
جاء رمضان هذا العام ووحده الظالم وأشباح آل سعود 
يعيثون فسادًا في البالد.. قتًال وتدميرًا وحصارًا ظالمًا 

يحرم المواطنين حتى من أبسط مقومات الحياة..
بيوت الله التي تظل عامرة أصبحت شبه خالية.. ال 
ماء.. ال كهرباء.. وال أمن.. وال يكفي هذا الحال الكئيب 
والبائس الذي يعاني منه الصائمون، بل ما زاد الطين بلة 
هو دخول السيارات المفخخة على الخط، وتحديدًا في 

شهر رمضان المبارك..
المواطن يفر من منزله الى بيوت الله، وها هو يجد 
 من نوع آخر.. أشباح مجنونة تفتك بالناس 

َ
ة
َ
َتل

َ
نفسه أمام ق

وتمزق أجسادهم الى أشالء بدون حق..
يا الله.. لم يعد أحد يخاف من أن ُيسرق حذاؤه في بيت 

الله، بل أن تزهق روحه أثناء الصالة.
وتجد رغم هذه المأساة من يفطر القلب عندما يهتف 
مــرددًا «الصرخة».. وهكذا نعيش رمضان تلفنا أحزمة 

ناسفة..
ليالي رمضان تصول وتجول فيها أشباح آل سعود.. تقصف هنا.. تدمر 
هناك.. تبيد هذه القرية.. تحرق تلك المزرعة.. تنسف هذا المسجد أو 

تفجر مخزنًا ما أو محطة أو قاطرة في خط السير.
أشباح آل سعود حولوا حياة كل أسرة جحيمًا.. ال غاز.. ال بترول.. 
ال ديــزل.. ال عمل.. حتى أصحاب «السنبوسة» والرواني وغيرها من 
مأكوالت رمضان سرقتها أشباح آل سعود.. فعندما ترفرف نفسك 
لهذه الوجبة أو تلك يأتيك الرد سريعًا ما فيش ماء.. ما فيش كهرباء.. 

ما فيش .. ما فيش.. كل شيء التهمته أشباح آل سعود.
ْبرة» أن كل شيء أصبح 

ُ
لكن ماذا عن الكهرباء.. بعد أن وعدنا «الخ

جاهزًا وصار زر التشغيل على بعد األصابع..
لألسف تجد أن كل شيء يتبدد أمامك، وعلى أبناء الشعب أن يتكيفوا 
على حياة الظالم مثلما تكيفوا العيش والتحدي في مواجهة طائرات 

العدوان السعودي.
تعالوا.. لتعرفوا الحقيقة عن واقع الكهرباء حيث إن المؤسسة العامة 
للكهرباء تعترف بأنها تواجه مشكلتين رئيسيتين في تزويد البالد 
بالطاقة وهما انعدام الوقود عن محطات التوليد الرئيسية وتوقف 
محطة مأرب الغازية عن العمل جراء العدوان السعودي  والحصار 

الجائر المفروض على البالد.
ويصدمنا مدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد- في مؤتمر 
صحفي عندما يقول: إن الخسائر المالية التي لحقت بالمؤسسة جراء 
العدوان السعودي  تجاوز ٧٥ مليار ريال، منها ٥٠ مليارًا خسائر 
األضــرار التي طالت الشبكة الوطنية في محطات التوليد والتحويل 

وخطوط النقل، و٢٥ مليارًا فاقد مبيعات الطاقة الكهربائية وانخفاض 
اإليرادات.

