
ذريعة ...
الحقيقة التي يجب ان يدركها 
كل يمني أن القاعدة باليمن كلها 
(مــخــابــرات أمــريــكــيــة) تحركها 
امريكا وفــق مصالحها من خالل 
سباقها المحموم مــع بريطانيا 
لالستحواذ على اليمن.. او على 
الممرات المائية الدولية التي تقع 
تحت سيادة اليمن ومن خالفها 
بالتوجه مــن القاعدة فــي اليمن 
ترسل له طائرة بدون طيار.. وما 
تبني النظاري واآلنسي لتفجيرات فرنسا اال لرغبه امريكية 

في ايجاد ذريعة الحتالل اليمن مثل افغانستان وفيتنام.

سالفة المؤيد:

عام التعليم في اليمن كما اعلنت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء..

فيسبوك
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مواليد ١٩٧٥م
ــجــة ثـــانـــويـــة الــشــهــيــد  خــري

الكبسي 
كلية االعالم جامعة صنعاء 

موظفة لدى قطاع التلفزيون 
اليمني قناة سبأ 

مخرجة تلفزيونية حازت على 
العديد من الجوائز..

المخرجه ابتسام الحيدري 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات
فيصل الشبيبي

ـــون جــيــدًا  ـــدرك جــمــيــُعــهــم ُي
أن المخرج الوحيد مــن الوضع 
الراهن هي االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية العاجلة ، لكنهم 
ــهــم لمعرفتهم  يــصــمــون آذان

المسبقة بنتائجها !!

أنوار علي

انــتــبــهــوا أحـــد يــقــول نقاطع 
ــعــطــور الــفــرنــســيــة لتدمير  ال
االقــتــصــاد الفرنسي نكاية في 
جريدتهم !!؟! يا أمــة ضحكت 
من جهلها كل مخلوقات الباري .

عادل العبدلي

 
ال يحدث إال في اليمن.. الغني 
يجد الكل يتهافت إلى مناصرته 

وإلى دعمه ولو بالكذب..
لــكــل يتهافت  الفقير يجد ا
إلــى أخــذ حقوقه وسلبه وتركه 

ضحيه للظلمة والطغاة..

لؤي االرياني 

أتذكر حادثة استشهاد محمد 
الدرة واضحك الن القضية حولت 
الى قضية رأي عام عالمي بسبب 
المنظمات الحقوقية اليهودية 

والغربية مش بسبب العرب!!

عبدالرحمن الزيادي

الوطن ليس ترابًا فقط وإنما 
روح يتنفس بحب أهله 

وتفاعلهم مــعــه فــي جميع 
المجاالت.. والوطن كالشجرة 

ــمــثــمــرة عــنــدمــا تسقيها  ال
ــي بــهــا تـــجـــود عليك  ــن ــعــت وت

بالعطاء..
اسقوه بعرقكم ال بدمائكم ؟

وليد العمري

ـــــــن وجــــــهــــــة نــــظــــري  م
المتواضعة مايسمى بداعش 
هدفها نشر صــورة اإلســالم 
الخاطئ، على أساسها يتم 
ات أكبر لتغيير  أخــذ إجـــراء

خريطة المنطقة..
هدف سياسي مش ديني.

نسمة هواء

المرأة تغفر للرجل الكثيرة 
خياناته ونزواته..بينما لحظة 
شك صغيرة في عقل الرجل قد 

تدفعه لقتلها .

وفاء حنش

مثلما اليــجــوز المس واهانة 
الـــرمـــوز الــديــنــيــة ومــقــدســات 
ــن تــحــت يــافــطــة حرية  اآلخــري
التعبير، اليجوز تحويل الدين 
لـــى مقصلة للمختلف معهم  ا

دينيًا..

