
الصداقة كالمظلة 
كلما اشتد المطر 
دت  زدا أ ـــمـــا  كـــل
الحاجة لها الصداقة 
ــب مــثــلــمــا  ــغــي ال ت
تــغــيــب الــشــمــس 
الصداقة ال تذوب 
مثلما يــذوب الثلج 
الصداقة ال تموت 

اال اذا مات الحب الصداقة ود 
وإيمان الصداقة حلم وكيان 
ـــوجـــدان الــصــداقــة  يــســكــن ال
ــمــيــزان وال تــقــدر  التـــــوزن ب
بأثمان ثمار االرض تجنى كل 
موسم لكن الصداقة تجنى 
ــوردة  كــل لحظة الصداقة ال
الوحيدة التي ال أشواك فيها 
الصداقة هي الوجه اآلخر غير 
البراق للحب ولكنه الوجه الذي 
ال يــصــدأ الــصــداقــة عصفور 
بـــال اجــنــحــة فــمــن الــصــديــق 

الــحــقــيــقــي..؟ هو 
الذي يقبل عذرك 
ويـــســـامـــحـــك إذا 
أخــــطــــأت ويــســد 
مسدك في غيابك 
الصديق الحقيقي 
هو الصديق الذي 
تــكــون مــعــه كما 
ــــون وحـــــدك  ــــك ت
لعلك تحاول الوصول لها وقد 
ال تصل فاعلم انك ستجد في 
النهاية أروع ماكنت تحلم به 
شخصًا عزيزًا وفــي بئر لكل 
أســـــرارك لتبني مــعــه أقــوى 
جسر التهدمه الرياح مهما 
كانت قوتها ستجد في النهاية 
شخصًا يعينك ، يبكي لبكائك 
،يمسح دموعك أخ يساندك 
يعاونك يحبك أكثر من نفسه 
فما اجــمــل الــصــداقــه عندما 

تأتي من القلب ...

حكاية دبة بترول
"مــــــن الـــســـاعـــة 
الثامنة صباحًا الى 

العصر "
½  مرتين ضرب 

رصاص ..
ــرات  ½  تــســع م
مـــضـــاربـــة حــامــيــة 

الوطيس.
½  ســمــاع أكثر 
من تسعة مالطيم 

بنكهة الديزل .
½  خمس مرات 

مراجمة بالدبات حق البترول .
½  أكثر من مائه وعشرين نوعًا من أنواع 

السب والشتم الراقي .
½  تمزيق أكــثــر مــن ستة أكـــوات وثالثة 

شمزان وخمسة بناطيل .
½  ســمــاع دوي أكــثــر مــن عشرين حــزام 

بناطيل في أجساد الضحايا .
½  تحطيم أكثر من ١٠ عسوب في أكثر 

من ١٥ جمجمة ..
الحمد لله .. انني كنت وقتها تحت كفرات 

السيارة أراقب عن كثب.
شاهد عيان..

سالم الله على 
عفاش 

كانواينكرون وجود القاعدة 
، ويعيبون على الرئيس صالح 
ـــزاز امــريــكــا  ـــت اســتــغــاللــهــا الب
والغرب لجلب مساعدات لليمن، 
فلما وعدتهم أمريكا بتذوق 
حالوة السلطة حلفوا أنهم خير 
من يحاور القاعدة وخير من 

يقاتلها قتال حياة أو موت..
ــلــون  ــــوم يــحــل ــــي وهــــاهــــم ال
ألنفسهم اســتــغــالل القاعدة 
ــتــزاز الــرئــيــس هــادي  ولــكــن الب
واليمن لجلب مصالح شخصية 
ومكاسب سياسية لهم.. ويالها 

من مفارقة!!

قــنــاة اليمن الفضائية تبث 
حاليًا مسلسًال صينيًا أو كوريًا.. 

طبعًا مدبلج.!!
قـــنـــاة عــــدن تــبــث مــقــابــلــة 
تلفزيونية قديمة مــع فنان 

مرحوم..!!
ــبــث مــســرحــيــة  ــأ ت قـــنـــاة ســب
قديمة تؤكد أن الصعايدة لم 

يصلوا حتى اآلن..!!
طبعًا ..هــذه قنوات االعــالم 

الــرســمــي، أمــا الــقــنــوات غير الرسمية فال 
اعتقد أنها تدري أو تعي ماتبثه حتى هذه 

اللحظة..!!
بصراحة إعالمنا تائٌه في الفضاء الواسع 

 من الالوطنية 
ً
ويعيش حالة

وينتظر من يعيده إلى واقع 
مايعيشه الشعب والوطن..!!!

