
ن��ح��ن م��واف��ق��ون.. أي أم���وال 
منهوبة او مهربة يجدونها 
في البنوك خارجيًا او داخليًا 
الي يمني يصادروها عليه مش 
يجمدوها، نشتيهم يصادروها 
منهم ويرجعوها للبالد وللدولة 
ويعملوا بها مشاريع خدمية 
وتنموية واجتماعية، واذا كانت 
على قولهم عشرات المليارات 
م��ن ال�����دوالرات يعنى م��ا عد 

بانحتاجش ال للمنح والمساعدات والقروض الخارجية 
وال الشحتة.. يا الله يكونوا صادقين ويعملوها ولعنة الله 
على الذي بيعترض او يتراجع وبانشوف من بيبكي ومن 
هو الناهب والفاسد الحقيقي، ويبدأوا باالموال واالصول 
والشركات واالستثمارات التي بالداخل ويطبقوا على 

الجميع- افرادًا وكيانات- بدون استثناء!!

نتباهي  لفت ا
بموضوع المنح 
ال�����دراس�����ي�����ة 
ال����ى ت��رك��ي��ا .. 
تفاصيل دقيقة 
بداخل الموقع 
التركي.. حيث 
إن��ن��ي ت��ف��اج��أت 
ان���ه ب��م��ج��رد ان 

ت��ك��ت��ب ان���ك م��ن اليمن 
يعرض لك ع��زل وقرى 
في اليمن وكأن مؤسس 

الموقع يمني..!!
تخيل ي��س��أل��ك م��ن اي 

منطقه في اليمن
1- التربة 2- مذيخرة 
3- االع������ب������وس 4- 

ال���ح���ب���ي���ل���ي���ن 
ل����س����دة  ا  -5
ن  خ����ي����وا  -6
ل��خ��م��ري  7- ا
8- خ��ب��ان ....
وال�����ق�����ائ�����م�����ة 
ت����ط����ول ع��ل��ى 
ه����ذا االس����اس 
ي���ذك���ر اس��م��اء 
ق���رى وع����زل وم��ن��اط��ق 
أن��ا نفسي ما قد سمعت 

بمعظمهن..
حاجة تثير االستغراب 
. معقول محتفظين  .
ب��م��ع��ل��وم��ات م���ن اي���ام 

االحتالل العثماني!

م���ص���ل���ح���ة وط���ن���ي 
وشعبي مع السعوديه 
م���ن ي���رى غ��ي��ر ه��ذا 
ال����������راي م����خ����ط����ىء.. 
م����س����ت����ع����د أض����ح����ي 
بعالقات خمسين بلدًا 
وال أخسر السعودية لو 
ّيرت، فمابالك بدولة 

ُ
خ

واحدة ليست في مكان 
المقارنة مع المملكة العربية السعودية التي 

اثبتت انها الصديق وقت الضيق لليمن..

ال�����س�����ف�����ارات ال���ل���ي 
ان���س���ح���ب���ت ك���ان���ي���ن 
فاعالت زحمة داخل 
الدولة، ذلحين تقدروا 
تفتحوا ل��ك��م س��ف��ارة 
إس���رائ���ي���ل���ي���ة ت��ل��ي��ق 
ب��م��س��ت��وى ال��ت��ع��اون 

بينكم!!

فيسبوك
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 وليد علي القيسي 
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  األ
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عمار البركاني 

كتاباتهم

علي الخياطي

محمد عبداهلل الحضرمي

صورة وتعليق

مقتطفات

بشرى المقطري

اذا اس��ت��م��ر ال��ف��ص��ام ال��ذه��ن��ي ال��ذي 
يمارسه اليسار ) ال��ح��زب االشتراكي 
والحزب الناصري ( في تعاطيهم للواقع 
فلن يطول الوقت بهم أن يجدوا أنفسهم 

في متحف للكائنات المنقرضة ..
شيخة الكل

توماس أديسون 
يطالب األم��م المتحدة بوضع " 

صالح سميع " تحت البند السابع 
وكلفوت يعلن تضامنه مع الشعب ..

سند راجح

في اليمن .. أول ب��وادر التغيير 
ال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا ي��ب��دأ ال��م��واط��ن 
بالتفاؤل بالمستقبل ، بعيدًا عن 
الخطابات والمصطلحات الرنانة.. 

هو انتظام التيار الكهربائي..
غير هذا .. سنغلق مسامعنا وقلوبنا 
على كل متفّوه ُيبشرنا باللي ما هلوش!

