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كّذب مصدر إعالمي في مكتب رئيس الجمهورية التلفيقات  
المسرّبة التي نشرتها بعض المواقع اإلخبارية حول حديث 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مجموعة من 
الشباب أثناء استقباله لهم األربعاء.. مشدّدًا على عدم صحة ما جاء في 
تلك التلفيقات وعدم وجود أي كالم من هذا القبيل خالل اللقاء إطالقًا.
وقال المصدر: »إن ما نشر من تسريبات ملفقة، محض افتراء ليس 

له هدف سوى محاولة زعزعة االتجاه العام إلى الحوار الوطني الشامل 
على قاعدة التسوية السياسية التاريخية في اليمن دون شروط ودون 
سقف وهو ما يصب في مصلحة خروج اليمن من األزمة وبلوغ اآلمال 
التي يتطلع إليها أبناء الشعب في مخرجات تهدف إلى الحكم الرشيد 

المرتكز على الدولة المدنية الحديثة بمقوماتها وشروطها«.
وأضاف: »يبدو أن الغرض كان جاهزًا لمحاولة إثارة بلبلة من خالل 

التسريبات الملفقة بهدف التشويش على العملية السياسية واإلضرار 
بالسمعة السياسية لبعض األحزاب وقياداتها«.

وأهاب المصدر باألخوة الصحفيين في بعض المواقع االلكترونية 
وبعض القنوات الفضائية المتسرّعة، الحرص على تحري صحة ما 
يصل اليهم قبل النشر وعدم تلقف أي معلومات ال تخدم المصلحة 

الوطنية العليا.

عادل الجهالني

باسندوة.. ناكر الجميل 
األول في اليمن

شّكل التصريح الذي أدلى به محمد   
سالم باسندوة رئيس الحكومة لقناة 
»الجزيرة« القطرية- وال��ذي قال فيه إن 
المبادرة الخليجية ستظل في خطر ما لم 
يتم إبعاد الزعيم علي عبداهلل صالح الرئيس 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام - شّكل 
صدمة كبيرة للمواطنين اليمنيين في طول 
البالد وعرضها خاصة وأن الباسندوة فاخر 
بأنه أبلغ أعضاء مجلس األمن الذين زاروا 

بالدنا برغبته الوسخة تلك.
وللحقيقة ان هناك أمرين البد من ذكرهما 
هنا، وأولهما  أن باسندوة قد استحق من يوم 
االربعاء تحديدًا لقب الجاحد وناكر الجميل 
االول في اليمن.. نقول ذلك ألن هذا الرجل 
عندما هرب من عدن خائفًا مذعورًا.. ذلياًل.. 
تالحقه تهم الخيانة والعمالة والرجعية التي 
أطلقها حكام االشتراكي وأرادت اسقاط رأسه 
ودفنه في أوسخ حفرة بعدن.. هذا الباسندوة 
احتضنته صنعاء عمومًا ورعاه وحافظ عليه 
واستوزره فخامة الزعيم علي عبداهلل صالح 
طيلة سنوات هروبه من الجنوب ومعروف أن 
الباسندوة عرف النعم وصار من علية القوم 
في زمن علي عبداهلل صالح، وحتى منزله 
المؤمم بعدن منذ 1972م حتى اليوم منحه 
إياه الزعيم تعويضًا عن منزله المتواضع 
جدًا بقصره في منطقة فتح بالتواهي.. هذا 
المبنى الفخم المطل على البحر وكان مقرًا 
لمجلس النواب بعدن، فهذا الزعيم الذي 
يطالب الباسندوة بإبعاده من اليمن هو 
من أشبعه بعد جوع وأمنه بعد خوف وجعله 
وزي��رًا لسنوات طويلة بعد بطالة ومنحه 
المال والجاه حتى فراش سريره الذي نام 
وينام عليه، باسندوة ثمنه مصروف بأمر من 
الزعيم علي عبداهلل صالح، أما األمر الثاني 
الواجب ذكره كرد مستحق على رئيس الوزراء 
بشخصه هو تذكرنا للمثل العدني المعروف 
»اقتل مولد وال تقل حنش«، والباسندوة 
خبيث سمه أخطر من سم الحنش، لذا المثل 

العدني قرأه منذ عقود ما يفعله باليمن..
وخالصة القول: يا باسندوة من العيب أن 
تطلب إبعاد ولي نعمتكم من البالد وهي 
دع��وة تمثل أحقر وأوس��خ ما في قاموس 
العالقات اإلنسانية.. الخ )يا استاذ شوفك 
ضيعت الحسبه«، ولم تراِع الجميل وال عشرة 

