
رسالة للحكومة

هذه رسالة للحكومة اليمنية
مع كل شهيد يسقط يجب إعدام 
أحد القيادات الموقوفة في السجن من 
االخوان وغيرهم.. وعلى مسؤوليتي اذا 

وقع انفجار جديد..

عقول هدم

يجب ان تحال الحكومة للتقاعد ويتم 
ص��رف كامل مستحقاتهم الشهرية 
ويتم النهوض بالمؤسسات العسكرية 
لكي تقف في وجه التحديات المحدقه 
بالوطن من الخونة والفاسدين ومن 
يقف خلفهم لخلخلة رك��ائ��ز الوطن 
وصمامات وح��دت��ه.. خسئت العقول 

العفنة التي تحمل معول الهدم ..

مصير كارثي

يا حزب اإلصالح .. اجمع حسك :
إذا م��ررت��م ال��ج��رع��ة الجديدة 
ورف���ع���ت���م االس����ع����ار .. أق��س��م 
ان ميليشياتكم وق��اع��دت��ك��م 
ك���م  وق�����واع�����دك�����م وخ���ط���ب���اء
ومعاهدكم ومسلحيكم .. لن 
تصمد أم���ام غ��ض��ب الجماهير 
الساخطة الناقمة اص��اًل عليكم 
, وشغل السياسة والبحث عن 
المبررات مع وضد لن تجدي نفعًا 
وستكونون أول المستهدفين 
بقصوركم ومقراتكم، وأي تهور 
س��ي��ك��ون م��ص��ي��ره ك��ارث��ي��ًا على 
الجميع، واللعب بالورقة الطائفية 
والمذهبية لن يجديكم .. فرزق 
الناس وقوت يومهم سيوحدهم 
, ومن لم يفهم من تابعيكم بعلم 
أو غير علم سيجد نفسه أم��ام 
الشعب مباشرة لينصفوا أنفسهم 

منه مباشرة .

عبدالرحمن العابد

جيش بلد تهان كرامته على ايادي 
مجموعة من االوغاد..

- بالبداية قالوا عنهم جيش عائلي 
مش وطني والينتمون للوطن وال هم 
يمنيون.. محلين دماءهم.. مبيحين 

احتالل معسكراتهم ...
- وم��ن ثم قسموهم وشتتوهم 
وم���زق���وه���م ب��م��س��م��ئ ال��ه��ي��ك��ل��ة، 
هم موحدين خطرًا  معتبرين بقاء
عليهم وعلى مشروعهم »االستيالء 

على البلد«..
- بعدها قتلوهم واغتالوهم والحقوهم 
وارتكبوا بحقهم مجازر، مطالبين بطردهم 
ال��ى اق��رب ص��ح��راء ك��ون رؤيتهم بالمدن 

تجلب الغثيان لمناظرهم البشعة..
- ثم قالوا ممنوع يترشحون ألي منصب 

وم����م����ن����وع ي���رش���ح���ون 
باالنتخابات او ينتخبوا.. 
معتبرينهم مجرد خدام 
وح������راس ع��ل��ى اب����واب 
منازلهم ال حقوق لهم 

ابدًا..
- واخ���ي���رًا ق��ال��وا لهم 
اخرجوا من معسكراتكم 
وم�����ن أل���وي���ت���ك���م وم���ن 
وح��دات��ك��م وش��ل��وا لكم 
ن���ص���ف رات������ب ل��ي��ح��ل��وا 
مكانهم مليشياتهم الغبية.. ويفرغوا 

المؤسسة العسكرية من قوتها..!!
ك��رام��ة الشعوب واألوط���ان جيوشها يا 

أوغاد!!

اص������������رار 
اإلخ�������������وان 
على تعيين 
دم��������اج ف��ي 
إب بالتزامن 
م�����ع إع�����الن 
ف���رع ان��ص��ار 
ال���ش���ري���ع���ة 
ب��ال��م��ن��اط��ق 
ال��وس��ط��ى .. 
يعني إعالن 

ل��ج��ب��ه��ة م��س��ل��ح��ة كتلك 
التي شهدتها المناطق 
الوسطى في الثمانينيات 
.. على الجيش والحوثيين 
ه���ن���اك .. وق�����د ت��ك��ون 

ت���ج���ي���ي���ش���ًا 
)سنيًا( مرادفًا 
ل���م���ل���ي���ش���ي���ا 
)الحوثي( وكل 
نه  جو يحتا ما
هو )محافظ( 
م���ت���ه���ور ك��� 
)دم��اج( الذي 
س����م����ع����ن����اه 
وش���اه���دن���اه 
ي��������ح��������رض 
على ح��رب سابعة على 

الحوثيين .
اح��ذر ي��ا ه��ادي إن كان 

أمر كهذا يهمك !!

