
فعاًل.. ياضاااك!!!
- »كل 
ب�������ؤر 
ال��ت��وت��ر 
ال�����ت�����ي 
نشهدها اليوم خلقها 

النظام السابق«
محمد عبدالاله 
القاضي

۹ فعاًل.. وإال لما كنت وأمثالك 

البالد في السابق  قد نهبتم 
والالحق.

الوالء لألجياب!!
- »وزراء حكومة الوفاق والؤهم 

لألحزاب وليس للوطن«
د. محمد عبدالملك المتوكل

۹ صدقني أن 
أكثرهم والؤهم 
»ل���ألج���ي���اب« 
وليس لألحزاب!!

أعووور!!
- »حكومة الوفاق ال 
تفقه شيئًا.. وتسعى 

لالنهيار برجليها«
بروفيسور سيف 
العسلي
۹ ص�����دق ال��م��ث��ل 
ال���ش���ع���ب���ي »م����ن 
مشْيَخَكْ واعور قال: 

ما لقوش غيري«.

تحريم
- »أط����ال����ب ب���أن 
تتبنى حكومة الوفاق 
الوطني تحريم طلب 
المساعدات الخارجية«
د. عمر عبدالعزيز
۹ وب���ع���ده���ا أي��ش 

باتسوي.. تهز بجذع النخلة!!

مارينز الفرقة!!
- »أرس��ل��ن��ا ل��واء 
إلى محافظة أبين 
لمواجهة العناصر 

اإلرهابية هناك«
المتمرد علي 
محسن
ل��������ذي م��ا  ا  ۹
ي���ع���رف���ش وم���ا 
يسمعش بجنودك 

ش��ق��ول إن���ك أرس��ل��ت »م��اري��ن��ز«.. 
مليشياتك ال تجيد خطوة تنظيم يا 

فن...دم!!
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شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبُنَاة 
الحاضر.. وقوة املستقبل

المشترك األصغر واألكبر
تقول بعض وسائل إعالم تابعة للمشترك بشقيه   

األصغر واألكبر: إن مسؤولين أوروبيين طالبوا القوات 
المسلحة الموجودة في صنعاء باالنتقال الى جبهات القتال ضد 

تنظيم القاعدة في أبين.
اقتراح المسؤول األوروب��ي- الذي اعتبرته تلك الوسائل 
االعالمية فكرة عظيمة وتوجيهًا مباشرًا لحكومة الوفاق 
الوطني- جاء ردًا على ما قاله أحد إعالميي المشترك بأنه ال 

يوجد أي عسكري في أبين وجميعهم في صنعاء.
يعلم الجميع باستثناء إعالم المشترك أن مواجهات حاسمة 
تدور في أبين ضد تنظيم القاعدة وأن الجيش يسطر أروع 

المالحم البطولية هناك في محاربة خطر االرهاب واجتثاثه.
كما نعلم أن أغلب عناصر القاعدة في أبين وف��دت اليها 
قادمة من صنعاء بعد أن تلقت تدريبات مكثفة في معسكرات 
سرية يرعاها المشترك ويحميها المنشق علي محسن، ولو أن 
المسؤول األوروب��ي مطلع على حقيقة األمر في البالد لكان 
طالب القوات العسكرية الموجودة في صنعاء بسرعة التحرك 
والتصدي لمليشيات المشترك ومسلحي األحمر والفرقة التي 
تحتل العاصمة صنعاء، وتكدس أسلحتها وعتادها في مدارس 
الطالب، وتعتدي على معسكرات الجيش ومنشآت حيوية حتى 
بعد توقيع المبادرة الخليجية وصدور قرار مجلس األمن الدولي 
بشأن األزمة  واهتمام دول العالم بمراقبة تطبيقها عن قرب، 
بينما تفيد أبعد نقطة وأقربها وأبسط المحاوالت لالطالع على 
الوضع أن تلك العناصر المسلحة التزال كما هي سالمة غانمة 
وال تعاني أي صعوبات تذكر وتريد في هذه المناسبة أن تقدم 
الشكر لقيادات اللقاء المشترك وشركائهم وللجنة العسكرية 

