
كلما حاولت أن اكتب تهنئة بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك 

أتــذكــر عــشــرات آالف االســـر التي 
فقدت بعض افــرادهــا واألســر التي 
تلت بأكملها بأسلحة آل سعود 

ُ
ق

ــارد ومئات آالف االســر التي  ــدم ب وب
فقدت منازلها وكل ما تملك وفقدت 

مصادر دخلها واعمالها والتي شردت من منازلها وقراها 
ومحافظاتها.. أيضًا الجرحى والمحروقون بالصواريخ 
والقنابل المحرمة ومعاناة بقية الشعب في ظل الحرب 
واالرهـــاب والحصار وغــالء األسعار الموحش، كل هؤالء 
االبرياء االنقياء واالتقياء الذنب لهم والناقة لهم في هذا 

الصراع والجمل ..
ال أستطيع أن أتخيل كيف سيحل علينا وعليهم هذا 

الشهر وهم في هذه الحالة 
الحول وال قوة إال بالله العلي العظيم .. 

في األخير ال يسعني إال أن أقول ( كل_عام_وأنتم_بثأر) 
وعهد الله لن ننسى.. 

يستضيف  مـــن 
ـــــي مـــحـــســـن  عـــــل
وعــــيــــال االحـــمـــر 
وعبدربه ورياض 
يـــاســـيـــن وراهـــــن 
لتحقيق  عليهم 
المكاسب فما عليه 
ســـوى ان يتحمل 
الفجائع والورطات 

والودافات واالنسحابات التكتيكية.

محمد عبدالمجيد 
قـــبـــاطـــي، الــمــحــلــل 
السياسي العسكري 
الحربي االستراتيجي 

يتحدث اليكم من:
مـــــــن الــــــريــــــاض 
ــشــرة أخــبــار  عــلــى ن
ــــــــة  ــــــــاري "األخــــــــب

السعودية" 
ــريــاض على  مــن ال
ــة ..  ــي ــعــرب قـــنـــاة ال
ـــاض على  ـــري مـــن ال
قناة الــحــدث .. من 
ــريــاض على قناه  ال
الــــجــــزيــــرة .. مــن 
ــريــاض على قناة  ال

اسكاي نيوز 

ـــــاض  ـــــري مــــــن ال
على قناة عــدن .. 
ــن الـــريـــاض على  م
قناة بــي بــي ســي .. 
ــن الـــريـــاض على  م
وعلى وعلى وعلى 

وعلى...
كــل واحــد لــه ثمن 
حتى لو على حساب 

القتل والتدمير ..!

بين محلل الزواج
والمحلل السياسي

كــالهــمــا يستحق 
اللعن 

لنفس السبب 
االول يحلل للزواج 

ــــي يــحــلــل  ــــان ــــث وال
لتدمير وقتل شعب 

ووطن!!
عن سفيان عن أبي 
قيس عــن هزيل بن 
شرحبيل عن عبدالله 

بن مسعود قال:
لعن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم 

المحل والمحلل له.

ــروة  ــث ــقــوة وال ال
لــــــيــــــســــــت كــــل 
ــــي هـــذه  شــــــيء ف
الــحــيــاة والتحقق 

االنتصارات ..
واال لما خسرت 
ـــــســـــعـــــوديـــــة  ال
بحلفائها وجحافلها رهانها وفشلت في 
تحقيق اهــدافــهــا فــي الــيــمــن.. عاصفة 

(الحزم) أنموذجًا.. 
 ......

االنتصار الحقيقي هو عندما يعلن الفرقاء 
اليمنيون عودتهم للحوار لحل خالفاتهم 
بأنفسهم بعيدًا عن اي وصاية خارجية .. 
عــنــدمــا تــنــتــصــر الــحــكــمــة الــيــمــانــيــة 

ويجسدها اليمنيون سلوكًا وممارسة.

