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المشترك والمشير!!
كل شيء قاله أو فعله فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس  

الجمهورية- بعد توقيعه على المبادرة الخليجية القى نقدًا واستفزازًا 
أو حنقًا من قبل أحزاب المشترك تحت زعم أنه قد نقل صالحياته 

كاملًة لنائبه المناضل عبدربه منصور هادي..
ومنها تهنئته لمنتسبي القوات العسكرية واألمنية بمناسبة رأس السنة 

الهجرية، وكذلك توجيهاته باعتماد المستحقات المالية للموظفين الجدد..

وتوجيهاته للجنة العسكرية بسرعة رفع أسباب التوتر األمني و.. و.. الخ
وما لم يجرؤ المشترك الحديث عنه أو انتقاده أو المزايدة به وهو من قرارات 
فخامته تمثَّل بإصداره قرار ترقية الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس 

الجمهورية الى رتبة مشير..
مزايدون ومساكين جدًا.. حيث لم يكن أمامهم من مجال إال أن يقولوا: المشير 

عبدربه منصور هادي!!

االثنين : 30 / 1 / 2012م 
 الموافق :5 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1590(

في العصيمات!!
»إجمالي الذين يلتحقون 
ئي  ا بتد ال ا لتعليم  با
سنويًا ال يزيد على 
سبعين طفاًل في سن 

التعليم في اليمن«.
عبدالقوي القيسي - 
مدير مكتب الشيخ صادق

- ربما أنك تقصد في »العصيمات« وليس في اليمن أليس 
كذلك أيها العبقري؟!! 

اتقرص »الشمس«!!
»السنبلة التي هزمت القنبلة!«

عنوان مقال لحسن عبدالوارث

- اتقرص لقمة العيش وال تلمّح 
بالسنبلة »الشمس« باتزعل!!

مَدّد يا أبا حنيفة!!
)ال��زن��دان��ي ال يريد »دول��ة 
م��دن��ي��ة« رب��م��ا ل��ل��ب��س في 

المفاهيم لديه(
القيادي اإلصالحي محمد قحطان
ل��س��ي��ن  .. ج��ا أك���ب���ر  - اهلل 

»تدوشونا« عالم عصره وفريد زمانه ومعالج 
األم��راض المستعصية.. وأخيرًا وببساطة 
تقولون »تلتبس عليه المفاهيم« من حق أبي 

حنيفة أن يمدد إذًا!!

وزيرًا لالسكات!!
»عينوا علي محسن وزي��رًا 
لالسكان ول��و اجبرتموه عليها 

بحد السيف«
أمين الوائلي

- ش�����وف.. ه����ذا م��ب��دع 
ب�»االسكات« وال يمكن أن 

يبصر حرف »النون« !!

في ظل خلخلته لبنية األجهزة المدنية والعسكرية للدولة

المشترك.. هل سينتخب »هادي«؟

وم����ع اق���ت���راب م��وع��د 
الحسم يشن أول��ئ��ك مع 
ح���زب االص����الح وبعض 
قيادات من شركائهم حربًا 
مفتوحة ضد المؤسستين 
ال��ع��س��ك��ري��ة واالم��ن��ي��ة 
والتحريض ضد قيادات 
عسكرية ممن لهم صلة 
قرابة بفخامة األخ علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
فة  باالضا  . لجمهورية. ا

الى الموقف المهتز ألحزاب المشترك تجاه االنتخابات 
القادمة، حيث تجد إع��الم المشترك يتحدث عن 
االنتخابات باستحياء وكأنه ينتظر ما ستسفر عنه 
العمليات االستفزازية والالأخالقية التي تقوم بها 
ميليشيات االصالح والمنشق وعناصر االرهاب التابعة 
لجامعة االيمان والمغرر بهم في الساحات الذين 

يوسوس في صدورهم »كهنة« االصالح!!
واستطرادًا مع حالة االرتباك التي يعيشها االنقالبيون 
مع قرب تاريخ 21 فبراير من العام الجاري، فقد اعتبر 
المشترك مغادرة الرئيس الى الواليات المتحدة 
االمريكية للفحوصات الطبية »رحياًل« ونصرًا كبيرًا 
وأنه يتوجب اسقاط ما يسمونهم »بقايا النظام« 
وفي المقدمة بقايا العائلة وتحديدًا أقارب الرئيس 

