
ــــــــعــــــــد  ب
ـــصـــدع  ـــت ال
الذي حدث 
ـــــــحـــــــزب  ل
االصــالح اذا 
أحــب البقاء 
ــــــحــــــزب  ك
ـــيـــه ان  عـــل
يجد المناخ 

المالئم الــذي يوفر 
لــه سبل البقاء ولن 
ـــًا لــه  ـــجـــد حـــاضـــن ي
كالمؤتمر الشعبي 
العام غريمه الذي 
قيد  على  سيبقيه 
ــــاة.. وعــلــى  ــــحــــي ال
االصـــــــــالح اذا مــا 
جــرت انتخابات في 

الـــمـــرحـــلـــة 
الــقــادمــة ان 
ـــدم  ـــق ـــت الي
لها ويكتفي 
ــــدعــــمــــه  ب
ــمــؤتــمــر  ــل ل
ـــشـــعـــبـــي  ال
الــــــــعــــــــام 
فــقــط حتى 
فيته  عا يستعيد 
الــــــتــــــي يــــحــــتــــاج 
الستعادتها عشر 
ســنــوات على االقــل 
..واقولها واعترف 
لالصالحيين سعدنا 
كثيرًا بمنافستكم 
ـــــمـــــراحـــــل  فـــــــي ال

السابقة..

صورة وتعليق

إبراهيم الماوري
كل ما يحصل في الوطن كوم.. وهم المواطن من أجل الحصول على كبش العيد كوم آخر.. حتى أعيادنا صارت إحدى الهموم التي تزيد 

من معاناة المواطن.. فّرجها ياكريم..

ــدكــتــور  ــال ــمــســمــى ب غــــرد ال
والــداعــيــة عــائــض الــقــرنــي في 
تغريدة له وضع رابطًا يقول 
ة ســريــعــة لخطاب  إنــهــا قــــراء

عبدالملك الحوثي..
لقد جاء بمصطلحات ال يمكن 
لي بعدها أن أحترمه وإن كان 

كالمه حقيقيًا وصائبًا..
فالملقب بالداعية وصاحب 

ــه أن يقول  درجـــة دكـــتـــوراة ال يمكن ل
إلحدهم كاذب وعندما تقرأ كلمة "كاذب 
أشر" فإنك تشعر فيها بغل وحقد ال يمكن 

لك أن تتخيله..
ملقب بداعية ويتهم هذا وذاك بالتحالف 
مع الحوثيين ، وممن اتهمهم الرئيس 

الصالح ..

ــالم أحد  شــعــرت أن الــكــالم ك
الــقــيــادات فــي حـــزب التجمع 

اليمني لالصالح ..
يا أخي عائض القرني يادكتور 

يا داعية سأقولها لك مدوية:
ليس بيننا وبين أحد أي تحالف، 
إلن الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
والــزعــيــم علي عبدالله صالح 
معروفون بالوضوح ولو أن هناك 
تحالفًا بين الرئيس صالح والحوثيين ما كان 
يمكن إخفاؤه وتحديدًا من قبل الزعيم 
فهو ال يخاف إالَّ من ربه وهو صاحب المبدأ 
والكلمة على العكس منك تمامًا ال يجامل 
وال يداهن وال يمكنه أن يقول في احدهم 
قــوًال ثم يتراجع عنه ويتكلم بعكس ما 

قاله كما هو حالك.

مقتطفات

احمد الحسني

لو كنت المفاوض عن انصار 
الله لكانت مطالبي:

ــجــرعــة حكومة  إســـقـــاط ال
تكنوقراط..

التحضير فـــورًا النتخابات 
نيابية حــرة ونزيهة بنظام 

القائمة..

عادل النزيلي

ال أثق بغير الجيش حتى لو 
المالئكة نزلت تنظم مــرور 

صنعاء وتحمي مداخلها.

نبيل الصوفي 

أي سياسي يــدعــي أنــه في 
مــهــمــة أخــالقــيــة ديــنــيــة إمــا 

مخادع أو جاهل.

فردوس عبداهللا

سقوط اإلنسان ليس فشالً ، 
ولكن الفشل

أن يبقى حيث سقط .

محمود شحرة

دافــعــوا عــن حقوق اعدائكم 
ألنها ايضًا تؤسس معيارًا لحفظ 
حقوقكم ، الــخــالف السياسي 
ال يعني القتل وال التهجير وال 

النهب وال تكميم األفواه..

