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لسان حال 
العرب في اي 
ورطة لتبرير 
اخ��ط��ائ��ه��م 

وفشلهم 
)ه�������ذه   
ام����ري����ك����ا 

واسرائيل(
 ول���س���ان 
حال االصالح 

والحوثيين هذا علي عبداهلل صالح..
تحياتي للزعيم وأحبابه 

سالم عياش

م��اف��ي م��ه��ر.. 
ن  مليو فير  تو

ريال
مافي عرس.. 
توفير 500 الف 
مافي كوافير 
ل����ل����ع����روس 
وخواتها.. توفير 

50 ألفًا
م��اف��ي إي��ج��ار س��ي��ارة مع 

الزينة.. توفير 30 ألفًا

مافي شبكة.. توفير 200 
الف

مافي جاهة وخطبة وكنافة.. 
توفير 100 الف ريال

-م��اف��ي ك��واف��ي��ر للخطبة 
وفستان خطبة.. توفير 40 

الف ريال
مافي إيجار فستان عرس.. 

توفير 30 ألفًا 
مافي اول ليلة في فندق.. 

توفير 20 ألفًا
تحسين نسل 

التوجد مشاكل مع حماتك 

Lamia Al-Eryani

 ه��ا أن���ت ع��دت 
اليوم الى المدينة 
التي تشبهك حد 
الدهشة .. المدينة 
ذاتها التي تسلقت 
ن��واف��ذ ال��ص��ب��ر.. 
ع��ام ونيف وان��ت 
في منافي الوجع 
وم��راف��ئ الرحيل 
االجباري ..المدينة ذاتها التي ذرت 
ال��رم��اد على ال��ذاك��رة حتى تتناسى 
جنونها معك .. طيشها العالق بأطراف 
العبث المحموم .. كيف حدث ان ارتدت 
م��الم��ح وج��ه��ك تفاصيل ال��ش��وارع 
وزوايا االمكنة فيها ..تجبرني عودتك 
ان اصعد الطابق العلوي للذاكرة .. 
لتتحرش بي ابتسامتك الواثقة امام 
دهشتي الدائمة بك ، اتذكر اجابتك 
لسؤالي ال��ذي لم اسأله اب��دًا: ذاكرة 
الوطن هي ذاكرتي ونبضه يدق في 
صدري أنا .. اي اجابة هي تلك !! ربما 
هي صفقة تحترف التسامح لكل ما 
سيأتيك بعدها ؟ هكذا انت تقف دومًا 
في قمة اللحظات الشاهقة للدهشة 
دونما معاناة من دوارها .. وهكذا هي 
عودتك .. جسر مددته بين االمس 
والغد لترحل عبره كل الخيبات السابقة 
وال يبقى سوى الوطن ينبض بالحياة 

في صدرك انت !!! .

Adnan Haider

احتفظ بشيئ من .. 
طفولتك. 

ت���ل���ق���ائ���ي���ت���ك 
وعفويتك 

ألنها من أسباب 

سعادتك ومدعاة 

لرسم االبتسامة 
على وجهك 

وادخ��ال السعادة 
على قلوب اآلخرين ، طوال أيام عمرك 

فوائد الزواج بأجنبية..

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 28 / 1 / 2013م 
 الموافق :16 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: )1646( فيسبوك16

)خيانة االخوان(

إخ��وان اليمن خانوا »من رباهم وصرف عليهم 
واحتواهم بعد أن ُطِردوا من بقاع الدول العربية 

قاطبة !!!
إخوان مصر اغتالوا السادات »رحمه اهلل« رغم أنه 

من تعامل معهم كبشر وأخرجهم من السجون !!!
حماس خانت سوريا رغم أن صورايخهم وأكلهم 
وشربهم وحتى أموالهم كلها ودعمهم التاريخي 

مكتوب عليه )صُنع في سوريا(!!
إخوان اإلم��ارات يتجهون للتنكر لجميل مشائخ 

اإلمارات من خالل الدسائس والمؤامرات !!!
إخوان تعز تنكروا لفضل وخير وكرم »آل هائل سعيد« وكل يوم ينظمون 
المظاهرات وما فيها من أشياء ال تدل على قيم وال دين وال أخالق رغم أن آل 

هائل كانوا ومازالوا وسيظلون يعلفوا فيهم !!!!
باختصار شديد جدًا.. اإلخوان تاريخ من الخيانات ونقض العهد والميثاق !!!! 

والمشكلة األكبر أنهم يُدِّرسون طالبهم في المساجد » أن اليهود » ينقضون 
العهد والميثاق..

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

كتابات مغترب زمان الصمت

أخبارهم 

الدكتور يوسف الحاضري 

كتابات فيس بوك

 مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

)عميد الفيس بوك(
على محمد الخياطي : ولد في  15 

يناير، 1954م محافظة المحويت 
متزوج وأب ألربعة ابناء

م��دي��ر عام 
االع��������الم 
وال��ع��الق��ات 
ال���ع���ام���ة 
م��ح��اف��ظ��ة 

المحويت 
ح����اص����ل 
على دبلوم 
في الترجمة 
ال���خ���اص���ة 
م���ن ب��ول��ي 
ت��ك��ن��ي��ك 
س���ن���ت���رال 
لندن كاتب 

في  صحفي 
اكثر من صحيفة.. 

ممثل تلفزيوني وشارك في مسلسل 
الحب والثأر في دور الحاج مقبل.. 

شارك في مسلسل اشواق واشواك 
في دور المؤجر حفظ اهلل وكذلك شارك  
في اكثر من عمل درامي.. عمل مرشدًا 
سياحيًا ويصنف كأحد خبراء السياحة 

واالستثمار..
من اوائ��ل مشتركي الفيس بوك 
باليمن اطلق عليه اسم عميد الفيس 

بوك اليمني..

