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اشراف/
- م��ن م��وال��ي��د محافظة ت��ع��ز 13 يناير، كامل الخوداني

1979م
- خريج ثانوية تعز الكبرى 

- خريج جامعة تعز 
- يعمل اختصاصي تسويق ومبيعات 

- كاتب وناشط سياسي 

 منصور الهاللي 

1- برج الحصان
) المؤتمر ( 

مواليد وأعضاء هذا البرج ستبدأ معهم رحلة السنوات 
العجاف وسوف يذوقون مرارة اإلقصاء ومعاناة االستغناء 
وعناء التهميش والتطفيش واإلب��ع��اد القسري.. كما 
ستالحقهم لعنة التمديد ويطاردهم كابوس بن عمر 
من جديد.. وسوف يتفاجأ الجميع باختفاء االمن واالمان، 

وظهور غير متوقع للنهب والفلتان .
2- برج الشمس
) اإلصالح ( 

مواليد وأع��ض��اء ه��ذا البرج سيكون عامهم هو عام 
»ال��ف��ي��د« ل��وظ��ائ��ف كثيرة وأم����وال وف��ي��رة وسفريات 
ومؤتمرات عدة.. وتفتح لهم أبواب الخزينة العامة للدولة 
وتصدر لهم فتوى تبيح المال العام،.. وبفضل دعاء شيخ 
اإلعجاز يفتح لهم وزير المالية األبواب وتنالهم »البركة« 
بدون حساب.. وسوف تظهر في كروشهم نتائج ثورة 
»التغيير«، كما ظهرت واضحة في زي��ادة وزن وزير 

المالية بشكل كبير..
وسيتحول منهم الكثير من السياسية اإلخوانية الى 

السياسة الغوجانية!

بسام الشوذبي
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كتاباتهممنشور األسبوع

توقعات 
2014م.. 

ذخيرة
لدينا ما يكفي من الذخيرة والضغائن والوحل لخوض 

كل الحروب..
التي يجب أن نخوضها بدون سبب..

ضد من؟
ضد من.. غيرنا!

نحن الرجال األقوياء..
المغشوشين بالضعف..

ندخل الحرب كل مرة..
لكي نثبت أننا لسنا رجااًل بين ظفرين..

وألننا ال نجد عدوًا آخر أضعف منا ..
نستطيع هزيمته،

نضطر كل مرة إلى إلحاق الهزيمة بأنفسنا..

مقتطفاتنبيل سبيع

صورة وتعليق

قحطان بن عدنان

تبقى ساحات المعارك شاهدة على بطولة القادة والجنود.. كذلك تبقى ُعّدة المحارب شاهدة على حجم تضحيته وبسالته.. 
تحية وفاء ووسام شجاعة لمن كانت هذه خوذته!!

عدنان حيدر 

ال شيء أجمل من أن يبقى 
خلفنا اث���ر.. وث��م��ة ذك��رى 

مزهرة ندية..
ن��س��ل��و ب��ه��ا اي��ام��ن��ا إذا ما 
داهمنا ه��ّم ، أو اعترضنا 
خ��ط��ب ،ف���ه���ذا ه���و ح��ال 
ال��ح��ي��اة.. وذاك ه��و دي��دن 
النفوس الراضية .. ولليأس 

عصية..

نبيل حيدر

شجعوا متحاربي صعدة 
و بقية الفروع على الصلح 
ويكفي ول��وغ��ا ف��ي ال��دم.. 
شجعوا وادعوا وحثوا على 
وقف العبث الذي ال طائل 
منه س��وى تنمية األحقاد 
وال��خ��ب��ث . إف��ع��ل��وا ذل��ك 
وليعن الله الرئيس هادي 
ع��ل��ى ن��اف��خ ال��ك��ي��ر ال���ذي 
نبه ويرفض  أجلسه بجا

وقف المعارك .

نوال عبدالسالم

ال تضع كل أحالمك في 
شخص واحد .. وال تجعل 
رح����ل����ة ع����م����رك وج��ه��ة 
شخص تحبه مهما كانت 

صفاته..

حنان حسين

أحب���ك ..أعشق���ك 
أه������واك ح����د الجنون ... 
وج��ٌد يجعلن���ي ال أشع���ر 
بقيم����ة روح���ي بدون����ك..

وطن���ي الحبي���ب .

ياسمين ربيع 

ب���ع���د أن ص���ن���ع رب��ي��ع��ًا 
مشوهًا

ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي بحاجة 
ماسة

إلى إعادة )سفلتة( ..

Taher Alhaddad

ك���ن ش��خ��ص��ًا ط��ي��ب��ًا مع 
الذين تمر بهم وأنت صاعد 
إلى القمة، ألنك ستلتقيهم 
ع��ن��دم��ا تهبط م��ن��ه��ا! فال 
أحد يبقى على القمة طوال 

الحياة!