لكن األسوأ من ذلك أنه يعترف بأن محطة توليد المخا توقفت عن 
العمل  بسبب نفاد الوقود، في الوقت الذي كانت تعمل بأحمال منخفضة 

ال تتجاوز ٨ ميجاوات يتم بها تغذية مصنع البرح.
 لديها سوى ٣٠٠ 

َ
وأما "بالنسبة لمحطة رأس الكثيب فإنه لم يتبق

طن من الوقود يتم بواسطتها تغذية مستشفى الكلى في الحديدة 
بالطاقة الكهربائية..المحطة مهددة بالتوقف كليًا عن العمل في أي 

وقت.
وفيما يتعلق بمحطة حزيز فيذكر أن المحطة لديها حاليًا ٤٠٠ 
طن من الوقود فقط وهي غير كافية لتشغيلها بكامل طاقتها أو 
حتى بأحمال عالية تساعدها على تغذية العاصمة صنعاء بالطاقة 

الكهربائية.
الفتًا إلى أن محطتي ذهبان وصنعاء توقفتا عن العمل كليا النعدام 

الوقود.
وبالنسبة لمحطة مأرب الغازية، قال مدير عام المؤسسة العامة 
للكهرباء: "هناك ثالثة أبراج في منطقة الجدعان- محافظة مأرب- 
تضررت جراء العدوان السعودي، واحد منها تم تدميره تدميرًا كامًال، 
فيما تضرر البرجان اآلخران جزئيًا، وقد استطاع الفريق الفني التابع 
للمؤسسة والموجود في محافظة مأرب منذ أكثر من شهرين، إصالح 
البرجين المتضررين جزئيًا وبدأ بنقل برج احتياطي لتشييده بدًال عن 
البرج المدمر، وفي حال تمكن الفريق من الدخول إلى موقع البرج المنهار 

فإنه سيتم إعادة التيار الكهربائي لمختلف محافظات الجمهورية.
وناشد مدير المهندس خالد راشد، الحكماء وكل القوى السياسية 
والمنظمات المعنية التعاون مع المؤسسة لتمكين فريقها الهندسي 
الفني من الدخول إلى مواقع العمل إلصــالح األضــرار وإعــادة التيار 

الكهربائي لكل أبناء الوطن.
مشيرًا الى أن انخفاض األحمال الكهربائية في منظومة المحطات 
الواقع في (تعز - عدن - صنعاء) إلى ٤٥ ميجاوات عمل على تقسيم 
المنظومة الوطنية إلى جزئين، الجزء األول هي المحطات السابقة الذكر 
، والثاني محطتا (الحسوة - المنصورة) وهما تعمالن بحسب اإلمكانات 
المتوافرة لهما حاليًا، وقال: إن محطة شيناز البالغ تكلفتها نحو ٧٠٠ 
مليون دوالر تعرضت للقصف من قبل العدوان السعودي وتم تدميرها 

كليًا، ويصعب في الوقت الراهن إعادتها للخدمة .
وال تكتفي المؤسسة بذكر هــذه الفجائع فقط بل أن مدير عام 
الكهرباء يعترف بأن المؤسسة لم تعد قادرة على تغطية مرتبات 

موظفيها من عاملين وفنيين.

ليالي رمضان
ظالم.. وأشباح تحاصر البالد

يعيش اليمنيون تراجيديا أخرى في ليالي شهر رمضان المبارك.. لياٍل سوداء ثقيلة تجثم   
على أنفس الماليين الذين اعتادوا إحياء هذا الشهر الكريم بالذكر والسمر العائلي وتبادل 

الزيارات بين األهل واألقارب والجيران.
فــي هذا العام يحيي اليمنيون ليالي رمضان بشــكل يعكس حجم المأســاة التــي يعانون منها، 
فالمدن والقرى تحولت الى لجة من الظالم تجثم بثقلها على قلوب وصدور كل المواطنين، وتخنق 
ّراء القــرآن الذين يصدحون 

ُ
فرحــة األطفــال.. ويبتلع هذا الليل الموحــش حتى أصوات الذكر وق

بأصواتهم في مثل هذه الليالي المباركة في مساجد العاصمة وبقية مدن وقرى اليمن..

