم بنقلها من املصافي التاجر نفسه.
التواط������ؤ احلكومي يتأكد على نحٍو أوضح حني 
ف على املواس������م التي يتم التهريب فيها، إنها  تتعرَّ
مواس������م غير ثابت������ة عمومًا ألنه������ا مضبوطة وفقًا 
للتوقيت السياسي لدى السلطة في صنعاء: "حني 
تك������ون هناك أزمة في الغاز والديزل فهذا يعني أن 
التهريب في ذروته" يقول موظف في امليناء، وما لم 
يقله، على أن اجلميع يعرفه، هو أن أزمات الديزل 
والغ������از تتكرر باس������تمرار وال تتوقف إال في حال 
واجهت احلكوم������ة منعطفًا سياس������يًا حتتاج معه 
للتأييد الشعبي، كمواسم االستحقاقات االنتخابية 
مثاًل. بتعبير آخ������ر هناك عالقة طردية بني املعارك 
السياس������ية للحك������م وبني ارتف������اع أو تباطؤ وتيرة 

التهريب النفطي عبر ميناء املخا.
م������ن املين������اء أيضًا هن������اك تهري������ب للديزل عبر 

متعهدين وسماسرة أقل شأنًا من املتعهد األبرز:
أشهر مهربي اخلمور في املخا وأكثرهم سطوة، 
اتخذ في الس������نوات األخيرة قرارًا بالتوبة من هذه 

املهنة والتحول إلى تهريب الديزل.
س������فينة صغيرة كانت راسية قريبًا من رصيف 
امليناء، حني أشار لي أحدهم باجتاهها قائاًل إنها 
إحدى السفن التابعة للمهرب. هي سفينة مصممة 
لنقل املواش������ي، وتعمل، كما س������فن مماثلة ميلكها 
نافذون عديدون، في اس������تيراد املاش������ية من دول 
القرن األفريقي، إنها تقوم بذلك فعاًل لكن كنشاط 
ثانوي تغطية للنشاط احلقيقي؛ أي تهريب الديزل.
ش������احنات الديزل تقوم بإيصال الشحنات لهذه 
الس������فن إلى رصيف امليناء حت������ت مبرر "متوينها" 
فقط، وهو مبرر اس������تخدم ح������ني كان التهريب في 
بدايات������ه، أما اآلن فما من أح������ٍد مهتم بالبحث عن 

مبررات.
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املخا وقد حتول إلى مدينة نفطية
حممد عاي�ش

lzamf457@yahoo.com

>     أشهر مهربي اخلمور في املخا 

قرر التوبة عن هذه املهنة وحتول 
إلى تهريب الديزل

خ���الل زيارت���ي للمخا، مطل���ع يناير اجلاري، كانت فترة اس���تراحة بالنس���بة 
للمهرب���ن بانتظ���ار عودة البحر إلى الهدوء حيث يضطرب في هذا املوس���م من 

كل عام.
قم���ت بجول���ة على اخل���ط الس���احلي الذي 
يربط املخا بعدن، ويربط، في ذات الوقت، بن 
منافذ التهريب الرئيسية: ذباب، رأس العارة، 
املعقر وعمران )املنفذ اخلامس "موش���ج" يقع 

إلى الشمال من املخا وقريبًا من اخلوخة(.
3 محط���ات وق���ود فق���ط ه���ي كل احملط���ات 
املوج���ودة عل���ى امت���داد اخلط البال���غ 55 كم، 
محطتان منها تقع ما بن املخا وباب املندب، 
وإحداهما تابعة لش���ركة النفط اليمنية، فيما 
الثالث���ة موقعها بعد رأس عم���ران وقريبًا من 

عدن.
تدع���ي ش���ركة النف���ط اليمني���ة أن كمي���ات 
الديزل التي تذهب للتهريب مصدرها محطات 
الوقود بش���كل ع���ام. وفق مش���اهداتي وتبعًا 
لتأكيد اثنن من عاملي التهريب فإن احملطات 
ال����3 القريب���ة م���ن املناف���ذ ال� 4 ه���ي، حتى لو 
فعل���ت، غير قادرة على تلبية النش���اط املرتفع 
لتهريب الديزل في هذه املنافذ. احملطات على 
خط تعز- احلديدة تس���اهم بق���در كبير، وهذا 
صحيح، لكن التمويل الرئيس���ي يظل هو ذلك 

الق���ادم على منت الش���احنات النفطية من قبل كب���ار متعهدي نقل وتوزيع الديزل 
مباشرة.

أم���ا ف���ي م���ا يتعل���ق بالكمي���ات الكبيرة الت���ي تهرب م���ن امليناء ف���إن مصادر 
عس���كرية ومدنية ف���ي امليناء، ومصدرًا نفطيًا في تعز، أك���دوا جميعًا أنها تأتي 
من احلصة النفطية املخصصة لالس���تهالك في تعز وإب بش���كل رئيسي، ثم من 

حصة احلديدة.
ه���ل لفرع ش���ركة النفط اليمنية في املخا ضلع ف���ي التهريب؟ املصدر النفطي 
ذاته يقول: نعم. ويش���ير إلى األرقام الرس���مية املعترف بها من قبل الش���ركة عن 

مبيعات فرعها هذا.
على مدى 3 سنوات متتالية؛ 2004، 2005، و2006، تراوحت مبيعات الفرع 

من مادة الديزل بن 31 و37 مليون لتر لكل عام.
إن���ه رق���م ضخم، خصوص���ًا إذا عرفنا أن مبيع���ات فرع الش���ركة في محافظة 
كاملة هي املهرة، لم تتجاوز في األعوام نفسها، وفقًا لبيانات الشركة ذاتها، ما 

يقارب 29 مليون لتر فقط لكل عام.
املخ���ا مدين���ة صغي���رة ومجموعة ق���رى بكثافة س���كانية منخفض���ة وال ُيعقل 
أن تس���تهلك م���ن الدي���زل أكثر مما تس���تهلكه محافظة كامل���ة أو حتى نصف ما 
تس���تهلكه محافظة بكثافة س���كانية كبيرة كمحافظة إب التي بلغت مبيعات فرع 

الشركة فيها زهاء 70 مليون لترًا فقط سنويًا على مدى األعوام نفسها.
حرك���ة الس���فن منعدمة في ميناء املخا، حتى ال يق���ال إن ارتفاع هذه الكميات 

ناجت عن قيام الفرع بتمويل السفن.
يق���ول مصدرن���ا إن م���ا "يتس���رب من ش���ركة النف���ط احلكومية يص���ب في بئر 
التهريب نفسها"، وحال فرع املخا هو احلال نفسه مع فرع احلديدة الذي يأتي 

سنويًا على رأس قائمة مبيعات الشركة محتاًل أعلى رقم.

من أين يتدفق نهر   الديزل
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خ���ارج املين���اء هناك 5 منافذ رئيس���ية ناش���طة ج���دًا في تهري���ب الديزل. 
تتوزع هذه املنافذ على الش���ريط الس���احلي املمتد من اخلوخة، شمال املخا، 

وصواًل إلى رأس عمران املطل، جنوبًا، على البحر العربي.
ب���ن اخلوخ���ة واملخا يقع منفذ "موش���ج"، وجنوبًا من املين���اء هناك على 

التوالي منافذ: ذباب، رأس العارة، املقز، ورأس عمران.
املهربون في هذه املنافذ هم متعهدون نفطيون وجتار وقادة عسكريون.

يتم التهريب بواس���طة الزوارق والق���وارب األكبر التي تقوم بنقل الديزل 
إل���ى مراك���ب تنتظره���ا في عرض البح���ر، فيما بعضها يص���ل بحمولته إلى 

شواطئ جيبوتي، الصومال، وارتيريا.
يعمل على هذه القوارب محترفون وصيادون س���ابقون وجنود متفرغون 
م���ن مهامه���م. القليل من هؤالء يعملون حلس���ابهم اخلاص ومعظمهم يعمل 

ملصلحة سماسرة ومهربن كبار.
ناقالت نفطية، كبيرة ومتوسطة، تنقل الديزل إلى املنافذ ليعبأ هناك في 

براميل التهريب.
هناك قوارب صغيرة ومتوس���طة وكبيرة، يس���توعب القارب الصغير 60 
إل���ى 70 برمي���اًل، وه���ي براميل بالس���تيكية مخصصة للنقل عب���ر القوارب، 

وي���زداد مق���دار احلمول���ة وصواًل للق���وارب الكبي���رة التي تس���توعب، وفقًا 
ملصدر عس���كري وآخر من العاملن في التهريب، ما يوازي 3 سكس���ات أي 

3 من شاحنات النقل الثقيل.
إضافة إلى الكميات التي تأتي مباش���رة من كبريات الش���ركات املتعهدة 
لبي���ع املش���تقات النفطي���ة، هناك كميات تص���ل من محطات وق���ود بن تعز 
واحلدي���دة متلكه���ا ش���خصيات ناف���ذة تعم���ل ف���ي التهريب أو تس���اهم في 

أنشطته.
في أغس���طس املاضي اش���تدت املنافس���ة بن مهربن بارزين، لتؤدي إلى 
إيق���اف زورق���ي صيد من قبل دوري���ة أمنية )كما لو أن هن���اك دوريات أمنية 
فع���اًل(. كان الزورق���ان يحم���الن ما يزيد عل���ى 2 طن من الدي���زل في الطريق 
لتهريبه���ا إل���ى ارتيري���ا. إع���الم املؤمتر الش���عبي احلاكم احتف���ى باحلادثة 
وأشار، للمرة األولى، إلى أن مصدر حمولة الزورقن هي محطة وقود ميلكها 
قائد عسكري إلحدى اجلزر اليمنية. لم يسمع أحد، الحقًا، عن أي حتقيقات 
ف���ي القضية؛ وخالل نزولي إل���ى املخا تقصيت بعض التفاصيل فوجدت أن 
اخلالف بن املتنافسن قد حسم ولم يكن التسريب اإلعالمي غير واحدة من 

ضربات ما "حتت احلزام" التي يتبادلونها فيما بينهم أحيانًا.

عسكري وقائد  متعهد  من  وأكثر  منافذ..   5

>      يتم التهريب بواسطة قوارب 

يعمل عليها صيادون سابقون 
وجنود متفرغون من مهامهم

كيف يبيض املخا ذهبًا
عوائد التهريب النفطي مغرية جدًا، ونسبة الربح الذي يحصل عليه املهرب خلف اللتر الواحد من الديزل تصل إلى 
ة التي تباع هنا ب� 3  %400، س���عر اللتر في اليمن 35 ريااًل، يبيعه املهرب ب�70 س���نتًا وهو الس���عر العاملي له، أي أن الدبَّ
دوالرات ونصف دوالر؛ يتم بيعها على الضفة األخرى ب� 14 دوالرًا )باليمني: الس���عر احمللي للدبة 700 ريال، وس���عرها 

بعد التهريب حوالي 3 آالف ريال(.
تنازل���ت الس���لطة عن س���يادتها على ميناء املخا وش���واطئه، مقابل الذهب الذي يبيضه هذا املنف���ذ يوميًا إلى جيوب 

نافذين فيها أو حلفاء لها من السماسرة والتجار.

