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باطفاء شمعتها 

الثانية عرش من 

عمرها..

يشاركها لفيف 

من االهل واالصدقاء ..

  ألف مربوك

وعقبال مائة عام

وفيق صالح

يف السابق، وبالتحديد كان 
قبل القرارات الجمهورية 

بهيكلة الجيش واألمن يتم التذرع 

مبسألة هيكلة الجيش وإقالة بقايا 

العائلة.

اآلن، وقد تم حسم هيكلة الجيش 

بقرارات جمهورية مل يعد للمتبقني يف 

عن  والتنفيس  الرفع  سوى  الساحات 

أصحاب املحالت التجارية، الذين ترضروا 

كثرياً طوال عامني كاملني، واآلن يدخل 

العام الثالث عىل بقائهم يف الخيام..!!

مل يعد فيها أي من الثوار الحقيقيني.. 

من تبقى يف الخيام هم )الفارغني(، الذين 

ال هّم لهم يف يشء، والعاطلني عن العمل.

وكراً   - اآلن   - الساحات  أصبحت 

ألصحاب األجندة والسوابق.

البد من قرار من قبل اللجنة التنظيمية 

برفع الساحات رسيعاً، ودون أدىن تردد، 

حفاظاً عىل ما بقي من محالت تجارية، 

الذين أفلس معظمهم بسبب الخيام.

خاطرة مواطن

ما الذي تبقى لكي 
يتم رفع الخيام 
من الساحات..؟

14 األربعاء
9 يناير  2013م العدد )25(

بكم يتم تحرير هذه الصفحة، من خالل:تهانيكم، 
تعازيكم، مشاركاتكم، مالحظاتكم.. أهاًل بكم معنا.. 

أهاًل بنا معكم..
   Email:  Almoaten@marebpress.net

sms:  737777092
يحررها/ محمد الحوري

تتواىل مهازل التعليم يف اليمن..!!، وهذه املرة تعميم 
من وزارة التعليم العايل بعدم قبول تسجيل الطالب 
الخريجني من كليات املجتمع واملعاهد التقنية والفنية, 

السلّم  التعليم يف  بإكامل مراحل  لهم  السامح  وعدم 
التعليمي واألكادميي.. نقول عنها مهزلة؛ ألين مل أر، ومل 
أسمع أن دولة يف العامل تعمل عىل منع أبنائها من التعليم.. 

يا أخي لو قلنا: إن الدراسة عىل حساب الحكومة عاد فيها.., 
طيب الذي يريد يدرس عىل حسابه, )برضو ممنوع..(!, 
وكأنهم قد شبعوا متعلمني..! أستغرب أن اليمن دولة 
يعيش نسبة عالية منه يف أمية القراءة والكتابة, والغالبية 
يعيشون يف أمية الحاسوب، الذي أصبح يدير كل يشء.. 
أستغرب - وأنه محل استغراب واستنكار واستهزاء بالدولة 
التي لديها نسبة عالية من األمية - أن متنع أبناءها الطالب 
من مواصلة التعليم بدال من أن تدعمهم, وكأنها تقول 
لدينا كادر أكادميي كبري جدا لدرجة أنهم مل يستطيعوا أن 
يعينوهم يف الجامعات!.. نحن لدينا نقص يف الجامعات, 
األكادميي..!!  التعليمي  الكادر  يف  بالنقص  بالكم  فام 
استغرب عىل هؤالء.. أال يعلموا أن التعليم من حقوق 
اإلنسان، ولن يستطيعوا أن يوقفونا عن مواصلته, وستثبت 
األيام ذلك.. دمتم يف نعمة العلم إن شاء الله.. وأسعد 

الله صباحكم بخرب، ليس مبثل هذا الخرب..
م/ بالل رشاح.. خريج كلية املجتع ــ صنعاء
)لألسف(..

ل صوتك   وصِّ
كلية اجملتمع.. يا أيها المسئول..
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بعد أكرث من عام عىل خلع صالح: عيل 
صالح يف حدة ويحيى يف بريوت، ومجور يف 
جنيف والراعي يف الربملان، وعيل محسن 
يف الفرقة، وباسندوة يف مجلس الوزراء، 
والثوار موزعني بني املقربة واملستشفى 
والخيام الباردة.. وأنا مازلت أبحث عن 
إجابة لسؤايل املالزم يل من سنوات: هل 

من مستقبل ألبنايئ يف هذا البلد..؟!

إذا مل يقف شباب 
الثورة مع قرارات 

هيكلة الجيش فلن 
يجدوا مستقبال من يعرّب 

عن بعض تطلعاتهم، 
ووحدهم جرناالت 

الحرب من سيتسيدون 
املشهد املستقبيل.

