إدانات واسعة العتداء بالطجة المشترك على المؤتمرية إيمان النشيري
تعرضت القيادية المؤتمرية إيمان النشيري ومجموعة
من زميالتها لالعتداء من قبل مجموعة من بالطجة
أحزاب اللقاء المشترك وبالذات حزب اإلصالح األربعاء الماضي
أثناء قيامهن بتنظيف حوائط وج��دران في شارع تعز بأمانة
العاصمة من الكتابات واأللفاظ البذيئة والتي ال تمت لمجتمعنا
بأية صلة..
ودانت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية هذا االعتداء
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بشدة ،مؤكدة أن أولئك البالطجة الذين اعتدوا على إيمان النشيري
وزميالتها مجردون من كل القيم وتربوا في مستنقعات التطرف..
كما دان المؤتمر بذمار وردفان وحجة ومأرب محاولة االعتداء
الجبان ،مطالبين وزارة الداخلية القيام بواجبها وسرعة القبض
على أولئك البالطجة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع..
محذرين في الوقت ذاته أحزاب المشترك من التمادي في أعمال
العنف والتوقف عن االستفزازات.

االثنين 2012 / 1 / 2 :م
الموافق  / 8:صفر 1434 /هـ
العدد)1586( :

الجندي ..أصالة
اإلعالم اليمني
نبيهة أحمد محضور

..والتزال الحصبة تحت االحتالل!
< مازالت الحصبة واالحياء المجاورة لها تستباح من قبل الهمج ومازال ساكنوها يتطلعون إلى بصيص
االنفراج ،ويتساءلون متى تعود الحياة وتغيب لغة الموت والدمار واقتحام البيوت وانتهاك الحرمات ،االمهات
يتنفسن الصعداء حين يعود أبناؤهن من المدارس آمنين دون مرور يوم يتخلله أصوات الرصاص والموت الجاثم
عليهم ،معظم الساكنين في تلك االحياء يعيشون تحت الحصار خالفاً النعدام الخدمات ،ناهيك عن الكآبة والظالم
الحالك والقلق وعدم القدرة على التنقل اآلمن ..حول أجواء الموت وكيف تصفه االمهات في تلك االحياء تحدثت
لـ«الميثاق» عدد من االخوات فإلى الحصيلة:

استطالع /هناء الوجيه

< بداية تقول االخ��ت تهاني عباس من
ساكني حي مازدا :نحن منذ توقيع المبادرة
ونحن نتطلع الى ع��ودة االستقرار ولكننا
نعاني العذاب وال يمر يومًا دون أن نسمع
اط�لاق الرصاص ال��ذي ال نعلم مصدره أو
الهدف منه ،أنا لدي أقارب في الشارع المجاور
وال استطيع زيارتهم اال بصعوبة وفي فترات
متباعدة والسبب المتارس والمسلحون ،نحن
بحاجة ماسة إلزال��ة هذه المظاهر وضبط
كل من يصر على زعزعة االم��ن وتخويف
المواطنين ألن الصبر قد فاض والقدرة على
التحمل قد وصلت منتهاها..

إزالة المتاريس

< وتقول االخت ابتسام المسوري :ابنتي
تدرس في مدرسة حليمة التي تقع في حي
الصيانة وهي منطقة غير آمنة وكل يوم
ينتابني شعور قاتل من القلق الى أن تعود

وقبل يومين لم يستطع ب��اص المدرسة
إيصالها ال��ى المنزل في الوقت المحدد
والسبب ان اطالق الرصاص كان متواص ً
ال في
الحي الذي نسكن فيه اثناء إزالة المتاريس وال
ندري لماذا تلك الفوضى إذا كانوا متفقين
على إزالة تلك المتاريس ،ووقف االنتهاكات
التي تتعرض لها ..نتطلع لعودة حياة آمنة
نستطيع في ظلها ممارسة الحياة المعتادة
بشكل طبيعي.

خدمات ضرورية

< أما االخت أمة اهلل عجالن فتشكو من
االن��ع��دام التام للخدمات الضرورية في
مناطق حي مازدا ،حيث تعاني من انقطاع
التيار الكهربائي بشكل متواصل ألكثر من
شهر بسبب قطع الخطوط وكذلك الماء
والمواد الغذائية إضافة إلى خدمة الهاتف
الثابت وال يعلم السكان من أي��ن الخلل

