
موفق هزاع

من أجل اليمن 

بشهادة كبار الُكتَّاب والمحللين    
العرب والدوليين، فإن اليمن ومن 
خالل ما بات يُعرف بالربيع العربي قدمت 
النموذج الراقي والحضاري في انتقال 
السلطة وتداولها سلميًا دون قتل او تشريد 
لرؤساء سابقين كما حدث في بعض الدول، 
وال اللجوء الى العنف بين أبناء الوطن الواحد 
الذي يقود الى سقوط آالف القتلى والجرحى 
وتدمير البنية التحتية كما حدث ويحدث اآلن 

في بعض بلدان المنطقة.
حقيقًة.. ان الشعب اليمني بمختلف فئاته 
ومكوناته السياسية والمجتمعية اختاروا 
الطريق اآلمن لنقل السلطة وتجاوز األزمة 
السياسية التي استمرت ألكثر من عام 
وذلك بقبول »المبادرة الخليجية« المزمَّنة 
المدعومة من االمم المتحدة كونها تجنح 
للخيار السلمي بعيدًا عن العنف والقتل.. 
وذلك ما حدث فعاًل حيث توالت خطوات 
المبادرة بين األطراف السياسية وأهمها 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني واج��راء 
باختيار  لمبكرة  ا لرئاسية  ا بات  االنتخا
المناضل عبدربه منصور ه��ادي رئيسًا 
للجمهورية بإجماع غير مسبوق أشادت 
به األسرة الدولية واالقليمية خاصة الدول  
الراعية للمبادرة الخليجية، معتبرين ذلك 
يعكس رغبة اليمنيين الحقيقية واألكيدة 
في التغيير السلمي وااليجابي من أجل 

التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
ورغم بروز بعض األصوات النشاز خاصة 
في بعض أط��راف االع��الم والفضائيات 
المحلية والدولية التي تحاول ان تشوه 
االنجاز اليمني وتشكك في حقيقته وتقلل 
من قيمته السياسية واالجتماعية بأساليب 
رخيصة، إال ان علينا كيمنيين ان ال نلتفت 
لتلك األص��وات النشاز، فنحن وحدنا وال 
أحد سوانا من نقرر مصير بالدنا وشعبنا 
ونظامنا السياسي، وأن نمضي في مسيرتنا 
بكل قوة وعزم ونواصل مشوارنا االيجابي 
سلطة ومعارضة ومؤسسات مدنية من أجل 
اكمال الفترة االنتقالية المحددة بعامين 
وانجاز كل بنودها وفي مقدمتها اجراء 
عملية الحوار الوطني الشامل بين جميع 
ألوان الطيف السياسي، وصواًل الى اجراء 
االنتخابات النيابية والرئاسية القادمة 
والتي ستؤسس لمرحلة بناء الدولة اليمنية 

المدنية الحديثة.
كما علينا- وفي هذه المرحلة الدقيقة 
التي تمر بها بالدنا وبما تحمل من تحديات 
كبيرة- ان نرمي خلف ظهورنا كل أخطاء 
ومثالب الماضي، وان نفكر في المستقبل.. 
في الغد المشرق.. في مستقبل الوطن 
ومستقبل اجيالنا القادمة، وذلك بالعمل 
الوطني الجاد المخلص من جميع األطراف 
السياسية والمجتمعية وبعقلية متفتحة 
ومتقدة بعيدًا عن المماحكات والبحث عن 
المصالح الحزبية الضيقة.. وان يكون 
شعارنا في هذه المرحلة وما يليها من 
مراحل هو اليمن أواًل.. واليمن فوق الجميع 
وفوق كل اعتبار، حتى ننجز مهمتنا الوطنية 
واهدافنا السامية والمتمثلة بالرقي بالشعب 
والوطن الى مصاف عليا وغد وضاء مشرق 

عنوانه العمل والبناء والتنمية والتقدم.
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الفرقة تفرض خطيب اصالحي بالبزة العسكرية على مسجد القبة الخضراء

منعت مليشيات الفرقة المنشقة األستاذ/ علي محمد الشرفي خطيب  
مسجد القبة الخضراء غرب شارع هائل بصنعاء من اداء خطبتي الجمعة 

الماضية.
وعلمت ل�«الميثاق« ان الفرقة فرضت على المصلين خطيبًا اصالحيًا يرتدي البزة 

