
ح�����ي�����ن ت����ق����اب����ل 
مجنون فانه اول ما 
ن���ه يبتسم  يفعله ا
ف��ي وج��ه��ك حتى لو 
ك��ان��ت اب��ت��س��ام��ة بال 
معنى --- يكفي انها 
اب��ت��س��ام��ة و ليست 

سالح
أع��ق��ل إن��س��ان على 
ال��ك��رة األرض��ي��ة هو 
المجنون ...المجنون 
ال يدخل األحزاب وال 
ي��دخ��ل ف��ي الجيش 
وال ي���رش���ح نفسه 
لمنصب وال يقتل وال 
يغتصب وال يأكل 
لحم اخوانه...المهم 
أنه جندي لله تعالى، 
وه���و ب���ال س��ي��ف وال 
رمح وال بندقية.. أنه 
ال يبالي ال بالشيعة وال 
بالسنة وال باليهودية 

وال بالمسيحية.. هذا 
اإلن���س���ان األن���ي���ق ال 
ي��ت��رك لعقلي سوى 
الجنون.. ما يحزنني 
هو أنني ال أستطيع 
آج��������ن أك�����ث�����ر م��ن 

الجنون...
أيها العقالء كفاكم 
ت���ل���م���ي���ع أح����ذي����ة 
نفوسكم ...كفاكم 
ترتيب ربطة عنق 
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كامل الخوداني

إلى رفاقي بالقوات المسلحة..
خالص التحية واالح��ت��رام ال��ي كل ضباط 
وص���ف وج��ن��ود ق��وات��ن��ا ال��م��س��ل��ح��ة واالم���ن 
المرابطون في خنادق المجد والعز والشرف 
ذودًا عن الوطن وكرامته .. لقد كان لي شرف الخدمة 
معاكم طيلة ثالثة عقود مضت عرفت فيها كل انواع 
وصنوف الرجال اال انكم كنتم دومًا وابدًا المميزين 
بتفردكم في معطيات الحياة حيث انكم كنتم اكثر 

الناس بذاًل وعطاء واقلهم انتظارًا للمردود..
ه��ا ق��د مضى ع��ام��ان منذ ان خلعت كفني ال��ذي 
ارت��دي��ت��ه واي��اك��م طيلة ث��الث��ون عامًا ول��م اخلعه 

بموافقتي ولكن غصبًا عني نتيجة للعاصفة التي 
عصفت ببالدنا فكانت م��ن نتائجها اقصائي عن 
العمل والبقاء في وضعية اجازة مفتوحة حتى اشعاًر 
اخر وعليه فقد غابت عني كثيرًا من اخباركم ولم 
تعد تردني اال االشاعات ومنها ماهو صحيح ومنها 
ماهو عاري عن الصحة والوضع اصبح مؤلم علي كل 
المستويات.. فتحية حب وتقدير واجالل لكم ليس 
مني فقط بل من كل ابناء الشعب لثباتكم وصبركم 
 رهن نفسه وبالده لغير 

ٌ
والخزي والعار لكل مرجف

الله والشعب ...

حسين عزيز

حالة الفوضى والالوعي
ح��ت��ى ال��ح��ك��وم�����ات ال��ج�����دي��دة 
وال����ق����ي����ادات ف��ي��ه��ا " ال��م��دن��ي��ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة " - ن��ت��اج ث����ورات 
الربيع الصهيوامريكي - لم تعد 
تستطيع ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ث��ورات 

واالحتجاج���ات..! 
فقد اصبحت اسلوب ُمهم جدًا، 
وس��ي��اس��ة ف��اع��ل��ة ل��ل��ت��خ��ل��ص من 
أشخاص يعارضونهم على مستوى 
كل قطاع او مؤسسة، او إلص��دار 
ق���رارات ُمعينه ، واي��ض��ًا اصبحت 

ستخدم لنقل وح���دات و ألوية 
ُ
ت

عسكرية من مواقعها المهمة الى 
مواقع أخ��رى اق��ل اهمية لتحقيق 
اغراض شخصية او المساعدة في 
تحقيق اهداف يسعى اليها اعداء 

الوطن من الخارج ..!
كل ما عليك فعله لتحقيق هذا هو 
تعزز مكامن االختالف بين االفراد 
والقيادة في موقع ُمعين ولتدفع 
بشخصيات "فاعله" ُمعينة من بين 
��اده وم��س��ي��رون لهذه 

ّ
االف���راد ك�����ق

االحتجاجات ..
لم نعد نعرف الحد الفاصل بين 
ال��ح��ق��وق وب��ي��ن ال��واج��ب��ات وال بين 
االنتصار والهزيمة ، واألهم لم نعد 
نعرف الحرية من الفوضى .. هذا ما 
ُيريدون ايصالنا اليها لتُعم الفوضى 
اكثر وتتفكك المؤسسات الوطنية 
صبح ساحات صراع 

ُ
من الداخل وت

ُمستمر فيما بيننا البين.. بينما هم 
يحققون الهدف تلو اآلخر ونحن في 

حالة الالوعي ..

