
يحكى ان ش��اب��ًا ذه��ب 
الى حكيم من الحكماء 
فسئله : أيها الحكيم 
اذا م��اك��ان المسئول 
ع��ن��ي بالعمل ف��اس��دًا 
ف��م��اذا اع��م��ل.. فسأله 
الحكيم : هل يمارس 
ال��ف��س��اد ع��ن جهل ام 
انه يعي انه فاسد، فإن 
كان يمارسه عن جهل 
فواجب عليك نصحه 

لكن انصحه بينك وبينه , فان استمر واصر على 
الفساد فعليك بالمسئول عليه , فان لم يستجب 
لك فعليك بالمسئول االعلى منه حتى تصل لرأس 
الهرم , فأن وصلت ألعلى الهرم ولم يستجب لك 
أحد.. .فدعمم فتلك سياسة عليا للدولة وليست 

فساد..

ح����م����ل����ت����ن����ي 
الخطى خفيفة 
ال������ي������ك وأن�������ا 
ش���ام���خ���ة ب��ك 
بكل  فشمخَت 
ن���س���اء ال��ي��م��ن 
وق���ل���ت : ب���أن 
ال���وف���اء تجسد 
ف���ي ح��ف��ي��دات 
بلقيس وكفى.

ف�����������������ردت 
كفى :ب���أن ال��وف��اء م��ن عند 
ك��ف��ى للمغفور ل��ه حسين 
صديق ورفيق الزعيم قد 
أثمَرعبدالله وأح��م��َد وكل 
رجال الوفاء من نساء الوفاء .

ف��ش��م��خ ع���ال���ي���ًا ب���رأس���ه 

وق�����ال : ب��أن��ه 
ي��ت��ح��دى كل 
ن��س��اء ال��دن��ي��ا 
ي���وم���ًا ب��وف��اء 
ن��س��اء اليمن 
ول��وح مودعا 
ًوداع�������م�������ًا 
ب����م����ح����ب����ة 
وح�����ك�����م�����ة 

لكفى ....
ف��������������������ي 
إستضافة فخامة الزعيم 

علي عبدالله صالح 
ل��س��ع��ادة ال��ش��ي��خ��ة/ك��ف��ى 
ال��ف��ي��اض س��ف��ي��رة ال��ن��واي��ا 
ال��ح��س��ن��ة للصحة وال��س��ام 

وحقوق االنسان -االردن .

شكرا للزعيم علي عبدالله صالح.. 
وش��ك��رًا للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
ح���ض���رم���وت وف�����ي ك����ل م��ح��اف��ظ��ات 

الجمهورية..
لقد اثبت منتسبو المؤتمر الشعبي 
العام في محافظة حضرموت  انهم 
وطنيون  وينتمون لهذا الوطن وان 
ال��م��ؤت��م��ر ه��و ح���زب ال��س��ام الساعي 
لتثبيت االمن واالستقرار رغم ما تروجه 

ابواق المنحرفين من صحافة البائسين وتجار وسماسرة الحروب 
وقتلة الجيش واالبرياء بفتاواهم وتحريضهم سواء على تدمير 
البلد او على المؤتمر وزعيم المؤتمر.. ولمثل هؤالء نقول مهما 
سعيتم للخراب والفتنة سيكون المؤتمر ومنتسبوه ومحبوه  هم 

واجهة التصدي لمؤامراتكم الرامية لتدمير كل شيء جميل..
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العدد: )1690( اشراف/16

كامل الخوداني

Sarah Yahia

قاعده - انفصال - اغتياالت- 
دمار

ه��ي��ك��ل��ة ج���ي���ش - ت��دم��ي��ر 
مؤسسات

فساد - نهب - سرقة - قلق 
- خوف

هلع ورع��ب - غاء معيشة - 
انعدام أمن وأمان 

اه��ان��ة اليمن واب��ن��اء اليمن 
بالداخل والخارج أليست هذه 
ة االختراع يازنداني  كلها براء
وي��ا أصحاب الساحات قسمًا 
س�����وف ت��ل��ع��ن��ك��م االج���ي���ال 
والتاريخ ولن تغفر لكم اليمن 
م��ا ألحقتموه ب��ه م��ن خ��راب 

مهما مرت السنون ...

