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- خمسة قتلى في مدينة تعز
- خمسة قتلى في مدينة رداع

- خمسة قتلى في هجوم على معسكر في مارب
قتل  في عدن- 

قتل في .....- 
قتل ....- 

- ق....
ماهذا ؟...

أي انفالت خطير تعيشه 
اليمن اليوم ؟

قتل وقتال يومي يذهب 
ب��أرواح مئات اليمنيين على 
طولها وعرضها وبطريقة 
سهلة ومعتادة وك��أن ال 
ش����يء ي��ح��دث 

على االطالق .
م���ن ال��م��س��ئ��ول 
يا جماعة عن قتل 

هؤالء 

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

فيسبوك

 تناقلت مواقع التواصل 
االلكتروني معلومات نقال 
عن مجلة فرنسية اف��ادت 
ان امير قطر حمد بن جاسم قد 
قام اثناء زيارته الى غزة بتعيين 
اح��داث��ي��ات مباني وب��ي��وت ق��ادة 
المقاومة الفلسطينية وزرع اقراص 

فسفورية إلرش��اد الطائرات عن 
طريق إه��داء أقالم وساعات الى 
قادة المقاومة ورجالها تحتوي على 
قطع صغيرة من ال�GPS ، تمكن 
االسرائيليين من تحديد مواقع 
االهداف بدقة مستشهدين بعملية 
اغتيال الجعبري وعدد من قيادات 

المقاومة خالل ايام .
الفلسطينون ت��داع��وا لنزع 
الساعات واحرقوها وتخلصوا من 
االقالم والهدايا التى اهداهم اياها 
امير قطر بشكل عاجل وقاموا 

بأحراقها بشكل جماعي. 

 الفلسطينيون يحرقون 
هدايا أمير قطر 

صفحة .. تأمالت

قصة أسرع طريقة للنجاح
جلس األص��دق��اء ال��ث��الث��ة يتأملون 
بأفضل وسيلة  ويفكرون   ، مستقبلهم 

تجعلهم يحققون أهدافهم بنجاح..
فقال األول: أعتقد أن أفضل طريقة للنجاح ، 
هي مرافقتي لحكيم ، يقوم بنصحي في كل موقف 
أحتاج فيه إلى نصيحة ، كما أسمع دائمًا بقصص 

الحكماء الصينيين .
فردّ الثاني : بالنسبة لي ، أعتقد أن أفضل 
طريقة للنجاح ، هي أن أركز على أهدافي و ال 
أستمع ألي نصيحة ، إلن معظم الناس تقول ما ال 

تفعل ، وأنا ال أثق بمعظم نصائحهم .
بينما بقي الثالث صامتًا ، فقال أخيرًا قبل أن 
يودعهم : » ال تنسوا يا أصدقائي أن العمل هو 
األهم ، فمن خالل العمل في الوصول إلى الهدف 
سيصبح لديكم الكثير من الخبرات والنصائح.. ال 
تركزوا على مصدر حصولكم على النصائح اآلن 

فالعمل أهم »، ثم تركهم و ذهب .
جرت السنوات حول مضمار الزمن ، فأنهت 10 
دورات ، التقى بعدها األصدقاء في حفل افتتاح 
إحدى أكبر وأهم الشركات في البالد ، ولم يُدعَ 

إليها إال الرجال المهمون ورجال األعمال .
فتساءل الصديقان عن صديقهما الثالث ، ولكن 
صوت تصفيق الجمهور الحار قطع تساؤلهما ، فإذا 
بهما يلتفتان ليريا صديقهما يسير على المسرح 
بكل فخر بعد أن حققت مجموعة شركاته نجاحًا 

ساحقًا في السوق .
وبعد أن عاد الصديقان من الذهول الذي كانا 
فيه ، توجها نحو صديقهما بسرعة ليسأاله عن 
سر نجاحه الذي أوصله إلى هذا المركز المرموق.. 

فأجاب الصديق بجملة رائعة قال فيها : » أفضل 
طريقة للنجاح في الحياة هي أن نمشي على 

النصائح التي نقدمها لآلخرين.. » .
فتذكر كل من الصديقين موقفه قبل عشر 
سنوات ، وتذكرا صديقهما الذي كان دائمًا صامتًا ، 
إال عندما يكون شخص بحاجة إلى نصيحة فيقوم 
بنصحه ، ولكن ما لم يكن يعرفانه أن صديقهما 
كان يمشي على النصائح التي يقدمها لآلخرين ، 

فيكون بذلك قد نصح نفسه.
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شعر وأدب
قصة مثل ..