افترضت أن تعدد منافذ التهريب في سواحل املخا 
وب���اب املندب ه���و، إضافة لكونه تابع���ًا لتعدد النقاط 
املس���تهدفة بالتهري���ب في س���واحل الق���رن األفريقي؛ 
ناش���ٌئ عن تكتي���ك ل���دى املهربن لتش���تيت الدوريات 
العس���كرية اليمني���ة، لك���ن "مب���ارك"، وه���و اس���م غير 
حقيق���ي اخترت���ه لواحد من مهربن اثن���ن التقيتهما 

في املخا، صحح لي هذه الفرضية.
يق���ول مب���ارك الذي يعمل ف���ي تهري���ب الديزل منذ 
العام 2005، إن تعدد املنافذ يهدف بش���كٍل أساس���ي، 
إلى التحايل على دوريات القوات األجنبية املوجودة 
ف���ي املي���اه الدولية، إضافة لدوريات ال���دول األفريقية 

على اجلهة األخرى من البحر.
أم���ا عل���ى اجلان���ب اليمني فال ش���يء يخش���ى منه 
امله���رب، إذ أن التهري���ب يتم، أصاًل، ملصلحة "رؤوس" 
كبي���رة في قطاع���ات الدولة وفقًا لتعبي���ر مبارك الذي 

يس���تدرك بتوضي���ح آخ���ر يتعل���ق بصغ���ار املهرب���ن 
العامل���ن بقواربهم اخلاصة؛ فه���ؤالء متنحهم األمان 
مقاس���متهم أرباحه���م مع صغ���ار الضب���اط واجلنود 
عل���ى الس���واحل، أحيان���ا تتخذ هذه املقاس���مة ش���كل 
بة حيث ُيحتس���ب  احملاصص���ة في عدد البراميل املهرَّ
ضابط 15 10- براميل مثاًل من ضمن كامل احلمولة 
القارب معن، فيما قارب آخر يتكفل بضباط أو جندي 

ثاٍن.. وهكذا.
يب���دو األمر، فع���اًل، كما ل���و كان إضعاف���ًا ممنهجًا 
للس���لطات األمنية والعس���كرية في املخا، وعدا فساد 
هذه السلطات فإن قطاعاتها هنا ضعيفة جدًا وفاقدة 

لإلمكانات احلقيقية.
ف���ي املين���اء يتمركز قطاع عس���كري تابع ملعس���كر 
خال���د، هن���اك األمن املركزي واألمن السياس���ي أيضًا، 
وهن���اك ف���رع لالس���تخبارات العس���كرية، لك���ن ما من 

وج���ود لق���وات خفر الس���واحل وهي القط���اع األمني 
املعني بحماية الش���ريط الس���احلي ومكافحة أنشطة 
التهريب وغيره من األنش���طة غير القانونية الشائعة 
ج���دًا في مياه اليمن بالبحر األحم���ر وأبرزها الصيد 

بواسطة التجريف.
خف���ر الس���واحل قط���اع أمن���ي حديث النش���أة في 
اليم���ن عموم���ًا إذ تأس���س فقط ع���ام 2001، وصحيح 
كذلك أن التركيز في دعم وتطوير هذا القطاع اقتصر 
على الس���واحل اجلنوبية... وألس���باب تتعلق أساسًا 
بح���وادث اإلره���اب الت���ي ش���هدتها، لك���ن م���ا ينبغي 
معرفت���ه ه���و أن 100 عنص���ر م���ن خفر الس���واحل مت 
جتنيده���م للعمل في املخا قبل 3 س���نوات لكنهم بعد 
فترة وجيزة س���حبوا من قبل أحد القادة العس���كربن 
إل���ى املنطق���ة اجلنوبي���ة، واآلن لي���س ف���ي املخ���ا غير 
عنصرين اثنن يداومان في املبنى الصغير الذي بنى 

حديثًا إلدارة خفر السواحل داخل امليناء.
3 زوارق فرنس���ية ميلكه���ا خف���ر س���واحل املخ���ا 
غي���ر املوج���ود. مالين ال���دوالرات صرفت لش���رائها، 
وهي اآلن راس���ية عل���ى رصيف امليناء وف���ي الطريق 
لتصبح خردة بعد أن توقف استخدامها على اجلنود 
وعامل���ي املين���اء الذي���ن يتخ���ذون منها حب���اًل مالئمًا 

لنشر غسيلهم.

إفساد ممنهج للسلطات األمنية والضباط يقاسمون صغار املهربني

>      تتنازل السلطة عن سيادتها على ميناء املخا وشواطئه مقابل الذهب الذي 

يبيضه هذا املنفذ يوميًا إلى جيوب نافذين فيها أو حلفاء لها من السماسرة والتجار
>     خارج ميناء املخا هناك 5 منافذ للتهريب برعاية 

متعهدون نفطيني وجتار وقادة عسكريني

الغاز.. منحة من السعودية 
وتهريب إلى أفريقيا

30 أل���ف ط���ن من الغاز الس���عودي تعهد املل���ك عبدالله بن 
عبدالعزي���ز بتقدميه���ا كمنح���ة لليم���ن، وصل منه���ا اجلمعة 

املاضية، 3 آالف طن إلى ميناء عدن.
متر البالد بأزمة في الغاز أعلن معها وزير النفط واملعادن 
خالد بحاح عن اعتزام احلكومة اس���تيراد املادة خالل عامي 
2008 و2009 لس���د حاجات السوق احمللية منها، لقد جاءت 

املنحة السعودية في سياق هذه األزمة.
احلقيق���ة املريع���ة هي اس���تمرار تهريب الغ���از املنتج من 
احلق���ول اليمني���ة العاج���زة عن س���د حاجة املس���تهلكن في 
الداخل أصاًل )130 طنًا فقط ينتج يوميًا من الغاز املنزلي(.

املعلوم���ات املتضاف���رة تؤكد هذا التهري���ب الذي تقوم به 
مافي���ا منظمة وناف���ذة جدًا، وإذ تعجز مصادر املعلومات عن 
تق���دمي تفاصي���ل كافية عن حجم وأرق���ام الكميات املهربة من 

الغاز فإن سماسرة التهريب معرفون جيدًا.
في ظل هذه املافيا ما الذي ميكن للمنحة امللكية أن تفعله 
أكث���ر م���ن تخفيف األزم���ة؛ عل���ى املهربن في الواق���ع ال على 

املواطنن؟
في األعوام املذكورة باع فرع احلديدة على التوالي: 503 
و519 و686 مليون لترًا من الديزل، فيما فرع عدن مثلها باع 

في نفس الفترة: 405 و447 و 480 مليون لترًا.

>      زوارق خفر السواحل في الطريق لتصبح خردة 

بعد أن توقف استخدامها على اجلنود وعاملي امليناء 
الذين يتخذون منها حباًل مالئمًا لنشر غسيلهم



الوثيق���ة األول���ى  رس���الة موجهة,  في 21 أكتوبر 2007, 
م���ن مدي���ر جم���رك البريقة إل���ى مدير ع���ام املنطقة 

احلرة في عدن
> تؤك���د الوثيق���ة وص���ول 
باخرتني قادمتني من 
اخل���ارج "ترانزيت" 
 62.917 وعليهم���ا 

طنًا من الديزل.
الباخرت���ان   <
أنهما  يفت���رض  اللتان 
زارت���ا ع���دن كترانزيت, 
قامتا بتفريغ كمية الديزل 
في ش���ركة "عفارة" دون أن 
يت���م فت���ح بيان���ات جمركية 

لها طبقا للوثيقة.
جم����رك  مدي����ر  يؤك����د   <
بيان����ات  فت����ح  ع����دم  البريق����ة 
جمركية لهذه الكمية من الديزل 
التي جاءت من اخلارج إلى شركة 
"عف����ارة".. لهذا طلب مدي����ر جمرك البريقة 
م����ن مدير عام جمرك املنطقة احلرة "فتح بيانات جمركية 

على شركة مصافي عدن"..
> اش���ترت ش���ركة مصافي عدن 25 ال���ف طن من كمية 
الدي���زل هذه وأوكلت لش���ركة أعالي البح���ار, التي ميلكها 
أحمد العيسي, بنقل 24,371 طنًا منها, على منت باخرتي 

"سيمفوني" و"سي كوين", إلى احلديدة واملكال.
> يفت���رض بالباخرت���ني "س���يمفوني" و"س���ي كوي���ن", 
اللت���ني ميلكهم���ا أحم���د العيس���ي, نق���ل ه���ذه الكمية إلى 
احلديدة واملكال باعتبار صاحبهما يعمل مع شركة النفط 

كناقل بحري للنفط ومشتقاته إلى احملافظات.
> تؤكد الوثيقة أنه بعد إكمال عملية شحن الباخرتني 
"مت إعطاؤهم���ا وثائق مثل منافس���ت + بوليصة ش���حن+ 

ش���هادة منش���أ صادرة م���ن الغرفة التجاري���ة والصناعية 
)ع���دن( وه���ذه تعتب���ر مخالفة لقان���ون اجلم���ارك بإصدار 
شهادة منشأ محلية ..", ألن هذه الكمية قادمة من اخلارج 
م���ع مرفقاتها األصلية مثل منافس���ت + بوليصة ش���حن+ 

شهادة منشأ..
> قي���ام العيس���ي باس���تصدار وثائ���ق جدي���دة له���ذه 
الش���حنة, مثل منافس���ت + بوليصة شحن+ شهادة منشأ 
ص���ادرة م���ن الغرف���ة التجاري���ة والصناعي���ة )ع���دن(, أمر 
مخال���ف للقانون يؤكد ح���دوث عملية تهريب لهذه الكمية 
)24,371 طن���ًا(. وق���د تأكدن���ا, م���ن مصادرن���ا اخلاص���ة, 
أن ه���ذه الكمي���ة ل���م تذهب إل���ى احلديدة وامل���كال كما كان 

يفترض بها.
> إن ش���هادات املنش���أ ال متن���ح اال للبضاع���ة اليمنية 
الت���ي س���يتم تصديره���ا إلى اخل���ارج, وقد مت اس���تصدار 
وثائ���ق جدي���دة له���ذه الكمي���ة )24,371 طن���ًا( )منافس���ت 
+ بوليص���ة ش���حن+ ش���هادة منش���أ ( صادرة م���ن الغرفة 
التجاري���ة والصناعي���ة )ع���دن( األم���ر ال���ذي يؤك���د الني���ة 
املس���بقة والواضح���ة ل���دى القائم���ني عل���ى ش���ركة أعالي 
البحار على القيام بتهريب هذه الكمية إلى خارج اليمن, 
علم���ا أن اخلزين���ة اليمني���ة العامة خس���رت ج���راء ذلك 3 
ملي���ارات و41 مليون ريال ذهبت كأرب���اح للواقفني خلف 

عملية التهريب هذه.
> ال يوجد ما يبرر قيام شركة أعالى البحار باستصدار 
شهادة منشأ لهذه الكمية اال القيام بتهريبها إلى اخلارج, 

وبإمكان النيابة التأكد من ذلك من املختصني.
> يش���كك مدي���ر جمرك البريق���ة مبصداقية ذهاب هذه 
الكمي���ة من الدي���زل )24.371 طنًا( إل���ى احلديدة واملكال. 
له���ذا طل���ب من مدير ع���ام جم���رك املنطقة احل���رة "التكرم 
بتوضي���ح أكث���ر حول تصدير هذه الكمي���ة إلى محافظات 
اجلمهورية", ولألسف فإن مدير عام جمرك املنطقة احلرة 
ل���م ُيزل الش���ك حول ذل���ك عبر التأكيد بأن ه���ذه الكمية قد 

ذهبت بالفعل إلى احلديدة واملكال. 

وثائق تؤكد تورط العيسي في عمليات تهريب الديزل
 املستندات التي قدمتها »الشارع« للنيابة   1 

الوثيقة الثانية   رسالة موجهة, في 24 نوفمبر 2007, من مدير جمرك املنطقة احلرة 
إلى رئيس مصلحة الضرائب

> تؤك���د الوثيق���ة أن باخرتي "س���ي كوين" و "س���يمفوني" اللتني 
ميلكهما أحمد صالح العيس���ي, قامتا, في 13 و15 و 20 
أكتوب���ر 2007, بش���حن 10.014 طن���ًا كتموي���ن 
محلي للم���كال, و9515 طن���ًا و 4841 طنًا إلى 
احلدي���دة. ومع أن باخرتي العيس���ي مهمتهما 
نقل الديزل لش���ركة النفط فقط, إال أنهما قامتا, 
بشكل مخالف للقانون, باستخراج وثائق جديدة 

تستخدم للتصدير للخارج.
> تؤك���د الوثيقة أن ش���ركة أعال���ي البحار التي 
ميلكها العيس���ي قامت باستخراج وثائق )منافست 
+ بوليصة ش���حن+ شهادة منش���أ( صادرة من الغرفة 
التجاري���ة والصناعي���ة )ع���دن(, وه���ذه تعتب���ر مخالفة 
لقان���ون اجلمارك, ألن ه���ذه الكمية قادمة من اخلارج مع 
مرفقاتها األصلية )منافس���ت + بوليصة ش���حن+ ش���هادة 
منش���أ(. والقي���ام بالتحاي���ل عل���ى القانون إلص���دار وثائق 
جدي���دة يؤكد وج���ود نية مبيتة لتهريب ه���ذه الكميات من 

الديزل إلى خارج البالد.
> تق���ول الوثيق���ة إن م���ا قام���ت ب���ه ش���ركة 
قان���ون  م���ن   37 للم���ادة  مخال���ف  العيس���ي 

اجلمارك.
العربي���ة  الش���ركة  أن  الوثيق���ة  تؤك���د   <
لالس���تثمار, التي أخذ العيسي كمية الديزل منها, 
تق���وم بتخزين الديزل رغم ع���دم امتالكها قرارًا من 
هيئ���ة املناطق احل���رة أو من وزير املالي���ة يجيز لها 

العمل بنظام التخزين.
> تؤكد الوثيقة أن الشحنات التي تخزنها الشركة 
العربية لالس���تثمار, وحتملها بواخر العيس���ي, ال تفتح 
له���ا, منذ فت���رة طويلة, بيان���ات جمركية ولي���س ملوظفي 
اجلمارك علم بتلك الشحنات, وهذا أمر مخالف للمادة 23 

من قانون اجلمارك.

