
سهام تخترق القلوب
ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة جميلة 
رق��ي��ق��ة الت����ؤذي المشاعر 

والتخدش النفوس..
 ج���م���ي���ل���ة ف�����ي ال���ل���ف���ظ 

والمعنى..
 ي���ش���ت���اق ل���ه���ا ال��س��ام��ع 

ويطرب لها القلب..
 ن����ت����ائ����ج����ه����ام����ف����ي����دة 
ومنفعتها  ة  ء بنا يتها وغا

واضحة .. مفتاح نفتح به قلوب الناس المغلقة 
وبه نستطيع ان نكسب قلوبها..

لن تهدأ مشاكل اليمن وأزماته اال 
بوجود دولة قوية وزوال اإلخوان 
لسبب بسيط، لوال وجود اإلخوان 

لما ظهر التالي:
1-ال��ح��وث��ي فهم م��ن اظ��ه��روه 
حتى ذاع صيته وال��س��ك��وت على 
مواجهته للدولة وتسليمهم له 

معسكرات الدولة آنذاك.
2-ظهورالقاعدة لنفس السبب 
الذي دعموا به الحوثي وهو اسقاط 

ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح واض��ع��اف 
الدولة. 

3-الحراك.. فهم من سعوا إليه 
بل وصرحوا انه يحق الخوتنا في 
ال��ج��ن��وب ان ي��ق��رروا مصيرهم.. 
الدليل على ه��ذا كله اجتماعهم 
ف��ي س��اح��ة واح����دة وق��ب��ل��ه اللقاء 

المشترك.

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- م��ن م��وال��ي��د 1988م ب��ق��ري��ة العمارية  
محافظة ذمار.

- كاتب وناقد وناشط  شبابي.
- عضو منظمة اليمن أواًل. 

- عضو رابطة الواحة الثقافية . 

- عضو منظمة حراس الشرعية الدستورية.
- عضو اتحاد المدونين العرب. 

- المستشار الصحفي للملتقى الوطني الدائم 
ألبناء الحدا. 

- عضو مؤسس بمنظمة السالم اليمنية . 

- عضو منظمة الدفاع عن الوحدة اليمنية .
- حاصل على عدد من الشهادات التقديرية 

عن أدواره الثقافية .
- ش��ارك ف��ي التنظيم واالع����داد لعدد من 

المهرجانات والندوات االعالمية في صنع��اء . 

وليد محمد أحمد حمود العمري 
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مقتطفاتكتاباتهم

أمل ال ينتهي

يابخت مصر.. هنيئًا لكم  زعامة 
السيسي هذا 

الرجل يجعلني أعيش اجواء جمال 
عبدالناصر وال��س��ادات ؛؛؛ واحلى 

تحية.. ومصر هي أمي..

زعفران المهنا 

سببه على 
ُ
أقوى ضغط ممكن أن ت

عقلك هو محاولتك إقناع نفسك 
بعدم التفكير في أمٍر يهمك.

أم جالل عبداهلل

إهداء إلى نصفي اآلخر..
الفراشات ال تعرف ألوان أجنحتها 

ولكن
أع���ي���ن ال���ب���ش���ر ت���ع���رف م���دى 

روعتها.. أنت ال
تعرف مدى روعتك، ولكن هناك 

من البشر
م����ن ي���ع���رف م�����دى أه��م��ي��ت��ك 

وروعتك..
وان���ت ك��ذل��ك ي��ا اج��م��ل م��ن احبه 

قلبي.

حنان حسين

ارقص فوق جرحي .... 
وقّبل غربتي بشفاه من نار .... 

أحرقني في وطن يباع في مزاد 
حكامه

حتى أستعيد هويتي الممزقة 
وبقايا أحالمي الضائعة فيه.

طالل السياني

نحن ال نستطيع تغيير عقلية 
اإلخوان المسلمين ولكن نستطيع 
الحكم عليهم باإلعدام لكي نعيش 

بسالم وأمان..

جمال الورد * 

القومية العربية بكل مميزاتها 
وشموخها .. وتاريخها لن تندثر.. 
ه��ن��اك م��ج��ددون م��ؤم��ن��ون بها .. 

ماضون على درب من سبقهم ..
ولتحيا امتنا العربية الحرة من 

المحيط الهادر الى الخليج
الثائر..