كتاباتهم

يحيى العماد

Abdalrhman Mohammed

ة على ارصفة الطرقات تموت االنسانية وتنعدم االحاسيس والرحمة. حينما  تنام البراء

مقتطفات

عادل النزيلي 

غنى الفنان القدير ايوب طارش 
لعودة عدن 

الله يطول بعمره الى ان نسمعة 
يطربنا بعودة الحصبة

  Omar Gillan Almsory  

ال����زع����ي����م ص����ال����ح ورف����اق����ه 
المستهدفون )بجامع النهدين( 

يبحثون عن إنصاف
واه��ال��ى ضحايا جمعة الكرامة 

وذووهم يبحثون عن إنصاف
والحوثون يبحثون عن إنصاف

والجنوبيون يبحثون عن إنصاف
الشعب يبحث عن انصاف

القضية قضية عدالة 
كيف نصل للعدالة؟

م��اذا نحتاج ليكون لدينا قضاء 
مستقل تماما؟

من يمتلك خبرة قانونية وأمنية 
يفهمنا

منصور المشرقي

ليست األلقاب هي التي تشّرف 
ال���رج���ال، ب��ل ال��رج��ال ه��م ال��ذي��ن 

يشّرفون األلقاب.

Mohammed Tahir

هيا وين الي كانوا يقولون لنا 
أنه بمجرد قلب نظام الحكم 

سوف تكفينا الثروة السمكية 
فقط.. ونصبح أحسن من دبي 

وكوااللمبور
ليش مايشوفوا اليمن كيف 
اصبح وضعها بعد االنقالب 
على ال��ن��ظ��ام.. ماعد لقينا ما 

نأكل

عبدالكريم المدي

أع����داء ال��خ��ارج متحالفون مع 
خونة الداخل وهؤالء هم من أوقع 
البلد في قبضة هذا البؤس والذل 

والهوان..

عبدالصمد الخوالني

اذا لم تكن عند قدر المسؤلية يا 
باسندوة عليك ان تقدم استقالتك 
وات�����رك ال��م��ج��ال ل��غ��ي��رك ال���ذي 
يستطيع عمل شيء للمواطن الننا 

نريد عماًل ال دموعًا ونواحًا
مختار محرم

ل������و أن ال������ع������رب دع����م����وا 
الفلسطينيين كدعمهم للجيش 
الحر اليوم لكانت القدس تحررت 
منذ ع��ش��رات السنين ول��م يكن 

هناك ما يسمى إسرائيل..

الحكيم اليماني ذو شهاب

 اج�����دد دع���وت���ي الخ���وان���ي في 
المؤسسة العسكرية االحرار واقول 
لهم ال��وط��ن ي��غ��رق وي��ح��ت��اج من 
ينقذه.. اآلن الوطن والشعب يحتاج 
اليكم لحمايته من اللحى المزيفة.. 

لصوص البلد وتجار الدين ....

Saad Aleryani
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بتسُم بُعمٍق َوتوقُن أنُه َوحُدُه 
َ
ت

ال َيرُد أحدًا

ميالد أنثى
ابحث عن حب ورديٍّ يمأل روحي
ينتشل بقايا عاِطفتي ِمن أحزاني
يغمرني فرحا ال يوصف، وحياة 

ابحث عن نبض يسعدني 
يغسل أوجاعي

ني من قيد اآله
ُ
ُينِقذ

يجدد نبضاتي
يؤنس وحشتّي المجنونة

يعيد تكوين كريات دمي 
يكسر أغالل قهري

يذيب جليد أحاسيسي
ي��ِع��ُدن��ي ف��ي ش��ت��اء ال���روح 

شمسا
يمنحني ربيعا دائما

يبعثرني
يلملمني

يهزني من األعماق
يعيد تشكيل عواطفي

يرتب أنفاسي 
يبزغ في عمري فجرا

يحيي زهور ي
ينشر النور في أجوائي 

أولد على يديه 
أنثى من جديد

عائشة المحرابي

قائد الوردي

الثالثاء

ثلث مانطق ..