شــكــرًا للجيش العائلي الــذي 
ــيــوت وقــصــور  ـــرك حــمــايــة ب ت
مــؤســســيــه تــدمــر وذهــــب إلــى 
ــحــدود اليمنية لــلــدفــاع عن  ال
الوطن اليمني والعائلة اليمنية 

الواحدة.. 
هذا هو الجيش الوطني اليمني 
من كنتم تسمونه بجيش العائلة 

العفاشية.. هذا هو الجيش الوطني الذي 
عملتم المستحيل مــن أجــل تفكيكه 
وتمزيقه وشرذمته وطعنتم في والئه 
الوطني.. هــذا هو الجيش اليمني الذي 
استدعيتم الــدول العظمى لالنقضاض 
عــلــيــه غـــــدرًا.. هـــذا هــو الــجــيــش الــذي 
فتحت عليه الحرب من جبهتين داخلية 
يقودها كل الخونة والعمالء وهي األكثر 
خطورة على الجيش من الجبهة الخارجية 
المتمثلة بالتحالف.. هذا هو الجيش اليمني 

بعد أن دمرت أحدث اسلحته 
الحربية من قبل العدو الحاقد 
على قوته والمتربص به منذ 
القدم.. هذا هو الجيش الوطني 
الــذي يقاوم في معركة غير 
متكافئة وبسالحه التقليدي 
يقاوم لينتصر وبغير النصر لن 
يرتضي.. هذا هو جيش العائلة 
في مواجهة جيوش اللقيطة.. هذا هو 
ه عائلة  الجيش العائلي الــذي أسس بناء
عفاش لحماية العائلة اليمنية الواحدة 
وحماية الوطن اليمني الواحد من أقصاه 

إلى أقصاه ..
شكر وإجــالل وتعظيم ســالم للجيش 
العائلي والعائلة التي اسست هذا الجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي الـــذي يعلمنا اعظم 
الـــدروس في الــدفــاع عن وطننا وأبنائه 

ووحدتهم وعقيدتهم.

حتى لــو استمتعتوا 
بدمائنا...

ــى  ورقـــــصـــــتـــــوا عــل
اشالئنا...

ودمرتوا بالدنااااااا

ــن  ــم وقــــبــــضــــتــــم ث
الخيانه 

ليمن  ا ن  ا وظنيتم 
مهانه..

ال ورب الــــعــــزة....

ستبقى اليمن مرفوعة 
فوق كل هااامه

والغلبة والنصر لكل
يـــــمـــــنـــــي وطـــــنـــــي 

شررريف..

يا أيها العمالء
منحناِك أكثر من ٨٠ يومًا كي تصلي إلى 

النصر الذي تبحثين عنه ..
ولكنِك لم تصلي إليه ..

ــدون مكسب؛ فقدِت  وكلما مــر يــوم ب
أعصابِك وصببِت غضبك على اليمنيين 

أكثر ..
طيب اليمنيين مساكين أيش يعملوا 

لك؟؟
 عنك؟

ً
يقوموا بمعركتك نيابة

وإال يتطوعوا ويخترعوا لك " نصر " ولو 
من الجن؟ !

وإّال يحطوا لك صالح والحوثي وعطان في 
ثالثة ظروف كاكية ويرسلوها دي إتش 
إل، إلى عنوانك في الرياض (أو إلى جزر 
المالديف حيث يتسكع وزير دفاعك هذه 

األيام) ؟ !!
أيــش المطلوب مــن اليمنيين عشان 

يرضوا غرورك التافه، بالضبط؟
يعلنوا الهزيمة؟

حاضر، بكرة الصبح يعلنوها من رأس 
جبل النبي شعيب ..

بس المشكلة حتى لو قرروا أن ينهزموا 

من باب الشفقة عليك فقط؛ 
فهزيمتهم ستتحول سريعًا 
إلــى انتصار لهم، ألنــك مش 

أهل حتى ألي انتصار .
مـــافـــيـــش حــــد يــســتــعــيــن 
بحاجة اسمها "المقدشي" 
وينتصر .. وإذا انتصر .. فإنه 
يصبح مهزومًا وأضحوكة من 

اليوم التالي .
مافيش حد ينتصر وهو يقف في صف 
واحـــد مــع " هـــادي " الـــذي دعــم حكمه 
ع كل  ورعاه العالم كله في صنعاء، فضيَّ
ذلــك وضــاع في الطريق بحثًا عن منفذ 

يهرب منه إليك .
مافيش حد ينتصر بين مبارك الذي 
صعد نجمه وقفز من القاع الــى السماء 
خالل ثالثة أشهر ثم عاد إلى األرض خالل 

ثالثة أيام ..
أيش نسوي لك؟

ــِت غبية .. عملِت مــن نفسك مــأوى  أن
لكل المنهزمين (الفاسدين) في اليمن 

وتريدين أن تنتصري !

