
ت����ف����اخ����رت 
ال�������ص�������ح�������ة 
وال��������م��������رض 
ي���وم���ًا ف��ق��ال��ت 
ال���ص���ح���ة ب��ي��ن 
الناس يعملون 

بنشاط.
ق��ال المرض 

ب��ي يقصر ال��ن��اس ح��ول 
األمل

قالت الصحة بي يجتهد 
العابدون في العبادة

ق������ال ال�����م�����رض وب���ي 

يخلصون النية
قالت الصحة 
من أجلي تنشأ 

معاهد الطب
ق��ال المرض 
وب�����ي ي��ت��ق��دم 

باحثوا الطب
قالت الصحة 

كل الناس يحبوني 
ق��ال ال��م��رض ل���والي ما 

احبوك هذا الحب
ف��ال��ح��م��د ل��ل��ه ع��ل��ى كل 

شي...

االص����اح����ون ي��ع��ي��ش��ون 
انفسهم واصحابهم بالوهم 
واالن��ت��ص��ارات ال��زائ��ف��ة في 
االع�������ام وال���ف���ي���س ب���وك 
والحوثي جالس يقشقشهم 
ويقشقش المحافظات على 

االرض ..
ي���ا ت��ج��م��ع االص������اح من 
تعشى بالكذب م��ا تغدى 

به وانتم ما نكس رأياتكم اال كذبكم.  
تعز خرجت من صراعكم انتم والحوثي 
وخ���ارج���ت نفسها وان��ت��م ت��ح��اول��ون 

ادخ��ال��ه��ا ب��ال��ق��وة  حتى لو 
ب��اوه��ام��ك��م وبطوالتكم 
ال��ف��ي��س��ب��وك��ي��ه وب��ع��دي��ن 
ايش هذا التناقض ساعة 
تقولوا الحرس الجمهوري 
يقاتل الحوثيين معكم 
واخ���رى  تتهمو الحرس 
الجمهوري بانه يقاتل مع 
الحوثي بلباس مدني وانه 

من اسقط صنعاء والمحافظات.
 تكذبون وتناقضون انفسكم بالكذب 

وتشتوا الله ينصركم ماينفع.

توازن قوى الشر
ال�����ق�����اع�����دة 
وال���ج���م���اع���ات 
االره������اب������ي������ة 
م�����ن 2011 
اس���ت���خ���دم���ت 
ك��ل ام��ك��ان��ي��ات 
الدولة للتوسع 
واالن��ت��ش��ار ... 
وانصار الله في 

2014 يستخدمون ك��ل امكانيات 
الدولة الجتثاثهم ....

توازن الق�وى بإشراف االمم المتحدة.

خجل ..
أشعر بالخجل 
وال��ح��زن لكوني 
ك������ن������ت أح������د 
ال���ق���ي���ادي���ي���ن 
لثورة 2011م. 
فكيف سأسرد 
ألوالدي وأحفادي 
في يوم ما أننا لم 
نقدر أن نحافظ 
ع��ل��ى م��ن��ج��زات 

من ثرنا عليه. وتسببنا بضياع اليمن، 
أرضًا وإنسانًا..

االعتقاد أن طرفًا معينًا يمكنه السيطرة 
على االمور بالقوه هو غباء مفرط ال يمكن 
السيطرة على الناس بالقوة وانما بالرضى 

والقبول..
كل ما نشاهده اآلن من ه��دوء في اغلب 
المناطق التي وص��ل اليها الحوثيين انما 

ه��و ان��ت��ظ��ار وت��أم��ل، فيما ب��ع��ده وليس 
قبواًل بالوضع، الكثير من الناس متفائلين 
ومرتاحين لما يقومون به وخصوصًا حربهم 

مع القاعده والمتطرفين !
فيما بعد ربما يتغير الوضع تمامًا إذا 
لم يلمس المواطن اي جديد سياسيًا او 

اقتصاديًا ..!

فيسبوك
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م��وال��ي��د  22 ف��ب��راي��ر 1980م بيت 
االشول .

 اداب جامعة ذمار

صحفي وكاتب 
يعمل لدى المركز اليمني للصحافة والتنمية 

اإلعامية 

مصطفى غليس 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

ياسمين ربيع 

وح��ده��ا الكتابة .. م��ن ابرمُت 
معها صفقة حبٍ  رابحة

ووح���دُه القلم .. م��ن يجعلني 
ر أسماء المدن ..

