
م���ط���ل���وب وظ��ي��ف��ة 
لتولي منصب رئيس 
وزراء على ان تتوفر 
به هذه الشروط فيه:

1_ان ي��ك��ون يمنيا 
الجنسية من اب وام 

وجدة وخاله وعمه.
2_ان اليكون يبكي 

كثيرًا.
3_ان يخدم الشعب بأكملة بدال ان يخدم 

جماعة او حزبًا.
4_ان اليكثر السفريات خارجيا بدون سبب.
5_ان ينصف ويحكم بالعدل وان اليضيع 

الحكم حتي ولو على ابنته.
6_اذا فشل ال يرمي فشله على غيره.

7_ أن يستقيل إذا فشل .
ف��ع��ل��ى م��ن ت��ت��وف��ر ب��ه ه���ذه ال���ش���روط ان 

يستعد!!

ح���ر وم��غ��ل��ول م���ن ط���رف مكحول
ان م���ت م��ق��ت��ول ب��س��ي��ف��ي ح��اج��ب��ه

وال��ث��غ��ر م��ع��س��ول ش��ك��ت ب���ه ل��ول
وال��ش��ع��ر م��ج��دول كالليل تسحبه

فعندها قلبي معها ن���وى هجري
ايطير من ص��دري ما كنت احسبه

دالل���ه���ا أع��ط��ب��ه وال����ش����وق ذوب���ه
ف��ح��ي��ث م���ا ح��ل��ت ب���ات���ت م��ض��ارب��ه

وي���ظ���ل م��رت��ح��آ ال��ي��ه��ا ب���ا اأم���آ
في بحر م��وج الحزن تاهت مراكبه

عصفت ب��ه االآلم وض��ي��ع المرسى
وض��اع عمري على الشطأن أرقبه

وي��ه��ون ع��م��ري زل��ف��ى ل��م��ن اه��وى
ول���و ف��ن��ي��ت ه��ي��ام ل��ق��ي��آك مطلبه

أنستنا ياعيد

اختفاء اغنية »اضحك على االيام«، 
للفنان علي االنسي من كل وسائل 
االع����ام ت��ع��م��دا ل��ه م��دل��ول خانق 
.فهم ال يودون لنا ان نضحك حتى 
مع عيدهم البائس ،،.والن  تقول 
،،اض���ح���ك ع��ل��ى االي����ام.واب����رد من 
االوهام .،واسبح مع االنغام .وافرح 
ب��ه��ذا ال��ع��ي��د ،،ف��ال��ض��ح��ك .وت���رك 
.االوهام .والسباحة مع االنغام حرام 
.،،،.يا كل هؤالء .الى هذا الحد انتم 

مرعبون .ومرعوبون من الجمال .
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كامل الخوداني

القذافي.. بطل وأوبـاش..!
ظل القذافي يبحث طويًا عن كرامة و قوم 
متعبًا بين ضعف قطره و شتات االقليم ، 
ومهما زايد المتمنطقون سيبقى مع كل نضاله 
و توجهاته و هوسه وتناقضاته الصادقة � 
قائدًا عربيًا مجابهًا للنفوذ األمريكي والمشروع 
الصهيوني ولم يخن يومًا األمة كما فعل مرتزقة 

الناتو وثوار اإلخوان في ليبيا !
ومها اختلفنا حول القذافي او معه في مسألة 
فساده ، سيبقى القائد الليبي العربي الذي قتل 
في معركة وط��ن وك��رام��ة ضد ترسانة الناتو 
الغربية ))ال إسامية وال عربية(( وباسناد من 
ايادي مرتزقة جاءت على ظال الناتو وضال 
التآمر اإلخواني في المنطقة .. كما سيسجل 
التاريخ بانه قاتل ولم يدفن رأسه في التراب 
إال مقتواًل في معركة ُمشرفة لم يعد له فيها 

جيش او عاصمة !
القذافي ليبي ثائر استطاع الوصول للحكم 

وبنى مشروع الدولة الليبية للمجتمع 
الليبي البدائي وقد حقق ذلك بكل 
ايجابياته وسلبياته .. وسيذكر 
التاريخ بانه القائد النفطي ال��ذي 
قدم الكثير للمجتمعات الفقيرة 
في افريقيا .... ولكنه في أي من 
االحوال لم يكن الخائن والمتآمر مع 
الواليات المتحدة كما فعلها المرشد 

العميل..!
كما سيسجل التاريخ بان القذافي 

��ت��ل على اي��دي جيش أفرنجي 
ُ
حكم ليبيا وق

وسيسجل بان القذافي بنى دولة ليبية ) بغض 
النظر عن مستوى ديمقراطيتها ( بينما عبيد 
المرشد العميل اع��ادوا من طردهم الشهيد 
عمر المختار إلى اراضي وثروات ليبيا ... و من 

