
دخول وخروج
سلمان دخــل التاريخ 
وسيخرج من الجغرافيا

هـــادي دخــل التاريخ 
وخرج من الوطنية

تــوكــل دخــلــت تركيا 
وخرجت من اليمن

ــســعــودي  ــش ال ــجــي ال
دخــل عــدن وخـــرج من 

نجران ..

محاسبة السيسي
بــــعــــد فــضــيــحــة 
حرب اليمن وفشل 
ـــزم  ـــح ـــة ال ـــاصـــف ع
بــعــد الــجــرائــم التي 
لتحالف،  ارتكبها ا
متى يتدخل مجلس 
ــمــصــري  الــــنــــواب ال
لمحاسبة السيسي الشــتــراكــه فــي هذه 

الحرب؟

انـــفـــقـــت الـــهـــنـــد ٧٥ 
مليون دوالر وتمكنت 
من الوصول للمريخ خالل 

٣٠٠ يوم
بينما انفقت السعودية 
وحدها حتى اآلن وبعد 
ــومــًا ما  حـــوالـــي ٣٤٠ ي
يناهز ٧٠ مليار دوالر..

ومــازالــت تنفق ٢٠٠ 
مليون دوالر يوميًا و ٦ 
مليارات دوالر شهريًا 

من اجــل اعــادة الوضيع 
هــادي لــدار الرئاسة في 

صنعاء..
وبرضوا مش راجع

ودوه المريخ أرخص 

وهدوء .. بس اشحنوه ٨ 
ساعات قبل ما تركبوه 
الصاروخ.. يكفيه الشحن 
هذا لما يموت.. أصًال هو 

على وضع الطيران 
ال بيرسل وال بيستقبل

تــفــتــحــه تـــشـــوف كم 
الساعة وترجعه جيبك

وهــــذا بــيــســتــخــدمــوه 
الــــســــعــــوديــــة وطـــــاف 

للشرعية 

إلى عائض 
القرني!!

ــــــت  ــــــن ك
تـــــتـــــلـــــذذ 
ــمــشــاهــد  ب
أشـــــــــــــــالء 
ــــــال  أطــــــف
ـــــــســـــــاء  ون
وشـــــيـــــوخ 
ـــــيـــــمـــــن  ال
تستمتع  و

بمناظر جثثهم المتفحمة جراء قنابل 
طائراتكم وصواريخ بوارجكم.. وكنا 
في نظرك أشد كفرًا من بني صهيون 

ونستحق بشاعتكم وهمجيتكم..
ال شــفــاك الــلــه وال عــافــاك ونسأله 
أن يذيقك طعم الــمــوت فــي اليوم 
ألف مرة وال يتوفاك قبل أن نحتفل 

بنصرنا..!

أكبر مقلب تاريخي هو 
اه اصحابنا في 

َّ
الذي تلق

"الــمــغــاومــة" الجنوبية 
الــذيــن قــاتــلــوا مــع دول 
ـــــعـــــدوان عـــلـــى امـــل  ال
الحصول على استقالل 
ـــة الــى  الـــجـــنـــوب اضـــاف
تحويل عــدن الــى دبي 
او هونكونج ووظــائــف 
ــب مجزية وامــور  وروات

اخرى..
ــــًا مـــــوضـــــوع  ــــع طــــب
االســتــقــالل طلع "مش 
وقته" كما يقولون ودبي 
وهونكونج طلع "فشنج" 
ــا مــوضــوع الوظيفة  وأم
رة 

ْ
فالغالبية عسكر ُسخ

(دون توظيف رسمي) 
ــعــدوان منذ  مــع دول ال
ــحــرب  اول يــــوم فـــي ال
وببنادقهم الشخصية 
ومـــن دون لــيــس فقط 
راتــــب وانــمــا حــتــى من 
ـــة، هـــذا  ـــذي ـــغ دون ت
ليس كالمي وانما كالم 
"الحدي" قائد الشرطة 
لمستقيل  لعسكرية ا ا
في عدن لالسباب اعاله، 
ــعــشــرات او  ــل كـــالم ال ب
لـــمـــئـــات واآلالف من  ا

