
 ســيــظــل لــلــكــلــمــة 
ـــة دورهـــــــا  ـــب ـــطـــي ال
الجوهري واألساسي 
فـــــــي كـــــــل حــــقــــول 
ــــن الـــبـــنـــاء  ــــادي ومــــي
والتنمية والنهوض 
الحضاري، وال تحتمل 
الحرية والمصداقية 
في تحمل المسؤولية 

غير ذلك !
* ما كانت الحياة وال كان التقدم اإلنساني وال 
قامت الحضارات اإلنسانية لوال الكلمة الطيبة 
ودورهـــا البناء على طــول وعــرض التأريخ 

البشري منذ استهالله..
* أقول إلخوتي من السياسيين واإلعالميين 
انظروا وفكروا فيما تفعله في حياتنا الكلمات 
الخبيثة من إيغار للنفوس وإثــارة لألحقاد 
والضغائن ونشر للسموم وتضليل الــرأي 

العام، وأخطر من ذلك كله زرع الكراهية 
وإشعال الفتنة.. أليس ذلك من المحرمات 

الدينية والوطنية والوثائق الدولية

لكنيست  ا
االســرائــيــلــي 
يــــــــــحــــــــــل 
نــــفــــســــه...

ـــمـــان  ـــرل ـــب ال
ــــيــــمــــنــــي  ال
يــــــــمــــــــدد 
ــــنــــفــــســــه  ل
...مـــــــــــــــــن 
الـــــمـــــقـــــرر 
تنتهي  ن  ا

واليه الكنيست االسرائيلي 
٢٠١٧م اي بعد  فـــي 
سنتين، بينما في البرلمان 
اليمني انتهت واليته في 
٢٠٠٩م اي قبل خمس 

سنين.. طبعا 
فــــارق كبير 
بيننا وبينهم 

...
وقـــــلـــــتـــــم 
ليش تنتعش 
ــــاعــــات  جــــم
ــــــف  ــــــن ــــــع ال
واالرهــاب في 
هـــذا الــبــلــد... 
وهــــــــذا كــلــه 
بسبب غياب الديمقراطية 
والـــعـــدالـــة وعــــدم اجـــراء 
انتخابات ولهذا إبتكرت 
هذه الجماعات  طريقتها 

للوصول للسلطة..

نتطلع من كل ابناء الوطن 
ــى مــخــتــلــف مكوناتهم  وعــل
ــثــقــافــيــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة وال
والمدنية والسياسية االنتصار 
لحقوقنا التي تم االعتراف بها 
واقــرارهــا بوثيقة مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وضمان 
تضمينها في الدستور القادم 
لوضع اساس لحياة تكون اكثر 
عـــدًال يستطيع مــن خاللها 

اطــفــالــنــا وغــيــرهــم مــن المستضعفين 
والمحرومين أن يتنفسوا نسمات الحرية 
واالحــســاس بإنسانية االنــســان والتمتع 
بالحياة الحرة الكريمة كحق انساني اصيل 

كفلته الــديــانــات السماوية 
والمواثيق والصكوك الدولية 
لحقوق االنسان وهذا ما نناضل 
من اجــل تحقيقه ال من اجل 
استعادة امجاد االجــداد في 
االزمــان الغابرة.. ونعتقد أن 
تحقيق ذلــك كــان ومــايــزال 
يمثل هدفًا انسانيًا ووطنيًا 
ناضل من اجله كل الشرفاء من 
رجاالت وشباب الوطن والذين 
قدموا ارواحهم ثمنا إلعالء قيم الحرية 
والمساواة والعدالة االجتماعية وضمان 
تكافؤ الفرص بين جميع ابناء الوطن دون 

تمييز..
ـــرار مايسمى اللجان  ق
ــيــة في  ــطــالب الـــثـــوريـــة ال
جامعة صنعاء االنسحاب 
مــن ابـــواب الجامعة بعد 
سلسلة من االحتجاجات 
والـــــوقـــــفـــــات مـــــن قــبــل 
طالب وطالبات الجامعة 
والــمــســانــديــن لــهــم يعد 
نتيجة رائــعــة ومــوفــقــة 
للحركة الطالبية المعول 

عليها الكثير .

