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عبداهللا الصعفاني

تجريف موسم 
الصراع..!!

واليزال سؤال العام الدراسي المنصرم   
قائماً.. كيف للطالب والطالبات أن 
يتمكنوا من االمتحانات ويتفوقوا في مراحل 
التعليم المختلفة بعيداً عن التأثير السلبي 

لما حدث ويحدث.
والحكاية ليست في تحسن الحال في أماكن 
وتعثرها في أماكن أخرى.. وإنما في معوقات 
بعضها ظاهر ويعلن عــن نفسه واآلخــر 
هادئ لكنه يعمل عمله في نفسيات تالميذ 
وطالب أوالد وبنات يمتلكون من الحساسية 
مايجعلهم يسألون فال يجدون ردوداً على 

أسئلتهم ويتوترون فال يهتم بهم أحد.
هل أجاب المعلمون وأولياء األمــور على 
أسئلة الصغار حول مايعيشه اليمن؟ كيف 
كانت االجابات وهل رممت أم أحدثت ندوباً 

نفسية اضافية..؟
لقد كانت المدرسة مجرد جهاز قمعي أو 
فوضوي خطير.. يدفع ثمنه إما الطالب وإما 

المدرس والشواهد كثيرة..
وما زاد الطين بلة حجم الصور الدموية 
المكثفة التي صدرتها الفضائيات مدفوعاً 
بالرغبة في الكسب السياسي دون وعي 
بمخاطر ذلــك العبث على عقول وقلوب 

الناشئة.
هل هناك من يستطيع إنكار أن المطاردات 
بين صغار الــحــارات وشبابها زادت أثناء 

األحداث التي شهدتها اليمن..؟
ــان المجتمع دالالت  لقد تكرس في أذه
الصراع بحثاً عن امتالك السلطة أو امتالك 
المال بواسطة استخدام القوة وتراجعت نسبة 

الباحثين عن القوة بواسطة حب الناس.
لو كان األطفال والناشئة يمثلون قيمة 
عند المؤسسات الحكومية والمدنية لحظي 
موضوع تأثر الصغار بــاألحــداث اليمنية 
الوقفات للحفاظ على جهاز  بالكثير من 

المناعة المتمثل في كل المستقبل..
القضية مهمة وتذر الملح على الجرح 
لكنها ستبقى مهملة وسط هذا الكم من 
النهب والتجريف القيمي واألخالقي الذي 
حان الوقت ألن يتوقف خوفاً من اهللا ومراعاة 

للوطن.
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إعالميو المؤتمر يستنكرون مصادرة 
مرتب الزميل يحيى العابد

صــحــفــيــو    ن  ا د
وإعالميو المؤتمر 
الشعبي العام وأحــزاب 
التحالف الوطني إقدام 
حــكــومــة الــوفــاق على 
ــاف مــرتــب الزميل  ــق اي
الصحافي يحيى العابد 
ومصادرة حقه الدستوري 
خلفية  على  والوظيفي 

مواقفه السياسية.
وأعربوا عن استنكارهم 

لإلجراءات التعسفية التي اتخذتها 
قيادة مؤسسة الثورة بحق الزميل 

الصحفي العابد والتي 
تأتي ضمن حملة بدأت 
بإقصائه من وظيفته 
من قبل وزير اإلعالم 

علي العمراني.
مؤكدين تضامنهم 
الصحفي  مع  لكامل  ا
العابد، داعين الوسط 
الصحفي واإلعــالمــي 
والمنظمات الحقوقية 
والمدنية في الداخل 
والخارج إلى إدانة هذا العمل التعسفي 

بحق الزميل يحيى العابد.

ارحموا اليمن!!
يا أهــل الحكمة  

ــذوا اليمن  ــق ..ان
وكفى نزيفاً للدماء وفقراً 
ومجاعة.. هاهم احباب 
 . لثمن. ا يدفعون  اهللا 
فهذه الصورة عار ستظل 
تطاردنا .. انها تكشف 
جميعا  هزمنا  قــد  ننا  ا
وهزمنا اجيال المستقبل 
..فال احد انتصر ..بل لقد 
انتصر الفقر واالرهــاب 
واالجرام والحاقدون ..فل 
يتوقف الجميع.. ونكتفي 
العبرة مــن هذه  باخذ 
الصورة.. قبل ان تحل 
بنا الكارثة.. اتقوا اهللا.. 
وكفى شعبنا ماحصل.. 
وعلى أحــزاب المشترك 
ان التظل تفكر بعقلية 
فرعون.. وال تسمح بعبث 

قارون وافساده .. 

في حملة تشجير العاصمة

يحيى صالح: اليمن بنا أجمل
العميد يحيى محمد   دشــن 

عبد اهللا صالح- أركان حرب 
األمن المركزي رئيس ملتقى الرقي 
والتقدم- األربعاء الماضي حملة 
ــدارس أمانة العاصمة،  تشجير م
تحت شعار (اليمن بنا أجمل)، دعا 
خاللها إلى نبذ حمل  السالح وغرس 
ثقافة السالم والحياة، وحمل معاول 
البناء بدالً من السالح، مؤكداً أن 
الملتقى حرص على غرس األشجار 
في المدارس ألنه يحب الحياة لهذا 
الجيل، في الوقت هناك من يقوم 

بقتل األبرياء وتخريب الوطن.

رجل أعمال يطلب 
اقتناء ساعة الزعيم 

بـ250 الف دوالر

العديد من    الميثاق  تلقت صحيفة 
االتصاالت من الداخل والخارج من 
محبي الزعيم علي عبداهللا صالح الذين ابدوا 
اعجابهم بمحتويات متحف الصالح والتي 

نشرتها «الميثاق نت».. 
مشيراً الى ان متحف الصالح سيضاف الى المعالم 
الثقافية والسياحية الهامة في اليمن باعتباره 

يحتوي على تاريخ الهم زعيم حكم اليمن.
ــال االعــمــال اليمنيين  وقــد طلب احــد رج
المغتربين في المملكة العربية السعودية 
الزعيم علي عبداهللا صالح  اقتناء ساعة 
المعروضة في متحف الصالح مقابل (٢٥٠) 

الف دوالر.. 