ثم مزقوها الحقًا.
ان قيم اإلس��ام و الكرامة والسيادة ومقام 

المواقف الكبرى ، تجعل من القذافي 
أقرب إلى الشرف والشهادة من اولئك 
المرتزقة الذين مهدوا الطريق للغزو 
بتولية االجنبي من النصارى واليهود 
بأسم الثورة و بخطاب يدعي اإلسام
وسيبقى ال��ق��ذاف��ي ث��ائ��رًا وحاكمًا 
وسيسطر له التاريخ شهادة الموت 
في سبيل الدفاع عن ليبيا ضد غزوة 
ومؤامرة أمريكية � إخوانية ستمزق 
وستغتال ليبيا كما اغ��ت��ال اولئك 

األوباش القذافي نفسه ..!
البكائيات على الدماء من ارباب الفتنة والخيانة 
لن يسجلها التاريخ ..هذا التاريخ الذي ال يشفع 

لقوي وال يظلم ضعيفًا..!
الفاتحة على الرجال و ال نامت أعين الجبناء !

والله اكبر فوق كيد المنافقين ..!

سالفه المؤيد

    ال��ق��اع��ده الجناح 
العسكري لاخوان في 

اليمن
    الت����ه����اج����م اال 
م���ع���س���ك���رات م���اك���ان 
ي����س����م����ى ب����ال����ح����رس 

الجمهوري
    واالم���ن المركزي 
والنجده والدفاع الجوي
    ول���م نسمع يوما 
انها هاجمة معسكرات 
او ال��وي��ه ت��اب��ع��ه لعلي 

محسن
    فما هو السر؟!

  Najwa Al Badany  
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عبدالرحمن المحمدي المحمدي

)) الحزبية الرخيصة 
تدني اللئام، وتقصي 
ال�������ك�������رام، وت���ن���ظ���ر 
إل���ى ال��ج��م��اه��ي��ر نظر 

األنعام.((

فاضل الهجري

م����ن ي�����وم س��اف��ر 
ال�����وزراء ال��ك��ه��رب��اء 
»وال��������������ع« اي����ش 
ي���ك���م يلحقهم  را
ال��م��ح��اف��ظ��ون على 
ش���������ان ت���ت���وق���ف 
ال��ت��ق��ط��ع��ات بين 

المحافظات؟

 جمال الورد 

م��ن قضى ج��ل عمره 
ف���ي ال���ت���س���ول ال��م��ال��ي 
وال���س���ي���اس���ي وق���ض���اء 
حوائجه ب��اإلب��ت��زاز، لن 
ي���ق���در أن ي���ك���ون في 
موقع صنع قرار وإدارة 

دولة.
دع��اة اإلنفصال او ما 
يسمى بقيادات الحراك 
ال��ج��ن��وب��ي ذاك حالهم 
وال يستطيعوا العيش 

خارج نطاقه!

Mohamed Alabsi

ق��ل��ن��ا ت��غ��ي��ي��ر .. 
م��ا ق��ل��ن��اش تدمير 
.. ق��ل��ن��ا م��واط��ن��ة 
متساوية بضمير .. 
ما قلناش للجنوبي 
م��ث��ل ح���ظ أرب��ع��ة 
ش��م��ال��ي��ي��ن .. قلنا 
عدالة .. ما قلناش 
تقرير مصير .. قلنا 
وح��دة .. ما قلناش 

تشطير!

احمد علي زين

رحمة حجيرة 
· ب��ك��ال��وري��وس إع���ام تخصص إذاع���ة 

والتلفزيون بمعدل )جيد( جامعة صنعاء 1999م.
· عضوا في نقابة الصحفيين اليمنيين .

· عضوا في اتحاد الصحفيين العرب .
· عضوا منظمة الصحفيين العالمية .

· رئيسة منتدى اإلعاميات اليمنيات حاليًا .

· المسئولة اإلعامية لمنتدى الشقائق العربي 2001م �2002م .
· حاصلة على شهادات مختلفة للعديد من ال��دورات 
التدريبية في مجال اإلعام وفنون التحرير الصحفي داخل 

الوطن وخارجه
. حاليًا معدة ومقدمة البرنامج االسبوعي "ساعة زمن" 

على قناة اليمن اليوم

صورة
وتعليق

 مصعب السبئي 
الصورة لمدارس النساء فى تعز عام 1975م..

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

 عبدالرحمن التعزي 

Adel Ar Rabeai

الوضع جد خطير...
م���ن م��ت��اب��ع��ات��ي 
ل�������������أوض�������������اع 
األم������ن������ي������ة ف���ي 
الباد،خال إجازة 
ال��ع��ي��د،وج��دت أّن 
ال��ه��اج��س األم��ن��ي 
أه��م ب��اع��ث للقلق 
عند الناس،وال أبالغ 
إن ق��ل��ت أن���ه ربما 
ي���س���اوي قلقهم 

ع��ل��ى وح���دت���ه���م ،وش��ك��ل 
ال��دول��ة المتوقع اعانه في 
ختام مؤتمر الحوار الوطني.
ف��م��ث��ا..،ه��ذا ال���ذي ُيعرف 
بالقطاع،والذي كان محدودا 
ف���ي ب��ع��ض م��ن��اط��ق ش��م��ال 

ال���ش���م���ال،ت���وس���ع 
وانتشرت ثقافته 
ف����������ي م����ع����ظ����م 
م�����ح�����اف�����ظ�����ات 
ال��ج��م��ه��وري��ة ، إذ 
��ن��ه��ب س��ي��ارات 

ُ
ت

ال��م��واط��ن��ي��ن من 
ق����ب����ل م���ج���ام���ي���ع 
م��س��ل��ح��ة ب��ح��ج��ج 
واه��ي��ة ال يقبلها 
عاقل ،والعجيب أنه يتم في 
أحايين كثيرة على مقربة 
من معسكرات الجيش الذين 
تبحث نقاط التفتيش لديهم 
على مسدس يحمله مسافر 

.أسعد الله اوقاتكم..

