
بعد أن استولى الحوثيون على 
المعسكرات ومؤسسات الدولة 
عقب اقتحامهم العاصمة صنعاء 
فــي ٢١ سبتمبر، كــان أعضاء 
الجماعة "المدنيون" يتوافدون 
على المعسكرات والمؤسسات 
لكي يلتقطوا ألنفسهم الصور 
في مكاتب القادة العسكريين 
والوزراء وصوًال الى مكتب رئاسة 

الجمهورية، وينشرون بعض الصور على 
صفحاتهم في فيسبوك.

الــيــوم، تتكرر "قلة العقل" نفسها مع 
مــضــادات الطيران في مواقعها بالجبال 
المحيطة بصنعاء كما- بحسب الصورة التي 
نشرها أحد "منشدي" الجماعة على صفحته 

مصحوبة بهذا التعليق:
"اليوم جربنا المضاد

ـــه إنــــي شـــعـــرت بــعــزة  ـــل وال
وصمود وشموخ

لم أشاهده من قبل".
وأنا والله إني شعرت بـ"حازي" 
و"مــغــص" و"أشــتــي أطــرش" 
كــلــمــا أشــــوف "ســخــافــتــكــم" 
و"خفة عقولكم" واستباحتكم 
ــلــمــعــســكــرات ومــؤســســات  ل
الدولة واستهتاركم بها وبكل 
معانيها وكأنها "حق أبتكم" وجابوها لكم 

"تلعبوا بها"!
يبدو أنكم لم تنقلبوا على الــدولــة لكي 

تحكموا بل لكي تلعبوا!
بس معذورين..

ما كانش فيه بيدكم "دولــة" تلعبوا بها 
وأنتم صغار!

العبوا!

يسير المبعوث األمــمــي اسماعيل ولد 
الشيخ على خطى سابقه إذ لم يحدد موقفًا 

واضحًا لحل سياسي لألزمة القائمة 
فــهــو يــحــاول إرضــــاء األطــــراف مــن خــالل 
تصريحات تتغير بتغير الدول واألشخاص 

الذين يلتقي بهم .
ومنذ تعين مــازال يمارس مداهنة أكثر 

منها دبلوماسية وتقريب لوجهات النظر وكأنما األمم 
المتحدة تعطي األطراف

فرصة لحسم الصراع على األرض .
وتمييع كــهــذا, اليمن هــي مــن تدفع 
ثمنه دماًء ودمارًا ومقدرات وهو ما يحمل 
األحزاب التي ساندت العدوان أن تقدم رؤية 
لكيفية العودة إلى الحوار كأطراف سياسية 
وبالضمانات التي تراها لتنفيذ اتفاق »السلم 
والشراكة» باعتبار أن البديل يعني استمرار 
الحرب وهو ما يفرض على شركاء الداخل أن يبحثوا عن 

بديل الستعادة الدولة وتطبيع األوضاع!

تفجيرات باكستان .
المنفذ: ارهابي يحمل الجنسية السعودية..

تفجيرات نيويورك..
ــون يــحــمــلــون الجنسية  ــي ــاب ــمــنــفــذون: اره ال

السعودية..
تفجيرات باريس..

المنفذون: يحملون الجنسية السعودية..
تفجيرات اليمن (مستشفى العرضي) 

ــون يــحــمــلــون الجنسية  ــي ــاب ــمــنــفــذون: اره ال
السعودية..

تفجيرات بغداد..
المنفذون: ارهابيون يحملون الجنسية السعودية..

تفجيرات بيروت..
ــون يــحــمــلــون الجنسية  ــي ــمــنــفــذون: ارهــاب ال

السعودية..
تفجيرات دمشق..

ــون يــحــمــلــون الجنسية  ــي ــمــنــفــذون: ارهــاب ال
السعودية..

تفجيرات الدمام..
المنفذ: ارهابي يحمل الجنسية السعودية..

تفجيرات الكويت..
المنفذ: ارهابي يحمل الجنسة السعودية..

ويجي يقول لك االرهاب ال دين له.. االرهاب دينه سعودي..
وعاد عيال العاصفة فارحين بابوهم سلمان!!