وال وفاء لرجٍل، لحم اكتافك من خيره.
وال يسعنا اال أن ندعو اهلل لكم بالستر 
وحسن الختام وألن ال��ن��اس ف��ي اليمن 
يقولون : ال تبكِ على من مات لكن ابكِ 
على من فقد عقله«، فكيف سيكون حال 
البالد عندما يكون رئيس الوزراء بال عقل 
وجاحد فها هم اليزالون يتابعون حقوقهم 
بين باسندوة و»الوجيه« اللذين أوصلهما 
الشباب لكراسي السلطة، فكان جزاؤهم 
جحود باسندوة وملعنة الوجيه يبدو أن من 
عالمات القيامة أن يطلب باسندوة من زعيم 
اليمن أن يغادر وطنه وناسه وشعبه ويجلس 
الالجئ في الوطن .. زمان قالوا اتِق شر من 

أحسنت إليه.

مصدر إعالمي يكّذب تلفيقات إعالمية منسوبة لرئيس الجمهورية

قائمة المشترك.. حوار المفلس
أظهرت القائمة التي   

وسائل  عبر  سربت 
اإلع��الم لممثلي اإلص��الح 
في مؤتمر الحوار الوطني 

إفالس الحوار لدى هذا الحزب وأنه 
سيدخله من بوابة التهديد والوعيد 
وإطالق التحذيرات التي ال تصيب.. 
إذًا خُمْس اللقاء المشترك سيكون 
الجزء المعطل ألي اتفاق يمكن 
التوصل اليه، ابتداء من 18 مارس 

المقبل، كيف ال إذا ك��ان االص��الح 
الكل في الكل في التكتل السياسي 
وبقية األحزاب وقياداتها مجرد نماذج 
ص��وري��ة وقطع ج��ام��دة ف��ي رقعة 
شطرنج يحركها اجتماع فنجان شاي 

صباحًا ويحرجها بيان يصدر مساًء يعلن 
موقفها المشترك وتعلن على إثره أنها 

آخ��ر من في المشترك يعلم به.. 
وأسأل كم من ناطق باسم التكتل 

حُرم من الحصول على فرصة 
مواتية الكتشاف مواهبه 

في إط��الق التصريحات 
الرنانة مكتفيًا باالستماع 

لرنة »ما هلنيش 
بين االشتراكي 
واالصالح والحق 
وال����ن����اص����ري 
وال���وح���دوي ما 

هلنيش«.
ه���ذا ال��ن��اط��ق 

رغ��م أن أم��ام��ه خمسة 
خيارات عند الحديث في 

السياسي لألحزاب  الشأن 
يمثلها  لتي  ا لخمسة  ا
بلسانه بصفة دورية 
ف���إن���ه ال ي��ج��د س��وى 
الصمت أو أن يقول لوسائل 

»ل��م قد زد ح��دث مثل ه��ذا الشيء اإلع��الم 
وشكرًا« كإجابة شافية كافية توضح الحقائق 
للرأي العام وتضمن له الفوز بمن سيربح 

المليون!«
الجديد في الحوار الوطني المرتقب 
أن قائمة أح���زاب ف��ي المشترك 
للجلوس على طاولة  ل��م��خ��ت��ارة  ا
الحوار ستطبق هذا التعبير المجازي 
وستدخل فعاًل الحوار للجلوس على 
الطاولة، إذ تؤمن ب��أن ال شروط 
في ال��ح��وار، ولذلك قدمت كامل 
قبل  لتعجيزية  ا ش��روط��ه��ا 
البدء وستقدم آراءه���ا في 
أنها  لتحاور على  ا جلسات 
مجال  ال  ملزمة  نين  قوا
للنقاش والتفاوض حولها 
وستفرض على الجميع في 
الطاولة والمقاعد الخشبية 
على  ل��ط��ري��ق  ا وستقطع 
المتربصين باليمن حتى ابنائه 
المحاصرين في الشوارع والمنازل 
مر  لتآ با لمتهمين  ا

على المشترك.
ب���ات م��ع��روف��ًا أن 
اإلص���الح وغ��ي��ره ال 
يستند وج��وده في 
ال��س��اح��ة السياسية 

على الجماهيرية الشعبية وتأييد المواطن وإنما على 
الجماعات المسلحة التي لطالما عكست قناعاته 
وتوجهاته وأوصلتها للشارع وبكل سهولة ويسر 
وكأنها تؤدي بروفات ألساليب الحياة وفق قوانين 