واجتماعاتها.. وتهنئ كافة األهل واالصدقاء من أصحاب القرية 
في قطر على وصول التمويل الجديد وتبلغهم أن باسندوة بكى 
االسبوع الماضي وأن حميد األحمر أكل الزلط كلها ومشتاق 
يسمع صوتكم.. والكهرباء عندنا طافية والطريق مقطوعة 
وما قصرنا في حق الوطن.. دمرنا أبراجًا كهربائية في مأرب 
وفجرنا أنابيب النفط في ثالث محافظات، ولن ننسى أن نقول 
لكم إن وزيرة حقوق االنسان ما شاء اهلل عليها كبرت واصبحت 
شاطرة في دروسها ودعواتكم لها بالتلفيق، معها هذه االيام 
حوار مهم مع شباب الساحات.. ولن نطيل عليكم، في األخير 

ياليت تسمعوننا أغنية »ما هلنيش«.
من سابع المستحيالت أن تعمل وسائل إعالم المشترك بمهنية 
وموضوعية ومصداقية ولو حتى بحسن نية، وأتفه دليل على 
ذلك.. تأكيدها على أن مسؤواًل رفيعًا في االتحاد األوروبي اتهم 
في حديثه لوسائل إعالم يمنية قوى لم يسمها بتعطيل الجهود 

الحالية إليصال اليمن الى العهد الجديد.
كان األفضل للمشترك إنكار تطرق المسؤول االوروب��ي 
للحديث عن الشأن اليمني وصعوبات الخروج من األزمة الحالية 
أو االعتراف بأنها لم تفهم حديثه، ألن أسماء اآلنسي واليدومي 
وأوالد األحمر وعلي محسن ليس لها ترجمة في قاموس اللغة 
االنجليزية.. ربما يصعب على إعالم المشترك اإلشارة بصراحة 
الى عناصر األزمة في اليمن والسبب الرئيسي الستمرارها كل 
بحسب اسمه العتبارات عدة أهمها مراعاة فارق التوقيت بين 
الحصبة وشارع هائل والستين ومذبح والزراعة وجامعة صنعاء 

وبين شوارع مدن أوروبا.
 يبقى الشيء المثير لعدم التصديق إعالن صحيفة تابعة 

ألحزاب المشترك نفسها أن رئيس بعثة االتحاد األوروبي 
في اليمن أشاد بأداء حكومة الوفاق الوطني وقد قال بالحرف 
الواحد:»إنه لم يكن يحلم بما حققته الحكومة قبل فترة 

زمنية«..
التفسير الوحيد البن سيرين في 

ه��ذا ال��ش��أن يكشف أن أول��ى 
أمنيات أحزاب المشترك في 
هذه الحياة أن تجد من ينطق 
كلمة شكر في حقها ويشيد 

بجهودها المبذولة في بهذلة 
ال��م��واط��ن وال��وط��ن وحرصها 

لبالد  ا تخريب  على  لمستمر  ا
وإسعاد العباد.

حقيقًة.. المواطن اليمني ال ينام 
بأنه يعيش في منزل  يحلم  لكي 
صغير يحاصره بالطجة المشترك من 
كل جانب ويتعرض للتفتيش والسجن 
والتعذيب كلما خرج من بابه أو ذهب 
لشراء علبة زبادي ألطفاله.. وال يحلم 

المواطن اليمني بشوارع تحاصرها 
نقاط ومتاريس الفرقة واالصالح.. كما 

ال يحلم بمدينة مدنية حديثة تتعرض 
للقصف من ليل آلخر على يد ه��ؤالء.. وال 

يحلم المواطن اليمني بحكومة وفاق تتفق عليه 
وترفع أسعار المشتقات النفطية.

تقول بعض وسائل إعالم تابعة للمشترك بشقيه  
األصغر واألكبر: إن مسؤولين أوروبيين طالبوا 
القوات المسلحة الموجودة في صنعاء باالنتقال الى 

جبهات القتال ضد تنظيم القاعدة في أبين.
اقتراح المسؤول األوروبي- الذي اعتبرته تلك الوسائل 
االعالمية فكرة عظيمة وتوجيهًا مباشرًا لحكومة الوفاق 
الوطني- جاء ردًا على ما قاله أحد إعالميي المشترك بأنه 

ال يوجد أي عسكري في أبين وجميعهم في صنعاء.

