
التحدث عن اليمن في الماضي مختلف جدا 
عن حديث الحاضر.. كان من يحكم اليمن 
رج��ل استطاع لملمة ام��ن واستقرار هذا 
الوطن بعقله وصبره وحكمته التي تسبق 
كل شيء كان اليفرق بين فئات المجتمع 
االغلبية التي كانت تعيش حياة آمنة لم 
اسمع في عهده ان سائق موتور قد اغتال 
ضابطًا او مواطنًا او دبلوماسيًا.. لم اسمع 
بالقتل بهذا ال��دم البارد وبهذه الطريقة 

الشنيعة إال منذ تخليه عن السلطة.. كم اتمنى عودة ذلك العهد 
نا ان��اس  يعتنقون االسالم  الجميل واالي��ام الجميلة.. بعد ان جاء
كهوية ال كدين سماوي ملزم العمل باالخالق والتسامح والعدل 

قبل العبادة..!!
 لم تر اليمن منذ تخلي علي عبدالله صالح عن السلطة اال الدمار 
والخراب والقتل.. فسالٌم عليك من قلب كل مواطن يمني لم يعرف 

قدرك اال بعد رحيلك . 
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 الموافق :29 / محرم / 1435هـ 
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كامل الخوداني

سارة الحمادي

سأل عمر بن الخطاب يومًا :
من أجود العرب ؟ فقيل له 

حاتم ، 
ق��ال فمن شاعرها ؟ قيل 
امرؤ القيس بن حجر الكندي ،
ق��ال فمن ف��ارس��ه��ا ؟ قيل 

عمرو بن معدي كرب ، 
ق��ال ف��أي السيوف أمضى ؟ 
قيل سيف عمرو بن معدي 

كرب..
فقال عمر : ذهبت اليمن 

بالفخر :

Alkhaiwani A Krim

ن���ف���اق ال���ج���الد وم��ج��ام��ل��ت��ه 
,والتماس العذر له , وتبرير 
تستره على الجرائم , تحت 
اي ذريعة انتهازية رخيصة 
,الي��غ��ف��ره��ا ادع����اء ال��ح��س��رة 
على الضحايا ,او ذرف الدموع 
ع��ل��ي��ه��م , ل��ك��ن��ه��ا تسقط 
م��رت��ك��ب��ه��ا م��ه��م��ا خ����ال ان��ه 

ارتفع.... 

صالح الرقيمي بو ناجي

لكل وجه قبيح ال بد من وجه 
آخ��ر يكسوه الجمال فالدنيا 
لوحة كبيرة مليئة ب��األل��وان 

فيها الجانب المظلم..
وعلى الجهة األخرى نظيره 

المشرق..

الشيخ عبداهلل العودي

غراس الجنة 
سبحان الله والحمدلله وال إله 

إاّل الله والله أكبر 

Abdulla Musleh

بلغاريا تقوم بعمل جدار 
ع����ازل ب��ي��ن��ه��ا وب��ي��ن ت��رك��ي��ا 
للمحافظة على ام��ن اوروب���ا 
م��ن ه��ج��رة اح��ب��اب ال��ل��ه من 
اراضيهم ودي��اره��م ال��ى بالد 

الكفار ..
تركيا ستصبح أشبه بجدار 
برلين بعد الحرب العالمية 

الثانية.

أمل ال ينتهي

اليمن اآلن تقف عند نقطة 
ال�����الع��ودة وال��التقدم وه��ذا 
من شأنه أن يهد كل الجهود 
السابقة ويقضي على كل اآلمال 
المستقبلية.. لست متشائمة 
ل��ك��ن أع���ذرون���ي ؛أن����ا ال ابيع 

الوهم..

جالل علوان

ال ت���ظ���ل م���ح���ص���ورًا ب��ي��ن 
االبيض واالسود

ارف���ع رأس����ك.. وان��ظ��ر الى 
السماء بكل ثقة

واقتطف من جمال الكون 
الوانك الخاصة.

نبيل الفضلي

ال���زم ط��ري��ق الصبر ترقى 
االماني 

ك��ل م��ا ي��ط��ول الصبر تهنا 
بذوقه.

بشرى العامري

 القضاة في اليمن ثالثة
 قاضيان في النار وقاٍض في 

سقر.

بشار أحمد الزمزمي 
االسم:  بشار أحمد الزمزمي 

- خريج كلية الطب عام 2006م الجامعة 
ان  األردنية عمَّ

-عمل طبيب ط���وارئ ف��ي مستشفيات جامعة العلوم 
والتكنولوجيا - والسعودي األلماني - ومجمع الدفاع بالعرضي
 Texas ت��درب في معهد القلب بتكساس -

heart institute في 2008 
- 2012م حصل على رخصة مزاولة مهنة الطب 

في كاليفورنيا - امريكا 
- مختص في الجراحه سان فرانسيسكو 

- مشارك في مشروع بحثي عن السرطان لجامعة 
ستانفورد - كاليفورنيا

صورة
وتعليق

سالم علي عوض
الشعب اليمني يستطيع التأقلم مع كل األوضاع.. الشدة.. الرخاء.. كما أنه يؤمن بأن دوام الحال محال.. والزمن دوار.. والقرش األبيض ينفع في اليوم األسود..