)رجعت حليمة لعادتها القديمة(
حليمة هي زوجة حاتم الطائي الذي 

اشتهر بالكرم
كما اشتهرت هي بالبخل..

كانت اذا ارادت ان تضع سمنًا في 
الطبخ واخذت الملعقة ترتجف في يدها 

فأراد حاتم ان يعلمها الكرم فقال لها:
ان االقدمين كانوا يقولون ان المرأة 
كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة 

)حلة( الطبخ زاد اهلل بعمرها يومًا..
فأخذت حليمة تزيد مالعق السمن في 

الطبخ حتى صار طعامها طيبًا..
وتعودت يدها على السخاء..

وشاء اهلل ان يفجعها بابنها الوحيد الذي 
كانت تحبه اكثر من نفسها، فجزعت حتى 
تمنت الموت، واخذت لذلك تقلل من وضع 
السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها 

وتموت
فقال الناس رجعت حليمة لعادتها 

القديمة.

EsSo|designs
وقف البروفيسور أمام تالميذه ..ومعه بعض 

الوسائل التعليمية ..
وعندما بدأ الدرس ودون أن يتكلم .. أخرج عبوة 

زجاجيه كبيره فارغة ..
وأخذ يملؤها بكرات الجولف..

ثم سأل التالميذ .. هل الزجاجة التي في يدي مألى 
أم فارغة؟

فاتفق التالميذ على أنها مألى ..
فأخذ صندوقًا صغيرًا من الحصى.. وسكبه داخل 
الزجاجة.. ثم رجها بشدة حتى تخلخل الحصى.. في 
المساحات الفارغة بين كرات الجولف.. ثم سألهم إن 

كانت الزجاجة مألى؟
فاتفق التالميذ مجددًا على انها كذلك..

فأخذ بعد ذلك صندوقًا  صغيرًا من الرمل.. وسكبه 
فوق المحتويات في الزجاجة.. وبالطبع فقد مأل الرمل 

باقي الفراغات فيها ..
وسأل طالبه مرة أخرى ..إن كانت الزجاجة مألى؟

فردّوا بصوت واحد ..بأنها كذلك ..
أخرج البروفيسور بعدها فنجانًا من القهوة .. وسكب 
كامل محتواه داخل الزجاجة .. فضحك التالميذ من 

فعلته ..وبعد أن هدأ الضحك ..

شرع البروفيسور في الحديث قائاًل :
اآلن أريدكم أن تعرفوا ماهي القصة ..

إن هذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد منكم .. وكرات 
الجولف .. تمثل االشياء الضرورية في حياتك :

دينك ، قيمك، أخالقك ، عائلتك، أطفالك، صحتك 
, أصدقاؤك.. بحيث لو انك فقدت كل شيء وبقيت هذه 

االشياء فستبقى حياتك .. مألى وثابتة ..
أما الحصى فيمثل االشياء المهمة في حياتك : 

وظيفتك،  بيتك، سيارتك ..
وأما الرمل فيمثل بقية االشياء .. أو لنقول: االمور 

البسيطة والهامشية ..
فلو كنت وضعت الرمل في الزجاجة أواًل ..

فلن يتبقى مكان للحصى أو لكرات الجولف .. وهذا 
يسري على حياتك الواقعية كلها ..

فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافه االمور .. 
فلن يتبقى مكان لالمور التي تهمك ..

لذا فعليك أن تنتبه جيدا وقبل كل شيء لالشياء 
الضرورية ..

لحياتك واستقرارك .. واحرص على االنتباه لعالقتك 
بدينك ..

وتمسكك بقيمك ومبادئك و أخالقك ..
أمرح مع عائلتك ، والديك ، أخوتك ، وأطفالك .. 

قدم هدية لشريك حياتك وعبر له عن 
حبك .. وزر صديقك دائمًا وأسأل 

عنه .. استقطع بعض الوقت 
لفحوصاتك الطبية الدورية .. 
وثق دائمًا بأنه سيكون هناك 
وق��ت ك��اف لألشياء االخ��رى .. 
ودائمًا .. اهتم بكرات الجولف 
أواًل .. فهي االشياء التي تستحق 
حقًا االهتمام .. حدد أولوياتك .. 