لم تستوعب أحزاب   
في اللقاء المشترك 
ما جرى في فبراير الماضي 
م��ن ان��ت��خ��اب��ات رئاسية 
مبكرة، منح فيها 
لمواطنون  ا
الثقة لمرشح 
ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي العام 
عبدربه  االخ 
م����ن����ص����ور 
ه��ادي لرئاسة 

الجمهورية .
ال���ي���وم وب��ع��د 
مرور ثالثة أشهر 
نفاجأ بتصريحات 
ق��ي��ادات  لبعض 
ي  تبد ك  لمشتر ا
اس��ت��غ��راب��ه��ا من 
لمناضل  ا األخ  أن 
ع��ب��درب��ه منصور 
ه���ادي ق��د اخ��ت��اره 
اليمنيون رئيسًا لهم 

في هذه المرحلة!!
وك����أن ت��ح��ق��ي��ق ما 
ي��ري��ده ال��ش��ع��ب عبر 
م��م��ارس��ة ال��ع��م��ل��ي��ة 
الديمقراطية واالحتكام 
لصناديق االقتراع مجرد 

لعبة الكاميرا الخفية!!

هذه األفكار األنانية 
الحاقدة المعشعشة في 
عقول هؤالء المشترك 
بألسنتهم  لناطقين  وا
د  تقو ن  أ يمكنها  ال 
ال���ى ال��خ��ي��ر أو تبشر 
بأن األوض��اع المتأزمة 
ف��ي ال��ب��الد تسير نحو 
االن���ف���راج ع��ل��ى ض��وء 
االلتزام بتنفيذ المبادرة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وآل��ي��ت��ه��ا 
ال��م��زمَّ��ن��ة.. ب��ل على 
العكس من ذلك تحاول 
ال��ع��ودة باليمن ال��ى 
المربع األول من األزمة.

لقد  عانى وجُرح الشعب 
كثيرًا م��ن األزم���ة التي 
أرادها واختارها المشترك 
له.. وبعد أن وصل لما يريد 
وصلَّح االصالح نفسه في 
الساحات والمتاريس وزرع 
االشواك وحفر الخنادق في 
مأرب ونهم وأرحب وأبين 
 . المناطق. وغيرها من 
الت��زال ألسنة المشترك 
ت��ن��ط��ق وت��ئ��ن متألمة 
بأنها مجروحة من تنفيذ 
المبادرة الخليجية وإخراج 
اليمن من دائرة الصراعات 

الدموية!!

الخروج من األزمة 
يجرح المشترك!

ال حوار أو اتصال أو رنة 

سبأفون مع اإلرهابيين
  

تأكيد االخ عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية على رفض التحاور مع االرهابيين 

والقتلة.. جاءت مناسبته االخيرة للرد على اتصاالت 

قيادات ونواب وشخصيات في حزب االصالح قالت 

إن حرصها على اليمن دفع بها للتوسط بين رئيس 

الجمهورية وعناصر تنظيم القاعدة في أبين من أجل 
هدنة.

لعبة مكشوفة.. نستغرب كيف أن هؤالء فكروا بها 

خاصة بعد تضييق الخناق على عناصر القاعدة 

في أبين التي باتت تلفظ أنفاسها االخيرة.

هناك أرواح لجنود ومواطنين ُأزهقت على 

أيدي االرهابيين في منطقة لودر وغيرها 

من مناطق أبين، وفي األخير يتصل 

قيادي إصالحي للمطالبة بهدنة، ومن 

أجل مصلحة اليمن.. بعد اسبوع 

تنتهي ونبدأ الحرب من جديد.

والؤنا للوطن.. ووحدته وأمنه 

واس��ت��ق��راره تجعلنا نجدد 

العهد لرئيس الجمهورية 

وللمؤتمر الشعبي العام 

بأنه ال حوار وال اتصال وال 

رنة أو رسالة سبأفون مع 

االرهابيين والعمالء والخونة.

أسبوع المرور + عام 
ونصف.. إلى متى..؟!

