
ماذا صنع االخوان؟
دخلوا الســـــودان فاصبحت دولتين »شمال 

وجنــوب«
دخلوا فلسطيـــن 
فتقاتلوا فاصبحت 

حمـــاس وفتح !!
دخــلــوا سوريـــــا 
فدمروها وأصبحت 
شعبين وجيشين 

ــوا مــصـــــر  دخــل
بين  ما ها  فقسمو

مسلمين وكفــــرة
دخلوا ليبيا وسلموها للناتو وجعلوها مدمرة 

وقسموها الى واليات
دخــلــوا اليمن ودمـــروا الجيش وجعلوها 

غارقة بالفوضى والظالم !
هؤالء هم االخوان!!

ــى نــفــســك وتــــقــــول: ال  تــضــغــط عــل
لتسييس ما حصل من هجوم وتطالب 
بالتحقيق لتجد من يستفزك ويقول لك 
عفاش واحمد عفاش، ويحلل ويروي 
قصصًا وادلة اختلقها عقله المريض ؟

ايش ترد عليهم بالله؟
ما نقول لهم اال الله يرحم ايامك يا 
احمد عفاش كانت الدولة كلها -رئيس 
جمهورية ونواب ووزراء وشورى- في 
غرف االنعاش خــارج البلد، والقاعدة 

والحوثيون وبيت االحمر واالخــوان والفرقة يهاجمون في كل 
مكان...ورغم ذلك الدولة تعمل والموظفون يستلمون رواتبهم  
في وقتها ولم تطبع مليارات بدون غطاء نقدي ولم يتم السحب 
من االحتياطي، حتى المعسكرات التي انشقت مع علي محسن 
كانوا يستلمون رواتبهم كاملة مع كل مخصصاتهم من تغذية 

ومشتقات نفطية.
كل ذلك ولم يستطيعوا حتى أن يسقطوا معسكر الصمع رغم 

مئات المحاوالت!!
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كامل الخوداني

برديس عون

تعرف ما هـو أسـوأ شعور.!
عــنــدمــــــــا يفهــم الــنــــــــاس 
طيبــتك خطــأ!ويظنــون أن 
قربــك منهــم لهــدف مــا..
وأنـــت ال تريــد مــن هــؤالء 
ـــــاس شــــــــيــئــًا.. ســـوى أن  ــنـــ ال

يكونــوا بخير..

د.يوسف الحاضري

"الفكرة تتحول إلــى رؤيــة، 
والرؤية تتحول إلى مشروع، 
ــــمــــشــــروع يـــتـــحـــول إلـــى  وال
عــمــل، والــعــمــل يــتــحــول إلــى 
إستراتيجية , واإلستراتيجية 
تتحول إلــى ثقافة، والثقافة 
هي التي تحدد مسيرتك في 

الحياة..
فإنتِق أفكارك ألنها ستحدد 
مسيرة حياتك وشخصيتك.. 
فقد تكون إرهابيًا أو إيجابيًا أو 

سلبيًا أو متوازنًا..

نبيل حيدر

ـــدي و هــو  ـــجـــن ــــي ال قـــــال ل
يتفحص أوراقـــي فــي نقطة 
الــتــفــتــيــش وضـــمـــن حــديــث 
خاطف حول تراخيص حمل 
 غير بائع 

َّ
السالح : لم يتبق

البيض لــم تمنحه الداخلية 
ترخيص حمل سالح .

ناصر الحياني

الخلل ليس في منع الحكومة 
للموترات )الدراجات النارية( 
الخلل.. والمشكلة تكمن في 
لحكومة وكذبها  ا لطة  مغا
على نفسها.. ولكن لألسف من 
يدفع ثمن كذب ودجل الدولة 
 الجيش 

ً
هــو المواطن خــاصــة

واألمن..

مبارك الماوري

اإلخـــوان بــدأوا بالتخلص 
مما تبقى من الجيش الذي 
لتخلص  ا ــم يستطيعوا  ل
منه عبر الهيكلة.. وها هي 
العمليات االنتحارية عبر 
جناحهم العسكري تنظيم 
القاعدة تجهز على ما تبقى 

منه ..

عمار الصلوي

عندما يكون الشك مرادفًا 
للحب

ـــًا  ـــرادف ـــحـــب م ويـــصـــيـــر ال
للصدفة 

األجدر بنا أن ننسحب
حــتــى ال يــصــيــبــنــا .. قبح 

النهاية 

جميل مفرح

هــذا كله وقـــال لــك الوضع 
تحت السيطرة!

ـــه يـــخـــزيـــكـــم.. ومـــــاذا  ـــل ال
سيحدث بعد، لو خرج الوضع 

عن السيطرة

جميل الجعدبي

ــبــعــض يــريــد الـــقـــول ان  ال
ــعــرضــي حـــادث  ــال مـــاحـــدث ب

)عرضي(!!