شعب يعيش أزمــات خانقة 
وطــاحــنــة.. وجــيــش يــحــارب 
االرهــاب.. وشهداء يسقطون 
ودمــاء تسيل وجــروح تنزف..
وإعالم غائب ليس جهًال وإنما 
عــمــدًا بعد أن أصــبــح عنصرًا 
مهمًا وســالحــًا فــي أيـــدي من 
يجتهدون فــي تضليل ومعاقبة الشعب 
اليمني والضغط على مؤسسة الرئاسة 
وخاصة الرئيس لتغيير مواقفه السياسية 

والعسكرية بشكل عام.

ــــب الــــقــــطــــيــــعــــة الـــتـــي  ــــق ع
انـــتـــهـــجـــوهـــا.....الـــخـــراب الـــذي 
أحدثوه....اإلفك الذي افتروه...
ـــوطـــن  ـــوه....ال ــــذي أســـال ــــدم ال ال
ــجــيــش الــذي  ـــذي أضــاعــوه....ال ال

شتتوه.....
عقب كــل هــذا ...عــقــب سنين 
مــن وصـــف الــمــؤتــمــر بــمــا يندى 
لـــه الــجــبــيــن......عــقــب حــادثــة 
الــــنــــهــــديــــن....عــــقــــب جــمــعــة 
الــكــرامــة....عــقــب وعقب وعقب 

وعقب........
المشترك يصف المؤتمر بالحزب 
الوطني كما جاء في بيانه ويدعوه 

الى االصطفاف ألجل الوطن!!
أين هذه الروح من قبل ؟

أين وطنيتكم التي كنتم يجب 
أن تــتــحــفــونــا بــهــا لــنــتــجــنــب كل 

ماحدث؟
لماذا كل هذا العهر؟

لماذا كل هذا االستهبال؟
لماذا يامشترك؟!

جميل الجعدبي

عادل عبداالله العصار

باسم المحسنعادل االدريسي

عبدالرحمن علي الشماع

الشاعرمحمد القادري

عبد السالم القيسي

القاعدة البتزاز هادي 

اإلعالم الرسمي.. التائه عمدًا..!!

رسالة إلى اللقاء المشترك 

محمود جمال شحرة 
- من مواليد صنعاء ١٩٨٨م ..

- علوم سياسية - جامعة صنعاء
- عضو وممثل اليمن فــي الجمعية 

الدولية للعلوم السياسية /اليونسكو.
- شـــارك فــي عــديــد مــن المؤتمرات 
 من ألمانيا 

ٍّ
الدولية واالكاديمية في كل

ـــــــان  ـــــــيـــــــون وال
ـــــا  ـــــي ـــــطـــــال واي
واســـــبـــــانـــــيـــــا 
ــــال  ــــغ ــــرت ــــب وال
والصين ومصر.

ــي عضو  ــان - ث
ــث  ــال ـــي  وث عـــرب
ـــى  عـــــضـــــو عـــل
مــســتــوى الــشــرق 
االوســط ،، في الهيئة التنفيذية العليا 
لــدولــيــة للعلوم السياسية  للجمعية ا

. IAPSS
ـــكـــوادر الــنــشــطــة والــشــبــاب  - مـــن ال

الفاعلين والمتميزين بعدة مجاالت .

مقتطفات

بسام الشوذبي

يا أيها اليمنيون اسمعوا وعوا .. 
إن كنتم اليوم بالطجة وممن وقفوا 
ضد مهزلة ٢٠١١م فاحمدوا الله .. 
وان كنتم ممن يسمون انفسهم 
بالثوار.، فاقتلوا انفسكم ذلك خيٌر 
لكم بعد ان أوصلتم البالد الى ماهي 

عليه من الخراب .

معاذ علي معاذ الوصابي

ــمــونــا ان 
ّ
ــَبــيــلــة عــل

َ
ــِبــيــلــة والــق

َ
الــق

االعتداء على الممتلكات او التقطع 
من العيب ,ورغــم هذا ماتقوم به 
ات على  بعض القبائل من اعــتــداء
الــكــهــربــاء واخــتــطــافــات هــو قمة 
العيب، أين النخوة وأين الشهامة 

والقبيلة ياهؤالء ..؟

ابراهيم السنفي

أقــتــرح لحصولنا على الــقــروض 
ـــدول المانحة  ــزامــات مــن ال ــت واالل
ان يكون وزيــر التخطيط القادم 
احد مديري التسويق في شركات 
اإلتصاالت لخبرتهم الطويلة في 

خدمة سلفني ..

سام نشوان 

 
ــوفــاق ...  االخـــوة فــي حكومه ال

األكـــــارم
بمــــا أن :

مافيش ديزل ....

