
  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

للشؤون المالية والموارد البشرية
مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج

سگرتري التحرير التنفيذي

الثــــورة
▼

�א�
www.althawranews.net

9 الثــــورة
▼

�א�
www.althawranews.net

13 الجمعة 17 ذو القعدة 1435هـ  12 سبتمرب 2014م العدد 18194
Friday : 17 Thu-Alqeadah 1435 - 12 September 2014 - Issue No. 18194

ــىل التوايل تتبنى وزارة  للعام الرابع ع
ــة العودة  ــة والتعليم تدشني حمل الرتبي
ــة مطلع كل عام درايس جديد  إىل املدرس
يف إطار أنشطة الخطة السنوية للطريق 
ــكل  ــرتك للتعليم يف الطوارئ واملش املش
ــرار وزاري برئاسة وكيل قطاع  بموجب ق
ــداري  الجن ــم  أ/عبدالكري ــاريع  املش
ــن  ــني م ــني واختصاصي ــة ممثل وعضوي
ــوزارة وممثلني من املنظمات  قطاعات ال
ــار التعاون  ــي تتوىل يف إط ــة والت الداعم
ــيل والتنظيم واإلعداد  والتنسيق التكام
ــد  ويعتم ــات  العملي ــة  لكاف ــذ  والتنفي
ــات دورية  ــىل اجتماع ــق ع ــل الفري عم
ــف لفرق  ــة وخاصة وتكلي ــة عام منتظم
ــة مكتبية  ــرتكة وفردي ــل مصغرة مش عم
ــل الجماعي  ــة يف إطار من العم وميداني

للفريق.
ــي واملربرات  ــربز العديد من الدواع وت
ــة وتتبلور  ــودة إىل املدرس ــن حملة الع م
ــديدة  ــات الش ــن االحتياج ــة م يف حزم
ــي والرتبوي  ــم املجهود التعليم لها لدع
ــن  محاض ــة  برعاي ــيل  واأله ــي  الرسم
ــوي"  ــايس /الثان ــام "األس ــم الع التعلي
ــة  ــة اليمني ــات الحكوم ــذ السياس تنفي

ــام للجميع  ــرص التعليم الع ــري ف يف توف
ــال "ذكور/إناث"  ــع الرتكيز عىل األطف م
ــق  املناط ويف  ــاً  عموم ــة  املدرس ــارج  خ
ــة  ــات السياسي ــن التداعي ــرضرة م املت

واملنزلقات املسلحة.
أهداف وأغراض الحملة الوطنية كما 
ــة الوطنية  ــام للحمل ــاء يف اإلطار الع ج

للعودة إىل املدرسة عىل النحو التايل:
ــي  ــي املجتمع ــوى الوع ــع مست - رف
ــن  ــايس م ــق أس ــم كح التعلي ــة  بأهمي
حقوق األطفال "ذكور/أناث" واملخاطر 
ــاع  واالنقط ــان  الحرم ــن  ع ــة  الناجم

والترسب من التعليم.
- تعزيز الرشاكة والتعامل التكاميل يف 

دعم التعليم.
ــة  الداعم ــات  السياس ــري  توف  -
ــة والكافية ألطفال  والتسهيالت املناسب
وأرس النازحني "ذكور/إناث" بااللتحاق 
ــرار يف مجتمعاتهم  ــم واالستم يف التعلي
ــال ممن هم يف  ــا فيهم األطف ــة بم املضيف

سن التعليم وهم خارج املدرسة.
ــدرات املدرسية وتعزيز دور  - بناء الق
ــني،  ــني، املوجه ــة "املعلم اإلدارة املدرسي
ــرشف  امل ــني,  االجتماعي ــني  االخصائي

ــدة  ــم واملسان ــم الدع ــي" وتقدي الصح
ــق  املناط يف  ــذات  والتلمي ــذ  للتالمي
ــم  ــم يت ــن ل ــول إىل م ــة والوص املستهدف

الوصول إليهم.
ــة: للحملة  ــة الوطني ــاالت الحمل مج

عديدة يمكن أن نحرصها بالتايل:
ــدد  ــوي متع ــي توع ــال إعالم - مج
ــل  والوسائ ــراض  واألغ ــداف  األه

واألساليب.
ــات الداعمة لعملية  ــري السياس - توف
ــوازم  ولل ــه  في ــرار  واالستم ــاق  االلتح
ــة والتسهيالت املدرسية  األولية الصحي

والتعليمية.
ــم  ــة والدع ــدرات املؤسسي ــاء الق - بن

واملساندة للتالميذ والتلميذات.
- املتابعة والتقييم.