شموخ في زمن الهروب
رقية السالمي
ال��ش��ج��اع��ة
وال��ب��ط��ول��ة
واإلق��دام والمروءة
وك����ل ال��م��واق��ف
الجسورة ..ال تتوافر
ل��دى ك��ل ال��ق��ادة..
ع��س��ك��ري��ي��ن أو
مدنيين ،وإنما لدى
قلة قليلة شاء اهلل
لها أن تجمع الحزم
وال��ج��رأة والبطولة
والمروءة والمرونة
أي معظم المقومات
االيجابية الفاصلة
التي تظهر عند اش��ت��داد المحن
واللحظات الفاصلة..
م��ن مِ��نَّ��ا ل��م ي��ع��رف أو يسمع
عن العميد الركن محمد عبداهلل
الصوملي ق��ائ��د ل���واء  25ميكا
الكائن شرق زنجبار بمحافظة أبين
الذي وُصف بأنه صاحب الصمود
االسطوري واالستبسال الصارم
من أقالم معظمها معارضة ..في
وجه العصابات المسلحة الشديدة
التنظيم ..حينما هربت قيادات من
أبين إلى عدن فيما عُرف بموسم
الهجرة إلى عدن.
رغ��م ش��راس��ة الهجوم الكاسح
ومحاصرته ،ومطالبته باالستسالم،
لكنه أب��ى حتى رغ��م المغريات،
ودافع ببسالة غير مسبوقة ونفخ
روح البطولة والشموخ واالب��اء
واالستماتة في ضباطه وجنوده
الذين سجلوا معه ما يمكن اعتباره

م��أث��ر ًة عسكرية..
ستبقى طوي ً
ال في
األذهان مما يجعلنا
نتذكر تلك المقولة:
« إ ن ا إل ن����س����ا ن
العظيم هو الذي
يشعر الجميع الذين
ه��م ف��ي حضرته
أنهم عظماء»..
ارت����ف����ع ص��ي��ت��ه
وذاعت شهرته في
ال��داخ��ل وال��خ��ارج
وتواصل صموده،
وب��ق��ي��ة ال��وح��دات
التي دخلت الخط بعد أن قص
لها الشريط ولم يفت في عضِده
شناعة الهجوم المرعب لتشويهه
وشتمه من منابر المساجد ،وقوة
الشائعات المغرضة ،بل زادهُ ذلك
قوة وإيماناً للمضي في درب الحفاظ
على هيبة الدولة وشرف الجندية،
وك��رام��ة الجيش كقوة سيادية
من خالل إلحاق الخسائر الفادحة
بالعصابات المسلحة ،ومساهمته
الفاعلة ،هو ومن معه في ايقاف
زحفهم إلى عدن وكذا تشجيع القادة
العسكريين اآلخرين لكسر حاجز
الخوف والولوج إلى ميادين معارك
التصدي لهجمات اإلرهابيين..
كلمة ح��ق وإن��ص��اف وإن كانت
متأخرة في حق هذا القائد وأمثاله
من الشرفاء القابضين على جمر
الوطن ،ومفردات البطولة والشهامة
والفداء.

مصلحة الوطن

بالضبط وتقول :يفترض أن يكون هناك نوع
من االهتمام بنا في هذه االحياء ألننا نحتاج
مثل هذه الخدمات ألننا نعتبر في مناطق
خطيرة وبرغم ذلك ال نجد من لديه مسؤولية
من القائمين على هذه الخدمات ليجدوا لنا
حلو ً
ال في توفيرها.

حياة وجحيم

أص��دق��اء أخ��ي أصيب في ساقه وه��و في
الحارة وال أحد يعلم من أطلق النار في حين
أن المتاريس والمسلحين يمألون المناطق
واالحياء ..وما نريده اليوم والذي ينبغي أن
يكون من االولويات ان يعمل الجميع من أجل
عودة االمن واالستقرار ألن االمن واالمان
اساس الحياة الكريمة التي من خاللها يتحقق
النهوض والتغيير والبناء.

< وترى االخت انهار مرغم ان اصعب شيء
يجعل حياة االنسان غير مستقرة ان يخرج كل
يوم من منزله وهو متوقع ان ال يعود ألنه
قد يصاب برصاصة أو شظية قذيفة ال يعلم
مصدرها تودي بحياته وهذا ما حدث لعدد
من السكان في أحياء الحصبة ومازدا وصوفان
عندما يتنقلون بشكل طبيعي في أوقات آمنة
وفجأة يطلق القتلة الرصاص ليكون أولئك
االبرياء من ضحاياها.
وتؤكد مرغم حديثها بالقول :إن أحد

< ونختتم استطالعنا مع االخت نبيهة
الوادعي والتي تقول :االشتباكات المسلحة
اصبحت من المظاهر اليومية وخاصة في
حيّنا ألن هناك بعض المنازل التي احتلها
مسلحون وحولوها إل��ى متاريس وت��دور
المواجهات بينهم وبين اصحاب المنازل الذين
يريدون استعادتها وهذا ما نسمع عنه في حي
الطوقي وشارع مازدا ،باالضافة الى ذلك فإن
السكان في كافة المناطق المتضررة أرهقهم
انعدام وشحة الخدمات وكذا المنظر المقلق
النتشار المتاريس واالفراد المسلحين ،هذا ما
يجعل حياتنا غير طبيعية وقد وصلنا الى آخر
حدود الصبر وعلى الجميع ان يدرك ان البالد
تحتاج اليوم للعقل والحكمة وترك المشاحنات
والمكايدات والتركيز على مصلحة الوطن
وابنائه ،وها نحن مع بداية عام جديد نسأل
اهلل أن يكون عام خير وصالح لهذا الوطن
وكل أبنائه.

