
مـــنـــذ يــنــايــر   
وحتى اليوم 
ــــزمــــيــــل عــلــي  وال
رئيس  ني  لبيضا ا
تحرير «االنصار» 
يتألم مما قامت به 
مية  عناصر إجرا
جبانة مــن سرقة 
ـــــة فـــي  ـــــمـــــنـــــزل ل

العاصمة صنعاء اثناء سفره 
في مهمة إلحدى محافظات 

الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ـــــه ال  ـــــادت ـــــع وك
يــــتــــحــــدث عــن 
أوجـــاعـــه ونكبة 
ــي  ــت ـــة ال ـــســـرق ال
تــــــعــــــرض لـــهـــا 
ونــجــده بشموخ 
الـــفـــارس يــدافــع 
عن قضايا الوطن 
والمواطنين بعزة نفس.. 

فهل يفهم الكبار؟!

بدر بن عقيل

(نوبة)
إذا شغلَت نفسك دائــمــًا بما عند 
ــنــاس.. فأنت أصبحت على موعد  ال
قــريــب مــع نــوبــة قلبية.. أو جلطة 

دماغية..!!

(األذى)
قد تتحمل النفس األذى من كريم.. 

ولكنها التتحمله إطالقًا من لئيم..!!
قال الشاعر:

فإن أك مقتوًال فكن أنت قاتلي
فبعض منايا القوم أهون من بعض

(الفرصة)
ـــدة.. والــلــحــظــات  ـــجـــّي الـــفـــرص ال
السعيدة التنتظرك حتى تصل على 

مهلك..!!

(العبرة)
يقول دانتي: (العبرة ليست بمجد 

الخلف، بل بقدرة السلف)

(تكشير)
نقترب كثيرًا من عالم الحيوانات 
المفترسة.. إذا كشّرنا أسناننا في 

وجوه بعضنا البعض..!!

(دناءة)
ذوو النفوس الدنيئة يجدون 
ة فــي التفتيش عــن أخطاء 

ّ
الــلــذ

الشرفاء.

عبدالله الصعفاني

مني «سياسة»..!! 
ّ

كل
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عـــبـــارة تــخــتــزل تــنــبــيــه بعض  
الــمــتــحــاوريــن لبعضهم داخــل 
استديوهات برامج «التوك شو» ويتكرر 
التنبيه كلما أراد أحد األطراف أن يتحدث 
عن األخالق.. وليست الحكاية إال ترجمة 
إلحدى سطور كتاب األمير حيث الغاية 
تــبــرر الوسيلة وحــيــث على السياسي 
الخطير والمكير أن يتجنب عدم القبض 
عليه متلبسًا بارتكاب جريمة األخالق 

مايعني أنه فاشل سياسيًا.
Ë  وتمر حكايات احتقار األخالق في 
مالعب السياسة واعتبارها مجرد زائدة 
دودية حيث الكذب والتدليس والتلبيس 
شهادات على التفوق السياسي .. وعلى 
النقيض فاألخالق في نظر هؤالء مجرد 
دروشة ال تليق بسياسي عليه أن يزين 
الباطل ويظهر الحق في ثوب مهلهل 

وهيئة رثة..!
Ë  أعرف ناشطًا سياسيًا شديد الغرابة 
حتى على نفسه وهــو يتنفس الكذب 
واإلدعــاء بغرور أجــوف ..مــع ذلك ال هو 
راجــع نفسه وعــاد إلــى صــواب الحق ولو 
من باب احترام عقول من يتابعونه وال 
هــو وجــد مــن حزبه مــن يقول لــه إن في 
خصومك عيوبًا تغنيك عن الكذب فلماذا 
هذا اإلفراط في الكذب ظنًا أنه الطريق 

الوحيد إلثبات االنتماء إلى السياسة .
Ë  لعلكم تتذكرون أشخاصًا مجرد 
ظهورهم على شاشة أو صفحة ورقية أو 
نافذة إلكترونية يكون ذلك كافيًا يبرر 