منذ تم تعيينه يف 2012-4-6، ومحافظ تعز شوقي هائل 
يرسل رسائل تطمني ورفع معنويات ورسائل إيجابية، ومن 
بينها فكرة تأسيس مجلس حكامء تعز، والذي سيرشك فيه 
شباب الثورة، القوى املؤثرة والحية من أحزاب ومنظامت 

ونقابات وأكادمييني وأصحاب الخربات.
ولكننا نتفاجأ بأن املولود طلع نشازا وغري رشعي.

هل مجلس حكامء تعز هم املشائخ، أصحاب املشاكل 
واملسلحني والبلطجة يا شوقي؟!!

حافظ البكاري حمدي الفقيهفهد العميري

قرار شوقي بـ “مشيخة تعز”
محمد سعيد الرشعبي:

حملة “أنا نازل ضد مشيخة تعز” مستمرة حتى إسقاط 
مرشوع مشيخة تعز بقرار سيايس، ولقاء محافظ تعز بعدد 
من الشباب القادمني من صنعاء كان لقاء شخصيا، وغري ملزم 
ألحد، لهذا أؤكد للجميع بأن حملة “أنا نازل ضد مشيخة تعز” 

مستمرة حتى النهاية..
محمد الحويج:

شوقي تاجر، ويعتقد أن املشيخة موادا خاما يخلطها مع 
املواد، ويطلع أبو ولد..!!

:Amer Ahmed Ali
بطلوا مزايدة... املشائخ عىل قمة هرم األحزاب.. واملحافظني 
عساكر ومشائخ.. ومجلس النواب مشائخ، ومجلس الشورى 
مشائخ.. ومشائخ أبو برئ نفط، ومشائخ أبو ريال سعودي.. 
كلهم هذول مش خطر عىل املدنية، إال مشائخ تعز، اليل يعملوا 
مستشارين )عىل قولتكم( بيخربوا املدنية، وهم - أصال - يف 

الواقع ميارسون العمل املوكل لهم يف القرار.
سمر اليامنية:

 أنا برصاحة مش موافقة عىل مشيخة تعز، وأبناء تعز مش 
موافقني ياشوقي عىل املشيخة يف أرضهم الحرة.

انور الضلعي:
ال للمشيخة.. يكفينا املشائخ السابقني، الذين خربوا البالد 
وتعز بالد العز.. بالد العلم.. فال تخربها ياشوقي مبشائخك..

:Mazen Alkhulidi
صحيح ال للمشيخة؛ ألنها سبب جهل اليمنيني، وألننا 
ثُرنا ضد الظلم، وهذه هي سبب من أسباب مشاكل اليمن 

“املشيخة”..!!
احمد الحميدي:

هاذا بدل ما يسوي أقسام رشطة،قام يثبّت املشائخ عشان 
تتقوى التجارة حق بيت هايل..!، لكن لن نرىض بهذا، وسوف 

نقف لكم باملرصاد للمشيخة يف تعز ويف اليمن..

فهد البحر:
  االخ شوقي غرضه من  هذا القرار عىل قول املثل: “جاور 

الخوف تأمن”
:Cadde i Xamar

بدال من ان تكون املشائخ تتوسع بالواليات يف اليمن، من 
األفضل ان تكون هناك مكاتب للمواطنني يف حل مشاكلهم 

وكل يش بايسرب..
سامي املقطري:

 ال ملشيخة  تعز، بس لو تشتوا  الصدق  والحقيقة شوقي 
بدأ من حيث انتهى اآلخرون..

ابو شايف مطهر:
عدنا إىل حكم الجاهلية.. نرفض رفضا قاطعا.. ال للمشيخة.. 
ألن الثورة قامت يف اليمن من حكم املشائخ والتوريث، ونرجو 
من شوقي هائل أن يقوم برشع الله وتطبيق الكتاب والسنة.

عبدالرحمن سعيد:
ما صدقنا ان صالح رحل، وقلنا با يرحلوا املشائخ معه 
جاء شوقي يرجعهم من جديد، بس نقول له: لن نرىض بهذا 

القرار حتى لو منوت..
خالد الجعمي:

يا الله بدينا نقول تعز بتكون أحسن رجعيل ابن هايل 
واملشيخة.. مشيخة أيش..!!، أنت يف مدينة تعز الحاملة، منبع 
العلم والحضارة.. تشتي ذا الحني ترجعنا إىل عهد الجاهلية..

صورة 
هرمنا..وتعليق

 نظرات 
الماضي..

وأمل 
المستقبل!!

اقوالهم على صفحة الفيس بوك حول 


