
أوفياء
المخلصون 
ــــــــــــادرون  ن
كـــاألحـــجـــار 

الكريمة ..
لكن .. إن 
وجــدنــاهــم 
ــي  فــــهــــم ف
حياتنا ثــراء 
يــــقــــدر  ال 

بثمن..
معادنهم تشع محبة وإن قصرنا 
في حقهم ال يتغيرون بل يزدادون 

لمعانًا.. 

صــار تغيير الحكومة أمــرًا 
محتومًا إلنقاذ الدولة.. وإزاحة 
الــقــادة العسكريين الــذيــن ال 
يدينون بالوالء للرئيس هادي 
ضــــرورة وطــنــيــة للمحافظة 
على كبرياء الجيش ووحدته 

وتماسكه.
ــيــمــن يــتــرنــح عــنــد حــافــة  ال
الهاوية، ومسؤولية انقاذه تقع 

على عاتق الرئيس هـــادي.. وأحــزاب 
الــمــشــتــرك الــتــي تتشبث بحكومة ال 

تتمتع بالرضا الشعبي وال 
تتوفر على شرط الشراكة 

الوطنية.
اليمن يترنح وإنقاذه 
يـــســـتـــدعـــي مــشــروعــًا 
وطنيًا.. ال مناورات غبية 
يــقــوم بــهــا ســيــاســيــون 
تـــافـــهـــون ال يـــدركـــون 
خطورة المقامرات التي 
يخوضونها فــي العاصمة وعــمــران 

والجنوب.

الحياة 
دروس

- تعلمت من االنطفاء 
الكهربائي الصبر.

- ومــن الفلتان األمني 
اإليمان بالقضاء والقدر.

ـــدهـــور  ـــت - ومــــــن ال
االقتصادي القناعة.

ـــن الــمــحــاكــم أن  - وم
الشكوى لغير الله مذلة.
- ومن أقسام الشرطة 

أن التسامح فضيلة.
- تعلمت مــن الحوار 
أن الحوار شيء ومؤتمر 
ــحــوار شــيء آخـــر، وأن  ال
خير الحوار ماقل ودل .

ــــت مـــن  ــــم ــــل ــــع - ت
ــصــراعــات أن الــســرق  ال
إخوة.. إن اتفقوا نهبونا 
ــفــوا طــحــنــوا  وإن اخــتــل

الشعب
مـــع تــحــيــات مــواطــن 

ماشفش حاجة!

االصــــالحــــيــــون 
ــحــروب  اســمــوا ال
ـــــــــســـــــــت فــــي  ال
صعدة بالحروب 
لعبثية معلنين  ا
تــعــاطــفــهــم مع 
الــــحــــوثــــيــــيــــن . 
متحالفين معهم 
تـــــحـــــت شــــعــــار 
المطالبة بإسقاط 

نظام صالح واجتثاث حزب 
المؤتمر الشعبي .. وجلسوا 
معًا تحت الخيام يأكلون 
عيش وزبادي ويتقاسمون 
«العالقية القات» منتظرين 
يوم الزحف االكبر.. واخيرًا 
دخلوا الــحــوار تحت مكون 
واحـــــــد بــمــســمــى الـــلـــقـــاء 
المشترك ثــم خــرجــوا من 
هــذا الحوار ال الــى البناء بل  
للتمترس والــقــتــال وعلى 
ايــش هــذا مايعلمه إال الله 
ــراســخــون مــن قــيــادات  وال
االخـــــــوان والـــحـــوثـــيـــون.. 
المضحك انه كلما اشتدت 

الـــــمـــــعـــــارك فــي 
مـــــابـــــيـــــنـــــهـــــم  
لــلــســيــطــرة على 
الــمــنــاطــق.. وجه 
االصـــــالحـــــيـــــون 
ـــى  ــهــم إل ــت ــهــم ت
ـــح» بــدعــم  «صـــال
الــــحــــوثــــي تــــارة 
وتــــــــــارة يـــوجـــه 
الحوثي اليه نفس 
التهمة وبالمقابل  الحوثي 
يدعو لعدم الــزج بالجيش 
في المعارك الــدائــرة بينه 
وبين االصالح بينما االصالح 
يدعو لعدم الــزج بالجيش 
فــي الــحــرب على القاعده 
ويؤيد تدخله ضد الحوثي..

