
رساله إلى خليفة المسلمين 
االنتحاريين 

ادعـــــو خــلــيــفــة الــمــســلــمــيــن في 
بــالد الــرافــديــن  الخليفة " ابــو بكر 
البغدادي " إلى إعادة النظر في والية 
اليمن وما يحصل لها من تدمير من 
لتنظيم  لمنتمين  ا جندكم  قبل 
القاعده الذين ال يخافون فينا دينًا 
وال يرعون ذمة ويقومون بتفخيخ 
أنفسهم ويقتلونا ويقتلون جندنا 

واطفالنا فهل هذا هو الدين ..؟!!

االهم ..
األهـــم مــن توفير إكــرامــيــة الشهر 

الكريم
األهــم مــن توفير معاش اإلعــانــات 

والشؤون االجتماعية
األهـــم مــن توفير الكهرباء والــمــاء 

والمشتقات النفطية
األهـــــم مـــن إيـــجـــاد حـــلـــول لــلــوضــع 

االقتصادي المنهار
األهــم من وقف إراقــة الدماء ووقف 
ــبــالد  ـــجـــاري فـــي طـــول ال االقــتــتــال ال

وعرضها
األهم من ذلك كله.. في شريعة دولتنا المصونة

هو اسكات «اليمن اليوم» وحصار «جامع الصالح»!!

آلة الحرب والدمار والقتل لن تتوقف 
وأنتم يا قادة المشترك من اوصلتمونا 
الى هذا الطريق المسدود يوم وصلتم 
لرهانكم ونسيتم وطنًا يترنح بأكمله.. 
اليوم أنتم من تقودون الوساطات أنتم 
من تتالعبون بالنار على شعب اعزل 

يعيش باحثًا عــن قــوت يــومــه.. اليوم 
وضحوا للعالم من يقتل من ؟ ومن اجل 
ماذا؟ ومن المعتدي؟ دعوا الجيش يردع 
من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن 
ومصالحه تكلموا مثلما كنتم معارضة 

فاشلين تمامًا.

جماعة مراوغة بغباء مقرف، 
وجـــمـــاعـــة مـــكـــابـــرة لتضحي 
بغيرها، وجــمــاعــة ال تعترف 
باخطائها بل تكررها.. جماعة 
كلما فشلت وانــهــزمــت تحمل 
غيرها فشلها وهزائمها.. يا هؤال 
كونوا اقوياء وشجعان واعلنوا 
بصراحة حربكم ضــد الحوثي 
في عمران بكل وضوح وتحملوا 
نتائجها هزيمة أو انــتــصــارًا.. 
واذا لم تكونوا طرف في الحرب 

اعلنوها بوضوح وطبقوها قول 
وفعًال، واخــذلــوا هــادي ووزيــر 
دفاعه كما خذلوكم حسب ما 
تدعون.. اتركوا هــادي ووزير 
دفـــاعـــه يـــواجـــهـــوا بــشــمــرقــا 
المسيرة التفجيرية ويتحملوا 
المسؤلية.. مراوغتكم وغباؤكم 
سبب هزائمكم وانتصار عدوكم 
.. حالكم اليوم في صراع عمران 
ال محاربين وال مسالمين وهذا 
الحال ال يتقنه اال المراوغون..!!

إلهي وقف السائلون ببابك، والذ الفقراء 
بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على 
ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز 
إلى ساحة رحمتك ونعمتك.. إلهي إن كنت 
ال ترحم في هــذا الشهر المبارك إال من 
أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب 
المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.. 

إلهي إن كنت ال ترحم إال المطيعين فمن 
للعاصين؟ وإن كنت ال تقبل إال من العاملين 
فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز 
القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك 
المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من 
النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا 

أرحم  الراحمين!

