
ن    عد فظة  محا تعيش 
أجواء ملتهبة، أجواء يدور 
إطارها بين نارين.. نار الصيف 
وحرارته ونار الوضع الذي تعيشه 
البلد من االنقطاعات المستمرة 
للكهرباء وان��ع��دام مشتقات 
النفط التي شلت حركة مواطني 
محافظة ع��دن، وكانت سببًا 
التجار بأسعار  لتالعب بعض 
السلع الضرورية كونهم جعلوها 
شماعة لطمعهم وجشعهم الذي 

أزَّم الوضع أكثر وأكثر..
۹  إن ن��ي��ران ه��ذه األوض���اع 
طالت األخضر واليابس ولسعت 
المعيشية  ل��ظ��روف  ا ألسنتها 
ء  بنا أ يعيشها  لتي  ا لصعبة  ا
ه��ذه المحافظة، ف���زادت من 
لهيب قلوبهم وجعلتهم لقمة 
سائغة ألصحاب الفتنة الذين 
ت��م��ردوا على ال��وط��ن ونقلوا 
عدوى تمردهم لهؤالء الشباب 
المسالمين الذين ينتمون لهذه 
التي ال تعرف لغة  المحافظة 
التمرد والسالح.. وهاهم أصبحوا 
يعرفون مختلف األسلحة النارية 
بعد أن كانوا ال يعرفونها وال 

يحملون حتى البيضاء منها..
۹  إن األمان الذي كانت تعيشه 
ع��دن أصبح على كف عفريت 
بعد إغ��الق مقري شرطة دار 
سعد والمنصورة، األم��ر الذي 
جعل الشباب يجوبون الشوارع 
والحارات حاملين هذه األسلحة 
متأكدين أن مديرياتهم اصبحت 
بال رقيب أو حسيب، مما جعلهم 
يشكلون خطرًا على األسر الذين 
مواجهتهم  فون  يخا اصبحوا 
ن  يلقو ال  حتى  بهتهم  مجا و
مصيرًا مؤلمًا بسبب غياب األمن 

بينهم..
۹  إن سكان هذه المديريات 
أصبحوا يمشون بجانب جدران 
ءه���م  را آ ويكبتون  زلهم  منا
ويحتفظون بها خوفًا من قولها 
أمام هؤالء المسلحين حتى ال 
يتعرضوا ألي اعتداء من قبلهم، 
ليقينهم أنه ال يوجد من يحتمون 
به ويقيهم شر ضعفاء النفوس 
الذين اسودت قلوبهم وأصبحوا 
الي��ت��ق��ون اهلل ف��ي أفعالهم 

وأقوالهم..
۹  فمن ع��دن نبعث رسالة 
عاجلة لوزير الداخلية باالسراع 
في ممارسة مهامه بأن يصدر 
توجيهاته العاجلة ألمن عدن 
بإعادة فتح مركزي شرطة دار 
سعد والمنصورة حفاظًا على أمن 
سكانهما أسوة ببقية المواطنين 
في المديريات المجاورة وحتى 
ال تكونا مرتعًا لهذه الجماعات 
المسلحة وبؤرة االنطالقة ألي 
شغب يستهدف أمن المحافظة 
ويخدم الطامعين فيها لينفذوا 

مخططهم اإلجرامي.
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خرجت بمحافظة تعز مسيرة نسائية حاشدة ابتهاجًا بظهور األخ علي   
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على 
شاشة الفضائية اليمنية وشفائه وكبار قادة الدولة من االعتداء االرهابي 

في ال�)3( من يونيو الماضي.
وعبرت المشاركات في المسيرة التي نظمتها جمعية الخنساء بمديرية مقبنة 
األسبوع الماضي عن سعادتهن الغامرة بظهور الرئيس على شاشة التلفزيون بعد 
الحادث اإلجرامي الجبان بجامع النهدين الذي استهدف فخامته وكبار قادة الدولة.

وأكدت المشاركات تأيدهن المطلق للشرعية الدستورية ورفضهن لكل أشكال 
العنف واإلرهاب والتطرف والتخريب ،وعبرت المشاركات عن استنكارهن لالعمال 
التخريبة التي تنفذها عناصر من حزب االصالح وذلك بدعم وتمويل من القيادي 
في االصالح المدعو حميد االحمر يستهدف باالساس ضرب مدينة تعز في هويتها 

المدنية والثقافية..
ودعا بيان صادر عن المسيرة احزاب اللقاء المشترك الى االلتزام بالنهج 

الديمقراطي والحضاري للوصول الى السلطة عبر صناديق االنتخابات.