Omar Darbaj

عبدالرحمن الغابري

إلى قائد 
»الفرقة«

ي��ق��ول��وا ل��ك أط��ف��ال ص��ن��ع��اء : 
عيدكم م��ب��ارك ، ول��و سمحت 
ترسل مفتاح القفل الغثيمي 
للحديقة )مقر الفرقة األول��ى 
مدرع سابقًا( ليلعبوا فيها أمد 
إجازة العيد ، وبعدها سيرسلوا 
ل��ك المفتاح إل��ى مقر اقامتك 
في فرنسا .. ويضيفوا ياريت 
)تخوتموا ( عندكم في باريس 
، فبإمكان اإلنسان أن يخوتم في 
مكة أو في الجامع الكبير أو في 
أي حديقة ف��ي ب��اري��س .. فأي 

مكان ثم وجه الله ..
أخ���ي���رًا م��ت��ى س��ي��ت��م إرس����ال 

المفتاح؟!!

Arwa Abdo Othman

وظيفة 
أنا شاغرة

والقلب

الجيش اليمني واالخوان 
وجها لوجه

م  ع������ا ف���������ي   �1
1968م قام االخوان 
ال��م��س��ل��م��ون بفصل 
الجيش ع��ن االع��ام 
،وت���ح���ول ال��م��واط��ن 
اليمني البسيط الذي 
كان يردد »جيشنا يا 
جيشنا ياذاالبطل«، 
تحول بحكم التعبئة 

العدائية الحاقدة، الى عدو لدود 
يعتقد أن الجيش غنائم سائغة 
في االزمات السياسية، و منهم 
من يعتقد أن قتل الجندي من 

أقرب القربات الى الله.
2� ف��ي ع���ام 1970م/ ق��ام 
االخوان المسلمون بالغاء المواد 
الدستورية التي تعطي للجيش 
ال��ي��م��ن��ي ال��ح��ق ف���ي اس��ت��خ��دام 

ال����ق����وة ف����ي االزم������ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��خ��ان��ق��ة 
،وام����اء ش��روط��ه، في 
ال��ل��ح��ظ��ات ال��ق��اس��ي��ة 
م����ن ال�����ع�����دوان، م��م��ا 
جعل الجيش اليمني، 
ع�����اج�����زا ع�����ن ح��س��م 
الصراعات السياسية 
ال��داخ��ل��ي��ة، ب��ل وهدفا 
ثمينا للمتصارعين السياسيين 

لتدميره.
3� ف���ي ع���ام 2013م ق��ام 
االخوان المسلمون بشطب المواد 
الدستورية التي تعطي الحق 
للجيش اليمني بالمشاركة في 
االنتخابات واالستفتاء وحظره 
نهائيا من ذلك الحق ، فهل من 

مغيث؟

انتهازية همها استغالل عامة الناس
الحظوا في اليمن ان كل ايديولوجيا شمولية تنتفخ 
بالخطاب االنساني وتعبر عن وجودها من خال االلتحاق 
بمركز يحميها، وعندما تنفجر االيديولوجيا الشمولية 
في المركز يبدأ التابع في التحول وغالبا ما يخلق التابع 
ليبرالية مشوهة وفكر تلفيقيًا يخلط بين االيديولوجيات 
ووعيه التقليدي فينتج لنا تشوهات بشعة .. بنى فكرية 

مختلطة ال تفهم الواقع بموضوعية بل عبر نظرية 
المؤامرة التي تخنق الفرد في منهجية فوضوية يتم من 
خالها فهم الواقع، وينتهي االمر بالفرد كعبوة ناسفة 
فكريا تنتج صراعات با افق .. ويبدأ الفرد النخبوي 
يبحث عن وجوده في جماعة عصبوية او في عصابة، 
وفي الحالتين تبحث النخب عن نفسها من خال خطاب 

تعبوي تحشيدي يبدو انسانيا وهو في العمق يعبر عن 
عصبوية انتهازية همها استغال عامة الناس لصالح 
نخبة لم تغادر وعيها االيديولوجي الشمولي المختلط 
بنزعة محلية محكومة بوعي قبلي مخنوق بالقروية، قد 
يبدو انيقا وانسانيا إال ان تفكيكه وافعاله تجعله قذرا 

وانتهازيا وحاقدا ومهزوما!!

أحمد األهدل

نجيب غالب