أبو مدين الحداد

ــســاجــد الــلــه  ــحــول م ــت ان ت
ــى مــقــرات تـــردد فيها بعد  ال
ــزل الله  الصالة شــعــارات ما ان
بها من سلطان ولم يرد فيها 
ــرددهــا  ـــم ي ــوي ول ــب ــث ن حــدي
امير المؤمنين علي كرم الله 
ــزهــراء او  وجــهــه او فاطمة ال
سيدا شباب أهل الجنة الحسن 
ة  والحسين فتلك هــي االســاء
نفسها لالسالم ولحرمة بيوت 
ــه خــاصــة والــجــمــيــع يعلم  ــل ال
مصدر ومنشأ تلك الشعارات 
والتي بسببها عزف المصلون 
عـــن اداء الـــصـــالة بــالــجــوامــع 
والمساجد التي تردد فيها تلك 
الــشــعــارات التي ال تسمن وال 

تغني من جوع ..
نــرجــو ان تبقى المساجد 
ــت تــضــم الجميع  ــان كــمــا ك
دون شعارات او تسييس او 

تحزب ...

صورة وتعليق

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

الى أعضاء المؤتمر 
بعد ان فشل االصــالح وغاب 
عن المشهد السياسي نتيجة 
عوامل ذاتية ولعوامل خارجية 
وبعد ان تم قصقصة اجنحته 
ومكامن قوته ' وفي ظل عدم 
القبول الشعبي لجماعة الحوثي 
ــي مــشــاعــر الــكــراهــيــة  ــام ــن وت
ــهــا على  ــدائ ــت ــهــا بــســبــب اع ل
خصومها بل وحتى على كل من 
ــرأي او اعترض على  خالفها ال
ممارساتها يستعيد المؤتمر الشعبي رصيده وحتى الرئيس 
السابق صالح يبدو بال اخطاء مقارنة بخطايا الرئيس هادي..

فهل باإلمكان ان يستغل المؤتمر هذه النقطة ويوظفها 
لصالحه بحيث يكون هــو العامل المشترك األهــم لكل 
األطراف ويكون له دور قيادي مهم وإيجابي ينقذ اليمن 
من األوضاع المأساوية التي وصلنا اليها.. طبعا بمعاونة كل 
االحرار والمخلصين..؟ فاليمن بحاجة لكل ابنائه في هذا 

الوقت العصيب .

أعترف: الرئيس صالح أراد التوريثكتاباتهم
ظل تداول خبر التوريث وإعداده لمنصب الرئاسة يتردد منذ ما قبل 
العام ٢٠٠٧م .. نعم أتحدث عن العميد احمد علي عبدالله صالح 
النجل األكبر للرئيس السابق صالح وقائد قوات النخبة سابقًا الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة سابقًا وسفير اليمن بدولة األمارات العربية 

المتحدة حاليًا ...
بدأ اإلخوان المسلمين "اإلصالح" بترديد هذه العبارة وقد أنكرها 
الكثيرون ممن كانوا وما زالوا مقربين من الرئيس صالح .. وقد أنكر 
ذلك الرئيس صالح نفسه وأكد أنه لم يكن ينوي التوريث لنجله أحمد 
لكن حزب االصالح أصر إال أن التوريث هو المشروع الذي يبني الرئيس 

صالح له ...
جاءت أزمة العام ٢٠١١م وظل اإلخوان ومن شاركهم في ساحاتهم التي جاءت 
بالويل والثبور لليمنيين يكررون هذه العبارة بل ويضعون الشعارات المرتبطة 

بها..
إنتهت األزمة وسلم الصالح السلطة وأكد بذلك أنه ال ينوي التوريث وال يفكر به 
ومع ذلك مايزال البعض حتى اليوم يكررون هذه األخبار ويروجون لها كونهم 

يدركون حقيقة التوريث ومتأكدون من صدق ما يزعمون.
وهنا وجب أن أدلي بشهادتي التي أخفيتها عن الجميع.. وحان الوقت لي أن أقول 
حقيقة األمر.. وأن الرئيس صالح أراد التوريث فعًال بل وورث لنجله - قد يستغرب 

البعض ذلك ولكن هذه هي الحقيقة..
لقد ورث لنجله الذي طالما نفى الجميع مشروع التوريث الذي أخفاه 

الرئيس صالح وأنكره وتنكر له..
لقد ورث الرئيس صالح .. لقد ورث ورثًا كبير وترسانة مهوله.. وورث 
لنجله ما ال يتخيله العقل او يتصوره الفكر.. ورث له ميراثًا عظيمًا.. ال 