الــمــرتــزقــة المجندين 
بال راتب وليس ابلغ من 
لدائمة  احتجاجاتهم ا

على ذلك..
الــمــضــحــك فـــي االمـــر 
بحسب احــد المرتزقة 
ان احــد ضباط التحالف 
ــجــمــوعــة مــن  ـــر م اخـــب
العسكر المرتزقة انهم 
فــقــط هــنــا يرقمونهم 
ويدربونهم وبعد فتح 
صنعاء عليهم الذهاب 

للمتابعة هناك ؟!!!!
يعني مرتزقة ببالش 
او كــمــا يـــقـــول الــمــثــل 
«........ وريقها منها»..
ـــة  ـــات ــــهــــم الشـــم ــــل ال
والنتشفى بهم، ولكن 
ــــك عــاد  ـــل ذل وبـــعـــد ك
ــــاعــــدة وداعــــــش  ــــق ال
تقتلهم بــاعــتــبــارهــم 
جيش وعسكر الطغاة.. 

هيا كيف تشوفوا ؟؟؟

مقتطفات

16فيسبوك
االثنين

 العدد:  (١٨٠٠)
7 / 3 / 2016م  

وع27 / جماد أول / 1437هـ
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

عبدالغني الريدي

سلمان نعمان الحكمي

أحمد فتيني

يحيى صالح الحداء

عمار الجيش

عادل الهرش

وفاء محمد علي حنش

عبدالرحمن العماري

ــى البعض عندما يــكــون حميد  إل
األحمر قدوتك

فأنا أتوقع منك المزيد من المواقف 
األكثر انحطاطًا في هذا العالم.

ـــن مـــــن قـــصـــف دار  ـــي ـــــــرق ب الف
المكفوفين في صنعاء

ــرصــاص وقتل  وبــيــن مــن أطــلــق ال
عجزة أبرياء بدارالمسنين في عدن..

كلهم صناعة سعودية

لوالك بعد الله ياتوشكا
يا قاهر األعداء ياجبار

طحنتهم وجعلتهم دكا
وأحرقت أجساد الغزاة بالنار

كانوا زمان قادة الثورات يقاومون 
من الخنادق..

والـــيـــوم كــلــهــم مــقــاومــة بــس من 
الفنادق.. مقاولة وليست مقاومة.

لماذا جماعة األخوان في تعز تجند 
القاصرات هل هو نقص في الرجال 

عند الجماعة ؟ 
أم ألسباب ال يفهمها إال الراسخون 

في علم الجماعة ؟!

كنت افتكر ان مايسمى بالتجمع 
اليمني لالصالح 

حــزب تنظيمي يضم كثيرًا من 
الكوادر لكن لالسف طلع يتمثل في 
شخصية واحدة اسمها حميداالحمر 
والباقي كلهم يحرسون مشاعر سموه 

المفدى لالسف الشديد.

السعودية تــحــارب المد اإليــرانــي 
بالقضاء على العرب!!

ن ماشئت : 
ُ
ك

ــًا.. زيـــديـــًا..  كـــن ســنــيــًا.. شــيــعــي
شافعيًا.. سلفيًا.. صوفيًا..

كن إصالحيًا مؤتمريًا حوثيًا بعثيًا 
اشتراكيًا حراكيًا..

بس أهم شيء التكن مرتزقًا عميًال 
وخائنًا لوطنك ..

ال نتشفى ولكن..

المحامي محمد البكولي 
- مواليد أكتوبر ١٩٥٦م

- صنعاء 
- خريج كلية الحقوق قانون- جامعة صنعاء 
- محامي ومن الكوادر الحقوقية المتميزة 

آزال الجاوي

كتاباتهم

أمين صالح العولي:
كانت اخر أمنية لذلك العجوز القابع في زوايا غرفته بدار المسنين ان يطل عليه احد افراد اسرته كي يعيده لمنزله ..

لكن األمنية تحولت إلى كابوس وطل عليه كائن حقير ومجرم دنيء كي يسرق روحه وارواح رفاقه..

