
لقد عرف اليمنيون كل 
الجرائم: تفجير جامع - 
قتل متظاهرين - محرقة 
(للساحة)- غزوة مجاري 
ومــهــاجــمــة معسكرات 
- أحـــزمـــة نــاســفــة(قــتــل 
ــــح جــنــود  جــمــاعــي) -ذب
عزل - مهاجمة مستشفى 

بالتفجير وقتل من فيه (العرضي) 
- اغتياالت (مدنيين وعسكريين)- 
حــرب عصابات ومليشيات بعدة 
مناطق -قطع الطرقات - اعتصامات 

إغــالق مؤسسات الدولة - 
سقوط طيارات - تفجير 

للبيوت.. إلخ.
لكن جريمة حفر االنفاق 
هــذه جديدة حتى ابليس 
مستغرب منها ولآلن غير 
ــم تخطر  مــصــدق كــيــف ل

على باله من قبل..
شكله األن بيفكر يدخل دورة 
ــة يــتــعــلــم فــيــهــا فــنــون  ــي ــب دري
الجرائم وأساليب االغتياالت  في 

اليمن..

مقايضة
ـــــــــادات  ـــــــــي ق
حــــزب االصــــالح 
ط  سقو تعتبر 
المحافظات بيد 
تنظيم القاعده 
ردًا على سقوط 
بيد  محافظات 

انصار الله ..
ــوت  ــحــضــرم ف

مقابل عمران .. وأبين مقابل صعدة .. 
ويبشرون بسقوط الضالع بيد القاعدة 

مقابل الجوف..
قاتلهم الله ..

أرزاق
اصغر نافذ يصرف له 
شهريًا ألــف لتر بترول, 
كان يبيعها ب ١٢٥ ألف 

ريال شهريًا,
بعد الجرعة المباركة 
أصــــبــــح الـــنـــافـــذ يــبــيــع 
مخصصه من البترول ب 

٢٠٠ ألف ريال.
البترول مجرد عينة, قس على ذلــك الفول 
ــزل وبقية الــمــواد  ــدي والــفــاصــولــيــا والــقــمــح وال

الغذائيه..

فيسبوك
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اشراف/
- من مواليد ١٩٧٥مكامل الخوداني

- خريج جامعة صنعاء
- صحفي - منذ عام ١٩٩٩م.

- مراسل صحفي بصنعاء لعدد من الجرائد 
الخليجية. 

- رئيس تحرير للعديد من المواقع االخبارية.

طاهر حزام 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

طالل السياني

وانا اقول ليش اإلصالحيين كل 
جمعة يجمعوا تبرعات لغزة 
وكــل جمعة يكسروا رؤوسنا 
على االنــفــاق حتى فــي الصالة 
يقرأ أيات االنفاق وفي االخير 
اتضح انــه لحفر نفق إلــى بيت 

الزعيم وليس نفقًا في غزة.

حسن زيد

إمـــا أن تــقــاتــل عــنــا ومــعــنــا في 
معركتنا نحن وفي الزمان والمكان 
ــذي نــحــدده، مالم فأنت عميل  ال
ــورة  ــث ــن وعـــدو لــلــوطــن وال وخــائ
لديموقراطية  لجمهورية وا وا
والوحدة والسالم (شعار البعض).

فايز حميد 

ـ اذا أردتـــم أن تعرفوا معاني 
ــشــرف فــاكــتــبــوا عن  الــرجــولــة وال

الجيش .
ـ واذا أردتــم ان تعرفوا معاني 
البطولة والتضحية اكــتــبــوا عن 

الجيش. 
ـ واذا أردتم ان تعرفوا الوطنية 
وحب الوطن فاكتبوا عن الجيش .

شرف البلدان جيوشها.

بسام الشوذبي

بما ان هذه ثاني محاولة إلغتيال 
الــزعــيــم ، فاعلموا انــه سيكون 
هناك محاولة ثالثة ورابعة و و .. 
إلخ ، حتى ينالوا مرادهم إذا لم يتم 
تقديمهم للمحاكمة وفضحهم 

امام الشعب حاٌال..

رياض األحمدي

ــي لــســت مـــن أي  ــن الــحــمــدلــلــه أن
إقليم.. كفرت باألقاليم وكانت 
 في بطون األحــزاب 

ً
لم تزل أجنة

والسياسيين.. يمني فقط.

طه عزالدين

ـــيـــشـــيـــات)  ـــمـــل تـــــعـــــددت (ال
والجماعات اإلرهابية، والكفر بها 

واحد .!

