
تشعر بالغضب والخجل والخيبة والعار 
.. بكل شيء حينما ترى بعينك 3 أو 4 أو 
5 أو حتى 20 وثيقة فساد على مسئول 

حكومي بغض النظر أيًا كان منصبه ..
لكن.. حينما ترى كرتونًا مليئًا بوثاق 
فساد هي لوزير واح��د و حصيلة اكثر 
من عامين تقريبا .. م��اذا نسمى ذلك 

ياجماعة الخير وبماذا نشعر.
 تفاجأت في المؤتمر الصحفي للجنة 
التربية والتعليم في مايسمى جبهة 

انقاذ الثورة بكرتون وثائق فساد قيل بأنها تعود 
لوزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الدكتور 
عبدالرزاق االش��ول.. توزعت ما بين ق��رارات اقصاء 

وتهميش واخونة، وفساد مالي وإداري.. 
و.. و.. و.. الخ..

بالنسبة لنا كمواطنين غالبى هو حمل 
ثيقل علينا من جانبين االول ه��ذا الكم 
الهائل من وثائق الفساد التي لم يسبق لها 
مثيل في تأريخ اليمن القديم والحديث,, 
والثاني المستوى المتقدم والحديث الذي 
وصل اليه القطاع التربوي والتعليمي في 
اليمن حيث وأننا نؤمل عليه بناء مستقبل 

أجيالنا ووطننا..
طبعًا.. كرتون الفساد يصعب على شخص واحد 

حمله بل يحتاج لثالثة اشداء لحمله!

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- من مواليد صنعاء 
- متزوج 

- ثانوية عامة مدرسة عمر المختار1990م
- جامعة صنعاء - تخصص آثار1994م

- دورة تدريبية في إدارت أزمات

- دورة تدريبية في التنمية السياحية اليابان
 Directory of« عمل بالدليل السياحه في اليمن -

»tourism in Yemen
- مدير عام ادارة التسويق والترويج بوزارة السياحة

محمد المعافا 

ترك كلبه ليحرس ابنه 
الرضيع وذه��ب للصيد 
وعندما عاد وجد الكلب 
ينبح أم���ام البيت وقد 
تلطخت أنيابه بالدماء 
أعتقد كما كلنا نعتقد أن 
الكلب أكل الرضيع!! رفع 
بندقيته عليه وأزه��ق 
روح���ه ودخ���ل مسرعًا 
ليرى بقايا رضيعه فإذا 

به يرى ذئبًا غريقًا بدمائه والطفل 
لم يمسه س��وء.. تخيلوا الشعور 
بالذنب الذي غشاه ورافقه الندم 
طيلة حياته.. فكم من روح أزهقت 
ظلمًا وك��م من مشاعر ماتت من 

س��وء ال��ظ��ن وك��م من 
ال��ع��الق��ات انقطعت 
ب����س����ب����ب أخ�����ط�����اء 
ارتكبت.. أيها الناس 
ال تنظروا بأعينكم 
ف���ق���ط، ب���ل ان���ظ���روا 
بعقولكم واع��رف��وا 
ال��ح��ق��ي��ق��ة أواًل وال 
تتسرعوا في الحكم 
على األم���ور بنظرة 
عين.. أعرفوا الحقيقة أوال قبل 
أن تقعوا في أخطاء تندمون عليها 

طوال حياتكم..

حسن الوصابي 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

ندم التسرع  ..منشور األسبوع
حقهم حق وزومهم مرق

بعض الناس حقهم حق وزومهم مرق
اذا خرجوا ضد الحكومات واالنظمة فهم 

ثوار احرار حيكملوا المشوار..
واذا خرج غيرهم فهم اصحاب فتن وعمالء 

للنظام للسابق..
انتم قلتم حرية اذًا خلوا الناس يتحرروا وكل 

واحد يعمل ذي براسه..
واي فئة تنزل للشوارع والتسلط عليها 
االضواء اعلموا انها فئة مستقلة ولها اهداف 

نزيهة البد من مناصرتها.

