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بدر بن عقيل

١/٦  بلقيس

أمام عرش «بلقيس» في مدينة «مأرب» التاريخية 
الحت أمام ناظري بقايا حضارة مشرقة، فهنا كانت ملكة 

عظيمة مأل اسمها الدنيا جماًال.. وأمرًا شورويًا..
ومــن هنا جــاء الــهــدهــد.. ثــم عــاد الــى سليمان بالنبأ 

اليقين..
ومن هنا انتقل هذا العرش الى سليمان.. ثم عاد..

٢/٦  فائز

يكون الخاسر فائزًا اذا أدرك ان الهزيمة ال تعني نهاية 
العالم..!!

٣/٦  األيام

نحن نعد األيام، ولكن في الواقع األيام هي التي تعدنا..
قال الشاعر :

ـــي ـــال ـــي ـــل ــــســــر الــــــمــــــرء مــــــا ذهـــــــب ال ـــــ ُي
ــــــا وكــــــــــــــان ذهـــــــابـــــــهـــــــن لـــــــــه ذهــــــاب

٤/٦  السياسة

إذا كانت السياسة هي فن الممكن، فهي -ايضًا- كما 
يقول فوليت : «فن في الخداع تجد لها ميدانًا واسعًا في 

العقول الضعيفة».
٥/٦  ضيافة

«الدار دارك» إنه أجمل عنوان ساطع لحسن الضيافة.
٦/٦  خبرات

كلما اقتربنا من كبار السن، اكتسبنا -ومجانًا- الحكمة، 
وخبرات السنين..!

عبدالله الصعفاني

مرسي.. 
ضحية جماعته..!!

اليــزال علي عبدالله صالح قــادرًا على مفاجأة  
الخصوم بما يمتلكه مــن قــدرة عجيبة على 
اقتحام المساحات الملغومة بشجاعة، وادارة المعركة 
بأقل الخسائر، ولعل ابرز ما يلفت انتباه كل من عرفوا علي 
عبدالله صالح من الجلسات الخاصة بعيدًا عن الكاميرات 
والضجيج وحساب الكلمات أن هناك تطابقًا واضحًا بين 
نموذج المسئول ونموذج المواطن يؤكد أن الرجل يعيش 

مع الناس ولم يتنصل عنهم يومًا.
في اللقاء األخير الذي جمع الزعيم علي عبدالله صالح 
باعالميي المؤتمر الشعبي العام أدركــت تمامًا قدرة 
الزعيم على المكاشفة والتصرف بمسئولية، وذلك الفهم 
العميق لدور االعالم وكيفية تهيئته ليصبح الناقل األمين 
والمعبر البليغ القادر بوعي على االقناع وترجمة األهداف 

والمبادئ السياسية وتقديمها الى الجمهور كما ينبغي.
ــتــي قــدمــهــا الزعيم  ــضــاحــات الــضــافــيــة ال ولــعــل االي
لالعالميين سدت كل الفجوات في تفكيرهم وأجابت 

على التساؤالت الحائرة التي ظلت في حكم األسرار.
لقد أحــس الزعيم عندما بــدأ بمعالجة وضــع االعــالم 
ــوصــفــات الــجــاهــزة  ــتــعــاد عــن ال الــمــؤتــمــري بنفس واب
والتنظيرات البعيدة عن الواقع، واتخذ القرارات المناسبة 
ووعد بمتابعتها وحدد موعدًا لتقييم مستوى تنفيذ 

القرارات..
والشك ان االهتمام بتطوير الخطاب االعالمي سيؤدي 
الى تطور العمل التنظيمي والسياسي كون االعالم يعد 
شريكًا فاعًال في ادارة األزمـــات وعنصرًا أساسيًا في 
الحمالت االنتخابية، باالضافة الى كونه وسيلة فاعلة في 
استقطاب األنصار والمؤيدين، وهمزة وصل بين القيادات 
العليا والقاعدة الجماهيرية، اليضاح المواقف والرؤى 
السياسية ازاء القضايا الوطنية في مختلف المسارات 
والبساطة التي يظهر بها الزعيم ليست مصطنعة كما 
يظن البعض بقدر ماهي أسلوب حياة تعامل به مع 
ات جماهيرية موسعة ليسمع  الجميع دون تكلف في لقاء
منهم ويستمد منهم أفكاره العظيمة التي أثمرت تلك 
المنجزات التي شهدها الوطن خالل أكثر من ثالثة عقود.
لسنا اليوم بصدد مدح الرجل وتعديد مناقبه، ولكنها 
مناسبة إلعادة اكتشاف قدرتنا على الصبر والتطلع بأمل 

