
ــر الكهرباء  ال يعنيني وزي
كشخص ولــكــن مــا يعنيني 
كمواطن إال وزيــر الكهرباء 
كــمــســئــول جــعــل مـــن حــال 
الكهرباء في اليمن مأساويًا 
جــدًا بسبب أســلــوب إدارتـــه 

وتعامله .... 
ال يهمني خلفيات الظروف 
ــمــبــررات على  ــاب وال واألســب
اإلطالق التي سيسوقها ألنها 

تكررت آالف المرات مما أدت إلى فشل 
الوزارة وبالتالي فشل وزيرها ... وخالل 
تكرار الفشل الذي تجاوز مئات المرات 
لم يعلن تأسفه للوطن والمواطن عن 
هذا الفشل ويعلن انسحابه واستقالته 
ألنه عاجز بل مصمم على المضي في هذا 

الفشل مادام الصباح مسئوًال 
والمساء سامرًا تحت أضواء 
الــكــهــربــاء مــن مــولــد خاص 
ــــوال تنهال عليه  بــه واألم
فليذهب الوطن ومــن فيه 

للجحيم ....
 اكـــــرر مــــرة أخـــــرى . ال 
يعنيني وزيــــر الــكــهــربــاء 
كشخص بيني وبين ابنه كل 
احــتــرام وتقدير متبادل، 
ولــكــن مــا يعنيني إال وزيـــر الكهرباء 
كمسئول علي وعلى كل يمني في مجال 
الطاقة والكهرباء فليقدم استقالته 
وليذهب من المسئولية غير مأسوف 
عليه وليتركها لمن هم أقــدر وأجدر 

منه وليتق الله فينا جميعًا.

ــن  ــــمــــتــــضــــرر م ال
ـــيـــات الـــتـــي  ـــعـــمـــل ال

يخوضها الجيش ..
ـــر عــن  ـــب ـــع مــــــن ي
ــوضــوح  اســتــيــائــه وب
ــي  ــعــال ـــصـــوت ال ـــال وب
ــقــوات  ــحــرك ال مـــن ت
ــضــرب  ــحــة ل ــمــســل ال
معاقل اإلرهـــاب في 

اكثر من مكان ..
من يعمل على بناء قوة مسلحة 

«خـــاصـــة» عــلــى حساب 
المؤسسة العسكرية

ــك  مـــن يــفــعــل كـــل ذل
هــو بالتأكيد مــن يقف 
خــلــف مــخــطــط تدمير 
وتفكيك الجيش تحت 

اسم هيكلته
وهو من يرعى عمليات 
االغـــتـــيـــال والــتــصــفــيــة 
التي تطال ضباطه وافـــراده منذ 

٢٠١١م وحتى اليوم.. 

ال يرهبكم أطــفــال ومراهقو 
ومرابيش عناصر القاعدة.. نحن 
بحمدالله مسلمون ومؤمنون من 
يوم وصلت رسالة الصادق االمين 

والى يوم الدين ان شاء الله..
عناصر القاعدة ومن واالها من 
بعض المغرر بهم وهم بحمد 
الله قلة اطفال + مراهقون من 
ابــنــاء بعض الــقــرى والــعــزل في 
بعض المديريات.. ومــا تقوم 

به القاعدة هو تطبيق نسخ لصق إلرهاب 

ما كان يسمى بالجبهة، واليوم ما 
تقوم به القاعدة من ارهاب هو 
نفسه ماكان يحصل ألهلنا من قبل 
الجبهة والتخريب في الثمانييات 
والسبعينيات اصمدوا يا شباب.. 
اصــمــدوا يا أهلنا في البيضاء ان 
الباطل زائل والحق مستقر باذن 
ــيــون  ــلــه وال يرهبكم االرهــاب ال
واعلموا ان األعمار بيد الله وحده 
وهو المحيي والمميت.. الجيش 

منتصر وأنتم الى جانبه...

