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بدر بن عقيل
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اليمن

ليس هناك ثمة سكان أغلى وأعظم من 
«اليمن» أنه الشيء الوحيد الذي تحمله 
معك، ويسكن أهــم حيز بوجدانك، 

وحدقات عيونك.
«اليمن» أغلى من المعادن النفيسة، 
واألحجار الكريمة، ومن أسعار براميل 

النفط..!!
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االبتسامة
أبعث ما في الوجود على الملل، وجه ال 
تعرف  االبتسامة طريقها إليه، ثم تذكروا 
دائماً الحديث النبوي الشريف: «تبسمك 

في وجه أخيك صدقة».
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ضمير

كل إنسان عاقل يملك في قلبه ضميراً 
حياَ يرشده إلى الخير.
 6/4

ضعف
معارضة الغاب ضعف، ونقصان في 

العقل..!!
قال عمارة اليمني:

من سفه الدنيا ومــن لؤمها
جـــرأة مــغــلــوبٍ على أغلبِ
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بح قُ
الكتابة على الجدران بعبارات مشينة، 

بح، وخدش للحياء..!! بح ما بعده قُ قُ
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ضجيج
الكلمة الحاقدة... لها ضجيج..!!

عبداهللا الصعفاني

حاول محافظ تعز أن يؤسس لقواعد محترمة   
فق  للمرا لتعيين  ا فــي  لمفاضلة  با خذ  تأ
الحكومية، وأصر بعض وزراء حكومة الوفاق على 

أن يتم التعيين بالمحاصصة والمغالبة الحزبية.
> لقد كان الفتاً أن نقرأ في الصحف إعالنات تدعو 
للتنافس على مقعدي إدارة مكتب التربية ومكتب 
الصحة.. وكان رائعاً أن تفضي المفاضلة إلى اختيار 
مديرين للتربية والصحة وفقاً للمعايير التي يفترض 
أن ال تثير أي حنق.. ولكن من يقنع ديوك الهوى 

الحزبي المغالب؟!
> فما أن كلَّف شوقي هائل مديراً عاماً لمكتب 
التربية بالمفاضلة، حتى يرسل وزير التربية مديراً 
مكلَّفاً بنفس المهمة مصحوباً بمجموعة مسلَّحين 
اقتحموا المكتب.. األمر الذي دفع محلِّي تعز إلعالن 
التمسك بتنفيذ قرارات المحافظ بتكليف مديري 
المكاتب التنفيذية ورفض التدخالت في صالحيات 

المحافظ.
> وال أظن المحافظ ومن خلفه المجلس المحلِّي 
والشارع في تعز إالَّ سيتمسكون بحق السلطة 
المحلِّية بتكليف مديري المكاتب وفقاً للكفاءة 
والمفاضلة وليس أطماع األحزاب.. غير أن عملية 
شراء الوقت.. واقتحام الوظائف بنوازع حزبية ترفع 

راية اإلقصاء والمغالبة لن تتوقف.
> وما يبعث على العجب دون أن يبرر ما يحدث على 
اإلطالق أن وزير الكهرباء أغفل أنه وجه إلى مدير 
كهرباء تعز رسالة شكر أثنى فيها على نجاحاته ثم 
غافله بتعيين بديلٍ عنه بعد أيام فقط.. تماماً كما 
عمل وزير التربية على فرض مديرٍ بمكتب التربية 
بتعز رغم أنه خرج من المرحلة األولى للمفاضلة بين 

من هو األحق واألفضل في هذا المنصب.
العراقيل  له محافظ تعز من  يتعرض  ما   <
واإلساءات ال يحلّ بسفره المغاضب إلى لندن بين 
وقت وآخر.. وإنما بثنائية دفاعه عن قراراته ودعم 
رئيس الجمهورية الذي اختاره في موقع كان وال يزال 
محلّ تقدير كل الذين يضعون المصلحة العامة فوق 

كل اعتبار حزبي.