مقتطفات

برديس عون

منذ 11 ساعة
أح�ب�ب�ت ال�ح�ياة:

ع���ذبتني
أح�ب�ب�ت ال�ق�در ظلمني

أح�ب�ب�ت الزمن ل�م يرح�م�ن�ي
أح�ب�ب�ت ال�فرح أب�ك��ان�ي
أحب�ب�ت ال�ح�زن راف�ق�ن�ي

أحب�ب�ت ال�صديق رحل وت�ركني
أحب�ب�ت الح�ب�ي�ب ل�م ي�ف�ه�م�ني..

عبداهلل علي الصباحي

أن��ا الخائن ف��ي مجتمع ي��رى أن 
الخروج الى الشوارع 

وقطع الطرقات هي حب الوطن 
أنا العلماني في مجتمع يرى أن 

المطالبة 
في حقوق المرأة دياثة 

أن��ا الكافر في مجتمع ي��رى في 
الدين 

لحية وثوبًا قصيرًا..

نبيل الصوفي

هل جربتم، طعمًا فرحًا يأتي به 
الحزن..

شيء من االحساس بالكمال، مصدره 
الشعور بالغربة واالغتراب..

شيء من الواقعية، واالحتفاء بجمرة 
القلب المشتعلة.

لك ربي حمدًا، يوافي نعمك ويكافئ 
مزيدك.

أمل طاهر

المضحك المبكي المؤلم والمخجل 
وال��ت��ن��اق��ض ال��غ��ري��ب المفجع: أن 
وث��ي��ق��ة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي الشامل 
الختامية بدأت بقول الله سبحانه 
وت��ع��ال��ى )واع��ت��ص��م��وا بحبل الله 
جميعًا وال ت��ف��رق��وا( ومحتواها 
ومضمونها إق��رار وتعهد والتزام 
بتقسيم وتوزيع اليمن وشرذمتها 
أرضًا وانسانًا وتاريخًا.. بالله عليكم 
ايش هذا التناقض!! شفتم العجب 

العجاب!

أمل عبدالملك

قرابة 250 مليون دوالر قيمة 
إيجار الطاقة ل��وزارة الكهرباء. 
وم��ام��ع��ان��ا اال س��اع��ة ال���ى ث��الث 
ساعات كحد اقصى في اليوم من 

الكهرباء..
طيب واذا ولعوا عشر ساعات 
او يومًا كاماًل كم باتدفع الدولة..

ماهر شجاع الدين 

بعض عقود ش��راء الطاقة مدتها 
عشر سنوات!!

يعني فسادًا استراتيجيًا وطويل 
االمد.. كما يعني انه لن يتم إنشاء اي 

محطات جديدة..

احمد علي النشبه

العفو ألذ من االنتقام ، والعمل أمتع 
من الفراغ ، والقناعة أعظم من المال 

، والصحة خير من الثروة..

خالد البحم

الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود 
من الجميع ونبذ العصبية الحزبية 
وباالخص االخوان المسلمين -اصالح 
اليمن- والعمل من اجل الوطن ال من 
اج��ل ال��ح��زب واح��ت��رام ال���رأي وال��رأي 
اآلخر واالخذ بأحسنه ايًا كان مصدره 
ونبذ التحريض واللهجة العدائيه 

فالوطن ملك الجميع.

محمد غبسي

منذ سحابتين...
ازدحمت األشياء حول اللوحة التي كانت 

تشرق منها حبيبتي
فتمرَدت أناملي وتالشى اإلطار الحارس...
��ت بكل تفاصيل ال��ص��دف��ة...إل��ى 

َ
��ط

َ
َس��ق

قارعة الطريق
وت��رك��ت ع��ل��ى ج���دار العشق...قطعة 

قماٍش مذعورة..

شمسان الطويل

الحكومة متواجدة في العاصمة صنعاء..
وبقيت المحافظات ليست مسئولية 

الدولة.. أهم شيء حماية األفراد!!

