
ما نفع من يمأل عقلنا بقصص الخرافات والسخافة والمجون.. ما نفع 
من يحدثنا ساعات عن قصص سحيقة ، اصحابها منها يخجلون.. ما 

نفع انشغالنا بالمظاهر ، فكيفما كنا ، نكون.. ما 
نفع أرباب الهداية في حياتنا  وكأننا جميعا في 
السجون.. ما نفع كل مدعي حكمة وطريقة لنا  
وكل قوم بما لديهم فرحون.. ما نفع جدالنا على 
عقائدنا  ، وكل عقيدة لها مخلصون.. ما نفع 
دعاه في حياتنا ، وكل يحسب انهم الى الجنة 
من غيرهم أقربون.. ما نفع كراهية اآلخرين 
على تفكيرنا .! طالما كنا وال زلنا وسنظل ، 
مختلفين.. ما نفع خطب ، ومواعظ ، وحكايات، 

تزيد في عقولنا العفن والسادية والجنون .
ما نفع الحنين لماضي مضرج بالدماء  ودم��وع تماسيح تخرج من 
العيون.. ما نفع التاريخ ما دمنا نعيده.،وبال عقل نقدس انحطاط 
وسخافة السابقين.. ما نفع حياة كهذه ، أجيبوا بربكم ، يا عرب ، يا 

مسلمون.
عجبي لحالنا كيف نعيش ؟ وغيرنا علينا يعجبون .

عجبي علينا ، فأسباب ما نحن فيه دوما ،لها عارفون كيف سنعبر 
جحيمنا هذا؟ونحن إما ، تجار دين ،، أو ساقطون باختصار ، نحن عالة 

على العالم وعلى البشر أجمعين .

تنظيم 
القاعده

تنظيم امريكي اه��داف��ة تحقيق 
مصالح امريكا واالحتالل الصهيوني 
وتنفيذ برامجهما في احتالل الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وت��خ��ري��ب��ه��ا ينقسم ال��ى 

قسمين:�
1. قاعدة بحرية توجد في مياة 
بعض ال���دول العربية واالسالمية 

كالتي في قطروغيرها من البلدان.
2. قاعدة ارهابية توجد في اراضي 
بعض ال���دول العربية واالسالمية 

كالتي في العراق وسورية واليمن 
 ونفاق خربوا بلدانهم 

ٌ
هم اشد كفرا

باسم الثورات والحريات.. ونتسائل 
م���اذا حققت ال��ح��ري��ة ل��ل��ع��راق بعد 
سقوط صدام.. اليس الخراب والدمار 
وسفك ال��دم��اء من ي��وم ما سقطت 

بغداد الى االن.
م�����اذا اس���ت���ف���اد ال���س���وري���ي���ن من 

ثورتهم..؟
ال��ي��س ال��خ��راب وال���دم���ار والقتل 

والتشريد والجوع.
ه��ذا ما تريده امريكا ومايريده 

الغرب

االثنين : 29 / 7 / 2013م 
 الموافق :20 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1672( اشراف/16

كامل الخوداني

صناعة الثورات ...
ثورة يوليو في مصر كانت 
البداية لحركة تحرر عربية 
واسالمية واسعة ...الشعب 
المصري بزعامة عبدالناصر 
الهم حينها االم��ة العربية 
كلها ...فكانت ث��ورة يوليو 
بمثابة زل��زال هز المنطقة 
وغير وجهها ....اليوم وفي 
تاريخ مشهود اسالميا هو 
17 رم��ض��ان ذك���رى غ��زوة 

بدر ..و26 يوليو ذكرى القرار التاريخي 
لعبدالناصر بتاميم قناة السويس ...يصنع 
المصريون ثورة جديدة ومشهدا له ما 
بعده ليس في مصر بل وف��ي المنطقة 

العربية كلها ...لعل اهم شيء 
فيه ان المصريين احبطوا 
م���ش���روع ال���ش���رق االوس����ط 
الجديد الذي ظلت واشنطن 
تخطط ل��ه لسنوات طويلة 
...وه���م يعلموننا درس��ا بان 
ال��ش��ع��وب ال��ح��ي��ة تستطيع 
اسقاط المؤامرات ...وان مصر 
مثلما كانت قائدة للتحرر في 
الوطن العربي في خمسينيات 
القرن الماضي هاهي اليوم تقود حركة 
تغيير فكري وسياسي وجيوسياسي 
سيكون له تاثيراته الحقا ...ان��ه شعب 

الفراعنة ...