احتفاء المأزومين 
بعيد الوحدة

دأب »االص��الح��ي��ون«   
طوال السنوات الماضية 
على عدم االحتفال بعيد الوحدة 
ب��ل ويقولون في  المباركة، 
المناسبة أقوااًل فجَّة تسرق من 
الناس فرحتهم بأهم وأغلى 
المناسبات التي أعلت من شأن 

اليمنيين.
م��م��ا الش���ك ف��ي��ه أن ح��زب 
»الضباع« االصالحي سيقابل 
المناسبة هذا العام باالستغفار 
عما بدر منه تجاهها أو سيبرر 

حماقاته تلك..
وسيغرد بحب الوحدة اليمنية 
وسيدّعي أنه صاحب الفضل 
في إع��ادة توحيد الناس كونه 

جمعهم في »مغسلة« الجامعة 
ط  سقا بإ ن  يهتفو جعلهم  و

النظام الذي وحد البالد.. 
ت��خ��ص��ص صحيفة  وق����د 
»الصحوة« ووصيفاتها أعدادًا 
خاصة بمناسبة تحقيق الوحدة 
اليمنية في ال���22 من مايو، 
لنسج الخيال وادع��اء البطولة 

وتزييف التاريخ..
ورب��م��ا ي��ش��ع��ل��ون »ال��رم��اد 
الممزوج بالقاز« على أسطح 
المنازل ويحرقون اإلط��ارات 
لفين  مخا  . لوحدة. با جًا  بتها ا
بذلك عادتهم السلبية تجاهها 
في االع��وام المنصرمة نكاية 

بصناعها العظماء!!

مر أسبوع المرور العربي في بالدنا مرور الكرام   
متسائاًل »الى متى« ستظل الشوارع مغلقة أمام 
الناس؟! وفي الحقيقة لم يعد هناك أي داٍع لتواجد رجال 
المرور في الجوالت وتنظيم حركة السير ألن نقاط التفتيش 
والمتاريس التابعة لمليشيات المشترك كافية لتأدية الغرض 
وإرشاد المارة وتعليمهم بقوة السالح متى يتوقفون ومتى 
يُفتشون ومتى يُحتجزون ومتى يصطفون أمام محطات 

البترول.. وإلى متى؟

تتداول معلومات في نقابة الصحفيين  
اليمنيين أن وكيل النقابة سعيد ثابت الذي 
يرفض منح البطاقة الصحفية العاملة لغير بعض 
اعضاء احزاب اللقاء المشترك، يواصل حرمان عشرات 

الصحفيين من منحهم بطائق عضوية النقابة..
 وذكرت مصادر مطلعة ان وكيل النقابة قد وزع 
البطائق الصحفية )العاملة( حتى على )خطباء وأئمة 
الجوامع( في الوقت الذي تتكدس في دهاليز النقابة 
أكثر من )ألف ملف لصحفيين( ال ينتمون للمشترك أو 

لحزب اإلصالح، وينتظرون العضوية منذ سنوات ..

هذا ويطالب العديد الصحفيين أعضاء النقابة 
التحرك لوقف غطرسة وسيطرة الوكيل األول على 
النقابة مهددين بنصب خيام أمام بوابة النقابة حتى 
يتم إقرار موعد لعقد الجمعية العمومية وتشكيل 
لجنة من المستقلين والمعروفين بالنزاهة والمهنية 
لفحص العضوية لكل من منحوا بطائق العضوية 
خالل المرحلة التي سيطر فيها االصالح على النقابة 
وكذلك البت في الملفات المكدسة في النقابة 
ومساءلة قيادة النقابة واللجان المسؤولة عن أسباب 

التالعب بملفات الصحفيين..

من قال إن حقوق اإلنسان تُنتهك في اليمن

كل ما في األمر: المشترك والفرقة وأوالد األحمر 
مهتمون بجمع الطوابع البريدية

> جميل ج���دًا وي��ب��ع��ث ع��ل��ى االرت��ي��اح 
واالطمئنان في نفس اإلنسان اليمني أن يؤكد 
وزير الدفاع عدم وجود أي انتهاكات لحقوق 
االنسان في اليمن وأن الحكومة تعمل كل 
ما بوسعها من أجل احترام االنسان وإعطاء 
الحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًا، وقوله 
ايضًا إنه ليس هناك أي محتجز أو معتقل 

