
يا «غنم»!!
واحــد قــال لــي: كــان عفاش راعــي غنم "راعــي 
الغنم هذا ٣٣ سنة بنى دولــة وجيشًا خارقًا.. 
"سياسة محنكة ولباقة في الكالم وداهية ويشهد 
له الجميع" انتم الغنم اللي ضيعتوا كل شيء في 

٤ سنوات.. هذا ردي عليكم يا أثوار!!

عجبي 
لـــــــمـــــــن 
يـــــمـــــارس 
لم 

ُ
ذات الظ

ــــذي كــان  ال
من  يشكو 
رزوحــــــــــه 
تــــــــحــــــــت 
وطــــــأتــــــه 

دهرًا وفق مايزعمه!!

الدفاع عن البقية الباقية
لقد اعدوا العدة وقاموا 
بــــإعــــالن الــــحــــرب عــلــى 

معسكرات الجيش
ولــم يكن هــنــاك مبرر 
للحرب لكن حزب االصالح 
ه من اإلرهابيين  وحلفاء
اســتــعــجــلــوا واصــبــح من 
الواجب التصدي والدفاع 

عن البقية الباقية من المعسكرات!! 

مؤشر خطير
اغــالق ســفــارات واشنطن وبــاريــس ولندن 
ورومــا في صنعاء مؤشر خطير في الداخل و 
ضربة قاضية على الدبلوماسية اليمنية في 
الخارج وتشويه لسمعة اليمن واليمنيين لدى 

الغربيين.

«اللجان الثورية»؟ س لـ
اآلن بــمــا أن اللجنة 
الثورية غير معترف 
ـــــــأرب  ـــــــي م ـــــهـــــا ف ب
ــب  وفــــي شـــبـــوة واغــل
الــمــحــافــظــات كيف 
ــجــنــة  ــل ــع ال ــســتــطــي ت
الـــمـــوقـــرة مــعــالــجــة 
ــــلــــواء ١٩  ســـقـــوط ال

مشاة «مختلط» في يد الدواعش؟

اسقطوا معسكرات 
الشمال بيد الحوثي ، 
ويسقطون معسكرات 
الجنوب بيد القاعدة 

،كذا اللعبة وضحت !! 
مــــع األســــــف كــلــهــم 
مــــتــــواطــــئــــون فــيــهــا 
امـــريـــكـــا مــــع الـــغـــرب 

مع ايــران مع الخليج مع الساسة 
الحقراء والمتآمرين من الداخل 

الذين اليبحثون إالَّ عن 
ــو على  السلطة حــتــى ل
حساب تدمير بلدهم 

وسحق شعبهم 
ــهــم جميعًا  ســحــقــا ل
اليعبأون بشعب كامل 
يذهب ضحية صراعات 
التـــنـــتـــهـــي وحــــــروب 

التجف ..
حسبنا الله ونعم الوكيل!!

احتفال من أجل تدمير الوطن
ال فـــرق بــيــن أثـــوار 
ــر ســوى  ــراي ــب ١١ ف
إنهم كانوا مجتمعين 
في ٢٠١١ وتفرقوا 
فــي ٢٠١٥م وكله 
احـــتـــفـــال مــــن أجـــل 
ــــوطــــن  تــــدمــــيــــر ال

وتمزيقه!!

اليمن ال تنتصر بالتحريض
االعالم الخليجي ال يخدم اليمن أبدًا في تعاطيه مع 

االزمة الراهنة..
اما ان تجدوا طريقًا للحلول المرضية للجميع او ان 

تكفوا عنا ..
اليمن ال تنتصر بالتحريض ايها االشقاء!

ثورة سوق الربوع
كــنــا نضبح مــن طــول 
ـــام  نـــشـــرة االخــــبــــار اي
احتفاالت بالدنا بثورتي 
ــر  ــوب ــت ك ١٤ ا ٢٦ و 
ايـــام عــفــاش مــن كثرة 
المشاريع بين افتتاح 
و وضع حجر اساس ،،، 

ـــورة ســوق  اصــحــاب ث
ــجــازات التي  الــربــوع ١١ فبراير ،، ماهي االن
تحققت في ثورتكم ؟! اذكــروا حتى لو واحد 

احنا قابلين!! 