طفلة تتدرب على الطباخة بالطريقة التقليدية »التنور«.. بسبب انعدام مادة الغاز من فترة ألخرى.. االحتياط واجب..

مقتطفات

شخصية
األسبوع

معًا ضد سطوة القوى التقليدية
ل��أس��ف ب��ع��ض االخ����وة م��ن أب��ن��اء 
ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ذي��ن 
نعتبرهم م��ن المثقفين والنخب 
ممن يقومون بدعم االنفصال مع 
انهم يدركون خطورة هذه الخطوة 
وعواقبها غير المحسوبة ولعل 
االنقسام الحاصل في المطالب دليل 
على ان اي خطوة غير محسوبة قد 
تكون عواقبها وخيمة جدًا ال سمح 

الله.
المؤلم ان دعم هؤالء لالنفصال  ليس ألنه 
مدفوع لهم او النهم مستفيدون او يعملون 
لدى اطراف تروج لالنفصال ! على العكس 

الكثير منهم لديه حس وطني عالي !
ه��م يقفون وراء ه��ذه المطالب لغرض 

التخلص م��ن سطوة القوى 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف����ي ال��ش��م��ال 
م��ع��ت��ق��دي��ن ان����ه ل��ي��س من 
ال��س��ه��ل التخلص م��ن ه��ذه 
القوى  اال عن طريق تجزئة 
البالد وهي الطريقة االسهل 

من المواجهة.
مايغيب ع��ن ب��ال الكثير 
منهم ان معاناة الناس من 
هذه القوى المشيخية النافذة 
اليمس فقط ابناء الجنوب بل ابناء الشمال 
كذلك والمعاناة ولهذا ومن وجهة نظري 
فإن مواجهة هذه القوى لن تثمر نتائجها 
ولن تنجح اال ونحن متحدون شمااًل وجنوبًا 

ألننا جزُء ال يتجزأ أرضًا ومعاناة...

كتاباتهم

ماهر شجاع الدين
Abdo Salah

اليمن، لصاحبها الشيخ حميد األحمر وإخوانه ..
ق���ررن���ا ج��م��ي��ع��ن��ًا ن��ح��ن ال��ي��م��ن��ي��ون 
)25مليون ( بكل فئاته ونخبه ورعيته 
، ومسئوليه ووزرائ���ه بما فيه رئيس 
اليمن اليوم والسابق والالحق ، الحكومة 
، والبرلمان وال���وزارات والمؤسسات ، 
السهل والجبل والبحر والشجر والحجر 
، والقرش وكل الحيوانات من العكبار 
لأسد ، الجن واألنس ، وحتى األجنة في 

بطون أمهاتهم ...
ق���ررن���ا أن ن��ب��ي��ع��ك ال��ب��ل��د ب��ك��ل ما 

فيها وبأبخس األثمان .. وح��الل زالل عليك وعلى 
العصيمات ، فالصندقة وحدها ال تكفيكم سيدي 

الحميد األحمر ..
لقد أشفقنا عليك وأنت تلقط وتجاهد لتشتري كل 
ساعة : البقعة ، والمؤسسة ، وأجهزة الدولة بالمفرق 
والجملة ، بل وتشتري طريق طريق ، الفرد والجماعة 
، والوزراء والمسئولين ، ورجال األعمال ، والصحفيين 
، والكتاب ، والمثقفين ووو..الخ ، فقررنا بيعك كل 

شيء لتكون أنت المالك الوحيد لليمن 
واليمنيين ، ولك الحرية في أن تواصل 
صنعك منهم : مداكي ، ومرافقين ، 
ومقاتلين ، وقتلة ،وخاطفين والعب 
بهم " وقل" و" سبعة صاد" أنت حر 
، بل وبإمكانك تسويرنا كبقعة مثلما 

سورت البلد واإلنسان والهواء ..
وبمناسبة بيعنا إي��اك��م ) الشركة 
اليمنية للخدمات األرضية ( نمنحك 
ه��ذه المكرمة : ال��ق��ب��ور والمجنات 
برفاتها لتصنع منهم متاحف عالمية للموميات ، 
لتصبح وحدك المالك الوحيد لأحياء واألموات ، بما 

رش " النافقة ..
ُ
فيها حتى "الق

أي��ه��ا ال��م��ال��ك ال��وح��ي��د وال��ح��ص��ري لليمن األرض 
واإلن���س���اااان .. نستسمحك ع���ذرًا ل��س��اع��ات فقط 
بينما تضع جارتنا حميدة مولودها لينضموا في 
فلك ملكوتك ..أيها الواحد األح��د ) وأستغفر الله 

العظيم( ..

ليتها تعود...