ـــوقـــت  ـــفـــس ال وفــــــي ن
ـــة لــلــحــركــات  هـــي رســـال
االجتماعية ومؤسسات 
ــمــدنــي: بــأن  المجتمع ال
رفــض فــرض الــقــوة من 
قــبــل اي جــمــاعــة كانت 
مرهونة بالتواجد بالشارع 
مع العامة ومساندتهم 
ــاد عــلــى حقوق  ــن واالســت
الــنــاس وحرياتهم التي 

تتعرض للتقييد واالعتداء . 
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مواليد ٢٣يناير ١٩٧٧م في مدينة صنعاء
أتمم دراســتــه الثانوية في ثانوية عمر المختار 
١٩٩٤م ثم حصل على بكالوريوس الصيدلة من كلية 
الطب والعلوم الصحية جامعة صنعاء عام ٢٠٠٠م 

يكتب الشعر منذ سن العاشرة..
عضو مؤسس في االتحاد العالمي لإلبداع الفكري واألدبي

يدير ويملك موقع واحة األدب اليمني على النت
صدر له ديوان حنين المسافات عام ٢٠١٢م عن 

مركز عبادي بصنعاء 
وسيصدر له بعد أيام قليلة بإذن الله ديوانه الثاني 
ضجيج على قارعة الصمت عن دار التوجيه صنعاء.. 

ناشط في المجال الثقافي واألدبي

مختار عبد الله أحمد محرم 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات
مروان الخالد 

كل مايحدث على األرض
ــــوال أنــنــا  ــيــحــدث ل ــكــن ل ـــم ي ل

نستحقه

عبد الوهاب الزهيري

اليابان بــدأت بتشغيل «واي 
فاي» مفتوح عبر سلة النفايات!!
هم عندهم الزبالة نت ونحن 

عندنا النت زبالة!!

عبده سعيد الشرعبي 

في كل مدرسة حكومية مدير 
وستة وكالء وعشرة اختصاصيين 
نفسيين ومدرب رياضي وعشرة 
مشرفين وثالثة حراس وسبعون 
ــمــوجــودون عشرة  أســتــاذًا.. وال
مدرسين، الصباح يوقعوا وراحوا 

يدرسوا بمدارس خاصة!!

عادل النزيلي 

خالصة أي حــوار مــع اخواني 
انهم «كلمنجية» بشأن الدولة 
وعــمــلــيــون بــالــســرقــة والــنــهــب 

والبسط على المؤسسات.

عادل عبدالعزيز

دمــوع الرجال رسالة األبطال 
للمنهزمين من أولئك األطفال، 
فخلف دموع األبطال جبال التأبه 
بالرياح والرماد.. فتحية لكم أيها 
األبطال األشاوس محملة بالمجد 
واالفتخار.. وحانت ساعة العمل 

يا أبناء قواتنا المسلحة.

نعمان النقيب

ــق لك  ــك تــخــل ــمــة عــقــل
َ
عــظ

الحساد.. 
ـــمـــة قــلــبــك تــخــلــق لك 

َ
وعـــظ
األصدقاء

صالح الحنشي

أي حركة او جماعة محشرة 
تحشيرة ثورية حين يخرج من 
بينها عقالء يحاولون ترشيد 
اندفاعها وتطرفها..يتم تخوين 

هؤالء العقالء واقصاؤهم.. .
عبدالرحمن جابر

ــحــب  ـــون مـــواجـــهـــة ال ـــقـــول ي
ــمــوت، متساوون  كمواجهة ال
ال يــفــيــدنــا شـــيء : ال ثقافتنا، 
ال خــبــرتــنــا، ال ذكـــاؤنـــا، نذهب 
مجردين من كل األسلحة ومن 

كل األسئلة ! 