Abdulmalik Alfohidi

حسين عزيز

االقصاء هو قتل متعمد مع 
تحديث الحالة للضحية بانه 

حي يرزق ...

هيثم الرهمي

خ��ط��اب ال��س��ي��س��ي االخ��ي��ر  
ن��ت��ي��ج��ة ث��ق��ه ب��ي��ن ال��ش��ع��ب 
والجيش وج��رس ان���ذار لمن 
ي��ح��اول��و ت��دم��ي��ر م��ص��ر تحت 
ل��ش��رع��ي��ة الوهميه  مسمى ا
فشعب مصر ي��ع��ي   مكانة 
ال��ج��ي��ش ودوره مثلما يعي 
ال��ج��ي��ش اه��م��ي��ة م��س��ان��دت��ه 
للشعب.. ولهذا اعلنها صراحه 
انا مع الشعب ال مع الجماعه...

  Maher Shuga'a Addin  

احنا ياليمنيين ل��ن نتمرد 
على شيء اال اذا قطعوا علينا 

القات

  Ahmed M Saqqaf  

تعرفوا ليش الجيش حقنا 
م��اي��الح��ق م��خ��رب��ي��ي��ن اب���راج 

الكهرباء وآنابيب النفط ؟
يمكن على ش��ان مامعاهم  

تفويض

سارة البعداني

ثالثة ال تصدقهم ولو حلفوا:
المقوت.المسؤول.الكهرباء

ثالثة التتتسلف منهم ولو 
مت جوعًا :

ال��ب��ن��ك ال���دول���ي .وال��م��راب��ي 
.والشيخ 

ثالثة ال تمشي بعدهم ولو 
اركنوك بجنة :

ال���م���ت���دي���ن ال��م��ت��س��ي��س 
.وال���م���ت���ظ���اه���ر ال��م��ت��ح��زب 
.وال����م����ت����ص����ارع����ي����ن ع��ل��ى 

المصالح..

صانعة القرار

أكراميه الموظف في دولتنا 
ال تتجاوز 16 الف ري��ال حق 
ايش هي يارئيس الدولة هل 
هي حق أغراض نصف الشهر 
الكريم واال كسوه عيد.. هذا 

اذا فيه اكرامه اصاٌل
. خ��اف��وا ال��ل��ه ب��ه��ذا الشعب 
ال���ذي ت��م نهبه ف��ي سنتين 
أض���ع���اف م��ض��اع��ف��ه .. غير 
ال��ت��م��وي��الت ال��خ��ارج��ي��ة الله 
يخارجنا م��ن ه��ذه المرحله 

األنتقاليه .

يحي محسن سالم

أحرار مصر أسقطو أألخوان 
ب��ي��وم واح���د بسبب أالق��ص��اء 
واصالح اليمن أقصاء وأغتيال 
وأعتداءت ونهب وفقر ومازلنا 

صابرين

محمد عالو

الربيع الصهيواخونجي بدأ 
من تونس بكذبة ول��ف عدة 
بلدان وانتهى من حيث مابدأ 
..من تونس واالن ينتهي فيها 
الن م��اب��ن��ي ع��ل��ى ب��اط��ل فهو 

باطل..

سام الغباري

اليمنيون الذين سيشربون 
أول ال��ن��اس م��ن ح��وض النبي 

صلوات الله عليه 
ي��ق��ول عنهم ?ال��زن��دان��ي? 
بأنهم كفرة ! اللهم إني صائم .