عشر نجمات تضيئ حياتك
ك  ر أن ربَّ

َّ
النجمة االولى..تذك

يغفر لمن يستغفر، ويتوب 
على من تاب، ويقبل من عاد.

النجمة الثانية.. ارحم الضعفاء 
ت��س��ع��د، وأع�����ِط المحتاجين 
��ى، وال تحمل البغضاء 

َ
��ش��اف

ُ
ت

.
َ

عاف
ُ
ت

ل فالله  النجمة الثالثة..تفاء
معك، والمالئكة يستغفرون 

لك، والجنة تنتظرك.
النجمة الرابعة..امسح دموعك بحسن 
ر نعم 

ُّ
الظن بربك، واط��رد همومك بتذك

الله عليك.
ُملت 

َ
النجمة الخامسة..ال تظن أن الدنيا ك

ألحٍد، فليس على ظهر األرض َمْن حصل 
 مطلوٍب، وسِلم من أيِّ كدر.

ُّ
له كل

النجمة السادسة.. كن كالنخلِة 
ة، بعيدة عن األذى،  عالَيه الهمَّ
إذا ُرِميت بالحجارة ألقْت رطبها.
النجمة السابعة..هل سمعَت 
أنَّ ال��ح��زَن ُيعيُد م��ا ف���ات، وأن 
الهمَّ ُيْصِلح الخطأ، فلماذا الحزن 

والهم؟!.
النجمة ال��ث��ام��ن��ة.. ال تنتظر 
المحن والفتَن، بل انتظر األمن 

والسالَم والعافية إن شاء الله.
النجمة التاسعة.. أطفئ ن��ار الحقد من 
 من أساء لك من 

ِّ
صدرك بعفٍو عام عن كل

الناس.
 والوضوُء والطيُب 

ُ
 النجمة العاشرة..الغسل

 كدٍر 
ِّ

 لكل
ٌ
 ناجحة

ٌ
والسواُك والنظاُم أدوية

وضيق..

أش��ك��و س��رق��ة فرحتي بعيدنا 
الوطني..

في مثل هذا اليوم عندما نسمع 
خطاب الرئيس بلسان مستشاره، 
اقسم بالله أني أسمعه ودمعتي 
على خ��دي , وه��ذا ح��ال الكثير 

يازعيم.
ففي وقت تحتفل بالعيد الوطني 
ممثاًل بحزب المؤتمر الشعبي 

العام , نظامنا الحالي ال يبالي وال يحس بقيمة 
ذلك , ألنك أنت صانع منجزات وتقدر قيمتها 
وهم فاقدون إلحساس العزة والقيمة إلنهم 
ل��م يكونوا كذلك ول��ن ي��ك��ون��وا.. والسنتان 

الماضيتان أثبتتا ذلك.. 
يابو أحمد بعهدك لن نقول كنا األفضل 
كدولة، نعم كنا نفتقد ألمور عدة، ولكننا 
حاليًا فقدنا وخسرنا ماكنا نملكه، ومنها أننا 
فقدنا إحساسنا بفرحة األع��ي��اد الوطنية، 
فقدنا احساسنا بفخرنا بمنجزات الوطن، 
فقدنا إحساسنا ال��رائ��ع عندما كنت تلقي 

الخطابات في األعياد الوطنية..
كانت خطاباتك يازعيم خطابات رئيس 

لشعبه , أب ألبنائه وبناته، ابن 
آلب��ائ��ه وأم��ه��ات��ه , أخ ألخ��وان��ه 
وأخواته , مواطن يمني يتحدث 
م��ع بقية المواطنين بواقعية 
دون مزايدات , تصل للصغير 
والكبير , ونرى شبابنا يخرجون 

لياًل لالحتفال بعد كلمتك..
كانت خطابات تجعلنا نحس بأن 
الدنيا بخير , وبأن األمل موجود , 
كانت خطابات فيها دعوة للتسامح والمحبة 
والعمل , خطابات يمني يتحدث من اليمن 
ومن بين اليمنيين ألنها واقعية شفافة بال 

مزايدات..
يا ابن اليمن الغالي وتاج رأسي , ليس هذا 
 بعهدك , فقد 

ً
فقط ما افتقدناه مقارنة

فقدنا األمن واألمان , والديمقراطيه وغيرها 
الكثير..

دمت بخير ياصانع الوحدة والمنجزات , 
مازلت األفضل وإن جحد الفاشلون , الذين 
جعلوا أي يمني ُي��درك أن األزم��ة كانت ضد 
اليمن اجتمع فيها أع��داء اليمن لتدمير ما 

ُبني عوضًا عن التصحيح..

إليك يازعيم 
احمد عامر

محمد عالو

شيخة الكل

التزمين واحترامه يابن عمرررر
في مصر حدد ستين يوما العداد الدستور وتم انجازه اليوم، 
بينما نحن سنة واكثر وبنعمر يمددها واخرتها ينكر االلية 

المزمنة ،،،، 
عاد شي عقول ؟؟ نريد سيسي ينقذنا من بنعمر فورًا..

أروى عبده عثمان


