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أين مشروع نظافة املكال..؟

سيئون / جمعان بن سعيد

 الشاب محمد حبيش من ساكني مدينة 
سيئون لم يستطع تحقيق رغبته وأمنيته 
في الزواج من فتاة ذات خلق ودين وتهتم 
به لكونه معاقًا حركيًا برغم محاوالت 
األسرة في التحدث لعدد من األسر لطلب الزواج 

ولكن الرد دائمًا يأتي بالرفض.
الخاطئة تجاه  المجتمع  أن نظرة  موضحا 
المعاقين تقف حاجزًا أمام تحقيق أمنيته في 

الزواج واختيار شريكة حياته.
مطالبا المجتمع أن يغيّر من وجهة نظره تجاه 
المعاقين ألن هذه خلقة اهلل عز وجل أو لسبب 
مرض ما في الطفولة ولكن ذلك ال يمنعه من 

العيش كبقية أفراد المجتمع.

مختتما حديثه بطلب المساعدة من قبل أهل 
الخير في إيجاد شريكة حياته لتكون عونا له 
ويكون عونا لها وهو قادر على تحمل حقوق 

ومسئولية الزواج.
الجدير بالذكر أن الشاب المعاق حركيا يبلغ 
من العمر 22 عامًا من مواليد مدينة سيئون 
وهو مصاب خلقيا في عدم الحركة من رجليه 
لكنه يتمتع بروح النكتة في الحديث ولم تمنعه 
إعاقته من البقاء في البيت بل تجده يتجول 
في شوارع مدينة سيئون بالكرسي الكهربائي 
المتحرك ويعرفه الجميع وذات شعبية كبيرة 
لدى شباب المدينة ويحظى بتقدير واحترام كل 
فئات المجتمع.. كما أنه عضوًا فاعاًل في جمعية 

المعاقين حركيًا بمدينة سيئون. 
نتمنى ان تتحقق أمنيته في إيجاد شريكة 

حياته ويعيش حياة سعيدة إن شاء اهلل..

المكالـ  خاص
تزايدت شكاوى الناس وتظلماتهم 
من مشروع النظافة ورمي القمامات 
والقاذورات بين البيوت وبشكل عشوائي 
حتى انتشرت القمامة في كل مكان واحتلت 
الشوارع التي بين البيوت وفي مداخل 
الحارات وأصبح األطفال يعبثون بها هم 
وانتشرت الحشرات والروائح الكريهة لتؤذي 

لقد وصل   . المواطنين.
االستهانة بصحة اإلنسان 
حدًا اليمكن السكوت عنه، 
لمواطن  ا وأن  خصوصًا 
يعاني من ظــروف صعبة 
وقاسية ويدفع مبالغ مالية 
كبيرة تستقطع في فاتورة 
الكهرباء والماء كل شهر 
وتذهب للنظافة دون ان 
يجدوا للنظافة مكان في 
شوارعهم وبيوتهم وعند 

مساجدهم ومدارسهم والمشكلة األكبر ان 
مسؤلي النظافة ال يتجاوبون واليبذلون أي 

جهد لرفع بعض المعاناة على المواطن.
هذه مناشدة لألستاذ أسامة باسعدـ  مدير 
مشروع النظافة من سكان حي 30 نوفمبر 
وحدة برطاس بجوار مسجد غزه في مديرية 

مدينة المكال لرفع المعاناة عنهم.

ال تظلموا املعاق..

املنظمة الشعبية بمأرب تطالب  محمد حبيش  يتمنى الزواج
التصدي ملن يفجرون أنابيب النفط

> استنكرت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق 
والحريات بمحافظة مأرب قيام العناصر التخريبية 
الخارجة على النظام والقانون التابعة ألحزاب اللقاء 

المشترك بتفجير انبوب النفط.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها مثل هذه االعمال 
التخريبية جرائم ضد الوطن والشعب ويجب أن يتصدى لها كل 
أبناء الوطن بكل استبسال داعية الجهات المختصة والمشائخ 
واالعيان في محافظة مارب إلى الوقوف صفًا واحدًا للحد من 
تلك االعمال التخريبية والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع.