طالل السياني

يا أيها البطل في وج��ه َم��ْن ترفع 
سالحك؟

في وجه عدو استباح األرض واستباحك.. 
أم في وجه من جراحه هي نفس جراحك.. 

في وجه من ترفع سالحك؟

صورة وتعليق

نبيل فارع
الطفل الجزائري عبدالرحمن الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، ال يستطيع أن يقرأ كلمة واحدة مكتوبة، إال أنه استطاع- من خالل 
االستماع آليات القرآن الكريم- أن يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، ويرتله بلسان طليق ودون أخطاء ليدخل موسوعة »جينيس« 

لألرقام القياسية كأصغر حافظ للقرآن.

أحالم القبيلي

كتاباتهم

اعتبروا
انعدام انسانية..

بعد شرائه عقدًا 
البنته بربع مليون، 
بينما ك���ان سائقه 
يتحدث في الجوال 

قائاًل:
ي����اول����دي تسلف 
م��ن ال��دك��ان إل���ى أن 

يفرجها الله
 ♢   ♢   ♢
ظلم الوالي..

قال للقاضي: لماذا 
أس��ج��ن ي��وم��ي��ن بال 

ذنب؟!!
رد القاضي: زدتها 

اآلن شهرين . .
ق����ال : ِل������َم؟! رد 

القاضي: سنتين!
ف�نصحه الجندي 
ب����ال����ع����ودة ب��ع��د 
أن ي��ص��ف��و م���زاج 

القاضي
 ♢   ♢   ♢

قدر..
ث������الث������ون ع���ام���ًا 
ق��ض��اه��ا خ��ائ��ف��ًا من 

الموت
ب���م���رض خ��ط��ي��ر 
ي��ص��ي��ب��ه، يتحاشى 

تذوق

كل ماقيل عنه إنه 
مسرطن!

لكنه مات بحادث 
سيارة

 ♢   ♢   ♢
سوء تربيه..

ك�����ان ي��ض��رب��ه��م 
وي���ه���ي���ن���ه���م ه��م 

ووالدتهم..
وف������ي ال���ن���ه���اي���ة 

هجرهم..
وال����ي����وم ب��ع��د أن 

أقعده المرض..
أص���ب���ح ي��أم��ره��م 
ببره مستداًل بقوله 

تعالى
"وب����ال����وال����دي����ن 

إحسانا".
 ♢   ♢   ♢

رجولة..
ت����زوج����ه����ا ف��ل��م 

يتفقا.. سألوه:
ما السبب ؟ قال: ال 
أتكلم عن عرضي..

قها.. فسألوه: 
ّ
طل

ما السبب؟ قال:
ال أتكلم عن امرأة 

خرجت من ذمتي..
 ♢   ♢   ♢

فقير و3 برتقاالت
- ق���ط���ع االول�����ى 
وج���ده���ا متعفنة 

رماها..
نية متعفنة  لثا -ا

رماها..
اطفأ النور فقطع 

الثالثة وأكلها..
)أح��ي��ان��ًا نتجاهل 

لكي نعيش(
 ♢   ♢   ♢
نفوس راقية..

س�����ق�����ط ح��������ذاء 
غاندي األيمن وهو 
يركب الحافلة وهي 

تمشي..
 ف���رم���ى ال��ث��ان��ي��ة 
وق����ال ل��ع��ل فقيرًا 
ه���ا ويستفيد  ي���را

منها !

نبيل يحيى الشجاع

ماجد العديني

الجيش وموسوعه غينس
175 عملية استهدفت الجيش بعد عمليه الهيكلة

وه��ذا الرقم يثبت لنا م��دى تآمر الهيكلة التي قضت 
على قوة المؤسسة العسكرية وجعلتها فريسة لكالب 

اليخافون الله.
كم باقي رقم عشان ندخل " مجموعه غينيس " لألرقام.. 

إقطبوا وأوصلونا للرقم 200 ما فيش وقت.. بسرعة
" غينيس " بعد شهر بتعلن ع��ن أص��ح��اب األرق���ام 

القياسيه.