يعرفه إال أقرب المقربين منهم..
أعترف أن الرئيس صالح ورث لنجله.. لقد ورث له االخالق ومنحه 
ســه في مدرسته الخاصه أغلى مدارس العالم  ترسانة الشهامة ودرَّ
سه في مدرسة الصالح ليتخرج منها أسدًا صامتًا مع  تكاليفًا .. لقد درَّ
مرتبة الشرف .. لقد ورث الصالح لنجله الرجولة والحمية ليكون ذلك 
المغوار الجسور المرهب ألعدائه بصمته والقاتل للمتأمرين عليه بحلمه والجاعل 

للجميع ممن حوله محترمين ومجلين له..
اعترف أن صالح ورث لنجله أحمد ومنحه أسلحة عظيمة في حسن التعامل 

واالخالق ونبل المعاملة ومعنى الرجولة وعظمة المسئولية...
هذه حقيقة التوريث التي لم يدرك الكثيرون حقيقتها ويعلم المهووسون أن هذا 
م بعض مسئولي اليوم 

ّ
الورث وهذا الميراث أثمن ما يمكن توريثه ألبنائنا ، ولم ُيعل

أبناءهم ويورثوا لهم ما ورثه صالح لنجله وكل أبنائه - ذلك ألن بعض مسئولي اليوم 
أصًال ليس لهم ما ُيورثونه أبناءهم عدا أسوء االخالق وقبائح األفعال .

خالد احمد العجلميعبداهللا المغربي

تعالوا نفخر سويًا
Ú  بأننا خير أمة 
ــلــنــاس  أخــــرجــــت ل
بــيــنــمــا نــحــن أســـوأ 

الناس في األمم .
Ú  بـــــأن ديــنــنــا 
يـــــــحـــــــض عــــلــــى 
الــعــلــم بينما نحن 

متخلفون علميا.
Ú  بـــــأن ديــنــنــا 
ة  يــأمــرنــا بــالــقــراء

ة. بينما نحن أقل الشعوب قراء
Ú  بأن ديننا دين السالم بينما نحن ندشن 

لكراهية اآلخر وثقافة الخصام.
ــكــره اإلرهـــــاب بينما نقوم  Ú  بــأنــنــا ن

بتدريسه تحت مسمى الجهاد.
Ú  بأننا ديننا هو دين العفاف بينما عندنا 

زواج المتعة وزواج المسيار.
Ú  بأن قرآننا الكريم لم يتم تحريفه بينما 

نحن الذين انحرفنا عنه لكتب الصحاح.
فهيا نجمع المتناقضات كلها.. والتخلف 
كله.. والجهل كله... ثم نفخر بأننا أفضل 

األمم والشعوب.

أبو طه 

محمود عامر

سند راجح

االخوة ملوك سبأ المحترمون 

أميتوا الباطل بالّسكوت

مؤكد انكم لم تكونوا السبب في قطع الكهرباء خالل 
السنوات االربع االخيرة، ولم تقطعوا الطريق كما انكم 
لم تكونوا السبب في التقطع لقاطرات البترول والديزل 

والغاز وكله كان ( كلفوت )!!
السؤال : كيف استطاع كلفوت أن يعيش بينكم 
وكيف سمحتم لــه ولالرهابيين المتواجدين على 

ارضكم بتشويه مملكتكم  يا ملوك 
مالحظة : مجزرة اليمن وجريمة فرنسا حدثت في 

نفس اليوم !

كان كفار قريش يقولون قصائد تذم الرسول صلى الله 
عليه وآلــه وسلم وصحابته الكرام ، ولــم تصل لنا هذه 
القصائد ألن المسلمين لم يتناقلوها ولم يعيروها أي اهتمام 
فاندثرت ، وعلينا أن نتعامل مع الفيلم المسيئ للرسول 
وكذلك الرسومات بنفس األسلوب وال نعطيهم اكبر من 

حجمهم فينتشرون اكثر.. اعملوا بوصية ابن الخطاب :
أميتوا الباطل بالّسكوت عنه والتثرثروا فينتبه الشامتون
قيل للشيخ بن عثيمين عن كتاب يطعن في الله فقال : 

التنشروه وال ترّدوا عليه، فردكم إحياء له..

