
فساد المالية 

 قالوا إن الفساد 

الحاصل في وزارة 

المالية في عهد 

" ص��خ��ر الوجيه 

" ل��و وزن بفساد 

ك����ل م����ن س��ب��ق��ه 

ع��ل��ى رأس ه��ذه 

الوزارة منذ قيام 

ث���ورة 26 سبتمبر 1962م 

وح��ت��ى ال��ي��وم لغلبهم ال��وزي��ر 

صخر.. جميعًا..

حقيقة حميد االحمر 
إذا كان حميد 
االح������م������ر ل��م 
يكترث ألنسابه 
وأصهاره وهم 
ب����ي����ت دوي������د 
ول�����م ي��ك��ت��رث 
ل��ل��ش��ي��خ أح��م��د 
ص����ال����ح دوي����د 
السنين، فكيف سيكترث للمواطن والده الشيخ عبدالله لعشرات من وه������و ص��دي��ق 
اليمني واليمن؟!

وزير السيارات 
المدرعة 

 ك����ث����ي����رون ك���ان���وا 
يعتقدون أن أول حاجة 
س��ي��ه��ت��م ب���ه���ا ص��خ��ر 
ال��وج��ي��ه بعد تعيينه 
وزيرًا للمالية تخفيض 
أس�����ع�����ار ال���ب���ي���ض.. 
»م������������وووش« ش�����راء 
ال��س��ي��ارات ال��م��درع��ة 

وإقصاء الموظفين الشرفاء ورف��ع الدعم 
عن المشتقات النفطية!!

 اعتبروا يا وزراء 
ت���م ق��ل��ع قحطان 
م��ن ال��داخ��ل��ي��ة بعد 
س���ن���ت���ي���ن ف���س���اد 
وإخ��ف��اق ودم���اء .... 
ول���م ت��ك��ن ل��ه ميزة 
حسنة واح���دة يتم 
ذك�����ره ب���ه���ا، وك��ل 
م���ن ذك�����ره يلعنه 
وس��ي��س��ت��م��ر اللعن 

إلى ماشاء الله..
 فهل فكر بقية ال��وزراء بأنهم لآلن في 
منزلة أدنى مما وصل إليه قحطان .. خاصة 

الكهرباء والمالية واإلعالم والتربية؟!

 تصرف الخبير الروسي مع خاطفيه 
ة جديدة لصورة اليمن  وفر اآلتي: اساء
خارجيا.. انشغال االم��ن بتحريره من 
االختطاف.. مالحقة االم��ن للخاطفين 
ب��ع��د ت��ح��ري��ر ال��م��خ��ت��ط��ف.. ق��ي��ام اه��ل 
الخاطفين بأعمال تخريبية م��ن اجل 

اطالق سراحهم والقائمة تطول. 
اقترح ان يشمل الدستور الجديد مادة 
تعطي الحق للمواطن في ال��دف��اع عن 
نفسه بقتل المعتدي وقاطع الطريق 

والخاطف. خصوصًا لو تم اعتبار القضية دفاعا عن النفس..
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اشراف/
كامل الخوداني

- من مواليد ديسمبر 1982م في قرية عرام محافظة ذمار 
- الثانوية العامة من مدرسة عقبة بن نافع 
- الليسانس من كلية الحقوق جامعة تعز 

- يواصل دراسات عليا في جامعة تعز 

- موظف بوزارة اإلدارة المحلية- ديوان عام محافظة تعز 
- من الكوادر المثقفة والنشطة في المؤتمر الشعبي العام 

الذي التحق به في فترة مبكرة .. 
- ناشط حقوقي ولديه مساهمات وانشطة في هذا المجال

رمزي حسين علي العنسي 
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مقتطفات

محمد الوجاري  

 يارب حّول بخبير روسي ثاني 
يخارجنا من كلفوت

احمد الحسني

 ه��ن��اك م��الم��ح ل��ع��ودة ال��ص��راع 
ال��ق��وم��ي االس���الم���وي ب���س ب���دون 
شيوعيين.. والسعودية ومصر 

هذه المرة في خندق واحد..

نصر الموسمي

 ك��ه��رب��اء ي��ري��م ت��ت��ع��رض ال��ى 
ات ت��خ��ري��ب��ي��ة ف���ي بيت  اع����ت����داء
الكوماني.. شكل كلفوت قد انتقل 

الى محافظة ذمار..

عبداهلل المغربي

 من اآلن سيكون هنالك مالحظة 
في باب كل قاعة لألعراس:

»جنة المرافقين عنابرهم« 

محمد الصايه أبوحمد

 األزم���ة ف��ي ب���الدي ليست أزم��ة 
بترول وال دي��زل وال أزم��ة كهرباء 
وأم��ن وأم��ان وغيرها من األزم��ات 
...فاألزمة الحقيقية هي أزمة إدارة 

وحسن تصرف .