نساء تعز يحتفين بشفاء الرئيس

عدن 
بين 
نارين
 نعمت عيسى

في أول ظهور لفخامة الرئيس

زغاريد النساء تمزق حزن اليمنيين
۹  االخت زعفران المهنأ- مركز إنماء الشرق 
للتنمية االنسانية- تحدثت قائلة: حقيقة هو 
شعور ال يوصف أن نرى فخامته ونطمئن عليه 
بعد فترة من القلق وخاصة مع نشر مثل تلك 
الشائعات المغرضة التي شككت في سالمته، 
والرئيس من خالل كلمته ورغم ما يعانيه من 
آالم اال أنه مازال يحمل همّ الوطن ويفكر 
في أوضاعه، وها هو يدعو أبناء الشعب إلى 
التحاور واالحتكام للشرعية الدستورية ويحيي 
كافة أبناء الشعب، وهذا ما عهدناه منه من 
التسامح واإلحساس بالمسؤولية تجاه هذا 
الوطن، نسأل اهلل أن يمن عليه بالشفاء 

العاجل وأن يعود الى وطنه قريبًا 
بإذن اهلل.

كلمة تاريخية
ت��رى  جانبها  م��ن    ۹

األخ���ت ن��ج��اة ال��وج��رة- 
م��دي��رة برنامج الصالح 

لتأهيل الشباب- ان كلمة 
الجمهورية  فخامة رئيس 

ت���ت في  وأ تاريخية  تعتبر 
تاريخ يجسد االنتصار للوحدة 

اليمنية، وحقيقة إننا نشعر باأللم 
أن نرى فخامته يعاني من جراء ذلك االعتداء 
اإلرهابي، إال أن فرحتنا بنجاته وسالمته خفف 
عنا وأسعدنا وندعو اهلل أن يمن عليه بالعافية، 
وهذا الشعور تجلَّى بوضوح من خالل الفرحة 
التي عمت أرجاء الوطن والزغاريد التي مألت 

األجواء، في داللة أكيدة على مكانة القائد في 
قلوب أبناء الوطن.. داعية كافة أبناء الوطن 
إلى االحتكام لصوت العقل والجلوس 
ح��ول طاولة الحوار الجاد ال��ذي من 
شأنه أن يخرج البالد من األزمات التي 
أثقلت كاهله والتي ال تخدم أحدًا إال 
ضعفاء النفوس وأصحاب المصالح 

الضيقة وأعداء شعبنا..
صوت العقل

۹  في ذات السياق عبرت األخت 
الحمزي عن مشاعرها  شمس 
ب��ال��ق��ول: إن ظ��ه��ور فخامة رئيس 
الجمهورية كان ردًا على كل أولئك الحاقدين 
الذين يسعون لجر البالد إلى غياهب األزمات، 
فها هو قائد الوطن بخير ويتماثل للشفاء 
وب��إذن اهلل سيعود لليمن قريبًا، ومن هنا 
ينبغي على الجميع أن يقفوا صفًا واحدًا وأن 
يصغوا لصوت العقل، وعلى الجميع أن يدرك 

الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية من 
خالل كلمته، فتأكيده مجددًا على ضرورة 

إنما يعكس مدى  التحاور 
حرصه على سالمة وأمن 
البالد، فالتحاور الجاد من 
ش��أن��ه أن ي��خ��رج البالد 
مما تعانيه من أزم��ات 
وبالحوار يكون التقارب 
ف��ي وج��ه��ات النظر 
المتباينة وهو الطريق 
لحل كافة االشكاليات.

فرحة وابتهاج
۹  وتقول االخت إيمان رسام ان يوم 

السابع من يوليو أصبح يوم فرحة وابتهاج 
لكل يمني يتصف بالوفاء ويقابل ما قدمه 
قائد الوطن للبالد بالوفاء، ومن أجل الوفاء 
البد أن يقف كل أبناء الشعب أمام انفسهم 
ويضع كل فرد نفسه في موقع المسؤولية، 

ألن ما يمر به الوطن اليوم هو مسؤولية 
الجميع وعليه ينبغي أن يفكر الجميع كيف 
يمكن أن يكون له دور في إخراج البالد من 
غياهب االزمات المتتالية التي أعاقت حركة 
التنمية وأثرت على اقتصاد البالد وضيقت 
على كل أبناء الوطن.. نسأل اهلل أن يوفقنا 
جميعًا لنكون على قدر المسؤولية وأن يمن 

على قائد الوطن بالشفاء.
أجواء عفوية

ونختتم حديثنا مع االخت سارة عبدالغفور 
والتي عبرت عن رأيها بالقول: إن أكبر وصف 
وتعبير يمكن يوصف فرحتنا بسالمة فخامة 
رئيس الجمهورية يعكسه ذلك االبتهاج 
واالحتفاء واألج��واء العفوية التي 
عمت أرجاء البالد والزغاريد التي 
سُمعت من المنازل، وهذا ما يدل 
على أن فخامة رئيس الجمهورية 
أبناء  له مكانة ومحبة في قلوب 
البالد بعيدًا عن المماحكات السياسية 
والمصالح الحزبية، فكثير ممن احتفلوا 
وابتهجوا هم من عموم المواطنين 
البسطاء الذين تمسكوا بالوفاء رغم ما 
عانوه من أزمات في ظل االوضاع الراهنة 
لكنهم يدركون أن فخامة الرئيس له جهود 
ال يمكن أن تنسى قدمها في سبيل تنمية 
الوطن والنهوض به، نسأل اهلل أن يمن عليه 
بالشفاء العاجل، وأن ينعم علينا باألمن 

واالستقرار.