ابو االيهم اليعوي

واقعنا المؤلم أصبح الجندي فيه 
ــذي يخفي سالحه وهويته  هو ال
أمــام المجرمين ونقاط التفتيش 

في الطرقات بين المحافظات.
ادريس الشميري 

ـــان تــحــزبــك او انــتــمــاؤك  إذا ك
السياسي يدفعك للمواربة والبعد 
ــول الــحــق أو الــســكــوت عن  عــن ق
ــبــاطــل فــتــبــًا لــك وبــإنــتــمــائــاتــك  ال

ووطنيتك ،

د.يوسف الحاضري

لو قام الرئيس منذ اعالن الجرعه 
بــتــغــيــيــرات إقــتــصــاديــة شاملة 
وحــركــة نهضوية ملموسة بدال 
لوصلنا الى مرحلة رضا من الشعب 
بدٌال من هذا الهيجان واالحتقان 

الشعبي

طفشان..
دائمًا قل: اللهم صل وسلم على نبينا 

محمد. 
شايل هم..

ــه ال إلـــه إال 
ّ
ــل ــمــًا قـــل: حسبي ال دائ

هــو عليه توكلت وهــو رب العرش 
العظيم. 

متضايق..
ه وال حول وال 

ّ
دائمًا قل: ال إله إال الل

ه .
ّ
قوة إال بالل
حزين..

دائمًا قل: إنما أشكو بثي وحزني إلى 
ه. 

ّ
الل

غير موفق في حياتك..
ه عليه 

ّ
دائمًا قل: وما توفيقي إال بـ الل

توكلت و إليه أنيب. 
غير سعيد..

ه ونعم الوكيل .
ّ
دائمًا قل: حسبي الل
أتعبتك الدراسة..

ــمــًا قـــل: الــلــهــم أرزقـــنـــي أعلى  دائ
الدرجات في الدنيا واآلخرة .

تعبت من هم الدنيا..
دائمًا قل: اللهم أجعل همي اآلخرة 

..

غير محافظ على الصالة..
دائــمــًا قــل: اللهم اجعلني مقيمًا 

الصالة ومن ذريتي. 
تريد أن تتزوج أو الذرية..

دائمًا قل: ربي ال تذرني فردًا وأنت 
خير الوارثين. 

تشعر أنك وحيد..
ــي هــب لــي مــن لدنك  دائــمــًا قــل: رب

سلطان نصيرًا. 
سعيد..

ه حمدًا كثيرًا 
ّ
دائمًا قــل: الحمدلل

مباركًا.
ترتجي تحقق أمنية..

ه وأتوب إليه. 
ّ
دائمًا قل: استغفر الل

في قلبك شيء على أحد..
ــلــهــم اجــعــلــنــي من  دائـــمـــًا قــــل: ال
الكاظمين الــغــيــظ والــعــافــيــن عن 

الناس. 
كل وقتك معصب..

دائمًا قل: اللهم اسكن غضبي بال 
ه.

ّ
حول وال قوة اال بالل

ة القرآن.. تريد أن تداوم على قراء
 دائــمــًا قــل: اللهم أجــعــل الــقــرآن 

الكريم ربيع قلبي. 
تريد بيتًا في الجنة..

ه 
ّ
ه أحــد، الل

ّ
دائمًا قــل: «قــل هو الل

الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له 
كفوا أحد»..

تريد بيتك ذا كنوز ونخل..
ــه وبحمده 

ّ
 دائــمــًا قــل: سبحان الــل

ه العظيم..
ّ
سبحان الل

تريد أن تترك الغيبة والنميمة..
دائمًا قــل: اللهم اجعل كتابي في 

عليين واحفظ لساني عن العالمين.
تريد أن تمضي مطمئنًا..

ــي استودعك  دائــمــًا قــل: اللهم ان
نفسي وأهلي وديني وخواتيم أعمالي.

عبداهللا العودي 

كتاباتهم
لكي تكون اسعد الناس .احفظ هذا 

صورة وتعليق

خالد طاهر علي

الجندي اليمني ... شرف وطن وكرامة امة نثق بجيشنا..

من هم مخربو الوطن؟
الجريمة االرهابية 
ــــتــــي حـــــاولـــــت أن  ال
تــســتــهــدف شخص 
الزعيم علي عبدالله 
ــح وأســـرتـــه من  صــال
خالل حفر نفق يمتد 
إلــى منزله والمسجد 
ــي فــيــه  ــصــل ــــــذي ي ال
كشفت مدى االرهاب 

والوحشية التي يتمتع بها ممولوها ومنفذوها 
والمخططون لها وعلى الجميع أن ال ينسوا 
هذه الجريمة ويطالبوا بكشف النتائج للرأي 

العام ليعرف الشعب من هم مخربو الوطن.

يمن ال سعيد
ــهــن اجــتــمــعــن  ــل ك
عندنا في اليمن «الال 
ســعــيــد»: دعــشــنــة، 
ــة،  ــل عـــرقـــنـــة، صــوم
ســـــورنـــــة، اخــــونــــة، 
ـــة، ســلــفــنــة،  ـــن حـــوث

دمجنة، قعدنة..
ل،  ويقولون لك تفاء
نـــحـــن عـــلـــى طــريــق 

الدولة المدنية الكافلة للحقوق والحريات و.. 
وأنت خائف تخرج من البيت وتعبر عن رأيك 

وتلبس اللي تشتي .!!

