
تعليم »اإلصالح«!!
ل���ت���ع���ل���ي���م  »ا  -
األساسي من الصف 
ل���ى نهاية   إ األول 
ن  أ ينبغي  نوية  لثا ا

يكون بيد الدولة«
عبدالباري طاهر

٭ ينبغي.. لكن ما تعمل وقع بيد »اإلص��اح« وأنتم 
تتفرجوا!!

ال قلق!!
- »ط��اب��ور المداحين والمصفقين وحملة 
الطبول والمباخر، هم اليوم من يلتفون حول 

الرئيس هادي«
عارف أبو حاتم
٭ ال تقلق عليه، فقد استقبلهم في الشارع 

ومشى غير آبه لمديحهم!!

ثورة حمقاء
- »الثورة حالة متجاوزة لرواسب الماضي 
فكرًا وسلوكًا.. وهذا لم يكن متوافرًا لدى 
من نصبوا أنفسهم قادة لها بقوة المال 

والساح«
المفكر أحمد الفقيه
٭ يا لها من ثورة حمقاء.. ال ظل وال ثمر!!

ضجة المبيعات
- »ضريبة المبيعات بين الحكومة والقطاع 
الخاص مؤامرة تحصل الدولة بموجبها على 
ربع الضرائب والربع اآلخ��ر إلى موظفي 
الضرائب والنصف المتبقي يذهب إلى 

التجار«.
البيروفسور سيف العسلي
٭ واحنا نقول ليش 

هذي الضجة ما رضيتش تهجع!!

دماء ودموع
- »الحكومة تعبث بما تبقى من دماء اليمنيين 

في العروق بعد الذبح«
محمد مفتاح- رئيس تحضيرية حزب األمة

٭ يا ويلها من اهلل تعبث وتبكي!!

األخضر وصل
٭ لن أعتذر للسفارة األمريكية

محمد الصالحي
- برافووو »األخضر وصل« يا صالحي!!

ما تستحوش!!
٭ »مجلس النواب فاشل في الدفاع عن 

حقوق الشعب«
النائب منصور الزنداني
- ناجح في الدفاع عن حقوقكم يا للي ما 

تستحوش!!
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علينا أن ننسى غازية مأرب ومسلحي المؤامرة

المشترك يشتكي: أنصار الزعيم »صالح« يطالبون بتنفيذ المبادرة 

مسؤول أبو لمبة
> 3 مليارات ريال حجم خسائر تصليح المحطة الكهربائية 
ومازلنا نعيش وسط ظام بدائي موحش.. فيما يفقد اقتصاد 

اليمن 5 مايين ريال عند كل ساعة انطفاء.
ال نريد من حكومة الوفاق زيادة اعباء هذا الرقم في التصليح 
واالنتظار العتداء جديد.. بل عليها أن تبدأ استغال امكاناتها 
المادية والبشرية في إنشاء محطات كهربائية جديدة سواء بالرياح 
أو التراب أو الصياح أوالتصفيق أو المطر .. المهم أنها ستنسينا 

متاعب الحالة الغازية التي أصبح وجودها وعدمها  سواء..
مع العلم أن م��أرب محافظة اليمن الوحيدة التي لم تشهد 

انطفاءات البتة قبل وبعد األزمة.
نضع في الحسبان التأسيس لمستقبل اقتصادي محوره طاقة 
كهربائية كافية ال تشعر بالعجز وغلبة المديونيات وقهر المليشيات 

المسلحة.
طاقة كهربائية تضيئ في عيون االستثمارات الداخلية والخارجية 
بعد أن كانت بالكاد تلبي احتياجات استثمارات مؤجري المنازل ال 

أكثر وبشروط ومميزات مستأجر أبو لمبة.
على مدى 16 شهرًا من عمر األزمة عشرة أسابيع )سرجت( فيها 
الباد فترة زيارة المبعوث الدولي جمال بن عمر.. وبعيدًا عن 
االساك النحاسية، فإن قناعاتنا تشير الى استحالة دخول اليمن 

مرحلة الصراعات والحرب االهلية.
مهد المهد

في عيون العالم نظرة واحدة الى اليمن بأنه مهد الحضارة 
ونتغنى نحن بذلك، وتؤكد أفعالنا بأننا مهد الحضارة ومهد المهد 