فيصل الشبيبي

في العالم كله (المستشار 
ـــــــي الـــيـــمـــن  أمــــــيــــــن) وف
ـــد  ـــل واح مـــســـتـــشـــارون ك
يفّصلها على مقاسه إال من 

رحم ربي.

ماجد العديني

ــظــن بشخص  ال تــســئ ال
صامت لم يتكلم.. فربما لو 
قرأت ما بداخله ؛ لوجدت 
أنه يود لك الخير أكثر من 

المنافقين حولك .

حسين الخلقي 

ــف يــمــيــنــًا ولــن  ــحــل لـــن ن
نحرم ونطلق ولن نقول ان 
جنرالكم العجوز لن يعود 
الى اليمن ماحيينا كما كنتم 

تقولون!!
ــهــم ال  ــل ـــل ســـنـــقـــول: ال ب

شماتة.

صادق السالمي 

جـــالـــســـيـــن يــخــوفــونــا  
ــــــن اربــــع  ــس االم ــمــجــل ب
ســـنـــوات وأول مــاتــمــت 
ادانة ابو علي الحاكم دخل 

الحوثيون صنعاء..

علي الخياطي

عبد الكريم المدي 

كتاباتهم منشور األسبوع دعاة الفتنة..
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ـــن ملك الوطن  ــوات اِّـسلحة واألم ــق ال
والشعب وال أحد وصي على هذه اِّـؤسسة 

الوطنية الدفاعية واألمنية..

اشراف/
كامل الخوداني

قيم التعايش

إليك ياوطني 
انــــــت وال 
غيرك انت 
المعني في 
كالمي ،انت 
من اريــد ان 
ــه،انــت  اســأل
مـــــــــــــــــــــن 
يــســتــطــيــع 

االجابة 
ترابك غاٍل يا وطني ،،،

لــكــن ال تــصــدق كــل مــن يحزن 
عليك ،

ال تصدق من يتباكون باسمك،
ال تصدق من يتغنون بحبك،

ال تصدق تلك االفواه التي تهتف 
لمجدك،

اكثرهم يبحثون عن مصالحهم 
ال عن مصلحتك

يا وطني ،
لن نستطيع ان نرد لك جزءًا مما 

منحتنا اياه ،،،
ســـوف نعمل مــن اجــلــك ســوف 

نحميك 
انت مستقبلنا وكرامتنا ،

انت الشموخ يايمن..

بدر المهتدي

ابراهيم شايف مخارش

محامي.محمد المسوري

الدكتور محمد العماري

عبداهللا فارس 

- مواليد صنعاء 
- درس في جامعة 

صنعاء 
ــاتــب وصحفي  - ك

وشاعر 
ــــدى  - يـــعـــمـــل ل

صحيفة الثورة
ــــــــــاء  ــــــن األدب - م
المتميزين بالساحة 

االدبية اليمنية.

وع
سب

 األ
ية 

ص
شخ

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

حدث 
عظيم

ســــتــــظــــل ثـــــــورة 
السادس والعشرين 
من سبتمبر المجيدة 
حدثا عظيما فارقا 
ــخ نــضــاالت  ــاري ــي ت ف
ــي ،  ــمــن ــي الــشــعــب ال
الترتقي الى مستواها 
اي احــــــداث الحــقــة 
ـــتـــكـــون احــــدى  ، ول
مــخــرجــات اهــدافــهــا 
ـــدة ،  ـــخـــال الـــســـتـــة ال
فهنيئا لــك ياشعب 
الــيــمــن هـــذا الــحــدث 

العظيم.

عبداهللا المغربي

الدولة المدنية
من مصلحة انصار الله ان يتخلوا عن الصرخة فليست منطقية 
وعــن السالح وعــن تمجيد االشــخــاص وهنا سيحافظون على 
مكانتهم التي جاءت لهم من السماء فالشعب كره الشيوخ النهم 
جسدوا ظاهرة حمل السالح وكره بعض االحزاب لتمجيد القادة..

ل بدولة مدنية! هذا اذا كان علينا ان نتفاء

عسكري شعبي ..
قائد لواء شاف عسكري مخزن بالحالين تخزينة أبو 

أسد وال هو داري أين العسكرة 
ل القات وأنا أرقيك مساعد 

ّ
قال له القائد : تبط

أول !
قال العسكري: أيش من مساعد أيش من طلي 

أنت عارف يا فندم إنه إذا أنا مخزن بين أشوف 
نفسي أعظم من وزير الدفاع .