كم لسيارة شرطة. استدعاء
Ë  صحيح للسياسة أوباشها ولكن هل 
يمكن الجمع بين السياسة  وبين بقايا 
أخـــالق وشظايا ضمير وبقايا احــتــرام 
لعقل مــن يسمع أو يــقــرأ أو يشاهد؟ 
وهل من سبيل عند البعض إلى ترشيد 
التهريج السياسي المصحوب بخليط من 

االبتسامات واالنفعاالت البلهاء ؟
Ë  قبل أيام أوقعني حظي العاثر أمام 
ناشط سياسي وهــو يتحدث في إحدى 
الفضائيات بكذب وفجور وغياب للنزاهة 
والعدالة  فلم أتصوره إال شديد الشبه 
بحكم أدار مباراة اعتزال فقام بطرد 
الفريقين والالعب المعتزل وباعة الزعقة 
والماء ليتفق جمهور الناديين المتباريين 

ألول مرة.. ولكن على ضربه..!!

كتب/ عبدالولي المذابي

كشف فيلم وثائقي قصير بثه ناشطون على «اليوتيوب»   
أبعاد وتفاصيل المؤامرة القطرية إلثارة الفوضى في 
دول الخليج وخصوصًا السعودية واإلمارات والبحرين، وأظهر 
الفيلم الدور الذي تقوم به أكاديمية التغيير في قطر بالتعاون 
مع مركز مشابه في صربيا لتدريب ناشطين من دول خليجية 
على كيفية تهييج الشارع وإثارة الكراهية ضد األسر الحاكمة 
الخليجية، وكبقية استخدام البسطاء للقيام بهذا الدور وبقاء 

الناشطين بعيدًا عن بؤرة األضواء.
ويقول أحد المدربين في هذا المجال: إن لكل ثورة مشعل مثل 
البوعزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر وعلى أن الناشطين 
القيام بتهيئة أشخاص للقيام بإشعال الثورة ومن ثم تسليط 
األضواء عليهم بصورة مكثفة وتقديمهم كمطالبين بحقوق 

إنسانية وثائرين ضد الظلم..
ويقول مدرب آخر: إن على الناشطين أن يتناولوا في كل يوم 

أحـــــد 
أفراد األسرة الحاكمة في دولتهم 

ويفضحونه أمام  الرأي العام حتى يصلوا الى رأس النظام في 
بلدهم ويثيرون الشارع ضده من خالل معلومات منظمة.

 وكشف الفيلم عن وجود إدارة صهيونية في اسرائيل تتولى 
فرز واختيار الناشطين المناسبين للقيام بهذه المهمة، كما 
يؤكد أعضاء الفريق االسرائيلي ذلك بالصوت والصورة من 

داخل المركز.
ويقول مدرب بحريني: في البحرين لن تنجح بدون تعاون 
السنة مشددًا على ضرورة إقناعهم بصورة غير مباشرة للقيام 

بهذا الدور دون أن يشعروا.
وقال ناشطون: إنهم تلقوا تدريبًا في صربيا ثم عادوا الى 
مصر ومنهم أعضاء حركة ٦ ابريل ويتضح من أحاديثهم في 
الفيلم أنهم تعرضوا لعملية غسيل دماغ وأن كل ما يقومون به 
من أجل تغيير األوضاع في بالدهم وتحسين مستوى معيشة 

المواطن.
وقــد أثــار بث الفيلم أصــداء واسعة يــرى البعض أنها 
كانت السبب لقيام السعودية واإلمارات والبحرين بسحب 
سفرائها من الدوحة ونشوب أزمة خليجية حادة التزال 
فــي تصاعد مستمر حيث أعلنت السعودية جماعة 
االخوان والنصرة وغيرها  جماعات ارهابية لتلقيها دعمًا 
مباشرًا من قطر لتنفيذ مخططات صهيونية تستهدف 
إثارة الفوضى والخراب في الدول الخليجية تحت مسمى 

«التغيير».