اعتص���م عدد من السياس���يني والصحفيني 
والبرملاني���ني والناش���طني احلقوقيني, صباح 
األربع���اء املاضي, في س���احة احلرية الواقعة 
أم���ام رئاس���ة ال���وزراء, تضامنًا م���ع صحيفة 
اإلع���الم, مطل���ع  ق���رر وزي���ر  الت���ي  الوس���ط, 

األسبوع قبل املاضي, سحب ترخيصها.
وق���ال الزميل جمال عامر, في كلمة قصيرة 
ألقاه���ا في املعتصم���ني, إن ما حدث لصحيفة 
الوس���ط, التي يرأس حتريره���ا, يعكس واقع 
حري���ة الصحاف���ة ف���ي اليمن وهامش���ها الذي 
االعتباري���ة  الش���خصيات  داعي���ًا  يضي���ق, 
احلقوقي���ني  والناش���طني  والصحفي���ني 
ومنظم���ات املجتمع املدن���ي, إلى الوقوف معه 
ومس���اندة القضية التي رفعتها "الوسط" ضد 

وزارة اإلعالم.
وأدان املعتصمون سحب تصريح صحيفة 
الوس���ط, معتبرين ذلك انته���اكًا نوعيًا يحكي 
مدى االنهيار الكبير الذي وصل إليه الهامش 

الضيق حلرية الصحافة.
جن���وب  محكم���ة  تب���ت  أن  املتوق���ع  وم���ن 
غ���رب األمانة اليوم في القضي���ة التي رفعتها 

"الوسط" ضد وزارة اإلعالم.
على صعيد متصل؛ عبرت نقابة الصحفيني 
اليمنيني عن قلقها الشديد حيال مسار قضية 
امتث���ال  ع���دم  وبخاص���ة  الوس���ط,  صحيف���ة 
القاض���ي الذي ينظر دع���وى إلغاء قرار وزارة 
اإلعالم, للم���دة الزمنية التي يحددها القانون 
)24 س���اعة( للب���ت ف���ي الدع���وى املس���تعجلة 

بتعلي���ق نف���اذ وأثر القرار ال���وزاري إلى حني 
البت في الدعوى عمومًا.

وج���ددت النقاب���ة مس���اندتها للزم���الء في 
صحيف���ة "الوس���ط", ف���ي الدع���وى القضائي���ة 
املرفوع���ة ضد وزارة اإلعالم, مؤكدة أن قانون 
الصحاف���ة, ال يخ���ول الوزارة إص���دار قرارات 
بإلغاء تراخيص صحف بسبب قضايا نشر.

وقال���ت النقاب���ة, ف���ي بي���ان أصدرت���ه االثنني 
املاض���ي, إن م���ن الثابت أنه لي���س من صالحية 
الوزارة أو أي جهة في السلطة التنفيذية إصدار 

قرار إداري يترتب عليه إلغاء حق مكتسب.
وأدانت نقابات دولي���ة وعربية قرار وزارة 
اإلعالم سحب ترخيص "الوسط", التي يتوقع 

أن تعاود صدورها األسبوع القادم.

النقابة تؤكد أن قانون الصحافة ال يخول للوزارة إلغاء تراخيص الصحف

أقرت الس������لطات الرس������مية إضافة مادة قانونية إلى قوانني التأمينات واملعاشات 
والتقاعد، خاصة بانتقال املؤمن عليهم من قطاع إلى آخر، حيث يتوقع الدفع بها إلى 

البرملان إلقرارها كتعديل على هذه القوانني.
وحصلت "الش������ارع" على محض������ر االجتماع، الذي أقرت في������ه اللجنة احلكومية، 
التي يرأس������ها نبيل شمسان وكيل وزارة اخلدمة، هذه اإلضافة إلى قوانني التأمينات 

واملعاشات، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 للعام اجلاري.
ومطلع الش������هر املاضي أقرت اللجنة هذه املادة القانونية التي تنص الفقرة أ منها 
عل������ى بقاء املس������تحقات التأمينية عن������د انتقال املؤمن عليه من قط������اع إلى آخر وتزيد 
خدماته على 15 عامًا، لدى الصندوق املنقول منه وتس������وى مستحقاته التأمينية عند 
انتهاء خدمته في جميع الصناديق حسب مدة اشتراكه في كل صندوق تأميني. وهو 
األم������ر الذي عده خبير، عامل في مجال التأمينات، مبثابة تش������تيت للراتب التقاعدي 

بني جهتني.
وتن������ص الفقرة ب من هذه املادة القانونية على التالي: "إذا كانت مدة خدمة املؤمن 
عليه أقل من 15 س������نة حتول حصيلة االش������تراكات املس������ددة ف������ي الصندوق األول 
)حص������ة اجلهة + حصة املؤمن عليه( إلى الصن������دوق اآلخر أو بقيمة تعويض الدفعة 
الواحدة )مكافأة نهاية اخلدمة( طبقًا ألحكام القانون الذي كان املؤمن عليه معاماًل به 
بالصندوق املنقول منه أيهما أكبر وتعتبر مدة االشتراك كمدة اشتراك واحدة بالكامل 

في الصندوق املنقول إليه".
وأق������رت اللجنة مادة أخرى نصت على إنهاء املواد التي تتعارض مع أحكام املادة 

السابقة.
وقال خبير التأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه املادة ستكون على حساب 
جميع املوظفني في اليمن، الذين قال إنهم يعانون، في األساس، من اختالف القوانني 

بني املؤسسة العامة للتأمينات وهيئة التأمينات في ما يخص الراتب التقاعدي.
وأضاف: "في الهيئة ميكن للموظف ش������راء جزء م������ن خدمته للخروج على املعاش 
كمتقاع������د مبكر، فيما املؤسس������ة ال جتيز ذلك، وكان األج������دى باحلكومة العمل على 
توحي������د ذلك أفضل م������ن هذه الطبخة التي ال تراعي مصلحة املوظف وس������تعمل على 

تشتيت راتبه التقاعدي بني جهتني".
زاد: "يفترض نقل خدمة املوظف من املؤسس������ة التي خدمته فيها أقل إلى األخرى 
التي خدمته فيها أكثر، وليس كما نص محضر اللجنة على تقس������يم الراتب التقاعدي 

إلى قسمني كما ورد في الفقرة أ، أو نقل اشتراكاته إلى املؤسسة أو الهيئة..".
وفيما مينع كثيرون من شراء عدد من السنوات املتبقية خلدمتهم، يشكو املوظفون 

من مؤسسة التأمينات التي يقولون إن تعاملها فيه إجحاف في حق املوظفني.
وق������ال مصدر في االحتاد العام لعمال اليمن إن "مؤسس������ة التأمينات تخصم 15 
% من املرتب، وحني حتاس������ب املوظف ال حتاسبه وفقًا لهذا اخلصم، بل على أساس 

متوسط مرتبه خالل ال�5 سنوات األخيرة في خدمته".
وأفاد أن املوظف ال يستطيع استالم حقوقه من املؤسسة إذا ترك وظيفته ولم يجد 
وظيفة أخرى، مش������يرًا إلى أن املوظف ال يستلم حقوقه من املؤسسة إال بعد 60 عامًا 

أو 35 سنة خدمة، أو إذا كان سيغادر البالد.

ترتيب حكومي إلضافة مادة قانونية ستعمل 
على تشتيت الراتب التقاعدي للموظفني

ألول م���رة ستش���ارك اليم���ن 
في مهرج���ان اخلليج العاش���ر 
لإلنتاج اإلذاع���ي والتلفزيوني 
إذاع���ة  جه���از  ينظم���ه  ال���ذي 
وتلفزي���ون اخللي���ج, خالل 22 
– 24 م���ن أبري���ل اجل���اري ف���ي 

املنامة.
ش���ركة "مين ديجت���ل ميديا" 
س���تمثل اليم���ن ف���ي املهرج���ان 
بعد تلقيها دعوة للحضور من 

."art" قبل شبكة
مدي���ر الش���ركة ط���ه املعمري 

قال ل�"الش���ارع" إن املهرجان اخلليجي "يهدف 

إل���ى حتفي���ز اإلب���داع الفن���ي 
ومناقشة التكامل بني القنوات 
فرص���ة  وميث���ل  الفضائي���ة, 

املتخصص���ني  ب���ني  التق���اء 
وإخوانه���م  اخلليجي���ني 

العرب ملناقشة القضايا 
الفنية املتخصصة".

"نتمن���ى  وأض���اف: 
ه���ذا  م���ن  نخ���رج  أن 
بحصيل���ة  املهرج���ان 

معرفي���ة ف���ي اإلنت���اج 
ن���ي  يو لتلفز ا
ومعرف���ة األخطاء التي لم نكن 

ندركها خالل عملنا اإلنتاجي".
وذك���ر املعم���ري أنه "س���يتم تق���دمي جوائز 
لإلب���داع ف���ي 3 مجاالت, تتمثل ف���ي التمثيل, 

واإلخراج وكتابة النصوص".
ق���ال  الصعي���د,  ذات  عل���ى 
وتلفزي���ون  إذاع���ة  جه���از  مدي���ر 
اخللي���ج لوس���ائل إع���الم عربي���ة إن 
تغي���رات أخ���رى طرأت عل���ى جوائز 
املهرج���ان, "حي���ث مت إلغاء اجلائزة 
اجلائ���زة  واعتم���اد  البرونزي���ة 
الذهبي���ة والفضي���ة, وذلك لرفع 
قيم���ة وأهمي���ة اجلوائ���ز لدى 

الشركات املتنافسة".

تشارك اليمن ألول مرة في مهرجان اخلليج العاشر اإلذاعي والتلفزيوني
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أزمة كبيرة في الديزل في ظل استمرار عمل مهربيه
اليمني���ة،  احملافظ���ات  م���ن  ع���دد  ش���هدت 
األسبوع املاضي، أزمة كبيرة في مادة الديزل، 
التي اختفت ثم ظهرت بأسعار مرتفعة وصلت 

إلى 290%.
وفيم���ا الس���عر الرس���مي للت���ر الدي���زل 35 
ري���ااًل؛ أدت أزم���ة اختفائ���ه إلى وصول س���عره 
إلى 100 ريال. وقال إس���ماعيل الش���يخ، شيخ 
ش���باب "الش���اهل"، ف���ي حج���ة، ل�"الش���ارع" إن 
الديزل اختفى مس���اء األربع���اء في منطقته، ثم 
ظهر اليوم التالي بأس���عار جنونية: "الدبة" 20 
لت���رًا ب� 2000 ريال بداًل من س���عرها الس���ابق؛ 

700 ريال.
ف���ي ع���دن وحضرم���وت  وتفاقم���ت األزم���ة 
والبيضاء، التي رفع أصحاب محطات البنزين 

الفتات كتب عليها: "ال يوجد لدينا ديزل".
وب���دأت األزم���ة بع���د نف���اد كمي���ات الديزل، 

األس���بوع املاض���ي، م���ن مصاف���ي ع���دن الت���ي 
خصص���ت م���ا تبق���ى لديه���ا م���ن كمي���ة الديزل 

للمؤسسة العامة للكهرباء.
ل�"ني���وز  املصف���اة  ف���ي  مص���ادر  وذك���رت 
مي���ن" أن األزم���ة التي تعيش���ها املصف���اة، منذ 
أس���بوع، جاءت بعد تعميم س���ري وزعته إدارة 
املصف���اة على ش���ركة النفط املمول���ة للمحطات 
االس���تهالكية، يفيد بنف���اد الكمية ووجود أزمة 

احتياج كبيرة.
وأشارت املصادر إلى أن تخصيص املصفاة 
الكمي���ة املتبقية للمؤسس���ة العام���ة للكهرباء، 
يعتب���ر تفاديًا حل���دوث االنقطاعات الكهربائية 
الت���ي ب���دأت تتوال���ى ش���به يومية عل���ى بعض 

مديريات عدن.
وتوقعت معلومات صحفية وصول س���فينة 
إنق���اذ محمل���ة بالدي���زل، لتف���ادي األزم���ة التي 

تس���ببت ف���ي تعطي���ل حرك���ة النق���ل، وارتف���اع 
أسعار املواد الغذائية االستهالكية.

