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دعاء 
َالّلُهمَّ اجَعلني فيِه ِمَن امُلسَتْغِفريَن ، َو اجَعلني فيِه ِمن ِعباِدَك 
بنَي ، ِبَرأَفِتَك  الّصاحلنَي القاِنتنَي ، َو اجَعلني فيِه ِمن َاْولياِئَك امُلَقرَّ

يا َارَحَم الّراحمنَي.

رغم أنوف 
األدعياء

لن يكون اليمنيون إاّل في مستوى المسؤولية   
الوطنية ولن يتركوا أولئك الحمقى يعبثون 
بوطنهم أو يجعلونه سلعة يعرضونها للمزاد، إن 
الوطن أسمى من أن يتحول إلى سلعة يتاجر بها 
أصحاب النفوس المريضة والضمائر الميتة واألوهام 
الزائفة والكاذبة من أمثال »ناعق البوم« وصاحب 
الكتلة البرلمانية الذي مكث في دولة عربية شقيقة 

واليزال ينبح من هناك بين الفينة واألخرى.
۹  من هذا المنطلق فقد برهن اليمنيون في كل 
زمان ومكان بحق أنهم األوفياء لوطنهم وتاريخهم 
واألكتوبرية  لسبتمبرية  ا وثورتهم  ومبادئهم 
ووحدتهم  والديمقراطي  الجمهوري  ونظامهم 
الشامخة رغم أنوف األدعياء والمرجفين في األرض.. 
اليمنيون وحدهم وال أحد غيرهم معنيون بكبح 
جماح كل المخططات التي تسعى من خاللها القوى 
االنقالبية إلى إث��ارة الفوضى وإذك��اء الفتن بين 
أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد والتصدي لكل 
محاوالتها الرامية إلى تحويل اليمن إلى افغانستان 
أخرى أو تحويل تعز إلى بنغازي أخرى أو حضرموت 
إلى صومال آخر، ألنه إذا ما انتشرت الفوضى وعمت 
الفتن، فلن يكون هناك مستفيد سوى تنظيم القاعدة 
وعناصره اإلرهابية التي تتحين اللحظة لالنقضاض 
على اليمن وإعالنه »إمارة إسالمية« على طريقتهم، 
أما أولئك االنقالبيون فليس لديهم ما يؤهلهم 
لكي يكونوا البديل ألنه ال رصيد لهم يمكنهم من 
الوصول إلى السلطة ولو كانت لهم مكانة لدى أبناء 
الشعب الستطاعوا أن ينالوا على ثقتهم في صناديق 
االقتراع في االنتخابات الرئاسية 2006م أو قبلها في 

االنتخابات النيابية 2003م.
۹  لهذا نكرر القول إن اليمنيين لن يفرطوا في 
وطنهم ولن يتركوه لمجموعة الحمقى والمراهقين 
يتقاذفونه يمنة ويسرة، ونعتقد أنه قد آن األوان ألن 
تنطق األغلبية »الصامتة« وهي األكثر صدقًا وحكمة 
واتزانًا.. حان الوقت ألن تقول كلمتها.. وال تؤجل 
ألن صمتها أربك المترددين الماكثين في »المنطقة 
الرمادية«.. ورغم أنوف األدعياء والمراهنين على 
ال��س��راب.. ستنطق ه��ذه »الصامتة« وقريبًا جدًا 

نسمعها.

فاصلة
رمضان بدون رصاص

۹  تمنى الزميل العزيز أكرم أحمد باشكيل في 
مقالة له بأحد المواقع االلكترونية بحضرموت أن 
يهل رمضان ويمضي بدون »رصاص« والذي يقرأ ما 
جاء في تلك المقالة والحظ تلك االبتسامة الساخرة 
على محياه يدرك أن باشكيل ربما قصد شيئًا آخر.. 
غير الرصاص.. فنجده يقول »هّل علينا رمضان هذا 
العام ونحن في سكرة الديزل ودوامة البترول الخالي 
من »الرصاص« في الوقت الذي فيه الرصاص هو 
لغة المتصارعين على الحكم ويقتل به األبرياء في 
مساكنهم غير آبهين بحرمات هذه البيوت وساكنيها 
وبدماء األبرياء، ودعا باشكيل أن نجعل هذا الشهر 
الفضيل محطة تأمل لما نحن فيه عّلنا نعود إلى 
ج��ادة ال��ص��واب.. وطالب في ختام مقالته برفض 
البترول الخالي من الرصاص خوفًا على الجيوب من 
لهيب سعره.. وقال: علينا أن نتداعى جميعًا ألن نجعل 
رمضان خاليًا من الرصاص فهو شهر الرحمة والمغفرة 