ــىل أن الحملة  فثمة مؤرشات طبية ع
ــة عامنا هذا  ــة للعودة إىل املدرس الوطني
ــي أكلها بفعل  2014/2015م سوف تؤت
ــات العالم  ــت ترتيب ــات التي فاق الرتتيب
ــك نصف مليون  الدرايس السابق فهنال
ــة األمر الذي  ــرسب عن املدرس طالب مت
ــود من  ــع الجه ــر جمي ــي تظاف يستدع
ــا وتحقيق جميع أهدافها  أجل إنجاحه

ــن القضاء عىل  ــا كي نتمكن م وأغراضه
ــني صفوف  ــل والتخلف ب ــة والجه األمي
ــاث سيما أن  ــوف اإلن ــني صف ــور وب الذك
ــع  ــر تمن ــف والحظ ــك أُرساً يف الري هنال
بناتها من االلتحاق باملدارس وتحرمهن 
ــي والرشعي الذي  من هذا الحق القانون
ــول الرسول  ــاء، يق ــه رشيعة السم كفلت
والنبي األعظم صىل الله عليه وآله وسلم 
ــل مسلم)  ــم فريضة عىل ك ــب العل (طل
ويندرج تحت لفظ مسلم املسلمات ألن 
ذلك بمقتىض التغليب يف اللغة العربية.

فالحملة الوطنية للعودة إىل املدرسة 
ــم ال يجوز التقليل من  عمل وطني عظي
أهميتها, إذ ندعو رجال املال الخاص يف 
ــاركة الفاعلة يف إنجاحها  اإلسهام واملش
ــن خالل تقديم يد العون املايل كون هذا  م
اإلنفاق يعد مقربة من الله عز وجل لذلك 
ــات الحكومية  ــزة واملؤسس ندعو األجه
ــيل  ــي واأله ــالم الرسم ــا اإلع ــا فيهم بم
ــروء واملسموع مد  ــي املرئي واملق والحزب
ــاً إىل  ــذه الحملة جنب ــاح ه ــون إلنج الع
جنب مع املنظمات الدولية كاليونسيف, 
وإىل لقاء يتجدد, والله املستعان عىل ما 

يصفون.

ــاذا سيحدث لرشكات السالح العاملية لو هدأت منطقة الرشق  س : م
األوسط؟ 

ــعب اليمني  ــو بطل الش ــدث للمقاوتة ل ــا ما سيح ــدث له ج : سيح
القات.
***

ــا والعراق وليبيا  ــا يحدث يف سوري ــئ الذي يربط بني م ــا الش س : م
ولبنان واليمن ؟!

ج : لعبة القوى الخارجية مستثمرة ضعف األطراف الداخلية.
***

ــو عىل طبول  ــوت يعل ــاء ال ص ــة : يف صنع ــارة التالي ــل العب س : أكم
الحرب إال صوت ...... ؟
ج : قوارح األعراس.

***
س : إذا كان كل طرف يغلب مصالحه الخاصة عىل املصلحة العامة

 فأوجد قيمة شني ( الشعب ) يف هذه املعادلة ؟!
ج : شني ال قيمة له.

 شني زين يف الشعارات وشني يف الواقع 
شني الكل يتكلموا باسمه والكل يمتصوا لحمه ودمه.

ــوا آماله  ــدوه عصيد ويكبل ــد وهم يعص ــه يريد يري ــني يقولوا عن ش
بالحديد 

شني معزز مكرم ( شعارا ) ، مجعجع مطحون ( واقعا ).
***

س : ملاذا ثالثة أرباع الشعب اليمني يعاني من وجع البطن ؟
ج ألننا نأكل ونرشب يف الظالم دون التأكد مما نأكله ونرشبه بسبب 

انقطاع الكهرباء ، نأكل كل شئ وأي شئ إال فاتورة الكهرباء.
***

س : ما املدهش يف حروب اليمن ؟
ــب فيها أوالد  ــارج اليمن ويذه ــاء من خ ــوال األغني ــعلها أم ج : تش

الفقراء يف داخل اليمن .
***

س : كيف يتحدث عن مخرجات الحوار من يشهر أسلحة الدمار؟!
ج : الكالم شئ والفعل شئ آخر.