إلى المستقبل كما يفعل علي عبدالله صالح.
سمع الزعيم من االعالميين الكثير وتفاعل معهم 
وطمأنهم وشد من أزرهم وأول مرة ندرك ان مانقوم به 
يحظى بتقدير كبير من الزعيم، وقد عبر عنه في هذا 
اللقاء وأخبرنا أنه يقرأ مقاالتنا ويتابع برامجنا وهو مالم 
نجده مع األسف لدى الكثير من قيادات المؤتمر، إال عندما 
يكون هناك خطأ غير مقصود، حينها نجد منهم العتب 

واللوم، أما أن يقال لك أحسنت فذلك من المستحيالت.
لعلني اكتب اآلن منتشيًا بعد المكاشفة التي جرت بين 
الزعيم واالعالميين بحضور بعض القيادات المعنية، 
وأعيد طرح التساؤل الذي طرحته من قبل حول ماهية 
الرسالة التي يريد البعض ايصالها العالميي المؤتمر 
الذين صمدوا في األزمــة السياسية وخاطروا بحياتهم 

ووظائفهم من أجل مبادئهم.
لماذا يتم تجاهلهم واستبعادهم عمدًا وماهي البدائل 

وا..؟ التي تم احاللها ومن أين جاء
نعول على الزعيم وعلى قيادتنا االعالمية في اصالح 
مسار االعالم المؤتمري وانصاف كــوادره واألخذ بمبدأ 
ة أوًال ثم الثقة والــوالء التنظيمي حفاظًا على ماء  الكفاء

وجهنا أمام اآلخرين..
شكرًا فخامة الزعيم لقد كنت رائعًا بدعوتك رائعًا 

بموقفك وتفاعلك وسنظل على العهد مابقينا..

 عبدالولي المذابي

ــرئــيــس   ـــقـــول إن ال اســتــطــيــع ال
المصري محمد مرسي الذي يواجه 
ثـــورة الــمــيــاديــن المصريه ليس ضحية 
معارضيه فقط واّنــمــا ضحية من حرص 

على تسميتهم "أهلي وعشيرتي"..
Ö  والمعنى أن «االخــوان» الذين دفعوا 
به الــى رأس السلطة كإحتياطي لخيرت 
الشاطر خــذلــوه عندما اعتبروه حاكمًا 
باسمهم وليس حاكمًا باسم كل شعب 
مصر وهم يوقعونه في أخطاء ويقعون في 
اخطاء حسبت عليه فدفع ثمنها واليزال 

يدفع ..
Ö  والمبالغه في أن جماعته كانت معاول 
اضعاف في وقت كان مرسي ينتظر منها 
ان تكون عوامل دفع وإسناد حتى التتسرب 
فرصة انتظرها «االخـــوان» منذ أكثر من 
ثمانية عقود.. وحقًا من استعجل شيئًا 

قبل أوانه عوقب بحرمانه .
Ö  مرسي ضحية جماعته الذين اوهموه 
ان انتقاد حزب الحرية والعدالة  واالخوان 

اعتداء على االسالم
فضال عما صــدر من المحسوبين عليه 
والمحسوب عليهم من شعارات ودعوات 
انتجت ماليين "تــمــرد" ولــم ينفع معها 
اي حديث عن ماليين "تجرد" ليضع كل 
محبي مصر اياديهم على قلوبهم خوفًا 
من مواجهه تفضي الى الشكوى من واقع 

" تشّرد"
Ö  بالفعل.. لسانك حصانك والدليل هذا 
الحصاد لشعارات الماء والــدم.. والتضعوا 
رؤوســكــم تحت المقصله .. والتقدموا 

اوالدكم لألقباط ..
واقتلوا الشيعه المصريين حتى ال يأتي 
شيعة إيـــران .. وكلها قالها متعصبون 
وجرى إحتباسها خصمًا من رصيد مرسي .

Ö  واما قبل وبعد :
أتمنى لو يخرج مرسي على الناس ويقول 
البناء شعبه  : حقنا للدماء قررت الدعوة 
النتخابات مبكرة.. حينها سيتالفى كل 
هذه التداعيات وسيقفز على االحداث بدًال 
من ان يتركها تقفز عليه وتدفع الثمن 

.."مصر".

ــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة    ـــالل ال احـــت
والــمــدجــجــيــن بمختلف األســلــحــة 
لشارع الستين الذي يقع فيه منزل رئيس 
الجمهورية.. ومنع حركة السير.. رسالة 
واضحة موجهة إلى السيد جمال بن عمر 

مبعوث األمم المتحدة إلى بالدنا..
ــوا  طبعًا الــذيــن قطعوا الــطــرق ومــازال
يحتلون جامعة صنعاء والنوادي الرياضية 
وحديقة ٢١ مــارس.. ليسوا من الحرس 
الجمهوري أو المؤتمر الشعبي العام.. وال 

من بقايا النظام.. فماذا سيبرر بن عمر ما 
يحدث في العاصمة، ومن سيتهم.. طالما 
والمليشيات المسلحة تطالب االلتحاق 
بالجيش واألمــن.. والــذي يسلحها يسرح 

ويمرح في العاصمة..

