
قاطعو األرحام

قــنــاة «الــيــمــن 
اليوم» أصبحت 
ــى  تــــتــــربــــع عــل
ــي  الــــــعــــــرش ف
قلوب الماليين 
.. ومـــــا حــصــل 
ــهــا هـــو إعـــالن  ل
عن مدى قوتها 
ومــصــداقــيــتــهــا 

ونجاحها وأثرها الذي هز كيان اإلخوان 
أدعياء الحرية والرأي.

من اجل اليمن ....
هنالكـ صباح جميل 

يختبأ خلف األيام 
متنا 

ُ
صــبــاح يحمل أل

وآوطاننا السالم 
ــــاح ُيـــــغـــــرد بــه  صــــب

األطفال فرحًا 
ــه الشيوخ  وُيــصــلــي ب

شكًرا وعرفانًا 
ال يــزال ُمختبئًا ذالكـ 

الصباح ,،
ر توحدنا باسم 

ُ
ينتظ

الدين ، والوطن ، والكرامة ..
اليمن اغلى - واسمى اجعلوها اولى اهتماماتكم..

ارفعوا مصلحتها فوق مصالحكم ..
غلبوا مستقبل اجيالها على خالفاتكم ..

انها تستحق التضحية.. فلكم هي التضحيات 
التي قدمتها من اجلكم..

ــن  تــــعــــرفــــهــــم م
إرهــابــهــم النفسي 
والمعنوي المكسو 
بــــخــــطــــاب الــــويــــل 
ــور والــعــمــالــة  ــب ــث وال
واالندساس و الخيانة 
والتأليب واالنقالب 
والتقليب.. إرهاب ال 
يعرف خلقا وال دينا 
وال أدنــى قيمة ذات 

قيمة، ولتعرفنهم في لحن القول 

والتهديد واالتهام 
ــحــكــم المسبق  ل و ا
والـــظـــن الــخــبــيــث.. 
وفي نكران المعاناة 
ــي  ــت ـــعـــددة ال ـــمـــت ال
تطال عامة الناس.. 
وفــي االستمرار في 
التجنيح نحو معارك 
ــقــصــد  فــــرعــــيــــة ب
صــرف األنــظــار عن 

فسادهم وعبثهم !

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- من مواليد محافظة ذمار 
- درس الثانوية العامة بمدرسة عقبة بن نافع 
- ماجستير بالقانون والعلوم االدارية للتنمية 

- من الشباب الناشطين بالمجال الحقوقي 
- لديه العديد من المساهمات والنشاطات في هذا 

المجال ..

عبدالله البداي 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

يمنى احمد

اللصوص ينشرون األزمات فوق 
رؤوس اليمنيين الى ان اصبح الوجع 
والقهر والظالم هو الشعور العام 

في العاصمة صنعاء..

طالل السياني

العنوان غلط يا حرس الرئيس
ــفــرقــة هي  جــامــعــة االيـــمـــان وال
مقرات اإلرهاب مش جامع الصالح!

ناجي المزنعي

العفو ألذ بكثير من االنتقام
والعمل أمتع من الفراغ

والقناعة أعظم من المال
والصحة خير من الثروة 

محمد الوجاري

بعد تعميم الداخلية وتحذيرها 
المواطنين من االحتجاج او الخروج 
الى الشارع في مسيرات.. احتج من 

سطح منزلك!! 

عبدالملك الفهيدي

اقتحام.. مداهمة.. مصادرة.. 
نهب.. اغالق.. كلها ألفاظ يحبها 

العسكر ويكرهها االعالمي..!!

منى خالد الحرازي

العالم كله ينتظر كأس العالم.. 
ونحن اليمنيين ننتظر الكهرباء.. 

أسفي!

سام الغباري

اذا كان اشعال االطــارات انقالبًا 
فيمكن ألي بنشري يملك مخازن 
هائلة من االطارات المستعملة أن 

يصبح رئيسًا في ليلة واحدة!!