ّ
اتذك

وظال األرصفة
ل�� صنعاء مني السام

عبدالناصر سند

إذا لم تكن اصاحيًا فهذا يكفي 
ألن تبتسم و تحمد الله على نعمة 

العقل 

محمود علي  الرباعي

يظل اإلنسان الشامخ..كما كان 
أصيًا.. وكريمًا.. ونبيًا حتى مع 
م��ن يختلفون م��ع��ه.. وح��ت��ى مع 
من يجدون صعوبة في التعايش 
ة إليه. معه..أو يعملون على اإلساء

حسن زيد

��م��ارس الحرب على 
ُ
القاعدة ت

الجميع ب��دون استثناء فالحرب 
ضدها مسؤولية الجميع ) جيش 
وأم��ن ومختلف القوى السياسية 

والدينية والقبلية (.

أمل ال ينتهي

سيسجل ال��ت��اري��خ أن " علي 
عبدالله صالح " من دهاة العرب 

للقرن الواحد والعشرين.

عبد الرحمن الزيادي

ليس األع��م��ى م��ن ال يبصر 
فقط

ب��ل أي��ض��ًا ذل��ك ال���ذي حجب 
العناد والكبرياء نظره فلم 
يبصر نعمة التواضع وأصبح 

في ظام عن رؤية الحقيقة!

 عمار الصلوي

ي���ا أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة إب 
دعوها خضراء ال تلوثو ا 
مدينتكم بدماء الطائفية 
ودع��������اة ال���ط���ائ���ف���ي���ة ال 
تجعلوها ساحة تصفية 
ح��س��اب��ات خبيثة تفتك 
ب���ك���ل ش�����يء ج��م��ي��ل ف��ي 

المحافظة

نبيل عبداهلل حيدر:

اليم����������ن 
وحدة اليمن أمانه في أعناق 

الجميع 
فمن خان األم�������انة فق������د 

خ��������ان الله ورس���وله..

عبدالحافظ احمدمعجب
  

اإلخ����وان ي��ري��دون ان نكون 
اب��واق��ًا ل��ل��ح��رب الطائفية وإال 
فنحن نكذب !اعقلوا يامجانين .
حاولوا أن تتعودوا على سماع 
الحقيقة وتستفيدوا من دروس 

الماضي.

وليد العمري

ماهر شجاع الدين

محمود شحره

عمار البركاني 

كتاباتهم

مايحتاجه الوطن ..

صورة وتعليق

محمد طاهر علي

أبحثوا له عن زبائن..

بعض البشر
ل��و ك���ان رزق���ك بيده 

لقطعه
ولو كان شرابك عليه 

لمنعه 
ولو كان ما تتنفسه من 

هواء بامره الرجعه 
ولو كان الوطن امانة 

عنده لضيعه
ول��و ك��ان بيده موتك 

العطاكُه واسرعه 
ولو كان يملك الدنيا الختزلها لما ينفعه 

ولو كان فيك خيٌر وصاح لشنعه. 
) اللهم ال تكلنا الى انفسنا وال الى غيرك طرفة 

عين( .

نتائج اهانة الجيش 
الت�������وج�������د وح�������دة 
عسكرية رديئة ولكن 
ي��وج��د ق��ائ��د عسكري 

رديء...
هذه مقولة عسكرية 
ش��ه��ي��رة اك��ت��ب��ه��ا هنا 
لمن ل��م او ال ي��ري��د ان 
يفهم حقيقة ماجرى 

ويحدث..
اه��ن��ت��م ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة واالم��ن��ي��ة 
ومنتسبيها في سعيكم للسلطة والكراسي 

فاهانكم الله ...

منشور األسبوع

نصر خالد

حسين عزيز

جماعات االسالم السياسي
ه��م ف��ي الحقيقة بقية م��ن رج��ال ، 
م��س��وخ ب��ش��ري��ة ت��ش��وه��ت مشاعرها 
وتبلدت أحاسيسها ، وتوقفت عقولها 
، وتيبست مفاصلها ، ونستطيع أن 
نتحدث عن أمراضها من اليوم إلى يوم 
الدين ، ليست هذه مبالغة والله ، ولكن 
الحال الذي عليه الجماعة اآلن هو قمة 
في الشوفينية والبراجماتية والفاشية 

م��ع خليط م��ن التكفير وال��دم��وي��ة ، 
ويكفي الجماعة ذمًا أنها ترفع شعار 
الدين لتستلب عقول الصغار والبسطاء 
وهي في الحقيقة ال تبحث عن دين، 
وإنما تبحث عن دنيا، لذلك خرج منها 
كل من يفهم ، وكل من في قلبه ذرة 
من مشاعر ، وبقيت فيها تلك المسوخ 

البشرية ذات العقول المشوهة .