ايضًا.
أية حكمة يمكن تسجيلها عندما نقزم أنفسنا ونفعل ما نشاء 
بالوطن دون استحياء إال من المبعوث الدولي فقط.. فحين يحضر 
يختفي مدفوعو االجر من مأرب وتغطي المتاريس الفتات.. نأسف 
إلزعاجكم .. نعمل ألجل خدمتكم، كما تتحول نقاط التقطع 

والتفتيش للعصابات الى أماكن لبيع الفل والكلينكس.
مهاجرو المشترك

> الحملة اإلعامية التي تستهدف اإلساءة 
للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام التزال مستمرة وعلى أشدها.. 

حيث أثبتت قيادات المشترك من خال 
إعامها أن مشروعها للمرحلة 
الدقيقة والحساسة االس��اءة 
للشخصيات الوطنية البارزة في 

تاريخنا.
يعلم جميع اليمنيين ويعون تمامًا 

استنادًا لشواهد التاريخ أن المشاكل 
التي منيت بها اليمن معظمها جاءت 

من صنع المشترك وتنفيذًا  لبرامجها 
العدائية وعلى الدوام يجيئ الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر بالمعالجات 

المناسبة والحلول التي ترضي الجميع.
األزم��ة السياسية ليس خافيًا أو سرًا 

محسن  علي  لمنشق  ا يحاول  عسكريًا 
اخفاءه.. إنها كانت مشتركية 100% وسلمية 

بنسبة 20% وشكلت رأي االقلية وفئة خاصة 
في المجتمع، لكن الزعيم علي عبداهلل صالح 
حرص على احترامها وإعطائها حقوقها، ولهذا 
اقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهذا ما 
تم في 21 فبراير الماضي وأفشل بذلك كل 

المؤامرات االنقابية.
بالرجوع قليًا الى أيام العام 2011م نجد أن 
المبادرة الخليجية وآليتها استوعبت كافة الحلول 
التي طرحها الزعيم علي عبداهلل صالح منذ وقت 

مبكر إلخراج اليمن من أزمته ولوال موافقته عليها 
لما قبل بها الشعب اليمني.

وه��ا نحن بعد م���رور نصف سنة 
والمشترك  المؤتمر  توقيع  على 
للمبادرة واالل��ت��زام بالتنفيذ 
األمين لبنودها نواجه حقيقة 
بة  مستغر ليست  و لمة  مؤ
أن يتعامل المشترك مع 
المبادرة من باب استغال 
ع��روض سوبر ماركت 
ما  منه  ت��أخ��ذ  مجاني 
ت��ري��د وتتجاهل م��ا ال 
تريد .. تعبث بمحتويات 
المكان بأكمله وتعطي 
األولوية للمواد الفاسدة 
والفاسدين أصحابها .. 
م��ؤك��دة على أن تنظيم 
ال���ق���اع���دة وم��ل��ي��ش��ي��ات 
علي  لمنشق  ا و ك  لمشتر ا
محسن وعصابة أوالد األحمر 
ولم   . مستحيل. منهم  أطيب 
 . ليمن. ا ف��ي  صاحيتهم  تنتهِ 
ويجب محاكمتهم على الجرائم التي 

اقترفوها.
قيادات المشترك »كثرت إساءاتها 
وس��وءات��ه��ا ف��ي ك��ل م��رة تظهر فيها 
للتعليق على االحداث، إذ تكررت عبارات 
الرد حول خروج مواطنين لمطالبة كل 
االطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية بالقول: 
هؤالء هم من أنصار الزعيم علي عبداهلل 
صالح الرئيس السابق.. مهاجرو المشترك 
في يثرب مذبح والحصبة ال يدركون أن 
كلماتهم هذه تثبت حقيقة أن الشعب اليمني 
بأكمله مؤيد لمواقف الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام.. ويمكن القول 
إن قيادات المشترك نفسها ال يمكنها الخروج 
عن هذا الخيار باعتبارها الموقع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية والطرف اآلخر الملتزم 
بالتنفيذ اال إذا كانت حضرت للرياض ووقعت 
على المبادرة بشرط أن ينفذها أعضاء وأنصار 

الزعيم علي عبداهلل صالح.