في 2011م كانوا يقولون 
يرحل وتنتهي كل المشاكل 
الحوثي والقاعدة واالنفصال 
وال���ف���ق���ر وت����ب����دأ ال��ت��ن��م��ي��ة 
واالستثمار وتنزل األسعار 
وب��ال��ذات أس��ع��ار المشتقات 
النفطية ال���ي ن��ف��س أس��ع��ار 
السعودية ألننا دولة منتجة 
للنفط وسعر الدبة البترول 
سينخفض من 1500ري��ال 

الي 500ريال وسوف يرتفع الريال 
أمام الدوالر.. وكانوا يقولون إننا دولة 
غنية وان ثرواتنا يسرقها عفاش 
وإن��ه��م علي استعداد إذا مسكوا 
وزارة المالية ان يضبطوا الموارد 
المالية ويقضوا على الفساد و..و..و.. 

ودقي يا مزيكا.. الخ!!
اآلن ال يخفى على احد اين أصبحت 

ال��ق��اع��دة وال��ح��وث��ي 
واالن�����ف�����ص�����ال ك���ان 
ي���ه���ددن���ا ل��دول��ت��ي��ن 
أم�����ا اآلن ت��ق��س��م��ن��ا 
ال�����ى س����ت دول وال 
ي���زال ه��ن��اك مطالب 
ل��ل��ت��ق��س��ي��م ألك���ث���ر 
م��ن س��ت دوي����الت.. 
وصخر المالية يصرح 
بضرورة جرعة إلنقاذ 
االقتصاد المنهار.. هل مازال احد 
يصدق كالمهم اال إذا ك��ان فاقدًا 
لعقله.. هل باقي لديهم حياء.. هل 
توجد لديهم ال��ج��رأة ان يخرجوا 
علنًا ويعتذروا للزعيم.. ام التزال 

تأخذهم العزة باإلثم؟!!
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اشراف/
كامل الخوداني

- محافظة إب 
- متزوج وله ثالثة أبناء" إبراهيم ، حارث ، الزهراء "

- صحيفة الثورة
- صحافي رسام كاريكاتور وكاتب ساخر

األنشطة والمعارض :
- معرض فن تشكيلي شخصي في بيت الثقافة 2006م

- معرض كاريكاتوري جماعي باستخدام الفوتوشوب 

2007م
- معرض " نشر غسيل عن أحداث قطاع غزة " 2008م

- معرض كاريكاتوري شخصي على هامش مهرجان إب 
السياحي السادس 2008م

- معرض في " يوم األسير الفلسطيني " 2008م
- معرض كاريكاتور جماعي بعنوان " السالم في نبض 

الريشة " 2009م

- أول فنان عربي يقيم معرضًا كاريكاتوريًا في مقبرة " 
حيث قام بتعليق لوحاته على جدران مقبرة خزيمة في 19 
يناير 2013م  وشاركته المعرض الفنانة آمنة النصيري 

والفنان كمال شرف 
- أقام معرضه الكاريكاتوري الشخصي األول في 3 مارس 
2013م على رواق بيت الثقافة والذي رعاه اتحاد األدباء 

والكتاب اليمنيين فرع صنعاء 

محمد مرشد الغبسي
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مقتطفاتكتاباتهم
امين عزالدين المؤيد

إننا بحاجة للخالفات احيانًا
لمعرفة ما يخفيه اآلخرون في قلوبهم

قد تجد ما يجعلك في ذهول 
وقد تجد من تنحني له احترامًا

Amal Bawazeer

العيب ليس في الفاسدين وال المجرمين.. 
العيب فيمن سمح لهم بالتمادي وهو 

يصفق لهم ويهتف باسمهم!!

يمنى احمد 

يعني ال أم��ن وال أم��ان وال كهرباء وال 
دي��زل وال بترول وال غ��از.. اي��ش الحياة 
ال��ب��ؤس ه���ذه؟! وت��ع��رف ان��ك ل��و رق��دت 

مرتاحًا.. وصحيت مرتاحًا..
 فهذا بكل تأكيد يغيضهم! 

ض��روري من جرعات تنغيص ونكد 
للمواطن اليمني  ..

ياسمين ربيع 

بالدي أيتها الغافية على نواصي القلوب ..
لقد وج��دتُّ حلمي سائاًل في بطحائِك ، 

 بعد
ّ

لم َي�ِج�ف
ولم يتشربُه إلى اآلن ،، أح�د .!

أود ان أغفو على اكتاف شطئانِك ،
أولسِت األرض

" اسمٌ  )ألٍم عظيمة( 
ُ

و"األرض

Elham SH

ع��اد الجندي من جبهة القتال 
وهو يرفع أصبعين عاليًا )عالمة 

النصر ( 
فس�ألوه : انتصرنا ..؟!