ويلع���ب مهرب���و الدي���زل دورًا رئيس���يًا ف���ي 
اختف���اء ه���ذه املادة من الس���وق احمللي���ة التي 
يقتطعون ج���زءًا كبيرًا م���ن حصتها ويقومون 
بتهريب���ه إلى خارج الب���الد. ويربط مختصون 
ب���ن أزم���ات اختف���اء الدي���زل ونش���اط مهربيه 
الذين يشترونه بالسعر احمللي )35 ريااًلً للتر( 

ويبيعونه بالسعر الدولي )139 ريااًل للتر(.
وتقول املعلومات الرس���مية إن البالد تتكبد 
خسائر س���نوية تبلغ 180 مليارًا جراء تهريب 

الديزل.
وكانت "الش���ارع" نش���رت ملف���ًا متكاماًل عن 
قضي���ة تهريب الدي���زل، أكدت فيه أن 5 مهربن 
كب���ار يقفون خل���ف عمليات التهري���ب في عدن 

واملخا.

.. ومصافي عدن تنفي األزمة رغم اتخاذها إجراءات تؤكدها
نف���ى نائ���ب الرئي���س التنفيذي لش���ركة مصافي عدن، يوس���ف قليقل، وج���ود أي أزمة تذكر في 

السوق احمللية ملادة الديزل، ضمن تصريح له يؤكد وجود األزمة.
بعد ارتفاع األزمة، قال قليقل، مس���اء اخلميس املاضي، إن "ش���حنتن من مادة الديزل وصلتا 

اخلميس إلى مراسي املصفاة لتغطية احتياجات السوق احمللية من هذه املادة". 
ووفقا لوكالة األنباء اليمنية س���بأ فإن الش���حنة األولى التي جرى تفريغها مس���اء أمس األول 
في مراس���ي املصفاة تقدر بنحو 55 ألف طن متري، فيما جرى أمس تفريغ الش���حنة الثانية التي 

تقدر ب� 33 ألف طن متري. 
وأوض���ح قليق���ل أن���ه يج���ري توزي���ع هذه امل���ادة مباش���رة على احملافظ���ات، وفق���ا الحتياجات 
املستهلكن، حتت إشراف إدارة املصفاة، بحسب بيانات أعدتها فروع شركة النفط الوطنية التي 

حتدد احتياجات السوق في كل محافظة من محافظات اجلمهورية على حدة. 
وب���ننّ أن ناقلت���ن للنف���ط متت تعبئتهما في مراس���ي املصفاة، وأبحرت���ا اخلميس إلى ميناءي 

املكال واحلديدة، وأقلتا 38 ألف طن متري من الديزل. 
وأفاد أن مصفاة عدن تقوم بشراء هذه املادة من األسواق العاملية وفق عروض جتارية أسوة 

ببقية الدول. 
وكشف أن مراسي املصفاة ستستقبل مطلع مايو املقبل كميات جتارية أخرى من مادة الديزل 

تقدر ما بن 200 و 250 ألف طن متري، سيتم توزيعها على كافة محافظات اجلمهورية.

واملناط���ق  واألثري���ة  التاريخي���ة  املناط���ق  م���ن  العدي���د 
السياحية اجلميلة مازالت قائمة على الرغم من عدم االهتمام 
به���ا. تتمي���ز عم���ران بهذه املناط���ق، إضافة إلى املس���احات 
اخلضراء الواس���عة، واألس����واق الش���عبي��ة املتناثرة، التي 
تقام أغلبها أس���بوعيًا، ولعل أهمها وأش���هرها صيتًا سوق 
"الس���بت"، في مدينة عمران، الذي يقام يوم الس���بت من كل 
أس���بوع، ويعتبر الس���وق القدمي )احملناط( موقعًا له وسط 
املدين���ة. يج����د فيه الزائ���ر متعة كبيرة مبش���اهدة املنتجات 
احمللي���ة واقتناء بع���ض منها، وأغلقت مؤخ���رًا فيه محالت 

لبيع السالح مبختلف أنواعه.
الوافدون إلى هذا الس���وق متع���ددو األغراض، منهم من 

يجيء بالبضائع وآخر ينقلها بسيارته أو شاحنته..
من الصعب أن تتحرك داخل هذا الس���وق- الذي أصبح 
ميت���د م���ن أمام س���ور املدينة القدمي���ة وحتى نهاية ش���ارع 
القشلة - بأية وسيلة من وسائل النقل احلديثة أو القدمية، 

نتيجة البضائع التي تفترش الطريق. 

سوق احملناط
كان البد لنا من معرفة شيء ما عن تاريخ احملناط )سوق 
الس���بت( بعمران. احلاج يحيى الس���قا – م���ن أهالي مدينة 
عمران القدمية – في العقد الس���ابع من العمر، قال إنه منذ 

عرف نفسه و"احملناط" موجود.. من قبل الثورة. 
وأض���اف: "م���ا كان���ش مثل اليوم وس���ط عم���ران وال هذا 
الس���وق كبير إل���ى هذا احلد.. كانت -زم���ان - عمران بكلها 
ساع احملناط اليوم". و"احملناط" يعني سوق احلبوب، وهو 

أصال كان سوقًا لبيع احلبوب.
م���ن احملناط كانت بداي���ة جتارة احلاجة آمنة العمراني، 
قب���ل عقود، التي أصبحت اليوم - حد وصف الس���قا- ملكة 

جتارة البرتقال في اليمن. 
هكذا وبكل بس���اطة خلص احلاج السقا شيئًا من تاريخ 
احملناط، ثم أس���ند ظهره إلى س���ور املدين���ة القدمية وعاود 

ارتشاف ما تبقى من فنجان قهوته.
احلاج غامن ش���ارب من أهال���ي منطقة "احلايط" مبديرية 
عيال سريح، أرجع سبب اسم "احملناط" إلى حبوب احلنطة، 
ُمش���يرا إل���ى القول املت���وارث لدى أبناء املنطقة: "ما يس���ير 

احملناط.. إال من اشتد به اجلوع".
املرت���اد له���ذا الس���وق لغ���رض بي���ع أو ش���راء احلبوب لن 

يخرج دون قض���اء غرضه، فجميع أنواع 
احلبوب موجودة فيه بكميات كبيرة.

سوق البقر والقماط
إلى جانب "احملناط"، يقع ما يعرف ب� 
"سوق البقر"، واحلقيقة أنه ليس سوقًا 
لألبق���ار فق���ط، إذ يض���م أيض���ا األغن���ام 
واملاع���ز واحلمير. عل���ى رأس كل قطيع 
يق���ف مالكها، وبائ���ع احليوانات يعرف 
ب�"القم���اط". يق���ع "القماطون" ف���ي أدنى 
الس���لم الطبق���ي، ال���ى جان���ب اجلزارين 

واحلالقن.
أح���د القماطن ق���ال: "القماط وحتى 
البي���اع املش���تري تعتب���ره القبائ���ل ف���ي 
عم���ران م���ش قبيل���ي"، وأوض���ح انه في 

الوقت احلاض���ر خف، إلى حد ما، هذا التمييز االجتماعي، 
رغم إن "القبيلي ما يشتغلش قماط"، حد تعبيره.

وف���ي حديث���ه عن قدم جت���ارة بيع احليوانات في س���وق 
البقر، أكد جدوى العمل فيها، وأش���ار إلى اس���تقدام األبقار 

واألغنام واملاعز واحلمير من عدد من محافظات اجلمهورية: 
إب وصع���دة واجل���وف ومناط���ق تهام���ة في احلدي���دة، إلى 

جانب االستيراد من بعض الدول األفريقية.

سوق الليل
إذا كن���ت قادم���ًا عب���ر الطري���ق اإلس���فلتي م���ن العاصمة 
صنعاء إلى عمران، ستستقبلك عند مشارف "املدينة" أدخنة 
مصن���ع االس���منت. وعندما تص���ل منطقة "ش���رارة" الواقعة 
ضم���ن مدينة عم���ران ش���رقا، ستكتش���ف اخلصوصية التي 
تنفرد بها عمران في ما يعرف ب� "س���وق الليل". هذا الس���وق 
املتن���وع جتاري���ا، ال���ذي يق���ع ف���ي منطق���ة ش���رارة مبحاذاة 
الطري���ق إلى محافظ���ة صعدة. وه���و ليس كبقية 
األس���واق املعروفة. خ���الل النهار جت���د املنطقة 
شبه خالية، فال محال أو مطاعم أو حتى مجرد 
حرك���ة ت���دب في املكان. يخال امل���رء أن املكان قد 
ُهج���ر من الن���اس قبل س���اعات. تتلف���ت ميينًا.. 
يس���ارًا وال جتد أحدا.. وم���ا إن يفرغ الناس من 
صالة املغرب، من كل مس���اء، حتى تبدأ احلياة 
ت���دب في املكان.. فجأة تفت���ح احملال التجارية.. 
البقاالت.. صالون احلالقة.. املطاعم.. الفنادق.. 
االسكافي )مصلح األحذية(.. بائع اخلضروات.. 
بائ���ع الق���ات.. كل ش���يء.. نعم كل ش���يء.. لهذا 
يس���مونه "س���وق اللي���ل".. لي���اًل يع���ج بالن���اس 
الذين يقض���ون حوائجهم من مواد البناء حتى 
أش���رطة الكاس���يت. يرتاد الس���وق أبناء عمران 

من مختلف املديريات. 
يق���ول عبدالله الغيلي إن هذا الس���وق ب���دأ قبل ما يقرب 
م���ن 20 عام���ا، دون أي اتف���اق على نظام معن يس���ير عليه 
أو حت���ى أرضي���ة معينة.. وكان يعرف م���ن قبل ب� "الصلبة"، 
ث���م تواص���ل بعد ذلك البناء لكل هذه احملالت إلى أن أصبح 

سوق الليل القائم حاليًا.
فائز هان���ي، من أبناء مديرة حبور ظليمة وأحد مرتادي 
الس���وق، يقول: "نأتي إلى س���وق الليل لقضاء حوائجنا من 
بي���ع وش���راء لياًل بعد أن نكون قد وصلن���ا نهاية النهار من 

مديريتنا لبعد املسافة ووعورة الطريق إلى هنا". 

مقدمي لكل منطقة
أم���ا احلمزي، الذي يعرف ب�� "املقدمي" أي وكيل مبيعات 
الق���ات الق���ادم من بني حجاج مبديرية الس���ودة، فيقول إنه 
يبيع القات احلجاجي بكميات كبيرة، منذ عدة سنوات، إلى 
عدد من جتار احملافظات القادمن من احلديدة وحضرموت 

وأبن.
وأضاف: "لكل منطقة ومديرية مقدمي أو وكيل يس���تقبل 
القات أو النب أو العنب أو أية بضاعة أخرى، ويتم استقبال 
تلك البضائع وبيعها عادة وبش���كل يومي منذ دخول الليل 

وحتى مطلع الفجر". 
عبدالل���ه العتمي )صاح���ب أحد املطاعم( يش���رح طبيعة 
عمل���ه: "في س���وق الليل نق���وم بتجهيز املأك���والت مبختلف 
أنواعه���ا منذ العصر بحيث نس���تقبل الزبائ���ن طوال الليل 

ونقدم لهم طلباتهم من خالل 12 عاماًل".