مافيش بترول ...
فهل يجوز للسيارة التيمم .... 

أفتونا وجزاكم الله كل خير 

Mlake Alymena

اللحظات الجميلة 
التعني أين تكوووون 

ولكنها تعني 
مع من تكوووون ...

معاذ الخميسي

فــــــرض الــــجــــرعــــة بـــإخـــفـــاء 
ليلهث  لنفطية  ا ت  لمشتقا ا
الناس وراء لتر بترول أو ديزل 
أو بصيص نور كهرباء أو شربة 
ئ..وأسوأ منه لو  ماء..أسلوب َسيِّ
تــوافــر كــل ذلــك بمجرد خنوع 

المواطنين وتثبيت الجرعة !!

احمد الحسني

تشديد االحتياطات االمنية 
ــمــنــع تسلل  ــى الـــســـواحـــل ل ــل ع
االرهابيين االفارقة مهم.. بس 
االهم منع الذين في الداخل من 

التسلل الى العاصمة

Elham SH

راضــون.. ندفع فواتير الكهرباء 
للمخربين اذا هناك مخربون أساسًا 
بس يحموها من سميع و«السنونو» 

بن سميع ...

احمد فتينني

اآلن تــدعــون إلـــى اصطفاف 
ــعــد أن فــجــرتــم في  وطـــنـــي ب
الخصومة وأفحشتم في السب 
عــلــى مــنــابــر الجمعة ونــابــزتــم 
باأللقاب وبالغتم فــي تعميم 

الٌتهم 
وبعد أن فقد المواطن الكثير 
والكثير البد أن تعترفواأنكم قد 

أسأتم للشعب وللوطن.

مراد سبيع 

ال بطل أكــبــر مــن جيش وطني 
يحمي بلده وشعبه.

ُيحكى ان خياطًا أراد أن يعلم حفيده حكمة عظيمة على 
طريقته الخاصة، وأثناء خياطته ثوبًا جديدًا أخذ مقصه الثمين 
وبدأ يقص قطعة القماش الكبيرة إلى قطع أصغر كي يبدأ 

بخياطتها ليصنع منها ثوبًا جديدًا.
وما إن انتهى من قص القماش حتى أخذ ذلك المقص الثمين 
ورماه على األرض عند قدميه ! والحفيد يراقب بتعجب ما 
فعله جده، ثم أخذ الجد اإلبرة وبدأ بجمع تلك القطع ليصنع 
ــرة حتى غرسها في  منها ثوبًا رائعًا، ومــا أن انتهى من اإلب

عمامته .

ففى هــذه اللحظة لم يستطع الحفيد أن يكتم فضوله 
وتعجبه من أفعال جده !! فسأله الحفيد : لماذا يا جدي رميت 
مقصك الثمين على األرض بين قدميك بينما احتفظت باإلبرة 

رخيصة الثمن ووضعتها على عمامة رأسك ؟!
فأجابه الجد : يا بني إن المقص هو الــذي قص قطعة 
القماش الكبيرة تلك وفرقها وجعل منها قطعًا صغيرة، 
بينما اإلبرة هي التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبًا جميًال، 
كن من الذين يجمعون الشمل وال تكن من الذين يفرقون 

الناس اشتاتًا.

من ايجابيات مايسمى بالربيع العربي 
, أنه أسهم وبشكل كبير في عملية 
الفرز ليتبين لكم الخيط االبيض من 
الخيط االســود , الخبيث والطيب , 
الشر والخير، فيزداد أهل الخير قوة 
الى قوتهم.. ومع ابتداء الخريف تبدأ 

اوراق السقط في التساقط
ــيــع النـــــدرك الــوجــه  ــرب كــنــا قــبــل ال

الحقيقي للسلطة، كذلك نفس الشيء 
بالنسبة للمعارضة , لم نكن ندرك 
ايضًا مــدى اللعبة الــقــذرة التي كان 
يمارسها العديد من الطوائف باسم 
الله وباسم الوطن وباسم المبادئ حتى 
أتى الخريف فتساقطت جميع االوراق 
, وتباينت الظنون , فأصبحت البيئة 

مهيأة لفرج من الله ونصر قريب.

سامي العمراني 

عمار البركانييوسف المعمري

منشور األسبوع

كتاباتهم

من يلم الشمل ومن يفرقه

اإليجابية الوحيدة..

صورة وتعليق

صدى القوافي

جديد الطوابير..

االثنين:  19 / 5 / 2014م  العدد:  (١٧١١)
2016 / رجب / 1435هـ

الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات المعادية 
للوحدة خيانة وطنية كبرى.