صالح ابوزيد

الرحمة التعرف دينًا او مذهبًا..
جندي يخلع سترته ليعطيها 
اح���د ال��م��ش��ردي��ن ل��ي��دف��ئ��ه من 

البرد..
وعندنا بالباد العربية ناس 

تقتل ناس !!
وناس تهاجم اخوانها ويقولك 

مسلمين !!

مختار البركاني

دائ��م��ًا م��اي��ك��ون التغيير من 
االس����وأ ال���ى االف���ض���ل.. وان مر 
ب��م��ع��وق��ات ل��ك��ن م���اح���دث في 
ب��ادن��ا ه��و التغيير ال��ى االس��وأ 
ف��ي ظ��ل غوغائية ، ب��ا معالم 
 لدينا اال 

َ
للمستقبل ول��م يتبق

الدعاء والتفاؤل ان يذهب عنا 
ه���ذا ال��ك��اب��وس المخيف ال��ذي 
يجثو على تراب اليمن والمسمى 

»تغيير« ..

عمار سلطان البركاني

االص�������اح واالش����ت����راك����ي ف��ي 
حضرموت مع الهبة.. وفي صنعاء 
م��ع النظام والحكومة وال��دول��ة، 
يلعبون على الحبلين لكن كلهم 

سيخسرون.. ونقول لهم:
»ك��ل��ب القريتين ي��م��وت من 

الجوع وسط الطريق«

القاضي حمود الهتار

أس��وأ أن���واع ال��ص��راع واكثرها 
سفكًا ل��ل��دم��اء ف��ي ال��ي��م��ن هما 
ال��ص��راع��ان ال��ش��م��ال��ي الشمالي 

والجنوبي الجنوبي !!

عبدالقوي الشميري

من حق الحكومة ان تشتكي 
من هذا الشعب ألنه اليستطيع 
تحمل انقطاع الكهرباء والتحمل 
االغتياالت والتفجير.. ومن حق 
الحكومة ان تطالب بتغيير هذا 
ال��ش��ع��ب وان تفكر باستيراد 
مواطنين من اي بلد آخ��ر.. بداًل 
من استيراد كهرباء قادرون على 

تحمل الخراب الذي تقوم به ..

نبيل حيدر

ال��س��ي��د ال��م��ح��ل��ل وال��م��ق��رر 
السياسي :

رجاًء وحد الخطوة وحدد من 
الذي يحرك كل شيء في اليمن 
.. اي���ران أم السعودية . مش 
كل أسبوع وشهر ومعك خبر 

مختلف .
ذا ت��ق��ب��ل بنصيحتي أنصح  إ
بخلطة تنتج اس��م��ًا ثالثًا على 

طريقة القذافي ) إسراطين(..

علي الحميقاني

م����ازال����ت ع��ق��ل��ي��ة ال��ب��رام��ي��ل 
الشطرية واالف��ك��ار الشمولية 
والماضي البغيض  قائمة عند 

البعض في الجنوب ..
لكن نقول لهم فاتكم القطار .

فائز نشوان

آيه��ا الناس�كْ� المتعبِد.. في 
محراْب ُمقلتّي 

هبني حلمًا ينتفض لُه أرجاِء كوني 
 
َ
 صهوة

ْ
ج�ردني منّي واست�ل

احتالكْ� بغ�مِد نبضي
دعني أمكث فيك� عم�رًا آخر ف�� 

عمر واحد معك�
اليكفيني دثرني بتفاصيلك 

.وب� دفء أحداق الش�مس منك� 

محمد حميد العمري 
- من مواليد  29 يناير، 1974م مديرية 

يريم
- متزوج 

- خريج كلية التربية صنعاء

- مدير مكتب التربية بيريم 
- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام مديرية يريم 
- من قيادات مديرية يريم المشهود لهم 

ة  بالكفاء

صورة
وتعليق

خالد علي »أبو رضوان«

صنعاء عبق التاريخ وعنوان الحضارة وِقْبلة الجمال واالناقة 
صورة لصنعاء باب اليمن قبل قرن من الزمان العام 1902م

