
و"انطونيو" باين من 
عنوانه!! إيش األخبار 

ياصاحبي؟
ــــد الــشــيــخ  قــــال : ول
ســـيـــزور الــيــمــن في 

الساعات القادمة! 
يالله تخارجنا

إيش أقله هذا؟
أنا استغفر الله العظبم بس..

غ بأنه 
ّ
هــذا الرجل يجب أن ُيبل

غير مرغوب به في اليمن!!!
كفاية ضحك على الدقون!

ولد الشيخ هذا الــذي يفترض 
أنه مندوب أممي يسعى للسالم 
، أصــبــح أشــبــه بــســاعــي "دالل" 
"ســــمــــســــار" يـــتـــحـــرك حــســب 
مصلحته ويرّوج لمن يدفع اكثر 
، وكـــأن مبادئنا أرضــيــة يسعى 

لبيعها..
هذا الرجل تم شراؤه ياقوم!!

ينبغي أن نوقن بذلك ونتصرف 
على ضوئه..

الداعي إلهدار المزيد من الوقت 
هدر 

ُ
، بينما المزيد من الدماء ت

على مدى الدقائق والساعات.
ال داعي للمراهنات الخاسرة.. ال 
تستقبلوا هذا السمسار! أبلغوه 

أنه غير مرغوب به!
هذا من جانب:

طيب وانت يالمجلس السياسي 

االعلى ماذا عنك؟
ــــــاذا عـــن محمد  وم
ــســالم وحــــوار  ــدال عــب

ظهران الجنوب؟
ال داعـــي لــلــحــوارات 
ـــمـــة وغـــيـــر  ـــعـــقـــي ال
لغمغمة  لمجدية وا ا
 

ٌّ
ــالــذات!!! طالما وكل ب

يغني على لياله!!
فال زيارتك ستضيف جديدًا.. 
وال فـــهـــلـــوات وحـــــــــوارات بــن 

فليتة"الفردية" ستغيير شيئًا!
فليست تعنينا تمامآ.

بالمناسبة..
ــعــام الــجــديــد لألمم  ــيــن ال األم
المتحدة البرتغالي "انطونيو"  
ظــهــر- أمـــس األول- فــي قناة 
ــة" فــاخــرت   ــري ــعــب الــعــربــيــة "ال
المذيعة العجوزة "نجوى قاسم" 
بأنه اول لقاء تلفزيوني له على 
اإلطــــالق.. لــقــاء "حــصــري"  أول 

افتتاحي!
مع العربية! عليه العوض ومنه 

العوض..
اعداؤنا يملكون المال وشغالين 

بيع وشراء في العالم بكله!!
إنما اليــأس أحبتي هم معاهم 

المال..
ونــحــن مــعــانــا الــلــه جــل في 

عاله..

مابش راتب

صاحب الخضروات رفــع الكرت 
االحمر وصاحب البقالة قال عفوًا ما 
فيش دين وصاحب الصيدلية رفع 
الكرت االصفر .. واما المقوت فقد 
استخدم الكرت االحمر قبل نصف 
شهر .. فيما صاحب الطاحون لوح 
بيده اي خالص .. والحراف دخل 
العظم يعني صفرين على اليمين 
والشمال ومن فوق ومن تحت.. وإلى 
هذه اللحظة احاول استخدام حق 

الفيتو.
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أخبرنا يا ولد الشيخ..من وافق؟

استغاثة الجوع

نبيل عبدالرب
خريج جامعة صنعاء كلية االعالم

موظف لدى مجلس النواب
صحفي وكاتب متميز

محمد الشدادي

كتاباتهم

ثوابتنا ليست للبيع يا "ولد" الشيخ!! في موقف يناقض هدنة 
ولد الشيخ التي أعلن عنها 
ـــد المجلس  ــه، أك ــيــان فـــي ب
السياسي األعلى مشكورًا في 
بيانه الوطني أنــه مع وقف 
إطالق نار دائم وشامل برًا 
وبحرًا وجــوًا ورفــع للحصار 

...الخ.
ـــه لــيــس مـــع هــدنــة  ـــد أن مــوقــف أك

مؤقتة.
ولد الشيخ قال إن األطراف اليمنية 
وافقت على هدنة لمدة ٧٢ ساعة 
والعمل مــجــددًا باتفاقية ظهران 
الجنوب وعـــودة اللجان إلــى عملها 