أخالق االنبياء.
( فسقى لهما ثم 

تولى إلى الظل )
إذا أحسنت ألحدهم 
فابتعد عنه، ال تحرج 
ضـــعـــفـــه،وال تــلــزمــه 
شــــكــــرك، وأصـــــرف 
عنه وجهك لئال ترى 
ه عـــاريـــًا أمـــام  حـــيـــاء

عينيك :
" فسقى لهما ثم ( تولى ) "

لم يقل سبحانه ثم " ذهب " !
بل تولى بكامل ما فيه ..

افعل المعروف و تول بكل ما أوتيت حتى 
ذلك القلب الذي ينبض بداخلك ال تجعله يتمنى 
الشكر و الــجــزاء يكفيك أن يجازيك الكريم 

سبحانه وتعالى ،،

بؤساء
يرسم البؤساء في سيرتهم الذاتية 
معوًال وفأسًا بوشم نقشته األثقال، 
ثم يرسمون قلم رصــاص يوضحون 
مستواهم التعليمي، ويرسمون بنفس 

الحجم الكبير ضحكة و دمعة ..
اكتملت الورقة الوحيدة المطلوب 
ملؤها دون أن يكمل أي منهم سيرته.

خّدام إسرائيل
ــداعــشــي  اإلرهــــــاب ال
يضرب مصر ليضعف 
جــيــشــهــا كــمــا أضــعــف 
السيسي دورها الريادي 
في المنطقة بإرتمائه 
فــي أحــضــان آل سعود 
صانعوا داعــش لخدمة 

إسرائيل..
بالمناسبة قال ديفيد بن غوريون: " عظمة 
إسرائيل ليست في قنبلتها الــذريــة وال في 
ترسانتها المسلحة، ولكن عظمة إسرائيل 
تكمن في انهيار دول ثالث (مصر والعراق 

وسوريا)..
والــســؤال هو أليس آل سعود هم من ينفذ 

وصية بن قوريون بالحرف الواحد؟!!

الجمعة
نــــجــــح االســــــــــالم الــــوهــــابــــي 
والمتأسلمين الجدد في تحويل 
يوم الجمعة من مناسبة دينية 

ويوم فرحة وعيد للمسلمين 
ــالرهــاب والتفجير  الــى يــوم ل
والتفخيخ والقتل وسفك لدماء 

الراكعين الساجدين .

خدعوك فقالوا .. مقاومة شعبية !
خدعوك فقالوا .. مقاومة شعبية !

مكوناتها .. متطرفين ودواعش و قاعدة 
ومرتزقة .. وقلة من حراك انفصالي ..

المجتمع اليمني غالبيته .. ان لم يكن كله 
.. براء منها..

ــه عــيــب امــتــهــان هـــذا المصطلح "  ــل وال
المقاومة" .. بهؤالء!

ماذا فعلت هذه المقاومات الحقيرة لتعز 
وعدن والضالع غير الموت والدمار .. جعلت 
اهالي تلك المدن ينزحون الى مدن اخرى.. 
وسيهزمون بطبيعة الــحــال .. لكن بعد 

ايش؟!
سحقًا للمشاريع الصغيرة .. بقدر ما هي تافهة 

ومفضوحة .. فانها دامية و مدمرة.

تنبيه
تــنــبــيــه.. على 
جــمــيــع مــكــونــات 
مجتمع وســكــان 
امانة العاصمة من 
جيش وامن ولجان 
شــعــبــيــة وعــقــال 
حـــــارات وحـــرس 
لــيــل ومــواطــنــيــن 
أخذ الحيطة والحذر الني اشك ان ضراوة 
وعــنــف الــقــصــف الــغــرض مــنــه التمويه 
والتغطية علي ادخال دواعش واسلحة 
وتفجير مــوقــف فــي العاصمة صنعاء، 
لذلك ارجو من الجميع اليقظة والحرص 
واالنتباه واي شئ يثير الشك والريبة 
ال تــتــردد، ســارع بــاالبــالغ عنه للجهات 
الــمــخــتــصــة وهـــم بــحــكــم اختصاصهم 

سيتأكدون منه .

 تدمير العرب
سيناريو تدمير 
اقـــــطـــــار االمـــــة 

العربية 
ــــــــــــــــدأ مـــن  ،،ب
ــــــراق- الـــى  ــــــع ال
سوريا،الى -ليبيا- 

الى اليمن،،
نـــــعـــــم انــــهــــم 
يــعــبــرون مــن على ظــهــورهــم ظهر آل 
سعود، ليدمرا، ويفتتوا،، وليزرعوا كل 
الفتن والمحن لالمة العربية وبتمويل 

عربي.