ليلي نهار ونهاري ليل
صاح���ب محل بيع أش���رطة الكاس���يت قال إن���ه يعمل في 
الس���وق من���ذ 5 س���نوات ال يع���رف النهار ولكن���ه مرتاح في 
العمل في هذا السوق: "أعمل طوال الليل واملقسوم من الله 
يج���ي. وعند مطلع الفجر نصل���ي ونحمد الله على ما كتب، 

وأنام طوال النهار..".
هك���ذا هو احلال بالنس���بة حلياة الناس ممن يعيش���ون 
"س���وق اللي���ل" الذي يفرض عليهم طبيعته من خالل اس���مه 

وتوافق عام على استمراره.

أسواق قدمية أغربها "سوق الليل" املختلف عن بقية أسواق اليمن

تفاصيل حياة يهمك أن تعرفها في عمران
<  عمران - محمود طه 

تق���ع محافظة عمران إلى الش���مال من العاصمة صنع���اء، ويبعد مركزها اإلداري عن العاصمة بنحو 50 
كيلومترًا، ويتنوع مناخها تبعًا لتضاريسها الطبيعية، وهو معتدل صيفًا وبارد شتاًء.

عرف���ت مدين����ة عم���ران ف�ي النق���وش اليمني����ة القدمي�ة والزخ���ارف، وتناولته���ا بعض املص���ادر التاريخية 
اإلسالمية املبكرة. ومن أهم املناطق التاريخية فيها مدينة عمران القدمية، ومدينة "ثال" القدمية، وقبر "يزيد" 
الواق���ع ف���ي مديري���ة جبل عي���ال يزيد، الذي تعرض، منذ عدة س���نوات، للنبش واحلفر لي���اًل من قبل مجهولن 
يبحث���ون ع���ن الكن���وز واآلثار، حيث أصبحت ظاه���رة احلفريات والتنقيب عن الكن���وز واآلثار عمال منظما في 

مختلف مناطق احملافظة، ومحافظات أخرى.

> الغيلي

االستدالل الثالث
)5 وثائق(

> الوثيق���ة األول���ى عب����ارة ع����ن بوليصة ش����حن صادرة من 
الش����ركة العربي����ة لالس����تثمار )ش����ركة عف����ارة(، تؤكد ش����حن 
باخرة "سي كوين"، التابعة ألحمد العيسي، ب� 4758،18طن 

من الديزل في 20 أكتوبر 2007. 
> الوثيق���ة الثاني���ة عبارة عن بوليصة ش����حن صادرة 
من ش����ركة مصافي عدن ف����ي 20 أكتوبر 2007 تفيد أن 
الكمي����ة ذاته����ا )4758،18ط����ن ديزل( ش����حنت في ذات 
الي����وم لباخرة "س����ي كوين" من مصاف����ي عدن كتمويل 

للحديدة، وهذا تالعب واضح ألن الكمية شحنت من شركة 
"عفارة" كما تؤكد ذلك الوثيقة األولى.

> الوثيقة الثالثة عبارة عن بوليصة ش����حن صادرة من ش����ركة مصافي 
عدن.

1. تقول الوثيقة إن املصافي شحنت الباخرة "سي كوين" ب� 12.131،874 
ط����ن )اثن����ي عش����ر ألف����ًا ومائ����ة وواحد وثالث����ن طنًا( م����ن الدي����زل، كتمويل 

للحديدة.

2. تق����ول الوثيق����ة إن عملي����ة الش����حن متت ف����ي اليوم 
ب�����  الباخ����رة  ذات  ش����حن  لعملي����ة  التال����ي 

4758،18 طن من الديزل.
3. الوثيق����ة تؤكد وج����ود مخالفات 
وتالع����ب بكمي����ات الدي����زل في ش����ركة 
مصافي عدن، إذ تقول إن الكمية التي 
مت ش����حنها من املصافي على الباخرة 
"س����ي كوين" هي اثنا عشر ألفًا ومائة 
وواح����د وثالثون طنًا من الديزل، فيما 
ه����ي س����بعة آالف وثالثمائ����ة وثالث����ة 
توضح����ه  م����ا  وه����ذا  طن����ًا.  وس����بعون 

الوثيقة التالية.

> الوثيق���ة الرابع���ة عب����ارة ع����ن منافس����ت ص����ادرة، في 
21 أكتوب����ر 2007، م����ن ش����ركة مصاف����ي ع����دن. تق����ول الوثيق����ة إن املصاف����ي 
ش����حنت الباخ����رة "س����ي كوي����ن" ب�12131،874طن )اثني عش����ر ألف����ًا ومائة 
وواح����د وثالثن طنًا( م����ن الديزل، كتمويل للحديدة. وإذن فش����ركة مصافي 
ع����دن أصدرت بوليصة ش����حن م����زورة لكمية 4758،18طن م����ن الديزل التي 
مت ش����حنها م����ن ش����ركة "عف����ارة" إل����ى احلدي����دة، ثم قام����ت، ش����ركة مصافي 

ع����دن، بإصدار بوليصة ش����حن ل�12131.874طن، قال����ت إنها ذهبت إلى 
احلديدة. رغم أن ما مت ش����حنه من املصافي هو س����بعة آالف 

وثالثمائة وثالثة وسبعون طنًا فقط.
> الوثيقة اخلامس���ة عبارة عن ش����هادة منشأ صادرة، 
ف����ي 20 أكتوبر2007، عن الغرفة التجارية والصناعية في 
عدن، للكمية التي مت شحنها من شركة "عفارة" )4834.531 

طنًا(.
> ش����حنت باخرة "سي كوين" ب� 12131،874طن من الديزل 
على أنه متوين للحديدة، وقد مت إصدار ش����هادة منشأ جلزء من 
هذه الكمية فقط، وال يخفى على اجلميع أن إصدار ش����هادة منشأ 
عملي����ة غير قانونية تؤكد أن الكمية بالكامل كانت في طريقها إلى 
مكان آخر غير احلديدة. كميات الديزل التي تش����حن إلى احلديدة ال 

حتتاج شهادة منشأ، ألن احلديدة، ببساطة، ال تتبع دولة أخرى. 
> ه����ذه الوثائ����ق تؤك����د وج����ود تالع����ب كبير بكمي����ات الديزل في ش����ركة 
مصافي عدن، التي أكدنا أنها جزء من الش����بكة التي تقوم بعمليات تهريب 

الديزل.
> هذه الوثائق تؤكد ما نش����رناه في "الش����ارع" ومفاده أن تهريب الديزل 

يتم بطرق عدة منها االستيالء على نصيب احملافظات من هذه املادة. 

وثائق تؤكد وجود تالعب كبير بكميات الديزل وتورط العيسي في التهريب
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احملافظ���ات  م���ن  ع���دد  ش���هدت 
اليمنية، األسبوع قبل املاضي، أزمة 
كبيرة في مادة الديزل، التي اختفت 
ثم ظه���رت بأس���عار مرتفعة وصلت 

إلى 290%.
وفيم���ا الس���عر الرس���مي للتر من 
الدي���زل 35 ريااًل؛ أدت أزمة اختفائه 

إلى وصول س���عره إل���ى 100 ريال. 
وقال إسماعيل الشيخ، شيخ شباب 
"الش���اهل" في حجة، ل�"الش���ارع" إن 
الدي���زل اختفى مس���اء األربعاء قبل 
املاض���ي في منطقت���ه، ثم ظهر اليوم 
التالي بأس���عار جنونية: "الدبة" 20 
لت���رًا ب� 2000 ريال بداًل من س���عرها 

السابق؛ 700 ريال.
ع���دن  ف���ي  األزم���ة  وتفاقم���ت 
وحضرم���وت والبيض���اء، التي رفع 
أصح���اب محط���ات البنزي���ن الفتات 

كتب عليها: "ال يوجد لدينا ديزل".
وب���دأت األزم���ة بعد نفاد 

كميات الديزل، األسبوع 

ال�سبت 3 مايو 2008
العدد 46  ال�سنة الأوىل

16 �سفحة
50 رياًل اأ�سبوعية م�ستقلة عامة

طال���ب ع���دد م���ن العلم���اء، بينه���م 
الش���يخ عبد املجي���د الزنداني، رئيس 
اجلمهورية بالس���ماح بتش���كيل جلان 
لألم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنكر 
ش���بيهة بالهيئ���ة القائمة ف���ي اململكة 

العربية السعودية.
ج���اء ذل���ك خالل لق���اء جم���ع، أمس 
األول اخلمي���س، رئي���س اجلمهوري���ة 
ب�13 ش���يخا من قي���ادة جمعية علماء 
اليمن، في مقدمتهم الشيخ الزنداني، 
رئيس جامعة اإلميان، وحمود هاش���م 

الذارحي، والشيخ مرعي العجيلي.
وأفادت "الشارع" مصادر مطلعة أن 
هؤالء املش���ائخ عب���روا للرئيس خالل 
اللق���اء، الذي لم يعلن عنه في وس���ائل 

اإلعالم، ع���ن امتعاضهم من املهرجان 
الذي أحيته الفنانة أصالة نصري في 
مدينة عدن، في فبراير املاضي، مدللني 
به على ما تش���هده الب���الد من مظاهر 
"الفجور والفس���وق" وفق���ا لتعبيرهم، 
وعطف���وا على ش���كواهم ه���ذه مطالبة 
اجلهات املختصة بالس���ماح بإنش���اء 
جل���ان تكون مهمته���ا "األمر باملعروف 
والنهي ع���ن املنكر". كما طالبوه مبنع 

إقامته حفالت الغناء بشكل نهائي.
ول���م توض���ح املص���ادر م���ا إذا كان 
الرئي���س وع���د املش���ائخ باالس���تجابة 
لطلبهم أم ال، كما لم تشر إلى مناسبة 
عقد هذا اللقاء وما إذا كان عقد بطلب 
م���ن ه���ؤالء املش���ائخ أم بدع���وة م���ن 

الرئيس.
وش���هدت األش���هر القليل���ة املاضية 
ص���دور بي���ان ممهور بتوقيع���ات عدد 
من مش���ائخ الدين يس���تنكر ما وصفه 
بشيوع املنكرات في املجتمع اليمني، 
وس���رد عددا من هذه املنكرات وبينها 
والرح���الت  املوس���يقية  احلف���الت 
املختلطة للشبان والشابات وانتشار 
اخلم���ور وحض���ور الس���فير األمريكي 
عرضا لألزياء قامت به فتيات مينيات 
م���ن طالب���ات امل���دارس االبتدائي���ة في 
إحدى احملافظات اليمنية، كما أش���ار 
الت���ي  "منك���رات"  أنه���ا  إل���ى  البي���ان 
تنش���رها بع���ض الصحف "املس���تقلة" 

األهلية.

خالل اجتماعهم به في لقاء لم يعلن عنه

الزنداني ومشائخ آخرون يطالبون رئيس اجلمهورية 
بتشكيل جلان لـ"األمر باملعروف والنهي عن املنكر"

القبض على شبان وشابات مخمورين 
في أحد فنادق العاصمة

4

عبوات ناسفة في املكال وأعمال شغب تسببت 
بإحراق محل جتاري في سقطرى

حـــــــــوادث

مشعوذ في الزيدية يحاول اغتصاب 
امرأة وهو يعاجلها للعقم

عائلة في "شعوب" ُتبلغ األمن بقيام أحد 
4 سنوات أفرادها بغتصاب ابنه ذي الـ

عصابة في السبعني تصطاد
الرجال بواسطة امرأة

الشيخ الزنداني:

األحداث أثبتت
أن املعلومات التي 

للرئيس,  تنقل  كانت 
بشأن اجلنوب, غلط

 >          احلركة الطالبة في اجلنوب تلتحق 
باملتقاعدين والعاطلني

يدرسون  أنهم  يكتشفون  ذمار  في  طالبًا   250          < 
منذ 3 سنوات في كلية غير مرخص لها 

 >          ماجد املذحجي يكتب: كيف يصبح اليمني
 ابن املخاوف والذعر والصمت!