شوقي وفعاليات الهوى الحزبي!!

محاضرات لنسف الحوار

التطرف في الحوار

بعض المحاضرين الذين يطلق عليهم خبراء   
دوليون وتم جلبهم الى اليمن بأموال باهظة 
إللقاء محاضرات على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، 
يتعمدون في محاضراتهم الى توسيع الخالفات بين 
بعض فرق الحوار وتحريض طرف ضد آخر.. بطريقة 

يزداد معها استياء أعضاء الحوار في أكثر من فريق..
نتمنى أن تنتبه رئاسة مؤتمر الحوار الوطني واالمانة 
العامة لخطورة المحاضرات التحريضية وعدم السماح 
للشيطان بأن يرتدي ثوب الواعظين لإليقاع بين 

اليمنيين ومحاولة إفشال الحوار.

الحوار الوطني ال  
يحتاج إلى قارعي 
ـــداً وال  ــحــرب أب طــبــول ال
ـــواق للتحريض ضد  ألب
بعضنا البعض .. الحوار 
قيمة حضارية عظيمة، 
ــراز  ــذيــن يــحــاولــون إب وال
ــعــضــالت فــي مؤتمر  ال
الحوار واستفزاز الشارع 
بطرحهم المتطرف األولى 
بهم أن يجسدوا قيم الحوار 
والتسامح كقدوة للجميع  
لألزمة  حلوالً  ويطرحوا 
تجسد روح الحوار بالحجة 
ــرأي  والمنطق إلقــنــاع ال
العام.. فهذه هي المعركة 

الحقيقية لشعبنا اليمني.
 أمــا أساليب التحريض 
وتغذية الصدور باألحقاد 
والكراهية والثأر واالنتقام 
ــتــحــجــر بــمــطــالــب  أو ال
لتأكيد كل  با  . متطرفة.
هذه اللعب ال تخدم الحوار 
الــوطــنــي.. وال القضية 
الــجــنــوبــيــة أو بــاألصــح 

القضية اليمنية الكبرى..
فهل يـــدرك هـــؤالء أن 
الــحــوار هــو فتح صفحة 
من الحب والتسامح بين 
الجميع.. وإال لماذا خرج 
الــنــاس مــن متاريسهم 

وتركوا السالح.!!

أخالقنــا
أن ينجح    الممكن  من 

باالنقالب  لمتآمرون  ا
على األنظمة أو زعزعة أمن 
األوطــان أو تغييب العظماء 
وجماهيرهم  أحبتهم  عــن 
باالغتياالت وصناعة الموت..

ولكنهم ال يستطيعون التآمر 
على حب المواطنين لقاداتهم 
وال يستطيعون زعزعة حب 

الشعوب لرؤسائهم.
وال يستطيعون تغييب الحب 

بين البسطاء والزعماء..
ــا يــشــهــده منزل  ــعــل م ول
الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
من توافد للزائرين وتواصل 
للمهنئين واحتشاد للمواطنين 
 المحبين لقائدهم لدليل كاف
بأن العروش التي ال تهز وأن 
الملْك الذي ال ينتزع مكانه 

قلوب الناس فقط..
كل يوم يمر والتاريخ يسجل 
بأنه لن يأتي حين من الدهر 
يتخلى الشعب اليمني العظيم 
ــن زعــيــمــه عــلــي عــبــداهللا  ع
صالح ألنه لم يبدد وقته في 
غير قضايا الوطن والشعب.. 
بحياة شعبه  انشغل  ومــن 
ومعايشهم ستظل الغالبية 
تتنفس حبه وتحتشد بقربه..
ء  لشفا با عيم  للز نينا  تها
وألنفسنا بعودته إلينا سليماً 

معافى!!