حنان حسين

 أطلب اللجوء إلى قلبك أيها الوطن .... 
فتكفل لي حق اللجوء وحد من الحقوق 
... وأك��ف أن��ا ع��ن التدخل بحكومتك 

الفاسدة . فهل تمنحني ذلك

 عبداللطيف محمد

 تعريف السر عندناا 
الكل ي��دري عنه بس أه��م شيء 
ص��اح��ب ال��س��ر م��ا ي���دري أن الكل 

يدري..

طالل السياني

 الحكومة قالت مابش أزمة والمشتقات 
النفطية متوافرة تقصد المسؤولين 
معاهم كل شيء متوافر بكثرة.. وقولها 
أنها ستوفر المشتقات النفطية قصدها 

توفر للمسؤولين وليس للمواطن..

حميدحسين الخرأشي

 أبناء األحمر يستلمون فواتير 
اج��رام��ه��م، وك���ل ظ��ل��م اق��ت��رف��وه 
على مدى عقود سوف يتحول إلى 
لعنة تطاردهم، ألن الله يمهل وال 

يهمل..

هاشم الشيخ

 بمبلغ )100م���ل���ي���ون دوالر(
صاالح سميع يعقد صفقة فساد 
باالتفاق مع)بهارات(الهندية على 
توليد الطاقة في اليمن بالبهارات 
ال��ه��ن��دي��ة!!ل��ت��ول��ي��د60م��ي��ج��اوات! 

بركاتك يالهند..

عبير الخوالني

 اليوم اقتلبت المعادلة 
خ��ب��ي��ر ي��ق��ت��ل خ��اط��ف��ي��ه.. 
وف��رن��س��ي��ان ف��ي ق��ب��ض��ة األم��ن 

يحمالن متفجرات ؟

أمين الوائلي

 طلع وح��ده القاضي محفل اللي 
مش مضرب من بين قضاة ومحاكم 
ونيابات اليمن كلها. وأصدر أحكامًا 
بمكافأة قتلة ال��ل��واء سالم قطن 

يرحمه الله!!
جميع محاكم اليمن معطلة إال 

محكمة محفل.

طاهر الحداد

 ثالثة أم��ور تضّيع بها وقتك: 
التحّسر على ما فاتك ألنه لن يعود، 
وم��ق��ارن��ة نفسك بغيرك ألن��ه لن 
يفيد، ومحاولة إرض��اء كل الناس 

ألنه لن يكون ...

 ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي��راق��ب المغترب تحسنًا ف��ي االوض��اع 
المعيشية في بلده اليمن لكي يتخلص من  معاناة الغربة 
، يتكالب االعداء على الدولة الفقيرة ويتآمر الخونة عليها.. 
وفي الوقت الذي تنشغل النخب في اليمن باألوضاع السياسية، 
يواجه أكثر من 14 مليون يمني ظ��روف انسانية متردية 
وصعبة للغاية, تبعث  على المزيد من القلق ،سيما وأن 
المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال العمل اإلنساني 
تطلق تحذيرات من تزايد تردي األوضاع اإلنسانية في اليمن 
التي تتأثر باألوضاع السياسية المتأزمة واالضطرابات األمنية..
 ووس��ط ه��ذه التداعيات  المؤسفة نجد بعض قيادات 
االحزاب ال تكترث لمعاناة الشعب وهمها االول واالخير  هو 
الوصول الى كرسي الحكم ولو على حساب رقاب العامة وقوت 

الفقراء المطحونين من هذا الشعب.. ان الجهل والفقر آفة 
مصطنعة تستغلهما بعض النخب السياسية من اجل تركيع 
ابناء  هذا البلد المنكوب بأزمة الربيع الغربي.. الذي صعد فيه 
الفاسدون على رقاب المغرر بهم  من الشباب الى كراسي 
ات والذمم للحفاظ على  الحكم واصبح همهم ش��راء ال���والء
مناصبهم  التي  لن يعودوا اليها مرة اخرى بعد ان اكتشف 
الشعب  حقيقة هؤالء الثلة الفاسدة ممن ركبوا موجة التغيير 
باسم الثورة المزعومة التي قلبت الموازين في اليمن إلى 
180درج��ة.. فالثورة عادة تقوم  ضد الفساد وليس ثورة 

بالفساد نفسه ويقودها الفاسدون  ذاتهم . 
لقد خفتت اصوات هؤالء الفاسدين بعد ان وصلوا الى السلطة 
وانتهت صيحاتهم  الرنانة  وشعاراتهم البراقة  التي أصموا 

بها آذاننا وهم يتباكون او باالصح يذرفون دموع التماسيح 
في مجلس النواب او بمجالسهم الثورية المزعومة  او غيرها 

من المنابر واالبواق ..
 لألسف سنظل فقراء ومطحونين طالما وبيننا إمعات وسذج 
يزجون في صراعات من اجل ان تصل أحزاب الفساد للسلطة 
او لتصفية حسابات شخصية.. والمؤسف اكثر ان الغارقين 
بالجهل يطلقون على امثال هؤالء ابطااًل ورموزًا للصمود، لكن  
كل هؤالء الواهمين يمكن لهم ان يمددوا من معاناة شعبنا 
لحين من الوقت.. إنما هيهات ان ينتصروا على شعب يتوق 

لحياة افضل ..