السؤال الذي 
حـــــيـــــر حـــتـــى 
اعضاء تنظيم 
ــــــقــــــاعــــــدة  ال
وعـــــــــجـــــــــزوا 
عــــن االجــــابــــه 

عنه،،،،،
لــــمــــاذا تــشــن 
الــــــطــــــائــــــرات 
االمــــريــــكــــيــــة 

عــلــيــهــم غـــــارات اذا كــانــوا 
ــن  ــي ــئ ــب ــت ــخ مـــتـــخـــفـــيـــن وم
ـــأي عمليات  واليـــقـــومـــون ب
ارهابية ولماذا ال تنفذ الغارات 
ضدهم اال اذا كــانــوا فــرادى 
يعني واحـــد بسيارة اثنين 
ثالثه بالكثير اربعه وحينما 

يــــتــــحــــركــــون 
ـــمـــواكـــب مــن  ب
عـــــــــشـــــــــرات 
ـــــارات  ـــــســـــي ال
ويـــصـــبـــحـــون 
هــــدفــــا ســهــال 
لـــلـــطـــائـــرات ال 
تــنــفــذ ضــدهــم 
ة  ر غـــــــــا ي  ا
ويــتــم تركهم 
يــقــتــحــمــون الــمــعــســكــرات 
والمناطق ويقتلون الجنود 

ويغادرون بسالم،، 
على مــن بنضحك اعتقد 
ــر شــعــب بــالــعــالــم  ــب ــا اك ــن أن
يستغفل نفسه ويــكــذب 

ويصدق كذبه!!

اتفاق المرتزقة 
يجبر الجميع من 
الــذيــن لهم ذرة 
حب لبقايا الوطن 
وللمؤتمر الشعبي 
العام ان يخرجوا 
ـــــشـــــارع  ــــــــى ال إل
ويصرخوا بصوت 
واحد: اليمن اغلى 

والزعيم علي صالح محقق الوحدة وباني 
اليمن الحديث لن يمسح تاريخه ولو مات 
الــحــاقــدون كــمــدًا.. سأبعث يــوم الحشر 

مؤتمريًا عفاشيًا!!

عايد ضيف اهللا أحمد
غيض من فيض منجزات «الثورة المزعومة»..  منصة رشاش على ظهر حمار..  فعًال دولة مدنية تقرح قريح..
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- مواليد صنعاء بني مطر.
- جامعة صنعاء.

- مدير تحرير موقع المؤتمر 
نت.

- من الصحفيين والكوادر المتميزه 
بالمؤتمر الشعبي العام.

- حاصل على عــدة جوائز في مجال 
الصحافه االستقصائيه.

جميل الجعدبي

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات
محمد عبده العبسي

إذا مــــر شـــهـــر ولـــم 
ـــــال، أو  ـــــري يـــنـــهـــار ال
تــرتــفــع أســعــار صــرف 
العملة فالله وحده من 
يلطف باليمن وشعبه 

المطحون!!

عمار البركاني

ـــى  ـــحـــاجـــة ال الــــكــــل ب
الموتمر أكثر من حاجة 

المؤتمر اليهم.
مــــــــتــــــــى يــــــعــــــرف 
المؤتمريون قدرهم 
ومكانتهم وقوتهم؟!!

مبارك الماوري

تـــتـــحـــمـــل جـــمـــاعـــة 
ــي بــاعــتــبــارهــم  ــحــوث ال
السلطة الحاكمة حاليًا.. 
ــة اســتــيــالء  ــي ــول ــســئ م
تنظيم الــقــاعــدة على 
الــلــواء ١٩ مــشــاه.. كما 
تتحمل مسئولية كل 
الـــــذي قـــد يـــجـــري في 

البالد!!