سياف الغرباني

على أحدهما أن يترك اآلخر 
يتحمل المسؤولية:

١- هادي  - الحوثي
ضاعت البالد وهما يتقاسمان 

سلطة الفترة االنتقالية!

عبداهللا ساري

اليمكنك أن تـــرى انعكاس 
صورتك في الماء وهو يغلي..

بالمقابل اليمكنك أن تــرى 
الحقائق وأنـــت غــاضــب.. كلما 
أحسنت نيتك أحسن الله حالك 
وكلما تمنيت الخير لغيرك جاءك 

الخير من حيث ال تحتسب..

كتاباتهم

صورة وتعليق

عبدالرحمن الغابري

تدربوا على مجمل الفنون بما فيها فنون القتال ويمتلكون مواهب عديدة 
.!!ويعتزون بمشاركة زميالتهم في المسرح هذه الرقصة الكوكبانية بالزي العسكري 
في منصة احدى وحدات الجيش .. كان الجيش متعدد المهام <للحرب واالعمار > 

وكانت الفنون تزيد من معارفه ،االغنية، الرقصة ، المسرحية .كانت كلها في مواقع 
الجيش االمامية ، وكانت معنويات الجيش عالية !!.

كيف ولماذا غابت الفنون..  فانكسرت المعنويات وتاه الجندي وانقسم على بعضه.. 
السبب واضح تماما .من استبدل الفنون بالمحاضرات التعبوية والفرز الديني هو 

وراء كل هذا .

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

المؤتمر حزب الوطن
بعد ان انهزمت وتقهقرت وانكشفت وتعرت كل 
احزاب االنقالب والتآمر في اليمن  وبانت على حقيقتها 
لم يعد امام المواطن اليمني عدا حزب المؤتمر الشعبي 
العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح الذي تكالبت 
عليه قوى الشر والخيانة للنيل منه الخراجه وازاحته 
عن المشهد السياسي واضعاف وتفكيك المؤتمر لكي 
يتسنى للخونة واذناب االستعمار تحقيق مخططهم 
الشيطاني في الوطن، ولكن العناية الربانية كانت 
االسرع ورد الله كيد هؤالء االنجاس الى نحورهم وزادت 

شعبية الزعيم وحزبه اضعافًا مضاعفة حيث هبت الجماهير 
اليمنية مساندة وداعمة ومناصرة لهذا الحزب العريق وقيادته 

الحكيمة.
فلقد صمد المؤتمر وقيادته امام كل العواصف 
ولم يهتز او يتأثر بشيء طــوال السنين الماضية 
والى اآلن.. فقد اتضح لمن كان.. في قلبه شك أن 
المؤتمر هو الحزب المؤهل والوحيد لقيادة مشروع 
المستقبل بحكم ما يمتلكه من كوادر مؤهلة قادرة 

على ادارة شئون البلد ...
النه الحزب الوحيد الذي ولد من رحم هذه االرض 
وليس مؤدلجًا او له توجه خارجي يتبنى ثقافة 
مذهبية او طائفية وليس له اي طابع ديني او متشدد الي جهة 

انه حزب الوسطية واالعتدال والدولة المدنية الحديثة.

عادل الهرش

نجيب غالب

نعمان الحذيفي محمد األديب

محمد العالئي عادل الربيعي 

محمد القدسي

إشراق المقطري

حسن اللوزي

تأثير الكلمة 

نمو اإلرهاب 
أخــطــر قـــوى الــتــمــرد الــتــي قد 
تنتجها الصراعات في اليمن هي 
الحركات الدينية المتبنية للقتال 
لتحقيق أهــدافــهــا .. إضــعــاف 
الدولة وإنهاك أذرعها العسكرية 
واألمنية وانفجار حرب بين القوى 
الــمــتــنــازعــة عــلــى الــحــكــم كفيل 