كانت المطالب واالحالم بكهرباء ال تنطفي 
واآلن صرنا نحلم باربع ساعات كهرباء في 

اليوم..
كــانــت االحـــالم والــمــطــالــب بسكة حديد 

وقطارات.. 
ــيــوم صــرنــا نحلم بعشرين لــتــر ديــزل  ال

للسيارات 

كانت المطالب بيمن خاٍل من الجريمة 
الــيــوم صرنا نتمنى ان تمر ساعة بــدون 

جريمة 
كان الشعار الشرطة في خدمة الشعب..

اليوم صار الشعب يطالب بحماية الشرطة 
الى جانب حمايته 

هذا هو تغييرهم وثورتهم التي اتوا بها!!

فيسبوك
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اشراف/
- من موليد١٩٨٦  مديرية صوير محافظه عمران كامل الخوداني

- حاصل علي البكالريوس فــي جامعه عــمــران عام 
٢٠٠٨م.

- عمل رئيس مجلس الشباب بمديرية صوير عمران  
- درس اللغة االنجليزية في المعهد االمريكي للغات - 

احد منتسبي القوات الخاصة

اكرم علي صالح  احمد الشعيري

وع
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  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

عبدالرحمن الزيادي

الحل في اليمن ..
«تعالوا الــى كلمة ســـواًء بيننا 

وبينكم»

ناصر باحياني

هنيئًا الحفادنا جميعًا كونهم 
ــن الـــذيـــن سيتهنون  ــوحــيــدي ال
بالكهرباء التركية بعد ٦٠ عامًا.!!

جميل مفرح

سؤال المسابقة الرمضانية لهذا 
اليوم:

القتال الذي يجري في عمران 
والضحايا التي بال حصر من أجل 

ماذا؟!

حسين عزيز

لو اتاح الله سبحانه وتعالى 
لجبال وحجار وتراب وشوارع 
وبيوت وشجر مدينة عمران 
ـــكـــالم لــهــتــفــت وصــدحــت  ال
باعلى صوتها "سالم الله على 

عفاش" .!!

طاهر حزام 

ــبــرامــج الــتــي تذكر  اخــتــفــت ال
الناس بطاعة الوالدين وعدم 
ــجــار  الـــفـــســـاد وعـــــدم ايــــــذاء ال
والــوســطــيــة ... وعــــدم الفتن 

والشتم والقتل

خالد الشكيل

ما من يوم صيام في رمضان، إال 
وقد سطرت قائمة تحمل أسماء 

الُعتقاء من النار
يارب اجعلنا ووالدينا وأحبتنا 
وكل من قال: آمين .. من عتقائك 

من النار.

ناجي المزنعي

على الــشــرفــاء والمخلصين 
فــي المؤتمر الشعبي العام 
ان يــدفــعــوا بالرئيس هــادي 
ــجــاز صفقة  والــزعــيــم الـــى إن
ــة ..تـــحـــافـــظ على   ــخــي ــاري ت
لحمة قيادة المؤتمرليتمكن 
مـــن اإلضـــطـــالع بمسؤليته 
التاريخية فــي هــذا الظرف 
الدقيق والحرج الذي يمر به 

اليمن .

الشيخة مهره آل مكتوم

داعــش العراق ونصرة سوريا 
وقــاعــدة اليمن وليبيا واخــوان 

الشر
هــم ســرطــان قــطــري أمريكي 

إسرائيلي بامتياز.

هشام سرحان 

المؤتمرالشعبي هو الكتلة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة لــكــل 
الــيــمــنــيــيــن ..والـــقـــادرعـــلـــى 
حــمــايــة الــيــمــن مــن األخــطــار 
والـــمـــهـــددات الــمــحــدقــة به 

..فحافظوا عليه ..

من قيصر الروم إلى معاوية..
علمنا بما وقع بينكم وبين علي 

بن ابي طالب..
وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخالفة 

فلو أمرتني أرسلت
لك جيشًا يأتون إليك برأس علي 

بن أبي طالب..

فــرد معاوية "مــن معاوية الى 
هرقل"

أخــان تشاجرا فما بالك تدخل 
فيما بينهما..

إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش 
أوله عندك وآخره عندي ، يأتونني 

برأسك أقدمه لعلي..