المرأة اليمنية التي ليست بمنأى عن كافة االحداث التي شهدتها البالد، فهي حاضرة بقوة ومسجلة لمواقفها الواضحة ولها  
أدوار فاعلة.. هي اليوم تعترف بالجميل لباني نهضة الوطن ومحقق الوحدة وتعبر عن احتفائها وفرحتها في أول ظهور لفخامة 
رئيس الجمهورية بعد الحادث اآلثم الذي تعرض له في أول جمعة رجب ومعه كبار مسؤولي الدولة والمؤتمر.. حول هذه المشاعر وما 

  هناء الوجيهصاحبها من فرحة تحدثت بعض االخوات وعبرن عن آرائهن بالتالي:

زعفران المهنأ:  اطمأن الجميع على صحته وتحدث رغم آالمه

نجاة الوجرة:  عمت الفرحة أرجاء الوطن بظهور الرئيس

شمس الحمزي:  على الجميع أن يصغوا لصوت العقل

لليمنيينيوم انتصار 7 يوليو إيمان رسام:

سارة  عبدالغفور:

حب الرئيس 

فرحة تغمر 
البالد

ماذا بعد التعليم العام؟!
> ها قد انتهت سنوات الدراسة في مراحلها االنتقالية 
التي ط��وت في طياتها سنوات الطفولة والشقاوة 
والالمباالة، فقد كنا عالة على أسرنا، أما اآلن فنحن 
نتأهل لنكون معولين فكل شخص منا له اتجاه وله رأي 
ولديه أفكار وكلنا سوف ينخرط في مجاله واهتمامه 
وتخصصه المحدد ولكن هناك فرقًا بين المراحل 
االنتقالية والدراسة األكاديمية، فالمراحل االنتقالية 
كانت اجبارية موحدة وكانت هي األساس لبناء األسس 
التربوية والعلمية، أما الدراسة األكاديمية هي عبارة 
عن مؤشر يتم من خالله تحديد أين سنكون وإلى متى 
ولماذا وكم سأكسب، ويمكن استبدالها بالمعاهد المهنية 
كاكتساب حرفة ما للسعي وراء عمل محترم يوفر لقمة 
العيش الكريم عند غياب المستوى التعليمي، ولكن قبل 
ذلك وذاك لدينا متسع من الوقت يقدر بسنة تقريبًا بين 

المراحل االنتقالية وتحديدًا الثانوية العامة والدراسة 
األكاديمية.. فماذا سنعمل بهذا الوقت؟ سؤال دائمًا ما 
يخطر على بال الشباب حالما يطلعون على معدالت 
نجاحهم فمنهم من يتجه إلى المعاهد اللغوية الكتساب 
لغة معينة أو البرمجيات ومنهم من يسلم رأسه الفاضي 
إلى الضياع واللهو والنوم والكسل وتصبح المصيبة هنا 
مصيبتين ألنه في األول كان رأسًا فاضيًا لكن اآلن اصبح 
فاضيًا ومتعبًا فيصبح كاألنعام يشتهي أي عشبة خضراء 
مارة من أمامه- القات- فيبدأ بإصدار األكاذيب واألعذار 
التي باتت أقبح من ذنب، فمنهم من يقول: أنا ال أستطيع 

أن أذاكر إاّل بالقات والبعض اآلخر: إذا لم أخزن أمرض..
والكثير.. الكثير من ه��ؤالء، فهم يستحقون ضرب 
السوط على أكتافهم ليحسوا ويشعروا بهذه األمانة 
التي أودعها اهلل إياهم ولكنهم اليحمدون واليشكرون 

ومازالوا يشكون قلة حيلتهم وكثرة حاجتهم ولكنني 
أعدكم أنه سوف يأتي اليوم والبالط سيتكلم ويقول ما 
ُكدّس تحته، فما أحالنا ونحن نزف الشكاوى والويالت 
والمطالب ولكن صبرًا سيأتي اليوم الذي سوف تخرج 
دود األرض جائعة من قلة الموتى وستمطر السماء دمًا 
عارًا على ما تصنعونه وتدَّعونه، ولكننا سنكون نتباهى 
بالفقر والجوع وسنظل حارمين أنفسنا حتى ال يطمع 

الغير فينا.. ولكن؟!
أين الغير، ال أحد يرانا، فكل واحد منا يراقب ذاته 

ويحسد نفسه ويخدش وجهه..
لكنني ال أريد أن أكون سوداوية النظرة تشاؤمية 
الموقف ولكن علينا دائمًا أن نتذكر وال ننسى أو نتناسى 
وضعنا، فيجب أن نكون دائمًا دقيقين في اختياراتنا لنجد 

ما نحصده.. فزهرة اليوم تحتاج لغدٍ مشرق.

  عزه السعد


