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جميل الجعدبي 
 

ــــــت  ــــــان گ
ــحــكــومــات  ال
ـــقـــة  ـــســـاب ال
تــقــر صــرف 
اكـــرامـــيـــات 
فـــي رمــضــان 

والعيد  
.. حكومة باسندوة سيكتب 
المؤرخون انها أول حكومة في 
العالم  تقر جرعة عيدية قاتلة 

في عطلة رسمية 
 _________

جميل مفرح 

الــــذيــــن 
ن  و يعتقد
ـــم لــم  ـــه أن
يــــعــــودوا 
ـــة  ـــاج ـــح ب
ـــــة  ـــــاس م
لــلــعــشــق.. 
هم الذين لم  يعشقوا إطالقًا...، 

 __________

نبيل الشامي 

لــــــمــــــن 
ـــــل هــــذه  ك
ــل  ــادي ــن ــق ال
ــوي  ــض ت  . .
لله  ا  . . لمن 
أكــبــر عليك 
حـــكـــومـــة 
ماعاد خليتي 

لنا قنديل ضاوي 
 ____________

ماهر شجاع الدين  
أســــعــــار 
«الكذب» لن 
تتأثر برفع 
ــدعــم عن  ال
ت  لمشتقا ا
النفطية ،،، 

هـــــــــــذا 
مايؤكده لسان حال وسائل االعالم 

الحكومية ، 
 ___________

منار صالح  
ـــــــــــــن  م
ـــود  ـــق ـــي س
ثورة الجياع 

القادمة ؟ 
ــن  هــــــو م
ـــوز  ـــف ـــي س
بــــقــــلــــوب 
وعــقــول وبــطــون ٢٥ مليون 

ينتظرونه .

 __________
يحيى العماد 

الــفــشــل :  
هــو الفرصة 
تيح 

ُ
ت ــي  ــت ل ا

لك البدء من 
جــــديــــد .. 
ء  بذكا ولكن 
ووتبرة اكبر . 

 ____________

محمد حميد العمري 

يـــــــــاذي 
ـــــت  ـــــع رف
اربــع اصابع 
ــك  مـــا أظــن

مقتنع
ـــا  ـــم ـــه م
ـــــــد  ـــــــزاي ت

اوتدافع اليمن منكم وجيع 
ماينفعه كثر الجوامع او خطبكم 

ذي سمع
اليوم ما في الشعب شابع غير 

ثوار الربيع
 ____________

صالح الحنشي  
ــــــى  ــــــل اع
ــــــــوات  االص
ــبــة  ــمــطــال ال
بـــمـــحـــاربـــة 
ــــفــــســــاد  ال
مــاحــد  ول  ا
يجيب سيرة 
ــار يــرجــعــوا  ــكــب ــفــاســديــن ال ال
يتقافزوا.. و كل واحد يدافع على 

فاسديه. 
 ___________
الحسن الجالل  

القطاعات 
الـــقـــبـــلـــيـــة 
مـــنـــتـــشـــرة 
فـــي مــداخــل 
ــــاء  ــــع ــــن ص
وعلى مقربة 
مـــن  النقاط 
األمنية.. أين وزيــر الداخلية.. 
ــن  ـــن مــحــافــظ صــنــعــاء.. وأي وأي

الدولة؟ 
 ___________

حامد غالب 

الواحد ما يزعل اال على العسكر 
الذين هم اكثر ناس متضررين 
من  الجرعة وقضوا العيد مالحقة 
«التواير» من شــارع الــى شارع 
وعادهم  يحصلوا شتم وضرب 

ورصاص.. الله يعينهم .

لكي تمرر الحكومة جرعتها السعرية القاتلة، عليها أن  تبني 
مصحة كبيرة للشعب. فهي لم ترفع الدعم عن المشتقات  
النفطية فقط، بل تسعى اآلن جاهدة لرفع العقول من رؤوس  

الناس: 
وكيل وزارة الصناعة مثال يقول إن أسعار السلع والمواد 

الغذائية  لن تتأثر برفع الدعم عن المشتقات النفطية! 
صحيح: أسعار كل السلع والمواد الغذائية التي يستهلكها 

الشعب  اليمني لن تتأثر بالجرعة. 
صححوا معلوماتكم لو سمحتم! 

