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عدد مكرس بمناسبة العيد الـ48 لثورة 14 اكتوبر
علي عبداهلل صالح14

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الوحدة اليمنية.. ثمرة مباركة وإنجاز تاريخي 
مقدس لكفاح شعب مناضل تغلب على االستبداد 

والظلم والكهنوت والشمولية..

صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن األضواء..

في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين 

على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يسقطون أكاذيب أذيال 
المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على 

العالم.. لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون 
عن الحق والحقيقة..

وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها 
الـ»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الصفحة 

للرد على افتراءات المغرر بهم..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لهم فإنها ترصد ماذا 

يقولون؟

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

عشر نصائح مهمة من أينشتاين للنجاح
قد يكون شخصية مثيرة للجدل في جانبها 
اإلنــســا...نــي لكن ال يختلف اثنان على أن 
أينشتاين كان أحد أكثر العقول عبقرية خالل 
القرون الماضية. ساهم أينشتاين في تغيير 
نظرتنا للكون بالنظرية النسبية، وقدم في 

حياته أكثر من 300 إنجاز علمي كبير....
فما الذي يمكن أن نستفيده من هذه العقلية 

الفذة؟!
لنرى من خالل هذا الموضوع 10 نصائح 
مهمة ألحد أكثر العقول عبقرية في القرن 

العشرين:
1. المثابرة كنز ال يقدر بثمن:

يقول أينشتاين: » ليست الفكرة في أني 
فائق الذكاء، بل كل ما في األمر أني أقضي 

وقتًا أطول في حل المشاكل! »
فيعتبر أينشتاين أن العبقرية عبارة عن %1 
موهبة و99% عمل واجتهاد. فال يوجد عباقرة 
بالفطرة بل يوجد مجتهدون يسعون لتحقيق ما 
يؤمنون به ألنفسهم ولمن حولهم، وال يفشل 

حقًا إال أولئك الذين يكفون عن المحاولة!
وتذكر أنك إن أردت أن تبحث عن الفرص 

فابحث عنها وسط الصعوبات!
2. اتبع فضولك:

لدي  ليس   « أينشتاين:  يقول 
أي موهبة خاصة. لدي فقط حبي 

لالستطالع! »
فال تمنع نفسك من السؤال وال 

تتوقف عنه،
3. المعرفة تأتي من الخبرة:

يقول أينشتاين: » المعرفة ليست المعلومات، 
فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة ».
من  عة  مجمو د  مــجــر ليست  فة  لمعر فا
المعلومات التي يمكن ألي منا الحصول عليها 
دون أي جهد يذكر، بل المعرفة الحقيقية هي 

العمل باجتهاد الكتساب الخبرات.
وبنفس المعنى له كلمة معبرة جدًا يقول فيها 

ن  أ
الــثــقــافــة هي 

كل ما يتبقى في عقولنا بعد أن 
ننسى كل ما أخذناه في المدرسة!

4. تعلم قواعد اللعبة أواًل:
يقول أينشتاين: »عليك أن تتعلم قواعد 
اللعبة أواًل، ثم عليك أن تتعلم كيف تلعب 

أفضل من اآلخرين«
وله مقولة أخرى بنفس المعنى يقول فيها أننا 
بمجرد أن ندرك حدود إمكانياتنا تكون الخطوة 
التالية هي السعي لتخطي هذه الحدود. فال 
يستطيع تحقيق المستحيل إال أولئك الذين 

ن  منو يؤ
بما يراه اآلخرون غير 

معقول!
5. ابحث عن البساطة:

يقول أينشتاين: »إذا لم تستطع شرح فكرتك 
لطفل عمره 6 أعوام فأنت نفسك لم تفهمها 

بعد!«
فأي أحمق يستطيع أن يجعل األمور تبدو أكبر 

وأكثر تعقيدًا، لكنها تحتاج للمسة من عبقري 
لتبدو أبسط!

6. الخيال أكثر أهمية:
يقول أينشتاين: »الخيال أهم من المعرفة. 