والعتق من النار.
٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«

 صالح أحمد العجيلي ٭

وزير الكهرباء المهندس عوض السقطري كان 
قد أجرى عملية حسابية دقيقة خلص فيها إلى 
القول إن نسبة العجز خالل شهر رمضان ستكون 
بنسبة 20% إاّل أن هناك نفوسًا اشتهت في ليلة 
حلول الشهر الفضيل تخريب الكهرباء وقهر نفوس 
اليمنيين للمرة ال���)36( وبالتالي تحويل نسبة 
العجز إلى نسبة تغطية 20% فقط، لذا لم يعد 

بإمكاننا سوى أن نقول: يارب عليك ال�)عوض(.
الشيء الغريب بالفعل أن الصينيين هداهم اهلل 

لم يبتكروا شيئًا سريعًا ألجلنا 
يحل المشكلة، لقد سئمنا 
الوالعات والهواتف النقالة 
المصاحبة لخدمة الكشاف.. 
في  يعجلوا  أن  نناشدهم 
فنحن  عقولهم  م  ستخدا ا

نعيش في ظالم بدائي..
ويذكر أن مسئواًل صينيًا 
ع��رض اس��ت��ع��داد حكومته 
تشغيل  ع  و م��ش��ر تنفيذ 
الكهرباء بالطاقة الشمسية  

وأثناء إعالن المشاورات حول هذا األمر اعترضت 
قيادات في حزب اإلصالح واشترطت أن يتم إضاءة 
منازل اعضائها مجانًا كونها صاحبة الحق في كافة 

المشاريع المتعلقة بالشمس في اليمن.
في موازاة ذلك نحن نعتب على مجلس التعاون 

الخليجي لماذا ال تعمل مبادرتهم على معالجة 
األزمة الراهنة، مرت أربعة اشهر ونحن معلقون 
آمالنا- كالبيت الوقف- عليهم.. وكأن القضية 
برمتها مشكلة مجلس التعاون الخليجي وليست 
قضيتنا نحن اليمنيين، وكأن األزمات التي نصنعها 

بأيدينا ليست حلولها بأيدينا..
أو باألصح وكأننا شعب ال حول له وال قوة وال دولة 

فما بدى بدينا عليه..
على ذكر الدول مجاملة كبيرة لنا أن نكون ضمن 
دول العالم الثالث بينما 
نحن اآلن من دول العالم 
الثالث تحت الصفر، وقد 
نصبح من اصحاب أهل 
الكهف لو استمرت األزمة 

وانطفاءات الكهرباء.
م��ن ي��ت��الع��ب بمصير 
اليمنيين بهذه الطريقة 
ال��ق��ات��ل��ة.. ول��م��اذا ندير 
ل��ه��ؤالء ظ��ه��ورن��ا إش��ارة 
إلى أن األمر ال يعنينا وال 
يهدد أرواحنا ولقمة العيش البسيطة ومستقبل 
وطن ومواطني الجمهورية اليمنية.. صحيح 
اننا صامدون وسنظل كذلك وصحيح أن هناك 
متآمرين وسماسرة تخريب ينفذون لعبة خطيرة 

بأوراق مكشوفة..

وف��ي ظ��ل امتناع البعض التخلي ع��ن هذه 
المفارقة المزعجة المتمثلة في ظلم اإلنسان 
اليمني ألخيه اإلنسان اليمني بحجة أن الشعب 
يريد، وإن علينا على األقل وفي أسوأ األحوال أن 
نشفق بحال الالجئين الصومال ونمنحهم فرصة 
قضاء شهر رمضان دون منغصات غالء األسعار، 

قطع الكهرباء وقطع األرزاق..
فهذا الجئ صومالي يقول: حقيقة كنا نحسد ما 
انتم عليه أما اآلن فإننا حقيقة لقد صرنا نحسد 

س��ك��ان ق��ط��اع غ���زة على 
النعمة التي هم فيها.

واليزال أحدهم يصر على 
أن األزم���ة التي تشهدها 
ب��الدن��ا اظ��ه��رت ك��ف��اءات 
ومواهب عدة كانت محبوسة 
ومكبوتة وغير معترف بها 
لكن غياب األمن واالستقرار 
خلقت لهم البنية المناسبة 
للبروز وسطوع نجمهم.. 
ووحده اهلل يعلم متى سيتم 

اعفاؤنا من مواهبهم واالكتواء بنار أعمالهم 
اإلبداعية.