ــا مش  أنـــت غبية .. واحــن
فاضيين نعمل لــك انتصار 

مجاني .
ــســمــاء كلها،  تــركــنــا لـــك ال
تحلقي في أجوائنا، وتحصي 
مـــن هـــنـــاك حــتــى أنــفــاســنــا، 
ــح  وتــرتــكــبــي جــرائــم ومــذاب
حتى بحق النساء الريفيات 

الواقفات على آبار الماء ..
ولم تنتصري مع ذلك ..

ولن تنتصري ولو بعد مليون عام ..
كما لن نمنحِك ماتريدينه من انتصار 
ولو لحقنا جميعًا بشهيداتنا البريئات على 

بئر الماء ..
فقط حــاولــي قــدر إمكانك أن تكوني 

منطقية..
التحملينا أسباب فشلك وتمعني في 

عدوانيتك أكثر .
لومي نفسك والبهائم اليمنية التي أناخت 

بفناء حضرتك .
إما هذا أو طز فيِك ...

اضربي رأسك في عطان

مقتطفات

16فيسبوك
االثنين
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حمد بن عقيل
رى مالذي سيشفي حقد وغل عبدربه منصور هادي.. اختار االنتقام من وطنه وشعبه لتحقيق مآربه وتشبثًا بالسلطة.. لك الله 

ُ
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منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

كتاباتهم

عبده حمود القحطاني

ياسر المهلل

ليلى أحمد

نبيل القهالي

ماهر شجاع الدين

محمد الصباري

وليد العمري

محمد مسلماني

عبدالباسط الحداد

 هــل ســوف تــصــوم طــائــرات آل 
سعود؟؟؟

خـــاضـــوا حــربــًا ولــيــس لــديــهــم 
ذرة معرفة عــن قوانين الحرب 

واخالقياتها..

ـــواضـــح ان عــصــابــة آل ســعــود  مـــن ال
سترفض الصوم عن دمــاء اليمنيين في 
شهر رمضان المبارك . تتعرض العاصمة 
صنعاء  الى عمليات انتقام وقتل همجي 
كما هــو حــال المحافظات االخـــرى من 

طائرات قرن الشيطان .

هل يجوز لهم إقفال المطارات 
فــي شهر رمــضــان الــمــبــارك لمنع 
عباد الله من تأدية سنة العمرة 

في رمضان ؟
ى عمًال كهذا؟!  ماذا ُيسمَّ

ــف تحية لفائقة السيد هذه  ال
المرأة الوطنية من شرفاء الوطن.. 
أنِت من تمثلين اليمن ونساء اليمن 
وأنِت من تستحقين جائزة نوبل.. 

حماِك الله أينما حللِت..

برامج القصف في الــدورة البرامجية 
الجديدة بمناسبة شهر رمضان !!!
الظهر برنامج قصف عطان ،،،
العصر برنامج قصف المطار ،،،

الليل البرنامج الجماهيري "قصف 
عشوائي".. هم فقط الليلة بيعملوا بث 
تجريبي.. الله يشلهم ،، ويلطف بالجميع

احاول ان افهم َمْن هم الخونة..
وهل جائز ان تحاور الخائن..

وانا كنت اعرف ان من خان وطنه 
ُيقتل..

أم ان الشعب هم الخونة النهم 
يحبون وطنهم..

والخونة هم الوطنيون!!

الحكومة الالشرعية في الرياض
تــقــول فــي بــيــان لها انــهــا تتابع 
بــاهــتــمــام دخــــول شــهــر رمــضــان 
المبارك !!!! أكيييييد متابعين بـ ال 
F-١٥ و F-١٦ وكل يوم وهي في 

سماء اليمن تراقب رؤية الهالل!!!

الواليات المتحدة معاهم تمثال 
الحرية

بريطانيا معاهم ساعة بج بن
مصر معاهم االهرامات

اليمن معاهم حضارة سد مأرب
ــعــاهــم ســــروال  الــســعــوديــة م

المؤسس!!

أنــت ال تعلم إلــى أي درجـــٍة الله 
رحيم بك

 عنك 
ُ

ـــصـــِرف ال تــعــلــم كــيــف ي
ماتحب لشرٍّ ال تعلمه

، وكيف يقرب لك ماتكره لخيٍر 
ال تعلمه

مجاهد المطري

علي األسدي

مبروك الشاهري 

األخت السعودية

عبدالرحمن عبدالله الحنبصي 
مواليد ١٩٨٧م
مصور ومخرج.

من اهالي صنعاء القديمة 
خريج جامعة صنعاء (اعالم) 

مدير التصوير ومخرج بقناة «آزال» 
سابقًا

وحاليًا مصور مع الزعيم الله يحفظه  
ومصور بقناة «اليمن اليوم».

