
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
تلك  بعضًا من  »الميثاق« ترصد 

المعارك الوطنية المشرفة.

االثنين : 6 / 5 / 2013م 
 الموافق :24 / جماد آخر / 1434هـ 

العدد: )1660( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية
عبدالحكيم العفيري

لمجتمع  با ي  ت��س��ت��ش��ر
ظاهرة المتابعة والتشجيع 
لألندية األوروبية »ايطاليا، 
اسبانيا، واآلن المانيا« بعيدا 
عن العولمة وع��ن العالم 
)القرية( وبعيدا عن كون 
الرياضة منشط انساني عابر 

للفواصل الثقافية..
االم��ر ال يخلو من معنى 
سياسي مرتبط بكل الخيبات 

الجاثمة هنا..!!

صالح الصيادي 

هناك � رابط بين انتشار 
ك���ل م���ن )ال��م��س��ل��ح��ي��ن( 

و)القمامة( في تعز .

احمد علي النشبه
 

النساء 
وجه الحياة االنيق المجنون 

فالرجل يكون هادئا حتى 
تظهر ف��ي حياته ام��رأة 

طائشة 
تقلب تاريخه

ناصر شريف

الطابع  التعتيم على  ان 
السياسي للقضية الجنوبية 
أية  أم���ام  العقبات  يخلق 
طنية  و ى  ؤ ر و ت  حا مقتر
لحلها حال عادال يقتلع اسباب 
الحروب الداخلية ويشكل 
مدخال لبناء دول��ة ضامنة 
لمصالح كل اليمنيين في 

الشمال والجنوب..

سمير الشميري

ال��ت��عَ��ايُ��ش مَ��ع هَ��ذا 
لى  إ جُ  يحتا لمُجتمَع  ا
إنسَان غير مُباٍل وإال مَات 

قهرًا.

Ali Saleh Almliki

إذا استمر المؤتمر في 
ت  با نتخا ا فعلى  ته  سبا

2014م السالم

فكري العبسي

عندما يصبح التحزب 
وال��ح��زب��ي��ة وال��ط��اع��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة الضيقة 
)غاية( وليست وسيلة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق رف��اه��ي��ة 
الشعوب ،  وعندما يتم 
استبدال الوالء الوطني 
بوالء تنظيمي  ، نصل 
إلى شيء اسمه وساخة 
حزبية وعهر سياسي 

عربي متبادل.

Cathren Queen

تخيل انك تمسك تلفون 
واحد تحبه..

لباسورد  ا وتسأله كم 
بنص عين..

ويقلك..اكتب اسمك.

صورة وتعليق

سمير عبدالولي
لم يمنعها الفقر من مواصلة تعليمها.. 

كتاباتهم

 شخصية االسبوع

خريج جامعة صنعاء
 إذاعة وتلفزيون1994م

ممثل وك��ات��ب مسرحي 
مشهور 

له عدة مسرحيات اشترك 
بها مع كبار الفنانين 

كما شارك في الكثير من 
المسلسالت 

ش����ارك ف��ي ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ب��رام��ج وال��م��س��ل��س��الت 

الخاصة باالطفال 
حاصل على عدة جوائز 

الفنان الكوميدي 
..خالد البحري  مواطنون ال ذميون فقط ...

لمَ ننتقص من مواطنة غير المسلمين 
في بالدنا؟ لمَ نجعل منهم مواطنين درجة 
ثانية.. أرد على من انتقدني لزيارتي يوم 
الخميس للطائفة اليهودية في صنعاء 
تقولون إن رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه 
وآل��ه وسلم- قدوتنا وقدوتكم ! إذًا ألم 
تكن وثيقة المدينة أول دستور مدني في 

المدينة المنورة؟ 
أسست لدولة العدل والمواطنة والمساواة 

,التعايش مع غير المسلمين )حرية المعتقد( 
نصرة المظلوم.. فلمَ تتجاهلون هذا؟ ألم 
يتحمل صلوات اهلل عليه وعلى آله وصحبه-
إس��اءة الجار اليهودي- أل��م يقم لجنازة 

يهودي، وقيل له إنها جنازة يهودي فقال:
)أليست نفسًا؟(. 

المواطنه المتساوية والعدالة هي أهم 
أسس الدولة المدنية المنشودة .. فالدين 

هلل والوطن للجميع

عين أمي ....
كانت أمي تعيش بعين 
واح��دة وقد كرهتها ألنها 
تسبب لي اإلحراج.. وكانت 
تعمل في المدرسة التي 

كنت ادرس بها.
ذات ي��وم ف��ي المرحلة 
اإلبتدائية جاءت لتطمئن 
ب��إح��راج  عليا، أحسست 
ورمقتها بنظرة كره، وفي 
اليوم التالي قال لي أحد 
التالميذ أمك بعين واحدة، 
وفي اليوم التالي وجهتها، 

لقد جعلتي مني اضحوكة لما ال تموتين 
لكنها لم تجبني؟

لم أكن مترددا فيما قلته ولم أفكر في 
كالمي ألني كنت غاضبا جدا ولم أبالي 

بمشاعرها..
وأردت مغادرة المكان، درس��ت بجد 
وحصلت على منحة دراسية لسنغافورة 
وف��ع��ال ذه��ب��ت ودرس���ت ث��م تزوجت 
واشتريت منزاًل وأخيرًا أنجبت أطفال او 
كنت سعيدًا ومرتاحًا جدًا في حياتي، وذات 
يوم من األيام أتت أمي لزيارتي ولم تكن 
قد رأتني منذ سنين ولم تر أحفادها أبدا . 
ووقفت امام الباب وأخذ أوالدي يضحكون 
صرخت كيف تجرأتي وأتيتي لتخيفي 