العسكريين واالمنيين.
فكثف من حملته ضد المؤسستين واستأجر كتبة 
للقيام بدور التحريض والتشويه وعلى رأسهم نصر 
طه مصطفى الذي طالب مباشرة بإقالة أقارب الرئيس 
واتهمهم في كتاباته - الموجهة لذلك - بالسعي ما 
استطاعوا وبما يمتلكون من أموال وبقايا تأثير الى 
تمويل عمليات تهز صورة األمن واالستقرار.. وهو ما 
ذهب اليه النائب عيدروس النقيب الذي يؤدي نفس 

الدور »المتآمر« على القيادات العسكرية واالمنية من 
أقارب الرئيس حيث اتهم الرئيس بترك جهاز عسكري 
ال يدين بالوالء إال له والنظر إلى أنه جزء من أمالكه.. 
وحرض في مقال له ضد الحرس الجمهوري ودعا 

الى انتفاضة ضد الحرس 
واالمن المركزي على غرار 

ما حدث في الجوية.
وكذلك قام حزب االصالح 
بشن حملة م��ؤازرة لهذا 
ال��ت��وج��ه »ال���ق���ذر« ضد 
الحرس الجمهوري وبث 
شائعات »إف���راغ سفينة 
عسكرية في ميناء الحديدة 
تحمل أسلحة ثقيلة تتبع 
عائلة صالح، حسب زعم 

رئيس االصالح هناك.
وقد تزايدت حدة االحتجاجات المتزامنة مع سفر االخ 
الرئيس وقوبلت بتبني اعالم المشترك وتغذيتها 
بالشائعات تنفيذًا لمشروع االنقالب على النظام وعلى 
المبادرة الخليجية وعرقلة انتخاب عبدربه منصور 
هادي رئيسًا للبالد.. ولن يتأتى ذلك في نظرهم اال 
بإزاحة العقبة الكأداء المتمثلة بالحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة واالمن المركزي وصقور الجو.. من 
خالل شن حملة تحريض واستفزازات واحتجاجات 
واختطافات ومحاولة تغذية بعض المنتسبين لتلك 
الوحدات بمشاعر الكراهية إزاء القيادات بهدف خلق 
االنشقاقات والتمردات التي تمكنهم من االنقضاض 
على السلطة وجعل رع��اة ال��م��ب��ادرة والمجتمع 
الدولي حينها أمام األمر الواقع.. السيما وأن الحملة 
التصعيدية المتزامنة مع سفر الرئيس تؤكد المخطط 
التآمري الذي تسارع القوى االنقالبية لتنفيذه ابتداًء 
من خلخلة بنية األجهزة المدنية والعسكرية للدولة 
وإضعاف الحرس الجمهوري واالمن المركزي لتسهل 
المهمة أمام المنشق وميليشيات جامعة االيمان 
وأحزاب المشترك للوصول الى كرسي الحكم بالعنف 

والقوة.

كلما قربت االنتخابات الرئاسية المبكرة يزداد الغموض واالرتباك في مواقف كثير من قيادات المشروع  
االنقالبي وفي مقدمتها المنشق علي محسن والمطلوبان في قضايا ارهابية عبدالمجيد الزنداني 
وعبداهلل صعتر، وقيادات أخرى من المشترك، فاألول سلط ميليشياته في األزقة والطرقات لممارسة القتل 
واالستفزازات واالختطافات.. والثاني بدأ يكثف من تنشيط خالياه االرهابية من تنظيم القاعدة وتوزيعها في 
أكثر من منطقة إلرهاب وإرعاب المواطنين والمجتمع الدولي.. والثالث- أعني »صعتر«- أطلق العنان للسانه 

»الموبوء« ليحرض وينفر بما ملكت لسانه من مفردات سامة!!