 استعادة الوحدة من أعظم أهداف 
الثورة اليمنية الخالدة.

علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس للمؤتمر- األمين العام

وع
سب

 األ
ية 

ص
شخ

نكبات
الــعــرب يــحــتــفــون بــذكــرى نكبة 
لتي  ا لنكبة  ا فلسطين، متناسين 
يعيشها الــوطــن العربي الــيــوم من 
ليبيا الى تونس الى مصر الى سوريا 
الى اليمن الى العراق الى الصومال الى 
لبنان من العدو االخواني، هذه النكبة 
هي اعظم واكبر واكثر فداحة من 
نكبة بلد عربي اسمه فلسطين من 

ِقَبل العدو الصهيوني..

ـــشـــاعـــر  يــــقــــول الـــــــقـــــــادري ال
وفــــــي فــــكــــري وفــــــي الـــخـــاطـــر
ــطــفــي ــــاء ت ــــكــــهــــرب اشــــــــوف ال
ه يــــــا وصـــفـــي آ آ آ هــــتــــف آ فــــأ
ــعــقــول ــــغــــاز مــــش م غــــيــــاب ال
ــــــن يـــاشـــعـــبـــنـــا الـــمـــســـؤول وم
اعــــــانــــــي مــــــن غــــــال االســـــعـــــار
فـــيـــنـــطـــق هــــاجــــســــي اشــــعــــار
ـــــــــارن االســــبــــاب واشــــــــوف واق
ــــــكــــــذاب  ــــــهــــــا ال ـــــن اي فـــــاعـــــل
واشـــــــــوف الــــحــــوثــــي االخـــطـــر
ـــر ـــب ـــم ـــت ـــســـب فـــــاهـــــتـــــفـــــهـــــا ل
ـــرك عـــنـــده  ـــشـــت ـــم واشــــــــوف ال
ــــــوحــــــده ــــــهــــــا ال ـــــن اي فـــــاعـــــل
ـــعـــمـــه وطــــــنــــــا كــــــــــان فــــــــي ن
ـــــفـــــذ فــــــي حــكــمــه بــــفــــضــــل ال

جــــلــــســــت الــــــبــــــارحــــــة ســـاهـــر
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
ــــظــــالم مــخــفــي وجـــســـمـــي فــــي ال
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
والديــــــــــــــــــــــزل والبــــــــــتــــــــــرول
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
ــــرار ــــق والفــــــــــي امــــــــن ال اســــت
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
وكــــــيــــــف تــــــوســــــع االرهـــــــــــاب
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
ــــن يــكــثــر  ــــم ــــي ــــــي ال ومــــــــــده ف
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
بــــــقــــــايــــــا احــــــــــــــــزاب لــــــلــــــرده
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش
ـــــــة ــــــعــــــرف كـــــــــذا ازم ولـــــــــم ن
ســــــــالم الـــــلـــــه عــــلــــى عـــفـــاش

الصبر مفتاح الفرج  الصداقة الحقيقة 

«الجزيرة» حبل الكذب قصير جدًا !

- آلهدهد كان سببًا في إسالم أمة، ونملة غّيرت 
م بني آدم الدفن، وحوت آوى 

َّ
راب عل

ُ
مسار جيش، وغ

نبيًا.. وفيل رفض هدم الكعبة .. 
أفال تتفكرون ! 

- صبر أيوب حتى أكل الدود ساقه.. صبر يعقوب 
حتى ابيضت عيناه.. صبرت أم موسى حتى أصبح 
فؤادها فارغًا.. ومن نحن حتى نصبر على تفاهات 

حياتنا الصغيرة !! 
فصبرًا جميًال

ليوم  ليمني ا الشعب ا
ــاإلجــمــاع وخــاصــة من  وب
ــوا يعتبرونها قناة  كــان
الرأي اآلخر وقناة الحرية 
والعزة في عام ٢٠١١م 
يـــــدرك يــقــيــنــًا حقيقة 
قناة الجزيرة وإدارتــهــا 
وسعيها لتخريب األوطان 
وتدمير الشعوب العربية 
وانــــتــــعــــاش جــمــاعــات 
اإلرهاب وحقدها الدفين 

على اليمن وأهلها وأتى 
اليوم الذي يلفظ مكتبها 
من اليمن واذيالها احمد 
الــشــلــفــي وســعــيــد ثابت 
وحــمــدي الــبــكــاري تجار 
اإلعــــالم الــيــمــنــي الــذيــن 
باعوا مهنيتهم ووطنهم 
وفبركوا األخبار الزائفة 
وشــوهــوا اليمن واهلها 
من اجل حفنة من المال 

المدنس.

ابراهيم الحاج 