مقتطفات

شخصية
األسبوع

سم أفعى!
اليوم تصحو اليمن على نفس االساليب ونفس 
المنهج الذي مارسته قوى الظام، باالمس كنت 
ترى من يتنكر بزي الجيش كي يعلن انشقاقة 
واليوم ترى من يتنكر بزي عسكري كي يقتل 
شخصًا أع��زل بكل ب��رودة اعصاب وق��د رأيت 
من يقبض المال كي يخرج  داعيًا في الناس 
ويتاجر بالدين وربما غدًا ستشاهد عما قريب 
من يسفك دماء أبنائة ليكتب عند مواله شهيدًا 
ومن يعلم أن هناك فصيًا من الناس سيشكل 

فصيًا محاربًا وبعدها ربما سيصير لليمن  مجلس 
حكماء الشريعة والتكلم باسم الشعب اليمني بأكمله 
وال غرابة في ذلك " وال  نستبعد أن يطلب قسم من 
الشعب اليمني دعمًا لمقاتلي هذا الجيش المجرم، 
هل فهم الشعب اليمني اليوم ما مدى الخطر الذي 
يتشدق به اعداء الدين واالنسانية التي تواجهها دول 

الغرب.. وهل سيستوعب قائمة اإلج��رام 
التي انتهكها مقاتلو االنسانية وآكلو لحوم 
البشر وهل سيعرف أن الحل السحري لهذه 
المعضلة التي أيقظتهم ، هو قطع رأس 
االفعى من قبل أن تكبر وتتغلغل وتفقس 
بيوضًا ال حصر لها ، قطع رأس االره��اب 
وتجار الدين وعماء الخارج وهي بتر هذا 
السرطان من منبته وقتل كل خاياه المعفنة 
الممتدة في البلد، على الشعب اليمني  ان 
يبدأ بالنظر جيدًا  كما يجب أن ُينظر لهذه الجرائم 
االنسانية وإال  ستشهد اليمن  نسخه طبق االصل عن 
الفيلم العراقي القذر مع فارق انه لن يكون في فيلمها 
ابطال سنة أو شيعة أو مسيحية … بل سيكون أبطالها 

سنيًا مؤمنًا بالشريعة  وسنيًا كافرًا بالشريعة … !؟

كتاباتهم

من سلبيات الصراع السياسي 
الحزبي بين القوى السياسية 
ف��ي ال��ي��م��ن... ان���ه ل��م يكتِف 
بالصراع في إطار االحزاب... بل 
حول الصراع السياسي الحزبي 
الى ص��راع اجتماعي بين أبناء 
الشعب الواحد والهوية اليمنية 
الواحدة...عبر اث��ارة مختلف 
النعرات الشطرية والمناطقية 
والقبلية والمذهبية.. بما يهدد 
االستقرار االجتماعي ويهدد 
ال��وح��دة الوطنية. .. وغ��ذت 
ال��ق��ي��ادات الحزبية المريضة 
العصبيات المختلفة بشعارات 
م��خ��ت��ل��ف��ة ك���اذب���ة ظ��اه��ره��ا 

ال��رح��م��ة وباطنها ال��ع��ذاب.. 
وكلمات حق ارادت بها باطًا.. 
رف���ع ال��م��ظ��ال��م.. ال��م��واط��ن��ة 
المتساوية..الخ.. فهل رفع 
الظلم والمواطنة المتساوية 
والشراكة في السلطة والثروة 
ب���ك���ف ال���ظ���ال���م ع����ن ظ��ل��م��ه 

..وال���ف���اس���د ع���ن ف���س���اده.. 
أم بتعميم م��ش��اع��ر الحقد 
والكراهية لكافة أبناء الشمال 
عند ابناء الجنوب والحضارم 
ال��ى ال��وص��ول ح��د استهداف 
االب��ري��اء م��ن أب��ن��اء الشمال في 
اموالهم وانفسهم.. فما هذا 
االنحدار والتردي الذي وصلتم 
اليه ي��اق��ي��ادات االح���زاب من 
أجل تحقيق مكاسب حزبية 
رخ���ي���ص���ة.. م���ع ال��ت��ف��ري��ط 
بالثوابت الوطنية على رأسها 
وح�����دة ال��ي��م��ن ال��س��ي��اس��ي��ة 
ووح�����دت�����ه االج���ت���م���اع���ي���ة 

والوطنية..