الشمس المضيئة

اجلس بهدووء ..!!
وارسم للشمس 

لوحة الغياب في قريتي
ِسَي ِبَنفَسي ..,

ْ
ُم َنف

ُ
أض

ِعُج أحدًا..,
ْ
ز
ُ
ْ أ

َ
ْي ال

َ
ك

ة في َصْدري..
ْ
لْماْت بحرق

َ
اْحُم الك

َ
َتْتز

َ
ف

هدوء وسكينة القرية 
أثناء الغروب 

تشعل ألوان الشوق في الشفق

مرام اليمنية

ة هّي الحَياة بُوجود الشخص 
َ
َجميل

اظك
َ
الذي يسألك عن لحظة استيق

وعِن حياتك اليومية وحتى عِن 
ساعات ِفراغك فيما قضيتها

احمد المشرقي

قال أحد الصالحين:
)تواصلوا مع أصحابكم فالصاحب 
درك 

ُ
الوفّي مصباح مضيئ ، قد ال ت

ُنوره إال إذا أظلمت بك الحياة ("
ال��ل��ه��م أدم ت��واص��ل��ن��ا وض��اع��ف 

محبتنا. 
اللهم ارزقنا اصحابًا يذكروننا بعد 

الموت
اللهم آمين

منار صالح

نحن يسيطر علينا الخوف من 
مفاجآت الحياة في هذا الوطن .. 
صدقوني لم تعد هناك حياة أصاًل 
.. يجب علينا دومًا انتظار التشرد 

الكبير القادم واالعظم !

برديس عون

حكى ,,
ُ
ثمة آوجاٌع ال ت

تطويها في نفسك ,, تحكيها 
لربك ,,

ت��ع��ج��ز ح����روف األب��ج��دي��ة عن 
وصفها ,,

ت���ه���م���ُس ب���ه���ا ب���ُح���رق���ة ف��ي 
سجودك ,,

رَحُم 
َ
ُر َوأنَت أ

ّ
ِني الض ربِّ إّني َمسَّ

الّراِحِميْن 

نزيه العماد 

اليمني ال��ي��وم ل��م ي��ع��د همه 
ال���ت���ي���ار ال���دي���ن���ي وال ال��ت��ي��ار 

العلماني،،،
اص��ب��ح التيار الكهربائي هو 

مايشغل باله...
تهنئة خاصة ل��ث��وار منصور 
الحنق ومحمد قحطان، ثورتكم 

نجحت..!!

جيفارا ايها الثائر لقد رحلت وخلفت لنا 
»الشيفاتوز« والشيفاتوز تعني »الخونة« 
باللغة االسبانية ومفردها شيفاتو.. وقد 
كان جيفارا اول من نفذ حكم االع��دام بحق 
خائن حكم عليه كاسترو، ولم يجرؤ احد على 
التنفيذ.. على اي حال كان جيفارا اول وآخر من 
تم االعتراض على كلمته في االمم المتحده 
بقذيفة آر بي جي وهي الكلمة التي لم تنزعج 
منها الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 
فقط وانما انزعج منها رفيق الثورة فيدل 

كاسترو فلم يجد جيفارا ُبدًا امام هذا االنزعاج سوى 
االستقالة من الوزارة والرحيل بثورته الى ادغال افريقيا 
التي حاصرته فيهافلول المخابرات فاضطر الى الرحيل 
بثورته الى بوليفيا ولم يمده رفيق الثورة بأي مساعدة 
تل فيها ثائرًا حتى على من نفذ فيه حكم االعدام: 

ُ
حتى ق

»اطلق النار ياجبان امامك انسان..«!!
عاش ومات ثائرًا فتكاثربعده الشيفاتوز كالطحالب 

وك��ان نصيبنا م��ن ه��ذه الطحالب الخائنة 
الكثير وال��ذي منها مايعد اهانة في حق 
الثوار واالشتراكية واليسارية والليبرالية 
واالكاديمية وحتى في حق الرأسمالية.. 
يخفي في ص��دره لحية تحتاج من الحناء 
ع��ش��رة اض��ع��اف لحية ال��زن��دان��ي، بعد ان 
ساعدهم على اخونة الدولة وتمزيق الوطن 
وادخاله تحت البند السابع غادر الى الخارج 
ليتآمر مع المستعمرين الذي ثار ضدهم 
جيفارا.. ماذا نسمي هذا الشخص شيفاتز.. 
خائن عميل بريطاني اصالحي اخترق الحزب االشتراكي 
وساعد االصالح على تدمير الوطن، واذا كان هنالك من 
لوم فيجب ان يلقى عليه، واذا كان هنالك من شخص 
يجب محاسبته واعدامه كشيفاتو فهو ياسين سعيد 

صعتر..!!

معتز السلمي صادق السالمي

محمد عبده العبسي

رشاد الصوفي

هشام بن عبدالمغني

جيفارا والشيفاتوزمنشور األسبوع

صالح ضيف اهلل

ياخديش اللبن.. واخرج الدهنة.. ساع راس الجمل..
الصورة: مخدشة لبن»المنهز« التي يتم فيها فصل اللبن عن الدهن يدويًا..

األموال المنهوبة

معلومات  دقيقة 
من العهد العثماني

الصديق وقت الضيق

احمدوا ربكم يا قطريين!

المناضلة الوحيدة باليمن !
المناضلة الوحيدة في اليمن: محطة مأرب 

الكهربائية
اعتبرها الوالية يا محطوري. 