مسيرة مليونية ألطفال األمانة الى حديقة ٢١مارس
تستعد منظمات مدنية   

في أمانة العاصمة لحشد 
األسر واألطفال ما دون الــ١٨ في 
مسيرة طفولية مليونية تجوب 
شــوارع العاصمة وتجتمع أمام 
بوابة حديقة «٢١ مارس» -مقر 

الفرقة األولى مدرع سابقًا- .
وعلمت «الميثاق»: أن األطفال 
سيرفعون في المسيرة «لعبهم» 
وســيــنــاشــدون خاللها والــدهــم 
ــاضــل عـــبـــدربـــه مــنــصــور  ــن ــم ال
هــــادي- رئــيــس الــجــمــهــوريــة- 
تــمــكــيــنــهــم مـــن حــديــقــتــهــم 
الــتــي التـــزال مــنــهــوبــة.. وتأتي 
هــذه المسيرة «البريئة» بعد 
مماطلة «الجنرال» المستشار 
فــي تسليمهم مــقــر «الــفــرقــة 
المنحلة» بعد صدور قرار رئيس 
الجمهورية بتحويلها حديقة 

عامة لالطفال!!.

البرلمان.. 
وقانون السالح

ان تنفيذ مخرجات   
مــــؤتــــمــــر الــــحــــوار 
يتطلب من مجلس النواب 
وبأسرع وقت الموافقة على 
قانون حيازة وحمل السالح.
ــحــق  فــقــد حــصــحــص ال
ـــتـــشـــار  ــــوضــــع حـــــد الن ل
األســلــحــة واالنــتــقــال إلــى 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة عــلــى 
طريق مكافحة اإلرهاب.. 
فهل يعملها نواب الشعب 
لوقف نزيف الدم اليمني.. 
وإعادة األمن واالستقرار 

إلى ربوع اليمن..؟!

«أخونة» الخارجية

عـــــجـــــلـــــة  
لتغيير  ا
ســــتــــتــــوقــــف اذا 
ـــــوان»  تــمــكــن «االخ
مــن تقاسم وزارة 
ـــخـــارجـــيـــة عــبــر  ال

أسلوب الفشل..
ــــــان مــن  فــــــــإذا ك
ـــًا  ـــي ـــل فــــشــــلــــوا داخ
ومــــارســــوا ســيــاســة 
حزبية مقيتة وهم 

يتقلدون مناصب 
رسمية عامة 
داخليًا، فهل 
ســيــعــمــلــون 
ــــــــن أجــــــل  م
الـــيـــمـــن فــي 
ــــــعــــــمــــــل  ال

الديبلوماسي.

اإلنسان الموقف يستحق اإلنصاف

فيديو يكشف فضيحة التآمر القطري

البركاني ُيكرم بدرع الوفاء

المرأة اليمنية  تحتفل
بيومها العالمي

كــرمــت الــجــالــيــة اليمنية  
فــي الــمــنــطــقــة الــوســطــى 
بالمملكة العربية السعودية الشيخ 
ــن الــعــام  ــي ســلــطــان الــبــركــانــي األم
المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
ــاء والــشــجــاعــة تقديرا  ــوف بـــدرع ال
لمواقفه الشجاعة ودوره البارز أثناء 
األزمة السياسية ووقوفه إلى جانب 
الشرعية الدستورية والحفاظ على 

أمن واستقرار ووحدة اليمن..

كتبت/ هناء الوجيه

برعاية رئيس الجمهورية تحتفل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء  
اليمن باليوم العالمي للمرأة يوم غد تحت شعار ”مساواة المرأة .. 
تنمية للجميع ”  .  وبهذه المناسبة قالت الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة 
«لميثاق» ان الفعالية االحتفالية ستكرس  اللجنة الوطنية للمرأة في تصريح لـ
الستعراض االنجازات التي حققتها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني والوقوف 

على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني..
 موضحة ان االحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد تذكيرا باالنجازات التي 
حققتها المرأة في شتى المجاالت وتاكيدا على ضرورة تقديم الدعم والمساندة 

لقضاياها.