ــًا انــطــســت على  وعــمــوم
حلفاء إسقاط نظام صالح 
ــا يــتــهــم الــنــظــام  وكــالهــم

السابق بدعم اآلخر!!
ــه يــرحــمــك يـــا معمر  ــل ال
القذافي كان أعقل واحد في 
الوطن العربي حين قال (من 
انتم) واحنا نتمسخر عليه!! 

فيسبوك
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كامل الخوداني

- من مواليد قرية االزور مديرية عين- محافظة شبوة 
- المؤهل: بكالوريوس في إدارة األعمال، كلية العلوم - 

جامعة عدن
- من االعالميين المتميزين 

- رئيس مركز قتبان لالعالم وادارة االزمات
- رئيس منظمة الهدف الوطني الديمقراطي

- ناشط حقوقي وسياسي
- رئيس منظمة حقوقية

حسين شاجرة 
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مقتطفات

مريم حنش 

عندما يتحدث " الدمع " 
تصمت كل لغات االلم 

والحياة علمتني 
ان الصمت " ابلغ " اللغات

ماهر مهدي 

كــيــف حـــرب ســابــعــة.. ووزيـــر 
الــدفــاع ورئيس األمــن السياسي 
لجنة وساطة. .الحرب يخوضها 
الــجــيــش الــيــمــنــي زي مابيقول 
االصـــــالحـــــيـــــون وال الــجــيــش 

الموزنبيقي ..اطست!

محمد الحسام

سقوط حكومة الوفاق هو سقوط 
للجمهورية اليمنية..

هكذا يعتقد من اليملكون عقوًال 
في جماجمهم.

سارة يحيى 

الخبير قصده مانقص من مال من 
صندقة مش صدقة..

ــه الــتــعــويــض اللي  هــيــا كــمــلــوا ل
خسره من الضمار!!

سفيان السالمي

 
القصة صراع سياسي ؟

ومن الغباء تحويله الى طائفي من 
اي طرف كان 

إلن الــصــراعــات الطائفية 
هزيمة للجميع ليس فيها 

منتصر.. 

احمد الزهيري 

القادة الذين ينجزون في التاريخ 
قلة.. علي عبدالله صالح أحدهم.. 
واليمن بــال علي عبدالله صالح 
ـــان.. ضاحي خلفان  سفينة بــال رب

تميم 
سألم الله على عفاش .. .''

زيد الشاوش

ــســالم  دخـــــول قـــــوات حــفــظ ال
ـــى عــمــران لتثبيت  الــمــحــايــدة ال
االتــفــاق بين الطرفين الــلــي كان 
يقول اللهم انصر الجيش.. وزير 

الدفاع محكم

ماجد العديني

شكل العالم بايطلع الفضاء كله 
ليمنيين .. بــس حلو  باستثناء ا
عــشــان نــوصــل لمرحلة ان اليمن 

تحكم العالم بأسره..

نشوان كامل

 
مجرد تساؤل. سمعنا جميعًا 
هـــروب المساجين مــن سجن 
عــمــران الــمــركــزي قبل أيـــام.. 
ــم نسمع ان مصلحة  ولكننا ل
الــســجــون او وزارة الداخلية 

اعلنت أسماءهم.. لماذا؟

محمد عبدالقدوس

ــم اول  ــعــال االطـــفـــال فـــي كـــل ال
كلمتين ينطقون بها "ماما ، بابا" 
إال فــي اليمن اصبح االطــفــال اول 
جــوا ،  كلمتين ينطقون بها "ســرَّ

وا"
َّ
طف

نحن ال عالقة لنا بداحس 
ين والجمل 

ِّ
والغبراء .. وال بصف

.. كيف ُنَحاَسْب على معارك 
وقضايا ال عالقة لنا بها ..!؟

لن نخرج من قعر الزجاجة 
 إذا آمنا 

َّ
وال مــن عنقها إال

ــفــعــل أن ال عـــالقـــة لنا  ــال ب
باستجرار التاريخ وإسقاط 
أســـبـــابـــه ومــــبــــرراتــــه عــلــى 
تصرفاتنا .. نتصارع تحت 