نصيحة ببالش!!
بعد أكثر من 
ثـــالثـــة أشــهــر 
ــقــصــف  مـــــن ال
والـــــحـــــصـــــار 
ـــإحـــداثـــيـــات  ب
رئـــــــــــيـــــــــــس 
وقــــــــيــــــــادات 
ترسم لهم األهــداف مــازال هناك 
صــواريــخ «ســكــود» تصل لقاعدة 

الدواسر !!!!
ألم أقل لكم انه شعب عظيم ،،، 

رقـــم يــتــجــاوز الــمــوســوعــات في 
الصمود والعزة،،

تــصــالــحــوا مــع الــشــعــب اليمني ' 
نصيحة ببالش!!

ــــــــــــــرات  طــــــــــــــائ
استطالعية ومقاتلة 
وغــــــــــــارات جـــويـــة 
ـــخ وقــنــابــل  وصـــواري
مــحــرمــة وضـــربـــات 
تــــتــــويــــهــــيــــة هــنــا 
وهناك في العاصمة 
رة  دا وإ ء  صــــنــــعــــا

ــوســطــة وصــغــرى  ــت ــيــا وم عــل
ــن الـــعـــمـــالء في  ــي وتــنــســيــق ب
الداخل والمجرمين في الخارج 
وترتيبات إعالمية وماليين 
ـــدوالرات أنفقتها مملكة آل  ال
سعود خالل األيــام المنصرمة 
لتأتي في األخير بجريمة شنيعة 
تستهدف بيوت المواطنين 
في حي الجراف الغربي السكني 

يسقط فيها امرأة 
وابــنــتــاهــا إحداهما 
طــفــلــة وعــــدد من 

الجرحى .
ـــأي إجــــرام هــذا  ف
وأي انــحــطــاط وأي 
حقد يضمره هؤالء 

القتلة !؟
وكل ذلك في منتصف شهر 
الرحمة والمغفرة والعتق من 

النار .
هنيئًا لكّن الشهادة نساؤنا 
الصامدات الصابرات الصائمات 
المحتسبات أجر اإلله ورضوانه .
وذًال وخزيًا وعــارًا وخسرانًا 
لكم آل سعود وكل من حالفكم 

وكل عمالئكم .

مقتطفات
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كتاباتهم

اسماء اليمانية

عبده حمود القحطاني

عصام صالح النزيلي

عبداهللا هاشم الحضرمي

وليد العمري

شفيق الغرباني

محمد الشلفي

حمود شويعه

ياسمين ربيع

انا مستغربة ليش الزبادي غالي
مع ان البالد مليانه بقر!!

مقاولة الحرب موجودة في الضالع 
وتعز وعدن ومآرب .

امــا وجـــود مــقــاولــة فــي إب وبقية 
ــهــذا غــيــر صحيح  ــمــحــافــظــات ف ال
والوجـــود لهذا الكالم إالَّ في مواقع 

جالل هادي فقط!!

نشرة تلفزيون هادي
الرئيس يتسلم في العاصمة الرياض 
اوراق اعتماد سفير االمارات في اليمن .
اول دولة خليجية تعترف بالرياض 
ــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة ..  عــاصــمــة ل

مبرووووك..

"أتمنى أن تتوقف «بــي بــي ســي» عن 
استعمال تعبير "الدولة اإلسالمّية". هو 
تنظيم بربري، وقد يغضب مسلمين ألن 

هذا التنظيم ُيحّرف دينهم ". 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، دايفيد 

كاميرون

سد مأرب التاريخي يعود تاريخه 
إلى القرن الثامن قبل الميالد..

طــيــران الــعــدوان الــســعــودي شن 
غارتين متعمدًا استهدافه وتدميره 

مجددًا..
السعودية داعش_الكبرى.

ــة الــغــاز  ــدب انـــا مستعد اشــتــري ال
«٤٥٠٠» ألن وطني محاصر و١٢  بـ

دولة تقصفه. 
ولــكــن ان كــان المتسبب فــي هذا 
االرتفاع اشخاص من الداخل و تجار 
او وكيل جماعات فال يمكن اسكت وال 

يمكن اصبر..