بالخيال نستطيع رؤية المستقبل«
كما أن الخيال هو الدافع الذي يحفزنا لنطور 

أنفسنا باالبتكار والتجديد.
7. ارتكب األخطاء:

أينشتاين:  يــقــول 
»الشخص الذي ال 
يرتكب أي أخطاء 
ـــم يـــجـــرب أي  ل

شيء جديد«!
وله كلمة أخرى 
ـــول فــيــهــا  ـــق ي
أن الــطــريــقــة 
ــدة لعدم  ــي ــوح ال
ارتكاب األخطاء هي 
ــام بــأي  ــي ــق عـــدم ال

أشياء جديدة!
8. عِش اللحظة:

يقول أينشتاين: » ال أفكر أبــدًا في 
المستقبل، ألنه سيأتي قريبًا في كل األحوال »!

9. ابحث عن القيمة:
يقول أينشتاين: » ال تكافح من أجل النجاح، 

بل كافح من أجل القيمة »
10. ال تتوقع نتائج مختلفة:

يقول أينشتاين: »الجنون هو أن تفعل نفس 
الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة!«

فال يمكننا حل المشاكل المستعصية إذا ظللنا 
نفكر بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل. 
وألينشتاين وجهة نظر غريبة بعض الشيء 
في حل المشاكل فيقول: »إذا كان لدي ساعة 
لحل مشكلة سأقضي 55 دقيقة للتفكير في 

المشكلة، و5 دقائق للتفكير في حلها!«

العيار  مــن  > فضيحة 
الــثــقــيــل انـــفـــرد بنشر 
تفاصيلها مدعمة بالصور 
موقع »حشد نت« للمدعو 
إبراهيم الجهمي.. الذي 
منحه االخواني عبدالولي 
الشميري وثيقة دبلوماسية 
مــــزورة.. الجهمي لمعه 
اعالم االخوان وبرز اسمه  
فــي الفترة األخــيــرة بعد 
رفعه لــدعــوى فــي مصر 
يطالب فيها ايقاف القنوات 
الرسمية اليمنية من قمر 
النايل ســات وتقدم بها 
للمحكمة  اإلدارية بمجلس 
ــاهــرة،  ــق الـــدولـــة فــي ال
التي قالت مواقع طالبان 
اإلصالح إنها قبلت النظر 

في الدعوى.
نشر  تعيد   » ق لميثا ا «
بعض الحقائق عن هذا 
ــي وتتحفظ عن  ــوان االخ
الحقائق الدامغة المعززة 
للذوق  مًا  احترا بالصور 

العام..
لية  لجا ا ء  ــا ــن ب ا يتفق 
 ، لقاهرة ا فــي  ليمنية  ا
ومصر كلها بأن الجهمي 
الذين  السماسرة  ــد  أح
يتاجرون بدماء اليمنيين 
ـــن خــــالل تــحــريــضــه  م
لعنف  ا على  لمستمر  ا
والقتل والدفع بالشباب 
األبرياء الى المذابح التي 
تعدها الخاليا الجهادية 
الــتــكــفــيــريــة الــتــابــعــة 
لحزب االصــالح وقبائله 
المسلحة والمنشقين من 
الجيش .. مقابل حفنة 
من الــدوالرات تلقى اليه 

من هنا أو هناك .
يؤكدون  الجالية  ء  بنا أ
لجهمي  ا ــو  ع ــد ــم ل ا ن  ا
»يــواصــل تحريضه على 
العنف والــتــرويــج لــه في 
حين أنه وجميع أصدقائه 
بالدماء  المتاجرين  مــن 
غارقون في عبث الملذات 
وال يهمهم أمر الوطن في 
ــل مايهمهم  ـــيء.. وك ش
متع  مــن  ليهم  ا يلقى  ما
ـــوال مدنسة مقابل  وأم
لضمير  ا بــيــع  و لة  لعما ا

الوطني.
طباخ

ابراهيم الجهمي يدعي 

انه يمثل رئيس الجالية 
اليمنية بمصر بينما هو 
ــي أحــد  يعمل طــبــاخــًا ف
المطاعم المصرية.. وقد 
استلطفه تــجــار الــدمــاء 
الذين فــروا الى القاهرة 
وتــركــوا الــوطــن بعد أن 
دمــروه وأحرقوه ووضعوا 
ــي مسالخهم  شــبــابــه ف
ومجازرهم التي أعدوها 
بإتقان ويتردد عليهم هذا 
السمسار لتنفيذ رغباتهم.