بن���اء عل���ى طل���ب محامي أحم���د العيس���ي، أصدر 
قاض���ي محكمة غرب األمانة، الثلث���اء املاضي، قرارا 
"الش���ارع" بإيق���اف نش���ر الوثائ���ق  يل���زم صحيف���ة 
واملستمس���كات، الت���ي تؤك���د ت���ورط ش���ركة "أعال���ي 
البح���ار"، الت���ي ميلكه���ا العيس���ي، في تهري���ب مادة 
الدي���زل. وج���اء القرار في اجللس���ة األول���ى حملاكمة 
الصحيف���ة ف���ي الدع���وى ضدها على خلفية نش���رها 

ملفا صحفيا عن تهريب الديزل.
"الش���ارع"إذ توقف نشر سلس���لة الوثائق التزاما 
بق���رار القضاء، تؤكد مواصلتها نش���ر بقية الوثائق 
ح���ال االنته���اء م���ن احملاكمة، خاص���ة وأنها حصلت 
عل���ى وثائ���ق جدي���دة، تقتض���ي املصلح���ة الوطني���ة 
نش���رها إليق���اف عمليات تهريب الدي���زل، التي متثل 
نزيف���ًا يوميًا يكل���ف البالد 180 مليار ريال س���نويا، 

طبقا ملعلومات رسمية متواضعة التقدير.
وبداي���ة األس���بوع الفائ���ت حاول العيس���ي إطالق 
حمل���ة صحفي���ة مض���ادة، بالتزامن مع قيام���ه برفع 
دعوى قضائية ثانية تطالب بإلزام صحيفة "الشارع" 

والزميل نائف حسان بتعويضه ب�20 مليون 
ريال، غير أن صحيفتني فقط 

العيسي يستصدر قرارا قضائيا بإيقاف النشر عن  تهريب 
الديزل ويطالب بـ20 مليون تعويضًا من صحيفة "الشارع"
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متكن أصحاب احملالت التجارية الواقعة 
في حي السالم في الشارع العام باملكال، من 
إطف���اء عب���وة ناس���فة مت رميها، م���ع أخرى، 
باجتاه محالتهم، من قبل مجهولني، في ال�8 

إال ربعًا من مساء األربعاء الفائت.
وقال مصدر محلي ل�"الشارع" إن العبوتني 
وقعت إحداهما في الس���وق إلى جهة البحر 
بع���د أن انطف���أ فتيلها، فيم���ا الثانية وقعت 

على سقف أحد احملالت، إال أنهم متكنوا من 
إطفائها قبل انفجارها.

ون���زل إلى مكان احلادث فريق من البحث 
اجلنائ���ي، ومدي���ر أم���ن احملافظ���ة، وال زالت 
التحري���ات جاري���ة ملعرفة مرتكب���ي احلادث، 
ال���ذي يرج���ح أن���ه مت بدواف���ع مناطقي���ة ألن 

احملالت تابعة لشماليني، وقد سبق 
أن تعرضت لعمليات حرق وتكسير 

أزمة كبيرة في الديزل في ظل استمرار عمل مهربيه

4

بدأت اللجان اإلشرافية على انتخابات أمني العاصمة 
ومحافظي احملافظات، في دورتها األولى 2008، التوجه، 
منذ لي���ل األربعاء املاضي، إلى احملافظات مجهزة بكافة 
الوثائ���ق واملس���تلزمات املتعلق���ة بالعملي���ة االنتخابية، 
بع���د أن خضع���ت، على م���دى يوم كامل، ل���دورة تدريبية 
مكثف���ة على إدارة العملية االنتخابية، لتمكينها من أداء 
أعمالها بكفاءة عالية، وفق���ًا للقوانني واللوائح والدليل 

اإلرشادي للعملية االنتخابية.
 وب���دأت اللجان من اخلميس اس���تالم مق���رات عملها 
ف���ي احملافظ���ات وفق���ًا للبرنام���ج الزمني املع���د للعملية 
االنتخابي���ة، متهي���دًا لبدئه���ا مرحل���ة اس���تقبال طلب���ات 
الترش���يح ملنصب احملافظ���ة اعتبارًا من اليوم الس���بت، 

وملدة 6 أيام.

وعق���دت اللجان اإلش���رافية النتخابات أمني العاصمة 
ومحافظ���ي احملافظات أمس لقاءات موس���عة مع قيادات 
للمحافظ���ات  احمللي���ة  باملجال���س  اإلداري���ة  الوح���دات 
طلب���ات  اس���تقبال  مرحل���ة  تدش���ني  قبي���ل  واملديري���ات 

الترشيح.
وقام���ت اللجان اإلش���رافية بإطالع قي���ادات الوحدات 
اإلداري���ة في عموم محافظات اجلمهوري���ة على الوثائق 
واألدبي���ات االنتخابية واملتمثلة بالتعدي���الت القانونية 
املق���رة مؤخ���را بش���أن الس���لطة احمللي���ة، باإلضافة إلى 
الئح���ة إج���راءات انتخ���اب أم���ني العاصم���ة ومحافظ���ي 
احملافظات والدليل اإلرشادي والبرنامج الزمني ملراحل 

العملية االنتخابية.
وحثت أعضاء املجالس احمللية على احلضور

اللجان اإلشرافية تتوجه إلى احملافظات

احملافظني سيقررون  محلي  مجلس  عضو   7481 4
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العيسي
م���ن الصح���ف األق���ل انتش���ارا في الب���اد تعاونت���ا معه 
ونش���رتا له ريبورتاجا إعانيا مدفوعا؛ اتهم فيه "الش���ارع" 

وحسان مبمارسة االبتزاز ضده.
 وس���يرفع محام���ي "الش���ارع", األي���ام القادم���ة, قضي���ة 
ضد العيس���ي, بس���بب ادع���اءات ريبورتاج���ه املدفوع, التي 
تعم���دت اإلس���اءة للصحيف���ة والزمي���ل حس���ان باتهام���ات 
باطلة ال أس���اس لها من الصحة. وبدال من دحض احلقائق 
الت���ي أوردته���ا الوثائق ح���ول قيامه بتهري���ب الديزل, جلأ 
الريبورت���اج املدفوع إلى محاولة اإلس���اءة, عبر االدعاء بأن 
الزميل نائف حس���ان حاول ابتزازه ووسط إليه شخصيات 
معروف���ة إلقناع���ه بالع���دول ع���ن القضي���ة الت���ي رفعها ضد 
الصحيف���ة, رغم أن العيس���ي ي���درك أن أصدق���اءه هم الذين 

توسطوا, حرصا عليه, من أجل إنهاء القضية.
  وعرض أصدقاء العيسي على "الشارع", نشر توضيح 
لصاحله مقابل قيامه بس���حب القضية التي رفعها, غير أن 
الصحيف���ة رفضت الع���رض, وفضلت طري���ق القضاء كي ال 

يتم السكوت عن عمليات تهريب الديزل.

"الشارع" إذ تدين اللجوء إلى الكذب في تصفية اخلافات, 
تؤكد أن القضية برمتها هي قضية رأي عام "حقيقية", تتعلق 
"مب���ا تتع���رض ل���ه ث���روات الوطن النفطي���ة من عب���ث وإهدار 
وس���رقة يدفع ثمنه���ا الباهظ مايني الفق���راء, في ظل جتاهل 

ومداراة من صانعي القرار واإلعام وصناع الرأي".

أزمة
قب���ل املاضي, من مصافي عدن الت���ي خصصت ما تبقى 

لديها من كمية الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء.
وذك���رت مص���ادر في املصفاة ل�"نيوز مي���ن" أن األزمة التي 
تعيش���ها املصف���اة, منذ أس���بوعني, جاءت بعد تعميم س���ري 
وزعت���ه إدارة املصف���اة على ش���ركة النفط املمول���ة للمحطات 
االستهاكية, يفيد بنفاد الكمية ووجود أزمة احتياج كبيرة.

وأش���ارت املص���ادر إل���ى أن تخصي���ص املصف���اة الكمية 
املتبقية للمؤسس���ة العامة للكهرب���اء, يعتبر تفاديًا حلدوث 
االنقطاعات الكهربائية التي بدأت تتوالى شبه يومية على 

بعض مديريات عدن.
وتوقعت معلومات صحفية وصول س���فينة إنقاذ محملة 
بالدي���زل, لتف���ادي األزم���ة التي تس���ببت في تعطي���ل حركة 

النقل, وارتفاع أسعار املواد الغذائية االستهاكية.

عضو  7481

ف���ي املوعد احملدد إلى مركز احملافظة بحس���ب البرنامج 
الزمني, باإلضافة إلى إرشادهم إلى أن التزكية ال تصح إال 
ملرشح واحد فقط طبقا للفقرة )د( من املادة 38 من القانون 
رقم 18 لسنة 2008, وإلى جانب ذلك سيتم خال اللقاءات 
املوس���عة تنبيه رؤس���اء الوحدات اإلدارية وأمناء املجالس 
احمللي���ة بع���دم تعميد تزكية أعض���اء املجالس احمللية ألكثر 

من شخص متقدم للترشيح.
املوس���عة حتضي���ر  اللق���اءات  أعم���ال  ج���دول  ويش���مل 
أعضاء املجالس احمللي���ة )الهيئة االنتخابية( وحتديد غير 
املتواجدي���ن )العاملني خ���ارج الوحدات اإلداري���ة(, والعمل 
على متابعة حضورهم أثناء االنتخابات, فمن املقرر توزيع 

نسخ القوام لكل مديرية للمراجعة والتثبت.
وباس���تبعاد 86 عضوا كمتوفني, و132 مقعدا انتخابيا 
لم تس���تكمل االنتخابات احمللية فيها, يبلغ إجمالي أعضاء 

املجال���س احمللي���ة 7481 عض���وا عل���ى مس���توى املجال���س 
احمللي���ة باحملافظ���ات واملديري���ات, ميثل���ون "ق���وام الهيئ���ة 

الناخبة في انتخابات محافظي احملافظات".
وتتوزع الهيئة الناخبة على 21 محافظة و333 مديرية, 
ويبل���غ إجمال���ي القوام ف���ي أمان���ة العاصم���ة 294 عضوا, 
منه���م 20 عض���و محل���ي منتخب���ًا مبجل���س األمان���ة و264 
عض���وا منتخبا في مجالس املديريات و10 مدراء مديريات 
بالتعي���ني, وفي عدن مبدراء مديرياته���ا ال� 8, يبلغ إجمالي 
هيئتها الناخبة 200 عضو )16 عضوا منتخبا في مجلس 

احملافظة, و176 في مجالس املديريات(.
أم���ا تعز فيبلغ قوامه���ا 601 عضو موزعني على )22 في 
مجل���س احملافظ���ة و556 في مجال���س املديريات, فضا عن 
23 مدي���ر مديري���ة(, وفي حل���ج ف���إن اإلجمالي الع���ام لقوام 
الهيئة الناخبة هم 323 عضوا )15 عضوا منتخبا مبجلس 
احملافظ���ة, و293 عضوا منتخبا مبجال���س املديريات و15 

مدير مديرية(.
مبجل���س   20(  529 إب  مبحافظ���ة  الق���وام  وإجمال���ي 
احملافظ���ة و489 مبجال���س املديري���ات و20 مدي���ر مديرية(, 
وف���ي أب���ني 222 )20 مبجل���س احملافظ���ة و191 مبجال���س 
املديري���ات إل���ى جانب 11 مدير مديرية(, كم���ا يبلغ إجمالي 
الق���وام ف���ي البيض���اء 401 )20 مبجلس احملافظ���ة, و361 
مبجال���س املديري���ات و20 مدي���ر مديري���ة(, أم���ا في ش���بوة 
ف����338 )16 مبجل���س احملافظة, و305 مبجال���س املديريات 

و17 مدير مديرية(.
وبالنس���بة حملافظ���ة امله���رة فإجمال���ي الق���وام 189 )18 
مبجل���س احملافظ���ة, 162 مبجال���س املديري���ات و9 م���دراء 
)30 مبجل���س احملافظ���ة,   636 مديري���ات(, وبحضرم���وت 

و576 مبجالس املديريات و30 مدير مديرية(.
وتتك���ون الهيئ���ة الناخب���ة في محافظة احلدي���دة من 26 
مبجل���س احملافظ���ة و578 مبجال���س املديري���ات و26 مدير 
مديرية, وفي ذمار )22 310--12(, صنعاء )16-336-16(, 
احملويت )18-172-9(, حجة )31-610-31(, صعدة )15-

298-15(, اجل���وف )16-149-12(, م���أرب )14-242-12(, 
عم���ران )18-387-20(, الضال���ع )18-170-9(, رمي���ة )18 

مبجلس احملافظة, 116 مبجالس املديريات, 6 مديريات(.