عبدالفتاح حيدره

ســـمـــعـــت ان حـــزب 
االصــــالح يــعــيــش اآلن 
ـــراغ دســتــوري  حــالــة ف

بعد خروج السفراء!!

صالح ابوزيد

حكيم قاد اليمن وهي 
حروب طاحنة وجبهات 
واستطاع اخمادها في 
سرعة بديهية بخبرته 

وحنكته.
اآلن لــنــا أربـــع سنين 
وسوف نستمر ألف عام 
ونحن نقول: سالم الله 

على عفاش!!

رشاد الصوفي

مايحدث فــي اليمن 
هــو ســبــاق تسلح بين 
ــصــار  ــه وان ــل انـــصـــار ال
ــعــة وتــســلــيــح  ــشــري ال
كــالهــمــا عــلــى حساب 

الجيش اليمني..

حسين عزيز

نــحــن شــعــب بــصــورة 
عـــامـــة قــتــلــنــا ودمـــرنـــا 
ــحــســد من  الــطــمــع وال
بعضنا البعض منذ ان 
رفع اجدادنا اياديهم 
مطالبين الله بأن يباعد 

بين اسفارهم .

محمود شحره

إذا أردت مــعــرفــة 
المعنى الحقيقي للعهر 
ـــعـــرف  ـــاســـي:ت ـــســـي ال
ــزاب الــلــقــاء  ـــ ـــ عــلــى احـــ

المشترك!!

صورة وتعليق

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

كتاباتهم

-كلهم فبرايريون بمن فيهم الحوثي، 
فـــي مــوقــفــهــم مـــن مــســألــة الــشــرعــيــة 
الدستورية، النهم يعتبرونها الفتة 

عفاشية
-كلهم فبرايريون بمن فيهم الحوثي، 
فــي موقفهم مــن الــبــرلــمــان، فهو من 

وجهة نظرهم مؤسسة عفاشية
-كلهم فبرايريون بمن فيهم الحوثي، 
في موقفهم من الجيش، فهو عفاشي 
ولذلك الحوثي لم يسند للجيش مهامًا في 

اعالنه، وان كان يستخدم ألوية ويحوثثها ويحركها 
لحسابه 

-كلهم فبرايريون بمن فيهم الحوثي، في موقفهم 
من الدولة اجماًال فهي بناء عفاشي

-كلهم فبرايريون بمن في ذلك الحوثي، يتقاسمون 

الخوف من االنتخابات النها من وجهة 
نظرهم قد تعيد عفاش او نجله او حزبه 

للحكم
-كلهم فبرايريون بمن فيهم الحوثي، 
فهم يــريــدون التحالف والــتــقــارب مع 
مؤتمر بدون عفاش، هادي اراد مؤتمرًا 
يتبنى موقفًا فبرايريًا من صالح والحوثي 

يعيش الحالة نفسها اآلن.
ــم يــتــنــازل عــن ١١  الــحــوثــي مــثــًال ل
فبراير رغم انه ميدانيا يتقارب ويعمل 
مع قواعد المؤتمر وانصار صالح، لكنه بحاجة الى 
الدعوى الثورية والممارسات الخاطئة التي رافقتها 
في ٢٠١١م لتمرير تحركاته ضد الدولة وتبريرها، 
بل ان الحوثي يعتبر نفسه فبرايريًا اكثر اصالة من 

أولئك الموقعين على المبادرة والحصانة..

محمد العالئي

اليمن اغلىكيف نواجه المؤامرة
طارق الحداد

صادق السالمي

على غريي؟!