امل الباشا
ال��ع��ه��ر ال��س��ي��اس��ي ال 

محرمات لديه،
محجوب بالمعوذات، 

تعجز شرطة اآلداب عن 
ضبطه متلبسًا بالجريمة. 

 Ammar
 Sultan Saeed

Albarkani
الكهانة ه��ي عملة 
واح��دة مهما اختلفت 
ختلفت  ا و  ا وجوهها 
مذاهبها او طوائفها او 
عقيدتها لكنها تلتقي 

في الهدف

هشام السامعي
في ه��ذا الوطن ليس 
هناك ص��راع بين الخير 
وال��ش��ر، ه��ن��اك ص��راع 
ال��م��ص��ال��ح وال��ب��ق��اء.. 
ف���ال ت��ق��ح��م��وا اهلل في 

صراعاتكم

ماهر شجاع الدين  
ت���خ���ي���ل���وا م��ع��ي 

المفاجأة!!
ب���داًل م��ن ان يتم 
ان��ه��اء ال��ت��م��رد ضد 
ق�����رارات ال��رئ��ي��س 

بخصوص الهيكلة! 
يوصلوا لنتيجة أن 

الرئيس والشعب هم المتمردون !

Omar Gillan Almsory
م���اذا سيحصل في 
ح��ال انهيار المؤتمر 

الشعبي العام؟
ف���ي ح����ال ان��ه��ي��ار 

المؤتمر
ليمنيه  ا ح��ة  ل��س��ا ا
ستكون تنافسية بين 

تيارين
اإلصالح.. والحوثيين

وأنت تخيل معي وضع اليمن في ظل 
خلو الساحة لهذين التيارين

حروب صراعات فتن تكفير 
لن يتفقوا أبدًا، وفي حال فشل احد 

االطراف في فرض سلطته بالقوة 
سيتجهون إلى تقاسم اليمن بينهم

طبعًا بالنسبة للجنوب ,
فبمجرد سقوط المؤتمر سيسقط 
بسقوطه الجنوب، الن المؤتمر الفكر 
السياسي الوحيد الذي يؤمن إيمانًا 
مطلقًا بالوحدة اليمنية وهو الحزب 
الوحيد الذي له شعبية متوازنة في 

الشمال والجنوب على حد سواء..

احمد غراب ..
حيوانات الغابة اثبتت ان لديها قدرة على التغيير والتعايش اكثر مما هو موجود لدى البشر..

االستاذ صالح مصلح الصيادي- عضو لجنة 
الحوار- احتفل الخميس الماضي بزفاف نجله 

)عماد( ..

يوميات بلطجي وثائر 

Arzaq Al-Najjar

اآلن نفسي في شيء واحد 
نفسي أقرأ كتابًا صغيرًا او حتى كبير بس 

اهم شيء يكون اسمه :
» يوميات بلطجي وثائر » 
أشتي أشوف مغامراتهم 

اوووووووووه من بيتطوع ويعمل لنا هذة 

اليوميات ؟؟
عبد الرحمن العماري

نيويورك
نعم يا سادة 

فكل الطرق ت��ؤدي الى فخامة وزعامة 
واحدة.

اسمها علي عبداهلل صالح النه باختصار 
عنوان وطن وأمة.

شجون مفارق…
Alsalmi Sadek

لما يقول اب��و بكر شقيت لك 
نصين م��ن روح���ي وم��ن قلبي 
وخاصة لوما يوصل عند كلمة 
قلبي احس ان قلبي ينشق صدق..
 بس الصدق انا غير ابو بكر انا 
اشق قلبي لحبيبي واقوله ال تختار 
وانما شل النصين لك انا شقيتهن 

لك من شان اوفر عليك التعب ...
ق��ال لك به ن��اس يحبوا هكذا 
خسمه يعني ب��دون سبغ يعني 
على لبن يعني بدون مرق يعني 

بدون اغاني ..
ال��ذي م��ا يحفض اغ��ان��ي عمره 
مايحب حتى لو وق��ع في عالقة 
حب يخربها وتضيع عليه بسهوله 
شخصيا كنت اسمع اغاني كثير 
واحفظها مش من ش��ان اغنيها 
لحبيبتي وانما من شان اقدر االف 
اغاني افضل منها كنت احفظ كل 
الكالم الحلو من شان اقدر اجيب 
لحبيبتي ك��الم احلى منه الحب 
ب��دون موسيقى سع االك��ل بدون 
ملح والحياه بدون محبه سع االكل 
بدون ملح كذلك تحتاج في لحظه ما 
ان تغني انت وحبيبتك او ان تعغني 

لها او ان تغني لك او ان ترقص لها 
او ترقص معها وكل هذا ال يحدث اال 

بمصاحبة الموسيقى..
صعب جدا انك تجي تتحاكى 
عن الحب الن شوقك ينازعك اليه 
في لحظه ال تجد فيها حبيبك الى 
جوارك تلخبط في الكالم مثلما 
بين الخبط ذلحين تحاول تقول 
اشياء وما تعرفش ايش طبيعتها 
تالقي عندك رغبه في الكالم 
وم��ا تالقيش موضوع تتحاكى 

عنه تالقي عندك رغبه في البوح 
وم��ا تالقيش داخلك سر معين 
ممكن تفشيه لوما تتلخبط قوي 
اعرف انك بتحب وبداخلك حنين 
مثلما قالت فيروز انا عندي حنين 
مابعرف لمين او كما قال ابوبكر 

وبخاطري له حنين 
انا خايف يرجع يموت ابو بكر 
الننا قد كتبت عنه اليوم اثنين 
بوستات اهلل يلطف به وبجميع 

المحبين.

اشراف/
كامل الخوداني 