أوالدي أخ��رج��ي.. أخرجي.. 
أجابت بهدوء تام آسفة أخطأت 
العنوان على ما أظن.. واختفت 
تماما وذات يوم وصلتني دعوة 
من المدرسة تدعوني لجمع 
الشمل من جديد فكذبت على 
زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب 

في رحلة عمل..
إلى  اإلجتماع ذهبت  بعد 
البيت ال��ذي كنا نعيش فيه 
ونحن اطفال للفضول فقط 
وأخبرني الجيران أن أمي قد 
ماتت وقاموا بتسليمي رسالة.. ابني 
الحبيب لطالما فكرت بك آسفة لمجيئي 
سنغافورة وإخافة أوالدك ,كنت سعيدة 

عندما سمعت أنك ستأتي لإلجتماع..
 ولكني قد ال استطيع مغادرة السرير 
لرؤيتك، آسفة ألني سببت لك اإلحراج 

مرات ومرات في حياتك
هل تعلم أنك قد تعرضت لحادث عندما 
كنت صغيرًا، وفقدت عينك.. وكأي أم لم 

أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة..
لذا أعطيتك عيني وكنت سعيدة جدا 
وفخورة ألن ابني يستطيع رؤية العالم 

بعيني..
مع حبي لك/ أمك .

نور الدين سالمه ...

Nezar Alabbadi

جمال الورد 

اليمـــن.. الفاتنـــة اليتيمــــــة
جميلة، ساحرة، تؤسر األفئدة من النظرة األولى، 
غير أنها فقيرة عفيفة، تتمنع عن السقوط بكبرياء 
أميرة، رغم نقمة من يريدها جارية بين عبيده... غير 
أن مأساتها أنها »يتيم��ة«.. فال دولة ترعاها فتجعل 
سحر جمالها آيًة للسائحين،، وال شعب يعزها بفخر 
ومديح فيرفع صيتها بين العالمين،، بل الكل يخدش 
حيائها ويعري سوءاتها على مرأى الناظرين.. فيما 

تحاول إباحتها دور عهر السياسة في المزادات..!!

ورغم أنك يتيم���ة فقيرة يا »يم����ن« إاّل أنك 
العربية الحرة األصيل��ة،، تتوجعين، تكابدين، 
كجبالك،  تتجلدين  لكنك  تقاومين، تصبرين، 
وتكابرين كوديانك، وتتحدين بؤس أيامك، ثم 
تتواضعين رغ��م أن��ك وح��دك من أس��رت قلوبنا، 
وخطفتنا من أحضان أمهاتنا وأهلنا وأوطاننا لنهيم 
بين ذراعيك عشقًا، يا وط��ن لواله لعاش العرب 

الجئين بال هوية!!

اقتراح
واض����������ح 
ن  بأ للجميع 
ال��ح��ك��وم��ة 
بكل  فشلت 
م��ك��ون��ات��ه��ا، 
وف������ش������ل 
ك����ل ط���رف 
رة  دا إ ف����ي 
ال��ح��ق��ائ��ب 
الوزارية التي 
عهدت إليه...

وبما أن الوفاق او المحاصصة 
او المناصفة أمر حتمي بموجب 
المبادرة الخليجية، فأقترح تبديل 
القائمتين، ف����وزارات ال��دف��اع 
والخارجية والخدمة المدنية وبقية 
تسلم  تمر  لمؤ ا ئمة  قا ت  ر ا ز و
للمشترك فقد ينجح وزراؤه بما 
اخفق فيه وزراء المؤتمر، ووزارات 
الداخلية واالعالم والكهرباء وبقية 
وزارات قائمة المشترك تسلم 
للمؤتمر فقد ينجحوا بما اخفق فيه 

وزارء المؤتمر...
صحيح ان احتمال النجاح في حال 
القائمتين ضعيف، لكن  تبديل 
احتمال النجاح في الوضع القائم 

منعدم...

Nazeeh Ahmed Alemad

بوح القوافي..

مجاهد الحارثي

بسام الشوذبي

الحارثي قال ه����������دت حيل���ي الغربه 
وشاب راس������������ي وقلبي منها معلول

ل�����������ذي بشرحه وايامها كربه  ا ويش 
وكل مدخل فرح ف����������ي داره��ا مقفول

ياعرب صعبه  وياهي  ياه��������ي مريره 
ياكم فتى ضاع عمره صار في المجهول

الشبه منه  العمر ش������������الت  اعطيتها 
وخ��ذت منها بصيص العيش والمحصول

اله��ي وط��ن ل������ي والان��ا لي بها صحبه
مثلي غ���ريب الوطن في حكمها مكفول

الغربة

زامل
شتان قال الش������وذبي بين الثري���ا والث����رى 

أواه يا من كنت نع������م االب والخ�ص���م المرير 
أواه ت�و أوااه شوقي ش���وق ل����و عين�����ك ترى

ضاع الجمل والحمل والجمال في سوق الحمير 

لماذا أبكي؟

أجبرتني دموعي ان أبكي..!!
ولكن ..........!

اسال نفسي
لمن البكى ؟

وكيف ابكي ؟

ولماذا ارخص دموعي؟
لمن يا ترى ؟

ال ادري .؟
وال اعلم..؟

ه��م.. ق��ااال��وووو لي ابكي ~ وانا 
عاااااايط ..؟!؟!؟!؟!؟

ابراهيم محمد بركات