قـــوات الجيش واالمــن 
تخوض هذه االيام حرب 
عادلة ومخلصة وشريفة 
ضـــــد عـــــــدو اليــــرحــــم 
واليــفــرق بــيــن ضحيته 
من حيث جنسه ذكرًا ام 
انثى.. صغيرًا ام كبيرًا.. 
واليفرق من حيث حزبه 
او مــذهــبــه فــهــو يقتل 
الجميع شافعيًا وزيديًا 
وصوفيًا ومالكيًا وحنفيًا 

وحنبليًا.. 
ـــغـــدر  ــــوب ال ــــه أســــل ل
ــل  ــســل ــت ـــة وال ـــان ـــخـــي وال
ـــر وقـــطـــع  ـــي ـــج ـــف ـــت وال

الرؤوس واكل األكباد.
يتلبس بالدين والدين 
ـــل أســـاء  بـــريـــئ مـــنـــه.. ب

لالسالم وشوه صورته.
ومـــن هــنــا وجـــب على 
ــف  ــل ــمــخــت الـــجـــمـــيـــع ب

طــوائــفــهــم وأحــزابــهــم 
اتهم  ومذاهبهم وانتماء
ان يــقــفــوا صــفــًا واحـــدًا 
وبــكــل قـــوة وصـــدق مع 
ــقــوات المسلحة  ــنــاء ال اب
واالمن في حربه والعادلة 
ضــد هــذه الفئة الضالة 
ــــدعــــاء له  الــخــبــيــثــة وال
بالنصر وأستئصال هذا 
الورم الخبيث المستشري 
في جسد األمــة، ومــا من 
احـــد يــقــف ضــد الجيش 
اال وهــو منهم او انسان 
مريض اليهتم بوطنه 

ومصالحه . 

ـــــدور  قــــمــــت ب
ــــوظــــف صــحــة  م
ــمــدة  ــيــئــة، ول ــب ال
ــــا  ســـاعـــتـــيـــن وأن
أجــــــري فــــي حــي 
مله  بكا لسنينة  ا
وربــــــــــع شــــــارع 
الستين من دكان 
ـــى دكـــــان.. من  إل
بقالة إلــى بقالة.. 

من محل إلى محل من مطعم 
إلى مطعم بحثًا عن دبة مـــاء 
بـــــاردة حتى ولو كانت بـ٥٠٠ 
ــال مــش مشكلة.. المهم  ري
اروي عــطــشــي وضــيــوفــي 

الكرام.
طبعًا.. تعبي 
كــلــه راح هــدرًا 
ت  ومعاناتي باء
بالفشل والسبب 
كــمــا تــعــلــمــون 
ويقول أصحاب 
الـــــمـــــحـــــالت:» 
ـــــــــوش  ـــــــــاب «م
كــهــربــاء».. أين 
الــكــهــربــاء «مـــابـــوش مـــاء».. 

مابوش أمن..
ياحكومة الـــوفـــاق.. نريد 
شـــربـــة مــــاء بـــــاردة أضــعــف 

االيمان.. أثابكم الله..

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- ولد في  ١ فبراير، ١٩٨٦م
- درس الثانوية بمدرسة الشهيد االحمر

- خريج  كلية التجارة خمر 

- معيد بكلية التجارة  قسم المحاسبة
ــشــطــة االجــتــمــاعــيــة  ــعــديــد مـــن األن - لـــه ال

بالمنطقة.

عبدالله الصعري 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

رياض نوري

نظم وقتك وتــذكــر أن جدولة 
أعمالك وترتيب اولوياتك يمنع 
تراكمها ويجعلك تركز على إنجاز 
األولــــى فـــاألولـــى  سيجعلك أكثر 

تحكمًا في حياتك..

العربي فؤاد

ال إراديـــــــًا تــنــطــلــق الـــزغـــاريـــد 
وهــتــافــات الــنــســاء واالطـــفـــال  من 
مــنــازل حّينا واالحــيــاء الــمــجــاورة 
بمناسبة عــودة التيار الكهربائي 
بعد انقطاع تام ليومين متتاليين ..

الكهرباء حريوة!!

اكرم االنسي

ال تستغربوا اذا سمعتم خطباء 
وأئمة جوامع اإلخــوان يدعون الله 
بأن ينصر اخوانهم المجاهدين من 

تنظيم القاعدة في اليمن..
هم عيال عم!!