محطات الكهرباء تعتزم 
التوقف عن العمل في 
معظم المحافظات
برج كهربائي واحد في مأرب وراء معاناة ٢٥ مليون مواطن

«صنعاء اليمن طافية» وللمرة األولى تدخل  السيارات المفخخة إلى أجواء المساجد
حرمان من أبسط مقومات الحياة وطائرات آل سعود تعيث فسادًا

تقارير العدد:  
(١٧٦٧)

 29 / يونيو / 2015م  
12 / رمضان / 1436هـ 8االثنين: 

رمضان في اليمن.. تردٍّ في الوضع 
االقتصادي واستمرار للعدوان السعودي

 هشام سرحان

وحدها االستعدادات الروحية تملكت 
غالبية اليمنيين وهم يستقبلون شهر 
 من االستياء جراء 

ُ
رمضان، لكنها لم تخل

تردي االوضاع االقتصادية واالنسانية 
الـــذي خلفه عـــدوان التحالف بقيادة 
السعودية والحصار المفروض على 

اليمن والذي يناهز شهره الثالث. 
 ما تزدحم قائمة المتسوقين 

ً
وعادة

بالسلع الرمضانية التي اعــتــادوا على 
شرائها كل عام، لكن شهر الصوم في 
هذا العام كاد أن يكون بال استعدادات، 
بال سلع، بال أموال، بال خدمات أساسية، 
ــعــديــد من  ــــك حــســب أحـــاديـــث ال وذل

المواطنين .
ــمــواطــنــيــن ال  حــســن كــغــيــره مـــن ال
ه مــن صعوبة الظروف  يخفي استياء
االقتصادية واستمرار العدوان وغالء 
اسعار السلع وعدم توافر الكثير منها 
وغياب الكثير من الخدمات االساسية.

وتشير العديد من التقارير الى تدني 
القدرات الشرائية للموطنين وتراجع 
معدل دخل الفرد ، فيما يقفز معدل 
الفقر والبطالة الى أعلى مستوياته ... 

وتزامن استقبال رمضان مع عدوان 
أهلك الحرث والنسل الى جانب حصار 
بري وبحري وجوي خلف ترديًا مروعًا 
فــي االوضـــاع االنسانية لبلد يستورد 
معظم احتياجاته السيما الغذائية 
منها، وهو ما يعده قانونيون وحقوقيون 
مــأســاة انسانية تــكــاد تــكــون االخطر 
واألبشع عالميًا جــراء تدمير العدوان 

كل مقومات الحياة االنسانية .. 
ـــمـــتـــحـــدة كـــغـــيـــرهـــا مــن  االمـــــــم ال
ــيــة الــتــي دعـــت الــى  المنظمات الــدول
توفير المساعدات الغذائية والمنقذة 
ــــألرواح، تحدثت عــن تـــردي الوضع  ل

االنساني وأشارت مؤخرًا الى أن ٨٠٪ 
من اليمنيين باتوا بحاجة الى مساعدات 
انسانية، األمر الذي يظهر مدى التردي 
ــعــدوان الــســعــودي على  الـــذي خلفه ال

اليمن .
ويشكو العديد من التجار من الركود 
الــذي يخيم على االســـواق وقلة اقبال 
الناس على شراء السلع الرمضانية، كما 
يرجعون ارتفاع االسعار الى الحصار 
الــذي يفرضه الــعــدوان السعودي منذ 
أواخر مارس الماضي والذي يمنع وصول 
البضائع والوقود والمواد االغاثية الى 

اليمن.. 
ويبقى الحديث حاضرًا عن الجهات 

ــرقــابــي المنوط  المختصة والــــدور ال
بها والتي تعزو ما يحدث الى الحصار 
والعدوان الذي تقوده السعودية والذي 
استهدف المصانع والمتاجر واألسواق 
ــاقــالت االغــذيــة وصــوامــع  ومــخــازن ون
الغالل ومنع السفن المحملة بالبضائع 

من الدخول الى الموانئ اليمنية.
كما تتحدث تلك الجهات عن عراقيل 
يضعها الـــعـــدوان، األمـــر الـــذي أوعــز 
لشركات المالحة الدولية برفع تكاليف 
النقل، ما دفــع العديد من التجار الى 
التوقف عن استيراد أي بضائع، في حين 
تربض السفن المحملة بالبضائع خارج 

المياه اليمنية..

