
ــــة  ــــاب أزم ــــن أهــــــم أســــب م
المشتقات النفطية .... وجود 

السوق السوداء "
فالمالحظ هو ان كل محطة 
نفطية تستلم كامل حصتها 
المقرره!! إال ان تجار السوق 
ـــســـوداء يــقــومــون بــاإلتــفــاق  ال
مع بعض أصحاب المحطات 
( مــعــدومــي الضمير ) على 
تزويدهم بكميات كبيرة من 
البترول والــديــزل وتعبئتها 
لهم فــي براميل بــزيــادة عن 

السعر الرسمي ...
لــمــواطــن المسكين  بينما ا
ــر  ــي ــطــواب يــظــل فـــي تــلــك ال
منتظرًا دوره لساعات وربما 
أليام ، فإذا تمكن من الوصول 
فإنه يجد نفسه امــام حالتين 
' إمــا وانــه يكون سعيد الحظ 
فيستغل تلك الفرصة الثمينة 
ليقوم بتعبئة خــزان السيارة 
كامًال وكــذا تعبئة مابحوزته 
من «جوالين» ودباب إضافية، 
أو أنه من أصحاب الحظ السيئ 

فيقابل بــإغــالق المحطة في 
وجهة بحجة خلو المحطة من 
المواد ، ليجد نفسه مضطرًا 
للتوجة لشراء حاجته من تلك 
األسواق التي تجدها غالبًا على 
بعد أمتار من تلك المحطات 
وبأسعار مضاعفه !! جهارًا 

نهارًا وامام اجهزة الدولة.
 فلو أن الدولة تقوم بمالحقة 
وضبط هؤالء المستغلين من 
أصـــحـــاب الــمــحــطــات وتــجــار 
الـــســـوق الــــســــوداء ، وإتــخــاذ 
ات الــصــارمــة ضدهم  اإلجـــــراء
لــعــادت األمـــور إلــى طبيعتها 

ولما وجدت أزمة.

المؤتمر 
يعني وطن 

بأكمله

عليكم ان تدركوا يا قوى 
ــخــراب والـــدمـــار أن كل  ال
كاذيبكم  مراهناتكم وأ
ت  ستبوء بالفشل كما باء
ــخــســران،  ــال ــقــاتــهــا ب ســاب
ومهما حاولتم جر المؤتمر 
الشعبي العام الــى العنف 
وصــراعــات المراهقين أو 
الوقيعة بين قياداته فلن 
تفلحوا ألن المؤتمر يعني 

لليمنيين وطنًا بأكمله..

ســــقــــطــــت 
قــطــرة عسل 
ــى االرض  عــل
ت  ، فـــــجـــــاء
نملة صغيرة 
ــــت  ــــذوق ــــت ف
الــــــعــــــســــــل، 
ـــت  ثــــم حـــاول
ــــــذهــــــاب..  ال

لكن مـــذاق العسل راق 
ــعــادت وأخـــذت  لــهــا ، ف
رشفة أخرى .. ثم أرادت 
الذهاب .. لكنها شعرت 
ــف بــمــا  ــكــت بـــأنـــهـــا لــــم ت
ارتشفته من العسل على 

حافة القطرة ..
وقـــررت أن تدخل في 
قطرة العسل لتستمتع 
بها أكثر وأكثر .. دخلت 
النملة في العسل وأخذت 

به  تستمتع 
..

لــكــنــهــا لم 
ـــطـــع  ـــســـت ت
الــخــروج منه 
، لــقــد كبلت 
قـــوائـــمـــهـــا 
والــتــصــقــت 
بـــــــــاالرض ، 

ولم تستطع الحركة،،
وظلت على هذه الحال 

إلى أن ماتت .
يقول الحكماء :

ما الدنيا إال قطرة عسل 
كبيرة !

فمن اكتفى بارتشاف 
القليل من عسلها نجا ،

ـــي بحر  ــــن غــــرق ف وم
عسلها هلك .

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- أحمد على الشنبه 
- من مواليد ٤ أكتوبر ١٩٨٢م

- تخرج من كلية الفارابي - صنعاء

- علوم ادارية - محاسبة ٢٠٠٨م 
- مدير اداري في احدى الشركات الخاصة

- ناشط سياسي وأحد المثقفين الشباب البارزين 

احمد على الشنبه 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

أمل ال ينتهي

«المؤتمر الشعبي العام» أثبت 
أنه كبير بحجم الوطن..