أما السبب فيتركز في عامل واحد هو أعمال 
التخريب.. وأما النتائج فالحصر لها ألنها تعطل 
ــدءًا من المصانع والطرقات  مصالح الناس ب
والبنوك وغيرها وانتهاًء بالبيوت.. وبالنسبة 
لمؤسسة الكهرباء المعنية دون غيرها بإنتاج 
وتوزيع الطاقة فاآلثار تشمل العجز عن دفع 
مرتبات موظفيها وعدم القدرة على تسديد ما 
عليها من مستحقات لآلخرين،وتوقف امكانية 
توفير قطع الغيار للمحطات وخطوط النقل 
،والفشل في االستمرار والهرولة نحو االنهيار كما 

أشار التقرير.
34مليار ريال خسائر الكهرباء جراء 64 عماًل 
تخريبيًا طالت فقط خطوط نقل محطة مارب 
الغازية المزود االهم للطاقة في البلد..المبلغ قد 
اليبدو باهظًا إذا حولناه إلى 140 مليون دوالر، 
غير انه رقم مفزع أمام ظروف طاحنة وأزمة 
سياسية عمرها تسعة اشهر تعصف ببلد شحيح 

الموارد واالمكانات كاليمن.
ولتجنب االنهيار في قطاع الكهرباء طالب تقرير 
وزارة الكهرباء الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل 
يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء 
بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها ،محذرًا من 

توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البالد.
وبين التقرير نتائج التخريب كاآلتي: خطوط 
نقل التيار بين صنعاء ومحطة مــأرب الغازية 

تعرضت لـ)64( اعتداء من عناصر خارجة على 
القانون، إضافة العتداءات تخريبية طالت خطوط 
الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن 
وأبين، خالل األزمــة السياسية في بالدنا منذ 

تسعة أشهر.
وتابع التقرير: إن أضرارًا جسيمة تعرضت لها 
محطات التوليد الرئيسية: مأرب الغازية، ورأس 
كثيب، والمخا البخاريتان، والحسوة الحرارية، 
ومحطات الديزل إضافًة إلى 215 محطة تحويل 

ومئات المحوالت.
وذكر التقرير إن األضرار والمخاطر التشغيلية 
عجلت بانهيار المعدات بمحطتي المخا ورأس 
كثيب وتنذر بانهيار في مكونات منظومة الكهرباء 

في عموم اليمن..
وأشار إلى أن أعمال التخريب ألحقت بمؤسسة 
الكهرباء خسائر بلغت أكثر من 15 مليار ريال 
جراء أعمال التخريب في خطوط صنعاء - مأرب 
ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، خالفًا 

ــال عجزت المؤسسة عن  19 مليار ري لمبلغ 
تسديدها لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط 
وقيمة قطع غيار إلى جانب تعرض 16 سيارة 

ومعدات تابعة للمؤسسة للنهب.
كما أدت أعمال التخريب إلى نفاد مخزون قطع 
غيار خطوط وأبراج النقل ومخزون الطوارئ من 

مواد شبكة التوزيع في أكثر من منطقة.
ونوه تقرير وزارة الكهرباء إلى أن الشركات 
المستثمرة في شــراء الطاقة )لتخفيف عجز 
المحطات التوليدية( أشعرت المؤسسة مؤخرًا 
بتعليق خدماتها جــراء إيقاف البنك المركزي 
تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في 

الخارج.
واختتم التقرير بالقول :إن انخفاض مبيعات 
الكهرباء من الطاقة )بسبب االنقطاعات الطويلة 
للتيار عن المستهلكين( وعدم االستفادة من موارد 
أهم محطة قليلة الكلفة )محطة مأرب( وضع 
مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير 
قادرة على مواصلة االلتزامات الضرورية إلنتاج 
وتوزيع الطاقة الكهربائية لجميع المحافظات، 
عالوة على أن 16 منطقة وفرعًا تابعًا للمؤسسة 

عجز عن صرف مرتبات الموظفين.
وحتى ااّلن لم ترشح معلومات عن موافقة 
الحكومة على انقاذ الكهرباء لتستمر في ايصال 

التيار للمواطنين.

الكهرباء على شفا ظالم دائم!!
مهددة بالتوقف نهائيًا

34 مليارًا خسائر 640 عماًل تخريبيًا

الشــركات التي 
تبيع الكهـــرباء 

هددت بوقف بيع 
الطاقــــة

أعمال التخريب تهدد مؤسسة الكهرباء بالتوقف الكامل.. 
الكهرباء بعد أن عانت التعثر في السابق، وعانى اليمنيون 
االنطفاءات بين فترة واخرى، وفي اآلونة االخيرة طالت فترات 
انقطاع التيار إلى ساعات.. لكن الكهرباء اليوم اصبحت في خطر 
حقيقي.. خطر التوقف نهائيا عن ايصال التيار إلى منازل ومحال 

المواطنين.
هذا هو فحوى تقرير حديث رفعه وزير الكهرباء والطاقة عوض 

السقطري لمجلس الوزراء.