يتبع  الجهمي  ابراهيم 
حركة طالبان وهــو أحد 
لتنظيم  ئمة  لنا ا لخاليا  ا
القاعدة في مصر واليعلم 
حقيقة  و حقيقته  لكثير  ا
الذين يستخدمونه.. انه 
ل  لالقتتا محرضا  يظهر 
والفتنة بين أبناء اليمن 
بادعائه صفة دبلوماسي 
مــن خــالل وثيقة مــزورة 
ويواصل لقاءه مع جميع 

مثيري الفتنة..
ويؤكد ذلــك المقربون 
من الجهمي انه مريض 
نــفــســي يـــدعـــي انـــه 
دبلوماسي بوثيقة مزورة 
منحها لــه عــبــدالــولــي 
انه  ــدعــي  وي الشميري 
رئيس الجالية اليمنية.. 
وهو يعمل طباخ في احد 

المطاعم بالقاهرة..
هذا الشخص اكثر الناس 
ًء لليمن وللشرعية  عـــدا
ــل بــشــراســة في  ــات ــق ي
مصر من خالل تحريض 
االمن المصري واالخــوان 
المسلمين واالزهـــر ضد 
الــطــالب اليمنيين وضد 

اليمن.
وهو من يدعو الى وقف 
القنوات الفضائية اليمنية 
من نايل سات وقد كتب 
بشبكة  صفحته  عــلــى 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت ال
ــوى قضائية  انــه رفــع دع
لوقف القنوات الفضائية 
من نايلسات.. ومثل هذا 
الشخص يدغدغ مشاعر 
ين  ثر لمتأ ا يين  لمصر ا
بثورتهم والمنافقين لها 
في نفس الوقت.. تصوروا 
أية عناصر تغيير تطالب 
ــالد بــهــؤالء  ــب ــالح ال ــإص ب

األشخاص؟!!

مؤتمري حر
عذرا »فيثاغورس« :اليمن هي المعادلة األصعب

عذرا »نيوتن« : اليمن هي التي تجذبنا
عذرا »ديكارت« : أنا يمني إذًا أنا موجود

عذرًا »دافنشي «: الفتاة اليمنية أجمل من الموناليزا
عذرًا« أديسون«: اليمن هي مصباح العالم

... عذرا »ايها الصباح«: اليمن هي اشراقتي
عذرًا »أفالطون« بلدي هي المدينة الفاضلة

عذرا »بيتهوفن« : اليمن هي اروع موسيقى كونيه
عذرًا »روما« : كل الطرق تؤدي إلى اليمن

عذرًا »جيفارا« ثورتنا هي األفضل واالجمل واألحسن
عذرًا »جولييت« : اليمن هي حبيبتي وستبقى الى االبد

التوقيع : لي قلب ينبض دمًا لكنه اكثر ينبض يمنًا

الصدقة ... واألم
كــان هناك شــاب أمــه أدخلت للعناية المركزة في 

المستشفى
وفى يوم من األيام صارحه األط...باء بأن حال 

والدته ميؤوس منها
وأنها في اى لحظه تفارق الحياة وخرج من عند 

أمه هائما على وجهه
وفى طريق عودته لزيارة والدته مرة أخرى 

وقف في محطة البنزين
وهو ينتظر العامل ليضع البنزين في سيارته 

رأى تحت قطعة الكرتون قطة
ـــم ال  قــد ولــــدت قــطــطــا صـــغـــارًا وه

يستطيعون المشي
فتساءل من يأتي لهم بالطعام وهم 

في هذه الحال
فدخل للبقالة واشترى علبة تونة 

وفتح العلبة ووضعها للقطط الصغار
وانصرف للمستشفي وعندما 
وصل إلى العناية مكان تنويم أمه
لم يجدها على السرير فوقع ما 

بيده

خاف.
وإرتبك

وأحس بأنه سيبكي
لكنه استرجع وسأل الممرضة: أين أمي ؟؟

فقالت: تحسنت حالتها فأخرجناها للغرفة 
المجاورة

فذهب اليها فوجدها قد أفاقت من 
غيبوبتها

فسلم عليها وسألها فقالت: أنها 
رأت وهى مغمى عليها قطة وأوالدها 

رافعين أيديهم
يدعون اهلل لها فتعجب الشاب!!

