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اجتماع  في  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  وجه 
بمحافظة  الجمهوري  بالقصر  السبت  أمس  ترأسه 
بالمياه  اصطياد  اتفاقية  أي  إلغاء  بسرعة  الحديدة 

اإلقليمية اليمنية كونها مخالفة للقوانين واألنظمة .
ة   الماضي األيام  خالل  الحديدة  محافظة  وشهدت 
احتجاجاً  الحديدة  لصيادي  واحتجاجات  مظاهرات 
على اتفاقية باقيس التي سمحت للصيادين األجانب 

بدخول المياه اإلقليمية وجرفها وبطريقة عشوائية.
قيادات  ضم  اجتماعاً  ترؤسه  خالل  “هادي  وأشار 
انه  الى  واألمنيين  السياسيين والعسكريين  المحافظة 
آن األوان لرفع الظلم عن محافظة الحديدة.. مضيفا 
“ نعم يكفيها معاناة وظلم وال بد من الوقوف بجدية 
أمام ضرورة بذل الجهود الملحة من الجميع من أجل 

رفع الظلم عن الحديدة والمحافظة والمدينة”.
اإلدراك  من  ولدينا  ومعقد  صعب  “الوضع  وقال: 
والصبر وال نريد أن يكون كمن سكت دهرا ونطق كفرا 
ونحن  ثقيلة  فالتركة  والموضوعية  الواقعية  والبد من 

نعمل من أجل حلحلة األمور.
وما  موسكو  إلى  زيارته  نتائج  طبيعة  واستعرض 
المجاالت  مختلف  في  ثنائية  اتفاقيات  من  أثمرت 

االقتصادية واالستثمارية والتجارية.
المضمار  هذا  في  قطعناه  ما  إن   : بالقول  وأكد 
القوى  تعاون  بفضل  جدا  وكبيرة  عظيمة  أشواط 
واستقرار  أمن  على  الحريصة  والمجتمعية  السياسية 
و وحدة الوطن والحوار الوطني الشامل الذي يجري 
اليوم هو المحطة التاريخية والمحورية لليمن الجديد 
على أساس ان مخرجات المؤتمر ستمثل نهجاً جديدا 
في منظومة االدارة على قاعدة الحكم الرشيد من أجل 
الحضارية  المعايير  بكل  الحديثة  المدنية  الدولة  بناء 
والعشرين  الواحد  القرن  متطلبات  ومواكبة  الحديثة 

والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
الرئيس مايحتاجه حوالي ستة ماليين  وتناول األخ 
من الشباب من فرص عمل و منافذ الحل، وكذا 600 

ألف خريج من الجامعات والمعاهد التخصصية.
ووجه األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة 

بما يلي:
اإلقليمية  بالمياه  اصطياد  اتفاقية  أي  إلغاء   1-

اليمنية كونها مخالفة للقوانين واألنظمة .
من  مبلغ  تحويل  بسرعة  الحكومة  توجيه   2-
ميناء  وتأهيل  لتطوير  الدولي  الدعم  مخصصات 

الحديدة على أحدث األسس المتعارف عليها عالميا.
تمويل  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  على   3-
وجه  وعلى  الحديدة  بمدينة  الصحي  الصرف  تنفيذ 

السرعة .
والمناطق  المدن  مراعاة  الكهرباء  وزارة  على   4-

الساحلية فيما يتعلق بالتيار الكهربائي.

المياه اإلقليمية رأس المعاناة
منسقية  رئيس  منصر  محمد  يحيى  الشيخ  وقال 
برس”  لـ”مأرب  خاص  حديث  في  تهامة  أبناء  قوى 
بإلغاء  هادي  توجيهات  أن   - االجتماع  حضر  -والذي 
من  تعتبر  اإلقليمية  بالمياه  يتعلق  بما  االتفاقيات 
أهم المشاكل التي تواجه الصيادين وعلى الخصوص 
وضع  “هادي”  أن  وأضاف  الحديدة  في  الصيادين 
بالكهرباء  المتعلقة   بتوجيهاته  الحروف  على  النقاط 
وتأهيل  الصحي  بالصرف  الخاصة  المشاريع  وتمويل 
األراضي  بنهب  خاصة  لجنة  تشكيل  وكذلك  الميناء 
والتحقيق فيها ألن ذلك من أبرز المعاناة التي يعاني 

منها المواطن التهامي.
أن  أعتقد  “منصر”  يقول  الحكومة  توجه  وعن 
ألبناء  االعتبار  إلعادة  جادة  حكومية  توجهات  هناك 
واإلقصاء  والتهميش  للظلم  تعرضوا  الذي  تهامة 

وطالب  الماضية  العقود  خالل  حقوقهم  ونهب 
توجيهات  تنفيذ  بسرعة  الوفاق  “منصر”حكومة 

المشير عبدربه منصور هادي.