يقتلون القتيل ويمشون في جنازته 
»الجزيرة« لم أجد أوقح من هذه القناة والقائمين 
عليها وأربابها ، فعلى مدى أكثر من ثاث سنوات 
وهي تقتل وتفتك بالشعب السوري ، واليوم تبكي 
الحال المأساوية التي وصل إليها الاجئون ، فعًا ، 

إذا لم تستِح فاصنع ما شئت ..

فيصل الشبيبي

جمال الكليبي

همدان العلييعبده الفقيه

السفير عبدالوهاب هادي طواف

جميل مفرح

مصطفى السنباني

بالرغم من مساوئ ما يحدث في محافظة 
إب، إال أن له حسنات أيضًا من أهمها اتضاح 
الهوية الحقيقية لما يسمى بتنظيم القاعدة 
في اليمن.. والتأكيد للعامة والخاصة على 
راب��ط��ه الحيوي المباشر بتنظيم اإلخ��وان 

المسلمين في اليمن "اإلصاح".

في محافظة إب 

تناقض االصالح واالنتصارات الوهمية

البديل للدولة 
الذي يختار القاعدة سيأتيه الحوثي.. والذي يختار 
الحوثي سيأتيه تنظيم القاعدة.. هذه اجابة للذين 
بيقولوا لي ويسألوا.. قلدك الله مش الحوثي ارحم من 

القاعدة ؟ ال يوجد بديل عن الدولة اعقلوا.

مايميز أبناء إب الى إصالح إب 
أتمنى من أبناء اب وباألخص االصاح عدم مواجهة ما يحدث 

فستكون نهايتهم وليعوا الدرس جيدا ... لن يحدث شي !
ولتعملوا بالحكمة المشهورة وللكعبة رب يحميها وال داعي 
إلراقة الدماء فهي أغا من اي سلطة او منصب او جاه او مكانه 

الياخذكم سعيكم وجنونكم للسلطة الى نهايتكم..

م��ن خ��ال معرفتي واح��ت��ك��اك��ي ب��أب��ن��اء إب، 
وج��دت��ه��م أك��ث��ر ال��ن��اس غ��ي��رة على الثوابت 
الوطنية التي تربينا عليها.. الثورة، الوحدة، 
الجمهورية. ال يساومون عليها وال يخضعونها 

للنقاش.. إب، ُعمق حمير.

التدمروا 
محافظة إب 

دعوا محافظة 
ل���ه���ادئ���ة  اب ا
ال����م����س����ال����م����ة 
ب�����ع�����ي�����دًا ع���ن 
م��خ��ط��ط��ات��ك��م 
االج������رام������ي������ة 
..ال���ع���ب���وا لعبة 
ال���م���وت ب��ع��ي��دًا 
عن محافظتنا .. 

ال تزكموا انوف اهلها برائحة البارود 
.. وال ت��ق��ض��وا سكينتهم ب��اص��وات 

الرصاص وفجائع الموت..

سند راجح
نادية يحيى احمد مهدي الجعماني

فشل االصالح 
فشل حزب االصاح وخسارته امام الحوثي -بغض 
النظر عمن هو الحوثي ومن هو االصاح- سببها الظلم 
ال��ذي مارسه االص��اح على اآلخرين وعلى الحوثي.. 
وليس سبب الفشل هو تآمر الجميع ضده ولكن كانوا 

انفسهم يظلمون.

مناظرة بين الصحة
 والمرض

"أحبك يايمن"
ثاث سنوات والحزن 

واألسى يكتسحنا. 
ونقاومها بضحكات 
ونكات على المسؤولين 
والمواطنين والوطن. 
واكثرنا من االستهزاء 
والضحك على انفسنا 
وع���ل���ى وط���ن���ن���ا ح��ت��ى 
ص���ارت ه��ذه الصفات 

لصيقة بنا وصدقناها وصدقها االخرين 
عنا...

ولكن الى متى؟ نظل نهزأ باليمني الكريم 
الحر وباليمن موطن العروبة االول ..

وطننا يحتاج منا ان نواسيه ال أن نجلده.

ساميه االهدل 

اشراف/
كامل الخوداني