محمد عايش
نجالء اليمن

ــــــــــــــام هـــــــــــادي،  أم
وهنجمته، أربــع قوى، 
يــخــتــار هــو مــن تقبله 

منها..
ــي،  ــوب ــجــن الــــحــــراك ال
وهــو الوحيد اللي نجح 
هادي في شقه وشنقه 
وصلبه واعـــادة سلخه 

وتقطيعه اوصال.
المؤتمر الشعبي العام، وهــو الوحيد الذي 
فشل هــادي في مصادرته والسيطرة عليه، 
وكلما قطع منه اشخاص، لقاهم قد خاسوا 

وماعاد ينفعوا حتى لخزنهم في ثالجة.
التجمع اليمني لالصالح، وهو الوحيد الذي يتعامل 
مع هادي كما يتعامل اليمنيون مع العالقات غير 

الشرعية، يسبوها ويدوروا عليها ليل نهار.
ــر: أنــصــار الــلــه، وهــم الــوحــيــدون الذين  واألخــي
خدمهم هادي، ومفروض انهم يعملوا له تمثال. 
وهم بالكثير سيلبسونه كما يلبسه سلمان اآلن، 

يقيهم الشوك والحصى.

أربع قوى

شكرًا للجيش العائلي وألف شكر لمن أسسه

احترافنبيل الصوفي
صــراحــة الــمــؤتــمــر الشعبي 

العام فنان ويلعب باحتراف 
ــه الــمــكــون الوحيد  يكفي أن
اللي أظهر حضور للمرأة في 
ــى االخــت  مؤتمر جنيف وســمَّ

فائقة السيد.. 
.........

قلك مؤتمر ينعقد للبحث 
عن مستقبل اليمن في ظل تغييب نصفه 

هذا مجتمع مشلول مازال يفتقر الى ابسط مقومات 
التعايش واالعتراف باآلخر ..

ومكونات عبيطة جدًا لن تنتج حلوًال ابدًا.

هشام حسنعبدالرحمن الزيادي

ابتسام الفرح

حميد رزق

وجة التشابه

كل واحد له ثمن

وّدافة

الحكمة اليمانية تنتصر 
على االستكبار

وعهد الله لن ننسى

الصمود والنصر بإذن الله
الشعب اليمني يمارس حقه في الدفاع 
الشرعي ضد العدوان السعودي البربري 
عمًال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآلــه وسلم ،كما أن القانون الدولي 
ــدول والشعوب حق الدفاع عن  يمنح ال
الوطن والنفس من أي عدوان يدخل في 

إطار السلوك االجرامي .
ولــن نترك حقنا في الدفاع عن وطننا 
وأنفسنا وكذلك المالحقات القضائية لكل من شارك فيه ، وقد نتفاجأ 
عندما تصدر التصريحات من المؤسسات الدولية التي لم تفوض 

العدو الرتكابه جرائم اإلبادة .

االعتماد على الله
إيران ماقدروش يوّصلوا شوية 
ـــاء رغـــم الــتــهــديــد والــوعــيــد  م
حقهم، عاد احنا عنعتمد عليهم 

في الحرب على اإلرهاب ..
سنعتمد على الله ونتوكل عليه
سنعتمد على أبطال الجيش 

واللجان الشعبية
سنعول على كل الشرفاء من 

أبناء الوطن في الداخل والخارج
حماك الله ياوطني

زكريا يحيى عبدالمنعم شرهان

وفد الرياض 
 التعبير المهذب الذي 
ــمــكــن بــــه وصـــــف وفـــد  ي
صاحبنا (عبدربه شرعية) 
الـــى جنيف أنـــه خـــاٍل من 
كــولــســتــرول الــوطــنــيــة، 
يكفي أنــه أرتضى لنفسه 
أن ينعت بوفد الرياض .. 

والرياض حسب معلوماتي المتواضعة 
هي عاصمة دولة أخرى أعتقد غير 
جازم أن اسمها السعودية ، ويبدو أن 

نظام حكمها ملكي وراثي 
(عضو) ، واليرتبط بحكومة 
ليمنية بأي  لجمهورية ا ا
مــعــاهــدة وصــايــة لــإلنــابــة 
وتمثيل ناقصي وعديمي 
األهلية السياسية والوطنية 

اليمنية .
وصدق القائل إذا لم تستح فاصنع 

ماشئت . 
ويكاد المسيئ ان يقول خذوني

رائد محفوظ الرضي


