
التحية البناء الشعب اليمني الصامد والصابر 
والمناضل تحية لكل الشرفاء رجــاًال ونساء 

وشيوخًا وشبابًا.
تحية للصمود االسطوري الرائع ولكبرياء 
كل يمني لم تنحِن هامته امام عاصفة الدمار  
وتحالف العدوان من راهن أربابها ان عاصفتهم 
لن تكمل األسابيع اال وتسقط اليمن ويركع 

اليمانيون ؛ لكن رهانهم باء بالخسران .
للشعب اليمني البطل كــل ابــنــاء الشعب 
ــوا وسيظلون  الــف تحية وســالم الذين ما زال
يمارسون حياتهم الطبيعية في ظل العدوان 
البربري الغاشم الــذي طــال الشجر والحجر 

وقتل البشر وهدم الدور ودمر الجسور .
التحية البناء القوات المسلحة واالمن ولجانه 
الشعبية الباذلين ارواحهم رخيصة في سبيل 

عزة ورفعة وسمو وطنهم .
الــتــحــيــة ألطـــفـــال الــيــمــن الـــذيـــن يتلقون 
تعليمهم فيما تبقى مــن مــدارســهــم التي 
دمرها العدوان وينتهلون العلم تحت أزيز 
الطائرات وعلى الرغم من أصوات االنفجارات..
التحية ألولئك الذين ما زالــوا يبيعون الماء 
البارد في شــوارع كل المدن ولبائعي الــورد 
والزهور وعقود الفل والمتجولين بالفواكه 

الذين يمألون عواصم المحافظات، من كان 
يظن الـعدوان أنهم سينزحون ومن وحشية 
عدوان األعداء سيفرون الى دول الجوار الذين 
خشوا من إعداد المخيمات لهم ان لجأوا اليهم 
؛ لكنهم صامدون ينشدون الشهادة بعزة او 

الحياة بكرامة .. 
ومــع ذلــك هناك من فــروا ومــن بــالد اليمن 
واإليمان نفروا وهم اولئك المتخمون باالموال 

من كان لهم مصالح مع "جارة السوء الكبرى".
التحية لمن يفترشون االرض ويتدثرون 
ـــعـــدوان  ــعــد ان دمــــر ال ــســمــاء وطــنــهــم ب ب
مدخراتهم وهدم منازلهم وقصف المساجد 

على رؤوس الساجدين والمتعّبدين فيها.
التحية لكل أب وأم ولكل شيخ وشاب ولكل 
امــرأة وطفل صامد صابر يرفض العدوان 
ويناهض المعتدين.. وياللعار على اولئك 
الذين يرتضون قتل ابناء بلدهم وهم ما زالوا 
يركضون وراء مخصصاتهم من اللجنة الخاصة 

السعودية .
اخيرًا.. ليثق ابناء الشعب اليمني ان النصر 
حليف الحق، وان الحق سبحانه وتعالى يقف 
مع المظلوم، وان عدالة السماء آتية ولو بعد 

حين.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أتعجب كيف لنائب وزيـــر التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي أن 
يتحدث في مقابلة تليفزيونية طويلة مع قناة 
«اليمن اليوم» وال يشير ولو إشارة إلى مشاكل 
دفعة من الطالب الذين ابتعثتهم وزارته في 
منح داخلية مستحقة، لكنهم وبعد سبع سنوات 
من الدراسة وعامين على التخرج لم يتمكنوا من 
استالم شهاداتهم المحجوزة في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا بحجة خالفات مالية بين الوزارة 

والجامعة !
Ð وليس أقوى عجبًا إال أن نائب وزير التعليم 
العالي الــدكــتــور الشامي -وهــو الــقــادم حسب 
تقديمه لنفسه من رئاسة تكتل ثوري للعدالة 
والبناء وأنه عضو لجنة الرقابة الثورية في أنصار 
الله- ومع ذلك يغلق أبواب وزارة التعليم العالي 
ونوافذها أمام صرخات طالب وطالبات درسوا 
الطب لسبع سنين عجاف ولم يحصلوا على وثائق 
نجاحهم ألن جامعتهم حجزتها فحرمتهم من 
فرص مواصلة تحصيلهم األكاديمي وحرمتهم 
من الحصول على وظائف مستحقة ، ليضيع أطباء 
وطبيبات وتغيب مفردات الثورية والعدالة 
وسط هذا التواطؤ المقيت بين وزارة تائهة 
وجامعة خاصة انشغلت بالتربح عن أي مسئولية 