مسميات السنة والشيعة، ونتسارع إلى 

تكفير بعضنا البعض.. نقتل.. 
ونحن نعرف ونعي تمامًا حرمة 
القتل في اإلســـالم.. نستورد 
عي أن  حتى إبرة الخياطة وندَّ
اإلسالم سوف يكتسح العالم .. 
بمن سيكتسح اإلسالم العالم 

!؟
ــإلســالم رجــال  ــم يــكــن ل إن ل
وأصــحــاب فكر مستنير، فلن 
يتجاوز الزوايا التي يخرج منها 

أصحاب الفكر المتطرف..

جالل الرويشان 

رشاد الصوفي 

مصطفى العليمي

سامي غالب 

أبو نوافمحمد العباسي 

ابراهيم محنون

عبدالحكيم الحمادي

علي الخياطي

كتاباتهممنشور األسبوع حرمة الدم..

صورة وتعليق

أحمد علي زين

الله محيي أصل الشعب السوري العظيم.. 

حلفاء االمس وأعداء اليوم..

على عاتق الرئيس

عفاشيون ونفتخر 
قالوا علينا بالطجة .. قلنا إذا كان حب الوطن بلطجة 
.. فنحن أكبر البالطجة .. ونفتخر .. قالوا عفاشين.. 
قلنا.. أيوه عفاشيون.. بينما هم عادهم لم يجرأوا على 

االعتراف بأنهم إخوان .. 

ربك موجود 
تذكر أن الرزق واألجل قرينان مضمونان ، فما دام األجل باقيًا كان 
الرزق آتيًا ، وإذا َسدَّ عليك بحكمته طريقًا من طرقِه ؛ فتح لك برحمته 
طريقًا أنفع لك منه ، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك 

لم يكن ليصيبك..

مع الكهرباء اختبارات..
الكهرباء هذه االيــام معها اختبارات ماعاد نشوفها، 
مقضية وقتها كله في البيت مذاكرة ومــا تخرج وإذا 
خرجت تــروح عند الدكتور سميع يعطيها دروس 
خصوصية.. الله يكون بعونها وندعو لها بالتوفيق 

ونشوفها منورة بالنجاح!!

أحدهم ومــا اكثرهم في يده 
ساعة بماليين.. وهناك الماليين 
مـــن ابـــنـــاء جــنــســه وامـــتـــه مش 

القيين ما يسد رمقهم !
اللهم ارفق بالبشر من غضبك.. 

سبحانك ما اصبرك..

جمعيات التسول 
ــة  ــمــشــكــل ال
أن اإلخــــــوان 
سيستفيدون 
مـــن هــزيــمــة 
ـــقـــشـــيـــبـــي  ال
ودمـــــــــــــــــاج 
وســيــقــومــون 
بـــــــطـــــــبـــــــع 

ملصقات باسم جمعية االصــالح 
الخيرية ويكتبون عليها (ادعموا 
اخوانكم المجاهدين في عمران) 

ويطلعوا صور القشيبي.. 

سام الغباري

ِغنَى فاحش وفقر مدقع!
اإلعالمي وليد كحالء

الهم والجوع

ــــــب  ــــــن راق م
الــحــكــومــة مــات 
هــمــًا، ومــــن لم 
يراقبهم مات 

جوعًا 

حكمة جميلة 

إن فقدت مكان بذورك التي 
ــا.. سيخبرك  بذرتها يومًا م
المطر أين زرعتها ..لذا ابذر 
الخير فــوق أي أرض وتحت 
أي سماء ومع أي أحــد.. فأنت 
ــجــده ومــتــى  ـــن ت ال تــعــلــم أي
تجده؟! ازرع جميًال ولو في 
غير موضعه .... فال يضيع 
جميل أينما زرع.. فما أجمل 
ه في  العطاء... فقد تجد جزاء
الدنيا أو يكون لك ذخــرًا في 

اآلخرة..
 ال تــســرق فــرحــة أحــد وال 
تقهر قلب أحــد .. أعمارنا 
قصيرة .. فالبصمة الجميلة 

تبقى وإن غاب صاحبها..

عصام دويد