عبوات
خاصة من قبل مسيرة 1 سبتمبر املاضي.

وق���ال أح���د أصح���اب احمل���ات ل�"الش���ارع" إن العبوتني 
عبارة عن قوارير زجاجية ملئت بالبترول.

عل���ى صعيد متصل, لم تتوص���ل التحقيقات األمنية إلى 
األش���خاص الذين أطلقوا, مس���اء السبت املاضي, 3 قذائف 
آر. بي. جي التي استهدفت البوابة الشرقية لقصر الرئاسة 

في املكا.
وقالت مصادر "الش���ارع" إن القذائف أحدثت أضرارًا في 
امل���كان, ووصل���ت آثار االنفجارات إلى مبن���ى قوات النجدة 

الذي يقع أسفل بوابة القصر املستهدفة. 
م���ن جهة أخرى, أكد مدير عام مديرية جزيرة س���قطرى, 
أحم���د العواض���ي, ح���دوث أعمال ش���غب واعت���داءات على 
أم���اك مواطن���ني احتجاجا على خاف مع أحد املقيمني من 

خارج اجلزيرة على أرضية.
وق���ال العواض���ي, ل�"نيوزمين", اخلمي���س املاضي, إن 
أبن���اء اجلزي���رة قاموا بإح���راق أحد احمل���ات التجارية, 
تق���در قيمت���ه مباي���ني الري���االت, ردا عل���ى من ق���ال إنهم 
اتخ���ذت  األم���ن  إدارة  أن  إل���ى  مش���يرا  ن���ارًا..  أطلق���وا 
إجراءاته���ا وقامت بحجز املتهمني وباش���رت التحقيقات 

الازمة معهم.
وكانت س���قطرى ش���هدت, ظه���ر اخلميس, أعمال ش���غب 
واعت���داءات ق���ام به���ا مواطنون في اجلزيرة بس���بب خاف 
عل���ى قطع���ة أرض, وأدت أعم���ال الش���غب إلى إح���راق احد 
احمل���ات التجاري���ة, وتكس���ير بع���ض الس���يارات التابع���ة 

ملواطنني من مدينة تعز.
وقالت مصادر "نيوزمين" إن أبناء اجلزيرة يفوق عددهم 
3000 ش���خص رددوا ش���عارات "ال دحابش���ة بع���د الي���وم", 
وش���عارات مناطقية أخ���رى, وقاموا بتبادل إطاق النار مع 
الطرف اآلخر, أدت إلى إصابة 6 أشخاص, إصابة بعضهم 

خطيرة, نقلوا إلى مستشفى حديبو.
وأضاف���ت املص���ادر أن صاح���ب محل قطع الغي���ار الذي 
أح���رق ويدع���ى اله���وس تع���رض لض���رب مب���رح م���ن قب���ل 
احملتج���ني, ويرقد حاليا في مستش���فى حديب���و, فيما تقول 

مصادر مقربة منه إنه سيتم نقله إلى صنعاء.
وأرجع���ت املصادر س���بب أعمال الش���غب التي مارس���ها 
أبن���اء اجلزي���رة احتجاجا عل���ى قيام أح���د املواطنني يدعى 
محمد غالب بعمل اس���تثماري بجولة ش���قمع بحديبو, إلى 
جانب ما أس���موه بكث���رة احملات التجارية للدحابش���ة في 

املنطقة.

صحيفة مستقلة 
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زوجة فهد القرني لـ"الشارع":

أدلة االعتقال "لعبة" من أولها إلى آخرها، ومستوى التضامن جيد لكن دون املأمول
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اأحمد الزرقة

انتخاب احملافظني.. السلطة واملعارضة اتفاق 
على املبدأ اختالف على آلية التنفيذ

اتفق���ت برام���ج األح���زاب اليمني���ة ف���ي الس���لطة 
واملعارضة وبرامج مرشحي الرئاسة في االنتخابات 
الرئاسية التنافسية التي شهدتها اليمن في سبتمبر 
2006, عل���ى ضرورة وأهمية تعدي���ل وتطوير قانون 
الس���لطة احمللية ليشمل انتخاب احملافظني ومديري 
املديريات ومنح املجالس احمللية صاحيات أوسع.

واحتوت برامج مرش���حي الرئاسة في السلطة 
واملعارض���ة على أفكار صريحة تنص على أهمية 
إج���راء انتخابات للمحافظني وم���دراء املديريات, 
م���ا يعن���ي أن���ه ل���م يع���د متبقي���ًا س���وى تنفيذها 
باعتباره���ا ج���زءًا م���ن مش���روع معل���ن والتزام���ًا 
سياس���يًا وأخاقيًا يجب الوفاء ب���ه, وتبقى بقية 
اإلج���راءات األخ���رى لتنفي���ذه هي إج���راءات فنية 
بالتأكي���د تراع���ي منح صاح���ب البرنام���ج الفائز 
أفضلي���ة لتنفي���ذ بقي���ة اخلط���وات وااللتزام���ات 
الت���ي وردت في برنامج���ه, وتصبح بقية املواقف 
السياس���ية حتصي���ل حاص���ل رمبا ألنه���ا لم تكن 
تتوق���ع أن يس���ير الرئيس صالح قدم���ا في تنفيذ 
وعوده االنتخابية التي تتعامل كثير من األطراف 
معه���ا عل���ى أس���اس أنها لاس���تهاك السياس���ي 

وكسب تعاطف الناس.
ونق���ف هن���ا بتج���رد م���ع قضي���ة احلك���م احملل���ي 
وانتخ���اب احملافظ���ني كم���ا وردت في برام���ج اللقاء 

املشترك واملؤمتر الشعبي العام.
أكد البرنامج االنتخابي ملرش���حي اللقاء املش���ترك 
للمجالس احمللية على أهمية تعزيز البناء املؤسس���ي 
للس���لطات احمللي���ة القائم���ة عل���ى االختيار الش���عبي 
احل���ر. وتبن���ى برنامج املش���ترك مبدأ إقامة الس���لطة 
احمللي���ة على أس���اس الامركزية املالي���ة واإلدارية في 
أوس���ع صورها, وقيام املجال���س احمللية باالنتخابات 
احلرة املباش���رة وتوس���يع صاحياتها ومتكينها من 
محاسبة وعزل مس���ؤولي الوحدات اإلدارية مبختلف 
مس���توياتهم, ودعت إلى ضرورة توفير املوارد املالية 
وكاف���ة الوس���ائل واإلمكان���ات الت���ي تكف���ل للمجالس 
احمللي���ة النج���اح ف���ي أداء مهامه���ا وتنمي���ة وحداتها 

اإلدارية.
وقال برنامج أحزاب اللقاء املش���ترك إنه سيسعى 

في هذا السياق إلى إجناز ما يلي: 
1 - تعدي���ل قانون الس���لطة احمللي���ة ومبا يضمن 

حتقيق:
أ- منح السلطات احمللية كافة الصاحيات املالية 
واإلداري���ة التي متكنها من إدارة ش���ؤونها التنموية 
واخلدمي���ة احمللي���ة تخطيط���ًا وتنفي���ذًا ف���ي إط���ار 
السياس���ة العام���ة للدول���ة, مبا في ذل���ك متكينها من 
محاس���بة مس���ؤولي األجهزة التنفيذية وعزلهم عند 

ثبوت املخالفات عليهم.

ب- انتخابات احملافظني ومديري املديريات. 
لصاحي���ات  ودقي���ق  واض���ح  حتدي���د  ج- 
واختصاصات كل من الس���لطة املركزية والس���لطات 
احمللية, ومنع التداخل في املهام واملس���ؤوليات بني 

الطرفني.

برنامج مرشح اللقاء املشترك 
وف���ي نف���س االجت���اه كان البرنام���ج االنتخاب���ي 
ملرش���ح اللقاء املش���ترك لرئاس���ة اجلمهورية أكد في 
الفق���رة الثالث���ة منه عل���ى ضرورة إص���اح وتطوير 
الس���لطة احمللية "وذلك من خ���ال األخذ بالامركزية 
اإلدارية في أوسع صورها, ومبا يكفل توسيع قاعدة 
املشاركة السياس���ية, وإتاحة الفرص الواسعة أمام 
كل أبناء الوطن لإلس���هام الفعال في التنمية والبناء 
الوطن���ي, وذل���ك باعتماد مب���دأ االنتخ���اب حملافظي 
احملافظ���ات, وملدي���ري املديري���ات, ومنح الس���لطات 
احمللية املنتخبة كاف���ة الصاحيات املالية واإلدارية 
التي متكنها من إدارة ش���ؤونها التنموية واخلدمية 
احمللي���ة, تخطيط���ا وتنفي���ذا, وف���ي إطار السياس���ة 
العامة للدولة التي يقرها البرملان, ورصد املوازنات 
املالية الكافية لذلك, وتعديل قانون الس���لطة احمللية 
مب���ا يضمن إزالة القيود املركزية, ويحقق التيس���ير 
عل���ى املواطن���ني في إجن���از معاماته���م وحصولهم 
عل���ى اخلدم���ات املطلوبة في مناطقه���م دومنا تعقيد 
أو تطوي���ل, وتخويله���ا إصدار ق���رارات محلية على 
مس���توى احملافظ���ة لتنظيم بعض ش���ؤونها من منع 
أو إباح���ة مب���ا ال يتعارض م���ع الدس���تور والقانون 

العام".

برنامج مرشح املؤمتر الشعبي
ومبقارنة بس���يطة جند أن نفس األفكار قد وردت 
ف���ي البرنام���ج االنتخابي للرئي���س صالح حتت باب 
تعزي���ز الامركزي���ة وتفعي���ل دور الس���لطة احمللي���ة, 

وذلك عبر اإلجراءات التالية:
1 - تطوي���ر قان���ون الس���لطة احمللي���ة مب���ا يكف���ل 
انتخ���اب محافظ���ي احملافظ���ات ومدي���ري املديريات 
وتوس���يع صاحي���ات املجال���س احمللية م���ع تعديل 
القوان���ني الناف���ذة ذات العاق���ة الت���ي تتع���ارض مع 

حتقيق مبدأ الامركزية املالية واإلدارية.
2 - اس���تكمال البناء املؤسس���ي للس���لطة احمللية 
وتعزي���ز موارده���ا مب���ا ميكنها م���ن القي���ام بدورها 
التنمي���ة احمللي���ة وتق���دمي اخلدم���ات  ف���ي حتقي���ق 

للمواطنني.
3 - إع���ادة النظ���ر ف���ي التقس���يم اإلداري احلال���ي 
وفق أس���س علمي���ة واقتصادي���ة واجتماعية مائمة 

وتطوير التشريعات املنظمة لذلك.