بعد فترة العسكري قلب الفكرة برأسه وبدل ما 
يبطل القات بطل العسكرة والتحق باللجان الشعبية 

بعد الشيخ ..
وبدل ما كان عسكري مسلح رجع عسكري شعبي 

مثل البيوت الشعبية حق حارة الليل ..
العسكري الشعبي معاشه من الدولة وبندقه مع 

الشيخ. 

تجارب دمار ..
جربتم اإلخوان، واآلن تجربون الحوثة، وقريبًا 
ستجربون القاعدة والسلفيين.. بعد ذلك 
والريب لن تكونوا قد بلغتم القاع، بل سيكون 
قعر القاع مرتقى صعبًا وحلمًا ورديــًا، ألنكم 
ستكتشفون بأنكم مدفونون تحته على ُبعد 
مئات إن لم يكن آالف الكيلوميترات.. حينها، 
فقط وفقط، أتمنى أن تكون شهوتكم للفشل 
والرسوب اإلسالمي قد شبعت، وتكونون قد 

استوعبتم الدرس"! 

تفاؤل ...

ما زال هناك الكثير من الرجال 
القادرين على منع انهيار الدولة 
ــروح في نفوس  ووبــث الثقة وال
ابــنــاء الــقــوات المسلحة واالمــن 
ورفع معنوياتها واعادة لحمتها 
ووحـــدتـــهـــا مـــن اجــــل الــشــعــب 

والوطن.. 
لذلك انا ما زلت متفائًال.

حامد غالب

العواقب وخيمة... 
من يفسر لي أوًال : تصرفات اإلخوان المسلمين.. 

جناحهم السياسي (حزب اإلصالح) يدعو ويوافق على المصالحة.. جناحهم 
العسكري (تنظيم القاعدة) مستمر حتى اللحظة في جرائمه اإلرهابية.. 

يد تصافح، ويد تقتل.. 
عواقب استمرارهم في جرائمهم اإلرهابية وخيمة.. مالم يثبتوا واقعيًا 

صدق المصالحة. 

لحزب اإلصالح 

بــدون االلــتــزام بقيم 
ــحــرص  الــتــعــايــش وال
على كــرامــة الشركاء 
في الوطن والتأسيس 
طنية  لو ا لحة  للمصا
مالذي يميز قوة عن 

قوة؟ 
بوضوح أشــد مالذي 
يــمــيــز (داعـــــــش) أو 

الحزب الشيوعي السوفيتي أو 
التتار والمغول واسرائيل ، عن 

حزب الله؟

بالنسبة لي مايميز 
حــزب الله هــو التزام 
حــزب الله في أعظم 
لـــحـــظـــات إنـــتـــصـــاره 
بالحفاظ على كرامة 
حتى عمالء إسرائيل..

بــمــقــيــاس الــنــصــر 
الــمــادي والهزيمة 
ســـيـــكـــون هـــوالكـــو 
وتـــيـــمـــورلـــنـــك وأمــثــالــهــم 
أفــضــل مــن عــظــمــاء الحكام 

المصلحين..

الحالل والحرام
مسيرات الصدور العارية عام ٢٠١١م 
كانت عبارة عن محاولة القتحام المنشأت 
والدوائر الحكومية من جماعة اخوان داعش 
حــالل .. وغـــزوات الصمع وارحـــب وذات 
المجاري حالل.. أما إستقبال اللجان الشعبية 

لحمايتها عام ٢٠١٤ حرام..

حسن زيد

منار صالح

عز الدين األصبحي

عدد مكرس بمناسبة
 العيد «٥٢» لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة

تهانينا

نتقدم بأحر التهاني وأصدق 
التبريكات محملة بأريج الفل 

والرياحين الى األخ/

خالد حزام ناشر عنكمه
بمناسبة تطليقه العزوبية ودخوله 

عش الزوجية وعقبى للبكارى

المهنئون:
أ/ أحمد الكبسي-

 أ/ غالب حزام ناشر عنكمه
أ/ فيصل حزام ناشر عنكمه
أ/ محمد قاسم صالح علي 

عنكمه
صالح محمد الحرازي
عامر مصلح القشطري