أبو عبود

لو ان االصالح يذكرون الله مثل 
ذكــرهــم عــفــاش لــنــزلــت عليهم 
سكينة من السماء ولكانوا مالئكة 

الله في ارضه..

نسمة هواء

سنجد ما نريد يومًا
وسنكون مع من نحب قريبًا

وسنبكي فــرحــًا لــحــدوث أشياء 
تمنيناها طويًال

تعامل مع الله من باب الثقة به

ياسمين ربيع

أنا لست وحيدة .. لعلي قدمت إلى 
هذه البالد قبلهم

أو أني المتبقية هنا .. بعد أن رحل 
الجميع

عمار الصلوي 

ــعــة  ـــارات راب اصـــحـــاب شـــع
وخامسة وأصــحــاب شــعــارات 

مساواة ..
إن كـــان فــيــكــم الــخــيــر كــان 
رفعتم من توعية المجتمع 
اليمني ضد االمــراض واألوبئة 
المنتشرة في ربوع اليمن الذي 
يعاني من أمراض مميتة تحصد 
المئات من االرواح سنويًا بل 

يوميًا..

هل يوجد مسئول يمني 
يحب اليمن ويجعل اكثر 
عمله (مــش كل عمله) 
لصالح اليمن.. هل يوجد 
رئيس حزب يساعد في 
بناء الوطن.. هل يفكرون 
كيف يعملون على تقدم 

الوطن..؟
هل يكفون عن التآمر 

والتقاسم لهذا الوطن المسكين؟
هل الحصول على المال والسلطة 

هدفهم الوحيد في هذه الحياة؟

هـــــــل عــــلــــمــــاؤنــــا 
ــا يـــؤدون  وفــقــهــاؤن
واجبهم الديني تجاه 
شعبهم ووطنهم؟ 

هل نسكت أم نثور؟
واذا سكتنا الى متى؟ 

رنا كيف وضــد من، 
ُ
واذا ث

وكلنا مشاركون في التعصب 
االعمى الجاهل ..؟!

دعونا نرمي العداء وننسى االحقاد 
ولنجعل شعارنا جميعًا

«اليمن أوًال».

هشام بن عبدالمغني

نبيل حيدر 
منار صالح

نبيل سبيع

صادق السالمي 

بسام الشوذبي

صالح دبوان 

ابتسام الفرح 

عادل بشر جميل مفرح

عادل الربيعي

كتاباتهممنشور األسبوع
ً
اليمن أوال

صورة وتعليق

سعيد صالح الحميقاني

رغم الظالم الحالك.. إال أن األمل أقوى..

االخوان 
«اليمن اليوم» وطن!! 

جلسوا يمكنونا: "ال تقطعوا الرحم يا عباد 
الله!"،

"إياكم وقطع األرحام يا عباد الله!".
وأول ما مسكوا حكومة، قطعوا علينا الكهرباء،

والبنزين،
والديزل،

والغاز،
ولــو بيدهم يقطعوا أي حاجة معك قابلة 

للقطع بايقطعوها وال هم آسفين!
محطة مأرب الغازية ودبيب البنزين والديزل 

والغاز كلهن "مؤنثات"،
ليش ما تعتبروهن "أرحام"؟!

هستيريا االخوان 
مع اول دقيقة تعود القناة لبثها 
الــمــعــتــاد .. سيعيش االخــــوان 
وكل الشامتين حالة هيستيرية 
قد تدخل البالد في ازمــة حبوب 
ضغط وسكر بجانب ازمة البترول 

والديزل..!!