من أنتم!!
علي عبدالله صالح.. ادخل شباب الصمود الثورة.. وأشرك احزاب المشترك في الثورة.. وكلف 
علي محسن باالنضمام الى الثورة.. وجعل الزنداني يؤيد الثورة .. وسمح لحميد األحمر يصرف على 
الثورة.. وصاغ المبادرة الخليجية.. وضرب نفسه في جامع النهدين.. وجمع الناس في السبعين.. 
وشارك في حكومة الوفاق .. واختار هادي يترأس اليمن .. ودعم الحوثي .. وطلب من أهل دماج 
ترك منازلهم.. وقطع الكهرباء .. وضرب النفط .. وحارب القبائل .. وهيكل الجيش ... واسقط 
صنعاء ؟ ودعم الحراك الجنوبي .. وعمل مؤتمر الحوار .. وكتب مخرجات الحوار .. وأيد مخرجات 
الحوار .. وعمل اتفاق السلم والشراكة .. واغلق السفارات .. وطلب من مجلس األمن يحطه بالبند 
السابع .. وايش كمان؟ ذكروني اذا كان هذا كالمكم عن علي عبدالله صالح وان كل حاجه بهذه البالد 

تحصل بيعملها علي عبدالله صالح حتى ثورتكم طيب أنتم أيش فعلتوا؟ 
من أنتم!!

مسار واحد فقط
الخطر العظيم الذي 
يواجه اليمنيين، راهنا، 
يتمثل في تلك الفجوة 
ــكــبــيــرة بــيــن تــصــور  ال
الــحــوثــيــيــن، وبــخــاصــة 
زعــيــمــهــم، ألنفسهم 
وبــيــن صــورتــهــم لــدى 
األغلبية الساحقة من 

اليمنيين. 
يستحيل ردم هـــذه الــفــجــوة 
بالقوة العارية حتى إذا تبرع قادة 
حزبيون وعسكريون بتغطيتها 
سياسيا في مأرب والبيضاء وتعز. 
ــاء  ــشــرك يــســتــحــيــل ردمــــهــــا ب
مذعنين من شاكلة أولئك الذين 
يهادنون الحوثي في فندق الـ٥ 

نجوم. 

ـــهـــا  يــســتــحــيــل ردم
ــمــات  ــكــل بــمــعــســول ال
ـــان الــوعــود وطّنان  ورّن

التهديدات. 
هـــنـــاك مـــســـار واحـــد 
ــمــســار  فـــقـــط: كــبــح ال
ــي للحوثيين،  ــقــالب االن
وإلــــــغــــــاء الــــــقــــــرارات 
ــمــنــفــردة الــثــورجــيــة  ال

للحوثيين. 
اليمن الفقير المعذب المنكوب 
ــتــي رعــاهــا  بــصــنــاعــة اإلجـــمـــاع ال
المجتمع الدولي خالل السنوات 
الـ٤ الماضية، ال يحتمل المقامرة 
الحوثية التي تحظى بتغطية من 
سياسيين انتهازيين وفاسدين 

في فندق الـ٥ نجوم.

سامي غالب 
عصام صالح النزيلي

طارق االثوري

أمل علي الربابي

أنوار علي

سند راجح

أحمد غراب

بنعمر
التهم حريق عمارة كبيرة فهرع أحد 

المحششين ودخل إليها و أخرج منها ٤ 
أشخاص بالقوة . كان الرجل مزهوا بعمله 
البطولي لكن اعتقلته الشرطة و أودعته 

السجن ليش ؟
ألن من أخرجهم بالقوة كانوا رجال اإلطفاء.
هــذا مــا كــان يفعله بنعمر خــالل الفترة 

الماضية!!

اللعبة وضحت
استطالع على قناة الفضائية 
للشباب عن االحداث ٢٠١١م
ــتــظــاهــر الن  > خــرجــنــا ن
واحـــد تــونــســي أحـــرق نفسه 

(البوعزيزي)
خــرجــنــا نحتفل ان مــبــارك 

سقط 
الحــــظــــوا انــــهــــم خـــرجـــوا 
ليس مــن اجــل اليمن المهم 

الهوشلية!!

العربي فؤاد

محمد الشريف د.عبدالرحمن أحمد ناجي فرحانأمل طاهر

أسيل محمدالقاضي حمود الهتار هوشلية!!