أعتقد -جازمًا- أن الوقت قد حان لكي نتجاهل تمامًا وجود أحد المشاريع الحيوية في اليمن.. محطة مأرب  
الغازية.

مضى من الوقت الكثير منذ اكتشفنا أن وصف كهرباء مأرب بالمشروع الحيوي ال يتعدى كونه مجازيًا ومخجاًل 
ومزعجًا ولم يعد أحد يطيق سماعه.

مسلسل »طفي لصي« لسنة ونصف السنة ونحن نتابع أحداثه في الجدعان وآل شبوان ونقيل بني غيالن نهم 
وغيرها.. كل يضيف حبكته على الحكاية ويختار شريكه المهول في التخطيط والتدبير والتنفيذ.. والحصيلة خبطة 
حديدية رُتبت بعناية أصابت الهدف مباشرة وأخرى ضربة معلم وإطالق نار وزراء.... حيث تقف األبراج والخطوط 

الكهربائية.
نجيب علي

اللجنة العسكرية والفرقة األولى »مدّلع«!!
تحظى فرقة المتمرد »بتدليع« زايد عن حده وبشكل 

يبعث على االستغراب واالستفهام واالستنكار..
دلعوها »ح��م��ران العيون« ب���20 أل��ف مجند من 
المليشيات المتشددة وبمرتبات حكومية وأرق��ام 

دفاعية..
وكذلك التزال نقاطها التفتيشية المؤذية 
للمواطنين من جولة مذبح وحتى شمان 

والشوارع المجاورة تكشر أنيابها..
- سمحوا لها 

بعمل موقع إخباري يتحدث باسمها باعتبارها »ناصر 
الثورة« يعني »دلع إعامي« للفرقة..

- عملوا لها »قاع وقرنباع« ألنها أرسلت اللواء 135 
إلى أبين وهم بدون أسلحة وال يعرفون حتى الخطوة 
التنظيم.. بينما تجاهلوا تمامًا الوحدات المكافحة 
لإلرهاب التي أرسلت إلى هناك كونها ليست من 

الفرقة األولى »مدلع«!!
كما دلعوا المتمرد علي محسن قائد 
ال��ف��رق��ة ال��م��دل��ع��ة بتهميش مطالب 
المحتجين عليه واستجابوا لمطالب من 
تم ارسالهم لاحتجاج أمام القوات الجوية 

وحققوا مطالبهم..
التزال تحتل منشآت عامة ومنها ملعب نادي 
شعب صنعاء في ظل تدليع اللجنة العسكرية 

لها..
باإلضافة إلى تدليعها دوليًا من خال 
زي��ارات الكثير من السفراء لقائدها 
المتمرد في مقرها والندري تحت أي 
بند أو عاقة تتم هذه الزيارات إن لم 

يكن »تدليع« )للفرقة خانو(.

قائد الحرس الجمهوري: 

خسر الوطن أحد األقالم الوطنية البارزة
بعث العميد الركن أحمد علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح ق��ائ��د ال��ح��رس 
الجمهوري والقوات الخاصة برقية 
ع��زاء وم��واس��اة إل��ى عبد الملك 
العصار وزياد وبشار محمد العصار 
وجميع آل العصار وذلك في وفاة 
اإلعامي والكاتب واألديب محمد 
عبداالله العصار الذي انتقل إلى 
جوار ربه يوم االثنين الماضي في 

مستشفى 48 بالعاصمة صنعاء.
واع��رب قائد الحرس الجمهوري 
عن عميق الحزن واأللم على فقدان 
شخصية إعامية وأدبية قدمت 
خدمات جليلة للوطن في مختلف 

المجاالت.
وقال : لقد كان الفقيد أحد األقام 
الوطنية البارزة التي أسهمت في 
الدفاع عن الوحدة وامن واستقرار 
الوطن وقضاياه المصيرية ليس 
على مستوى الوطن اليمني وحسب 
وإنما على مستوى الوطن العربي 

