
تحتاج الجمعيات الخيرية إلى مدراء 
ومسؤولين يحملون قــدرًا كبيرًا من 
االحــاســيــس والمشاعر والــعــواطــف ، 

وليس إلى كائنات التنمية البشرية .
ال أحاسيس وال كرامة وال مشاعر في 
تعامل من يشغل منصب مدير عام 
جمعية اإلصالح اإلجتماعي ، مع الفقراء 
كما لو أنهم زبائن بال مشاعر وهو يعطي 
الفقير كيلو أرز ونــصــف كيلو سكر 
ويلتقط له عشرات الصور ، ثم يذهب 
لترويجها ونشرها ليسوق لنفسه كرجل 

خير بينما هــو يبني مجده الشخصي 
ومكانته من خــالل التقاط ونشر مثل 
هذه الصور التي تحمل إذالًال وإمتهانًا 
لإلنسان الفقير ومدير الجمعية يسلم 
للفقير كيلو سكر وكيلو رز والفقير 

يقّبل يده .
عمل الجميعات الخيرية هــو عمل 
إنساني بإمتياز ، ويتطلب تجنب أي 
طريقة قــد تفقد هــذا العمل ُبعده 
اإلنساني ويتحول إلــى إهانة وامتهان 

لكرامة الفقراء .

 عن لقمة العيش لنرى النافذين والطامعين يعبثون به، 
ٌ
تركنا الوطن بحثا

ذهبنا وقلوبنا تقطر دمًا على فراق االهل والبنين تركنا كل من نحب خلف 
ظهورنا وتركنا  لكم وطنًا كي تحافظوا عليه لكنكم دمرتم به كل شيء .. اليمن 
تصرخ من اعمالكم ومن جرائمكم  والمواطن يتضور جوعًا وانتم ال تبالون اال 
يكفي ما نهبتم طوال اربع سنوات حتى لقمة عيش المواطن لم تسلم منكم.. 
ما تركتم له شيئًا ولم يبقى للشعب سوى الوطن الذي مازال متمسكًا به يتنفس 
ه.. خذوا كل شيء واتركوا للمواطن وطنه التدمروه بحقدكم ولهفتكم  هواء

وحلم سيطرتكم وتوسعكم .. كفاكم..

في مثل هــذا التوقيت من العام 
الماضي .. دعاني الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح الى منزله حيث التقيت 
به الول مــرة في حياتي على مدى 
يومين ودار بيننا حديث طويل عن 
قضايا ومواضيع عدة ابرزها ملف 

الصحافة والصحف والصحفيين ..
لكن ابرز ما كان في اللقاء هو طلب 
صــالــح مني الــتــوقــف عــن مهاجمة 
الــرئــيــس عــبــدربــه مــنــصــور هــادي 

في كتاباتي وفي ما أنشره من مواد 
صحفية ناقدة لرئيس الجمهورية 
في صحيفتي "الديار" لكنني رفضت 
طلبه بأدب بالقول : لقد كنا نهاجمك 
ـــازال  ـــت رئــيــس جــمــهــوريــة وم وان
الكثيريون يهاجمونك حتى اليوم 
في الصحف ومختلف وسائل االعالم.

قال : عادي انا متعود..
اتــرك بقية تفاصيل حكايتي مع 

صالح لتناولة قادمة .

تسريب امتحانات الثانوية العامة ألكثر من مادة يدل على ضعف قيادة 
وزارة التربية والتعليم.. ولو حصل مثل هذا لتم إقالته أو يقوم بتقديم 

استقالته.
هنا في اليمن -فقط- لم يتم إقالته ولم يقم وزير التربية بتقديم 
االستقالة.. يعني ناوي يجلس مثل وزير الكهرباء حتى ينتزعوه مثل 

المسمار "المعكوف".
حكومة ال تمشي الطريق إال بـ"الصميل" والـ"مطرقة"!!!

