
سالح الطين البيومي ..!
أح�������د خ����ط����ب����اء راب����ع����ة 
ا  ط��م��ئ��ن��و ا  : للمعتصمين 
فصالح الدين األيوبى سيكون 
معكم غدا في جمعة الزحف!
صالح الدين األيوبي !! معانا 
...؟! اذا كان مرسي صاحب 
اول رسالة عربية لصديقه 
الوفي العظيم بيريز و اول 
حاكم مصري يطرد سفير 
س���وري ف��ي ت��اري��خ م��ص��ر و 
علشان إسرائيل ...!! انا خايف يطلع سالح الطين البي�ومي 

صاحب صفقة خد مصر وهات سيناء !!
كذب بال حدود
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 الموافق :6 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1670( اشراف/16

كامل الخوداني

الحاله الرمضانية في اليمن 
ان��ط��ف��اء ت��ام للكهرباء على 
عموم محافظات الجمهورية..
سقوط ع��دد م��ن الخبطات 
على خطوط نقل الطاقة في 

محافظة مأرب..
ت��وق��ع��ات ب��ع��ودة الكهرباء 
عند ص��الة الفجر او بعد ان 
تشرق شمس الصباح ويذهب 

الظالم..
موجة من النامس والذباب 
وطفح المجاري في محافظة 
ال��ح��دي��دة واح��ت��م��ال وصولها 

بقية المحافظات ..
غ��دًا مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
حضور البعض والبعض رفض 
الحضور بسبب مفاتن بعض 

النساء واللهم اني صائم ..
في المحافظات الجنوبية انطفاء 
تام للتيار الكهربائي باالضافة الى 

انقطاع  مشروع المياه ..
ط�����رد م���ح���اف���ظ ع�����دن م��ن 
ال��م��س��ج��د ورف����ض المصلين 
تواجده  معهم بسبب معاملته 
السيئة وانتمائه الحزبي وتردي 

االوضاع بالمحافظة..
م��وج��ة اغ��ت��ي��االت متواصلة 
وسط انصار الحراك الجنوبي 
وت����زاي����د ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب 
االس��ل��ح��ة وال��م��س��دس��ات ال��ى 

اليمن..
99% م��ن الشعب اليمني 
يسامرون ليالي رمضان على 
اض���واء ال��ف��وان��ي��س وال��ل��ي معه 
ف���ل���وس م��ش��غ��ل ل��ل��م��اط��ور 
ساعتين فقط نظرًا الرتفاع 

اسعار البترول..  
واخ��ي��رًا ت��ح��ذي��رات عالمية 
ومنظمات دول��ي��ة م��ن كارثة 

جوع قادمة في اليمن.

عبد العزيز المعرس 

Ebrahim Saadan

هذه األيام: اإلخوان يذكرون مرسي كذكر 
الله أو أشد ذكرًا..

معلش يا جماعة األيام دول..

أبو إرم

في اليمن
كراسي الحكم توافقية .. و"هالل رمضان" 

غير توافقي

Ibn Alwaeel

مؤيد لمرسي يشرح وجهة نظره ويقول : 
إن مرسي منتخب من الشعب والبد أن يكمل 
مدته الرئاسية كاملة وهي أربع سنوات طبقًا 

لشرعية انتخابه..
فرد عليه معارض : بص حضرتك.. لو انك 
اشتريت علبة فول مكتوب عليها صالحة ألربع 
سنوات.. فتحتها لقيتها معفنة.. تعمل ايه 

بقى؟
تتنيل على عين أهلك وتاكلها.. او ترميها 

في الزبالة..

Mandoo Bob

وجهة نظر....
ل��و االخ����وان ف��ي مصر ف��ع��اًل بيحبوا مصر 
كما يزعمون فاألولى ان يتركوا الخزعبالت 
والحماقات التي يرتكبونها في مواجهة الجيش 
ويختاروا العمل الجل مصر الوطن مصر األم..

واذا كانوا مظلومين فإن الله والشعب والوطن 
س���وف ينصفونهم وع���ن ط��ري��ق صناديق 
االقتراع يستطيعون استعادة ما فقدوه ان 
كان لديهم االغلبية كما يزعمون وليس عن 
ات والتخريب وزرع الفوضى.. طريق االعتداء

Saif Rdwan

الناس اللي واقفين في اشارة رابعة فاضلهم 
شوية ويصلوا باالنجليزي عشان أوباما يشوف 

الخشوع..

معاذ اليافعي

اليمكن ألمة أن ترقى وتعيش بسالم طالما 
عزيزها ُيذل..

كيف لنا أن نحيا حياة األحرار ونحن تابعون 
مجرورون ..

تحطمت في قلوبنا العزة.. ونحلم باإلنتص�ار 
بينما عيوننا مثبتة على كراسي السلطة..

Bashar Al-Zamzami

في الشطرنج، عندما يتحرك الملك 
فأعلم ان النهاية قد اقتربت..