لو تم محاسبة التموين العسكري والحد من صرفياته 
المبالغ فيها لوفرت الدولة مئات الماليين، خاصة عندما 
نعلم أن احد الوزراء يتسلم مخصصات مائتي فرد ومثله 
الكثير.. وكأن نهبهم لوزاراتهم وفسادهم ال يكفي وال 

يفي باشباع طمعهم ..خيرة الله.

طمع التموين العسكري

منشور األسبوع

الحسن الجالل 

معاذ البركاني 

صالح الحنشي 
رشاد الصوفي 

طارق الحداد

اشراق المقطري

مشغولون ..
ـــشـــغـــول بــمــن  ـــمـــرم ـــمـــؤت ال
حفرالنفق.. واإلصالح مشغول 
بــالــحــشــد الــشــعــبــي لــمــواجــهــة 
الـــحـــوثـــيـــيـــن.. والـــحـــوثـــيـــون 
مــشــغــولــون بــالــحــشــد الشعبي 
لرفض الجرعة.. واإلشتراكي 
مــشــغــول بتقسيم الــوظــائــف 
نــصــفــيــن.. والـــحـــراك مشغول 
بطرد الشماليين.. والقاعدة 

مشغولةبقتل الجنود.. والمواطن مشغول بكل 
هذه البالوي..

حماقات
عــون المعرفة والثورية  كــل مــن يــدَّ
وحب الوطن  عليهم أن يدركوا جيدًا 
أنه إذا كان العلم هذا ال ينفع في الدنيا  
فلن ينفعهم في اآلخــرة أيضًا.. «ومن 
كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى 
وأضل سبيًال».. سيضيعونا ويضيعوا 
البلد واألمة بسبب حماقاتهم وأحالمهم 

البعيدة عن الواقع ؟

عبده حمود القحطاني 

عبدالرحمن الزيادي

ابتكار جديد 

لكل االحزاب 
رسالة إلى كل األحزاب والتنظيمات 
ــيــة والــثــوريــيــن  ــن ــدي الــســيــاســيــة وال
والثوريات و«الناشتين» و«الناشتات» 

والمستقلين والمستقالت:
لوال الله ومن بعده صمود وتحدي 
وصبر وتنازالت الزعيم علي عبدالله 
صالح والمؤتمر وقواعدهم وأنصارهم 
ومحبيهم طيلة األعوام الثالثة التي 
مضت لما كنا وصلنا إلى ماوصلنا إليه 

اآلن من انهيار شبه تام لتيار االسالم السياسي 
الــذي استحوذ واغتصب البلد والسلطة وكاد 
ان يقودنا إلــى محاكم تفتيش ودولـــة خالفة 

ــي من  ــعــان ـــة» وكـــنـــا ســن ـــشـــي «داع
حكم ديكتاتوري ديني قائم علي 
مبدأ التكفير والتخوين واالقــصــاء 
والتهميش لذلك ال تحاولوا استعداء 
هذا القائد وحزبه وقواعده وأنصاره 
ومحبيه فهم من بددوا سحابة الظالم 
هذة وبدًال عن ذلك عليكم االستجابه 
السريعة غير المسبقة بالشروط 
لـــدعـــوة الــمــصــالــحــة واالصــطــفــاف 
الوطني التي اطلقها النــقــاذ الــوطــن والسعي 
للقضاء التام علي خوارج القرن الحادي والعشرين 

و«دواعشهم» الدمويين 

بعد فشل االنقالب 
بــعــد فــشــلــهــم فـــي إدارة 

الدولة
بعد فوز السيسي

ــســعــوديــة  ــعــد حــظــر ال ب
واإلمارات لهم

بعد فشلهم في عمران 
بعد فشلهم في الجوف 

بعد فشل مؤامرة تفجير 
مسجد دار الرئاسة 

بعد فشل مخطط النفق 
واغتيال الزعيم 

بــعــد ان وضــعــوا الجرعة 
األولى 

بــعــد أن وضــعــوا الجرعة 
الثانية 

اآلن اصــبــحــوا مــثــل نظام 
الحكم في بريطانيا «الحاكم 

يملك واليحكم»..
ــق  ــطــل ــمــن ــــــذا ال ــــــن ه وم
نستطيع القول أنه بدأ العد 
التنازلي لنهاية االمبراطورية 
االخوانية في اليمن.. وهذا 

بما كسبت أيديهم.

 االرهاب يلفظ انفاسه األخيرة

حسين عزيز

عبدالحميد طاهر
كل شيئ عكس

اهتموا بالكراسي ولم يبالوا بالمآسي.
ــوا  ــل ــم ــجــرعــة واه ــال تــمــســكــوا ب

االقتصاد .
تشبثوا بحصص الفساد وتركوا 

ات البالد.  كفاء
شكلوا اللجان واهملوا األمن واألمان. 

ماذا ايضا .. ؟!!
كل شيء عكس في قاموسهم.

احمد غراب