العسكرية وتحميه عناصر مدججة باألسلحة من الفرقة المنشقة.
وقالت المصادر ان االستاذ/ علي محمد الشرفي هو اول من قام باإلمامة والخطابة 
للمسجد، وهو غير متحزب وقد سمح قبل فترة للمدعو ردمان الجومري )اصالح( 
بمعاونته بالخطابة بحسن نية، لكن االصالحي اراد االستفراد بالمسجد واخراج مؤسس 

المسجد والخطيب المعتمد من وزارة االوقاف.
واوضحت المصادر ان االستاذ علي محمد الشرفي قد استدعي من قبل مليشيات الفرقة 
أمس الخميس وتم إيقافه بمقر قطاع الفرقة المنشقة بهائل لمنعة من اداء خطبتي 
الجمعة.. مشيرة الى ان االهالي تدخلوا واقترحوا اجراء عملية انتخابية بين الخطيبين 
داخل المسجد في وقت الحق لكن الفرقة قامت اليوم وفرضت الخطيب االصالحي بالقوة 

بعد ان ارتدي بزة عسكرية ومنع االستاذ علي الشرفي من صعود المنبر.
وقد استنكر المصلون هذا االعتداء.. واعتبروا احتالل منبر الخطابة بالقوة لن يدوم 

ابدًا..

االثنين : 26 / 3 / 2012م 
 الموافق :3 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1601(

ربع سكان اليمن بحاجة لمساعدات غذائية
كشف برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة عن أن انعدام األمن  

الغذائي في بالدنا بلغ مستويات مثيرة للقلق، مع وجود ما يقرب من خمسة 
ماليين نسمة غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه، وذلك وفقًا 
للنتائج األولية لدراسة استقصائية قام بها برنامج األغذية العالمي بالتعاون مع الجهاز 

المركزي لإلحصاء ببالدنا ومنظمة اليونيسف.
وقال تقرير لبرنامج األغذية العالمي- حصلت عليه »الميثاق«- إن ممّثلة برنامج 
األغذية العالمي في بالدنا لبنى ألمان أفادت بأن »الجوع في تزايد مستمر في اليمن، 
ويؤّثر ارتفاع أسعار الغذاء باإلضافة إلى حالة عدم االستقرار السياسي التي تشهدها 

البالد على العديد من العائالت«.
كتب/ جمال مجاهد

وأظهرت دراسة حول وضع األمن الغذائي 
في بالدنا- نّفذها البرنامج- أن 22% من 
السكان »ح��وال��ي خمسة ماليين نسمة« 
يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد وهذا 
تقريبًا ضعف النسبة نفسها مقارنة بعام 
2009م، ويتجاوز الحد الذي تكون فيه عادًة 

المساعدات الغذائية الخارجية ضرورية.
وكشفت نتائج الدراسة في الوقت نفسه عن 
أن هناك خمسة ماليين شخص يعانون من 
انعدام األمن الغذائي المتوسّط ومعرّضون 
لخطر المعاناة من انعدام األمن الغذائي الحاد 
في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وحالة 

عدم االستقرار السياسي.
وأضافت ألمان: »هذا يدل على أن ما يقرب 
من ربع سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات 

غذائية طارئة اآلن«.
ووفقًا للتقرير فإنه »في المناطق الحضرية، 
حيث كانت االضّطرابات المدنية أشد وطأة، 
ذكر أكثر من ربع األسر أن انعدام األمن قد حد 

من قدرتهم على شراء الطعام«.
وقام برنامج األغذية العالمي بتوسيع نطاق 
مساعداته اإلنسانية في عام 2012م لتوفير 
الطعام ل� 3.6 مليون شخص من الذين وقعوا 
في براثن الجوع في أعقاب االرتفاع الحاد في 
أسعار المواد الغذائية وموجات النزوح التي 
حدثت في المناطق الشمالية والجنوبية في 
البالد. ويعطي البرنامج األولوية لحوالي 
1.8 مليون يمني يعانون من انعدام األمن 
الغذائي ال��ح��اد ويعيشون ف��ي أفقر 14 
محافظة، ال سيّما النساء واألطفال، فضاًل 
عن حوالي 670 ألفًا من النازحين داخليًا 

والمتضرّرين من النزاع.
وأجريت ال��دراس��ة خ��الل شهري نوفمبر 
وديسمبر2011م، وتضمّنت مقابالت مع 