البديل عن الدولة
ـــا األشـــهـــر  ـــن ـــت ل ـــت ـــب أث
ــوات الــمــاضــيــة أنــه  ــســن وال
ليس لنا بديل عن الدولة 

مهما ضعفت.
وأن األمــن والعدل الذي 
كــان يعدنا بــه الحوثي لم 
ــاوز حـــــدود مــديــنــة  يــتــج
صعدة وان أماكن سيطرته 
اليوم ولجانه الشعبية التي 
تجوب المدن لم ولن تكون 

بديًال لقوات الجيش والشرطة. 
ولــن تكون لجانه الثورية بديًال عن 

الــــــوزارات والــمــؤســســات 
الحكومية.

ــك.. هــاهــو الــحــراك  كــذل
يفشل فــي إدارة شــؤون 
المناطق التي يتواجد فيها 
وهــاهــو حلف حضرموت 
يفشل في اعــادة النظام 
والمدنية في حضرموت. 

لن تنقذنا اي مليشيات او 
جماعة بل سوف تسحبنا 

معها الى الحروب واالنقسامات.
الحل هو ببناء الدولة الحقيقية. 

الالإنسانية
عندي ثقة ان الذين تربوا على ايدي فقهاء 
وعلماء دين اكثرهم ملحدون بس بيصلوا 
ويصوموا رياء ونفاقا الن الذي يقتل بني آدم 
بدم بارد ال يمكنه اال ان يكون غير خائف 
من النار وعقاب الله، ويكون غير انسان الن 

االنسانية التقتل االنسانية..

الذاهبون الجتياح مأرب ينطلقون من منطلق غير وطني.. 
والمحتشدون لمقاومة االجتياح ينطلقون من منطلق غير 

وطني.. الطرفان من تجليات حالة الالدولة وفراغ السلطة الذي 
يرمز له هادي.. الطرفان يمثالن شرعيتين معاديتين لشرعية 

الدولة التي يعطل هادي ادواتها ويجهز عليها.. البداية 
الصحيحة من صنعاء لتحرير شرعية الدولة وما تبقى 

من ادواتها..

عمار العولقي 

أبو االيهم العيويالشاعرة فاطمة العشبي

ما المانع؟
ماذا يمنع عبدربه هادي من 
أن يستخدم سلطاته كرئيس 
للدولة ويوجه الجيش بمقاتلة 
ومالحقة القاعدة ومن يأويها 
في مــأرب والجوف والبيضاء 
وبــذلــك يمنع الحوثيين من 
لــتــمــدد ومالحقتهم لتلك  ا
العناصر اإلرهــابــيــة وتــزايــد 
وتــيــرة الــصــراعــات وسفك 
الدماء وتردي الوضع المعيشي 

واألمني واللعب بورقة المذهبية أو أن يقدم استقالته.. 
وللدولة رجالها حينئذ ؟؟

علي الحميقانيعبد الرحمن الشماع

محمد العالئي مضيعة للوقت
ـــار المحلية  مــتــابــعــة االخـــب
مضيعة للوقت وســبــب لرفع 
الضغط والسكر وبــاالخــيــر ال 
نخرج لطريق .. االحسن نتابع 
االخــبــار الدولية ففي النهاية 
سيتم تــحــديــد نــتــائــج اللعبة 
المحلية بناء على نتائج الالعبين 

الدوليين ..

البداية الصحيحة

كنت في اجتماع في مدينة ينا في المانيا مع 
مجموعة من الشركات الصناعية والجامعات 
بصفتي محكمًا لمشاريعهم وعضوًا في مجلس 
االدارة للتجمع، والذي ينضوي تحته تقريبا٦٠ 
شركة صناعية و٣٠ جامعة ومركز ابحاث.. 
تقدم لنا ١٧ مشروع رفضنا منها ١١ وأقررنا 
٦ فقط بقيمة ١٠ ماليين يورو أي ١٢ مليون 
دوالر.. الدولة سوف تدفع الـ١٢ مليون دوالر 
او حتى ٢٠ مليون كمساهمة بسيطة للشركات 
الصناعية الصغيرة والمراكز في التجمع مقابل 
حلول عملية تضمن البقاء في المقدمة. اكثر 
االشياء التي تتمحور حولها المشاريع هو المانيا 
في عــام ٢٠٥٠م من ناحية صناعة الحواس 
والمجسات, والتي هي وحدة متعددة المجاالت 
وتجمع بين الــمــجــال الــبــيــولــوجــي، الفيزيائي 
والتكنولوجي، والهدف منها تسهيل حياة البشر 
وتسهيل تواصل االنسان مع اآللة وأتمتة المعامل 