كما يقال «اللسان مفتاح القلوب» فهناك
من الناس من تنفر منه من أول لقاء ..من
أول حديث ..يزعجك بتكبره ..بسالطة لسانه..
بعنجهيته ..وهناك آخرون يدخلون قلوبنا من
أول وهلة لتواضعهم وحالوة ألسنتهم والشعور
بصدق أحاديثهم.
وهناك من الناس من يغادرون ذاكرتك بمجرد
رحيلهم ..أو تلفظهم الذاكرة ومازالوا موجودين
أم��ام��ك ..وهناك آخ��رون من يستقرون فيها
ألنهم أوجدوا ألنفسهم مكاناً في عقول وقلوب
اآلخرين ..ومن هؤالء الذين أوجدوا ألنفسهم
مكاناً يخلدهم في الذاكرة وفي القلوب األستاذ/
عبده الجندي -الشخصية اإلعالمية المتميزة
والتي برزت على الساحة اإلعالمية طوال عشرة
أشهر مضت واتسمت بالوطنية ..بالشفافية،
بالمصداقية ..هذه الشخصية التي حظيت بحب
واحترام الشارع اليمني لبساطته وتواضعه ،غزا
قلوب اليمنيين بخطابه الصادق الذي يحمل في
طياته حب الوطن ويتسم بالسالسة والبساطة
في طرح الحقائق والذي نزل به إلى مستوى
المواطن البسيط دون تكلف أو زيف بلهجته
الجميلة وأمثاله الشعبية ،خطابه الذي راعى فيه
إيصال الحقائق دون تجريح ،متجنباً فيه إشعال
الفتنة أو تهويل األمور حيث سعى من خالله
إلى طمأنة الشارع اليمني الذي بات يلتف حول
شاشة التلفاز بتلهف لسماع مؤتمره الصحفي،
وكله إيمان بمصداقية ما يطرحه ،ورغم كل
ما تعرض له من إساءة ظل ثابتًا وصامداً ألنه
يمتلك مقومات ذلك الثبات وهو الوالء الحقيقي
للوطن ،بخالف تلك األصوات اإلعالمية الشاذة
هنا وهناك والتي لم تحترم أخالقيات المهنة
وجعلت من أهم أهدافها اشعال الشارع اليمني
وبث الحقد والكراهية في نفوس اليمنيين ودون
مراعاة لمصلحة الوطن!!..
األستاذ عبده الجندي ..ال��ذي اعتدنا على
صراحته وشجاعته في الطرح ،يغيب عن شاشة
التلفاز في اآلونة األخيرة ،ولكنه لم ولن يغيب
عن ذاكرة وقلوب اليمنيين بكل فئاتهم ..والذين
ألفوا بشاشته وروحه المرحة واخالصه ودفاعه
عن الوطن واحترامه الكبير ألخالقيات المهنة..
فهل يتعلم من ينوبون بخطابهم عن اآلخرين
من مدرسة الجندي اإلعالمية ويحترمون هذه
المهنة الراقية؟؟ ويسخرون ألسنتهم لخدمة
الوطن بد ً
ال من تمزيقه؟ هل سيتعلمون التواضع
كتواضع الجندي؟؟
فكم نحن بحاجة ماسة لشخصيات وطنية
والؤها وحبها للوطن ..وتسخر قدراتها لخدمته
كشخصية ا لجند ي ا لتي تستحق ا لتقد ير
واالحترام ..وعلى الدولة أ ّ
ال تنسى مثل هؤالء
المخلصين ..وال يسعنا إ ّ
ال أن نقول ننتظرك يا
أستاذ».