فكيف اذا ت��ح��رك متخفيًا بالنقاب 
للوصول لميدان رابعة ليدافع عن رجله 

المعزول..
باألمس القريب فقدت مصر رجاًل.. من 

أغبى الرجال..

نجيب غالب

نصيحة لالخواني عند االفطار: اللهم اني 
اسألك يا كريم يا عليم يا حكيم ان تطهر 
لساني م��ن ال��ك��ذب حتى ل��و ك��ان الكذب 
طريقي الوحيد لالنتصار في هذه الدنيا 
فالمؤمن ال يكذب.. يا رب فطهرني مما 
ينفي ايماني.. ومن يكذب علّي من اخواني 
ليجعلني كذابًا أمام خلقك اللهم ارني فيه 

عجائب قدرتك

عادل صالح نعمان النزيلي
مواليد إب -الظهار

١9٢٣ -٢-٨٦
دبلوم حاسوب
اعمل بالتجارة

األنتماء للمؤتمر الشعبي العام
شباب الصالح

صورة
وتعليق

دحباش صنعاء
رحمة الله عليكم ياشيخ محمد متولي الشعراوي بغيابك شي ما ينقصنا برمضان..

مقتطفات

انقالب االخوان على الشعب..
كثر ال��ت��روي��ج لما حصل ف��ي مصر وم��ن ضمن 
هذا مايقول عنه البعض ان ماحصل هو  انقالب 
عسكري على مرسي وشرعيته وهذا ليس صحيح 

لعدة اسباب.
االنقالبات منذ القدم وكما هو معروف يقوم بها 
الجيش او ثالثة ارباعه على االقل ويتم االستيالء 
على السلطة في لمح البصر ودون معرفة احد خارج 
دائرة من قام باالنقالب.. اما ما حدث في مصر فهو 
ث��ورة شعب ضد جماعة حكمت البلد  نيابة عن 
الله كما تدعي وق��د تدخل الجيش بعد اشتداد 
الصراع وثورة الشعب على هذه الجماعة لضمان 

عدم إراقة الدماء واستجابة للشعب، 
كما أن تدخله كان بالعلن وامام الجميع 
حيث أنه أمهل اطراف الخالف اسبوع 
ث��م يومين إال ان مرسي ك��ان ُمصرًا 
على عدم االستجابة لمطالب الشعب 
بإجراء انتخابات مبكرة وحقن الدماء 
ولذلك لم يكن ام��ام الجيش وسيلة 
إال ال��ت��دخ��ل ل��م ي��ك��ن ذل���ك التدخل 
مفاجأة للرئيس المخلوع وال للشعب 
وبالتالي ليس انقالبًا.. الشيء االهم ان 

عدد الذين نزلوا الشارع ضد مرسي والمطالبين 

برحيله تجاوزو اكثر من ٣٣ مليون 
مواطن في عموم مصر وم��ن  كافة 
شرائح المجتمع  ولذلك يمكن القول 
ان االخ��وان هم من انقلبو على ارادة 
الشعب ومطالبه ب��إص��راره��م على 
االستمرار واذا كان قد انتخب مرسي 
١٣ مليون بما فيهم اليسار واليمين 
واألقباط نكاية بحسني مبارك فقد 
خرج وثار عليه اكثر من ٣٣ مليون 
مواطن.. اذًا اين االنقالب المزعوم كما 

يزعم البعض..

عارف الشرجبي

SaBa Affash AlYemen

كتاباتهم

سلمية الدمار ....
بدأ مسلسل اإلعتصامات )السلمية( والقتل )السلمي( للجنود 
واإلحتالل )السلمي( للمنشآت الحيوية والترويع )السلمي( 
للمواطنين وح��م��ل األسلحة )السلمية( بكافة انواعها 
والزجاجات الحارقة )السلمية( والتحريض )السلمي( على 
الجيش والقوات المسلحة والمواطنين.. والقطع )السلمي( 

للطرقات في مصر الحبيبة !!
ب��دأت أش��ك أن إخ��وان مصر تلقوا تدريبهم على أيدي 

عصابات إخوان اليمن .. وبالذات توكل !!!
إلى من كانوا يومًا يسمون أنفسهم )ثوار اليمن(: انظروا 

الى نظرائكم في مصر بعد ان أفقتم وتأملوا كيف كانت 
وحشيتكم وقبحكم وغباؤكم !!!

وإل��ى من يسمون أنفسهم اصحاب شرعية مخلوعة في 
مصر اآلن : اعتبروا مما حصل لنظرائكم في اليمن.. فوالله 
ما انتم إال اكباش فداء لزعماء العصابات.. وقريبًا سيلعنكم 

الطرفان..
إلى قيادة مصر الغيورة الرشيدة البطلة: أنصحكم باإلطالع 
على استراتيجية الزعيم الصالح الشامخ في التعامل مع 

عصابة اإلخوان وأتباعهم في الساحات..