مصطفي السيد

علي الخياطي

عبداهلل الحنبصي

هيكلة

كم من الوقت بقي 
هيكلة  ل  الستكما
الجيش اليمني عبر 
العمليات االنتحارية 
وال������ه������ج������م������ات 
االره����اب����ي����ة ع��ل��ى 
ال����م����ع����س����ك����رات 

والنقاط االمنية..

حاسب نفسك
لو سألت نفسك وحاسبتها على تعاملك مع 
الناس سوف تصلح ذاتك واول الناس االقربون 
و.. و.. الخ.. الى ان تصل الى درجة االدراك بأنك 
اصبحت محب للتعامل الحسن ال��ذي تحب ان 

يعاملوك به..!!

لون ...
ّ

المهل
هناك اشخاص صغار.. قلوبهم سوداء ومن اجل 
حقدهم الشخصي يدوسون على القيم واألخالق 
وهو ما يضعف مشاريعهم ودائمًا خاسرون!! فرحوا 
وشجعوا احتالل أمريكا لسوريا وهللوا وكبروا لضرب 
إسرائيل لموقع أسلحة س��وري وذبحوا واحتفلوا 
لمحاولة اغتيال صالح، وقبلها ناصروا المجتمع 
الدولي الذي دمر أفغانستان والعراق وفلسطين 
وسوريا بمسمى ثورة كانوا اول من اغتالوها.. واليوم 
يبشرون بفرض عقوبات دولية على صالح !! اعتقد 
ان هذه األخ��الق هي التي نصرت وتنصر »صالح« 
وعائلته وهي من دمرت مشروع التغيير وبالد بأسرها!! وباالخير ايش من 

عقوبة والبالد كلها مدمرة!؟

رحمة حجيرة..

ُحٌب استثنائي.. المرأٍة إستثنائيةكرتون وثائق فساد.. 
أك��ث��ر م���ا ي��ع��ذب��ن��ي في 

حبك..
أن���ن���ي ال أس��ت��ط��ي��ع أن 

أحبك أكثر..
وأكثر ما يضايقني في 

حواسي الخمس..
أن��ه��ا بقيت خ��م��س��ًا.. ال 

أكثر..
 
ً
 استثنائية

ً
ة إن ام�����رأ

مثلك
ت��ح��ت��اج إل���ى أحاسيس 

استثنائية..

وأشواٍق استثنائية..
ودموٍع استثناية.. 

 
ً
 استثنائية

ً
ة إن ام�����رأ

مثلك..
تحتاج إلى كتٍب تكتب 

لها وحدها..
وح���������زٍن خ�������اٍص ب��ه��ا 

وحدها..
وموٍت خاٍص بها وحدها
وزمٍن بماليين الغرف..

تسكن فيه وحدها.. 

جمال محمد حميد

الواهمون ...!!
ان���ه���ى م��ج��ل��س األم���ن 
ن  بشأ لمغلقة  ا جلسته 

اليمن وقرر اآلتي :
♢  إلزام الرئيس السابق 
صالح اخضاع مزرعته في 
)ريمة حميد( للفحص 
اإلسبوعي من قبل لجنة 
مشكلة من خبراء تابعين 

لوكالة الطاقة النووية..
♢  منع الرئيس صالح من الظهور 
ف���ي اي وس��ي��ل��ة إع��الم��ي��ة محلية 

واجنبية..
♢  ال��زام المؤتمر الشعبي العام 

ب��اخ��ت��ي��ار رئ��ي��س جديد 
بداًل من رئيس المؤتمر 
الحالي، ويشدد المجلس 
على ض���رورة أن يحظى 
الرئيس الجديد بموافقة 
مسبقة من قبل شورى 
التجمع اليمني  لإلصالح..
بقية ال��ب��ي��ان ف��ي وقت 

الحق..
المصدر / وكالة ) أحالم ( لألنباء 

والمقاوالت العامة..

ياسمين الربيع