المؤتمر حزبي وصالح تاج راسي والزعيم
وانا وحزب المؤتمر في خط واحد واستقام

المؤتمر مبداء حياتي والوطن والله العظيم
انه وسط قلبي وحبه فرض عندي كالصيام

المؤتمر عزي وفخري كالصراط المستقيم
المؤتمر دمي ولحمي والشراير والعضام

والي تعداء المؤتمر يبقى على بقعاء غريم
والي يعز المؤتمر من فوق راسي بالتمام

مالي وللسافل والنــي في مقوالتي عديم
خاويت انا ذيب البراري يوم خاويت الكرام

علي ابن عبدالله في جفني وفي قلبي مقيم
والله شاهد مابغيت الــذل واوالد الحرام

اقسم برب البيت والطارق وبالله الكريم
مانترك االب المشيرواحمدعلي حتى جرام

اموت وأحيى موتمرمن وسط قلبي والصميم
ماناش اخونجي والناشي من اصحاب الخيام

شكلنا بننشد لــهــم :" يا 
رمضان يا ابو التواير ".

حتى يوم استقبال رمضان 
والكهرباء طافية 
يا ناس استحوا 

يا ناس خلوا عندكم شوية 
دم 

حسوا بالمسؤولية 

اللهم مــن جعل الكهرباء 
علينا تطفي 

فاجعل جهنم عليه تلصي 
اللهم من تسبب بمعاناتنا 

والظلمات التي نعيشها 
ومــن قطع الكهرباء ومن 
ضربها اللهم فاجعل حياتهم 

اشد من ظلمات القبر.

اليمن تعاني الحروب والويالت واالزمات منذ مئات السنين .. 
ابتداًء بانهيار سد مأرب مرورًا بغزو االحباش ومن بعدهم الرومان 
ومن ثم الفرس وبعدهم المماليك ثم الغزو العثماني والبريطاني 
ومرورًا بفترات الثورات المعاصرة ومن ثم تولي الجمهوريين وبعدها 
في العصر القريب حــروب الجبهات والمناطق الوسطى وحروب 
االنفصال وحاليًا حروب الحوثي وثورة الربيع الملعون وتولي الفاشلين 

على اليمن.. وتستمر الحكاية!!
هذه اهم اسباب تأخرنا بين االمم..!

فيسبوك
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العدد:  (١٧١٧)
االثنين
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اشراف/
- ولد في  ١٥ أغسطس، ١٩٨٣مكامل الخوداني

- بدأ يرتاد  خالد ابن الوليد- اب 
- بدأ يرتاد  المعهد التقني- يريم 

- بدأ العمل لدى  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

وليد محمد مروان

وع
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  األ
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مقتطفات

نسمة هواء

عندما يفقد اإلنسان غايته في 
شيء ويفقد اكثر شيء يتمناه , 
سيرضى بــأي شــيء او يكره كل 

شيء.

جميل مفرح

  
ما تزالين تبحثين عن الشاعر 
الــذي كان يعجبك.. وأنــا ما أزال 
ــتــي كانت  ــى ال ــث أفــتــش عــن األن

..
ً
ُملهمة

 منا 
ٌّ

حسنًا ال مشكلة.. فليعد كل
إلى مكانه...،

ماهر شجاع الدين 

ابقوا القلة القليلة الباقية من 
ماء وجهوكم !!

ــســتــمــروا في  يــمــكــن ان ت
ايجاد مبررات لفشل الحكومة 
ولكن ال تقولوا هناك انجازات 

للحكومة ،،،

معاذ علي معاذ الوصابي

وطــــن يــتــجــرع فــيــه أنــاســه 
المخلصون مرارة الموت ومعاناة 

الحياة 
من أجل أن يكونوا وطنيين.. 
قبحت سياسة الكيل بمكيالين 

قبحت سياسة اإلقصاء
قبحت سياسة أن تكون معي 

وإال أنت ضدي

حسن علي االشرم

ال تنتظـــر من ناقـص العقـل 
حكمة، وال تنتظـــر مــن فاقد 
المرجلة خيـرًا !! وال يغـــرك في 
الردي لمعة اسمـه ،، الريــش ما 

طير نعامة وهي طيــر

عرفات العميسي

دعـــاء االنــتــهــاء مــن العمل في 
(اليمن)

الله يلعن ابوها مهرة.