بتحويل اليمن إلى منطقة مفرغة 
من الدولة وقد تنقسم اليمن إلى 
كــيــانــات مشتتة متقاتلة فيما 
بينها وعندئذ ستأكل الفوضى 

التكوينات كلها. 
وفــي بيئة يصبح الــخــوف من 
الــمــوت هــو المتحكم مــع الفقر 

والجوع البد أن تنتصر المقوالت 
الدينية األشد تطرفًا، وألن البيئة 
سهل 

ُ
ــفــوضــى ت ــتــي تعمها ال ال

للقوى اإلرهابية الحركة والتعبئة 
والتجنيد لعقائدها فــإن اليمن 
ــى مــالذ خصب لنمو  سيتحول إل

االرهاب..

نحن اكبر من الشماتة

قرار موفق ..

من الخطأ أن نشمت من ظالم بغى عليه ظالم 
ما يحدث اليوم يا إخــوة هو أن أدوات الظلم 
والــظــالم تعري نفسها بنفسها وتنتقم من 
بعضها.. من هذه القوى كان ومــازال الوطن 
يعاني ويتألم ويتمزق ، وســـواء تحالفت أو 
اختلفت فهي الترى سوى مصالحها وأطماعها..
تعالوا ننفض عنا غبار شرورهم وأطماعهم 
ــام  ــن بــيــن رك ونــبــحــث عــن دولــــة عــصــريــة م
ُحطامهم ..ولعل الله يخرج من أصالبهم أقوامًا 

تتخلى عن البندقية وتحمل القلم.

من يرسم
ـــرســـم شــهــقــة  مــــن ي
الــكــأس حين يقع على 

األرض..
مـــــن يــــرســــم خــيــبــة 
ــم يتم  ــتــي ل ــة ال ــرســال ال

تسليمها 
من يرسم آالم الموت 
حين يدخل البيوت دون 

استئذان..
من يرسم فزع الوردة 
حين تتعرض للقطف..

من يرسم حزن القصيدة التي لم تكتمل..
من يرسم وحشة آخر ورقة في التقويم..

مــن يــرســم الــصــوت والــفــكــرة وهــي تلتمُع فــي رأس 
الشاعر..

من يرسم صراخ الشجرة وهي ال تجد من ينقذها من 
جوع الفأس وبالدة الحطاب..

من يرسم قشعريرة الماء في ليالي الشتاء..
من يرسم وجع الُسعال وهو ييقظ األطفال من نومهم..

من يرسم دموع اليتيم وهو يتألم ويعاني..
من يرسم معاناة الطفل عندما يريد أن يعبر عن رأيه..
من يرسم أّنات القلب الحزين وهو يبحث عن السعادة..

من يرسم آالم المحتاج الذي ال يجد من يسعده..
من يرسم صورة المفارق لمحبيه..

مــن يرسم هــذا الشجن الــذي ُيحرضني على الرسم 
ويجعل أفكاري هدفًا لثرثرتي..

من يرسم.. وَمْن.. وَمْن؟!

انتخابات لو سمحتمرسالة المهمشين  

الفرق بين السعودية وإيران 
السعودية علقت مساعداتها لليمن بعد سيطرة الحوثيين 

على صنعاء.. هذا خبر نشرته رويترز .
طيب يالله ياحوثيين خلوا ايران تضخ مساعداتها للحكومة 
لكي ال ينهار االقتصاد الن اليمن ليست دولة نفطية مثل العراق.
السعودية دفعت لليمن خالل ثالث سنوات سبعة مليارات 

دوالر..

صمود مؤتمري 
هنيــئًا لكم ..الصمود والنقاء..

على كــل مــؤتــمــري ان يشعر 
اليوم بفخر متزايد لشرف االنتماء 
.. فهذا الحزب يحمل الوطنية 
السليمة والــمــواقــف الرشيدة 
ولواله لسقط الوطن في خديعة 

المؤامرة المتأثورة..

نادية يحيى احمد مهدي الجعماني