معاناة الصيادين
ويشكو عدد من الصيادين بمحافظة الحديدة من 
تعرض قواربهم لالعتداء والجرف وإطالق النار الكثيف 
باتجاههم من قبل سفن وقوارب صيد كبيرة بمنطقة 

المتينة بالقرب من شواطئ البحر األحمر ...
الصيادين  اتحاد  أمين  شوعي  عبدالرحمن  وقال 
مهنتهم  بمزاولة  الصيادين  قيام  وأثناء  أنه  بالحديدة 
في منطقة المتينة يفاجؤون  بقوارب صيد كبيرة تقوم 
بقطع  وتقوم  المنطقة  في  واالعتداء  الجرف  بعملية 
االقتراب  الصيادون  يحاول  وعندما  المعدات  جميع 

منهم يقومون  بإطالق النار الكثيف...
ويضيف بأنهم رفعوا شكواهم هذه بعد أن ضاقت 
التي  األضرار  مع  بالحادث  الرفع  وتم  السبل  بهم 
لحقت بالصيادين ومعداتهم لالطالع واتخاذ اإلجراءات 
القانونية الكفيلة بضبط المخالفين وتعويض الصيادين 
معيشتهم  وبمصدر  بهم  لحقت  التي  األضرار  عن 
إذا  حالة  في  الثورة  شباب  إلى  باالنضمام  وهددوا 
من  قواربهم  وتحمي  لمطالبهم  الدولة  تستجب  لم 
االعتداءات والجرف من قبل القراصنة والسفن الكبيرة 

التي تعتدي على المياه اإلقليمية اليمنية...  
وقول “شوعي” أن الصيادون يعانون من االتفاقيات 
الخصوص  وجه  وعلى  السابق  النظام  مع  المشبوهة 
المصرية  للسفن  سمحت  والتي  باقيس  اتفاقية 
انواع  كل  وجرف  االقليمية  المياه  بدخول  واالجنبية 
على  الحديدة  سكان  من  الكثير  يعتمد  التي  الصيد 

هذه المهنة وكذا الشعب المرجانية.
اتفاقية باقيس المشبوهة

السمكي  االتحاد  من  سابقة  شكاوى  تعددت 
الوزراء وهيئة  مرفوعة إلى رئيس الجمهورية ورئيس 
االتفاقية  في  التحايالت  لهذه  أمثلة  الفساد  مكافحة 
هذه  حسب  منها  باقيس،  مع  الموقعة  الجديدة 

الشكاوى.. 
الصيد  قانون  في  السمكية  التشريعات  أن   -  1
عوائد  اإلنتاج  قيمة  من   %  25 نسبته  ما  على  تنص 
عن  ريال  مليون  وعشرين  خمسة  يعادل  ما  للدولة 
ريال  مليون  وخمسين  مائتين  أو  شهريا،  سفينة  كل 
عن السفن العشر التي تعمل اآلن، بملغ إجمالي هو 
تسعة مليارات ريال خالل الثالث السنوات. فيما قالت 
الشكوى أن االتفاقية اكتفت بملغ ثمانية ألف دوالر 
عن كل سفينة شهريا. بدال عن خمسة وعشرين مليون 

ريال شهريا. وهو فعال ما نصت عليه االتفاقية.
2 - أن التشريعات السمكية في القانون تنص على 
فرض غرامة مالية قدرها عشرة ألف دوالر عن كل يوم 
زيادة في الرحلة البحرية المحددة بخمسة وعشرين 

يوما، فيما اكتفت االتفاقية بألف دوالر فقط.
األجنبية  السفن  تلزم  السمكية  التشريعات   -  3
المحلية، االتفاقية  بإنزال 30 % من أسماكها للسوق 
حال  في  واكتفت  الشرط.  هذا  من  السفن  تعفي 
طلبت الوزارة تنفيذ هذا الشرط، فيما هو ملزم قانونا..