طه عزالدين

الشخصية القوية ال تعني أبدًا 
التلفظ باأللفاظ السيئة ؛

فالقوة حكمة وليست وقاحة .

ناديه عبداهللا 

تقريبًا اليمن الدولة العربية 
ــي شــافــت الــهــالل  ــل ــدة ال ــوحــي ال

واعلنت الصيام يوم السبت..
الشكر موصول لوزارة الكهرباء، 
بــيــطــفــوا علينا وشــفــنــا الــهــالل 

بتقنية

جمال الورد

 
ـــ أن ال  وزارة المالية تــؤكــد ب
صحة لخبر صرف إكرامية شهر 
رمضان المبارك كما كان معموًال 

به ...سالم الله على عفاش

بما ان الحكومه عــجــزت على 
توفير المشتقات النفطية، فقد 
اعــلــنــت الــحــكــومــة انــهــا ستقوم 
بتوفير خدمات للمطوبرين في 
المحطات.. حيث انها ستقوم 
ـــطـــار لكل  ــع وجــبــة االف ــوزي ــت ب
مــطــوبــر، ايــضــًا ستقوم بتوفير 
سجادات للصاله لكل مطوبر، كما 
اعلنت وزارة االوقاف استعدادها 

بتركيب ميكروفونات وسماعات وتكليف 
مؤذن في كل محطة لرفع اذان الصالة في 

اوقاتها..
ايضا اعلنت وزارة االعــالم استعدادها 
بعمل فعاليات ومسابقات رمضانية في 
المحطات مــبــاشــرة على الــهــواء.. وذلــك 
للتخفيف على عناء المواطن اثناء الطابور.. 
شوفوا على حكومة حساسة وحنونة على 

المواطن..
ايضا سيتم توزيع جوائز عينية نهاية 

كل يــوم وذلــك الفضل مواطن 
مطوبر..

ايــضــًا سيتم عـــرض حلقات 
ــيــمــنــي الــشــهــيــر  الــمــســلــســل ال
ــور الـــحـــارة)) وذلـــك في  ((طــاب
شاشات متنقلة عند كل محطة..
ـــــام الــمــحــطــة  االعـــتـــكـــاف ام
كاالعكتاف بالجامع، كما اعلن 
المجلس المحلي المانة العاصمة 
السماح الصحاب العربيات بالعمل عند 
المحطات، يعني عربيات البطاط والبيض.. 
ــفــواكــه..  ــيــات ال ــيــات الــبــلــس وعــرب وعــرب
وعربيات الرومي وعربيات العصائر.. وذلك 

لخدمة المواطن اثناء تاديته للطابور..
خالص ماعد فيه معك حجة يامواطن ال 
تتذمر على الطابور.. وال تقول كيف باتفعل 
في رمضان.. بعد ما حكومتنا وفــرت كل 

وسائل الراحة،،
ايها المواطن طوبر وانت ساكت!!

أحمد غرابطاهر الحداد

اسامه رشيدي

طارق المشرقي

هشام المسوري

عبد المنعم

عابد المهذري

حسن شرف الدين

كتاباتهممنشور األسبوع

طوبر وأنت ساكت..

صورة وتعليق

ابن السريحي

الصورة: أطفال من عمران يختبئون تحت «كونتيرة» بعد تهدم منزلهم جراء قصف المليشيات المسلحة..

يا رمضان يا ابو التواير...

وإلى متى؟

إذالل غير إنساني للفقراء

رسالة مغترب 

شهادة للتاريخ
ماذا طلب مني صالح ان أفعل مع هادي ؟

الصميل والمطرقة!!

حزبي 
المؤتمر