للتنسيق والتهدئة.
وهــذا االدعـــاء نفاه بيان المجلس 

السياسي األعلى بوضوح.
من حقنا... يا ولد الشيخ.. أن تخبرنا 
من هي األطراف اليمنية التي وافقت 

على هدنتك وعلى عودة 
ظهران الجنوب من جديد؟
ال يهمنا موافقة أطراف 

الرياض.
يهمنا أن تخبرنا من هي 
األطــراف اليمنية الرافضة 
للعدوان داخل الوطن التي 

وافقت على ما ذكرته؟
المجلس السياسي األعلى هو الوحيد 

الذي يمثلنا ال سواه.
وموقفه هو موقف أحــرار وشرفاء 

الوطن.
أنت ملزم بكشف حقيقة تصريحك.. 
مالم فانت تختلق أكــاذيــب وتضلل 
ــس األمـــن  ــجــل ــحــدة وم ــمــت األمـــــم ال

والمجتمع الدولي بأوهام زائفة.
نترقب إجابتك..فال تتأخر.

مالم فقد المجلس السياسي األعلى 
أخبر عندما حذر منك في بيانه.

هناك أسر ال تجد قوت يومها... هناك أسر تموت 
جوعًا بصمت في البيوت... هناك أطفال يتضورون 
جوعًا وآخرون مرضى ال تجد أسرهم ما تخفف به 

عنهم..
أين المنظمات اإلنسانية ورجال الخير اليوم.. فإن 
لم يقوموا بشيء اآلن في هذا الوضع للتخفيف من 

معاناة الناس ومساعدتهم فمتى إذًا؟
المنظمات والجمعيات الخيرية ورجال الخير الحقيقيون 

سنجدهم اليوم بجانب المواطن ونلمس أفعالهم 
في الواقع...

وأؤلئك الذين أوجعوا رؤوسنا باألقوال وتعديد 
منجزاتهم ونهب المنظمات الدولية باسم الفقراء 
والمساكين، عليهم اليوم أن يكفوا ويساهموا 
بقليل من األفعال إلنقاذ المواطنين... فاألمر لم 

يعد يحتمل أكثر.
#اللعنة_على_الحرب_وتجارها

محمدالمسوري 

عبداهللا حمود الفقيه 

عبده مسعد المدان
علي الفهد

مقتطفات

صادق القاضي

رياض االحمدي

محمود شحرة

رياض األكوع

رشاد الصوفي

عبداهللا كمال

إبراهيم طلحة

فيصل جلول

هادي لم يعد له اي شرعية وجميع 
قــراراتــه قوبلت بــالــرفــض مــن قبل 

سلطة االمر الواقع أليس كذلك..؟؟
اذا لماذا قرار الدنبوع بنقل البنك 
هو الذي استسلم له الجميع دون ادنى 

اعتراض ..
مالكم كيف تحكمون؟

من الضرورة على االصالحيين ان 
يعتذروا لباسندوة .

ــهــم اكــثــر من  تــعــرفــوا لــيــش ؟الن
استخدموه لصالحهم  واستنزفوا 
تــاريــخــه وجــعــلــوه سكرتيرًا اداريـــًا 

يعمل لديهم.
أما نحن فال يجب علينا االعتذار ،بل 

هو من يجب عليه ان يعتذر لنا.

الضربة االمريكية للرادارات اليمنية 
لن تضعف اليمن بل ستظهر امريكا 
بوصفها الــمــســؤول االول عــن هذه 
الــحــرب، والـــراجـــح ان تضعف أمــن 

المالحة الدولية في باب المندب .

 عالقة السعودية بداعش، عالقة 
أم بولد زنا،  ال قادرة على االعتراف به 
علنًا، وال قادرة على التخلي عن دعمه 

وحمايته.
أحدهم.

الشراجي المحسوب على اإلصالح 
بتعز استلم ٣ ماليين ريال سعودي 
لعدنان الحمادي، لكنه قام بتسليمه 

٥ ماليين. 
ــكــن كــيــف؟اســتــلــمــهــا ســعــودي  ول

وسلمها يمني، شوية سرق.