وقالو االاص��الح ليس حزب متوحش.. 
فهذا بعض ما اقترفه منذ بدية 2011م:
1-ح��ارس بنت باسندوه يقتل الشاب 

السنباني .
2-حراسة حميد االحمر تقتل شاب من 

وصاب صاحب محل.
3-حراسة صادق االحمر تدهس رجل 

االمن في مدخل مؤتمر الحوار .
4-حراسة القيادي في االصالح العوضي 

تقتل 2شباب في عمر الزهور. 
5-ح���راس���ة ب��اس��ن��دوه ت��ض��رب اح��د 
الموطنين حتى تكسرت اضالعه أمام 

رئاسة الوزراء.
أم����ا م��ل��ي��ش��ي��ات ال��م��خ��الف��ي وص����ادق 

سرحان وغيرهم فكم في ذمتهم من 
اب��ن��اء ال��م��ؤس��س��ة العسكرية واألم��ن��ي��ة 

والمواطنين الله يعلم.. 
هذا نموذج بسيط على الحزب وعاده 

في السحات كيف اذ وصل السلطة..

واليجي احد يقلي هذه حوادث عرضيه 
هذا غير الذي قتلوهم في الصمع وفي 
الحصبه وف��ي نقيل اب��ن غ��ي��الن.. وغير 
عبدالعزيز عبدالغني وضحايا جامع 

الرئاسه.
وغير وغير وغير.. المهم في المقابل 
ات��ح��دي اي واح��د يثبت ان موكب علي 
عبدالله صالح قد دهس احد او اي وحد 
م��ن عائلته او حزبه م��ع العلم ان علي 

عبدالله صالح حكم 33 سنه. 
وش����ف����وا ال����ف����رق ب���ي���ن ال��م��ت��ك��ب��ري��ن 

ولمتوضعين..
مقارنه بسيطه اتمني من الجميع التأمل 

إليها والتدبر فيها.

بمصر ب��دل مايقولون ش��ك��را , استبدلوها 
بمرسي بالفرنسية..

لمن جاهم مرسي بحق وحقيقي..

بسوريا- مكنونا »تؤبرني« أي تقبرني »تؤبرني« 
لمن جاهم الموت من كل حدب وصوب ..

وألبن ادم ثلث مانطق.. صحيح..

صورة
وتعليق

صدى
القوافي

شخصية
األسبوع

ت�������اري�������خ ال�����م�����ي�����الد : 
1972/12/24م - صنعاء 

– اليمن
المهنة: صحفي / مهندس

ليها:  لمنتمي إ لنقابات ا ا
نقابة الصحافيين اليمنيين – 
نقابة المهندسين اليمنيين 
– اتحاد المكاتب االستشارية 

الهندسية اليمنية .
ال���م���ؤه���الت ال��ع��ل��م��ي��ة : 

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة صنعاء – عام 1997م
الحالة االجتماعية متزوج – األوالد : ولد و بنت .

الخبرات العامة و التخصصية :-
• 2004-1999( مدير تنفيذي ومهندس طرق 

بمكتب األهرام للخدمات الهندسية .
• 2013-2004مدير تنفيذي و مهندس طرق و معد 

وثائق بمكتب أوام لالستشارات الهندسية .
• عام 2008عضو اللجنة الجنة التحضيرية لتأسيس 

اتحاد المكاتب الهندسية االستشارية اليمنية .
• أمين عام اتحاد المكاتب الهندسية االستشارية اليمنية 

للدورة االنتخابية)2014-2010(
• رئيس تحرير مجلة تعمير الصادرة عن اتحاد المكاتب 
الهندسية االستشارية اليمنية في عامي 2012 و 2013 

لدورة .
• 2008- 2010 كاتب عمود أسبوعي)هامش( في 

صحيفة الغد اليمنية .
• )2007-2013 كاتب اسبوعي في يوميات في 

صحيفة الثورة اليمنية .
• )2008-2011(ك����ات����ب ع��م��ود أس��ب��وع��ي )طلقة 
طائشة( في ملحق قضايا وناس الصادر عن صحيفة الثورة 

كل يوم أحد .
• )2012-2008(ك��ات��ب )غير منتظم ( في عمود 
)رأي في األح��داث( في صفحة الشؤون الدولية بصحيفة 

الثورة.
• 2013-2012 كاتب عمود أسبوعي ) مدارات( في 

صحيفة مأرب برس .

 صفحات الفيسبوك تشهد معارك طاحنة من نبيل حيدر 
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.. »الميثاق« 

ترصد بعضًا من تلك المعارك الوطنية المشرفة.

أعقل أنسان

عبداللة المطحني