وا المطاوعة علينا من باب  إذا جــاء
السياسة .. فترقبوا ظهور إسالم 

جديد أو حربًا أهلية !

كــان الفساد يمشي على استحياء 
..ثم راح يتجول بال حشمة.. اما اآلن 
فأصبح يعربد ويبهرر وبيده صميل 
وتحميه اطقم ومسلحين وشبحات.. 

االمم المتحده تعلن حالة الطوارئ 
القصوى في اليمن.

وتقول لكم ما باليد حيلة ما يقدروا 
يعملوا لليمن شيء.

قتلة مع مرتبة االنحطاط 

محمد علي قاسم الوجاري 
قريه بيت زود مديريه خارف 

م عمران 
مواليد ١٩٧٥م

حاصل علي دورات عسكريه 

احد ضباط الحرس الجمهوري 
مـــن الـــشـــبـــاب الــمــتــمــيــزيــن 
والــعــامــلــيــن كــذالــك بالمجال 

الحقوقي

نبيل سبيعمحمد شرف الدين

رمزي العنسي

معين النجري

لعب عيال 

حسين عزيز

بالدي
ــــحــــة  ـــــــــااا رائ ي

البخور 
ـــة فــي  ـــق ـــال ـــع ال

دشداش صالتي
يا ِقبلة الروح يا 

ِمسك الهوى 
أحــبــك عـــدد ما 

صلى المسلمون 
صلوات على نبينا المصطفى

و عدد ما طافوا وسعوا
و تهجدوا و كبروا و هللوا 

أحبِك من الكعبة 
الى سدرة المنتهى !

الشمس المضيئة

عبدالرحمن القوسي

جمال عامر

عبد الباري عطوان

احمد عبد الرحمن 

فارس العليي

 عبداهللا مفضل الوزير

اكرم االنسي

سند راجح 

عجيب يالكهرباء
طفأ ساعة كل يوم.. في عهد األخوان كانت 

ُ
في عهد الرئيس صالح كانت الكهرباء ت

الكهرباء تولع ساعتين في اليوم، أما في عهد الحوثيين فصارت الكهرباء كل شهر 
ساعتين .

عجيب يا الكهرباء كل الذين وصلوا السلطة بعد الزعيم يعتبرون الكهرباء من 
الكماليات و وسائل الترفيه التي يمكن اإلستغناء عنها وأخذ نفقاتها لتمويل مشاريعهم 

الضرورية جدًا حسب توجههم .

االرهــاب دينه سعودي

نحن فقط من يموت البحث عن البديل
نحن فقط من يموت 

ــكــا وال مــاتــت  ــت امــري ــات ال م
ــمــوت الحقيقي  اســرائــيــل - ال
للعرب والمسلمين على أيادي 

ابناء سنة وشيعة ..
الهند مليار انسان لهم ١٥٠ 
رب وعــنــدهــم ٨٠٠ عقيدة 
مختلفة، لكنهم يعيشون بسالم .
ــعــرب لــديــهــم رب واحــد  وال

ــاب واحـــد والـــدمـــاء مــألت  ــت وك
شوارع الوطن .

القاتل يقول : بسم الله والله 
اكبر ..

والمقتول يردد : اشهد ان ال 
إله إالَّ الله.. ويشهد بأن محمد 

رسول الله ..
ونحن نقول : ال حول وال قوة اال 
بالله، فالمشكلة أن كل واحد من 

كل فريق يقول بانه شهيد ..
ويا مخارج االخجف الودف..

عبداهللا المغربي

عدنان عبدالمجيد
كل األعمال التي ارتكبتها السعودية ال تخدم العرب والمسلمين.. منذ االعتراف بها من قبل االمم المتحدة بعد «وعد 
بلفور» مرورًا  بتدمير نظام صدام حسين الذي أمطر تل أبيب بالصواريخ.. ومحاولتها تدمير سوريا التي تدعم المقاومة 

العربية ضد إسرائيل.. واليوم هاهي تحاول تدمير اليمن آخر معاقل القومية العربية المناهضة للصهيونية.. 
من كل ذلك نجد أن أعمالها ال تخدم سوى «إسرائيل» وأعداء األمة العربية..