الجندي : ال .. بقينا اثنين!!

نزيه العماد

ات ف��ي فرنسا  مافهمته م��ن االج����راء
وبريطانيا وكندا ضد اإلخوان المسلمين 
أن الغرب يريد إخفاء أدوات جريمته بعد 

أن خابت..!!

عادل الجبري

مراحل تطور الجرعات في بالدنا :
المرحلة االول���ى ح��ب��وب وت��ؤخ��ذ عن 

طريق الفم
المرحلة الثانية إبر وتؤخذ عن طريق 

الوريد
المرحلة الثالثة تحاميل وتؤخذ عن 

طريق )........(!!
مع تمنيات الحكومة لنا بالشفاء العاجل

إشراق المقطري 

فين التحالفات النسائية والشبكات التي 
نشأت مؤخرًا ؟!

.. ربما فقط مهمتها تنفيذ اجندة 
مانحين وتحقيق الكسب , أم��ا قضايا 
النساء خصوصا ضحايا القمع فهو ليس 

مجالهن!!

احمد علي النشبه

أكثر مايزعجني في ه��ذه الحياة كل 
ناصح لديه نفس المشاكل واليستطيع 

أن يطبق نصائحه على نفسه!

د.يوسف الحاضري

س��ع��ر ال��دب��ة ال��ب��ت��رول سيرتفع إل��ى 
3500، وه��م اآلن يشيعون لنا بأنها 
ستصل ل���5000 أو 6000 ري��ال لكي 
نجد أن رقم3500رحمة وسالمًا وبردًا 

ونرضى...
مازالوا يستحمروننا ويتالعبون بنا !!

امين عاطف

لماذا التستغل قطر إمكاناتها اليجاد 
جيل عربي واٍع وقوي ومتمكن . المكانية 
ذلك خالل 15عامًا، فصنع التاريخ اكبر 
من إرضاء الذات الكلية وإشباع منطقي 

لغرور النفس !!

حسن زيد

يكفينا ثارات سياسية
نحتاج ف��رص��ة لبناء دول���ة ومواجهة 

الفساد واإلرهاب والضغوط الخارجية
يكفينا عبثًا..

* أول الناس شربًا من حوض الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم

* أول من ن��اص��روا ال��رس��ول صلى الله 
عليه وآله وسلم

* أول من يأتي عنهم أكثر من أربعين 
حديثا شريفًا

* أول من أجابوا نبي الله إبراهيم إلى 
الحج

* أول من استخدموا المصافحة باليد
* أول من سكنوا مكة وجاء من نسلهم 

قريش
* أول من اخترعوا الحروف األبجدية والمسند 

آصل خط القرآن 
* أول من عرفوا الموشح قبل األندلسيين 

* أول من عرفوا النظام والقانون في العالم . 
برلمان سبأ، . السلطة التشريعية المركزية للدولة 

ولهم سلطات تنصب الملك وتعزله 
* أول من استخرجوا الذهب والفضة 

* أول من بنوا ناطحات سحاب بالعالم 
* أول من عملوا بالديمقراطية 

* أول امرأة فيهم تحكم بالتأريخ 
* أول من شيدوا العمارة السكنية 

بالعالم 
وف���ي ه���ذا ال��زم��ن ي��ظ��ه��ر ل��ن��ا أوالد 
وخ��ري��ج��و ش���وارع وأزق���ة يقللون من 

عظمة وتأريخ هذا الشعب .
 ومنهم من يتنكر من يمنيته من 
اجل النجس والوسخ فلوس الدنيا ولعق 

حذاء الخارج ..
وف��ي نهاية الموضوع أتغنى بكلمات البردوني 

الجميلة التي جاء فيها :
ن��ح��ن- ال��ي��م��ان��ي��ن- ي���ا ط���ه ت��ط��ي��ر بنا

إل������ى رواب��������ي ال����ع����ال أرواح ان���ص���ار 
إذا ت�����ذك�����رت "ع������م������ارًا" وس���ي���رة

ف��اف��خ��ر ب��ن��ا ان���ن���ا اح��ف��������������اد " ع��م��ار 

عبير الخوالني

رياض القطواني

علي عشيش 

Wadea Mohamed Abdallh Humaid

َمْن هم اليمانيون؟!منشور األسبوع

صورة وتعليق

صادق علي عبده
من المؤلم أن تشاهد ناس في آخر عمرهم يبحثون عن لقمة العيش بين ركام البالستيك أو المعادن أو في صناديق القمامة.. 
متى سيحظى االنسان اليمني بالعيش الكريم.. فمن حق أي انسان في آخر عمره أن يحظى -على األقل- بتأمين لقمة عيشه 

وبما يسد رمقه..  