المليشيات.. واالنتقائية في المبادرة
«جمال بن عمر» رسالة لـ

اإلعالم 

أوًال...

يــجــري فــي الــيــمــن استنساخ   
تجربة طالبان بصورة مفزعة.. 
فحتى اآلن تم تجنيد ٢٥٠ ألف شخص 
معظمهم من المتطرفين.. وباألمس 
خرجت مليشيات ماتسمى بالفرقة 
وعددهم باآلالف يطالبون بتجنيدهم 

وصرف مرتباتهم..
هذا في الوقت الذي كانت قد سربت 
معلومات عــن مــغــادرة مليشيات 
الفرقة إلى خارج العاصمة.. وما حدث 
من قطع للطرقات يفضح األكاذيب 
ويؤكد حقيقة نقل تجربة طالبان الى 

اليمن..
ين كاملين  وما يؤكد ذلك هو حل لواء

من الحرس الجمهوري -سابقًا-.

الجيش.. وتجربة طالبان

«اإلصالح» يفهمها وهي طائرة!!الزنداني في الحوار الوطني
أعضاء في فريق الجيش   

واألمـــن ذهــلــوا عندما 
وجــدوا أنفسهم وجهًا لوجه 
مع الزنداني عبر ممثلي حزب 
اإلصالح الذين اصروا على انشاء 
شرطة آداب تقوم بالمهام التي 
سبق ان دعا إليها عبدالمجيد 
الزنداني عندما طالب بإنشاء 
هيئة لألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر..
فهذه هــي الــدولــة المدنية 

التي ظل حزب اإلصالح 
وكـــــهـــــنـــــتـــــه 

وقــيــاداتــه الطالبانية 
يتغنون بها في ساحات 
التغرير.. طبعًا الهدف 
تجنيد خريجي جامعة 
اإليــمــان والــعــائــديــن من 

افــغــانــســتــان وســوريــا 
وليبيا والشيشان.

أخيرًا قررت كتلة اإلصالح العودة إلى البرلمان لحضور الجلسات التي   
قاطعتها منذ أسابيع ألسباب وأعذار واهية..

وأعتقد جازمًا أن «اإلصـــالح» بــدأ يستشعر خطورة تصرفاته 
«الحمقى» تجاه شركائه وخصومه السياسيين التي تحمل نذرًا سيئة 

على مستقبله السياسي..
ومثلما أدرك اإلصالح خطورة مقاطعة كتلته لجلسات البرلمان 
وعاود الحضور يفترض عليه إدراك خطورة ممارساته اإلقصائية 

لكوادر الوظيفة العامة وإذكائه لألزمة كلما هدأت..
كما أن على «اإلصالح» ودهاقنته ورهبانه أن يمعنوا النظر 
والفكر فيما يحدث في مصر الشقيقة ويتعاملوا مع 

االحتمال اآلخر..
وال نشك في ذكاء «إصالحنا» فهو يفهمها 

وهي طائرة!!

طالب الهندسة 
وعقاب فاشي

الــنــافــذون في   
جامعة صنعاء 
مـــن حــــزب اإلصــــالح 
وخــاليــاهــم السرية 
لــم يكتفوا باحتالل 
هــذا الصرح العلمي، 
وفـــرض متطرفين 
عـــمـــداء عــلــى بعض 

الكليات بالقوة..
بل لقد وصل األمر 
بهم إلى فصل اكثر 
مــن ١٨ طــالــبــًا من 

كـــلـــيـــة الــهــنــدســة 
ــدوافــع سياسية..  ل
كما يهددون باغالق 
الكلية بشكل نهائي..
الجامعة والطالب 
يـــعـــيـــشـــون أجـــــواء 
خــــــوف وتـــرهـــيـــب 
ـــــه حـــــيـــــاة  ـــــشـــــب ت
ــــعــــســــكــــرات  ــــم ال
الــنــازيــة.. وال نسمع 
لمسئوليها صوتًا وال 

همسًا..

٩ يوليو اول ايام رمضان المبارك

كشف الفلكي القاضي احمد الجوبي ان اول ايام شهر  
رمضان المبارك ١٤٣٤هـ في بالدنا سيصادف يوم 
الثالثاء الموافق ٩ يوليو ٢٠١٣م وذلك النه بحسب التوقعات 
الفلكية سيظهر هــالل رمضان بعد غــروب شمس االثنين 
ته أقل من (٪١ ) من القرص وسيكون اتجاه  وستكون اضاء

«٥» درجات.. الهالل جنوب شرق ويقع جنوب الشمس بـ
 وقال الفلكي الجوبي بان القمر سيطلع يوم ٨ يوليو قبل 
شروق الشمس بدقيقة و٤٤ ثانية ويغرب بعد غروب الشمس 

بـ ٣دقائق و٧ ثوان.