السياسة السعودية وقناة العربية 
وجهان لعملة واحدة 

ومن هنا نحذر االسرة الحاكمة في 
السعودية التي تعبث باليمن بأننا 
رجـــال للحرب والــســلــم ولــن نسكت 
أبدًا علي الماضي والخاضر وسنسترد 

أراضينا بالقوة.

ـــة تمشي  ــخــالصــة.. كـــان لــنــا دول ال
بعكازين، استبدلناها بدولة مقعدة 

عاجزة عن الحركة..
أخشى أن تدور األيام، ونجد أنفسنا 

في يوم ما بال دولة.

على فكرة، حتى ذلك القاتل الذي ينتمي إلى 
ديــن أو مذهب أو طائفة هو يعتقد أنــه بعمله 
يتقرب إلى الله ويظن أنه بهذا العمل قاب قوسين 
أو أدنى من الجنة، وأنه أدى عبادة عظيمة لله.  
ــذرة الخير التي فــي داخــل  يعني حين نسقي ب
اإلنسان بماء الشر تكون النتيجة أن بني آدم وحواء 
يرتكبون كثيًرا من الحماقات والموبقات من حيث 

يقدرون ويحسبون أنهم يحسنون صنًعا!!

عنصري لكن يقول الحقيقة
لألسف،، دونالد ترامب يقول الحقيقة!!!

ترامب شخص عنصري، أحمق، ومغامر أمريكي 
أصيل.

عندما يتحدث عن الشرق األوسط، يقول الحقيقة، 
يقولها متفلتة من أعراف  السياسة األمريكية، يقولها 

عارية ورشيقة وسهلة الهضم. 
على سبيل المثال يقول:-

مت أمريكا بغباء العراق إليران". تلك حقيقة ال 
ّ
"سل

ينالها شك. 
"داعش صناعة أمريكية لسببين-  أوًال بسبب احتالل بوش العراق، 
وثانيًا نتيجة النسحاب أوباما "غير المدروس" منها الذي ترك فراغًا 

مألته داعش". أيضًا صحيح. 
قال "إن األسد - حليف روسيا- يحارب داعش، فيما السعودية- 

حليفة أمريكا- تحارب األسد" . 
قــال "إن بوتين واألســـد أذكــي مــن أوبــامــا وكلينتون 
مجتمعين". ربما صحيح!! فها هو األســد بعد خمس 
سنوات استطاع إعادة تموضعه.. فيما نجحت روسيا 

في العودة للشرق األوسط كقوة عظمى.  
قــال "إن أمريكا تصنع مــن إيـــران الــقــوة اإلقليمية 

األكبر".. لالسف صحيح..
هذا الملياردير الجمهوري العنصري والمتمرد على كل 
أعراف االنتخابات األمريكية- لألسف- يقول الحقيقة...
أجزم أن ترامب سُيهزم في هذه االنتخابات لصالح كلينتون،، فكل 
الدالئل تقول ذلك... لكن ترامب يمثل ثقافة عنصرية جديدة ،، ويومًا 
ما -قد يكون قريبًا- سيبحث الناخب األمريكي عن ترامب جديد حينما 

تصل داعش إلى أمريكا...

جالل الحاللي

الشباب اليمني.. محرك الصمود
ــخــضــع فــئــة  لــــم ت
واسعة من الشباب 
اليمني المدني لسوء 
الوضع الــذي أنتجه 
ـــعـــدوان  ــف ال ــال ــح ت
علينا، وعلى الرغم 
ــمــوارد  مــن شــحــة ال
وصعوبة الحصول 

عليها استمرت هــذه الفئة 
النشيطة فــي مــد يــد العون 
لضحايا العدوان من نازحين 
ويـــتـــامـــى ومــــن تـــدهـــورت 

حالتهم الصحية والنفسية.
 لم يقف الشباب أمام هذه 
ـــدي،  الــمــآســي مكتوفي األي
بــل أثبتوا عبر منظماتهم 
وحــمــالتــهــم ومــبــادراتــهــم 
وبجهودهم الفردية أنهم 
جـــزء رئــيــســي فـــي صــمــودنــا 
ــعــدوان الــســعــودي،  بــوجــه ال
ــن هـــذه الــنــمــاذج  فكثير م
الشبابية ساعدت في الحد 
من انتشار األمراض، ودفعت 
نحو تشغيل الشباب النازح، 
ومــدت المصابين بالمجاعة 
التي تضرب مديرية التحيتة 
في الحديدة بالغذاء والدواء، 
وكانوا صوتًا قويًا في إيصال 
معاناة اليمنيين إلــى العالم 