عبدالعزيز الشيخ- جده

معاذ بجاش

صالح الحنشي

محمد عبداهلل الحضرمي

د.يوسف الحاضري

هشام سرحان

عبدالناصر سند إبراهيم حمود

جميل مفرح
سامر الصادق عبدالكريم المدي

حسرات مغترب !!منشور األسبوع

صورة وتعليق

عبدالكريم علي قاسم
حالة المواطن في الريف كحالته في المدينة.. وفي حالة انعدام الديزل.. يعود المواطن للوراء عقود.. ليتذكر معاناة »رحلة البحث عن شربة ماء«..

للقبيلة أصولها 

عداء اإلصالح 

 رج���ع حميد 
لمرحلة الغواء 
وال�����ط�����ي�����ش 
ال��ت��ي ب��دأ بها ، 
يصدم موكبه 
سيارة اجرة وال 
ي��س��ي��ر ع��رس��ًا 
إال وي���ت���رام���ى 
ه��و وغ��رم��اؤه، 
وي����ف����ج����ع����ون 
ال��ض��ي��وف , ويكمل ي��خ��رج ينفي بكل 
بساطة ويتهم وسائل اع��الم، وكأنها 
مثل قناته سهيل ,,, العقل ياجماعة 
ال��م��ش��ي��خ��ة م���ش ب��ال��م��واك��ب وزي����ادة 

»الخبرة«.. والقبيلة أصول وتقاليد .

 م���ن خ��الل 
ال����ح����م����ل����ة 
الشرسة من 
ق��ب��ل ح��زب 
اإلص������������الح 
على رئيس 
الجمهورية 
ه���������ن���������اك 
تفسير واح��د ما له ثاني على أن 
الرئيس يمشي على خطى بعيدة 
ع���ن غ��اي��ات��ه��م، وه���م م���ن قلة 
عقولهم يريدونه رئيسًا لهم 

فقط الغير ..

عبدالكريم الخيواني 

صالح الجبري الجبري

دفاعًا عن النفس

الممول واحد..

دفعة جديدة من االرهابيين

 ال استغرب اال حين يلتقي 
موقف محاٍم او مثقف يساري 
م��ع الديلمي وال���ذارح���ي في 
رفض الضربات التي يتعرض 
لها تنظيم ال��ق��اع��دة بحجة 
رفض القتل خارج القانون.. 
الن ذل���ك يثبت ان الممول 

واحد..

 بعد ال��ض��رب��ات االمريكية 
بالطائرات ب��دون طيار على 
طالب تنظيم القاعدة في ابين 
قبل اق��ل م��ن اس��ب��وع، ق��ررت 
تركيا ال��ي��وم منح اليمن ٧0 
منحة دراس��ي��ة ال��ى اراضيها. 
دفعة جديدة من االرهابيين.

 حكومة األزمات
 الش�����يء س����وى ال��ح��دي��ث عن 
االزمات التي يعاني منها المواطن 
اليمني وتتصدر مختلف وسائل 
االعالم منها أزمة انسانية حادة، 
أزم���ة مشتقات نفطية، أزم��ة 

اح��ت��راب ط��ائ��ف��ي، أزم���ة ف��س��اد، 
أزم��ة ان��ف��الت ام��ن��ي، أزم��ة ن��زوح 
واسعة، أزمة بطالة، أزمة خدمات 
أساسية، أزمة غالء االسعار، أزمة 
ص��راع��ات ل��م ت��ن��ت��ِه ب��ع��د، أزم��ة 

محاصصة وتقاسم ، أزمة تراشق 
اع��الم��ي م��ق��ي��ت، وأزم����ة ضمائر 
انسانية ل��دى معظم مسؤولينا 
والتي تكاد تكون أخطر االزمات..

 من يتذكر كالمهم في 2011 االمن..
التعليم .. الصحة .. الكهرباء .. وغيرها 
الكثير كل هذه حقوق المواطن العادية 
اآلن يجب أن نعيش خيرات الدولة المدنية 

بكل صمت .. 
واهمها القبول بالجرعة االصالحية ..

جرعة إصالحية  مافيش بترول  
 أرادت الحكومة ان ترفع الدعم عن 
المشتقات النفطية فواجهت سخطًا 

شعبيًا كبيرًا....
فتراجعت مشكورة عن رفع الدعم 
وقامت برفع المشتقات بالمّرة.. هذه 

حكومة واال بالش..