هذه قائمة بأبرز السلع التي ستتأثر أسعارها بالجرعة: 
ــذ، الـــمـــشـــروبـــات الـــروحـــيـــة الــفــاخــرة،  ــي ــب ــن ــار،ال ــي ــاف ــك ال

الحشيش،العطور الفرنسية، الساعات السويسرية، وغيرها 
من الكماليات التي يستهلكها معظم أفــراد الشعب اليمني  
بإفراط وبدون داع! .وما يريد أن يقوله وكيل وزارة الصناعة 
لكم ببساطة هو أن أسعار كل السلع والمواد الغذائية التي بدأت 
في االرتفاع الى الضعف منذ اعالن الجرعة لم ترتفع في الواقع 

بل ارتفعت في  مخيالتكم فقط! 
مثال، حين تشتري أي سلعة ارتفع سعرها بعد الجرعة، 
فتأكد أن  الزيادة التي دفعتها فوق سعرها المعروف قبل 

الجرعة لم تدفعها  من جيبك بل من مخيلتك! 
وحين تنزل من الباص وتدفع للسائق مئة ريال، فأنت في 
الواقع لم  تدفع له مئة بل خمسين ريال فقط، ولكنك تخيلتها 

مئة! وسائق الباص لم يأخذ منك في الواقع مئة ريال، بل أخذ 
خمسين فقط، ولكنه تخيلها مئة! 

يعني: كل الركاب وسائقي الباصات الذين يعتقدون اآلن أن 
أجرة  الباص ارتفعت بعد الجرعة من خمسين الى مئة كلهم 

مجانين! 
وباختصار: الحكومة تريد إقناعنا أن األسعار لم ولن  ترتفع 

أبدا في الواقع  ولكنها ارتفعت وسترتفع فعال.  
ولهذا، لكي تقنعنا الحكومة أن الجرعة لن تؤثر على حياتنا، 

لم  يعد أمامها سوى أن تقنعنا بأننا مجانين! 
وهذا بالضبط ما يحاول فعله بعض المسؤولين  الحكوميين  

الذين يروجون لنا فوائد الجرعة.

نبيل سبيع

احمد الشرعبي

ياسمين الربيع

محاسن الحواتي

منشور األسبوع

كتاباتهم

جنان رسمي

صورة وتعليق

وليد شعب

 الجمال اليمني .. اليشيخ

شجاعة الرئيس  

المشروع االسالمي 
 

ــي  ــعــد ســـقـــوط حــوال ب
١٤٠٠ ضــحــيــة فــي 
غــــزة مــعــظــمــهــم من 
ـــــال واإلعـــــــالن  األطـــــف
ـــوط قـــاعـــدة  عــــن ســـق
عسكرية جنوب بنغازي 
ــــدي مــيــلــيــشــيــات  ــــأي ب
ليبية متطرفة بعض 
اإلصــالحــيــيــن حــقــنــا .. 
ــــك يعد  أعـــلـــنـــوا أن ذل

انتصارًا لمشروع النهضة اإلسالمية .!ا 
مدري كيف ؟ 

ظنون إنسان  
يظن اإلنسان أحياًنا أنه 
أطيب إنساٍن في الدنيا، 
وأنــه أحــد  المظلومين، 
ويــفــاجــأ بــعــد مـــدة من 
ــه أحــد األنــذال  الــزمــن أن
وأحد  الظالمين، بيَد أنه 
ال يحب التصريح بأنه 
ظالم مثلما يحب العويل  

بأنه مظلوم. 

االى روح 
العمالق 
«مرسال»

 الفن اخصب مجاالت 
الحرية واذا اصيبت المجتمعات بفزع من الحرية 

يكون الفن هو الضحية من ذلك الفزع.

الحكومة مش ناوية تشطب االسماء الوهمية فى القطاع 
العسكرى  و فى الخدمة المدنية وتوظيف ابناء الفقراء 
المطوبرين منذ  سنوات منتظرين الفرج .. اعرف ان كثيرًا 
من المسئولين سوف  يرفضون الن االسماء الوهمية بالنسبة 
لهم دخل شهرى ال يمكن  االستغناء عنه ولكن الى متى يا 

حكومة ؟؟ 

حكومتنا ... 