حميد الحظاء

ي��م��ك��ن اس��ت��ق��راء وض���ع ال��دول��ة 
المدنية والحديثة من خالل إلقاء 
ن��ظ��رة ع��ل��ى م��ذي��ع��ي وم��ذي��ع��ات 
الفضائية اليمنية فغالبيتهم من 
»حق الجن« )ال صوت وال صورة وال 

حتى مضمون(..

عبداهلل البداي

ال تفسد فرحتك بالقلق، وال تفسد 
عقلك بالتشاؤم، وال تفسد نجاحك 
بالغرور، وال تفسد تفاؤل اآلخرين 
بإحباطهم وال تفسد يومك بالنظر 

إلى األمس.

علي عشيش

كن راقيًا في أفعالك.. اجعل
لك قيمة في قلوب الناس ،

إن لم يكن حبًا فليكن احترامًا.

نبيل حيدر

ميليشيات الحصبة ليست من 
اختصاص وزارة الداخلية. 

ه��ذا للعلم وال تحرجوا الرجل.. 
ومثلها بقية المسلحين الجائلين 

في الشوارع .

مواقف وتوجهات حكومة 
ال����وف����اق س������وءًا م����ن خ���الل  
خطابهاالسياسي واإلعالمي 
او من خالل بعض الممارسات  
ات تؤكد ان هذه  واإلج����راء
ال��ح��ك��وم��ة غ��ي��ر مستوعبة 
لمهامها ومتطلبات المرحلة 
االستثنائية التي يمر بها 
ال��وط��ن فالمتابع سيدرك 

بان البعض من ممثلي هذه الحكومة 
مازالوا مشدودين الى نزعات عدائية 
تدفعهم الى ممارسة الغي والكيد 
السياسي تحت غطاء المناصب التي 
يشغلونها ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ليس 
لذلك عالقة بالمهام المناطة بهم 
متناسين أنهم جهاز تنفيذي يمثلون 
جميع أبناء اليمن وال يجب ان يضعوا 
أنفسهم كخصوم سياسيين لهذا 

الطرف اوذاك .واذا كانت 
االزم��ة التي عاشها الوطن 
ق���د ول����دت ل����دى ال��ب��ع��ض 
مفاهيم مغلوطة ونزعات 
عدائية وخصومات وفرز 

سياسي.. الخ..
 ك����ان م���ن األول������ى على 
الحكومة ان تستوعب ذلك 
وان ت��ع��م��ل ع��ل��ى تهيئة 
ال��م��ن��اخ��ات المناسبة ألدائ��ه��ا وف��ي 
المقدمة تجاوز ومعالجة الصراعات 
السياسية وال��وق��وف على مسافة 
متساوية من الجميع بدال من توسيع 
الهوة بل وتحول البعض الى خصوم 
وإع�����ادة ان��ت��اج أزم����ات وص��راع��ات 
جديدة دون مراعاة لمصلحة الوطن 

والمواطن.

عبدالقوي الشميري
Abdul Munaam

د. وهيب خدابخش

حسين عزيز

مهام الحكومةمنشور األسبوع

صورة وتعليق

صادق علي عبده
معاناة المواطن اليمني مستمرة.. طفلة تحمل الحطب بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي.. يبدو أن العجلة تعود إلى الوراء..

االخوان السبب

شهادة عابرة 
باألمس قالوا عني إصالحي !!

وعندما تم انتخابي في هيئة رئاسة لجنة صعدة قالوا علّي حوثي..
وأكيد بعد هذا المنشور بيقولوا علّي مؤتمري !!

بالرغم من اختالفي الكامل معه، اال انني اعتقد ان أكثر 
شخص التزم بتنفيذ المبادرة الخليجية هو أحمد علي عبدالله صالح.

قراران الغير 
قراران جمهوريان كفيالن بإنهاء ازمة عمران وحالة االحتقان فيها ونزع 
فتيل فتنة طائفية ستدخل البالد والعباد في دوامة ال يعلم اال الله كيفية 

الخروج منها ...
على رئيس الجمهورية ان ال يتأخر في اصدار هذه القرارات وتعيين من 
يشاء خاصة وان الفصل السابع والمجتمع الدولي واالقليمي والمحلي معه فال 

يجوز التأخير..
تغيير المحافظ - تغيير القشيبي

انت واحنا مش ناقصين نازحين ومصائب .