م.لطف الرداعي

ال��زع��ي��م / ع��ل��ي عبدالله 
صالح .. أرادوا له الموت فأراد 
الله له الحياة ليرى بأم عينيه 
ن��ه��اي��ة م��ن ت��آم��روا عليه.. 
هاهم  قاب قوسين أو أدنى 
وتكتب نهايتهم على يد 
حلفائهم  باالمس ورد الله 

كيدهم في نحورهم ..

عبدالحكيم العفيري

ج��م��ه��وري��ة ت��ع��ب��ث فيها 
ع��ص��اب��ات ال��ن��ه��ب وال��س��ل��ب 
وقطاع الطرق: تحت القيادة 
الرسمية للمشائخ.. اقترح 
تحويلها الى باكتات مناديل.. 
ف��أي��ن يصنعها وي��ص��دره��ا 

األخوة في حزب االصالح..

فكري العبسي

م��ق��اب��ل ك���ل ط��ال��ب ي��وف��د 
ل��ل��دراس��ة ف��ي ال��خ��ارج هناك 
بين 30 إلى 50 مجندًا في 
القوات المسلحة واألمن كأحد 
مؤشرات على اختالل معادلة 
التنمية البشرية في اليمن "

شفيق الغرباني

اش���اه���د اإلخ�����وان اص���الح 
اليمن وهم يضعون صورة 
ال���رئ���ي���س ه�����ادي ك��ص��ورة 
شخصية ل��ه��م.. وات��ذك��ر 
اليدومي في 99م حين أعلن 
أن »صالح« مرشحهم وعلى 
المؤتمر يختار له مرشحًا...

اللعبة تستمر 

ثالوث المشترك!
التجمع اليمني ل��إص��الح وال��ح��زب االشتراكي 
اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري هم ثالوث 
المشترك المقيت، الثالوث الذي يقود اليمنيين 
من مهانة إلى أخرى باسم الثورة المغدورة وبزعم 
حرمان الرئيس السابق من تعطيل الحوار الوطني 

وإفشال العملية السياسية.
ثالثتهم انقلبوا على اإلرادة الشعبية واستنقعوا 
في "أنانياتهم" ومشاريعهم االنقالبية على 
ال��ث��ورة الشعبية ف��ي 2011م ال��ت��ي ت��ص��دوا 

للتفاوض باسمها:
_ اإلص��الح بتهافته على السلطة وتنمره على حلفائه 
واستعجاله "تحالف استراتيجي" مع رئيس مؤقت على 
حساب تحالفه مع االشتراكي واحزاب المشترك، التحالف 
"الفقاقيعي" الذي أعلن أنه سيستمر 10 سنوات بعد 
ال��ث��ورة، ثم بتوهمه القوة حد الجنون، في العام االول 

ل�"يمن" ما بعد صالح..

_ االشتراكي بانهزاميته وبالتبخيس الذاتي 
ال��ذي ينطوي عليه ما يقعده عن المبادرة أو 
اإلمساك _ بل إدراك_ أية فرص سانحة لتعظيم 
حضوره وقيادة اصطفاف واسع ضدًا على قوى 
التخلف، وأخيرًا بانعزاليته التي تطل برأسها من 

داخل صندوق االقليمين الذي انحبس داخله؛
_ ال��ن��اص��ري بذيليته وص��غ��ائ��ري��ة ق��ي��ادات��ه 
وكربالئية قضاياه، ثم بانسحاقه إزاء الكبار 
)رئيسًا وجماعات( لكأنه تكملة عدد في منصات 

وقاعات موفمبيك.
***

ثالثتهم بال مشاريع وطنية.. ثالثتهم بال وازع.. ثالثتهم 
عوا متآمرين _ أو مذعنين_ على وثيقة بنعمر التي 

ّ
وق

تقوض الكيان اليمني لمصلحة مشاريع عصبوية.

تحصيل حاصل
ل����م ت���ع���د س��ن��اب��ل 
ال��م��ح��اص��ي��ل  تجدي  
نفعًا في تذوق لقمة 
ال��ع��ي��ش الهنيئة  , 
ول�����م ي���ع���د ال��ش��ح��ن  
ال���س���ي���اس���ي م��ن��ت��ج��ًا 
م���رغ���وب���ًا ف���ي���ه ف��ي 
أس�������واق ال��وط��ن��ي��ة 
, وح���ت���ى االح�����زاب  
ال��س��ي��اس��ي��ة  ب���دأت 
 جمرها على نعشها , وبدأ المستهلكون 