السنباني عبدالغني

الحاسة السادسة.. عند المواطن 
اليمني...

أنه يصحو أول ما تجيىء الكهرباء..

طارق العذري

يقولون.. نتمنى لك أحالمًا سعيدة
ليس هناك احد يقول ..(نتمنى 
لك واقعًا جميًال)..وماذا نفعل بحلم 
جميل ونحن نعيش في واقع يمني 

مرير جدًا..

عمار الجيش

األخــوان والمشترك يدعون الى 
موتمر حوار وطني جديد...

يعني مؤتمر الحوار الذي تم كان 
حفل تعارف!!..

محمد صالح مونس

لبسَت رداء المجد والعز يا علي.. 
وغيرك بثوب الخزي والذل مبتلي

فؤاد النهاري

ــن تــمــكــنــوا من  ــذي األشـــخـــاص ال
ــهــم  ـــجـــاح رغـــــم كــــل ظــروف ـــن ال
 ما يكونون 

ً
المستحيلة هم عــادة

ببساطة اشخاصًا ال يعرفون معنى 
لالنسحاب.

جمال المخالفى

كل ما وعد صالح سميع بتحسن 
ات   ــاء وعـــــدم االنـــطـــفـــاء ــهــرب ــك ال
ازدادت ســوءًا وانقطاعًا.. ياليته 
يسكت عــن اطـــالق تصريحاته 

ووعوده الكاذبة..

منار صالح

قبل ١٤٠٠ عام كان اليمنيون 
هم طالئع الفتوحات االسالمية في 
أنحاء المعمورة لنشر االســالم .. 
اليوم وبعد مرور أكثر من ١٤٠٠ 
عام على هذه الذكرى الخالدة يعود 
الشيشاني المنتسب للقاعدة ليدعو 
ــي االســـالم  اليمنيين لــلــدخــول ف

ويقتل جنودهم !!

ال يؤمن اإلخوان بالدولة،، يسعون إلى إزالتها،، يخططون 
لما يسمونه استاذية العالم وحلم الخالفه اإلسالمية،،ال 
يؤمن اإلخوان بالوطن ،، يكفرون بمبدأ المواطنة المتساوية 
يحتقرون فكرة الدولة الوطنية. ال يؤمن اإلخوان بالمواطن.. 

اليؤمنون باألخ ..وال باألخت إال من ينتمي الى جماعتهم 
.. ال مكان للمسلمين بكافة مذاهبهم في فكر وتنظيم 
اإلخــوان.. هم تنظيم سري أقرب ما يكون إلى الجماعات 

الماسونية.. ويشبه بناء الجيتو.. 
ال يؤمن اإلخـــوان بالديمقراطية.. يستغلونها كــأداة 
يستخدمونها للسطو على مؤسسات الدولة. العقل ال مكان 

له عندهم.. يستهينون بالتفكير واالجتهاد..
 يحترفون اللعب على العواطف.. ودغدغة المشاعر.. وابتزاز 
اإلحــســاس الديني العميق الــمــوروث في فطرة اإلنــســان اليمني.. 
االستقرار ليس هو الجو المناسب الذي يتحرك فيه اإلخــوان.. هم 
يحبون أجــواء الفوضى.. ألنها تحقق أهدافهم .. يعرفون كيف 

يتحركون خاللها.. يمارسون اإلقصاء..
 اليقبلون باآلخر واليستطيعون التعايش معه .. السلم االجتماعي 
مصدر خطر على اإلخــوان.. يفقدون في وجوده مبرر وجودهم.. 

لهذا يسعون إليجاد حاالت التأزم السياسي و االجتماعي.. 
ليجدوا لهم دورًا.. وليعثروا لهم علي موضع قدم. 