والدولي .
نص البرقية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُة اْرِجِعي ِإَلى  ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ ) َيا َأيَّ
ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ َربِّ

ِتي ( صدق اهلل العظيم َواْدُخِلي َجنَّ
األخ���وة / عبدالملك عبداالله 
العصار وزياد وبشار محمد عبداالله 

العصار المحترمون
األخ��وة / أبناء وكافة آل العصار 

المحترمون
ببالغ األس��ى والحزن تلقينا نبأ 
وفاة األخ الصحفي واإلعامي الكبير 
محمد عبداإلله العصار بعد حياة 
حافلة بالعطاء اإلبداعي اإلعامي 

واألدبي.
وبهذا المصاب أع��رب لكم عن 
عميق الحزن واألل��م على فقدان 
شخصية إعامية وأدبية قدمت 
خدمات جليلة للوطن في مختلف 

المجاالت.

إننا إذ نعزيكم وكل محبي الفقيد 
في الوسط الصحفي واألدبي، نؤكد 
أن خسارة هذا القلم الفذ يمثل 
خسارة لوطننا اليمني الذي فقد 
علمًا صحفيًا تمأل سيرته المواقف 
الوطنية المخلصة عبر مسيرته 
المهنية في العديد من الصحف 
والمجات المحلية والعربية، أو 
من خال مؤلفاته التي رفد بها 
المكتبة اليمنية، أو عبر عضويته 
في منظمات صحفية وأدبية، أو 
تأسيسه لواحد من مراكز الدراسات 
ف��ي ال��ي��م��ن،وص��واًل إل��ى ترؤسه 
لصحيفة »الوحدة« ومجلة »معين«.
لقد ك��ان الفقيد أح��د األق��ام 
الوطنية البارزة التي أسهمت في 
الدفاع عن الوحدة وامن واستقرار 
الوطن وقضاياه المصيرية ليس 
على مستوى الوطن اليمني وحسب 
وإنما على مستوى الوطن العربي 

والدولي .
وختامًا نسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 
لصبر  ا عظيم  يلهمكم  و ته  جنا

والسلوان.
�ا ِإَليْهِ رَاِجعوَن«. ِهّ وَِإنَّ »ِإنَّا هلللِ

أخوكم :
العميد الركن / احمد علي عبداهلل صالح
قائد الحرس الجمهوري والقوات 

الخاصة

المشترك يخاطب جميع الشُعب المرجانية
> قرأ أحدهم صحيفة تتبع االصاح فوجد أن محافظة أبين تم احتالها وأن من يسمون 
بأنصار الشريعة ليسوا من القاعدة، وإنما من بقايا النظام السابق، وأن المنشق علي محسن 
أرسل معسكرًا بأكمله لمحاربة االرهابيين من تنظيم القاعدة في أبين نفسها، وقد نجح اللواء 
بعدته وعتاده في قتل المسؤول المالي للقاعدة وتسليم قائدهم االموال والحسابات البنكية.. 

سالمين غانمين..
وان االشتباكات المسلحة التي نشبت في ساحة االعتصام سببها خافات سفراء االتحاد 
االوروبي على المنصة وأن مجلس حقوق االنسان أشاد بسجون اوالد االحمر ومليشيات المشترك 
داخل صنعاء.. وبعث إليهم برقية شكر وتقدير على حبسهم وتعذيبهم للمواطنين االبرياء وعمال 
النظافة حماية لهم  ولسامتهم من قصف الحرس الجمهوري، كما قرأ مقابلة طويلة عريضة 
مع حميد األحمر الذي تحدث عن مواقف حزب االصاح من أحداث المرحلة الحالية بصفته ليس 

رئيسًا للحزب .. وإنما مهتم بالمتاريس واالستياء على أي شيء، ناهيك عن تصريح وشطيح 
ونطيح لقيادي في المشترك يؤكد فيه بأن جميع فئات وشرائح الشُعب المرجانية في اليمن تقف 
الى جانب المشترك وتؤيده قلبًا وقالبًا ضد المؤتمر الذي يحظى باصطفاف شعبي واسع حوله.