ــوة/ رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ألحــزاب اللقاء  األخ
المشترك بمحافظة تعز المحترمون 

تحية نضالية وبعد,,, 
يهديكم المجلس األعلى ألحزاب اللقاء المشترك والهيئة 
التنفيذية أطيب التحايا وأصدق األمنيات لكم بنجاح في تحقيق 

أهداف ثورتنا في إسقاط النظام المستبد. 
كون أن الظروف األمنية ال تسمح بعقد المؤتمر الرابع ألحزاب 
اللقاء المشترك لمناقشة الرؤى المستقبلية له, إال أننا نؤكد لكم 
أن خطتنا وهدفنا الرئيسي لهذه المرحلة هو إسقاط النظام 

واجتثاثه من مؤسسات الدولة المختلفة. 
ونحن على يقين أن الثورات السلمية في اليمن لم تنتصر 
على مر العصور إال بحسم عسكري ومواجهات في كل أنحاء 
البالد وتعلمون أن ثورتنا قد مر عليها أكثر من نصف عام 
والنعلم موعد انتصارنا بالتحديد وإخوانكم الشباب في صنعاء 
لم يتمكنوا من جر بقايا النظام إلى حرب استنزافية كوننا في 
أجواء مدنية وخوفًا من أن تنقلب األمور لمصلحة بقايا النظام. 
نحن لم نتمكن من إصدار قرارات وأوامر فرعية لكل محافظة 
ونقول لكم عليكم بالزحف نحو القصر الجمهوري ونحو مقر 
المحافظة والبنك المركزي والمعسكرات كما حدث في الجوف 

وبعدها دخل عناصرنا بصراع دموي مع أتباع الحوثي وراح 
ضحيتها أكثر من سبعمائة شخص من الطرفين، أما أنتم ال 
يوجد أتباع للحوثي في محافظتكم، كما أننا نعول عليكم في 
دعم الثورة وسرعة الحسم، ويجب عليكم اتخاذ قراراتكم 
بأنفسكم مثل توسيع العمل المسلح والزحف على القصر 
الجمهوري ومقر المحافظة وغيره، والدفع بالشباب على تنفيذ 
أي قــرارات تساعد على إسقاط المحافظة ونحن ننظر بأن 
النصر أتى من محافظتكم الصامدة والتي خرجت في مقدمة 

المحافظات المطالبة بإسقاط النظام. 
وفي األخير نتمنى لكم النصر القريب والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. 

أخوكم/ محمد قحطان 
رئيس الهيئة التنفيذية ألحزاب اللقاء المشترك 
٭ مالحظة: مرسل لكم مع حامل هذه الرسالة مبلغ 
ثالثمائة وخمسون ألف دوالر لمواجهة احتياجاتكم 
المختلفة .. منها مبلغ مائة ألف دوالر تسلم للشيخ / 