أخيرًا
الجميع استغل األزمة السياسية أبشع استغالل، 
أحزاب، تجار، مشائخ، أكاديميون، وعاطلون عن 

العمل، وغيرهم الكثير.. ومع ذلك فإن أكثر الجهات 
التي يمكن ضبطها متلبسة بالتهمة هي المنتخب 
الوطني لكرة القدم، حيث ارجع اسباب الهزائم التي 
مني بها كرويًا إلى األزمة بحكم أنها انعكست سلبيًا 
على أدائه ولوالها لهزمنا المنتخبات األخرى شر 

هزيمة.
منذ متى انتصر هذا الفريق حتى يتحدث عن 
اسباب عارضة؟ من المعيب أن يظل يتأثر سلبيًا 
بأي شيء يحدث على مستوى العالم، حتى موجة 
ل��ت��ي ضربت  ا تسونامي 
أندونيسيا وتايالند قبل 
سنوات أثرت عليه وهزم 
يق  لفر ا م  م���ا أ منتخبنا 
التايالندي وذلك تعاطفًا 

مع أسر الضحايا.
ال أح����د ي��ن��ت��ظ��ر من 
المنتخب تقديم أي لعب 
ج��ي��د وي��ك��ف��ي أن���ه ظل 
محافظًا على مكانته ولن 
يسمح ألي��ة دول��ة عربية 

وآسيوية أن تحتل المركز األخير في أية منافسة.
طالما والحال كذلك ال أنكر أني صرت أفضل 
م��ه��ارات تلك األق���دام التي تظهر على قناة 
)fashionTV( واشجعها بحماس منقطع النظير.. 

بداًل من متابعة منتخبنا وتصفياته.

التجارة في الوزارة!!

أرتفعت األس��ع��ار إل��ى الضعف ب���دءًا من   
المواصالت وانتهاًء بعلبة الزبادي.. كانت 
الحجة الرئيسية تتمحور حول انعدام مواد الغاز، 
البترول، الديزل التي ارتفعت أسعارها هي األخرى..
ولكن بعد أن قامت الحكومة بتوفير كل هذه 
المواد.. فإنه لم يعد هناك ما يجعل األزم��ة هي 
شماعة التالعب باألسعار ونهب الجيوب المتأزمة 

للغاية من الوضع.
أليس من الضروري أن ترافق إجراءات إعادة السلع 

الغذائية ومتطلبات مقومات الحياة إلى متناول اليد 
بكل سهولة إجراءات مماثلة تتعلق بإعادة األسعار..

حمالت النزول الميداني التي تنزل لألسواق 
وتفتش عن الغشاشين والمحتكرين ال تسأل عن 

األسعار..
 يتسائل المواطن: أال يكفي تجار األزمات أرباح أزمة 

األيام الماضية؟!
بهذه الصورة لن يستفيد المواطن من جهود توفير 

السلع.

 نجيب شجاع الدين

خفافيش الصيام
الكهرباء مرة أخرى.. مازلنا للشهر السابع نلعن  

الظالم طوال اليوم ونلعن الضوء لساعة واحدة حين 
تعود الكهرباء لغرض تعطيل األجهزة.

متآمرون 
وسماسرة 

يتالعبون بأقوات 
الناس

الجميع يدفع 
ثمن األزمة 

التي افتعلها 
المشترك

تجنّب.. وتناولصوم زي الناس
تجنب تناول األطعمة    

الشعور  ل��ت��ي تسبب  ا
بالعطش كالمخلالت والطرشي 
أو األجبان والزيتون والمكسرات 

واألغذية المعلبة .
  االعتدال في استهالك البهارات 

والتوابل . 
  االعتدال في شرب المنبهات 
كالشاي والقهوة ومنتجات الكوال 

لتأثيرهم المدر للبول . 
  تناول كميات وافرة من الماء 

وكذلك والسوائل بين الوجبات 
تناول األغذية التي 
نسبة  على  ي  تحتو

عالية م��ن الماء 
وال����ف����واك����ه 
وال��خ��ض��راوات 
وال���ح���ل���ي���ب 
وع�����ص�����ائ�����ر 

الفاكهة الطازجة 
.   االع��ت��دال 

ف���ي ت��ن��اول 
األغ����ذي����ة 
ال���غ���ن���ي���ة 
تين  و لبر با
ك��ال��ل��ح��وم 

وال�������دواج�������ن 

واألسماك . 
  تجنب األغ��ذي��ة التي تشعر 
ال��ج��س��م ب���ال���ج���وع ال���ك���اذب 

كالمكسرات والحلويات . 
  تناول األغ��ذي��ة التي تشعر 
ت  ليا لبقو كا لشبع  با لجسم  ا
والمواد النشوية كالخبز األسمر 
وحبوب الصباح التي تحتوي على 

النخالة واأللياف . 
ل  و ت�������ن�������ا كميات   

م��ن��اس��ب��ة م��ن 
ال���خ���ض���راوات 
وال����ف����واك����ه 

لتجنب حدوث 
اإلم����س����اك 

الحتوائها على نسبة عالية من 
األلياف . 