جنرال الفيد.. يغالط
الــجــنــرال علي محسن اصبح فــي حالة  

نفسية يرثى لها .. أخيراً (اعتذر ألهلنا في 
المحافظات الجنوبية وكذلك لكل األطــراف في 
اليمن عن كل ممارسات النظام السابق من «حروب 
ظالمة).. هكذا قال.. تصوروا.. على من يضحك.. 
فإذا كان الجنرال علي محسن نفسه قد اعترف 
وبعظمة لسانه انه كان في عهد الزعيم علي عبداهللا 
صالح هو الرجل االول في البالد.. فلماذا اذا نجده 
اليوم يحمل النظام السابق مسؤلية الحرب والنهب.. 

والزعيم كان الرجل الثاني في ذلك النظام ..
صراحة ما نخشاه هو ان يطالب علي محسن من 

اهلنا في الجنوب وصعده بتعويض 
جديد الــى جانب تعويض احتالل 

احياء جامعة صنعاء وثمن حديقة 
مارس ..

طــبــعــاً.. الــنــاس يسخرون من 
اعــتــذار المستشار«حامي حمى 

الثورة» .. واليثقون بمغالطاته ابدا .. 
حتى يكذب نفسه ويعترف انه لم يكن 

الرجل االول في النظام السابق .. ومع 
ذلك المواطن يعرف حق المعرفة من هو 

قائد الفيد االول قي اليمن..

 «Google» تمنح النويهي 
شهادة الصحافة الرقمية

منحت شركة «Google» وبرنامج  
األمم المتحدة لتحالف الحضارات 
الزميل احمد النويهي شهادة في الصحافة 
الرقمية في ختام دورة تدريبية مكثفة 
نظمتها الشركة بالتعاون مع معهد البنك 
الدولي والتي اختتمت مؤخرا في مركز 

اإلعالم األردني . 
وهــي ثالث شهادة دولية يحصل عليها 
الزميل النويهي مراسل «المؤتمرنت» في 
تعز حيث سبق أن حصل على شهادتين 
في مجال استخدام األدوات االلكترونية في 
الصحافة مقدمة من المركز الدولي للصحفيين، ليغدو واحداً من الصحفيين 
القالئل في اليمن الذين يجيدون هذا النوع من الصحافة االلكترونية 
المتقدمة.. اضافة الى شهادة «tot»  في مجال التدريب في اإلعالم الجديد 

من مركز العالم األمريكي وأكاديمية خبراء التنمية للتدريب. 
الجدير بالذكر أن الزميل احمد النويهي واحد من الصحفيين األوائل 
الذين أسهموا بشكل بارز في العمل في مجال الصحافة االلكترونية 

في اليمن منذ ظهوره.

احتفاًء بـ«شهقة الفجر» لعبدالرحمن بجاش
مدينة   ــي  ف

تــــعــــز  تــم 
االحــتــفــاء   بتوقيع 
ــة  ــق ــه ـــاب «ش ـــت ك
للكاتب   » لــفــجــر  ا
االستاذ عبد الرحمن 
ــاش، االحــتــفــاء  ــج ب
استضافته مؤسسة 
السعيد فــي إطــار 
مــهــرجــان السعيد 
الثقافي.. وقــد قرأ 

الكاتب مجموعة من مقاالته 
التي تسرد قصص وحكايات 
ــان الشباب  ــع الــطــفــولــة وري
والمقارنة بين األجيال باإلضافة 
لمختلف الهموم والتطلعات نحو 

المستقبل.
الــكــتــاب تضمن 
مــقــاالت منشورة 
لـــلـــكـــاتـــب مــنــذ 
ــف عـــام  ــص ــت ــن م
٢٠١١م حكى فيها 
ــات  ــري بــعــض ذك
سها  نا و ينة  لمد ا
لذين  ا و لطيبين  ا
ــوا عــلــى قــدر  ــان ك
لوعي  ا مــن  كبير 
رغم اختالف مشاربهم الفكرية 
والسياسية، كما استعرض دعم 
األجيال السابقة لطلبة العلم 
وتشجيعهم واألخــذ بأيديهم 

لطلب العلم والمعرفة.