ابراهيم طلحة

احمد فرحان

مصطفى المنتصر

إلى الرئيس هادي 
 

القناة الرسميه قناة كل 
اليمنيين بقيادة وزيرها 
ـــصـــر طــه  اإلصـــــالحـــــي ن
ـــذي جــاء فــي نشرتها  وال
الرئيسية قام األخ رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد ربــه 
منصور هادي بأداء صالة 
ــجــامــع الــصــالــح  ــعــيــد ب ال
وبحضور الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح وعرضت 
الرئيس والمصلين ولم تظهر أي صورة للرئيس 

السابق  ..
وبعد الصالة قام رئيس الجمهورية باستقبال 
جموع المهنئين وأظــهــرت حتى األطــفــال وهم 
يسلمون على الرئيس ولم تظهر صور الرئيس  
السابق..هل يستطيع الرئيس هادي ان يقود بلد 
وينجح بالتصالح بهذه العقول الصغيرة التي تعمل 

في وزارات الدوله بسياسة الحزب؟!! 
أال تعلم هــذه القناة انها تنقل صــور نتنياهو 
وإسحاق رابين وليس هناك  مشكله فاالعالم ينقل 

ما أمامه.. 
وهل بأخالقهم هذه يمكن ان يسودوا ويدحروا 

الحوثيين ؟

جماعة االخوان والسلطة
جماعة االخــوان كانو يظنون ان السلطة فيد ومغنم 
وهبش من حق  الله.. ولم يعرفوا ان السلطه هم وغم 
ومشاكل ورعية بحاجة الى من يرعاهم ويحل مشاكلهم 
ويعمل على توفير كــل متطلبات الحياة االساسية 
لهم.. خالل ثالثة اعوام والمواطن يعاني الويالت وهم 
يعدونهم بمستقبل افضل ..نعم انه افضل بالنسبة لهم 

فقد دمروا البلد وعبوا جيوبهم واسوأ للمواطن ألن جيبه اصبح عطل وال يغطي 
متطلبات الحياه… خالصه القول: الشعب هذا في ذمة كل  من دعا الى اسقاط 

النظام والخروج عليه.

كسوة العيد  
تعتبر كسوة العيد من أهم األشياء التي 
تدخل البهجة والسرور إلى  نفوس األوالد 
الذين قد يتنازلون عن أي شيء إال كسوة 
العيد وعلى أهلهم أن يوفروها لهم من 

عرضهم وإال من طولهم 
ـــاء  ــغــالــب تــجــد الــكــثــيــر مــن اآلب فــي ال
يحرصون على شراء كسوة العيد  إلدخال 
الفرحة والسرور إلى قلوب أبنائهم فقط 
غير مدركين أن  السرور والفرحة ليست 
نــزوة فردية متحوصلة داخــل قوقعة 

الذات  األنانية المنغلقة على نفسها وإنما هي منظومة متكاملة 
من  المشاعر اإلنسانية المتداخلة بين الفرد والمجتمع المحيط 
به تذوب  في ثناياها مشاعر األنانية والطبقية والغيرة والحقد 
واإلنتقام  وبالتالي لن تكتمل فرحتنا إال عندما نرى الفرحة 

مرسومة على  وجوه اآلخرين  ..
أيها اآلباء.. أيها الميسورون  

ال تكتفوا بإدخال السرور إلى قلوب أطفالكم فقط بل تحسسوا  
بأنامل الرحمة والعطف على قلوب الفقراء واأليتام والمحتاجين  
وإجعلوا العيد كالغيث ينزل على قصور األغنياء وأكواخ الفقراء  

اتقوا النار ولو بشق تمرة ..وداووا مرضاكم بالصدقات .. 
ومن كسا مؤمنًا ..ومن كان معه فضل ثوٍب  

المأثورات كثيرة واإلحساس باآلخرين سلوك إنساني وواجب 
ديني  يحتاج إلى تغذية مستمرة وشكر النعم سبب بقائها 

وزيادتها والله عنده حسن الثواب.

طوائف وفرق التنتمي لالسالم 
كل يوم ملة وفرقة اسالمية جديدة ال تعرف االسالم 
وليس لها  عالقة بدين االسالم يتسمون باسمه والجوهر 

ال وجود له.
تذكير لكل الفرق والطوائف التي خرجت عن النهج 
القويم وظنت  انها الحق وال شئ سواه و الموجودة على 
وجه االرض..تذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم اين هم من هذا الحديث 
مراجعة للنفس قبل فوات الزوان .

 

رعى الله 
زمان  

ــه الـــروســـاء  ــل ـــئ ال رع
العرب السابقين ..عاد 
كنا نسمع منهم اجتماعات عــاد كنا نسمع 
جامعة الدول العربية ..اما االن لم يعد هناك 

جامعه والدول والرؤساء.. 
بركات الربيع العربي .. 

عبدالسالم الدهبلي 

احمد الشنبة

د. محمد العماري

عدنان حيدر