المنشق يمارس االختطافات.. والزنداني 
ينشط خالياه اإلرهابية.. وكهنة اإلصالح 

يوسوسون في صدور الشباب!!
اإلصالح يعتبر سفر الرئيس »رحياًل« 

ويحرض ضد أقاربه العسكريين
حملة »قذرة« لتغذية منتسبي »الحرس« 

و»المركزي« و»صقور الجو« بمشاعر 
الكراهية ضد قياداتهم

مذهب المبادرة!!
ال ن����دري م���ا ن��س��م��ي ل��ق��اء   

»باسندوة« بعلماء »االصالح« 
فإذا قلنا: لقاًء رسميًا.. كان يفترض 
عليه أن يدعو معهم علماء من جمعية 
علماء اليمن ومن غيرهم كون من 

التقاهم ال يمثلون كافة العلماء.
وإن سمينا لقاءه بهم لقاًء حزبيًا 
أو »شخصيًا« فيفترض أال يتصدر 
الخبر الصفحات األول��ى من صحف 

»العمراني« الرسمية!!
هل نسي باسندوة أن العلماء الذين 
التقاهم أطلقوا على زمالئهم من 
جمعية العلماء الذين التقوا برئيس 
الجمهورية »علماء سلطة«؟ فهل آن 

األوان أن ترد عليهم التسمية؟
أم أن باسندوة بلقائه ذلك يوحي 
بأن الخطاب الديني القادم سيكون 

»اخوانيًا« بحتًا؟!
أم هو مؤشر إلقصاء جمعية علماء 
اليمن وإحالل هيئة علماء االصالح 

أن  باسندوة  الشيخ  على  ؟  محلها
يعلم علم اليقين أنه رئيس توافقي 
لحكومة توافقية وأن صالته في 

الستين مشكوك فيها إذا لم يفعل 
لمذهب  وفقًا  السبعين  في  مثلها 

المبادرة!!

أحزاب األحذية!!
ألن المشترك مصاب منذ زمن بعقدة   

»البيادات« أصبح كالهارب من األسد 
اليه حتى غدا يلوك »مفرداتها« في خطاباته 
»وفرداتها« في تصرفات »الحمقى« من اتباعه 
بكل بجاحة ووقاحة، ألن »الفردات« والمفردات 
لة  فبقدر هزا المشترك،  ثقافة  تتشابه في 
السواعد يكون »السالح« وبقدر ضحالة »الثقافة« 
تكون المفردات وبقدر هشاشة المواقف تكون 

التصرفات..
ومن كثرة تناول إعالمهم »لألحذية« يظن 
المتابع بأنهم سيعلقونها على »رقابهم« خوفًا 
من العين كما يضعونها تحت »وسائدهم« عند 

النوم خوفًا من »رازم« النظام..
 يقال بأن هناك توجهًا للمشترك لجعل »البيادة« 
شعارًا ينضوون تحته مقابل دعم سخي من قبل 

تاجرهم الملياردير الذي أصبح يطلق 
عليه تاجر »الشباشب« 

ته  ا ر د لمبا
لقيمة  ا

ف��ي 

شراء »الشباشب« ذات 
الداللة التاريخية بأسعار 

خيالية!!
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��ب��ث عبر 

قناتهم مسابقة ألكبر »شنبل« وأنهم 
سيدشنون حملة لجمع »األحذية« األثرية 

على غرار حملة »الحوثي« لشراء »الفوانيس« 
القديمة وأنهم سيتتبعون كل المسميات التي 
تطلق على األحذية في اللهجات اليمنية 

لرفد ذاكرتهم وإثرائها، كما انهم 
يعتزمون إطالق مواقع تعبر عن 
لسان حالهم تحت مسميات »شنابل 

نت« »شباشب نت« »حيوش نت« »نيوز 
سير« »قحوف نت« استلهامًا لمسميات »االحذية« 

في بعض المناطق الريفية اليمنية.

وجهًا لوجه!!

اتخاذ القرار بناًء على حكم مسبق   
أو للفت االنظار أو للحقد الشخصي 
أو للغرور التراكمي يجعل متخذ القرار 
ذاته في ورطة ويدخله في إرباك وإحراج 
وموقف يتمنى فيه لو أنه لم يقم بذلك، 
وعلى سبيل المثال ما ق��ام به وزير 
االع��الم »العمراني« تجاه نائبه عبده 
الجندي ومحاولة إسكات صوته وتهميشه 
والقيام بداًل عنه بعقد مؤتمرات صحفية 
باسم الحكومة.. »العمراني« اتخذ قرارًا 
فاشاًل لم يمكنه من عقد مؤتمر صحفي 
واحد حتى ضاق منه زمالؤه في الحكومة 

ورفضوا عقده للمؤتمرات باسمهم.
وها هو جمهور الجندي يفرض عليه 
أن يستمر في مؤتمره الصحفي باسم 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبر 
القنوات التي تبحث عن جماهير.. تلك 
من  كثيرًا  استفادت  لتي  ا لجماهير  ا

التجربة السياسية للجندي..
تلك الجماهير التي ابتسمت كثيرًا وهي 
تشاهد الجندي يمسرح دراما المشهد 
قالت  لتي  ا لجماهير  ا تلك   . ليمني. ا
بسخرية للعمراني في أول وآخر مؤتمر 

صحفي له:
ليس كل ما يلمع ذهب!!