رسالة عاجلة للجنتنا الثورية؟!
ل معي الكثير، ما جــدوى وجــود اللجنة  ل ويتساء اتساء
ــــوزارات طالما ومندوبيها  الثورية فــي المؤسسات وال
عاجزين عن الزام المسئولين فيها بتطبيق القانون وعدم 

تجاوزه؟!..
االقبح من كل هذا ان يكون المسئول المخالف للقانون 
مستقوي باللجنة الثورية !!!..اما ما يفوق (القبح) بأمياااال هو 
مخالفة ذاك المسؤول للقانون من اجل مصلحته الشخصية 
ونهب المال العام دون حسيب او رقيب ودون ان يعمل 

حسابًا للوضع الذي تمر به البالد!!
يا لجنتنا الثورية عيب في حقكم وعيب في حق هذا 
الشعب الصابر ان تصدروا قــرارات الشخاص تجهلون 
تاريخهم وعجزهم السابق في االدارة.. بل ومن الكارثة ان 

ال تراقبوا تصرفاتهم واعمالهم بعد منحهم ثقتكم!! ..
لالسف يا لجنتنا الثورية هناك الكثير ممن حظوا بقرارات 
مؤخرًا من قبلكم كانوا وحدهم المستفيدين من هكذا 

قرارات..

حميد النصيري

الحسن الجالل

محمد أحمد ياقوت األحمدي 

دريد لحام 

إلى القوميين المتحوثين 
رسالة الــي امــراض النفوس 
الحاقدين والناهقين والنابحين 
والمصابين بفوبيا عفاش الذين 
ركبوا موجة انصار الله واقتلبوا 
متحيوثين وهم ثلة من بقايا 
اليساريين الفاشلين الذين ال 

يتشرف احد بانتسابهم له..
احب ان اوضح لهم ان من يقتل الشعب 
اليمني ويدمر مقدراته هي السعودية 
وجواريها من دول التحالف ومن خلفها 
امريكا واسرائيل ومــن امامها سيل من 
المنتفعين والمرتزقة تعرفونهم جيدًا 
ــاهــم ساحات  فلقد تشاركتم انــتــم واي
الــعــربــدة وطــــاوالت الــحــوار ولــيــس من 
يقوم بذلك الزعيم الرمز عفاش وحزب 
المؤتمر الشعبي الذين يجسدون اروع 
صور الوطنية والتضحية واالستبسال من 
خالل وقوفهم وثباتهم في خندق الدفاع 
عن هذا الوطن وكرامته وارضه ويشاركون 

الـــمـــواطـــن الــيــمــنــي مــعــانــاتــه 
وجـــوعـــه وحــــصــــاره وقــصــف 

الطيران البربري الهمجي ...
لذلك وفروا ألسنتكم القميئة 
وأقالمكم الرخيصة وانفسكم 
الــمــريــضــة الؤلـــئـــك الــلــصــوص 
الحقيقيين الذي باعوا الوطن 
جملة وتفصيًال ويقيمون فــي فنادق 
الــشــتــات الــمــمــتــدة مــن الـــريـــاض وحتى 
اسطنبول فاؤلئك هم االعداء الحقيقيون 
للوطن والشعب ولكم قبل كل شيء وكفوا 
أذاكم وحقارتكم وحماقتكم عمن يقف 
مع الوطن مضحيًا بالغالي والنفيس ألجله، 
عون  واذا كنتم اصحاب مصداقية كما تدَّ
عليكم بحمل السالح والتوجه الى خنادق 
الشرف لتثبتوا ألنفسكم ان هذا الوطن 
يستحقكم بالرغم من قباحتكم وجيفة 
ه وتبث  تواجدكم فيه كعلوج تمتص دماء

روح الفتنة وشق الصف .

حسين عزيز 

لعمالقة المؤتمر 
سالم بالمحور ... يصل قادات حزب المؤتمر

وكل من جمهر ... وقال الخيل رمزي والشعار
بالمؤتمر نفخر.. وندحر بالحناكة كل شر

ابطال مانقهر ..وال نقبل من الخصم اعتذار
كال ومــن فجر .. لبيت الله ماشي له مفر

نسقيه سم احمر ... وهي كلمة نقوله بختصار
واالن قد قرر ... علي صالح زعيم المؤتمر

ال اصالح بايظهر... وال داعش نراه بعد القرار

قاعدة عفاش
إذا تشتي يقولوا عنك 
عــمــيــق جــــــدًا.. وطــنــي 
جدًا.. عبقري جدًا وانك 
تفهمها وهـــي طــايــرة 
وانك مسلم حقيقي مش 

مزور فالزم تقول : 
ـــقـــاعـــدة و داعـــش  ال

وراها ايران .. 
وفــي روايـــة ثانية .. مختلفة عــن االولـــى بس 
قولها ال ينفي عنك الصفات السابقة و هي ان وراها 