فكري العبسي

ما ك��ان لله دام واتصل ... 
وم���ا ك���ان لغير ال��ل��ه أنقطع 

وأنفصل..
َب��ُد 

َّ
���ا ال��ز مَّ

َ
���أ

َ
وق���ال تعالى )ف

ُع 
َ
��ا َما َيْنف مَّ

َ
اًء ، َوأ

َ
َهُب ُجف

ْ
َيذ

َ
ف

ْرِض
َ ْ
 ِفي األ

ُ
ث

ُ
َيْمك

َ
اَس ف النَّ

علي ناصر قائد البخيتي
من مواليد 4 / 9 / 1976 م قرية 
الملحاء مديرية الحداء محافظة ذمار لديه أربعة 
اوالد درس الثانوية العامة في تعز وتخرج منها في 
1995 م ثم التحق بالمعهد العالي إلعداد وتأهيل 
المعلمين في تعز وأكمل الدراسة في معهد ذمار 
وت��خ��رج منه ف��ي ال��ع��ام 1999م ليسانس شريعة 

وقانون 2005 م الجامعة اليمنية ناشط سياسي 
وكيل قانوني لمنتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان 
الذي ترأسه االستاذة / أمل الباشا كاتب صحفي في 
الكثير من الصحف والمواقع االلكترونية الناطق 
الرسمي باسم الملتقى العام للقوى الثورية عضو مؤتمر 

الحوار الوطني

صورة
وتعليق

قحطان عدنان
مصر ام الدنيا وحتبقى اد الدنيا..

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

عندما كنا نقول إننا كشباب نعي 
الوضع المتردي جيداً وأننا من اوئل 
من أعتصم في الساحات وان خروجنا 
مبكراً  منها ك��ان بسبب أن الثورة 
تحولت إلى صراع سياسي ولم نريد 
أن نكون لعبة في أيادي الساسة وكنا 
نعي جيداً  أننا س��وف نكون وقود 
من أجل تحقيق مصالحهم في حال 
استمرينا في البقاء ولذلك خرجنا 
منها , أتذكر جيداً  أن رد الجميع 

كان أن مثل هذا الكالم مفروغ منه و حجه على 
صاحبها ال العكس ,, أذاً  ماذا لو كانت هذه هي 
الحقيقة . م��ن ذل��ك ال��ي��وم ب��دأ كرهنا الشديد 
ل��إخ��وان المسلمين على إعتبار أن��ه��م سلبوا 

الثوره من الشعب.. شخصياً  كان 
عندي إحساس وإعتقاد من خالل 
المعطيات ان المؤتمر الشعبي 
وقيادته يريدون تصحيح سياسات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وأن ي���ق���ودوا مسيرة 
التغيير فظلت البقاء في صفوف 
ال��م��ؤت��م��ر م��ن خ���الل عملي ضمن 
فريق الدكتور مجاهد اليتيم وكيل 
وزارة الثقافة السابق وعضو اللجنة 
الدائمه للمؤتمر الشعبي العام في 
تلك الفتره . وأحمد الله أن ثوره 30 يونيو في 
مصر صححت المسار وأثبتت ما كنا ندعيه وبال 
أدن��ى شك أن نفس الحدث سيكون في تونس 

واليمن وغيرها من الشعوب.