ــــر مــــعــــارض  عــــب
الصور في ساحات 
بلدان أوروبا، وإنتاج 
ـــالم الوثائقية  األف
الـــتـــي نــقــلــت هــول 
جرائم العدو بحق 
اليمن أرضًا وإنسانًا، 
وغير ذلك الكثير 
من األمثلة التي تجلعنا ندرك 
أن الشباب اليمني هم عامل 
رئيسي في صمود اليمنيين، 
وهــم الــذيــن يسعون للبناء 
رغم الدمار المستمر، وهم 
ـــذيـــن يــحــمــلــون مــشــروع  ال
ــذي سيسعون من  السالم ال
ــنــهــوض رغــم  ـــى ال ــه إل خــالل
كـــل الــخــالفــات الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والمناطقية 

والطائفية.
الــيــوم، وبعد كــل مــا قدمه 
الــشــبــاب اليمني مــن جهود 
أكدت نتائجها أنهم جديرون 
بالمشاركة في صناعة القرار، 
يجب على هذه الفئة الشابة 
والــمــثــقــفــة والــطــمــوحــة أن 
تدفع نحو هــذه المشاركة، 
فهم الحاضر الذي يعزز من 
ثباتنا، وهم المستقبل الذي 

نطمح إليه.

محمد الحضرمي

شـــفـــتـــم مـــــا هـــــي الـــهـــدنـــة 
السعودية .. هي مساٍع امريكية 
ســعــوديــة لــدفــن اخــر مجزرة 
ــا وحـــصـــدت ١٠٠٠  ــذوه ــف ن
يمني بين شهيد وجــريــح في 
قاعة عزاء وسط صنعاء، وضمان 
سالمة حدود السعودية من الرد 
والــثــأر ، فيما مــعــارك الداخل 
اليمني تتواصل برعاية ودعم 

الرياض.
بعد لقاء وزير الخارجية االمريكية جون 
كيري مساء أمــس األول بــوزيــر الخارجية 
السعودية عـــادل الجبير .. يتهم كيري 
اليمنيين بخرق الهدنة ويؤكد حق السعودية 
في مواجهة اعتداء الصواريخ التي قال انها 

قتلت اثنين سعوديين ..
كيري يــرى دم اثنين سعوديين مبررًا 
لمزيد من ضــرب اليمن والــعــدوان واعــذار 
جديدة وابتزاز بتلميحات لتدخل واشنطن 

كلب الحراسة لداعش الكبرى.

طــبــعــًا فـــي قـــامـــوس كلب 
ــحــراســة ودعـــــاة الــحــقــوق  ال
والديمقراطية الزائفة.. ما 
هــز لــكــيــري شــعــرة ان الــف 
يمني سالت دماؤهم وتناثرت 
اجسادهم في ضربة واحدة 
لــلــطــيــران الــســعــودي عمدًا 
وغـــدرًا وبمشاركة ورعاية 
ادارة اوبــامــا، هــم دمــاؤهــم 
رخيصة ووجــهــة نظر كما آالف الضحايا 
بيدوا من قيل طيران تحالف 

ُ
قبلهم الذين أ

مملكة داعـــش بــرعــايــة ومــشــاركــة ودعــم 
امريكي واسع وبأسلحتها المحرمة ، فضًال 
عن ماليين اليمنيين الذين يموتون جوعًا 
بوقع حصار تحالفي حقير لمجرمي الحرب 
امراء البترودوالر وشركائهم دول العنجهية 
والزيف االنساني والديمقراطي وبتواطؤ من 
االمم المتحدة والمجتمع الدولي وبقايا ضمائر 

العالم المبيوعة بنظام الدفع المسبق..