أجندة اإلخوان.. أجندة مختلفة تمامًا عن أجندة الناس.. 
أجندتهم مسلحة.. مشفرة.. الغاطس منها أكبر من 
الظاهر.. السري فيها أكبر بكثير من المعلن.. المريب 
والغامض أكثر من الواضح والشفاف. اإلخوان يختطفون 
منك دينك وإيمانك وحبك لربك.. وينسبون ذلــك إلى 
أنفسهم.. يحتكرون اإليمان.. ويضعون أيديهم على 
العقيدة.. ويفرضون الوصاية على قلبك باإلكراه. اإلخوان 
يختطفون صوتك.. يسرقون إرادتك.. يستحوذون على 

حقك في تقرير مستقبلك .. 
اذا حدث ونجحوا في مخططاتهمـ  ال قدر الله.. فقل على نفسك 
وعلى بيتك وعلى أوالدك السالم اإلخوان يريدون اختطاف وطنك.. 
نشيدك.. أغانيك.. صباحك.. مساك .. ذاكرتك.. طموحاتك باختصار.. 
يريدون تجريدك من ذاتك ونفسك .. بل قد يسلبونك حياتك .. 

اإلخوان.. صيحة شر تؤذن بالخراب في كل موضع حلت فيه.

وليد محمد العمري

ماجد العديني 

يوسف الحاضري

صادق علي مشرف

سحابة صمتكمال شرف

علي الحميقانيسامي غيالن شرجبي

كتاباتهممنشور األسبوع إرهــاب االخــــوان

صورة وتعليق

ظيف اهللا البناء
ألف تحية لسعادة السفير احمد علي عبدالله صالح لدعمه الالمحدود للطفل الموهوب شهاب الشعراني الفائز بجائزة 

«صوتك كنز» على قناة «طيور الجنة» وحصوله على المركز االول .
مبروك لشهاب ومبروك لليمن.

شربة ماء ياحكومة
 اثابكم الله

حينما يموت الضمير لدى المسئول 

الجيش وطن ...

اختراعات القاعدة 
قال القاعدي بزهو : أنا أناضل من أجل دولة إسالمية 
عظيمة تحكم الشرق والغرب وأنتم تحاربونني أيها 

األغبياء 
قيل له : لبيك إسالم البطولة كلنا نفتدي ال...مدري 
ماهو ..المهم بشرنا وكيف ستكون منجزات هذا النضال 
المقدس وكيف سنبهر العالم حتى يتمنوا أن يحكم 

اإلسالم .
قال : سنقتل الممرضات والمرضى وسنبهر العالم 
باعتذارنا وسندعو لمن قتلهم بالرحمة وسنأتي ببيكاسو 
جديد يرسم بالجثث واألشالء ويلون بدماء األبرياء ..وبهذا 

نكون قد اخترعنا فنًا إسالميًا عالميًا جديدًا
قيل له : ِنعم اللوحة ياذاك ونعم االختراع والفن!!

تكاتف شعبي

تشهد اليمن اليوم تكاتفًا 
شعبيًا مهيبًا مع الجيش ضد 
أعداء الوطن (القاعدة) وهذا 
دليل واضح للمتعاطفين مع 
عناصر اإلرهـــاب انــه مهما 
تــوســعــت الــقــاعــدة بالقتل 
والدمار لن يكون لها مكان 
ــد.. والــجــيــش  ــل ــب فــي هـــذا ال
اعلنها امــس والــيــوم وغــدًا 
على  انــه مــاٍض قدمًا للقضاء

االرهاب.

الحسن الجالل

الجندي اليمني
انسان ذكــي وشجاع ومتطور ومحدث ومتميز ...يقاتل 
االرهاب .... يقاتل المخربين في مأرب والمفجرين في نهم 
.ويقاتل الحوثيين ويقاتل جوعه وفقره مع حكومة الوفاق.

يقاتل ويقاتل ويقاتل ....
ويستمر نشيده 

( في ظل راية ثورتي  ***  أعلنت جمهوريتي)

إلى أبناء البيضاء المتضررون من الحرب على اإلرهاب أكذبوا
ــة  ــــوا ولـــــو كــذب اكــــذب
واحـــــدة مــثــلــمــا كنتم 
تـــفـــعـــلـــون مـــــن قــبــل 
ــــون ان عــلــي  وتــــقــــول
عبدالله صالح هو الذي 
يخرب الكهرباء ويعمل 
(عقابًاِ جماعيًاِ.. لكنكم 
محرجون تقولونها ألنه 
ـــم يــعــد أحــــد ممكن  ل

يصدقكم..

مبارك الماوري