فسبحان من وسعت رحمته كل 
شئ سبحان اهلل دفع البالء

داووا مرضاكم بالصدقة
هذه فقط علبة تونة

والرسول صل اهلل عليه واله 
وسلم

قــال :تصدقوا ولــو بشق 
تمره

نــــفــــس ــــــــع  ــــــــم س ا ال  و كــــــلــــــمــــــة  ال  و ســــــكــــــتــــــة 
ـــــــة هــــجــــوس  ـــــــزع ــــــــــــــــدة ف ـــــمـــــة واح ــــــــول كـــــل ــــــــاق ب

ـــــــس ـــــــب الهـــــــــــانـــــــــــا وب ـــــــري ـــــــخ ـــــــت ـــــــة ال ـــــــل ـــــــاش ي
ــــن الـــــنـــــفـــــوس ــــي ــــف ــــي ــــع ــــاض ــــم ي ــــك ــــط ــــط بـــــــانـــــــت خ

ـــــــــد تــــــــحــــــــذر واحــــــــتــــــــرس ـــــم ق ـــــك ـــــن ـــــــــل م ـــــــــك وال
ـــــمـــــجـــــوس  ـــــنـــــصـــــارى وال ـــــل ـــــة ل ـــــعـــــمـــــال ـــــــــل ال ـــــــا اه ي

ـــــــع مــــــثــــــل مـــــــاكـــــــانـــــــت واخــــــــس ـــــــرج تــــــبــــــغــــــون ت
س  و ؤ ر ـــــــن  ي ر ـــــــا س لــــجــــلــــهــــا  ي  ذ ـــــيـــــمـــــن  ل ا ض  ر ا

ــــــــس ــــــــدن بـــــــــالـــــــــدم طــــــهــــــرنــــــا االمـــــــــــامـــــــــــة وال
ــــــروس ــــــع ـــــــي ثــــــــــوب ال ـــــى جــــــــــات ف ـــــت ــــــجــــــهــــــل ح وال

مـــس ر  ـــــــو ـــــــن ل ا ض  ر ال د  ا ر ـــــــو  ه ـــــــن  م م  ــــــــو ــــــــي ل ا و
ـــــا حــــــــــــرب الـــــبـــــســـــوس  ـــــم ـــــل ـــــث ـــــــــــســـــــــــوي م  والي

ـــس ـــس ــــــى راســــــــــــــه ك ـــــر الـــــــدنـــــــيـــــــا عــــــل ـــــط ـــــم ـــــات ب
ــــــه فــــــــي ســــــاحــــــة الــــــــحــــــــرب الــــــضــــــروس ــــــزع ــــــج ون

ـــــرس ـــــف ـــــر ال ـــــه ـــــى ظ ـــــل  فـــــــرســـــــان والــــــــــفــــــــــارس ع
ــــــــدوس ــــــــــده ن مــــــــن يـــــشـــــعـــــل الـــــفـــــتـــــنـــــة عـــــلـــــى خ

فضيحة الجهمي في مصر

َسْكَته..  وال نسمع نـَفـَس!

فتـوى اخوانية
حدثنا صخر بن الوجيه، عن 
سلطان العتواني، عن الزلحوف 
محمد قحطان، انه جاء رجل الى 
صاحب براءة االختراع، فقال له يا 
شيخ -ان ابني قتل اثناء خروجه 
من ساحة االعتصام، ففكر الشيخ 
، ومسح بيده على لحيته  مليًا
الحمراء، ثم قال، ايها السائل، 
ان كــان ابنك من شباب ساحة 
بالشهادة،  له  الجامعة فهنيئا 
والجنة، وان كان من شباب ميدان 
التحرير، فمأواه جهنم وبئس 

المصير، اجماع المشترك..

مصعب االعذل المرادي

دعاء الفيسبوك
أبعد اهلل عنك شر إبليس وجنبك المشترك الخسيس 

وأفرحك بسالمة الرئيس.
سالم فزاع