نفس الطينة

عبداهللا مفضل الوزير 

ـــرامـــب  ـــشـــاهـــد ت ـــا ن ـــدم عـــن
وكلينتون وهما مرشحان لحكم 
أكبر دولة في هذا العالم وهم 
بــتــلــك األخــــالق الــدنــيــئــة وبما 
يحملونه من كراهية لبعضهما 

فإن اللعنة للديمقراطية واجبة 
ألنــهــا تسمح لكل مــن يمتلك 
ــمــال والــنــفــوذ للحكم بغض  ال
النظر عــن أهليته األخالقية 
لــذلــك ومـــا يــتــرتــب عليها من 

كوارث على الناس.
ولذلك من الطبيعي ان نرى 
البعض يــشــيــدون بأسيادهم 
ألنها نفس الطينة وتخلق نظامًا 
عالميًا غير مستقر ولن يستقر!

أثبت العرب أنهم أشد 
كفرًا ونفاقًا وأكثر اجرامًا وخبثًا وسفكًا 

للدماء حين يمتلكون القوة والمال 
إنهم بال اخالق 

وبال إنسانية وبال مبدأ او ضمير 
ال يقتلون اال اخــوانــهــم وال يسعون 

للخراب  اال في اوطانهم 
اكثر الرسل نزلت في ارضهم دون 

فائدة 
يقولون ماال يفعلون 

على بعض العرب اللعنة أينما حلوا..

محاولة دفن الجريمة

عدن
عـــدن لــن تــعــود لــلــجــمــال اال 
بـــعـــودة  الــيــمــنــيــيــن لحبهم 

لبعضهم..
اليمنيون بنوا بلدهم وبنوا 
بلدان غيرهم  ال االمـــارات وال 
السعودية والبريطانيا وال ايران.
ســافــرت للحديدة وجدتها 

افضل مما كانت.. 
كانت المجاري تطفح سابقًا 
ــيــوم رجعت  ــعــام الــمــاضــي ال ال

حلوة.. انتقلت  المجاري إلى عدن يعني بالله 
عليكم االمارات والسعودية عاجزة..

عن جعل عدن عروسة العالم.. 

ــهــا   ــــش بــصــالــحــهــم الن م
ستسحب الــجــمــال اليها من 

دبي وجدة
لـــو شــاهــدتــم فـــي خليجي 
٢٠ كــيــف الــتــهــبــت قــلــوب 
الخليجيين الضيوف وحتى 
االجــانــب.. عشقًا بعدن هذا 
ونحن فــقــراء مافي ناطحات 

سحاب وال فضاء. 
 عــدن لن تعود للجمال اال 

بعودة  اليمنيين لحبهم لبعضهم البعض.
ــنــوا بــلــدان  اليمنيون بــنــوا بــلــدهــم وب

غيرهم.

طاهر حزام

عبداهللا الحاضري
ياجماعة قليًال من الحياء.. استحوا على دمكم شويه .. حتى المجاعة في تهامة وظروف البسطاء والفقراء لم تسلم من خبثكم ؟ 

تتاجرون بجوِعهم !! تستغلون أحوالهم !! لمماحكات سياسية!؟ ..  إلى هذا الحد وصلت بكم االحقاد !! حسبنا الله فيكم 
 هذا ليس من األخالق .. أين الضمير واإلنسانية منكم !!

إنهم ينتظرون منا جميعًا مد يد العون لهم ومساعدتهم . هم في غنى عن كل االحقاد السياسية الخبيثة.. اتقوا الله فيهم ..

فؤاد الشريف

فخ (ظهران الجنوب)
يــخــطــئ 
جـــــــــــــون 
كــــــيــــــري 
وعــــــــادل 
الـــجـــبـــيـــر 
وتابعهما  
ولـــــــــــــــــد 
ـــك   ـــشـــي ال

ومن يراهنون عليهم في اليمن 
، ان اليمنيين سيبتلعون  مرة 
أخــرى فخ (ظهران الجنوب) ، 
حتى وإن ضاعفوا تمويله أكثر 
من المرة السابقة لصالح بعض 

المنتفعين والمهرجين.
ـــــى (ظـــهـــران  ـــب ال ـــذه ــــن ن ل
الـــجـــنـــوب)  حــتــى وإن طــالــت 

هدنتهم الكاذبة  ٧٢ شهرًا!!

احمد الحبيشي

صالح الحيدري

موتى

نحن  المطلين على 
الحرب

من نوافذ الشاشات 
ومحركات البحث، 

شهداء وأكثر
ــال ثــمــن وال  قتلى ب

أرقام
قتلى إلى آخر العمر 
ــــــى أن  ومـــــوتـــــى إل

نموت.