تزويد  بضرورة  تلزم  السمكية  التشريعات   -  4
مواقعها،  لتحديد  واستشعار  رقابة  بأجهزة  القوارب 

واالتفاقية أعفتهم من هذا الشرط.
االتفاقية،  كما  السمكية،  التشريعات  تلزم   -  5
ال  نسبة  بتشغيل  المصرية  والسفن  باقيس  مجموعة 
تقل عن %20 من العمالة اليمنية من عمال وصيادين، 

السفن العاملة اآلن لم تلتزم بهذا الشرط..
باقيس  مع  لالتفاقية  القانونية  المخالفات  هذه 
قانونية،  وغير  باطلة  اتفاقية  العتبارها  كافية  مسألة 
فضال عما تكشفه عدد من الوثائق عن مجموعة من 
بدءا  لها  والمبررات  الحجج  في  الواضحة  التحايالت 
أو  البطالن،  و  العوار  الباين  التصالحي  المحضر  من 
حتى حكم المحكمة التجارية غير المستأنف المثير 
امتيازات  مجهول  على  البناء  إلى  وصوال  للشبهات، 
باقيس  يستحق  لما  ومجهول  الخوالني،  اتفاقية 
البناء  ليكون  التصالحي،  المحضر  في  أصال  التعويض 
الذي تستند عليه االتفاقية باطل أيضا، )فما بني على 

باطل، هو باطل أيضا(.
الشهر  الشعبية  تهامة  منظمة  أكدت  جهتها  من 
محتجز  يمني  صياد   200 من  أكثر  وجود  الماضي 
أيضاً  تحتجز  التي  االريترية،  السلطات  داخل سجون 
وضع  بضرورة  الحكومة  مطالبة  صيد،  قارب   900
من  اإلريترية  الحكومة  مع  الصيادين  لمشاكل  حل 
الصيادون على يد  التي يواجهها  المعاناة  أجل وقف 

السلطات اإلريترية.
وزارة  مطالبة  لها،  بيان  في  المنظمة  ووجهت 
الخارجية بإعادة تحديد طبيعة العالقة مع دول الجوار 
والصيادين،  المواطنين  على  باالعتداء  تقوم  التي 
الصيادين  عن  اإلفراج  بسرعة  البيان  في  مطالبة 
دول  سجون  في  المحتجزين  اليمنيين  والمواطنين 

الجوار البرية والبحرية.
االتفاقيات  كافة  بإلغاء  “هادي”  توجيه  ويأتي 
المتعلقة بالمياه اإلقليمية بادرة استقبلها كل الصيادين 
في الحديدة بابتسامات ومالمح تعبر عن مدى فرحهم 

بهذه التوجيهات ويتمنون سرعة تنفيذها.
الحديدة  في  التهامي  الحراك  فعاليات  وبدأت 

بعد تعرض الصيادين لالختطاف من قبل دول الجوار 
أدى  مما  المشاكل  وتفاقمت  معداتهم  على  والسطو 
التي  المعاناة  لحجم  نتيجة  الملحوظ  التوتر  زيادة 

يتكبدها ابناء الحديدة.

احتجاجات الدرهيمي
بزيارة  الرئيس هادي  الذي يقوم فيه  الوقت  وفي 
تفقدية لمحافظة الحديدة شهدت محافظة الحديدة 
عددا من االحتجاجات والمظاهرات مطالبين الرئيس 
هادي بوضع حلول جذرية لمشاكلهم وحل معاناتهم.

القصر  أمام  الدريهمي  مديرية  أبناء  تظاهر  حيث 
قيادة  مع  هادي  للرئيس  اجتماع  اثناء  الجمهوري 
بتوفير  طالبوا  شعارات  رفعوا  المحلية حيث  السلطة 

الخدمات األساسية للمديرية مثل الطريق والكهرباء.
وفي بيان صدر عنهم ناشدوا فيه رئيس الجمهورية 
بسرعة سفلتة الخط وربط المديرية بالخط الساحلي 
بعد أن  بالمديرية خصوصاً  الكهربائي  التيار  وتوصيل 
أصبح مشروع الكهرباء شبه جاهز ولم يتبق منه سوى 

صيانة بعض الخطوط في الشبكة الداخلية.