ما يقرب من ثمانية آالف أسرة في 19 من 
أصل 21 محافظة.. كما قامت بدراسة الوضع 
واالستهالك الغذائي ألكثر من 11 ألف طفل 
وحوالي 10 آالف من األمهات الذين تتراوح 

أعمارهن بين 15 و49 عامًا.
وسيكون التقرير النهائي للدراسة متاحًا 
في أواخر أبريل ويتضمّن النتائج التفصيلية 

المتعّلقة بالتغذية.  
وأشارت النتائج األولية إلى أن معدل سوء 
التغذية الحاد العالمي في بالدنا ينذر بالخطر 
في العديد من مناطق البالد، حيث إن سوء 
التغذية الحاد وصل إلى أسوأ معدالته في 
محافظة الحديدة بنسبة 28%، وهي أعلى 
بكثير من حد الطوارئ الذي تضعه منظمة 
الصحة العالمية والذي يبلغ 15%.. كما أن 
سوء التغذية المزمن بين األطفال وصل إلى 
معدالت تثير القلق، ففي محافظة المحويت، 
على سبيل المثال، يعاني حوالي 63.5% من 

األطفال من التقزّم.
وسيقوم برنامج األغذية العالمي بالعمل 
مع شركائه في مجال العمل اإلنساني على 
األرض لضمان تلبية االحتياجات العاجلة، 
كما دعا إلى العمل المشترك من أجل زيادة 
المساعدات إل��ى اليمنيين األكثر عرضة 

للخطر.
أصدقاء اليمن

وك���ان الناطق ب��اس��م وزارة الخارجية 
البريطانية أعلن أن االجتماع الوزاري لمجوعة 
أصدقاء اليمن سيعقد في العاصمة السعودية 
الرياض في ال� 23 من مايو القادم، وذلك 
عقب عقد اجتماع تحضيري في العاصمة 

البريطانية لندن يوم الجمعة الماضي.
وق��ال البيان: »إننا ملتزمون بمساعدة 

اليمن على االستجابة لمقترحاته المفصّلة 
والمحدّدة وفق أولويات بشأن اإلصالح وفق 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأجندة 

اإلصالح الوطني«.
ولفت البيان إلى أن اليمن »يواجه أوقاتًا 
عصيبة مليئة بتحديات أمنية وسياسية 
واقتصادية وإنسانية كبيرة.. وبينما ينتقل 
اليمن لمرحلة االنتهاء من االستعدادات 
للمرحلة الثانية من عملية االنتقال، وخصوصًا 
الحوار الوطني، فإننا نرحّب بالعزم الجاد 
الذي أعرب عنه اليوم.. إننا ملتزمون، إلى 
جانب شركائنا برئاسة المجموعة- المملكة 
العربية السعودية- واألعضاء اآلخرين، ببذل 
كل ما باستطاعتنا إليجاد سبل ملموسة 

لدعم خطط اليمن لإلصالح«.
وأشار البيان إلى أن »التدهور األخير في 
التعاون السياسي في اليمن مثير للقلق، 
ون  لتعا ا ت  عا لجما ا فة  بكا نهيب  ونحن 
بشكل بنّاء في عملية االنتقال.. والحكومة 
البريطانية تصادق على البيان الصادر عن 
مجموعة العشر في صنعاء يوم 22 مارس، 
مستذكرًا مسئوليات كافة األطراف كما ورد 

في مبادرة مجلس التعاون الخليجي«.
احتياجات إنسانية

إل��ى ذل��ك ق��ال رئيس الوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمات الالجئين أحمد الكحالني بعد 
مشاركته في اجتماع األمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي وممّثلي ال��دول الداعمة 
لالحتياجات اإلنسانية في بالدنا الذي عقد 
مؤخّرًا في الرياض: إن االجتماع تطرّق 
إلى حجم المشكلة اإلنسانية والدعم المالي 
الذي تحتاجه الخطة اإلنسانية في اليمن 
لعام 2012م لتنفيذها والذي قدّره مكتب 
االحتياجات اإلنسانية في اليمن التابع لمكتب 
األم��م المتحدة وبعض المنّظمات المعد 
للخطة بحوالي 447 مليون دوالر، فيما لم  

يتوافر منها حتى اآلن سوى %15..
وأوضح الكحالني أنه استعرض في االجتماع 
أوضاع النازحين من محافظات صعدة وعمران 
والجوف وأبين والذين يقدر عددهم ب� 500 
أل��ف نسمة، وك��ذا أوض��اع الالجئين من دول 
القرن األفريقي الذين يدخلون بالدنا بطرق 
غير شرعية، والذي توّقع أنهم مسجّلون في 

المنظمات المعنية بحوالي 500 ألف الجئ.