وطنية أو اجتماعية تجاه طالبها .
Ð لقد اعتدنا على أن ينشغل المسئول بما 
ال يعنيه عما يعنيه ولكن ما عالقة الطالب 
ضحايا التعليم العالي وجامعة العلوم بمرافعات 
دكتور شامي حول تسّيس نقابة هيئة التدريس 
والموظفين بجامعة صنعاء أو أنه ال معنى لوجود 
القائم بأعمال الوزارة زميله دكتور عبدالكريم 
الروضي المتواري عن هذه القضية وهو مسؤول 

االبتعاث والقائم باألعمال " أي أعمال ؟! " .
Ð أعرف أن هناك المسئول الذي يختار البريق 
الشخصي بالتصادم خارج صياغة العالقة بين 
كرسي المسئولية وأولويات الدور والوظيفة ، 
وأن الصراع الداخلي هو باب للفساد والتخبط 
والتربص ولكن.. هل يجوز أن يصل األمر حد 
االسترخاص ألوجاع الضحايا وتجاهل صرخاتهم 
بتعاطي المسئولية بالهروب ووهم اإلدارة عن 
ُبعد، فيما عشرات المبتعثين من التعليم العالي 
إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا بال شهادات 
وحيث الوزارة والجامعة تسيران على منهج " ال 

أسمع .. ال أرى .. ال أتكلم " !
ــواب  Ð عــشــرات الــطــالب يــصــرخــون على أب
ــواب مسئولي  جامعة العلوم والتكنولوجيا وأب
وزارة التعليم العالي، فيما الجامعة ترفض 
التعاطي مع أي ملمح اجتماعي أو لفتة إنسانية 
أو روح نقدية بعد استدراج الطالب إلى دراسة 
وامتحانات ثم اغــالق األبـــواب أمــام أحالمهم 
المتحولة إلى تراجيديا مؤسفة ، ما يوحي كما 
لو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين الجامعة 
والــــــوزارة عــلــى أن يصبح هـــؤالء الــخــريــجــون 
ــحــقــد مــن مسئولين  ــيــأس وال ــال مــســكــونــيــن ب
حكوميين نائمين تحت بريق المنصب ، ورئاسة 
جامعة ال يهمها غير حديث الماليين المطلوبة 
فورًا ؛ ما يفرض التمني على سلطة األمر الواقع 
التدخل ويفرض على المؤسسات الحقوقية أن 
تقول للطالب ما إذا كان لهم حقوق في وثائق 
نجاحهم في ظل متالزمة التعليم العالي بجامعة 
العلوم والتكنولوجيا حيث الغطرسة والتعالي 
وغلق األبواب دونما اكتراث بمسؤولية قانونية 

أو وطنية أو أخالقية .
Ð  ولنا َعودة ..

وزارة "التعذيب" 
العالي ..!!

 عبداهللا المغربي
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ً
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حــّرم الله على عباده االقتتال في 
هذا الشهر الحرام حيث "رجب شهر 

الله"..
ونــحــن فــي الــيــمــن كــانــت مناسبة 
ــك عندما حــاول االخــوان  مؤلمة وذل
المسلمون وبالتعاون ودعم وتشجيع 
العدو االكبر لليمن النظام السعودي 

والقطري..
إنها تفجير ومحاولة إغتيال رئيس 
لله  الجمهورية الزعيم علي عبدا

صالح.. ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وعدد 

من المسئولين..
في جامع دار الرئاسة..

ولكن عناية الله كانت تحيط باليمن 
وشعبه عندما اخرج الرئيس معافى، 
وخرج برباطة جأش رغم جراحاته 
وخاطب شعبه بتلك الكلمات التي 
ابكت اليمنيين جميعهم عندما قال:

"اذا انتم بخير فأنا بخير"
هنا تنفس الصعداء شعب كان يده 
على قلبه من هول االخبار الفاجعة 

التي يسمعها وتتوارد من هنا وهناك .

كــان الجميع عاجزًا عن شــرح تفاصيل تلك 
الفاجعة والمشهد الصادم الذي شاهدناه..

