
المتحدث ال��رس��م��ي باسم 
حكومة "راعي لي وباجيلك" 
تحدث في المؤتمر الصحفي 
األسبوعي حول توافر مادة 
الديزل مشيرًا إلى أنه تم دفع 
قيمة ناقلتي الديزل اللتين 
استقبلتهما البالد قبل أيام 
م���ن م��ي��زان��ي��ة ال��ح��ك��وم��ة أو 
ماشابه ذلك .!!بينما الصحيح 

هو أن الناقلتين المعنيتين واللتين تحتويان على 
48 ألف طن من الديزل كانت قد جاءت هدية 
أو مساعدة من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة..!!
صحيح اللي اختشوا ماتوا!

ح��ك��اي��ة ان اه��م��ي��ة ال��وح��دة 
تتمثل في انها تعد اللبنة

االول���ى للوحدة العربية.. لم 
تعد شيئًا يهم اليمنيين

ش��م��ااًل وج��ن��وب��ًا.. وحكاية ان 
الوحدة فشلت وان الجنوب يجب 

ان ينفصل
هو ايضًا طرح غير منطقي..

بعد مرور اكثر من عقدين من 
الزمن على اعادة الوحدة

اصبح حل كل المشكالت جنوبًا وشمااًل.. 
يجب ان يراعى

فيه مصالح الناس شمااًل وجنوبًا..
اذا كان االنفصال هو الحل لمشكالت الناس 

في الجنوب
كما يقول الحراك.. بالتأكيد انه ليس حاًل 

للشمال .. 
واذا كان الشمال يرى ان الوحدة بما هي 

عليه اليوم هي
حل للشمال.. حتى وان قيل للتمويه.. انها 

حل لليمنيين عامة..
لكنها اس��ف��رت ع��ن تفجير 

مشكالت في الجنوب..
ل���ك���ل ذل�����ك ف�����إن اي ح��ل��ول 
ل��ل��م��ش��ك��الت ال��ق��ائ��م��ة وم��ن��ه��ا 
القضية الجنوبية يجب ان ياخذ 
في االعتبار مصالح الناس شمااًل 

وجنوبًا..
ويستحيل ألي ح��ل ان يأتي 
باالستقرار دون أن يؤخذ ذلك 

في االعتبار..
ولهذا فالفيدرالية هي الحل المنطقي 

والواقعي..
النه يقع في منتصف المسافة بين طرفي 
.. الوحدة او الموت، والطرف المطالب بفك 

االرتباط..
والنه الحل الذي اخذ في االعتبار مصالح 

اليمنيين شماله وجنوبه..
غربه وشرقه..
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اشراف/
كامل الخوداني

مواليد 17 ديسمبر، 1978م محافظة إب 
- كلية المجتمع جامعة ذمار

- كاتب صحفي وشاعر 
- حاصل على جائزة رئيس الجمهورية مجال الشعر 

- أصدر عدة دواويين شعرية 
- حصل على عدة اوسمة وشهادات تقديرية 

- عضو االت��ح��اد ال��ع��ام ل��الدب��اء والكتاب 
اليمنيين..

بشير المصقري 
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جميل مفرح

كتاباتهم

إبراهيم طلحة

صورة وتعليق

مقتطفات

عدنان حيدر

أمي. .. 
يريدون اقناعي ان اتذكرك ليوم
وأنتي تعلمين أن ابنك لم َيْنَسِك يومًا

يكفيني أنك تعرفين ذلك. .
وكل يوم يمر يزداد حبك ...

باالمس... واليوم ..وغدًا... وكل يوم..!!