عفاش. 
طبعًا.. ستجد من يقول لك ايش هذا التناقض .. 
فأنت ال تحنب.. أنت طوالي القطها وعادها طايرة 
في السماء وخذ من عبقريتهم و عمقهم وقول: 
عفاش متحالف مع ايران واتصل للخامنئي وتحالف 

معه واتفق معه يصرخ في آخر خميس . 
الــمــهــم الزم تثبت عــلــى تــنــاحــتــك.. عــفــوا .. 
عبقريتك بكل قوة عشان تؤكد التزامك بالعفن 
ـــر جديدة  ــزام خطة حتى تــصــدر لــك أوام ــت وال
بأساطير جديدة تثبت فيها عبقريتك وقدرتك 

على الفهم الطاير والزاحف والغطاس!!

نبيل حيدر

عادل النزيلي

عمار الجرب

عبدالفتاح حيدرة

جميل مفرح

سلطان القباطي

بشار الزمزمي

مش راجع

خطاب وال مافيش
كويس معانا من ايران باخرة ماء ومن لبنان خطاب..

اللبنانيون ما خرجوا بمسيرة واحدة او وقفة احتجاجية 
امام سفارة السعودية او االمم المتحدة في بيروت تنديدًا 
«نبيه  بالعدوان على اليمن.. في حرب تموز اتصل صالح بـ

بري» وقال له كل مقدرات اليمن تحت تصرف لبنان..
وهذا الكالم ذكره نبيه بري نفسه في لقاء مع الجزيرة!

العدوان يخسر واليمن تنتصر 
العدوان اليوم اضعف بكثير من 
السابق فقد خسر جميع مصادر 
القوة الذي كان يسيطر عليها بما 
في ذلك الغطاء الدولى واالعالمي 
ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــدولــي 
فجميع تلك االغــطــيــة اوشكت 

على االنهيار..
بينما خسر تلك القوى الذي كان 

يراهن عليها فقد عجز عن السيطرة على 
مارب بالرغم من حشد كافة القوة البشرية 

مــن الــمــرتــزقــة اليها فما 
بالكم ان فكر في التقدم.. 
اعــتــقــد جــازمــًا ان عمر 
العدوان انتهى وان القادم 
ــة  ــهــزام ـــن يـــكـــون اال ان ل
متالحقة ولهفة خليجية 
ــة ســيــاســيــة  ــســوي ــحــو ت ن

تحفظ لها ماء الوجه..
وان تطهير مارب من المرتزقة سيكون 

اخر المطاف!!

ناصر الكاهلي

نحن القادمون وليس أنتم 
مايسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في صحراء ميدي بالكالشنكوف واآلربي جي 
ورشاش معدل أمام مايمتلكه العدو من أحدث طيران بالعالم إف ١٦ واالباتشي والبوارج 
ودبابات ابرامز واحدث المدرعات رسالة واضحة لقوى العدوان أن الله مؤيد وناصر لليمنين 

المدافعين عن أرضهم وكرامتهم في وجه عدوان ظالم وسوف يسجل التاريخ ذلك..
لذا الرسالة وصلتهم بأن أحدث سالحهم لم يحسم المعارك ولهذا مايحشده العدوان من 
قوة على حدودحرض ثم ميدي هي للدفاع عن األراضي السعودية بعد ان كانوا يتوعدون 

باحتالل االراضي اليمنية. 

جريمة دار العجزة 
 تصفية دار المسنين والعجزة بعدن بسبب ان 
ارضية المركز صرفت لواحد من المقاومة من داخل 

قصر المعاشيق وهو يريد ان يبيعها..
دار العجزة صرفت اوراق تمليك لتاجر ذهب يافعي 
قبل عشرين يومًا بواسطة قيادي في المقاومة يدعى 
اديب العيسي الذي استخرج امر صرف من جالل هادي 
ومارم.. اللذين وجها محمد ثابت مدير اراضي عدن 

ببيع ارضية الدار بعقد صرف..

ما أضعفهم
تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل 
كائنات الصحارى الخليجية.. منعطف إيجابي 
مهم في مسار الحزب ومرحلة مجد واعتزاز 

سيدونها له التاريخ.. أعدكم..
ــك السحالي  ــئ ــا أغــبــاهــم وأضــعــفــهــم أول م

المقرفة..!