ولكن عناية الله شاءت ذلك..
حــمــدًا لــلــه عــلــى ســالمــتــك أبـــا أحـــمـــد.. وكــل 

المسئولين 
والرحمة على شهيد اليمن الكبير عبدالعزيز 
عبدالغني والشهيد محمد الخطيب وجميع 

شهداء اليمن..
والخزي والعار على الخونة والعمالء الذين 

مازالوا على نفس السيناريو والغي..
وال نامت أعين الجبناء..

جمعة رجب.. ذكرى محاولة اغتيال وطن

د.محمد الشدادي

رأس هادي.. وحوار الكويت!

تجار الحروب ورعب السالم

 مثلما رفض الفار هادي تسليم السلطة سلميًا وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. وتعمد تمديد الحوار الوطني 
لتعطيل وعرقلة كل اتفاق بين القوى السياسية وأفشل كل الجهود 
الدولية التي ُبذلت لحل األزمة اليمنية.. وبعد أن كان هذا الخائن 
باألمس قد هرب الى الحرب واالستعانة بالسعودية للعدوان على 

اليمن ليواصل اغتصاب السلطة ولو تم إبادة الشعب اليمني..
فمن الطبيعي أن يعمل هذا الوضيع على عرقلة حوار الكويت 

ألن نجاحه سيعني اإلطاحة برأسه ال محالة.

< الــشــعــب اليمني والــقــوى 
المتصدية للعدوان ينشدون 
فعًال السالم ويتطلعون لوقف 
الـــعـــدوان ورفـــع الــحــصــار منذ 
مارس ٢٠١٥م ألنهم يدفعون 
ــــن فــلــذات  الــثــمــن غــالــيــًا وم
أكــبــادهــم يــومــيــًا.. لكن الذين 
يدر عليهم العدوان والحصار 
أمــــواًال ضخمة ويعيشون في 
فنادق ٥ نجوم ويرسلون الفتات 
للمغرر بهم من الشباب.. لن 

يقبلوا بوقف إطالق الرصاص، 
ــهــم ســيــفــقــدون كـــل هــذه  ألن

االمتيازات..
وها هم قادة اإلصالح يحركون 
ــرفــض الــهــدنــة  إرهــابــيــيــهــم ل
ــــوار.. فـــي تــعــز ومــــارب  ــــح وال
وغيرها .. واستمرار السعودية 
في مدهم بالسالح بشكل يومي 
دليل كــاٍف على رفــض السالم 
والــحــوار.. فمن الصعب طلب 
السالم من الذئاب المسعورة؟!

خدمة األمانة.. خطأ غير محدد
< وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 
أعلنت قبل أيام تقديمها خدمة تجديد 
القيد وتأكيد القيد للشباب المسجلين 
ــــوزارة ومكاتبها للعام  لــدى أدراج ال

٢٠١٦م.
خدمة أمانة العاصمة تحفزت كثيرًا 
وسهلت المسألة بإرسال رسالة قصيرة 
ــــام مـــحـــددة.. لــعــل فــي ذلــك  عــلــى أرق
رسالة بسيطة مفادها ال داعــي للتعب 

ومتواصلين إن شاء الله.

هــنــاك مسجلون منذ سبع ســنــوات لم 
يجدوا قيدهم مسجًال لدى خدمات الوزارة، 
وكلما حــاولــوا ردت عليهم اسمك غير 
موجود، أو عذرًا حصل خطأ غير معروف.
وال أحد يدري إلى أين والى من تذهب 
ــف الــخــريــجــيــن المسجلين منذ  وظــائ
ســنــوات..وعــلــى مكتب أمــانــة العاصمة 
بالذات أن يتحمل األمانة في ذلــك وإال 
فعلى الــبــالد والــشــبــاب الــســالم .. وأي 

خدمات!!

اعترف االخواني المتطرف طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة 
اإلخوان المسلمين في الخليج، إنه منع من دخول إيطاليا وقبرص على حد تعبيره 

بسبب "أفكاره."
جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل االجتماعي، 
فيسبوك، حيث قال: (اعتذر للجالية المسلمة في  ايطاليا وقبرص عن عدم 
تمكني من مشاركتهم األنشطة المقررة الشهر القادم.. حيث أن وزير الداخلية 

االيطالي أصدر قرارًا بمنعي من دخول ايطاليا)
وتابع: "أقول له وألمثاله:  هل يمكنه منع أفكاري في عالم االنترنت!"

