
ذلحين وضحت الصورة أكثر .. الشعب فئتان .. 
فئة مناضلون وفئة مواطنون. 

مخرجات الحوار أكدت على حقوق المناضلين 
ووج���وب أن يحظوا ب��رع��اي��ة ال��دول��ة . ل��و كان 
المناضلون مواطنين مثل غيرهم ما احتاجوا 

للتخصيص . 
يعني .. هذا مناضل وهذا ابن مناضل وهذا كان 
ابوه مناضاًل.. ووفق العرف البلدي الزم تكون له 

أولوية مبنية على هذا االمتياز . 
ديمة ورنجوا بابها .

ق��وى سياسية حاضرة في 
المشهد اليمني ليست عازمة 
ع��ل��ى دول����ة م��دن��ي��ة حديثة 
غائب عنها قوة السالح.. اال 

من رحم الله..
يتحدثون عن خطر الحوثي 
وأفعاله.. ثم ال يمضون في 
إق��ح��ام��ه ب��م��ش��روع ال��دول��ة 
ال��م��دن��ي��ة م���ن خ����الل ال��ب��دء 
بأنفسهم.. وبترميم بيوتهم 
من الداخل وتقديم نموذج 
مغاير يحصر الحوثي ومن 

على شاكلته في زاوية االنتقاد 
والسخط الشعبي والعالمي..

ليسوا صادقين ، يتشابهون 

م���ع م���ا ي��ق��ول��ون��ه ع���ن ن��واي��ا 
ال���ح���وث���ي.. وان��ت��ق��اده��م له 
يندرج في اطار انهم عجزوا 
عن مجاراته بنفس ادواته.. 

ليس اال.. !
هذا ما يجعل الرأي الشعبي 
يشعر الى حد ما.. بأن الحوثي 
ليس وحده المدجج بالسالح 
واالفكار العتيقة في الحلبة.. 
وبأن هناك نظراء يشاطرونه 
التمترس وراء الفكر الضيق 

وان اختلفت االتجاهات..

مثلما شرعن االصالح اعمال العنف 
والتخريب واالعتداء على معسكرات 
الجيش وق��ط��ع ال��ط��رق��ات ،وقطع 
ال��ك��ه��رب��اء وال��م��ش��ت��ق��ات النفطية 
واغالق الجامعات والمدارس وتدمير 
المساجد وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة عام 
2011م سبياًل وهدفا للوصول الى 

السلطة وإسقاط النظام ..
حتمًا ويقينًا ستأتي عصابة مسلحة 
أخرى إلسقاط نظام االصالح والوصول 

الى السلطة بذات الطريق المعبدة .. لكن هذه 
العصابة المسلحة وان كان وصولها سهاًل للسلطة 

فإن اسقاط نظامها سيكون سريعًا هو 
اآلخر وذلك ألن الساحة باتت مكتضة 
بالعصابات المسلحة التي انبثقت عن 
العصابات السابقة وت��ك��اث��رت على 

طريق االنقضاض على الفريسة ..
انها بالضبط سنة الله في التدافع 
وآياته في انتزاع الملك بالقوة، كما 
حدثنا ف��ؤاد دحابة عن عبدالرحمن 
بافضل عن الحزمي عن المحطوري 
عن الديلمي عن حسن زيد عن صاحب 

ة االختراع !! براء
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اشراف/
كامل الخوداني

- من مواليد محافظة ذمار - عنس.
- درس الثانويه في مدرسة النجاح..

- خريج جامعة صنعاء.
- ناشط حقوقي وسياسي.

- من كوادر المؤتمر الشعبي العام في منطقة 
ذمار..

- صاحب مؤسسه تنمويه شبابيه بالمنطقه.
-  له عدة مساهمات وفعاليات مجتمعيه

ابراهيم السراجي

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفاتكتاباتهم

عبده حمود القحطاني

ك��الم القاضي احمدعبدالله 
الحجري محافظ محافظة إب 
يعتبر برنامج عمل للرئيس 
ه������ادي ل���ي���س ع���ل���ى م��س��ت��وى 
محافظة اب ب��ل على مستوى 
ال����ج����م����ه����وري����ة...وخ����الص����ة 
لتشخيص االح��داث لم يحصل 
عليها الرئيس من اي مسئول 

حكومي!!

وفاء حنش

الوطن ليس األرض وليس السماء 
وليس البحر وليس البر.. الوطن هو 

)الحياة(
اكرم اآلنسي

ولإلرهاب عنوان :
جامعة اإليمان 

لسنا الوحيدين ولكننا االفضل 
)عالمة تجارية مسجلة(

  عادل النزيلي  

من المستحيالت في السياسة 
اخ�������وان ب������دون اره�������اب وم���ن 

المستحيالت في الرياضة 
فوز برشلونة بدون بلنتيات 

أبوالبراء الشيخ

أصبحُت ال أريد أن أعاتب وال أن 
أناقش أحدًا من البشر.. 