ـــــه الـــــتـــــاريـــــخ بــايــشــهــد ل
واســـــمـــــه ســــــوف يـــتـــردد 

ــد ــل ــخ ــت ــــــاحــــــرف نــــــــور ي ب
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

ــعــهــده قـــد صــنــعــنــا مجد ب
ـــعـــهـــده نــجــمــنــا يــصــعــد ب

ونــــلــــنــــا فــــخــــر مـــــالـــــه حــد
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

ــعــفــاش كــــان بـــانـــي الــســد ف
ــجــد ــــــان ال ذي اتــــدمــــر زم

وكــــم غـــيـــره ســـــدود شيد
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

ـــن قـــــد وحــــد ـــشـــطـــري ـــل ول
ــغــد  ـــق حـــلـــم جـــيـــل ال وحـــق

ــــــجــــــازات مـــــا تــعــتــد لـــــه ان
ســــــــــالم الـــــــلـــــــه عــــفــــاش

ــات ــخــدم ــعــهــده اوجـــــد ال ب
ــطــرقــات ــعــهــده شــقــت ال ب

وكـــهـــرب الــــف مــيــجــاوات
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

وكــــــم طــــــالب بــالــمــلــيــون
اهــــــل عــــهــــده الـــمـــيـــمـــون 

ــكــر ســـــوى مــجــنــون ــن وال ي
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

ـــه وكـــــل مــخــلــف ـــري بـــكـــل ق
ــد بــتــشــوف مستوصف اكــي

ــف ــهــت واال مــــــدرســــــه ت
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

واقــــــوى جــيــش قـــد اوجـــد
درب قـــــــادتـــــــه احــــمــــد

ذاك الــــــفــــــارس االوحــــــد
ـــه عـــلـــى عــفــاش ـــل ســـــالم ال

صدى القافيه 

سالم 
الله على 
عفاش 

االنقالبيون
حين يتهمك لص باللصوصية، إما أن تقتله أو تنفجر 

حسرة وقهرًا وتموت..
واليوم تخيلوا أن يقف ثلة من االنقالبيين ولصوص 
المواقف والمبادئ، ليتهموا من أرادوا التعبير عن 
حاجاتهم وعدم احتمالهم المزيد من القهر والجوع 
والحاجة، باالنقالبيين.. فقط ألنها كانت المرة األولى 
التي يخرج فيها الجوعى والمحتاجون والغاضبون، دون 
وصاية وإشــراف من هؤالء المرتزقة، باعة المواقف 

ات. والضمائر والقيم والوالء

لن يفلحوا
لن تفلح حيلة األراجيف 

االخوانية االخيرة ..!
ــنــؤكــد من  ــعــود ل وســن
ــــذكــــر بــكــل  جـــديـــد ون
الــفــضــائــح والـــمـــواقـــف 
والمحصالت التي تقول 

بــان اإلخــــوان فــي اليمن 
هم الصانع األبشع للفساد 
والــراعــي األول لإلرهاب 
ـــقـــاعـــدة و  ــنــظــيــم ال وت
اكثر الجماعات تشويهًا 

لإلسالم وقيم الدين ..!

وعود عرقوب 

الرحمة.. 
آه أيها الوطن العربي الكبير.. اكبر الخيانات تسجل ضدك 
فأصبحت تضيق ذرعًا بأبنائك وفضلت االنقسام الى جبهتين.. 
قسم جعلته ينعم بكل شيء وقسم حرمته من كل شيء.. 

الرحمة..

كانوا خالل «أزمة ٢٠١١م» يتحدثون عن أن اليمن وبمجرد 
ان يتم تغيير عفاش ستنتقل في غضون اشهر قليلة الى 

مستوى دول العالم االول..
اآلن وبعد اكثر من سنتين ونصف على تغيير النظام ال نريد 
منهم ان يحققوا تلك الوعود .. نطالبهم فقط بأن يعيدوا 
للبالد وضعها الذي كانت عليه عــام٢٠١٠م وال اقصد هنا 
بأن يعيدوا عفاش الى الُسلطة، وانما ان يعيدوا لنا االمن 
ثر 

ّ
واالستقرار وكل ما يرتبط بحياة المواطن المعيشية.. وك

الله خيرهم!!