كالمهم ال ُيصدق

باألرقام
"باألرقام فساد الوظائف الوهمية فقط سنويًا نفس رقم دعم المشتقات النفطية:
لدينا 400 ألف وظيفة وهمية، 300 ألف وظيفة في المؤسستين العسكرية 
األمنية، 100 ألف وظيفة في القطاع المدني تتصدرها التربية.. هذه األرقام في 

تصريح لوزير المالية صخر الوجيه.
لو قلنا متوسط الراتب الشهري 150$ يعني إجمالي 1800$ سنويًا للوظيفة 

الواحدة .
يعني إجمالي ل�400 ألف وظيفة تقريبا 720 مليون دوالر أمريكي سنويًا.

وهناك شهريًا 200$ إعاشة لكل جندي.. يعني سنويًا 2400$ وتدخل فيه 

التغذية والمالبس والمهمات العسكرية.
يعني إجمالي ل�300 ألف وظيفة عسكرية وهمية تقريبًا 720 مليون دوالر 

أمريكي سنويًا.
يعني رواتب وإعاشة للوظائف الوهمية تقدر بما يقارب 1.5 مليار دوالر سنويًا.

ودعم المشتقات النفطية التي يريدون رفعها هي 1.5 مليار دوالر سنويًا.
ببساطة لو كافحوا فساد الوظائف الوهمية لن يحتاجوا لرفع الدعم عن 
المشتقات النفطيه لكنهم يعجزون عن إيقاف الفساد ويتجهون جهة الضعيف 

المواطن ليزيدوا معاناته!!

نبيل حيدر

سمر الكامل سام الغباري

المبررات »الصخرية«
 للجرعة الثورية

يقول صخر الوجيه إن ه��ذه الجرعة لن 
يتضرر منها إال أصحاب الدخل المحدود فقط 
أما أصحاب الدخل المرتفع والمعدمون الذين 
ليس لديهم أي دخل فإنها لن تؤثر عليهم 
بأي شكل من األشكال وذلك ألن الميسورين 
لديهم دخ��ل يفوق حاجتهم والمعدمون 
مابش معاهم دخل وال لهم دخل بما يدور 
في البالد.. تنزل جرعة وإال تطلع هم عارفون 
كيف يعيشون.. يبقى معنا فقط ذوو الدخل 
المحدود وهؤالء مشكلتهم بسيطة ويمكن 
حلها بسهولة من خالل تخفيض الوجبات فقط، فاألسر التي مازالت 
تأكل ثالث وجبات في اليوم عليها أن تأكل وجبتين فقط واألسر 
التي ال تأكل إال وجبتين فقط في اليوم خالص يأكلون وجبة واحدة 
أما األسر العائشة على وجبة واحدة في اليوم فممكن يستمرون 
في تناول هذه الوجبة الواحدة ولكن مش كل يوم وإنما وجبة كل 

خميس وجمعة!!
أثبتت األحداث والتحوالت أن المدعو صخر الوجيه ظاهرة صوتية 
ال أقل وال أكثر، تاجر بمعاناة المواطنين وسافح الثورة بانتهازية 
فاضحة وما أن تربع على عرش البقش نفش ريشه كالطاووس 
وتنكر لحياة العشش مبتلعًا كل الدموع التي ذرفها على خدود 
الشعب وبوقاحة ليس لها حدود عاد إلى بيت أهله مجلس النواب 
وفي حضنه ملف الجرعة كطفل الخطيئة عله ينتزع منهم اعترافًا 

شرعيًا لهذا السقوط األخالقي المهين.

محمد العماري

كيف استطيع افسبك ؟جبهة مسلحة
يوميا والسؤال هذا اسمعة 
م��ن صاحبي اب��و بندر ..كيف 

استطيع افسبك ؟
والجواب يوميًا

ي���ا اخ����ي دائ���م���ا ب��ال��م��م��ارس��ة 
والتدريب ..

ومعنى التدريب ..
هوعملية ه��ادف��ة تسعى 
ل��ت��ط��وي��رال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري 
ب����ت����زوي����ده ب��ال��م��ع��ل��وم��ات 
وال��م��ع��ارف ال��الزم��ه وتنمية 

قدراتة ومهاراتة وتحديد إتجاهاته وقناعاته وذلك 
ته وتحسين أدائه وزيادة  من أجل رفع مستوى كفاء
إنتاجيته وتحقيق أهدافه الخاصه والوظيفيه باقصى 

قدر ممكن من اإلبداع ...

Algorbany Abdeel Gleel

كرامة الشعوب جيوشها


