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جرعة الصيام

إن اإلذعان لشروط صندوق النقد الدولي وقروضه المجحفة  
والمهلكة لإلقتصاد الوطني سيقودنا إلى هاوية سحيقة, 
فالجرعة المرتقبة التي تتدارسها حكومة الوفاق لدسها مع غرة شهر 
رمضان المبارك للشعب اليمني، وهي رفع أسعار المشتقات النفطية 
وعليها سترتفع األسعار في كل شيء، وستزيد من هستيرية وجنونية 
الغالء الذي لم يعد للمواطن البسيط المطحون أية قدرة على تحمله، 
بل واألكثر من ذلك أن تلك الجرعة ستكون كالقشة التي ستقصم ظهر 
البعير المنهك من جراء ظروف اقتصادية صعبة, فالشارع اليمني لم 

يعد بمقدوره تحمل مزيدًا من الجرعات.
< فالتوقيت المدروس إلعللالن الجرعة في مطلع شهر رمضان 
لعل وعسى يكون للصيام تأثيره الروحاني في تقبل هذه الجرعة 
وعدم مواجهة ردة فعل شعبية غاضبة أو مظاهرات ربما تكون 
لها جانبًا من الحكمة، ولكن.. أليس هناك حكمة أكثر وأكبر فطنة 
وكياسة تتدارسها حكومة الوفاق حتى تجنب الشعب المسكين هذه 
الجرعة، فالقروض وإن كانت ضرورة ملحة إلنعاش االقتصاد أو إلقامة 
مشاريع تنموية ضرورية ولكن فوائدها وشروطها "تزيد من الماء 

على الطحين".
 < إذًا هل علينا أن نشد البطون أكثر مما هي مشدودة؟, ونكثر 
من الصيام فيما بعد شهر رمضان حتى نهاية العام, لتكون أيامنا 
كلها صيام وشد الحزام, فأثبت العلم الطبي الحديث أن الدهون 
ضارة لإلنسان وكثرة األكل كذلك وثالث وجبات ربما كثيرة جدًا على 
المواطن اليمني الذي يجد ما يأكله بصعوبة بالغة ويعاني من ضنك 
العيش والفاقه!، فهي فرصة ربما توفرها حكومة الوفاق الوطني التي 
كان من المؤمل منها أن توفر حياة كريمة وتحسن معيشة المواطن 
إلى األفضل وتخفض األسعار وتحسن دخل الفرد ولكن كل ذلك لم 

يتحقق.
< مع جرعة الصيام نذكر بحقيقة علمية طبية ألصحاب السمنة 
الذين أقلقتهم كثرة الشحوم وخصوصًا الذين يريدون أن يطبقوا نظام 
"ريجيم قاسي" حتى يحافظوا على رشاقتهم ونحافتهم, فهاكم الحل 
قد جاء, فوجبة واحدة في اليوم ربما تكون كافية، واإلفطار على وجبة 

الجرعة عالج ناجع للتخلص من داء السمنة المفرطة..
< وفي األخير ندعوا الله جميعًا أن يهدي حكومة الوفاق الوطني إلى 
العدول عن الجرعة المرتقبة والتي ستزيد األوضاع سوءًا وستفاقم 
من معاناة المواطن وستقودنا إلى كوارث وإلى تفاقم المشاكل وإلى 

حمد عقباها..
ُ
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 بقلم/علي عمر الهيج:

ما يزيد عن الف وخمسمائة طالب في المرحلتين االساسية والثانوية  
حرموا من دخللول االمتحانات النهائية هذا العام بذريعة عدم 

استيفاء البيانات المطلوبة"
وأين كانت وزارة التربية والتعليم من قبل ستة اشهر؟

كانت فعاًل مشغولة بالقضايا واألمور الحزبية والتنظيمية وهذا بالنسبة لهم 
أولى  من اي شيء آخر فالحزب هو االولوية االولى عندهم..

ومن المالحظ ان اغلب الطالب الذين سيحرمون من دخول االمتحانات هم 
إما مؤتمريون أو أوالد لقيادات مؤتمرية أو أوالد دكاترة، ومن بين الطالب 

المحرومين الطالب محمد صالح الدين النابهي في المرحلة االساسية..
فهل يعقل هذا.. ام ان المحاربة وصلت الى حد طلب العلم؟

وهل اصبح العلم في مربع الخصخصة االخوانية؟
اللهمَّ اشهد بيننا وبينهم...