بدون حياء
 أو خجل

أق������ام������وا 
ال��دن��ي��ا ول��م 
ي��ق��ع��دوه��ا 
ل  و د ن  ال
ال���خ���ل���ي���ج 
ق�������دم�������ت 
م���ع���ون���ات 
ل�����ل�����دول�����ة 
ال��م��ص��ري��ة 
ب����������ع����������د 

خلع )م��رس��ي االخ����وان (.. رغ��م ان 
المعونات مقدمة للدولة المصرية 
وليس لشخص السيسي او اشخاص 
محددين وانما للشعب المصري كامال 
واتهموا السيسي والجيش المصري 
باكمله بالعمالة للدول التي قدمت تلك 

المعونات..
ب��ي��ن��م��ا اح���زاب���ه���م وق��ي��ادات��ه��م 
ومشائخهم وعلمائهم وإعالميهم 
يتسلمون م��رت��ب��ات ش��ه��ري��ة من 
السعودية وقطر وشغالين عمالة 
ألي ج��ه��ة خ���ارج���ة ت���دف���ع لهم 
وتجدهم يجاهرون بذلك دون حياء 

او خجل..

نفحات 
رمضانيه 

ال إله إال الله الحليم الكريم ال 
اله إال الله العلي العظيم

ال اله إال الله رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم..
ال��ل��ه��م إن���ا ن��س��أل��ك زي���ادة 
في الدين وبركة في العمر 
وص��ح��ة ف��ي ال��ج��س��د وسعة 
في الرزق وتوبة قبل الموت 
وش���ه���ادة ع��ن��د ال���م���وت.. 
ومغفرة بعد الموت وعفوًا 
ع��ن��د ال��ح��س��اب وأم���ان���ًا من 
ال��ع��ذاب ونصيبًا م��ن الجنة 
وارزق��ن��ا النظر إل��ى وجهك 
الكريم.. اللهم ارحم موتانا 
وم��وت��ى المسلمين واش��ف 
مرضانا ومرضى المسلمين.. 
ل��ل��ه��م اغ��ف��ر للمسلمين  ا
وال��م��س��ل��م��ات وال��م��ؤم��ن��ي��ن 
وال��م��ؤم��ن��ات األح��ي��اء منهم 

واألموات..

موبتعملوا؟

فيما البابا شنوده يرد على 
هيالري كلينتون :اذا كانت 
ام��ري��ك��ا ه��ي م��ن ستحمي 
الكنائس في مصر فليمت 

االقباط وتحيا مصر..
ح���زب ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة 
ي��ط��ال��ب المجتمع ال��دول��ي 
بالتدخل لحماية االخ��وان 
وحتى ال تتحول مصر الى 
"س����وري����ا" ث��ان��ي��ة بحسب 

بيانهم!
لى  كيف يعني بتتحول ا
سوريا ثانية ؟مو بتعملوا؟ 
ب��ت��ع��م��ل��وا ف�����رع ل��ج��ب��ه��ة 

النصرة؟

Medo Ibrahem

Hamed Ghalebجبر غالب
اخوان مصر وجولة »كنتكي«

العمليات العسكرية ألي هجوم دائمًا تكون 
فجرًا.. ومع هذا نحن نرفض القتل في أي مقر 
وعلى جميع األط��راف أال تقدم أفرادها ليكونوا 
ضحايا من اجل كسب تعاطف محلي ودولي.. من 
يرسل أفراده الى مناطق الخطوط الحمراء هو من 
يتحمل المسؤلية.. تذكرني حادثة هجوم االخوان 
المصريين على مقر الحرس الجمهوري ايام ما 

كنت في اليمن عندما تم إرسال االبرياء الى جولة 
كنتاكي إلحراق النظام من اجل تحقيق نقاط على 
حساب حياة اآلخرين وبعدها بعشر ساعات يوقع 
علي محسن اتفاقية وينسحب من جولة كنتاكي 
واتهمونا بالخيانة ونحن معهم ألننا رفضنا ذلك 
وكنا نعي ونعلم النتائج المأساوية وحدث ما كنا 

نتوقعه..

المحللين
لمحللين(  بعض الصحفيين )ا
اليمنيين يكتبون عما يحدث حاليًا 
ف��ي مصر بخلفية ش��ارع الستين 
والسبعين وم�����أرب.. وبمنهج: 
العصبية والتعصب م��ع أو ضد 
مشائخ السياسة والدين وخبطة 
كلفوت.. وال وج��ود في منهجهم 
التحليلي اي مكان للشعب، كما ال 
توجد فيها معلومات ومصادر 
تؤكد فرضياتهم وتوقعاتهم.. ناهيك عن التفكيك وإعادة 
الربط ليس كل من يكتب خبرًا يصلح أن يكون محلاًل.. 

ارحمونا يرحمكم الله..

Suad Ata Al Gedsiعادل الربيعي

عادل بشر