ـــاج. ال تستغربوا  ـــت وخـــطـــوط اإلن
هــم لديهم مشكلة ديموجرافية 
معقدة ســوف تظهر اثــارهــا عام 
٢٠٥٠ حيث ســوف يــكــون هناك 
٢٧ مليون شخص فوق الـ٦٥ سنة 
وســوف ينخفض سكان المانيا ٢٠ 
مليون شخص مما يتطلب تعويض 
القوة العاملة المفقودة وتسيهل 
حياة كبار السن في البيوت الذكية 

والمراكز الصحية والمواصالت واألسواق.
تمحور اللقاء حول كيفية رسم خريطة الطريق 
للصناعات االلمانية المتوسطة وبــالــذات في 
تقنية الحواس " مجالنا", والتي تظهر االرقام 
حجم السوق المستقبلية لها. فالتقنية الثالثية 
االبعاد على سبيل المثال كانت إيراداتها عام 
٢٠١٠م مايقارب ٨ مليار يورو اي ١٠ مليار 
دوالر، والتي سوف ترتفع الى ١٥ مليار دوالر 

في عــام٢٠٢٠ .. وان المانيا عندها 
ــحــواس  ٨٠٠ شــركــة لــصــنــاعــات ال
الدقيقة وهـــذه تمثل ٣٠ ٪ من 
السوق العالمية. وان ايــرادات سوق 
الــحــواس والــمــجــســات الــمــدنــيــة في 
المانيا "و ليست العسكرية" كان ١١٨ 
مليار يورو في ٢٠١١ , والتي سوف 
ــى ١٨٤  ترتفع فــي عــام ٢٠١٦ ال
مليار يورو اي ٢٢٠ مليار دوالر. وان 
قسم االنتاج سوف يحتاج معدات بصرية في 
العمليات االنتاجية حتى عام ٢٠١٦م بقيمة 
١٧,٥ مليار يــورو.. وقسم صناعات االنسان 
االلي المتحرك ١٠ مليار دوالر.. وان صناعات 
السيارات في العالم ســوف تستوعب حواسًا 
ومجسات دقيقة تتعدى قيمتها حاجز ٢٠٠ 
مليار دوالر عام ٢٠٢٥م وقسم الصحة سوف 
يحتاج حواسًا بقيمة ٥٦ مليار يورو اي ٦٧مليار 

دوالر.. والصناعات االمنية سوف تحتاج حواسًا 
ومجسات بما يتجاوز ٨٦ مليار دوالر.. وال ادري 

اين اقف بالسرد.
هذه االرقام فقط من قسم صناعات الحواس 
والمجسات الدقيقة، والــتــي تظهر بوضوح 
ثروات وامكانات الشعوب في السنوات القادمة 
وعلى مــاذا الجميع هنا في عام ٢٠٢٠م وفي 
عــام ٢٠٥٠م مقدم، بينما عندنا الدولة مع 
الحكومة لم يعرفوا بعد على ماذا اليمن مقدم 
بعد شهرين او حتى بعد اسبوعين وعلى ماذا 

يجب ان نراهن.
ومختصر رسالتي الى اهلي في اليمن: فكروا 
باألجيال القادمة فكروا بالتاريخ والتقدم 
واالستقرار لهذا البلد، فكروا بتعليم أوالدكم 
ــدال مــن الـــزج بهم فــي حـــروب عبثية هنا  ب
وهناك، إذا أردنا أن يكون لنا وجود وكيان في 

المستقبل

ايوب الحمادي 

على ماذا يجب أن نراهن؟!