كهرباء الحديدة تصارع من أجل البقاء!!
الحديدة- وليد غالب

تزداد معاناة المواطنين في محافظة الحديدة في  
فصل الصيف في ظل انقطاع التيار الكهربائي 
وتتفاقم  نتيجة الحر الشديد، فاالنقطاعات الكهربائية فيها 
ليست مركزية فقط او بسبب التحكم المركزي وانما ايضًا بسبب 
ما يحدث من مشاكل في المحطات التحويلية والشبكة المحلية 

وانفجار المحوالت وغيرها..
أوضح م�ج��ي�ب الش�ع�بي- م�دير ع�ام الكهرباء بمحافظة 
الحديدة- ان الوضع الحالي للمحطات التحويلية سيئًا جدًا 
والشبكه الكهربائية متهالكة ويجب إعطاء المحافظة أهمية 
وأولوية إلنقاذ منظومتها الكهربائية ومنع االنهيار الكامل 

لها.
مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء و اإلدارة العامة لمؤسسة الكهرباء 
استشعرت خطورة الوضع الكهربائي في الحديدة وتم نزول 
نائب المدير العام لقطاع التوزيع وكذا مدير عام المشاريع 
المركزي بالبنك الدولي واللذين ُذهال من الوضع مما استدعى 
سرعة تنفيذ مشروع إسعافي للحديدة قبل انهيار منظومة 

الكهرباء.
مضيفًا انه تم تخصيص مليارين و300 مليون ريال للحديدة 
اعتمدت ضمن البرنامج االستثماري على مدار 3 سنوات، 
وكذامبلغ 700 مليون ريال لمواجهة المشاريع االسعافية.. 

إضافة إلى 400 مليون ريال لتحسين كهرباء زبيد.
وقال الشعبي انه هذه االعتمادات سوف تخصص لمواجهة 
ما توصي به الدراسة المتكاملة التي يجري إعداداها من اجل 
تحسين وضع الكهرباء بالمحافظة والتي يعاني ابناؤها وسكانها 
اآلمرين جراء الحر الشديد ومشاكل االنقطاعات التي تحدث 

نتيجة أعطال في الشبكة والمحوالت والمحطات.
ويبدي مدير كهرباء الحديدة استغرابه من عدم اجراء صيانة 
دورية او تحديثات في المنظومة الكهربائية في الحديدة وبقاء 

الوضع على ما هو عليه طيلة الفترة الماضية.
وذكر مجيب الشعبي انه حاليًا يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
محطات التحويل العاملة حيث تم االنتهاء من استكمال تبديل 
الدائرة الكهربائية األولى الممتدة من راس كتيب الى الحديدة، 
وتوفير 14 كيلو كابالت x6301 بغرض إنشاء محطة تحويل 
عاجلة في شارع جمال بمديرية الحوك بقدرة 20 ميجاوات من 
اجل تخفيف االحمال واالختناقات في المدينة في خطوط ال�11 
.ك.ف.. وكذا إعداد دراسة وتصاميم لكهرباء منطقة البيضاء 

الشمالية.

وكشف مدير كهرباء الحديدة ان فريقًا فنيًا متخصصًا قام 
بعمل دراسة متكاملة لتغيير نظام عمل المحطات الحالية 
كونها مختنقة وخصوصًا محطة الحالي والنها تعمل على خط 
واحد وسيتم تغييرها الى نظام الحلقات والذي يضمن استمرار 
الكهرباء بالحديدة بدون اختناقات، مع مد دائرة ثالثة في باجل 
بغرض تخفيف االحمال على الخطوط )ال�11 ك.ف(.. إضافًة إلى 
إنزال محول جديد بقدرة 90 ميجاوات لدعم نقل الطاقة من 

الشبكة الوطنية الى المدينة.
مضيفًا: أنهم بصدد تنفيذ مكون الحديدة بشارع الخمسين 
يشمل محطة تحويل رئيسية 33/132 طاقتها 60ميجاوات 
)محطة الخمسين( وخط ناقل 133 بطول 12 كم، وبناء 
محطة تحويل أخرى 11/33 بقدرة 30 ميجاوات، وانه قد تم 
بهذا الصدد عمل محاضر تنفيذ مع مدير عام النقل لمحطات 