حمود سعيد المخالفي

اعترف بفشله في العاصمة

املشرتك يضع مخططًا تآمريًا للزحف على القصر الجمهوري والبنك املركزي بتعز

يمن   اإليمان
شعر /  أحمد   عباس

ّمدَت   ُجرَحكَ   وا�ستاأثرت   بالِقَمِم �سَ

مِم لأ فعّدك   الدهرُ   �سلطاناً   على   ا

نيًة يِخ   ثا ر َت   نف�سك   للتا ع�����َد اأ

ْبعد   التوقف   يف   بحٍر   من   احِلَمِم

ُوِج����ّدَت   يف   زم���ٍن   اأخفى   جبابرًة

يا   موطن   العلمِ   والإمي��انِ   واحِلَكِم

ب��ك   امل��ف��اخ��رُ   تعلو   كّلما   قرنت

ويولدُ   املجدُ     يف   علياك   من   عَدِم

اإذا   انت�سى   الن�رصُ   يف   �سم�سان   يتبعُه

ىل   ُنُقِم ن���ورٌ   م��ن   الفخرِ   ممتدٌ   اإ

ذا   �سميت   ي��ا   وطني ���س��مٌ   اإ ط���ودٌ   اأ

كِم وط����ان   بالأ وتكتفي   �سائرُ   الأ

ب��دًا ل   ُيعرُف    النجمُ   يف   علياِئهِ   اأ

ع���راب   والعجِم ال   با�سمك   ل����أ

اأكون   عبداً   مطيعاً    يف   ثرى   وطني

ول   اأك���ون   مليكاً   لو   على    ال��ّدمِي

ك��ام   اأحر�سها ن����ذرُت   نف�سي   ل���آ

من   غدرة   الغدرِ   اأو   من   وجعة   الأمِل

ث���راك   ي��ا   وط��ن��ي   زاد   اأع��ي�����ش   به

وك���ل   اأه��ل��ك   ه��م   اأه��ل��ي   وذو   رح��ِم

��ّدت   عزائمنا   يف   ظ��ل   وحدتنا ���سُ

وا�ستاأنف   ال�سعب   اأجماداً   من   اِلقَدِم

يف   ذلك   اليوم   رُب   الكون   باركنا

لّنعِم ِل   وا ف�سا لأ لله   با ك   ا وخ�سّ

ك��اأن��ه   ي���ومُ   اإع���ج���ازٍ   ب��ه   اب��ت��داأت

لُظَلِم ء   وا نهاية   احلقبة   ال�سودا

وفوجئ   النا�ُش   يف   الدنيا   باأكملها

لقيِم ي��ة   املجد   تعلو   قمة   ا ب��را

يف   �ساعةٍ   وعيون   احلاقدين   غفت

وع��ن   رب   جميع   النا�ش   مل   تنِم

ملا   ا�ستفاق   ُدع��اةُ   ال�رص   وانتبهوا

وا   على   اللُجِم مل   يكتموا   الغي�ش   بل   ع�سّ

ء   ك���ل   �سقي   يعتلي   �سنمًا ج����ا و

حُلطِم ر   ملقى   يف   لظى   ا لكنه   �سا

اأبناوؤك   الأ�سد   يف   املا�سي   ال�سحيق   �رصوا

حتى   راآه����م   ب��اأر���ش   ال��ل��ه   ك��ل   َعمِي

كملها و�سلوا   الدين   للدنيا   باأ َمنْ   اأ

واأن�����س��ف��وا   ك���ل   م��ظ��ل��وم   وُم��َت��ِك��ِم

تهفو   النفو�ش   اىل   الوط��ان   ان   نفدت

م��ا   بالكم   ان   تركتم   موطن   ال��َك��رِم

بائنا   مرقوا م��ا   ب��ال   بع�ش   بني   اآ

هل   موقد   النار   خريٌ   من   ذرى   العرِم

يت   ي��ا   مي��ن   الإمي����ان   م��ن   وط��ٍن ُحيِّ

ي   �سقِم ب�����س��ِم   طيبك   ي�سفى   ك���ل   ذ

اأع��اه��د   ال��ل��ه   اأن   اأف��دي��ك   ي��ا   وطني

لله   يف   عهدي   ويف   ق�سمي �سهد   ا وا

نف�سي   ف����داوؤك   قلبي   ي��رت��وي   ب��دٍم

ن���ت   ب��الأخ���ق   وال�سيِم مزجتهُ   اأ

مهدُ   العروبة   ما�شٍ   يف   م�سريته

ومن   نوى   الغدر   ي�سلى   جذوة   النَدِم

مار�ش2002   م

> وضع المجلس األعلى ألحزاب اللقاء المشترك والهيئة التنفيذية مخططًا تآمريًا لالنقالب على 
الشرعية وإسقاط محافظة تعز، فقد كشفت وثيقة مختومة وموقعة من محمد قحطان رئيس الهيئة 

التنفيذية ألحزاب المشترك موجهة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ألحزاب المشترك في تعز حددت 
لهم األهداف المطلوب احتاللها وكذلك رصدت مبلغ نصف مليون دوالر لتنفيذ المؤامرة..

واعترف قحطان بفشل الشباب في ساحة االعتصام بصنعاء من جر النظام إلى حرب استنزاف، ورموا 
بالمهمة على مشترك تعز، رافضين أية مبررات وسرعة الزحف نحو القصر الجمهوري ومبنى المحافظة 

والبنك المركزي.فيمايلي نص الرسالة :