ايوب الميتمي

ستة ال تفارقهم الكآبة : الحقود 
، والحسود ، وحديث عهد بغنى 
، وغني يخاف الفقر، وطالب رتبة 
يقصر قدره عنها ، وجليس أهل 
االدب والفضيلة وهو ليس منهم. 

- سقراط

لؤي مرعي:

أعطني طفًال واستلم عبقريًا
اعالن ممول للمدارس الخاصة 

باالخوان المسلمين !!
الظاهر قصدهم أعطني طفًال 

واستلم إرهابيًا!

عبدالكريم العولقي:

ــكــم  وبــــــدون تعصب  ــت ــذم ب
حزبي: وصول شخص مثل فؤاد 
الحميري لمنصب نــائــب وزيــر 
ة او  اعــالم هل كان سببه الكفاء
الخبرة او الوساطة الحزبية؟!! 

وقالك دولة مدنية!!

عبد العزيز المعرس: 

ــــــازات ســـامـــة من  تـــســـرب غ
المفاعل النووي في جامع الصالح 
والعثور على الطائرة الماليزية 
الــمــفــقــودة.. والــمــؤتــمــر يدعو 

لضبط النفس..

 احمد القليصي

التعتمد كثيرًا على أحــد في 
هذه الحياة !

فحتى ظلك يتخلى عنك في 
األماكن المظلمة.

الشاعر ناصر المحرسي

«األخــــوان المسلمون» لما 
ــن يــخــالــف دينهم  يــقــتــلــوا م
...ايـــش الــفــرق بينهم وبين 

بوذيين بورما....؟

مهاء العريقي

ــًا وال حتى  ــب ــَك ُح  ال أريــــد مــن
اهتمام ،

أريُدَك فقط ..
هديني ذلك النسيان الذي 

ُ
أن ت

عجزت عن أن أتقنُه مثلك.

د.يوسف الحاضري

أصــــحــــاب نـــظـــريـــات "الـــنـــظـــرة 
ــيــة" و "الـــرضـــا بــالــحــاصــل"  اإليــجــاب
و"الزهد في الدنيا" معظمهم في 
مستوى مادي عاٍل جدًا وما لديهم إال 
التنظير لآلخرين من بروج عالية ....

حسين الرفاعي 

ــة امــتــحــانــات  ــل تــســريــب اســئ
الثانوية العامة.. ارحبي ياجنازه 

فوق األموات..!!
من لم يستطع ادارة العملية 
االمتحانية لن يستطيع إدارة 

وطن..

شهر القرآن وشهر الذكر والــدعــاء وشهر الصدقة 
وشهر المغفرة والرحمة والعتق من النار.. شهر فيه 
ليلة من وفقه الله لقيامها إيمانًا واحتسابًا كان خيرًا ممن 
عبد الله تعالى ألف شهر، فكيف بضيف فيه كل هذه 
الخصال أن يمر على المؤمن ولم يأخذ منه شيئًا.. فمن 

كان كذلك فهو شقي محروم أعاذنا الله جميعًا من تلك 
الحال وذاك الشقاء.. اغتنموا الفرصة واجعلوه شهر 
طاعة وعبادة.. وتحابوا فيه واتركوا التعصبات الحزبية 
والمهاترات وادعوا للوطن بأن يحفظه الله ويهلك من 

اراد به سوءًا ويشغله في نفسه..

عادل االدريسي 

بشير المصقري

محمد العبسي 

عبدالرحمن الشماع 

محمد الحسام

عمار الشبيبي 

محمد طاهر  رياض القطوي

ذي يزن االشبط

كتاباتهممنشور األسبوع
ٌ
دعوا أحقادكم جانبا

صورة وتعليق

عامر بن معمر

الصورة: مركز امتحاني يتحول إلى سوق تجاري لبيع االجابات.. «الغش» أصبح سلعة رائجة في عهد وزير اخواني فاشل..

اليغرك عسلها

الصالح أكبر من زيفكم ..
من غير المنطقي أن يقوم من سلم السلطة وارتضى ببنود التسوية 
السياسية بأي محاولة من شأنها استرداد السلطة عن طريق العنف 
والقتال، فقد كان باستطاعته استخدام القوة في وقته وقبل االنخراط 
في أي اتفاقات.. وكان بإمكانه ومعه الرئيس هادي قبل أن يدعم 

وصوله إلى الرئاسة..