آخر صرعات اإلقصاءات في التربية

نقابة عمال النظافة تدعو إلى اإلضراب في جميع المحافظات
رئيس النقابة: على الحكومة تنفيذ مطالبنا ولن نقبل بوعود أخرى

أعلنت نقابة عمال النظافة والبلديات عزمها مجددًا تنفيذ إضراب مفتوح وشامل  
عن العمل مطلع يوليو المقبل أي قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك 
مما قد يسبب في تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع واألحياء بسبب التأخير في تنفيذ 
ات تثبيت عمال النظافة والمرافق برغم الوعود الحكومية المتواصلة. المرحلة الثانية من إجراء
وفي سياٍق ذي صلة، نفذ عمال النظافة األسبوع الماضي أمام مجلس الوزراء وقفة 

احتجاجية للمطالبة بتثبيت ما تبقى من العمال وخاصة في المحافظات، وسلم العمال 
بيانًا بمطالبهم الى الحكومة وأمهلوها حتى 5 يوليو المقبل لتنفيذ مطالبهم .

من جانبه قال محمد المرزوقي- رئيس نقابة عمال البلديات واإلسكان- ان الوقفة 
االحتجاجية هي مهلة للحكومة قبل ان يبدأ اإلضراب العام المزمع تنفيذه في 5 يوليو 

القادم حتى تنفيذ جميع مطالب وحقوق عمال النظافة.

انقطاع الكهرباء يعطل أجهزة القسطرة وغسيل الكلى بمستشفى الثورة
ات التخريبية على   االعلللتلللداء

لللكللهللربللاء تسببت بتعطيل  ا
جهاز قسطرة القلب وعدد من األجهزة 

الطبية بمستشفى الثورة العام.
وقللللال بللليلللان  لللمللؤسللسللة  الللتللوعلليللة 
واإلعالم الصحي -حصلت الميثاق على 
صورة منه: إن االنقطاع المفاجئ جراء 
األعمال التخريبية  التي طالت خطوط 
نقل الكهرباء في مأرب أدى إلى تعطل 
جهاز القسطرة الخاص بجراحة القلب 
لألطفال بالمستشفى الذي يعد األول 

في اليمن.
وبحسب إدارة مستشفى الللثللورة 
النموذجي فإن االنطفاء اللحظي في 
األيام األخيرة تسبب بتعطيل أجهزة 
طبية خللاصللة بغسيل الكلى داخللل 
القسم ، وترتب على هذه المشاكل 
ازدحللللام الللمللرضللى مللن األطللفللال من 
أصحاب العمليات وعشرات المرضى 
الحاجزين لغسيل الكلى وذلك بصورة 

مأساوية.
ودعت المؤسسة  وزارة الصحة العامة 
إلى سرعة المبادرة لمساعدة المستشفى 
في إصالح هذه األجهزة المهمة، خصوصًا 
وأن عملية الصيانة  أو إصالح األجهزة لم 
تتم حتى اليوم ، أبرزها أجهزة غسيل 
الكلى التي تشهد إقللبللااًل كثيفًا لمئات 

المرضى من جميع المحافظات.
وطللالللبللت مللخللربللي الللكللهللربللاء مللراعللاة 
األوضاع االنسانية للمرضى  من األطفال 
والشيوخ والنساء والذين يعيشون اوضاعًا 
مأساوية في غرف العمليات والجراحة 
بللهللم قبل  لتفكير  لمستشفيات وا با

االعتداء على خطوط الكهرباء.

النميري يناشد رئيس الجمهورية الستعادة سيارته
المواطن علي مسعد النميري احد ضحايا  

أولئك الذين يعيثون في االرض الفساد 
على مرأى ومسمع الجميع.. فقد تعرضت سيارته 
نوع شاص موديل 2003 قبل نحو ثمانية اشهر 
للسرقة من أمللام منزله..وتم تسجيل بالغ لدى 

الجهات االمللنلليللة.. وبعد 
حللوالللي اربللعللة اشهر من 
سرقتها أبلغ ان سيارته 
عللملللللت حلللللادث مللللروري 
فللي رداع.. وعند حضور 
صاحب السيارة الللى مرور 
رداع اخبروه انه تم نقلها 
الى صنعاء وبالتحديد )قسم 
العمري( التابع الدارة امن 
الصافية بأوامر عليا.. وعاد 

الى صنعاء فلم يجد اال لوحات سيارته..