عمار الصلوي 

ياسمين الربيع 
احمد غرابهشام بن عبدالمغني

عمار البركاني

امل باوزير ..

عبير الخوالني

صادق علي مشرف

كتاباتهممنشور األسبوع

عندما كنا عظماء

صورة وتعليق

عادل بشر..
حل العين للرجال .. امر مستحب خالل شهر رمضان

ُ
ك

الصورة الحد الشباب في الجامع الكبير..

احالمنا البسيطة

الرهان الفاشل 

اإلخوان المراوغون

ابتهال

مراجعة النفس 
الــمــســلــمــون ضــيــعــوا عماد 
ـــذي هو  ــصــدق ال أخــالقــهــم ال
طــريــق الــنــجــاة الــصــدق الــذي 
يظهر كل زيف وكل حقائق 
مخبأة وراء اطماع دنيوية.. 
فمتى وجــدوه وجــدوا طريق 
النجاة والخالص مما يحل بهم 
فالمسلم الــصــادق ال يخون 
وال يخلف وعدًا وال يغدر وال 
يسرق وال يقتل.. كــل واحــد 
يــراجــع نفسه هــل هــو صــادق 

ام ال؟!

أمنيات 
اتــمــنــى ان اجـــد عالمًا 
واحـــــــــدًا يـــخـــطـــب عــن 
انقطاع مشروع المياه وما 
يترتب عليه من معاناة 

لدى الناس 
اتــمــنــى ان اجـــد عالمًا 
واحـــــــدًا يــلــقــي خــطــبــة 
رنانة في قاطعي الطرق 

وضاربي انابيب النفط 
اتــمــنــى ان اجـــد عالمًا 
ـــوى تــحــرم  ـــت ـــصـــدر ف ي

ـــداء على  وتـــجـــرم االعـــت
الكهرباء وفقًا للمعاناة 
لتي  ا و لمترتبة عليها  ا
تصل حد الموت لمرضى 
الكلى في المناطق الحارة.
ــا مثل  ــاؤن ــم ـــمـــاذا عــل ل
سياسيينا، مثل احزابنا 
يعيشون فــي عالم آخر 
بعيدًا عن معاناة الشعب 
ــــع ابــســط  ـــيـــومـــيـــة م ال

الخدمات السياسية !!

الحسن الجالل

هـــــامـــــات 
وطــــنــــيــــة 
عـــظـــيـــمـــة 
اليــســتــهــان 
بــــــــــهــــــــــم 
وبمواقفهم 
ــــة  االصــــيــــل
والــوطــنــيــة 
الــــثــــابــــتــــة 
رفــضــوا كل 

االغراءت واالموال والعروض التي 
قدمها لهم االخــوان من اجل بيع 
ذممهم وخيانة الــوطــن اال انهم 
اصــروا على الــوفــاء وفضلو الوطن 
والدفاع عنه والعمل الجله ورفضوا 

كل عروض السفهاء..
صــمــدوا رغـــم كــل الــتــهــديــدات 
ــال واالقــصــاء  ــي ومـــحـــاوالت االغــت
فتحية اجــالل وتقدير واحــتــرام 

ووفاء لهؤالء االوفياء.. 
ثر وعلى سبيل المثال 

ُ
إنهم ك

االســتــاذ المناضل عبده الجندي 
والشيخ موسى المعافى..

مشكلة البلد 
الــحــقــيــقــيــة 
تــــكــــمــــن فــي 
عجز وضعف 
الـــدولـــة تــجــاه 
مخربي أنابيب 
ــراج  النفط وأب
الـــكـــهـــربـــاء .. 
قـــفـــت  و ا  ذ إ
ـــة بــقــوة  الـــدول

أمــام أولئك المخربين فنحن في خير 
وإن عجزت كما هو حاصل اليوم ال شيء 

يدعونا للفرح على اإلطالق!!

كلمة حق

مشكلة

عاطف مفرح

عبداهللا البداي