ب��ل ق��د اكتفيت بحذفهم من 
حياتي!

ابراهيم بورجي

ليس هناك أسرار للنجاح فهو 
حصيلة اإلع��داد الجيد والعمل 
ال��ش��اق وال��ت��ع��ل��م م��ن األخ��ط��اء 

والفشل. 

فهد الشعبي

إذا أظ��ل��م��ت أم��ام��ك ال��ط��رق��ات 
غلقت األبواب فليس هناك إال باب 

ُ
وأ

ْسَتِجْب 
َ
واحد مفتاحه : "اْدُعوِني أ

ْم"
ُ
ك

َ
ل

ابو سهيل اللساني

المذيع المسطول في قناة 
اليمن الفضائية يطالب جمال 
بن عمر بتطبيق البند السابع 
على قناة اليمن اليوم وقناة 

آزال..
ر الجرعة اليوم.

ّ
..شكله كث

عبداهلل علي الصباحي

  
ال ف����رق ب��ي��ن رج����ل ال��دي��ن 
وال�����س�����ارق.. األول ي��س��رق 
العقول والثاني يسرق االحذية 
وجميعها بتنسيق مشترك في 

المسجد..!
Ayman Alawadi

 
ُ

ْيا أّيها المجهول
 بال ُنقط

ُ
لن تبقى الحروف

.. 
ْ
 فقط

ٌ
صنعاُء .. نائمة

ال��ت��ق��ي��ُت وزي����ر ال��م��ال��ي��ة 
ص��خ��ر ال��وج��ي��ه ف���ي البنك 
ال���دول���ي ب��واش��ن��ط��ن خ��الل 
زيارته وسألته عن تخبط 
الحكومة بشأن رفع اسعار 
المشتقات النفطية وعن 
تصريح المصدر المسئول 
برئاسة الوزراء الخاص الذي 
نفى وج��ود اي خطوة لرفع 

الدعم .
في البداية ح��اول يبرر ب��أن الهدف 
م���ن ال��ت��ص��ري��ح ك����ان ت��ه��دئ��ة ال��ن��اس 
بسبب إقبالهم الكبير على المشتقات 

النفطية..
ولما قلت له ان هذا المبرر ما يمشي 
معي وان تفسيري ل��الم��ر ك��ذا وك��ذا 
، سرعان ما كشف عن امتعاضه من 

تصريح الحكومة وانه سّبب 
لهم حرجًا مع الخارج ..

ال���خ���الص���ة : دع���ك���م من 
النفي ، واستعدوا للجرعة ، 

المسألة مسألة وقت ..
ال��ق��ض��ي��ة اآلن ه����ي: هل 
س��ت��ك��ون ع��ل��ى م���راح���ل ام 
مرحلة واح��دة لالنتهاء من 

دعم المشتقات النفطية؟
ق��ل��ت ل��ه ،، ل��و بترفعون 
ال��دع��م ف��االف��ض��ل ي��ك��ون م��رة واح��دة 
لمصلحة الناس ، إنكم لو رفعتم الدعم 
على مراحل سيكون هناك ارتفاعات 
سعرية في كل مرحلة قد تفوق بكثير 
االرتفاع في االسعار في حال كانت مرة 

واحدة..

رضوان الهمداني

جميل الجعدبي

عادل العماري

ما بين كذب الحكومة منشور األسبوع
واعتراف الوجيه 

صورة وتعليق

براءة االختراع

بنت البادية
مهما حاولوا تشويه علم وطني.. سيظل خفاقًا يرفرف في العالي.. وفاًء ألبطال ثورتي سبتمبر واكتوبر والوحدة 

اليمنية الغراء..

شياطين االخوان
باالمس كان انبهارنا عظيمًا باستمرار الكهرباء والعة رغم ساعات القلق التي 
عشناها عن سبب استمرارها والعة مما جعلنا نقول للوزير شميع: خالص هذا 
يعتبر منكم اسرافًا وبذخًا تبذيرًا كبيرًا وانت تعلم ان المبذرين اخوان الشياطين 
ففهم الرسالة وقام اليوم بإطفائها لكي اليكون من اخوان الشياطين ويكون من 

شياطين االخوان طلع ذكيًا في االختيار 

المكان للمقصرين
نؤكد لكم جميعآ :
ن����������ه ال ب����ق����اء  أ
ل�����ل�����ف�����اس�����دي�����ن 
وال���م���ت���خ���اذل���ي���ن 
وال��م��ق��ص��ري��ن في 
أداء واجبهم األمني 
وال��م��ه��ام األم��ن��ي��ة 
الموكلة اليهم، أّيآ 
كانو ، وأّيآ كان انتماؤهم الحزبي ، أو 
المذهبي ، فالعمل األمني مستقل 
استقاللية تامة عن العمل السياسي 

وال عالقة بينهما إطالقآ .
ودمتم بخير وأمن واستقرار .