وحسب المذكرة رقم)606/18/3( المرفوعة 
من مدير عام البحث الجنائي والتي تؤكد ان السيارة 

سلمت الدارة امن منطقة الصافية وقام مدير 
امللن منطقة الصافية بتسليم مالك 
السيارة اللوحات المعدنية فقط.. 
اما السيارة فقد 
تسليمها  تللم 
الشللللللخللللللاص 

آخرين ولم 
يلللتلللم 

ضبط اٍي منهم -حسب الشكوى..
واشار النميري إلى انه قد رفع عدد من الشكاوى 
والمناشدات لوزارة الداخلية وأمن أمانة العاصمة 

 اي تجاوب..
َ

إال أنها لم تلق
وعبر صحيفة »الميثاق« ناشد النميري 
فللخللامللة االخ عللبللدربلله مللنللصللور هلللادي 
رئيس الجمهورية بالتوجية الى جهات 
االختصاص بالتحقيق في قضيته وضبط 
الجناة.. وإللللزام مدير امللن منطقة 
الصافية وقسم العمري بارجاع 
سيارته المسروقة.. والكشف عن 
الجناة وانصافه من تعنت ادارة 
امللن الصافية وعللدم تجاوبهم 
لتوجيهات الجهات العليا للكشف 
عللن الللمللتللورطلليللن فللي الللسللرقللة 

واستعادة سيارته..

4 أشقاء يصارعون العمى ويناشدون أهل الخير
في منطقة المراوعة بمحافظة  

الحديدة توجد اسرة يعاني 4 
أطفال اشقاء من أبنائها من ضعف في النظر 
فللي شبكية العين منذ والدتللهللم وحتى 
اللحظة ، حيث يعاني الطفل رشاد عبدالله 
حسين علي عقيل يبلغ من العمر 5 سنوات 
بحسب التقارير الطبية من ضعف بالنظر 
فللي عينيه بسبب التهابات والتصاقات 
داخل العين مع ارتفاع ضغط العين وبهما 
انفصال شبكي ويحتاج الى السفر للخارج 
على وجة السرعة نظرًا لخطورة االصابة..

كما يعاني أخوه إبراهيم من ضمور في 
العين اليمين مللع ارتللفللاع ضغط العين 
اليسرى وكانت حدة النظر بالعين ضعيفة 
جدًا ويحتاج بحسب التقارير الطبية الى 
عملية لللزراعللة بللدل عين مرجاني تحت 
التخدير الللعللام وتركيب عين صناعية 
لمواجهة العمى وهو في حالة خطرة ... 
أما المريضة رشاء عقيل شقيقتهم فهي  
تعاني ايضًا من ضعف في النظر وتحتاج 
الى عملية استكشافية الصالح االنفصال 
الللشللبللكللي وهلللي بللحللاجللة اللللى حللقللن زيللت 
السليكون وعملية إلزالة الزيت مابين ثالثة 
الى ستة اشهر وتحتاج الى سفر للعالج 
كما هو الحال ألخيها محمد الذي تعرض 
للسقوط مما تسببت له بإعاقة في العينيين 
وانعدمت الرؤية وحالته تزداد سوءًا وهو 

بحاجة للسفر وتدخل عالجي سريع.

لللمللنللار للتنمية االجتماعية  مؤسسة ا
بللمللديللريللة اللللملللراوعلللة مللمللثلللللة برئيسة 
الللمللؤسللسللة / زمللللزم أحللمللد يللحلليللي قالت 
سنبذل كل الجهد لمساعدة جميع االطفال 
الفاقدين للبصر من هذه االسرة المتعففة 
ومللد يد العون لهم.. فجزى الله الجميع 

كل خير..

وبدورنا نوجه الدعوة  الى فاعلي الخير 
وأصحاب االيللادي البيضاء لمساعدة هذه 
االسللرة التي هي بأمّس الحاجة لمساعدة 

أهل الخير ..
للللللتللواصللل ملللع مللؤسللسللة الللمللنللار للتنمية 
 -  777810927 عللليلللة ) الجلللتلللملللا ا

03312377( وجزاكم الله خيرًا.

أبناء سيئون يستقبلون رمضان بحملة لتنظيف بيوت الرحمن
أطلق متطوعون شباب  

بمدينة سلليللؤون حاضرة 
وادي حضرموت حملة شبابية تحت 
شعار " أخالقي هويتي "..  وتهدف 
الحملة لتنظيف بيوت الرحمن حيث 
بدأت الحملة الخميس الماضي بإقامة 
حملة تنظيف لمسجد باعنبة، تلتها 
حملة أخللرى لمسجدي عبدالصمد 

وشهارة بسحيل سيؤون.
الحملة تللحللرص علللللى  االعللتللنللاء 
بللنللظللافللة بلليللوت الللللللله  وتشجيع 
الشباب على  المشاركة في تنظيف  
المساجد لما فللي ذلللك مللن األجللر 
والثواب، وإيجاد جيل من الشباب 
يستشعر مسئولياته االجتماعية 
ويللسللهللم فلللي تللعللملليللق اللللروابلللط 

المجتمعية ..