سياسي لدى الجهات االمنية.
 هذه الكلمات يشهد عليها رئيس قسم 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا بمكتب 
المفوض السامي لحقوق االنسان الذي يزور 
بالدنا بهدف توقيع اتفاق فتح مكتب جديد 
يعمل على دعم اليمن في جانب احترام حقوق 
االنسان.. إال أن توضيحات وزير الدفاع في لقاء 
جمعهما توحي للمسؤول الشرق األوسطي بأن 
أهداف زيارته لليمن فكرة  غير سديدة وكأن 
مكاتب ومفوضيات ومنظمات حقوق اإلنسان 
في بالدنا تواجه بورة طاحنة )مافيش زبائن.. 
السوق واقف(، ولهذا فإن افتتاح مكتب جديد 
خسارة عليهم وينصحه بتحويله الى صالون 
حالقة أو محل لبيع معدات ومستلزمات القتل 
والتعذيب.. القضية واضحة.. انتهاكات حقوق 

االنسان من الحكومة وأجهزتها االمنية ال 
توجد، أما القضية التي يجب توضيحها أن 
أوضاع حقوق االنسان اليمني متردية للغاية 
وأن ما يحصل خطير لدرجة تفوق خطر ارهاب 

تنظيم القاعدة في نظر الداخل والخارج..
 تقارير الزيارات الميدانية الخاطفة لمبعوثي 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية- بما فيها 
هيومن رايتس ووت��ش- تقول ب��أن حزب 
االصالح والمنشق علي محسن وأوالد األحمر 
لديهم عشرات السجون ومراكز االعتقال 
والتعذيب، وبالتأكيد فإن هؤالء وجماعاتهم 
مهتمين  ليسوا  وشركاءهم  وأعضاءهم 
بمالحقة وسجن قطاع الطرق المخربين 
واللصوص وإنما اشخاص أبرياء تم سجنهم 
وتقديمهم على خلفية شكوك أو اختالف في 

الرأي داخل الساحات وغيرها.
لسنا في المدينة الفاضلة وال يوجد في 
اليمن أي انتهاك لحقوق االنسان وكل  ما 
في االمر أن مليشيات االصالح والفرقة 
وأوالد األحمر يمارسون هواية التعارف 
مع المواطنين وجمع وتبادل الطوابع 

البريدية!!

وكيل نقابة الصحفيين يوزع البطائق على خطباء المساجد

سودي ستارز: تبدأ تصفيات المواهب اليمنية في كرنفال العرب
أنهت مؤسسة سودي ستارز  

لإلعالم واإلنتاج التحضيرات 
الالزمة لتنظيم التصفيات التمهيدية 
لمواهب اليمن، سيتم اختيار 30 
في  كة  ر للمشا منهم  بقًا  متسا
البرنامج التلفزيوني الجماهيري 
الكبير )كرنفال العرب( الذي سيبث 
عبر أكثر من قناة فضائية خالل شهر 
رمضان المقبل بالعاصمة المصرية 
القاهرة بمشاركة نحو )18( دولة 

عربية.

وذك��ر األخ عبدالسالم السودي- 
مدير ع��ام مؤسسة س��ودي ستار 
لإلعالم واإلنتاج- انه تم اختيار مقري 
 ) agora cafe(التبادل المعرفي و
بالعاصمة صنعاء إلجراء التصفيات 
التمهيدية للموهوبين في مختلف 
المجاالت اإلبداعية.. مشيرًا إلى أن 
فكرة البرنامج تدور حول اكتشاف 
المواهب في عدد من المجاالت الفنية 
منها الغناء والتمثيل والشعر والرسم 
أن يكون  والكوميديا.. ويشترط 

عمر المشارك مابين )12-16عامًا( 
وستتم التصفيات  بنظام المجموعة 
على أن يكون هناك )3( مشاركين من 
كل دولة يتنافسون معًا حتى الجولة 
األخيرة باسم دولتهم.. منوهًا إلى 
أن مؤسسة سودي ستارز تقوم حاليًا 
بالعاصمة صنعاء بمواصلة استقبال 
المشاركين  من مختلف محافظات 
الجمهورية، حيث بلغ عدد الموهوبين 
الراغبين في االلتحاق بالتصفيات 

التمهيدية )70( مشاركًا.

علي عبداهلل صالح
رئيس املؤتمر الشعبي العام