قالت زوج���ة الفنان فهد القرني, إن 
عائلت���ه ال تع���رف ش���يئا ع���ن أوضاعه 
داخ���ل الس���جن, وأن زيارت���ه ممنوعة 

على سائر أفراد العائلة.
وأوضحت أم أويس, في اتصال مع 
"الشارع" مساء اخلميس, أن االتصال 
بينها وبني زوجها, بواسطة الهاتف, 
مقط���وع أيضا وأنها لم تش���اهده منذ 
م���ا قب���ل 10 دقائ���ق عل���ى خروجه من 
املن���زل ثم تعرضه لاعتقال في الثالث 

من أبريل املنصرم.
واعتب���رت أن حرك���ة التضامن معه 
"جي���دة" لكنها "دون املس���توى املتوقع 
أو املأمول" وفق���ا لتعبيرها, وأضافت 
أن املتضامن���ني يواصل���ون فعالياتهم 
رغ���م "الضغ���وط" التي مت���ارس عليهم 

من قبل السلطة.
الكومي���دي فهد القرن���ي, أحد أبرز 
ش���خصيات الفن الس���اخر في الباد, 
ه���و أب لطفلني: أويس في السادس���ة 
ف���ي  وأن���س  العم���ر,  م���ن  والنص���ف 
الثالث���ة, وتق���ول زوجت���ه إن���ه علمهما 
"الصب���ر" الذي يس���تطيعان به جتاوز 

هذه "احملنة".
عل���ى  الت���ي  االتهم���ات  إن  وقال���ت 
أساس���ها اعتقل���ت الس���لطات زوجه���ا 
باطل���ة "ففه���د ل���م يأت بجدي���د وكل ما 
فعل���ه أن���ه حت���دث ع���ن الفس���اد ال���ذي 
يتح���دث عن���ه اجلمي���ع وال���ذي تعرف 
الس���لطة قب���ل غيرها أن الب���اد غارقة 
فيه", مضيفة أن األدلة على االتهامات 
املوجه���ة إلي���ه ه���ي "م���ن أوله���ا إل���ى 

آخره���ا لعب���ة خارج القان���ون بدءا من 
االعتق���ال ال���ذي مت بطريق���ة مخالف���ة 

متاما لنصوص القوانني".
م���ن جهته اعتب���ر الزميل الصحفي 
جم���ال أنع���م أن ما يح���دث للقرني هو 
إس���اءة لإلنس���ان اليمني أوال, كما هو 
استهداف للفن املسرحي الذي "يسعى 
اجلمي���ع لتحقي���ق حضور ج���اد له في 
الب���اد" والذي يع���د القرني  بني "أبرز 

وجوهه".
ودعا أنعم في اتصال مع "الشارع" من 
مدينة تعز حيث ينزل هناك هذه األيام مع 
مجموعة صحافيني بهدف متابعة قضية 
القرني؛ دعا سائر املبدعني والسياسيني 
واحلقوقي���ني إلى تفعيل حركة تضامنية 
ال���رأي  أصح���اب  كل  حلماي���ة  نوعي���ة 
واإلب���داع ب���دءا باملعتقل السياس���ي فهد 
القرن���ي مرورا ب���كل املعتقل���ني على ذمة 
اجلنوبي���ني  احملافظ���ات  احتجاج���ات 
ووصوال إلى املس���تهدفني "بسبب الكلمة 
احل���رة وف���ي طليعته���م الصحف���ي عب���د 
الك���رمي اخليوان���ي والكات���ب السياس���ي 

محمد املقالح".

> القرني )الصور عن "الصحوة نت"(

بسبب  أبني  في  جرحى   8
خالف على أجرة طقم

 
قال مراس���ل "الش���ارع" في أبني إن االشتباك املسلح 
الذي وقع االثنني املاضي وسط مدينة جعار ونتج عنه 
جرح 8 أش���خاص, حدث بسبب خاف على أجرة طقم 

يتبع إدارة أمن خنفر ومندوب يتبع مياه الريف.
وكانت إدارة مياه أبني طلبت من أمن خنفر إحضار 
طقم عس���كري ملرافقة من���دوب عن املي���اه كلفته ملعاينة 
اخل���ط الذي يغذي مدينت���ي زجنبار وجعار, إثر تلقيها 

باغًا عن وجود عمل تخريبي فيه.
وعن���د عودة الطقم ومندوب املياه إلى وس���ط جعار 
بعد معاينة املكان الذي لم يجدوا فيه شيئًا, طلب أفراد 

الطقم من مندوب املياه 5 آالف ريال أجرة الطقم.
حينه���ا ق���ال مندوب املي���اه إنه ال ميتلك س���وى ألف 
ري���ال, وبعد حدوث مش���ادة كامية وش���تائم بني أفراد 
الطق���م ومن���دوب املي���اه, ق���ام األخير بتحريك س���يارته 
وانطلق, فقام العس���كر بإطاق النار مباش���رة, وقد رد 

عليهم بإطاق النار من مسدسه الشخصي.
وأس���فر االشتباك عن جرح 8 أشخاص؛ 4 من رجال 
األمن و3 من املارة, فيما أصيب مندوب املياه في عظم 

احلوض.

مشائخ وأهالي الدقراري بعمران يقرون 
للزواج أقصى  كحد  ريال  ألف   500

<  محموط طه

أقر مش���ائخ وأعيان منطقة "الدق���راري", التابعة ملديرية عيال 
س���ريح مبحافظ���ة عمران, اتفاق���ا اجتماعيا قض���ى بتحديد 500 

ألف ريال كحد أقصى ملهر الزواج. 
وق���ال مص���در قبل���ي ف���ي املنطق���ة إن االتف���اق يأت���ي للحد من 
غ���اء املهور وتكاليف الزواج التي وصل���ت مؤخرًا إلى ما يقرب 
م���ن امللي���ون والنصف في أغل���ب املناطق باحملافظ���ة, وما يعرف 
ب�"مش���اريط وتكالي���ف ال���زواج", م���ا أدى إل���ى ع���زوف الكثير من 
الشباب عن الزواج, خاصة بعد موجة الغاء اجلامحة, والتدهور 

املعيشي والتردي االقتصادي الذي تعيشه الباد عامة.
وق���ال الش���يخ يحي���ى حس���ني هديل���ه والش���يخ س���لطان علي 
حس���ني وآخرون من مش���ائخ وأعي���ان "الدقراري" ل�"الش���ارع" إنه 
مت التوقي���ع على هذا االتفاق من كافة أهالي املنطقة للتنفيذ منذ 
مطل���ع األس���بوع املنص���رم, بعد أن كلف���ت جلنة ملتابع���ة تنفيذه, 
تكونت من الش���يخ يحيى بن يحيى حس���ني هديله, الش���يخ عبد 
الل���ه صال���ح علي حمود, مقبل صالح مقبل األس���د, ناصر ناش���ر 

وعبد الله عوض. 
ومت���ت املصادقة عل���ى االتفاق - حد املصادر- م���ن إدارة أمن 

احملافظة, وكذا من قبل نعمان دويد محافظ عمران.



في ظل جتاهل احلكومة واستمرار عمل املهربني

طوابير طويلة وبحث يومي عن الديزل 

<  محمد غزوان

تصط���ف طوابي���ر طويلة م���ن الس���يارات واملركبات 
أم���ام محط���ات متوي���ن الوقود ف���ي العاصم���ة صنعاء 
م���ن أج���ل التزود مب���ادة الدي���زل. يس���تمر االنتظار في 
الطوابي���ر م���ن يومني إلى 3 أيام، فيم���ا محطات أخرى 
ال وجود لطوابير الناس والسيارات واملركبات أمامها 

لعدم توفر مادة الديزل فيها.
األزمة ليس���ت ف���ي العاصمة فقط، فكاف���ة محافظات 
اجلمهوري���ة تعان���ي األزم���ة، وترتص فيها الس���يارات 

والناس أمام محطات وقود.
متاعب االنتظار في الطوابير الطويلة ضغطت على 
أعصاب الناس، لهذا طوقت الش���رطة بعض احملطات، 
التي يتوفر فيها الديزل. األربعاء الفائت زارت "الشارع" 

عددًا من احملطات املزدحمة.

نهبوا الديزل
ف���ي محطة ش���ميلة، ق���ال أده���م عل���ي امللحاني )49 
عام���ًا(، وهو يفتح بأصابعه كلتا عينيه: "صور عيوني 
أن���ا م���ن أمس بال نوم.. هنا ماس���ك طاب���ور في احملطة 
م���ن أجل أعب���ي الباص ديزل.. حت���ى اآلن والطابور ما 
انته���ى.. احليتان نهبوا الدي���زل واحنا نحرم من قوت 
أوالدنا.. أنا مس���تأجر الباص إيجار أدفع إيجاره وأنا 

في الطابور".

نشتغل يومني ونطوبر يومني 
ش���عيب عل���وة )28 عامًا( ق���ال: "من أم���س الثالثاء 
الس���اعة 9 مس���اًء وأن���ا ماس���ك س���رة.. من���ت وتركت 
أس���رتي أش���تي أعبي الب���اص ديزل.. يعن���ي أصبحنا 
نش���تغل يومني ونطوبر يومني، م���ن أين نصرف على 
أوالدن���ا؟ عل���ى املس���ؤولني يخفوا علينا ش���وية ضاق 

احلال".

با تنقلب عليهم
وق���ال احلاج يونس اخلي���اري: "بالله من هو راضي 
عل���ى هذا الوض���ع؟ من أجل ديزل نطوب���ر يومني، وإذا 
أن���ت مس���كني ممك���ن جتل���س 3 أي���ام وأكث���ر. املش���كلة 
باتكب���ر وباتنقلب عليهم، في أش���ياء كثي���رة باتتضرر. 
في احلارة حقنا اثنني مخابز أغلقوا محالتهم بس���بب 
انعدام الديزل.. أصبحنا نضرب مشوار طويل من أجل 
نحص���ل على اخلبز. الن���اس بتتقاتل هنا في الطوابير 

انظر أمامك وصور". 

من بايعوضنا خسارتنا
عل���ي الذيب )25 عاما(، س���ائق ش���يول، يق���ول: "من 
بايعوضن���ا خس���ارتنا؟ نح���ن علين���ا س���رة ف���ي ف���رزة 
الش���يوالت وندف���ع مقابل وقوف ش���يوالتنا حتى يصل 
دورن���ا في العمل.. أصبحن���ا نترك الفرزة ونطوبر أمام 

محطات الوقود.. تكبدنا خسائر كبيرة".
فيم���ا يقول محمد يحيى )28 عامًا(: "أصبحنا ندور 
شوارع العاصمة.. لي يومني وأنا مطوبر بسيارتي من 
أجل احلصول على 20 لتر ديزل فقط. يعني احسب كم 
كلفني ثمن العشرين اللتر الديزل من مصاريف وتعطيل 

وهجر منزلي وأسرتي. هذا الوضع ال يطاق".
منصر العبدي )38 عامًا( تساءل: "ملاذا الديزل يتوفر 
ف���ي بعض احملطات وال يتوف���ر في كافة احملطات حتى 
ول���و بكميات قليلة ومتس���اوية؟ أنا أس���كن ف���ي مدينة 
سعوان.. لي يومني مهاجر من احلي الذي أسكن فيه.. 
إذا مت توزيع الديزل بالتساوي على جميع احملطات لن 

يحصل زحام بهذا الشكل".

استنفار
عند مغادرتي ش���ميلة اس���تقللت وسائل املواصالت 

العامة ففوجئت بأن س���ائق الباص قد ألغى الكرسيني 
األماميني وحولهما ملكان خاص بدبب كبيرة س���عة 30 

لترًا مليئة بالديزل.
وقال:"أن���ا أطل���ب الل���ه بعمل���ي فوق الب���اص وأخي 
الصغي���ر عن���د احملط���ة يطوب���ر بالدبة ح���ق الديزل من 
الصب���ح حت���ى 10 لياًل يقع له دبة نس���كب منها خلزان 
الب���اص وإن بق���ي خلين���اه احتي���اط، يعلم الل���ه وأنهم 
يقرروا تهريب الديزل كله للخارج يكون معنا احتياط". 
ثم أقس���م بالله أنه "طوبر" أمام احملطة من صباح يوم 
االثنني إلى الس���اعة الثانية من فج���ر الثالثاء من أجل 

احلصول على 70 لتر ديزل.

طفل عمره 7 سنوات تولى أمر القيادة
ظ���ل احلاج صالح األعوش ف���ي الطابور كي يحصل 
عل���ى دي���زل من صب���اح الثالثاء حتى صب���اح األربعاء. 
ح���ني تع���ب الرجل م���ن االنتظ���ار، جلب طفل���ه الصغير 
)ماج���د( ليجلس على كرس���ي القي���ادة ويتقدم بالباص 
كلما تقدم الطابور، ثم ارمتى في الكرسي اخللفي وغظ 
في نوم عميق من ش���دة التعب في طابور زحام البحث 

عن الديزل.

معارك في عطان
ف���ي محطة صافر - عطان نش���ب ش���جار عنيف بني 
باحثني على الديزل.. أدى الش���جار إلى إحداث فوضى 
األم���ر ال���ذي دفع صاح���ب "احملطة" لطلب الش���رطة من 
أج���ل ف���ض الش���جار وترتي���ب الطوابي���ر الطويل���ة من 
الس���يارات التي قطعت الش���ارع وعطل���ت احلركة فيه. 
ف���ور وصول الش���رطة، ص���اح الناس: "نش���تي ديزل يا 

حكومة.. تعطلت أعمالنا".

> ضمن طابور االنتظار> امللحاني: أنا بال نوم من أمس> طابور لـ"دبب" الديزل الفارغة

> علوة> اخلياري

> الشرطة تتدخل لفض اشتباك

> اشتباك
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