التوليد بالوزارة.
وقال الشعبي إن التفاوض الي��زال مستمرًا مع مدير عام 
مشروع قطاع الكهرباء الممول من البنك الدولي المهندس 
الشريف محمد سعيد والذي يبذل جهودًا كبيرة من اجل تمويل 

عدد من المشاريع المهمة واالستراتيجية.
منوها الى انه تم االتفاق مع قيادة المؤسسة على عدم الفصل 
المركزي على المحافظة إال بالتنسيق مع التحكم الفرعي حيث 
كان التحكم المركزي يسبب الكثير من المشاكل مع المواطنين 
بسبب الفصل المركزي بدون تنسيق مع التحكم الفرعي وإدارة 
المنطقة وقد تم عمل محضر بهذا الصدد مع نائب مدير عام 

المؤسسة لقطاع التوزيع . 
وعبر مجيب الشعبي عن شكره على التفهم والتعاون 
واالهتمام مع مشاكل واحتياجات قطاع الكهرباء بالحديدة 
والذي أولته قيادة المحافظة جل االهتمام ممثلة بالمحافظ 
أكرم عطية وقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء 
ممثلة باألخوين صالح سميع وزير الكهرباء وخالد راشد مدير 

عام المؤسسة .
يشار إلى ان منطقة كهرباء الحديدة تحولت الى ورشة عمل 
كبرى إلنقاذ المنظومة الكهربائية وتحسينها.. وتباشر هيئة 
استشارية فنية عملها ميدانيًا على مدار الساعة من اجل ذلك، 

برئاسة المهندس جالل ناشر .

عماًل بحق الرد

مدير مركز األورام 
السرطانية يوضح

األخ/ محمد أنعم رئيس 
تحرير صحيفة »الميثاق« 

المحترم
جاء في العدد السابق من 
صحيفة »الميثاق« الغراء 
في مقال د. محمد الشرعبي 
المعنون ب�»حورية مشهور 
تدافع عن المفسدين« ان 
وزي��ر حقوق اإلن��س��ان في 
حكومة ال��وف��اق ه��ي من 
أوص��ت وعملت على إعادة 
الدكتور نديم محمد سعيد 
إل��ى إدارة م��رك��ز األورام 
السرطانية وه��ذا الكالم 
ال صحة ل��ه خصوصًا وان 
عودة مدير المركز إلى عمله 
ج��اء بتوجيه م��ن رئ��ىس 
الجمهورية وق���رار وزي��ر 
ن  لسكا ا و مة  لعا ا لصحة  ا
ال��دك��ت��ور أح��م��د العنسي 
وحول االتهامات التي وجهت 
للدكتور نديم بأنه مفسد 
فإن الدكتور نديم يطالب 
مختصة  تحقيق  بلجنة 
ومحايدة للتحقيق في أي 

اتهامات وعند وجود أي فساد 
لية  مسئو ل  لمسئو ا نه  فإ
أقصى  وسيتقبل  مباشرة 
العقوبات ودون ذلك فإن تلك 
االتهامات لن تنقص منه 
شيء، والكثير من الهراءات 
ال��ت��ي ي��س��وق��ه��ا البعض 
لإلضرار بسمعة نديم محمد 
سعيد تارة تحت مبرر بأنه 
من بقايا النظام كونه من 
أع��ض��اء المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام واخ���رى تحت مبرر 
فساد وت��ارة يتهم بأنه قاد 
بالطجة بتعاون عارف الزوكا 
كما يروج االخوان المسلمون 
الذين يسعون للسيطرة على 
المركز بقيادة فؤاد الحسني 

وأنصار االخوان اآلخرين.
نرجو نشر ردن��ا ه��ذا في 
نفس الصفحة.. واهلل ولي 

التوفيق..

مكتب الدكتور نديم محمد 
سعيد -مدير مركز األورام 
السرطانية بصنعاء

تلقت الصحيفة ردًا من مكتب الدكتور نديم   
محمد سعيد -مدير مركز األورام السرطانية 
بصنعاء- يوضح فيه ما جاء في مقال نشرته صحيفة 
الماضي تحت عنوان »حورية  العدد  »الميثاق« 
مشهور تدافع عن المفسدين« لكاتبه الدكتور محمد 

الشرعبي.. وعماًل بحق الرد ننشره كما جاء..