همدان العليي عمار الصلوي 

سلبيات الصراع 

الطيبون 
للطيبات

عج�بًا ل�رج�ل ي�ري�دها ع�فيف�ة 
وهو ال يتعفف .

عج�بًا ل�رجل يبح�ث في�ها ع�ن 
الحي�اء ويقتله في نفسه .

ع��ج�����ب��ًا ل�����رج�����ل ي�������ري���د وال 
يع�ط�ي.. إّن العط�اء قب�ل األخ�ذ 

عط�اء ..
والعط�اء بع�د األخ�ذ تج�ارة 
..ف���ا تت�اجر بصف�ات غ�الية 

فتضيع أخاقك .
ب�����ل ادخ�������ر ع��ن�����دك صف�ات 
حم�يدة ..ي�اقي�ك الله ب�زوج�ة 

ص�الح�ة أمي�نة .
وات���ِق الله ف��ي نفسك ليهبك 

العفيفة..
) وت��ذك��ر دائ��م��ًا ( الطيبون 

للطيب���������ات..

Taher Alhaddad

رضوان العمري

حنان حسين

زعفران  المهنأوليد محمد العيوي

مروان المروني

عبداهلل علي الصباحي

سالم عياش

ال لإلرهاب ... ال للمكافحة
قالوا القاعدة تقتل األبرياء.

قلنا )ال لإلرهاب(.
قالوا النظام السابق متواطئ مع القاعدة.

قلنا  ثورة وتغيير.
قالوا جهات إقليمية تمول القاعدة.

قلنا تبًا لهم وما يصنعون.

قالوا عجزتم عن المكافحة سنكافح لكم.
قلنا تعالوا ونحن أول المكافحين.

كافحوا وكافحوا  حتى تبين مؤخرًا أننا 
المقصود من المكافحة.

واآلن أق�����ول :)ال ل����إلره����اب ......ال 
للمكافحة(!

نسور جائعة

حرب في دماج - هبة في 
الجنوب

اغ����ت����ي����االت م��ت��ك��اث��رة 
للضباط 

اخ���ت���ط���اف���ات وت��ف��ج��ي��ر 
انابيب نفط..

قطع طريق وقطع ارزاق
ف���وض���ى ف����ي ال���ت���واه���ي 

-حرائق في المكا.
اق���ت���ت���ال ق��ب��ل��ي ف���ي إب 

-انفات أمني في تعز.
ت��ف��ج��ي��ر اره�����اب�����ي ف��ي 
العرضي ازمة سياسية في 

صنعاء.
اح����زاب ت��ت��ط��اح��ن ح��ول 
حصتها - م��آذن تتطاحن 

باسم الله. 
كل هذا واكثر -والخزينة 
العامة جائعة وتشحت من 

الكل. 
ي��ا إل��ه��ي .. س��رب نسور 
جائعة تلتف جميعها حول 

جثة ميتة لباد حزينة.. 
ويتيمة الي����زال اسمها 

)اليمن (.

شكرا للمؤتمر 
Fekry Kasim

بنحبك يارئيس
نحبك يا سيادة الرئيس هادي..

وأنت أفضل بمليون مرة من تلك الوجوه التي يهيئها "اإلخوان المتأسلمون 
" لحكم اليمن ... ولكن عليك أيها العزيز أن تعلم أن الشعب والوطن 
ومصلحته والصدق معه ... أهم بكثير من مهاودة اإلرهابيين المحتلين 

قصرك والمترددين عليه، وهم االكثر خطرًا عليك وعلى الوطن ..

نحن في وادي 
والخطيب في وادي

شعوب تموت متجمدة على 
االرص��ف��ة وف��ي ال��ع��راء وخطيب 
الجمعة يحدثنا عن االغتسال 

من الجنابة؟!!

شهادة
اكثر م��ا يحزني م��ن خطاب بعض 
القادة اليمنيين - السابقين والاحقين 
- كلمة لقد قدمنا ش��ه��داء م��ن اجل 

كذا؟!!
وكأن الشهيد لم يقدم نفسه للشهادة 

وانما هم من قدموه للشهادة.

شامخة بك يازعيم سياسة عليا…