الغاب.
إلى مارس

يبدو أن انشغال الناشطة توكل كرمان بتأثيث فيلتها 
الجديدة في حي شمالن بأمانة العاصمة أنساها 
السؤال عن اسمها وفي أي قائمة موجود للمشاركة 
في الحوار.. منظمتها التي بال قيود لم تقبل من ضمن 
مؤسسات المجتمع المدني المتقدمة ألخذ حصتها 
من النسبة رغم انها وصلت الى جائزة نوبل الذي 
بدوره يرفض أن تصافح يده أحد االخوان المسلمين 
فاستجابت لطلبه وأعلنت انسحابها من االصالح، 
وبالتالي ال مكان لها في خطوات إخراج اليمن من 

األزمة.
رحبت قيادات المشترك بحسم رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي للجدل المتعلق بموعد انطالق 
الحوار وحدده ب�18 مارس المقبل وذلك النسجامه 
مع ارتباطات  المشترك الخارجية المتمثلة في زيارة 
قياداته لدولة قطر.. أي حوار يرجوه اليمنيون إذا كانت 
القائمة االخيرة تصدرت اسم الشيخ حميد األحمر.. ما 
يعني أن الحوار المرتقب سيصل في نهاية المطاف 

لحل أزمة البالد الى حيث بدأت وأسوأ - ال سمح اهلل.
سؤال بريئ: كيف يمكن للمشترك وعلى رأسهم 
الشيخ حميد، الحديث عن كيفية تأسيس الدولة 
المدنية الحديثة في اليمن إذا كانت وزارة الكهرباء 
تطالبه وتناشده وتستنجده وتستصرخ فيه ضمير 
التاجر والقيادي الحزبي أن يدفع 5 ماليين ريال سداد 
فواتير االستهالك.. لو كان الشيخ في نظر الدولة 
مواطنًا عاديًا لتعرض مباشرة لفصل التيار.. وعاشت 

القبلية المدنية الحديثة!!

رددوا شعارات أحدثت حالة من الرعب.. 
اإلثيوبيون يتظاهرون في عدن 

تظاهر المئات من اإلثيوبيين وسط  
شارع عام بمدينة المنصورة بمحافظة 
عدن السبت، األمر الذي احدث حالة من الرعب 
في صفوف األهالي الذين استغربوا استقدام 
هؤالء ونشرهم في شوارع المدينة مرددين 

شعارات باللغة اإلثيوبية.
وقالت مصادر محلية بعدن الحقًا ان جهات غير 

معروفة استقدمت االثيوبيين من عدة محافظات  
على متن سيارات نقل وتم تجميعهم بالقرب من 

منطقة كابوتا بمديرية المنصورة.
وبحسب المصادر فقد وصل هؤالء على متن 
قوارب بحرية إلى منطقة ذباب بباب المندب، 
فيما وصل آخرون إلى محافظة الحديدة قبل ان 

تقوم جهات غير معروفة بنقلهم إلى عدن.

»الوفاق الوطني« يتسبب في انتحار 253  شخصًا
أظهرت إحصائية رسمية ارتفاعًا ملحوظًا  

في معدالت االنتحار في البالد خالل 
السنوات األخيرة، جراء الوضع المعيشي السيئ 
وانخفاض مستوى دخل الفرد وتفاقم عدد من 

المشكالت االجتماعية األخرى.
وذكرت اإلحصائية أن جرائم االنتحار بلغت 
ذروتها في العام المنصرم 2012،   بقرابة 253 
شخصًا موزعين على 19 محافظة من أصل 21، 

مقابل 235 انتحروا في عام 2011م.
وأشارت اإلحصائية إلى ارتفاع نسبة المنتحرين 

في صفوف الفئات التي لم تتلقَ قدرًا كافيًا من 
التعليم، فيما انخفضت في الفئات التي تلقت 
قدرًا أكبر من التعليم، كما ارتفعت بين صفوف 

الشباب وانخفضت في صفوف األكبر سنًا.
وأبدى أكاديميون وباحثون قلقهم من تزايد 
ه��ذه المعدالت، معتبرين أن االضطرابات 
التي مرت بها البالد أدت إلى تدهور المستوى 
المعيشي لكثير من اليمنيين، مما دفع بعضهم 
إل��ى االنتحار ج��راء ع��دم القدرة على توفير 

متطلبات العيش الكريم.

مقرات اإلصالح تتحول إلى مخازن أسلحة لمواجهة الحراك السلمي
من   مجموعة  ت��ق��وم 

المسلحين في محافظة 
الضالع، منذ الخميس الماضي 
بقطع طريق ع��دن -صنعاء، 
ومنع مرور القاطرات والسيارات 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي��س��ي 

بالمحافظة.
وذك�����ر ش���ه���ود ع���ي���