ّ
تلفظ

يبحثون عن طريق آمن كي يهضموا 36 شهرًا 
م��ن ال��م��رار واالن��ت��ظ��ار أم��ام ه��ذه الطواحين 
الثورية.. فبعد كل ه��ذه الشهور المضنية 
والمليئة باالحداث وبعد كل هذا االنتظار، لم 
ة واضحة لما يحدث تمامًا  يعد أحد يملك قراء
في العراك السياسي الذي أطلق عليه حوارًا 
تعلوه ص��وت الطواحين ف��ي قاعة فندقية 
تالمس الصدى ليرددوا كل ما يقر مسامعهم!
لم نعد نعرف ما ال��ذي نتج  بفعل االج��واء 
السياسية.. هل هو تسونامي تغيير خرائط 
العرب من جغرافيا التاريخ الذي نشهده اليوم 
. ال أحد يملك االدوات المناسبة التي تساعده 
على اكتشاف جزيرة الكنز الموعودة , ولم يعد 
أحد يملك رصيدا فائضا من االحالم التي يفيض 
بها على متسولي النعرات  وخاصة بعد انكشاف 
حساباتهم الرخيصة وعمليات التزوير الوطني 
التي نقلتهم من خانة " من أين لك هذا " الى 

خانة " كيف حدث كل هذا .

Sami Ghaleb

عمار الصلوي 

حكومة فاشلة وفاسدة 
بكل المقاييس 

المانحون الدوليون يرفضون 
ل��ت��ع��ام��ل معها ويتهمونها  ا
بالفساد.. تقارير مجلس النواب 
والمراقبين تؤكد أن الفساد هو 
م��ا انجزته ه��ذه الحكومة بل 
أهم منجزاتها.. موازنة السنة 
الماضية وما أثير حولها عند 
وضعها كان حقيقة وصلنا لها..
م��وازن��ة ج��دي��دة ت��ق��ر وك��ل 
الخبراء االقتصاديين يؤكدون 

انها كارثة وضربة قاضية للناس..
كم وكم من مصائب جلبتها هذه الحكومة ..

الى متى سوف نسكت؟
نحن نسير ال سمح الله للموت ببطء.. والغبي من ال يدرك 

العواقب..!!

انسالخ الشعوب 

تنظير إرهابي 

من اجل انسالخ اكبر كتلة من الشعوب المنضوية تحت لواء دولة الخالفة، جاءت فكرة صنع القومية العربية.. 
طبخوها واخرجوها لنا.. وحين حان وقت االنسالخ لم نخرج كقومية.. خرجنا في عشرين قطر.

ثم جاء الوقت لمحو مايسمى القومية العربية..
بدأ ذلك بقيام الثورة االيرانية ..هذه الثورة التي جاءت لتحيي المذهب الشيعي في المنطقة... ثم جاء الربيع 

العربي الذي لن ينتهي اال بتقسيم البلدان العربية على اساس مذهبي وعصبيات..و و الخ..
تقسيم لن يعود بعده اي وجود للقومية العربية..

تقسم العراق مثال الى 3دويالت... يصبح حينها العراقي لم يعد يهتم غير للقومية العراقية..
عندها تصبح اسرائيل الدولة الكبرى!!

يعجبك ال��م��ن��ظ��ري��ن ح��ق »ال���ق���اع���دة«.. زي 
عبدالرزاق الجمل وعبداالله شايع لما يهاجمون 
ضربات الطائرات ب��دون طيار ويتكلمون عن 
حقوق االن��س��ان وع��ن القوانين الدولية وع��دم 

مشروعية القتل بدون محاكمة..
وفي نفس الوقت واقفين ومؤيدين ومبررين 

لجرائم القاعدة الوحشية، حتى عند ذبح القاعدة 
لجنود يمنيين مسلمين ...

ك��أن جرائم القاعدة قانونية وتلتزم بحقوق 
االنسان والقوانين الدولية!!

Maher Shuga'a Addin

صالح الحنشي 

يحيى العماد

حامد غالب 

رضوخ
نحن في حالة حرب .. حرب االشباح .. جنود الع�دو 
فيها " نح�ن " الع�امة! يق��ودنا فيها الرأسمالون 
والساسة ورجال الدين واالع�الميون والمثقفون ..!

ف��ي ه�����ذه ال��ح��رب ال وج����ود ألس��ل��ح��ة ال��ح��روب 
المعروفة.. هناك س�الح جديد " القدرات العقلية 
والتكتيكات الذكية والعمليات الذهنية " بها 
يتم توجيه عقول الجنود " العامة, رج��ااًل ونساء 
" وتوجهاتهم، في طريق تحقيق اهداف العدو ، 
نفسه طريق الدمار البطيئ ألوطانهم، ليرضخوا 
ات والحلول التي يضعها  نهاية األم��ر لكل االم��الء
العدو نفسه من الخارج، والتي تحقق كل اهدافه 
من هذه الحرب بكامل مراحلها , وهم في حالة من 

التبلد والالوعي .