الربوعة ومشارف صنعاء

العالم يشاهد انكسارات 
ـــجـــيـــوش الـــديـــكـــوريـــة  ال
الــتــي تــقــودهــا السعودية 
طوال عام.. ولم يعد أحد 
يــكــتــرث بــأكــاذيــب أبـــواق 
السعودية التي تتحدث 
عن محاصرتها صنعاء تارة 
والسيطرة على ميناء نهم 
والــمــطــار الــدولــي فــي بني 

حشيش تارة أخرى.
لكن المثير للسخرية أن 
افتتاحيات صحف إماراتية 

أصبحت تــذهــب للحديث 
وبغباء فاضح عن مناطق 
في تعز وتزعم أنها تقع 

على مشارف صنعاء.
هــزائــم جــيــوش الكبسة 
ــضــًا أبــواقــهــم  أفـــقـــدت أي
ــــغ بــهــم  ــــل الــــــصــــــواب وب
الــغــبــاء بجغرافية اليمن 
أقــصــى مــــدى وصــــــاروا ال 
يستطيعون أن يميزوا بين 
مشارف صنعاء أو مداخل 

الربوعة وجيزان أيضًا!!

أمُّ الدنيا، مصر.. أرض الكنانة وملهمة 
شعوب العالم طريق الحرية واالنعتاق 

من الظلم واالستعمار وقتلة الحياة..
هل من المعقول أن تمنح اليوم جامعة 
الــقــاهــرة الملك الــســعــودي وسلطات 
فتاوى  دعم اإلرهاب واستعداء المرأة 

واستعبادها وسامًا؟
هل من المعقول أن تكرم مصر التاريخ 
والمجد والحضارة  والثورة التحررية 
السلطات الرجعية التي تنتهك حقوق 
اإلنسان  وترتكب جرائم حرب إبادة بحق 

الشعب اليمني طوال عام كامل؟
هــل مــن المعقول أن يــكــرم الشعب 
المصري العروبي العريق،  قاتل أطفال 
ــإلرهــاب،  الــيــمــن والـــراعـــي الــحــصــري ل
ومــؤســس وداعـــم  لطالبان والقاعدة 
وداعـــش وكــل الــعــاهــات الــتــي اصابت 
البشرية بالتشوه وسببت للّسلم اإلقليمي 

والعالمي كل هذا الضمور والشلل؟ 
هل نصدق أن مصر أم الدنيا، تكرم 
نظامًا وحشيًا، متخلفًا زرع كل مقومات 
البؤس والصراع والطائفية في المنطقة 

والعالم؟
هــل مــن الــمــعــقــول أن تــمــنــح  هــذه 
الجامعة والصرح العلمي الــذي يفاخر 
به علماء األمــة ومثقفوها، الدكتوراه 

الفخرية لرأس النظام السعودي؟
عيب والله، عيب يا مصر..!

عيب يا مصر 
كرمون 

ُ
العروبة ت

قتلة أطفالنا..!
عبدالكريم المدي

«التعسف في استعمال الحقوق الزوجية» كتاب جديد للدكتور الخالدي
سلطان مغلس:

صــدر مــؤخــرًا عــن مؤسسة أروقــة 
للدراسات والترجمة والنشر كتاب 
جديد بعنوان"التعسف في استعمال 
الحقوق الزوجية" للدكتور عبدالحليم 

عبدالله نعمان الخالدي.
ــذي ناقش في (٢٢١)  الكتاب ال
صفحة مشكلة التعسف في استعمال 
الحقوق الزوجية التي تحدث نتيجة 
الفهم الخاطئ للنصوص الدينية، 

فضًال عن الــمــوروث الثقافي السلبي 
ــــادة هــذه  ــي زي الــــذي يــلــعــب دورًا ف

المشكلة.
وتــنــاول المؤلف فــي إصـــداره صور 
نها فقهاء الشريعة  التعسف كما بيَّ
االسالمية وفقهاء القانون المعاصرون 
وكذلك قوانين بعض الــدول العربية 
التي تناولت موضوع التعسف بشكل 
ــه بــعــض المعايير  عـــام ووضــعــت ل
المستقاة من فقه الشريعة االسالمية.

إيطاليا وقبرص تمنعان طارق السويدان من دخول أراضيهما