هتديدات بني احلراك والقبائل
أكرم  الحديدة  فيه محافظ  الذي وجه  الوقت  في 
عطية بالقبض على قيادات في الحراك التهامي أصدر 
نزلت  التي  المسلحة  القبائل  فيه  أمهل  بياناً  الحراك 
باالنسحاب  والمحويت إب”  “الجوف  من محافظات 
الفوري من المحافظة في غضون 24 ساعة معتبرين 
ذلك اختراقاً لسيادة القانون وخلق الهلع والقلق بين 

أوساط سكان الحديدة.
بقتلة ضابط  الحديدة لألخذ  إلى  القبائل  وقدمت 
وجندي يتبعون األمن المركزي على أيدي مسلحين في 

الحراك التهامي المسلح.
والتعليم  التربية  مكتب  السبت  أمس  وأعلن 
في  الدراسة  توقف  له  بيان  في  الحوك  بمديرية 
مدارس المديرية حرصاً على أرواح الطالب بعد انتشار 
المسلحين في المحافظة واحتدام االشتباكات من فترة 
الحراك  فيها  يتمركز  التي  المديرية  نفس  في  ألخرى 

التهامي.
والمحويت  “إب  قبائل  قالت  السياق  نفس  وفي 
على  برس  مأرب  وحصل  لها  بيان  في   “ والجوف 
المحافظات  الثالث  أنهم شكلوا لجنة من  نسخة منه 
توجيهات  تنفيذ  لمتابعة  والجرحى  الشهيدين  وزمالء 
المختصة  الجهات  ومنح  الجمهورية  رئيس  فخامة 
على جميع  للقبض  أيام  تتجاوز عشرة  ال  زمنية  فترة 
الجميع  فسيعود  مالم  للعدالة,  وتقديمهم  الجناة 
لتصعيد الموقف بالطرق المشروعة وبما يكفل تنفيذ 

توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة.
تسعى  جهودا  هناك  أن  مطلعة  مصادر  وأكدت 
والقبائل  التهامي  بـ”الحراك  والوصول  الوضع  الحتواء 

“ إلى حل إلصالح الوضع وعودة المياه إلى مجاريها.
وزارة الثروة السمكية تعلن إغالق موسم اصطياد 

الجمبري
موسم  إغالق  السمكية  الثروة  وزارة  وأعلنت 
اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر األحمر من 
المياه اليمنية بدءاً من الـ 15 من إبريل الجاري حتى 
إشعار آخر... مرجعة السبب في ذلك الى أن أسماك 
الجمبري تشهد فترة تكاثر تبدأ عادة في شهر أبريل 

من كل عام.
معدات  رفع  الى  الصيادين  كافة  الوزارة  ودعت 
الساحلي في  الجمبري  المخصصة الصطياد  االصطياد 
العقوبات  ستتخذ  أنها  مؤكدة  المحددة،  المنطقة 
هذا  ألحكام  مخالفتهم  يثبت  من  حق  في  القانونية 

القرار.

هادي: آن األوان لرفع الظلم عن محافظة الحديدة
نسف اتفاقيات النظام السابق التي أباحت املياه اإلقليمية...

محافظ الحديدة يوجه بإيقاف مدير قسم في الضرائب على خلفية تعسفات
 الحديدة - حسن مشعف 

وجه محافظ الحديدة بإيقاف مدير قسم ضرائب القات وعمل سندات رسمية 
للتحصيل بعد الشكاوى التي أكدت تعرضهم لالبتزاز من قبل بعض المحصلين.

وقال رئيس نقابة المقاوتة علي صالح لـ«مأرب برس »انهم يتعرضون للظلم 
من عصابات تقوم بنهبهم وزيادة أعباء الضرائب ورفعها بشكل غير مقبول وإتالف 

القات من خالل إنزال الحموالت في باب الناقة وكيلو 16 والخشم وتأخيرها ويتم 
استالم المبالغ منهم دون طرق قانونية عبر التحصيل بواسطة السندات الرسمية .

واتهموا في حديثهم المحصل »البوري« الذي يتمركز بمنطقة الخشم ويستغل 
ال  بدفع ضريبة جائرة  القبول  إما   -: أمامهم خيارين وهما  المسافة ويضع  بعد 
يتحملونها أو يقوم بحجز سيارات القات لساعات كضغط مما يؤدي إلى إتالف 

القات ويتسبب لهم بخسائر مادية فادحة.
بـ«إعادة  القات  بائعو  بها  تقدم  مذكرة  في  وجه  قد  الحديدة  محافظ  وكان 
الضرائب إلى األسواق العامة كما كانت سابقاً, وتغيير متحصلي الضرائب في باب 
لمن  المقاولة  وإلغاء فكرة  األوضاع  تفاقم  ألنهم من تسبب في  والخشم  الناقة 

يدفع أكثر وعمل سندات رسمية للتحصيل.
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