 وعشرات االخبار عن مقتل وجرح مواطنين في مسيرة سلمية على متن أطقم عسكرية تابعة 
للفرقة المنشقة.. وفي االخير تصريح لمصدر في المشترك يقول إن وزير الداخلية وقيادات في 
المشترك يشرفون حاليًا على تفكيك قنبلة نووية كانت مزروعة في مكان ما قريبًا من منزل 
كان لمسؤول سابق وكانت قنبلة بجوارها قد انفجرت وأدت الى مقتل أقل من شخص وجرح 

آخرين حالتهم حرجة.
عندما انتهى هذا الشخص من االطاع على محتوى إعام المشترك حمد اهلل وشكره كثيرًا 

ألنه قرأ الصحيفة بعد صدورها بثاثة أيام واال كان اآلن في خبر كان.

ْض ِعِنْيك مع الشفافية..!! ِمش َحِتْقدر تغمَّ
> يعتقد رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة أننا حينما نؤدي رسالتنا 
اإلعامية في انتقاد اخفاقات حكومته وتبصيره بمكامن االختاالت والفساد المالي 
واإلداري - يعتقد - أننا بذلك نستهدف االساءة الى تاريخه النضالي وسمعته ونظافة 
يده.. قال ذلك في حفل تدشين المؤسسة االهلية اليمنية التركية االربعاء الماضي، 
وهي الكلمة التي تعهد خالها بأنه سيتعامل بكل شفافية وصدق مع الشعب اليمني 
في هذا الجانب.. وطبعًا فقد ضرب مثااًل عمليًا في الشفافية بتوقيعه اليوم السابق 

قرارًا يقضي بإيقاف أحد موظفي مكتبه.. ونقل موظف على خلفية توجيهاته السابقة 
بالتحقيق في تسرُب معلومات وثيقة حسين األحمر الموجهة لرئيس الوزراء بشأن 
اعتماد مشروع كهربائي إلحدى الشركات.. مخالفة لقانون المناقصات واللوائح 

اإلدارية..
فهل رأيتم يا رعاة المبادرة حكمًا رشيدًا ونزاهة وشفافية أحلى من شفافية 

حكومتنا..؟!

البكاء والدموع لنا.. 
والزّلط ُكّلها  لكم

> رغم أن قنوات الدعم الحكومي للمؤسسات والجمعيات الخيرية 
معروفة يُصر لوبي الفساد في حزب اإلصاح على استنزاف الخزينة 
العامة للدولة بفم االستاذ محمد سالم باسندوة رئيس حكومة 
الوفاق الوطني - ومنْ ثم اتهام وسائل االعام ب�»اإلساءة الى 
تاريخه النضالي وسمعته ونظافة يده« كما يجري العزف على هذه 
االسطوانة، فخال االسابيع الماضية أعلن باسندوة تبرع حكومته 
ب�»50« مليون ريال لمؤسسة إصاحية لم تنشأ بعد في مخالفة 
صريحة للقوانين والنظم اإلدارية.. وفي فعالية مماثلة لجمعية 
االص��اح الخيرية تبرع باسندوة ب���»20« مليون ريال لجمعية 
االصاح من الخزينة العامة للدولة.. وقبل أيام تبرع أيضًا لجمعية 
خيرية أخرى.. التبرعات السخيفة لحكومتكم يا عم محمد توحي 
بأن الوضع عال العال.. رغم ان هذه التبرعات تتعارض مع جهودكم 

في حشد دعم االشقاء واالصدقاء اليمن ماليًا..!!
وإذا كانت األمور »سابرة« والخير من كل جانب.. فلماذا لم 
تتبرعوا في حفل جمعية الحكمة الخيرية االربعاء الماضي.. فهم 
يمنيون أيضًا.. وليس من العدالة والمساواة ومصلحة البلد والوفاق 
الوطني يا رئيس حكومة الوفاق أن تتبرع ب�»الزلط« لإلصاحيين.. 
وتتبرع للشعب اليمني بالدموع.. فكلهم أبناؤك..!! وكل الشعب 
اليمني أيتام وأهالي شهداء.. وجرحى، وضحايا ومتضررون.. 

وبيغنّوا لك.. البكاء والدموع لنا.. والمايين لهُمْ لهُمْ.!!