معرض صور عن جرائم العدوان السعودي على اليمن
قيم في المركز الثقافي بأمانة العاصمة المعرض التصويري (آل سعود-جرائم- بالحدود) 

ُ
أ

والذي نظمته اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود اإلغاثة بالتعاون مع الهيئة 
النسائية ألنصار الله بمديرية الصافية وبرعاية وزارتي الثقافة وحقوق اإلنسان .

ويحتوي المعرض التصويري على أفضل صور التقطتها عدسات المصورين في معظم أنحاء 
اليمن والتي كانت ومازالت تحت قصف العدوان السعودي منذ أكثر من ٩٣ يومًا، أدى إلى إزهاق 
أرواح األطفال والنساء والرجال بدون تمييز وبصورة لم يشهد لها التاريخ مثيًال في بشاعتها 

وتأثيرها .
ويحتوي أيضًا على أفضل ما رسمته ريشة الرسامين من رسومات تصف العدوان وتصف 
ات الغاشمة النازية بل أشد  همجيته ودمويته وما آل إليه الوضع في اليمن جراء هذه االعتداء
منها وأعظم.. وعكسوا أيضًا صمود الشعب اليمني أجمع في وجه هذه النازية الغاشمة السعودية 
وفي وجه الحصار الذي يفرضونه تحت مرأى ومسمع العالم أجمع ومنظمات األمم المتحدة 

والمنظمات اإلنسانية والحقوقية والتي نسفت كل مبادئها السابقة نسفًا في أرض اليمن .
الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لمدة خمسة أيام من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة 
بعد العصر وسيتم نقل هذا المعرض إلى عدد من دول العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا 

ليكون العالم أجمع على دراية كافية بما حصل ويحصل في أرض الوطن .

طيران العدوان السعودي ُيعاود 
استهداف سد مأرب القديم

جدد طيران العدوان السعودي- أمس االحد- استهدافه لسد مأرب 
أقدم األماكن التاريخية على مستوى الجزيرة العربية.. وأبرز المعالم 

المرتبطة باليمن وحضارته الخالدة.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة مأرب أن طيران العدوان السعودي 
قصف سد مأرب القديم بغارتين، كما استهدف مزرعة أحد المواطنين 

في منطقة األشراف مخلفًا حريقًا هائًال في المزرعة.
ودان المصدر استهداف العدوان السعودي سد مأرب القديم الذي 

يعتبر من أقدم وأهم السدود في الجزيرة العربية .. 
معتبرًا استهداف المواقع األثرية عمًال إجراميًا وخرقًا لالتفاقيات 
الدولية التي كان آخرها النداء العالمي لمنظمة اليونيسكو بتجنيب مواقع 

التراث االنساني من استهداف عسكري مباشر أو غير مباشر .

العثور على مصنع يزّود القاعدة 
باألسلحة في كريتر عدن

قــال مصدر عسكري إن قــّوات 
جان الشعبية عثرت 

ّ
الجيش والل

لخفيفة  عــلــى مصنع لألسلحة ا
والمتوسطة فــي مدينة كريتر 

بمحافظة عدن.
وأوضــــح الــمــصــدر أن المصنع 
الذي تم العثور عليه كان يخفي 
لحقيقية تحت اسم  ا نشطته  أ

أحــد معامل الــذهــب .. الفتًا إلى 
ــجــان الشعبية  ــل أن الــجــيــش وال
ضبطوا هــذا المصنع الـــذي كان 
بـــداخـــلـــه كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
األسلحة المتوسطة والُمسّدسات 
المخصصة لعملّيات االغتيال التي 
كان يتم تزويد عناصر القاعدة 

بها للقيام بأعمالها اإلجرامية.


