
األمناء/خاص:
ننبه املواطن الكريم وحرصا عىل عدم ضياع ماله والدخول 

مع  مهاتــرات  يف 
بيــع  محــات 
)ريدمي  تلفــون 
وجميع   )note9
ت  نــا تلفو
حيث  )ريدمي(، 
للصحيفة  وصلت 
عــدة شــكاوى 
بتلفونات  مرفقة 
توقفت  جديــدة 

دون  العمــل  عن 
أي مشــكلة مع العلم بأن محات البيع ترفض معالجة املشكلة 

وتعتذر بعدم وكيل )عذر أقبح من ذنب(!
وحرصا من الصحيفة عىل عدم خسارة املواطن مبالغ مالية 

فإنها تحذر من رشاء هذا النوع من التلفونات.
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المقال االخير

هناك أمــور تحريك بــل وتجربك عىل 
إعادة حســاباتك.. أمور تجربك عىل تكريم 
أضعف الكائنات، وأمور تجربك عىل أن تقيم 
الدنيا وال تقعدها ألن منكرا تشــمئز منها 
"نساء ربات الحجال"، بتعبري اإلمام عيل بن 

أيب طالب كرم الله وجهه.
رشيط  أشاهد  وأنا  إعجاب  أميا  عجبت 
فيديو قصري لصقر هبط بقوة عىل مساحة 
صغرية وكان هدفه خمسة صغار وبرسعة 
عىل  تنقض  الدجاجــة  أمهم  رأيــت  الربق 
الصقر ودارت بينهام معركة رشســة كانت 
لصالــح الدجاجة، واختبأ بعــد ذلك الصقر 
بداخل حيز ضيــق والدجاجة أمامه تتوعده 
والصقر يرصخ يف مواجهتها وكأنه يصيح 
"يا مســلمني" ثم تركته بعد أن تيقنت أنه 
جبان، واملشــهد يذكرين بــأدب الامعقول 

الذي ظهر يف ستينات القرن املايض.
شــكا  متاما  مغايــر  مشــهد  ويف 
ومضموما وذكرتني الواقعة بـ "يوم الربوع 
عىل قرنــك وقرن بــوك"، ألن الواقعة التي 
األربعاء 29 ســبتمرب 2021م،  ضاق صدر 
من أن يتســع لها ألنها ال ترشفه ألن بيحان 
ليســت حلة حزينة حلة العار عندما حزمت 
قيادات األلوية العسكرية األربعة إن مل تكن 
الخمسة، عدتها وعتادها من البندقية اآللية 
ومرورا بقذائف الهاون والدوشــكا وانتهاء 
باملدرعات .. خمســة ألوية بعدتها وعتادها 
ورجالها سلموا بيحان ونجوا بجلودهم من 

الحوثيني!
حيــاِك الله يا دجاجــة.. أيتها املغوارة 
وأنــِت تتصدين للمعتدي الصقــر ولقنتيه 
درسا يف النزال وحامية األطفال .. ولكم الله 
أيتها الكتاكيت وحفظ الله لكم أمكم الباسلة 

املغوارة .
وأقول لأللوية الخمســة: هل يعقل أن 
تكون دجاجة أشــجع منكــم عندما صدت 
الصقر ولقنته درســا يف املصارعة عندما 
شمل املشــهد صنديدا ورعديدا؟ حفظ الله 

الدجاجة وال نامت عني للرعاديد.

جنيب محمد يابلي

الدجاجة التي تصدت 
واأللوية العسكرية 

التي توارت!

مزرعــة جعولــة 
لتسمني العجول.

من ذاكرة الجنوب

تحذير هام.. تلف هاتف جديد 
لم يتجاوز الشهرين!

 محافظ عدن: "كريتر أصبحت آمنة وسيتم محاسبة املتسببني"

قصة وطن..