 إدارة رشيدة
نحتاج ادارة رشيدة تبدأ 
بتقديم الحلول وس��وف 
ن��ج��د اغ���ل���ب ال��م��ش��اك��ل 
محلولة.. مشاكلنا كأنها 
س��ل��س��ل��ة م��ت��راب��ط��ة كل 
م��ش��ك��ل��ة ت��ت��س��ب��ب ف��ي 
خرى وهكذا نظل 

ُ
مشكلة أ

داخل اطار من المشاكل 
والصراعات يمكن حلها 

اذا توافرت نوايا صادقة

اللواء عبده حسين الترب

ماهر شجاع الدين 

سند راجح 

الدكتور بشار الزمزمي

رؤية من متشابهون بتدمير الوطن 
منطلق 
ثقافي

ال��ح��ق��ي��ق��ة أن ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام أيديولوجية 
على مقاس الشعب اليمني 
وت���ط���اب���ق ال����م����وروث����ات 
الشعبية وال تتنافى مع بيئة 
البلد ولها مطالبة تعطي 
كبيرة  للتعايش مساحة 
وغ��ي��ر م��ق��ي��دة بنظريات 
االس���ت���ح���ك���ام ال���خ���ارج���ي 
وال���دول���ي، وال تضيق على 
ال��راه��ن داخ��ل��ي��ًا.. المؤتمر 
أي���ق���ون���ة م��ت��اح��ة للعمل 

الوطني في كل الظروف..

بشير المصقري

نبيل حيدر ديمة ورنجوا بابها

الوجيه يحاسب الشعب
صخر الوجيه عمل ح��اج��ة اسمها 
"برلمانيون ضد ال��ف��س��اد".. واي��ام ما 
يسمى "ثورة الشباب" جلس يتكلم عن 
الفساد المالي وعن محاربة هذا الفساد 
بعد االزم��ة اصبح وزي��ر مالية عشان 
يكافح الفساد  جلس سنتين يدرس 

ملفات الفساد..
وفي األخير استنتج أن الفاسد هو 
الشعب لذلك قرر محاسبة هذا الشعب 

الفاسد ورفع الدعم عنهم ..!

تورا بورا

سهيل 2

االص��الح��ي��ون 
ي���ت���ظ���اه���رون 
في ش��ارع تعز 
ب���م���ح���اف���ظ���ة 
اب ويطلقون 
ال��رص��اص الحي 
ب��ال��ه��واء وكأننا 
في »تورا بورا« 
مش بالعاصمة 
ال���س���ي���اح���ي���ة 

لليمن

ال�������ل�������ه 
ي����س����ع����د 
اي���ام���ك يا 
م����ح����م����د 
لمحمدي  ا
ق�������ال ف��ي 
آخ�����������������ر 
ب��رن��ام��ج��ه 
ال������رائ������ع: 
»الليلة كونوا معنا مع قناة اليمن 

قناة كل اليمنيين«
والله معاد باقي يا اخ محمد 
اال برنامجك لكل اليمنيين اما 
الفضائية فلم تعد كذلك حولها 

علي الحمراني الى »سهيل 2«

رياض القطواني

علي الحميقاني

د.يوسف الحاضري

علي بن عبداهلل الكليبي 

االخوان.. نموذج عجوز

حق صميل

المؤتمريون يقدمون أحمد علي أنموذجًا لمن سينقذ اليمن مما 
آلت إليه)نموذج شاب(.

انصار الله يقدمون عبدالملك الحوثي لنفس الهدف )نموذج شاب(
اإلصالح )إخ��وان اليمن( يقدمون باسندوة نموذج لمن سينهي 

اليمن )نموذج عجوز(.

دائمًا اإلخوان حق صميل أتحدى أبو أي واحد منهم 
ي��روح مش بس يخيم لكن يوقف مجرد وق��وف امام 
بوابة محافظة صعدة ويطالب بإقالة فارس مناع مثاًل، 
هؤالء الناس مايمشون إال بالصميل مع احترامي للشرفاء 

منهم وهم قليل!!