أمل عبدالملك

ماهو رد فعل ه��ادي تجاه علي 
محسن وض��ب��اط��ه ال��ذي��ن رف��ض��وا 

تسليم حديقة الفرقة!!!؟

أمل ال ينتهي

م��ن ام���س ص��ورال��زع��ي��م مالية 
الفيس دليل أن من أحبه الله أحبه 
الشعب وأكيد هذا يغيظ كل حاسد 
وحاقد.. موتوا بغيظكم.. شعبية 
الزعيم ال تنتهي.. الشعب يحب 

علي عبدالله صالح

عبده حمود القحطاني

ف��ي ال��ي��م��ن ف��ق��ط تسير اإلم���ور 
عكس ق��واع��د اللعبة السياسية 
المتعارف عليها فصالح ه��و من 
ق��ت��ل ال��ش��ب��اب ب��ج��م��ع��ة ال��ك��رام��ة 
ل��ت��رح��ي��ل ن��ف��س��ه! وص��ال��ح ه��و من 
فجرجامع النهدين لقتل نفسه إلنه 
المستفيدوالطرف اآلخر المتضرر!!

ذي يزن علي األشبط

ليس ه��ن��اك ف��رق ..ب��ي��ن اليمن 
السعيد ..وال��م��زرع��ة السعيدة 

بالفيس بوك
بالذهب يمكنك تكوين ..حركة..

وح�����زب ..وج����ي����ش..ب����ل وت��غ��ي��ر 
المذاهب...!!

فيصل الشبيبي

ثالث��ة تعرفها من ثالث��ة :
 م����َن ثم�����اِرها..

ُ
الشجرة

ّدة ..
ّ

 عن�������َد الش
ُ

والصديق
والكريُم عن��������َد الحاجة ..
محمود عامر

الشروط باليمن لحصولك على وظيفة 
محترمة ان تكون حاصاًل على ما اليقل 
ع��ن ش��ه��ادة م��ه��رب دي����زل ينتمي 

للتجمع اليمني لالصالح ...

معاذ بجاش

بفضل العادة اصبحت متفهمًا جدًا 
ل��وض��ع ال��ك��ه��رب��اء ف��ي اليمن واس��ب��اب 
انقطاعها ص��ارت معروفة..بس اللي 
م��اق��درت اع��رف��ه ان الكهرباء تكون 
طافية من مغرب الى الساعة 10 مساء 
وترجع بس ليش ترجع تطفي مرة 

ثانية خالل اقل من ساعة؟

Elham SH

مش كل من اعتلى منبرًا قد هو داعية 
ويعرف الله والرسول وداعي للخير ..

أصبح يستخدمها بعض السفهاء للدعوة 
للفتن والفوضى وبث روح التفرقة ..

البد من تنظيف وهيكلة المجتمع 
من هؤالء.. فؤاد الحميري نموذجًا..

نبيل حيدر

أطالب رئيس الجمهورية بتوجيه 
وزير الداخلية بتنفيذ توجيهاته 
باستالم ارض حديقة 21 مارس 
و تسليمها ألمانة العاصمة لتنفيذ 

مشروع الحديقة. 
خلونا نشوف جدية و شطارة و 

صرامة السيد الوزير .

إن الفارين من ثورة شباب قبيلتهم 
في حاشد الذين ثاروا على ظلم وعتو 
وتكبر أبناء االحمر ليسوا اال مثااًل حيًا 
وشاهدًا من شواهد عصرنا أن الله 
يمهل وال يهمل وأنه يعطي ويأخذ 

ويبسط وينتزع .
لقد هرب من هدد الناس وشردهم 
وهدم بيوتهم .. لقد فر أبناء االحمر 
حفاة مذمومين مدحورين بعد أن 
لقنهم من تحالفوا معه في الساحات 
درسًا علمهم وعلم كل أتباعهم أن 
الله هو مالك كل شيء وأن أمره بين 

الكاف والنون .
غادر أبناء االحمر وبدون رجعة بعد 
أن نسف منازلهم وأهينت كرامتهم 

وكسرت شوكتهم .

ف���روا أذالء إل���ى ال��ع��اص��م��ة صنعاء 
ومنهم الى خارج اليمن ، وقريبًا لن 
تقبل دخولهم  ال��ى اراضيها دول 
الجوار ، فقد أضيفت أسماؤهم إلى 
قوائم االره��اب من جماعة االخ��وان 

المسلمين .
ص��ب��ر أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي على 
ظلمكم وغطرستكم وجبروتكم 
كثيرًا، وأمهلكم الرحمن وصبر على 
غيكم ولكنه العدل سبحانه وتعالى  .
قفوا مع أنفسكم متأملين لتعرفوا 
ما ال��ذي أوصلكم الى ما وصلتم إليه 
.. ستعلمون حينها أن أفعالكم  

الشنيعة هي سبب دماركم ..
وال عزاء عليكم .