اعتبرها القبيلة يا صادق االحمر.
اعتبرها الشريعة يا عبدالمجيد الزنداني 

اعتبرها فيدرالية من إقليمين يا دكتور 
ياسين

اعتبرها تنظيم الذكريات الناصري يا عتواني
اعتبروها ب��اس��ن��دوة ي��ا مشترك واتحفونا 

ببياناتكم العصماء.
اع��ت��ب��روه��ا غ��ال��ب ال��ق��م��ش أو م��ح��س��ن يا 

عبدالوهاب اآلنسي واليدومي.
اعتبرها يا هادي المبادرة الخليجية أو وثيقة 

روا الدولة لحمايتها. 
ّ
األقاليم وسخ

اعتبروها الزعيم ي��ا مؤتمريين وداف��ع��وا 
عنها.. اعتبروها باعوم أو البيض يا جنوبيين 
ودافعوا عنها.. اعتبروها »سي دي« واغضبوا 

لها غضبتكم على الشعار يا حوثيين ..
اع��ت��ب��روه��ا ض��ح��ي��ة زواج ال��ص��غ��ي��رات يا 

منظمات.. اعتبروها أي شيء. 
المهم افعلوا شيئًا.. أي شيء!!

قمة المسخرة..

لن يصدقوك
من السهل ان تكون مخادعًا
ومن السهل ان تكون عمياًل 

وم��ن السهل ان تكون متعصبًا مع علمك أنك 
على خطأ 

لكنك تحمل اخطاءك من هم سبب تعصبك
ومن السهل ان تظلم اآلخرين 

وم��ن السهل ان تضحك على نفسك بالتمسك 
بالدين وحبك للوطن 

وتظن ان اآلخرين يصدقونك
ومن السهل ان تكون لعبة بأيدي الفاسدين مع 
علمك وتسمي نفسك ثائرًا، والثائر صفة كبيرة 
ومنزلة عظيمة.. صعب على الشخص العادي 

الوصول اليها، مش من ما جاء قال انا ثائر..
لكن من الصعب وانت كما ذكر ان تكون من بني آدم 

او عندك ذرة كرامة أو دم..
ولو تغاضى عنك اآلخرون فلن يصدقك اال َمْن هم 

مثلك يحتاجونك لتصدقهم..!!

وزارة الداخلية بداًل من ان تلقي 
ات  القبض على منفذ االع��ت��داء
على خطوط الكهرباء بصنعاء 
قامت تستعرض السيرة الذاتية 

ات في مواقعها  لمنفذ االعتداء
ومواقع االخوان االعالمية. 

احنا قلنا اقبضوا عليه امسكوه 
مو تدشنوا له حملة دعائية.. 

خير ن��اوي��ن ترشحوه لمنصب 
ب��ال��دول��ة وال ك��ي��ف ي��ا االخ���وان 

الفالتين ..!!

مخضرية 

ال��ن��ظ��ري��ة أو ب��األص��ح 
المخضرية التي يلوكها 
دائ��م��ًا االخ����وان: )نظام 
ع��ف��اش ال ي���زال يحكم 
ال��ب��ل��د(، ي��ا اخ����وان الله 
ي���خ���ارج���ن���ا م���ن���ك���م م��ا 
يسبرش  مادام الحكومة 
ح���ك���وم���ت���ن���ا ات���رك���ون���ا 
ط��ي��ب نسقطها ل��م��اذا 

تعترضون على ذلك.. 
وب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ���ر 
يظهر رئ��ي��س ال���وزراء 
محمد سالم باسندوة، 
ال ي��م��ت��ل��ك ص��الح��ي��ات 
وزير دولة،وهو يقرأ ما 
ُيملى عليه ويبكي أمام 
خ��ل��ق ال��ل��ه بمناسبة أو 
بدون.. مؤكدًا وبصراحة 
)أب��ل��ه( الفشل ال��ذري��ع 
ل��ح��ك��وم��ت��ه، وأن����ه آخ��ر 
من يعلم، وأن مصادر 
معلوماته حول ما يجري 
حتى في محيط رئاسة 
ال���وزراء هو التلفزيون، 

لكنه وفي الوقت نفسه 
ال ينسى استغالل نشوة 
ع��اب��رة ليشتم )ن��ظ��ام 
ع���ف���اش( وأن عجلة 
ال��ت��اري��خ ل��ن ت��ع��ود إل��ى 
ال��وراء، متغافاًل أنه لوال 
عودة عجلة التاريخ لما 
وج��د نفسه في منصب 
رئيس الوزراء قادمًا من 
األرش��ي��ف بلقب وزي��ر 
سابق أكل عليه الدهر 

وشرب.
 نأمل ان يعي االخوان 
ان الزمن دوار.. والحكمة 
ت���ق���ول: )ل���و اس��ت��م��رت 
لغيرك ما وصلت اليك(.. 
وما الضربات الموجعة 
التي تتلقونها من حظر 
وادراج االخ���وان ضمن 
الجماعات االرهابية اال 
بداية األفول.. واعتبروا 

أثابكم الله..

امين الفقيه)ابو رياض(