فما تبقى مجرد رمل ..
وحين انتهى البروفيسور 

من حديثه ..
رف���ع أح���د ال��ت��الم��ي��ذ ي��ده 
قائاًل:أنك لم تبين لنا ما تمثله 

القهوة ؟
فابتسم البروفيسور وقال 

:أنا سعيد ألنك سألت ..
أضفت القهوة فقط ألوضح 

لكم.. أنه مهما كانت حياتك
مألى .....فسيبقى  هناك 
دائ��م��ًا مساحة ..لفنجان من 

القهوة !!

البرفيسور والتالميذ

روائع الحكمة
الروائع العشر للدكتور ابراهيم الفقي

1-  بالرضا تحلو الحياة..
2-  و باالبتسامة تهون المشكالت..
3- وباالستغفار تنقضي الحاجات..
4-  وبالدعاء تتحقق المستحيالت..

5-  من ابتغى صديقًا بال عيب ، عاش 
وحيدًا..

6-  من ابتغى زوجًة بال نق��ص ، عاش 
أع��زب..

7-  من ابتغى حبيبًا بدون مشاكل ، عاش 
باحثًا..

8-  من ابتغى قريبًا كاماًل ، عاش ناقص��ًا.. 
9-  إذا أهمّك أم���ر غيرك ، ف�اعل�م أنّ�ك 

ذو طبٍع أصي�ل..
10-  إذا رأيت في غيرك جم�ااًل ، فاعلم أّن 

داخلك جميل..

مساؤِك في دمي حلٌن طهوُر

مساٌء ال ُيــــــــــلُّ وال يبـــوُر

مساؤِك كلمــــا وافيُت دوني

تصُب الضوَء في فمِه البدوُر

مساؤِك والسماُء ووجه أمي

تسابيــــٌح وأســـــراٌر ونـــوُر

أشرُت ثالثًة.. فـــرأيُت أخرى

إلى النجوى بواصلـــها تشيُر

تعتُق في اجلهات البكر قلبًا

ترهلَّ نصُفـــــُه أّنـــى يسيُر

تـــــــــــــراُه كأنُه قمٌر ُمَدلى

وإن يحـــــــدوَك أرمـــلٌة تثوُر

تعُض غرامها املنسي..فتنسى

بأن جهاتها احلبـــــــلى قبوُر 

مساؤِك..قلُت : قافيــــــٌة وطــاٌر

بعــــاِتِقِه مــــــــواويلي تطيـــــُر

حتلُق بي .. وفي أقصاي كوٌن

من املعنى تزاحُمُه الســـــــطوُر

ُيَهدهدني مداُه الرحُب ..ما إن

بأقصى الغيب خـــارطتي تدوُر

ُتفتـُـش عنُه ، عـــــن ذاٍت َتَدلّْت

حرائُقــــــــها مبــــائي تستجيُر

ـُت لها اخظرارًا كأني ما أتيــــــ

وأشـــــــــواقي الثكالى والبكوُر

ُتصيُرني .. ولكـــــْن حيث كانْت

تَُصيُرني .. أرانـــــــي ال أصيُر

مساؤِك .. واملنى السمراء مني

وليُل احُللْـــِم ليُل احللِم ســــــوُر

هناك على البعيِد أخيُط فجـــرًا

هالميـــــًا عواطــفُه صـــــــخوُر

لــــُه وجٌه كهذا الوجِه لكـــــــْن

شــــواربُه الطويـــــــلة ال َتِغــيُر

فلو شاءت مالمُحُه ظهــــــــورًا

تبرأ من مالمـِحِه الظهـــــــــوُر

دعـــــوني كيفما ُألقيِه بعضي

إلى بعضــــــي كأني لي أزوُر

سئــــمُت أمــــدني جسرًا إليا

على أمٍل بأن يحلو العبـــــــوُر

سئــــــــمُت..وأيا أدليُت دلوي

تغـــابى الدلو واستهوتنــي بيُر

أعــــــوُد إلى املساء هناك حيًا

فأدركني وما في احلــــي دوُر

ُتلَمِلُمني وذاك الليــــــُل يجني

كما يجني الزهـــــوَر الزمهريُر

أنــــــــــا يا أنَت قافيٌة حلوٌب

أنــــــــــا يا أنَت مــواٌل كسيُر

أنــــــــــا يا أنَت ال ظٌل سوانا

وال جنــــــــٌم على يدِه نسيرو

لنـــا في احلب نافذٌة تصلي

على يدها املــــزاهر والزهوُر

وضاح مزيد

مساٌء .. في قداسته  » أنااااي «..!

صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن األضواء.. 
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين على 

مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على العالم.. لقد اذهلنا 

أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها ال�»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..

»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لهم فإنها ترصد بعض من تلك األدوار الوطنية المشرفة.