صالح الحنشي 

د.يوسف الحاضري

محمد العبسي

هرب الجبناء منشور األسبوع

سعيد الشرعبي
طفل يمني يخاطب منظمات حقوق الطفولة.. )الشغل أو التسول(..

كذب عيني عينك!!

وجهة نظر ...

وحي القوافي 

حزب الغباء االخواني ,,,
كلما هدأت وتيرة مناصرتنا وتأييدنا للرئيس 
السابق يطلع بغل من بغال اإلصالح يعمل على 
رأسه شااًل أبيض ويدندل اذانه )على أساس 
وق���ار( وي��ب��دأ ف��ي تهييج المشاعر والقلوب 
من خالل تهديدات يطلقها )وهو يدرك أنه 
وملء األرض من أمثاله ال قيمة لهم وال وزن 
في مسألة الرجولة والبطولة( فيعيد التأييد 

ويثير المشاعر ليحيي حبنا له..
وال تنسوا أنهم من كان لهم الفضل في توسع 
الحوثي وانتشاره بسبب غبائهم.. وأيضًا كان 
لهم الفضل في زحف الحوثي حتى وصلوا لبيوت 
قاداتهم ومسحوها من على األرض وشارفوا 

على الوصول لصنعاء..

الحقد االخواني
إخ���وان اليمن جماعة طفيلية اع��ت��ادت أن 
تقتات مما ليس لها .. وأن تقاتل حروبها 
بواسطة غيرها وتبني صروحها من حملة مباخر 
السلطان .. وعندما وسوست لها شياطينها 
فخانت وظنت أنها قادرة على التمرد واالنقالب 
لإلمساك بزمام السلطة .. وجدت نفسها خارج 

المعادلة تمامًا وباتت أوكارها تتهاوى في كل 
حين.

اليوم .. نرى الحقد اإلخواني على الرئيس صالح 
يتجلى بأبشع صوره في إعالم وخطب اإلخوان .. 
ال لشيء سوى أنه تركهم يواجهون المصير الذي 
اختاروه بأياديهم .. تركهم يمارسون خيانتهم 

حتى النهاية كما أرادوا ... ليدركوا أنهم كانوا 
طيلة عقود ليسوا أكثر من طفيليات!!

ولربما كان ذلك عذابًا وعقابًا أجدى وأجدر من 
اإلنتقام مما اقترفته أياديهم من جرم في حق 

الجميع.

غباء 

القلم والسكين 

اردوغ���ان يهدد الشعب 
التركي بإغالق الفيسبوك ..
غ���ب���اء ال��ع��ق��ل االخ���وان���ي 
واح���د .. ح��ت��ى وان ع��اش 
في المريخ .. مش بس في 

اسطنبول ..
وبصراحة نفسي اجرب ولو 
م��رة عقاًل اخوانيًا ألعرف 

كيف يفكرون

كل شخص يحمل في يده 
اليمنى سكينًا

يثخن في جروح الوطن
ويرفع كفه األيسر يطلب 

من الله ان يداوي
جراح الوطن !!

احملوا قلمًا بدل السكين 
وسوف يستجيب

الله لكم .

منابر للصراعات
من المؤسف جدًا أن تتحول المساجد والمنابر من أماكن 
لنشر الخير وما ينفع الناس إلى أماكن لتأجيج الصراعات 
وإشعالها بداًل من الدعوة إلى لم الشمل وبث روح المحبة 

واإلخاء ومناقشة قضايا وهموم الشعوب ...

لذا فمن الطبيعي أن نرى أو نسمع عن إنزال هذا الخطيب 
أو ذاك من على المنبر ال��ذي أس��اء استخدامه وتجاهل 
األوضاع المأساوية التي تعيشها األمة والبحث عن حلول 

إيجابية لها ..

محمد الصايه أبوحمد

علي جاحز

سفيان السالمي

عبداهلل عبد القوي 