***
س : ماذا تتذكر من طفولتك ؟

ــتي نتضارب كنا نخرج خارج  ج : أتذكر أننا زمان ملا كنا صغار ونش
ــيص أو مراجمة بحجارة  ــا كنا نتضارب باألع ــوق واملدينة مع أنن الس
ــا كنا نفعل ذلك من باب الرجولة يعني  رجل يواجه رجل بعيدا  ولكنن
ــن السوق  املزدحم الذي يتيح التعصب مع فالن وعالن  وكنا نخجل  ع
عندما نتعارك يف السوق ألنه مكان عام ، وكذلك العرف القبيل اليمني 
ــكلة أو  ــر " يعني من افتعل مش ــال فيه " السوق مهج ــل كان يق األصي

عنف يف سوق أو مكان عام فعليه هجر .
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 

اللهم ارحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات املسلمني.

السني والجيم
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ــري  واألخ األول  ــن  الوط  *
ــع وليس ملكاً  هو ملك الجمي
ــة  ــة أو جماع ــاً أو طائف لحزب
ــب عىل  ــذي يج ــة، وال أو قبيل
ــأن الوضع  ــه ب ــع إدراك الجمي
ــوب  ــا واملطل ــري يف بالدن خط
إىل  ــام  االحتك ــع  الجمي ــن  م
وأن  ــل  العق أو  ــق  املنط ــة  لغ
ــراف  األط ــة  كاف ــرص  تح
ــة اليمنية  ــوى السياسي والق
ــول العملية  عىل االلتفاف ح
ــا  م ــول  وح ــة،  السياسي
أجمعت عليه مختلف القوى 
السياسية وتكوينات الشعب 
اليمني املشاركة يف مخرجات 
ــا عىل أرض  الحوار وتحقيقه

الواقع.

أن  ــع  الجمي ــم  ليفه  *
ــي  الت ــرية  الخط ــاع  األوض
يف  ــاً  حالي ــن  الوط ــهدها  يش
ــرات الراهنة التي  ــوء التوت ض
ــه ووحدته  ــن وأمن ــدد اليم ته
ــة إىل أن  ــراره، باإلضاف واستق
األحداث املؤسفة التي تجرى 
ــة قد سببت  ــوم يف العاصم الي
ــب  والرع ــق  القل ــني  للمواطن

والخوف واملعاناة.
* لهذا فإننا نأمل أن تسود 
الحكمة اليمانية كل األطراف 
وعليها أن تبادر اآلن إىل وقف 
ــف أو االقتتال وأن تجنح  العن
إىل  ــاً  أيض ــا  ــم وندعوه للسل
ــاء وتوحيد الصف  حقن الدم
ــادة  ــن ج ــروج ع ــدم الخ وع

الصواب حفاظاً عىل استقرار 
ــة منجزاته من  الوطن وسالم

الضياع.
ــل أهل اليمن  * الرجاء يا ك
ــل  ــرتك ك ــم ل ــاء أدعوك الرشف
الخالفات التي تؤدي إىل إثارة 

األحقاد والكراهية.
ــف سويا من أجل  *  لنتكات
ــايل اليمن  ــا الحبيب الغ بلدن
ــراره،  ــه واستق ــه وأمن ووحدت
ــظ سويا عىل مصالح  ولنحاف
ــل  وك ــه  ومكتسبات ــن  الوط
ــم  وليعل ــة،  الوطني ــت  الثواب
الجميع أننا جميعاً يف سفينة 
ــي أن نخرج بها  ــدة ينبغ واح

إىل بر األمان فننجو جميعاً.
* ولعيل أتساءل اآلن: يف ظل 

األحداث أو األوضاع الخطرية 
ــهدها الوطن يا ترى  التي يش
ــد وهل هناك  ــو املستفي من ه

رابح؟؟
ــك  ــىل ذل ــواب ع * إن الج
ــول: إن املستفيد  التساؤل يق
ــن كل  ــي م ــح الحقيق أو الراب
األحداث املؤسفة التي تجري 
ــداء اليمن يف  ــا هم أع يف بالدن
ــل أو الخارج وبالتأكيد  الداخ
ــم جميع  ــرسان حتما ه فالخ