خالد االسدي 

فناجين معلقه 
قال احدهم : دخلت و صديقي إلى مقهى وطلبنا فنجاني قهوه 
وبينما نحن جالسان دخل إثنان فقاال لصاحب المقهى :نريد خمسة 

فناجين من القهوة علق ثالثة منهن !
فسألت صديقي : ما معنى ثالثة فناجين معلقه ؟

فقال لي :اصبر سنرى 
ثم دخل أربعة وطلب أحدهما سبعة فناجين وقال ثالثة منهن 

معلقه 
وبينما أنا وصديقي نتحدث وننظر خارجًا إلى الطبيعة الجميله 
..فإذا برجل يلبس مالبسًا رثة قديمة يقترب من صاحب المقهى 

فيسأل :

هل يوجد فنجان قهوه معلق 
علمنا فيمابعد أنه تقليد في نابولي يطلب فيه أحدهم فنجان 
قهوه مع أخرى معلقة الحقًا للفقراء واللذين اليستطيعون دفع 

ثمنه ...
انتشر هذا التقليد مؤخرًا في عدد من ال��دول وأصبحت توجد 

سندوتشات ووجبات خفيفه معلقه ..
فنريد أن يصل مثل هذا السلوك� إلى بالدنا العربيه ..

ولنفعل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم :)أطعموا الطعام.
وكل من تصله هذه القصة وهو صاحب مقهى أو غيره فلُيفّعل 

هذا السلوك في محيطه وله األجر..

األخوان وازمة الوجود 
ي�����خ�����ط�����ئ م���ن 
ي��ظ��ن أن اإلخ����وان 
ي���واج���ه���ون أزم���ة 
س��ي��اس��ي��ة، وإن��م��ا 
ه�����م ي���واج���ه���ون 
أزم����ة وج����ود بين 
أن ي��ك��ون��ون أو ال 
ي��ك��ون��ون، راه��ن��وا 
بوجودهم كله على 
اس��ت��م��راره��م فى 

الحكم، ومارسوا فى سبيل ذلك 
المشروع وغير المشروع من 
األفعال واألق��وال والتصرفات، 
ح��ت��ى أص��ب��ح��وا ع��ن��وان��ًا للكذب 
وال��غ��در وع��دم ال��وف��اء بالوعود 
وال��ع��ه��ود ونقضها، وتحالفوا 
ف��ى سبيل ذل��ك م��ع الشيطان، 
م���ع ال��ص��ه��اي��ن��ة واألم���ري���ك���ان 
وع���م���الئ���ه���م، وارت���ك���ب���وا فى 
سبيل وصولهم إلى الحكم كل 

الموبقات من تخابر 
وق��ت��ل متظاهرين 
ونشطاء، ب��ل وقتل 
ات��ب��اع لهم م��ن أجل 
الدعاية السوداء ضد 
الدولة ومؤسساتها، 
واس��ت��ي��راد أسلحة 
م����خ����ت����ل����ف����ة، ب���ل 
وم��ق��ات��ل��ي��ن أج��ان��ب 
لقتل بنى جلدتهم 
ودينهم، والدفاع عن اإلرهابيين 
والمجرمين وتجار المخدرات، 
وم��ح��اول��ة ب��ن��اء جيش م���واز فى 
سيناء يواجه ال��دول��ة وجيشها 
إذا ما حاول الشعب إنزالهم من 
على الكرسى س��واء بالصندوق 
أو بغيره، فلم يعد خافيًا على 
أح���د ت��ب��ن��ي��ه��م ل��دي��م��ق��راط��ي��ة 
الكلينكس، التى تستخدم لمرة 

واحدة ثم ترمى.

معين الناصري

صدام الكعبابي

Mohamed Alhassany

Ibrahem Alhejry

م.عبد الحميد تاج الدين 

فضلت البقاء بالمؤتمر الشعبي العام 
صندقه 

باشل ل����ي شله ق������������ويه حافي���ه متبندقه
واشل منصب وانتهك ثروة بالدي وال��رصيد

وانهب حقوق الناس وابطش زندق���ه يا زندقه
وابسط بسيئون الف كيلو والف كيلو في زبيد

وافعل مبان���������ي للسي����احه والنزه والفندقه
واكتب على االبواب هذا من عطاء الله المجيد

ومن سالن�������ي قلت ثرواتي بدت في صندقه
واكذب عل��ى الشعب اليماني مثلما سوا حميد

متى نكون من بني االنسان؟