إلى رئيس مجلس القضاء األعلى :

دخل السجن طف ً
ال واآلن صار شيخ ًا دون ذنب اقترفه..
ناشد المواطن مارش علي محمد فارع من أبناء مديرية العدين الحكم المحدد بـ( )15عاماً إال أنني مازلت محاطاً بالجدران التي تحاصرني
محافظة إب رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي عصام السماوي ومماطالت وعراقيل القضاء وفساده وغياب العدالة كوني وحيد أسرة
برفع الضيم والظلم الواقع عليه منذ دخوله السجن على أيدي قضاة في واليوجد من يتابع عني ..ويضيف الشاكي «مارش علي فارع» أن قضيته
ظلت ( )11عاماً في المحكمة االبتدائية حتى صدر الحكم ثم خمس سنوات
محاكم إب..
في االستئناف ثم المحكمة
وق��ال في مناشدته -حصلت
العليا ح��ت��ى / 10 / 12
«الميثاق» على نسخة منها -انه
2011م وصدر حكم نهائي
إلى وزيري التربية والمالية
دخل سجن محافظة إب بتهمة
ب���ـ( )15ع��ام � ًا سجنودفع
القتل التي لم يرتكبها ولم يكن
( )500أل��ف ري���ال دي��ة..
مهيئًا الرتكابها نظراً لجسامتها
واليوم مازلت محاطًا بتلك
مقارنة بعمره الطفولي الذي لم
األس��وار غير العادلة حتى
يتجاوز ( )12عاماً..
وصلت إلى «الميثاق» مناشدة من إحدى معلمات
يأتي المخرج ع��ن طريق
وأض���اف :ان��ه سجن منذ عام
جهاز محو األمية بأمانة العاصمة وتدعى ميمونة
ف��اع��ل خ��ي��ر أو م��ن يدفع
1991م ،كما أن طفولته لم
تناشدهما
والمالية
التربية
وزيري
إلى
موجهة
السباعي،
المبلغ المحكوم عليّ به
تشفع ل��ه حينها ل��دى القضاء
مايو
لشهر
مرتبها
بصرف
الالزمة
القانونية
اإلجراءات
باتخاذ
جوراً وظلماً بعد سنوات من
2011م..
الذي لم يرحمه ولم يبحث عن
العذاب والظلم..
الحقيقة فاكتفى بطفل ال ناقة
وقالت في وثائقها :بالرغم من رسالة مدير مالية أمانة
وطالب فارع رئيس مجلس
ل��ه وال ج��م��ل ..بينما المجرم
العاصمة إلى مدير مكتب التربية بإيقاف راتب أحد موظفي
القضاء األعلى النظر في
المكتب والذي كان يعمل أمين صندوق فرع جهاز محو األمية
القاتل طليق وحر ،أقبع أنا خلف
مظلمته ورفع الظلم عنه
باألمانة ..إ ّ
ال أنه لم تتم االستجابة رغم المتابعة المستمرة..
القضبان واعاني الظلم والحرمان
ودفع مبلغ الدية المطلوب
من أبسط حقوق العيش الكريم..
وطالبت باتخاذ إجراءات رادعة وحل المشاكل والمظالم
منه..
وإنصاف اصحابها وإعادة الحق ألصحابه..
ويقول :بالرغم من انتهاء فترة

أمين صندوق «األمية» لم يسلم راتبي

مشاريع استراتيجية لتوفير مياه الشرب لمديريات لحج
لحج -وحيد الشاطري

أوضح األخ أنور المرفدي مدير الهيئة العامة لمشاريع مياه
الريف بمحافظة لحج في تصريح لـ«الميثاق» أن المكتب
وضع خطة استثمارية للقطاعات العاملة في مجال المياه تحت مظلة
الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف الممول (البنك الدولي ،الدعم
الهولندي) في اطار خطة وطموحات وأهداف وسياسات واضحة
وصو ً
ال لتحقيق االستراتيجية األساسية االنمائية من خالل توفير
المياه الصالحة للشرب للمواطنين في كافة أنحاء الريف اليمني..
وأض��اف :إن الخطة االستثمارية وخالصة األعمال المطلوبة
على مستوى مديريات المحافظة تبلغ تكلفتها (-395328000
 343965000ريال) الدعم الحكومي ..وفق الدراسات والمسوحات

الميدانية وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية..
منوهاً إلى أن االنجازات المحققة في المجال االستثماري (حكومي-
قطاعي) والتي انجزت بصورة كاملة وهي في مرحلة االستالم
األولي والنهائي وعددها ( )18بئراً ضمانات ( )10مشاريع ()3
مشاريع ضمانات مرفوعة مرحلة و( )7مشاريع ضمانات لم ترفع
وخزانات منفذة وعددها ( )10خزانات ضمانات وهي ( )5مشاريع
رفعت ،ضمانات وعددها ( )9البالغ ( )19251461ريا ً
ال ،ضمانات
( )5البالغ ( )5351373ري��ا ً
ال  ،آبار أعمال قيد التنفيذ عددها
( )5مشاريع مبلغ مرحل إلى عام 2012م وقدره ()9241671
ريا ً
ال ومشاريع ( )6قيد التنفيذ بمبلغ مرحل إلى عام 2012م
( )26426684ريا ً
ال..