عبدالقادر فدعق

ــم تــعــد ســطـــــوة الــقــانــون  ل
ــمــجــرمــيــن بــقـــــدر  تـــرعـــب ال

ماترعب األبرياء ..

المحامي.. محمد محمد مهدي المسوري
تاريخ الميالد: 1972/4/20م 

المؤهالت الدراسية: ليسانس شريعة وقانون - 
الجامعة اليمنية )1996-1997م(

- محاٍم مترافع أمام المحكمة العليا.
- أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق".
- )أمين عام( نقابة المحامين - صنعاء حاليًا.

- مدير تحرير الموقع االلكتروني لمؤسسة البيت القانوني.
- مستشار قانوني لصحف محلية.

- عضو اتحاد المحامين العرب.

- عضو اتحاد المحامين الديمقراطيين الدوليين.
- رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة المحامين - صنعاء »سابقًا«.

- إجادة لمهارات التواصل االجتماعي والتدريب 
- خبرة في البحث القانوني واالجتماعي

- خبرة في إدارة الحمالت الخاصة بحرية الرأي والتعبير.
- مدرب في العديد من المجاالت القانونية والحقوقية والمتعلقة 

بمهنة المحاماة.
- مدرب قانوني في الحماية القانونية للصحفيين واإلعالميين

- محاٍم متخصص في قضايا الصحافة والنشر ومختلف القضايا.

صورة
وتعليق

خالد جبر  القيفي
سيبقى الجيش اليمني هو صمام أمان الوطن ونثق بجيشنا وقدراته وتماسكه.. ومن يحاولون تمزيقه وتدميره سيفشلون وسوف ينتصر 

الجيش والشعب وسوف تنتصر اليمن.

مقتطفات

شخصية
األسبوع

عيون العسكر
ــوا ســيــارتــنــا، بــالــقــرب من  ــف  أوق
الــعــرضــي، وجــلــســوا يفتشوا ربع 
ساعة. ولألسف فعلوها وعثروا 
على )وال حاجة(. بينما هم منكبون 
ــا.. مـــرت عــشــرات الــســيــارات  هــن
بعضها لمحتها غير مرقمة وأخرى 
فيها كائنات مشيخية ومبندقين.. 

المهم ما عاد فكوا لنا اال وقد جزع 
من جنبنا يجي مائة إرهابي أحمر 
عين، وقبل أن أتحرك قلت لصاحب 

الرتبة األعلى:
ــقــاط  ــعــســكــر فــــي ن "عــــيــــون ال
التفتيش, تــرى كــل شــيء مــا عدا 

المجرمين!!

كتاباتهم موسم التزاوج 
ــــــرار مــنــع  بـــخـــصـــوص ق
ــدراجــات النارية  حــركــة ال
فــي أمــانــة العاصمة خالل 
الفترة من 1-15 ديسمبر 
2013م.. بصراحة وبدون 
مــعــانــدة وتــعــصــب أعمى 
مثل كل مــرة، هــذا القرار 
يعتبر من أقوى القرارات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الحكومة 

خــالل فترة حكمها ويمتاز القرار 
بأنه لم يــأِت من فــراغ وتهور وغباء 
كالقرارات السابقة ولكنه جاء نتيجة 
وعي عميق وإدراك واسع لحجم هذه 
المشكلة وأبعادها وبعد تفكير طويل 
ودراسات مستفيضة وبحوث علمية 

كبيرة ومــشــاهــدة طويلة 
لقناة »الجزيرة الوثائقية« 
و»أبــو ظبي جيوجرافيك« 
ورصـــــد مــســتــمــر لــحــركــة 
ــــــدراجــــــات ومـــالحـــظـــة  ال
لسلوكها وطريقة حياتها 
طوال العام.. بعد هذا كله 
تم االكتشاف الخطير أن 
الفترة من 1- 15 ديسمبر 
ــزاوج والــتــكــاثــر عند  ــت هــو مــوســم ال

الموترات والدراجات النارية.
وبالتالي فــإن منع حركتها بهذه 
الفترة بالذات ســوف يقضي عليها 
قضاًء مبرمًا وينهي هذه المشكلة إلى 

األبد..

يرحم أيامك ياعفاش!!