أبناء هذا الوطن.
ــة  ــول لكاف ــري أق * يف األخ
ــوى السياسية  األحزاب والق
ــذا  ــة وك ــات املسلح والجماع
ــالم  اإلع ــزة  وأجه ــاء  العلم
ــي :  ــا أو الحزب ــي منه الرسم

اتقوا الله فينا ويف البلد بأكمله 
ــي  ــي والوطن ــب الدين والواج
ــا  علين ــرض  يف ــي  واألخالق
ــن  ــذا الوط ــش يف ه أن نتعاي
بمحبة وإخاء والبد أن نرتقي 
بأنفسنا عن سفاسف األمور 
ــي قد تجرنا إىل  أو األشياء الت
ــص ذلك  ــاه وباألخ ماال نتمن
ــب  بالتعص ــى  املسم ــاء  الوب
األعمى أيا كان نوعه أو شكله 
ببعده املذهبي أو الطائفي أو 

الحزبي .

اليمن أريض و أرضك
لو نضيعها نضيع

اليمن مهما اختلفنا
 قدرها عال رفيع

ــم املعوقات  ــل البطالة من أه لع
ــدول  ــه ال ــي تواج ــة الت االقتصادي
أن  ــري  غ ــوا  نم ــل  واألق ــة  النامي
ــىل  التقترصع ــة  البطال ــاكل  مش
ــاد وتدني مستوى  ــور االقتص تده
ــار وخيمة  ــل لها آث ــة فقط ب التنمي
عىل الفرد واملجتمع والوطن أيضا 
ــات السياسية  ومن آثارها الرصاع
ــة  الجريم ــور  وظه ــروب  والح
ــري املنظمة، لذا نجد أن  املنظمة وغ
الدول التي تشهد ارتفاعا يف نسبة 
البطالة  تعاني من أزمات سياسية 
ــنت والعكس صحيح  ــات وف ورصاع
ــدول املتقدمة  استطاعت  كما أن ال
الحد من البطالة وآثارها من خالل  
االستثمار األمثل للطاقات واملوارد 
ــة وتوفري فرص  البرشية والطبيعي
ــاء مجمعات  ــباب  وإنش عمل للش
ــة  وزراعي ــة  صناعي ــة  إنتاجي
ــا  ــدا أساسي ــت راف ــة مثل وتعديني
ــرار  واالستق ــان  األوط ــة  لتنمي

املعييش للشعوب .
ــو  ــدة نح ــى جاه ــا تسع وبالدن
تنمية مستدامة غري أن البطالة تعد 
ــي تواجهها،  ــم املعوقات الت من أه
ــت بظاللها عيل  ــل إن البطالة الق ب

ــن  م ــا  بالدن ــهده  وتش ــه  ماشهدت
ــوط  سق ــذ  من ــة  مأساوي ــداث  أح
ــع  ــل االستعماروم ــة ورحي اإلمام
ذلك يظل األمل متجددا نحو تنفيذ 
ــرة البطالة  ــود للحد من ظاه الجه
ــىل مجتمعنا  ــة ع ــا الوخيم وآثاره
ــادة من تجارب  ومن خالل االستف
اآلخرين وإن كان التنقصنا املوارد 
ــط  والخط ــة   الطبيعي ــة  البرشي
ــا بحاجة إىل إدارة  ــج  إال أنن والربام
ــال  فع ــي  ــال وطن م ــؤة ورأس  كف
ــل  ــار األمث ــاركة يف االستثم للمش
ــوار ومن خالل إعداد  للطاقات وامل
برامج وخطط ملشاريع استثمارية 
ــاالت إنتاجية  ــدة مج ناجحة ولع
ــة تلبي  ــة وسمكية وتعديني زراعي
ــن ظاهرة  ــة وتحد م ــة التنمي حاج
ــري ودعم  ــالل توف ــة ومن خ البطال
ــاء جمعيات  القطاع الخاص  وإنش
ــر الدولة كل  ــث توف ــة بحي إنتاجي
االمكانيات املتاحة لتنمية القطاع 
ــي  سيلب ــذي  وال ــاري  االستثم
ــع لتنمية  ــات وآمال املجتم طموح
ــم يف الحد من  ــة وسيساه مستدام
ــا الوخيمة  ــرة البطالة وآثاره ظاه

عىل املجتمع واقتصادنا الوطني.

االستثمار والبطالة ورأس املال
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