الى قوى 
الظالم 

ال����ى ك���ل ال���ق���وى ال��ظ��الم��ي��ة 
وال���ك���ه���ن���وت���ي���ة وال��س��الل��ي��ة 
ال��م��ت��اج��رة ب��ال��دي��ن.. االس��الم 
ب��ري��ئ م��ن��ك��م وم���ن اف��ك��ارك��م 
وافعالكم الظالمية والمتخلفة 
واالجرامية والرجعية والرسول 
»صلى الله عليه وآل��ه وسلم« 
ب��ري��ئ منكم وم��ن احاديثكم 
الملفقة والمزيفة والموضوعة 
باسمه.. فال االسالم ملك لكم 
وال الرسول »صلى الله عليه وآله 
وسلم« محتكر لكم دون بقية 

الخلق.

عمار البركاني 

جمال حسين الجعدبي

عبدالفتاح حيدرة:

عادل االدريسي

زواج القاصـــــرات..
لطالما القى هذا الموضوع اهمية كبيرة او نقاشا جادًا وواسعًا في مؤتمر الحوار الوطني نريد 
اليوم ان نتطرق له كشباب وشابات بصفتنا جزءًا ال يتجزأ من هذا المجتمع ولو كنا مثرثرين 

ومفسبكين كما يصفنا البعض اال انه من حقنا ايضًا الكالم في قضايانا االجتماعية .. 
السؤال هو: أنت كشاب كم تفضل تكون عمر شريكة 

حياتك... ؟ 
: أنِت ك��� شابة كم تفضلين أن يكون فارق العمر بينك وبين شريك حياتك . 

ولماذا نرى اصحاب اللحى كما نسميهم ) المطاوعة ( هم اكثر الناس حرصًا واقبااًل على 
هذا العمر مابين 13 - 18 سنة مع انه من المفترض يكونوا اكثر الناس امتناعًا وتوعية 

لآلخرين من هذا الزواج الذي استطيع تسميته بالمتهور .؟

رسالة هادئة
ال����م����ف����روض ان 
ندعم السعودية 
ج����ل  اآلن م������ن ا
مواجهة االره��اب 
وم���واج���ه���ة قطر 
وع��ص��اب��ة االخ���وان 

المسلمين.
االمن واالستقرار 
لنظام الحكم في 
السعودية مطلب 

اساسي وض��روري وحيوي.. وأمن اليمن 
من أمن السعودية .

سمير الصادق

سعد االرياني

دقيقة
ي��ح��ت��اج اإلن���س���ان إل��ى 
عشرين سنة ك��ي يبلغ 
أش���ده م��ن��ذ ك���ان جنينًا 
ف��ي ب��ط��ن أم���ه فحيوانًا 
في طفولته وشابًا حين 
نضوج عقله، وثالثة آالف 
سنة ليكشف القليل عن 
ج��ن��س��ه، واألب�����د إل���ى أن 
يعرف شيئًا عن نفسه، 
ول��ك��ن دق��ي��ق��ة واح���دة 

تكفي لقتله.

فاشلين
تستطيع��ون 
ن ت���ك���ون���وا  ا
رج����ال اع��م��ال 
ن�����اج�����ح�����ي�����ن 
ورج�����ال دول���ة 
»ن��ص خمدة« 
لكنكم بالتأكيد 
م������ع������ارض������ة 

فاشلون جدًا.

جسر ونفق شيراتون كلف 
مليارًا و700 مليون ري��ال 
وإجمالي طوله كيلو و600م، 
بينما جسر بيت بوس طوله 
900 متر فقط )أي نصف 
ط��ول جسر شيراتون( لكن 
تكلفته أك��ث��ر م��ن��ه: »مليارا 

ريال«.
وك���أن األس��ع��ار ف��ي اليمن 
��ت األع��م��ال 

ّ
ت����زداد ك��ل��م��ا ق��ل

اإلنشائية وليس العكس.
العجيب أن المقاول المنفذ 

لكال الجسرين واحد!!

محمد العبسي

السعر ازداد 
والمقاول واحد