  من المهم تذكر ع��دم ملء 
المعدة بالطعام ألن ذلك يؤدي 

لمتاعب صحية كثيرة . 
  ال��ح��رص على ت��ن��اول وجبة 
السحور وتأخيرها قدر المستطاع 

 .
  تذكر بأن الماء ال يخزن في 
الجسم لذلك فإن االعتماد على 
اإلكثار من شربه فقط مع وجبة 
الجسم من  يقي  ل��ن  السحور 
ال��ع��ط��ش ل��ذل��ك يجب 

شربه على فترات .

نصائح 
لمرضى السكر

على مريض السكري   
قبيل دخ��ول الشهر 
يستشير طبيبا  أن  الكريم 
مختصا في ذلك لتشخيص 
حالته ، وتنظيم عالج السكر 
بما يتناسب مع مواعيد تناول 

الطعام خالل هذا الشهر .
- م��ن ال��وص��اي��ا الهامة 
للمريض بالسكر أن يتجنب 
إج��ه��اد نفسه ف��ي فترات 
ال��ص��ي��ام ، وخ��اص��ة قبل 
اإلفطار بساعة أو ساعتين ، 
ألن في هذه الفترة يحتمل 
أن ينخفض مستوى السكر 

لديه . 
- وم��ن األف��ض��ل ف��ي حق 
خير  تأ لسكري  با لمريض  ا
وجبة السحور إل��ى ما قبل 

الفجر ، حفاظًا على صحته .
 - ك��ذل��ك على المريض 
بالسكر أن يحتسب األجر عند 
اهلل، ويصبر على ما ابتاله اهلل 
به ، فهذا أمر قدره اهلل عليه ، 
فال يتضجر وال يعترض على 

قضاء اهلل وقدره .

اإلمارات تؤمن وصول شحنة غذائية وتمور
رمضان أبين.. صيام ونزوح وأمراض ونقص في الغذاء

أسامة الشرعبي

تتزايد معاناة آالف النازحين من مدينة زنجبار حاضرة محافظة   
أبين هربًا من جحيم العمليات اإلرهابية المسلحة التي يقوم بها 
تنظيم القاعدة في المنطقة الذي يواجه عمليات نوعية وشرسة 
من قوات الجيش واألمن التي كبدتها خسائر فادحة بقتل العشرات من 

عناصر التنظيم بينهم عدد من القيادات اإلرهابية.
ويقدر عدد النازحين من مدينة زنجبار ومناطق متاخمة لها بأبين- 
بحسب آخر احصاءات أعلنتها الحكومة األسبوع الماضي- أكثر من تسعين 

ألف نازح موزعين في كل من محافظتي عدن ولحج.
ويشكو النازحون في عدن ولحج من سوء الحالة المعيشية لهم وشحة 
المعونات اإلنسانية المقدمة من قبل منظمات محلية ودولية، ويعاني 
النازحون من سوء األوضاع الصحية وانتشار بعض األمراض بينهم مثل 
المالريا واالسهال الحاد والسل.. باإلضافة إلى معاناتهم وهم صيام بالوقف 

طوياًل في طوابير وعراك بحثًا عن المعونات الغذائية الشحيحة أصاًل..
ورغم االستجابة والتعاون الكبير بين منظمات العمل الخيري المحلية 

والدولية في الجانب االغاثي للنازحين، إاّل أن هناك العديد من الصعوبات 
أبرزها يتمثل في ضعف ثقافة العمل الخيري المؤسسي وغلبة النظرة 
التقليدية للعمل الخيري سواًء لدى العاملين أو المستفيدين.. إضافة إلى 
تأخر الجمعيات عن القيام بدورها التنموي المفترض والمساند للجهود 
الرسمية وتحجيم أثرها وعملها في سد االحتياجات اآلنية للمستفيدين 

دون حل مشاكلهم.
من جهة أخرى تمكنت سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بصنعاء 
)السبت( الماضي من تأمين وصول شحنة من المواد الغذائية والتمور ضمن 
برنامج افطار الصائم في بالدنا والذي ترعاه مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان اإلنسانية والذي تستفيد منه أكثر من ثالثة آالف أسرة فقيرة في 
عموم محافظات الجمهورية إلى مخيمات النازحين في محافظتي عدن 
ولحج بسبب المواجهات التي تقوم بها القوات المسلحة واألمن ضد تنظيم 

القاعدة ومالحقة فلول عناصره ودك أوكاره في المنطقة.
وتركت هذه الخطوة أثرًا كبيرًا وبالغًا في نفوس المستفيدين الذين عبروا 
عن بالغ شكرهم وامتنانهم لدولة االمارات العربية المتحدة ولمؤسسة 

خليفة على هذه اللفتة اإلنسانية وفي مثل هذه الظروف الصعبة.