وه��ا هي الجماهير العريضة تضع 
الجندي والعمراني وجهًا لوجه إلثبات 

قول الحقيقة!!

»الناس«.. وتلفون باسندوة!!

ال تتعجبوا إن قال إعالم المشترك بأن »باسندوة« يمشي حافي   
القدمين وال يمتلك سوى بنطلون مرقع وأن وجبته اليومية 

»عاس« وزبادي أو أنه ينام تحت الشجرة!!
فقد طالعتنا صحيفة »الناس« في صفحتها األولى بصورة ل�»باسندوة« 
وفي يده تلفون وعلقت الصحيفة على الصورة بالقول: إن باسندوة زار دول 
الخليج بتلفونه »المقلفد« ونسبت إليه أنه لن يغيره مادام يفي بالغرض..

وتحسرت الصحيفة على نوعية التلفون وأكدت بأنه رخيص جدًا ويملكه 
أبسط مواطن يمني واكتشفت أن باسندوة يمتلك أرخص تلفون بين 

نظرائه من رؤساء حكومات العالم.
ما لم توضحه »الناس« هل المقصود من ذلك أن نقوم بالتبرع لنشتري 
للرجل تلفونًا أم استجداء العالم لمنحه .. أم أنها أرادت أن ترسم عنه 

صورة »نبوية«!!
صحيح أن العقل زينة فبداًل من أن يسأل مراسل »الناس« - الذي زار 

باسندوة في مقر إقامته في أبوظبي- عن زيارة الحكومة الى الخليج ونتائج 
الزيارة راح يصور التلفون ويبكي »ويعيط« على نوعيته وأنه بدون نغمات 
وال يوجد به مكان للذاكرة.. الخ من المآسي التي يعيشها تلفون باسندوة 

»المقلفد«!!
يا »ناس« حسنوا رسالتكم االعالمية وبطلوا »البعساس« فاليمن بحاجة 
الى دعم »الرجل« وتحفيزه النتشال الوطن من االنهيار وتنبيهه الى أن 
االزمة لن تعالج بالشكليات، فنحن ال يهمنا ان كان تلفونه »مقلفدًا« أو 
آخر »صيحة« وال يهمنا إن كان ال يمتلك سوى »بنطلون واحد«، أو أنه دخل 
المزاد لشراء ثياب مايكل جاكسون.. ونكرر »يا ناس« إذا كان المقصود 
من »صورتكم« بساطة الرجل، فهذا شأنه وما يهمنا هو »منصبه« الذي 

يتطلب منه االحساس بأوضاعنا وأوجاعنا كمواطنين..
أما بساطته فليست من أولوياتنا اال إذا كانت »الناس« تريدنا أن نرشحه 

»خامس« الخلفاء الراشدين.

توجيهات 
رئاسية بإعادة 

»األيام«!!
> وجه فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بسرعة حل مشاكل صحيفة »األيام« 
الصادرة من عدن التي ي��رأس تحريرها 
الزميل هشام باشراحيل والتي كانت منعت 
من الصدور لمواقفها من قضية الحراك 
الجنوبي المطالب باالنفصال في 4مايو 

2008م.
وذكر األخ عبده الجندي نائب وزير اإلعالم 
أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة 

إعادة إصدار »األيام« بأسرع وقت ممكن.

قناة »المسيرة« 
الحوثية

لمسيرة«  »ا ة  قنا يطلقون  لحوثيون  ا  <
الفضائية المتخصصة في الرد على الحملة 
»المسعورة« ضدهم- بحسب تصريح لناطقهم 

الرسمي محمد عبدالسالم..

إغالق قناة »يمن 
شباب«

فصلت إدارة قناة »يمن شباب« الموظفين 
التابعين للقناة وإغالق مكتبها بشكل مفاجئ.. 
وهدد الموظفون بتنفيذ احتجاج مفتوح ضد 

إدارة القناة للمطالبة بحقوقهم.