حامد غالب أمين الوائليمحمد العماري

من الذي يعبث بحياة أبناء اليمن..؟!ماجدة الحداد
كفانا حيرة وخوفًا وتشتيتًا وذعرًا، كفانا تخمينًا  ترديدًا لالتهامات كل طرف لالخر.. 
نحن شعب عددنا 25 مليون مواطن ومن حقنا ان نعرف من يعبث بحياة ابناء اليمن 
ومن يقف وراء كل هذا الدمار.. نطالب الحكومة بعرض صورة لشخص واحد على االقل 
من المشاركين في الجريمة االرهابية التي حدثت بالعرضي ونشرها بكل وسائل االعالم 
واعالن اسمه ومن يتبع ومن خلفه.. هذا حقنا وعلينا جميعًا ان نقوم بالتجمع في وقفة 

او مسيرة لمطالبة الحكومة بذلك.

اليمن.. الى أين..؟
ــــــن  كــــــــــــــــــم م
ارواح حــصــدهــا 
ــحــقــد  ــى وال ــم ــع ال
ــتــعــصــب.. كم  وال
مـــن أســـر فــقــدت 

عزيزًا لها..
كم طفاًل انتظر 
ــــده أن يدخل  وال
البيت ليقّبله وكما 
ــــك كل  يــفــعــل ذل

يوم. لكنه لم ولن يدخل بعد اليوم..
كــم مــن طفلة يلتصق بها مــن الــيــوم.. 
وصاعدا مسمى )يتيمة(.. جيشنا، أمننا.. 
ات  بين مطرقة االرهـــاب وســنــدان الـــوالء

الضيقة..
اليمن.. الى أين..؟

غدًا.. سيطالبون باالفراج 
عن معتدي العرضي

طــبــعــًا لـــم يــذكــر 
لمرفوع  ا لتقرير  ا
من اللجنة المكلفة 
التحقيق في جريمة 
ــى  االعـــــــتـــــــداء عــل
ــعــرضــي أي شــيء  ال
عــــن االرهـــابـــيـــيـــن 
ــذيــن تم  األحــيــاء ال
الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
وأعلن عن عددهم 
بأنهم أربعة.. غدًا 
ستخرج حــوريــة مشهور وخــالــد اآلنــســي وفــؤاد 
الحميري بمسيرة تطالب بــاألفــراج عنهم من 
السجن كونهم من الثوار وحينها سوف نعرف 
اسماءهم كما عرفنا اسماء المتهمين في تفجير 

مسجد دار الرئاسة ولكن بعد أن أفرجوا عنهم.

عدنان حيدر

منار صالح

وليد العمري

رشاد الصوفي
حنان حسين

عبير الخوالني عبدالرحمن الزيادي

من سيوقف التغلغل التركي في اليمن ؟
شركات استكشاف وتنقيب عن النفط تركية 

شركات تنقيب عن الذهب في حجه تركية 
محطات كهرباء تركيه

اسلحة تدخل لليمن من جميع المنافذ كلها تركية 
االخوان سلموا البالد لتركيا والشعب غافل تماما

لم يفلح االتراك باستعمارنا بقوة السالح فعادوا عن 
طريق االخوان ...

الشعور بالعجزالتغلغل التركي

 Yezen Thoyezen

برغم فظاعة ما مررنا ونمر به اال اني متفائل ولو على 
المدى البعيد -القريب ان كل هذا له تأثير ايجابي سيضيف 
إلى تجربتنا كشعب عريق ويصل بنا الى القناعات الالزمة 
لإليمان بالتنوع وحــق االخــتــالف وبشكل متحضر من 
التعايش في ظل دولــة مدنية حقيقية يسودها النظام 

والقانون لطالما كانت مطلبًا ملحًا لنا جميعًا..

كثيــــرة هــي الــهــمــوم وكــثــيــرة تلك 
الظروف العصيبة، لكنه كان يقف بجانبي 
فكنت أشعر باألمن والقوة والسعادة التي 

قتلت بداخلي ... 
حزينـــة جـــدًا ... ألنــي أجــد من وقفوا 
بجانبي في ظروفي العصيبة ... في محنــة 
وال استطيع تقديم أي شيء لهم ... كم 

أشعر بالعجز واأللم ألجلهم..!!

تفاؤل
العرب يتباكون على مانديال ...

وفي سجونهم اآلالف من امثاله .
مرام اليمنية

تباكي

لو كان األمــر بيدي لجمعت كل األحــزاب اليمنية في كيس 
واحــد وأحكم ربطة فم هذا الكيس وأذهــب لرميه إلى قعر 
المحيط طعمًا لألسماك وأعود لليمن وأغسلها بالماء والتراب 

سبع مرات.
لكن اليد قصيرة والعين بصيرة  يا جماعة. 

ــدول يتغزلون بجيشهم من كثر ما هم  في إحــدى ال
فخورون بقوته..  تسلم األيادي .. تسلم يا جيش بالدي..

عندنا 
تسلم األيادي .. ألن أغلبهم مرافقون يغسلون القات 

حق المشائخ.

اليد قصيرة والعين بصيرةعندهم.. وعندنا!!