الوحده قوة
رئيس كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة 
يــرتــدي شعار 
الجزائر ويلزم 
ضــــــبــــــاطــــــه 
بــــتــــشــــجــــيــــع 
الـــــــجـــــــزائـــــــر 
ـــــي مــــبــــاراة  ف
مــــــع كــــوريــــا 

الجنوبية.
ــــذا يـــوحـــي بـــمـــدى االخـــتـــالف  ه

والصراع بين الكوريتين.
الوحدة نعمة ولنتعظ من ذلك.

الوقت الضائع 
كفانا صمتًا 
ويــكــفــيــهــم 
ــــة..  ــــراوغ م
وكــــــفــــــانــــــا 
ـــــًا  ـــــوع ـــــن خ
ويــكــفــيــهــم 
تـــســـلـــطـــًا.. 
كفانا سذاجة 
ويــكــفــيــهــم 
ــقــد  ـــًا ل ـــعـــب ل
ــــــت  شــــــارف

الــلــعــبــة عــلــى نــهــايــتــهــا فــإمــا "يــمــن" 
المؤسسات والــقــانــون على الجميع، 
وإما الفوضى.. فلنستغل الوقت الضائع 

لمصلحة الوطن الضائع ..

فاشلون وبيزعلو!!
الداخلية .. الكهرباء .. المالية .. اإلعــالم .. التربية .. العدل .. 
وزارات بيد اإلصالح، األربع األولى حظيت بأوفر حصة من سخط 
اليمنيين منذ وقت مبكر .. وتم تغيير كل وزرائها "على مضض".. 
واألخــيــرتــان عبثهما ظاهر للعيان والفشل فيهما ال يقل عن 

سابقاتها.
ومع هذا بيزعل االصالحيين لما يقول لهم الواحد يا فاشلين؟

توفيق صالح عبداهللا عفاش

جبران باشاعبداهللا البداي

مذاكرة فيس بوك !!

المعارضة

كان اآلباء واألمهات يطلبون من اوالدهم إغالق الفيس بوك والتفرغ للمذاكرة، أما اآلن بعد ان 
اصبحت االمتحانات تتسرب  بالفيس بوك والواتس آب اصبح اآلباء يطلبون من ابنائهم  ترك 

المذاكرة والتفرغ لمتابعة الفيس بوك ...
ابتسم الحكومة «إصالح».

ــمــعــارضــة لــيــســت ثــــارًا مــن الــحــاكــم  ال
ورفضًا لكل مايقوله النــه الحاكم وانما 
هي رفــض لما يفعله ومــا يتعارض مع 
مصلحة الوطن.. واذا ذهب الحاكم فقد 
انتفت كل اسباب معارضته وانتقلت الى 

الحاكم الجديد ال لشخصه وانما لسياساته 
اذا تعارضت مع مصلحة الوطن.. ومن 
تقاطعت سياساته مع مصلحة الوطن 
فنحن معه، ومن افترقت سياساته عن 

مصلحة الوطن فنحن ضده ..

طفي.. لصي 
فــي آخـــر يـــوم لــصــالــح سميع كــوزيــر 
كهرباء ولعوا لنا لمدة نصف ساعة طوال 

اليوم......
وبعد ان جاء الوزير الجديد وفي أول 
ست ساعات له ولعوا لنا خمس دقائق 

فقط في كل ساعة ....

اتصلت ألحد موظفي شركة الكهرباء 
وحكيت له القصة واستفسرت عن السبب 
، فأجابني قائًال: ُسميع اآلن بيودع الوزارة 
مع الوزير الجديد وبيورث له علمه وقالها 
بصوت منخفض " بيعلمه كيف يطفي 

ويلصي ".

اعتذار
ُسئل أحدهم: لمن ستعتذر قبل 
رمضان ! فأجاب : لله عز وجل على 
ظلمي لنفسي.. على غفلتي وذنوبي.. 
وأرجو ان يقبلني ألكون بين يديه فى 

رمضان كما يحب ويرضى..
ــي أطــلــب عــفــوك فتقبل  اللهم إن

مني.

وجـهـة نـظر


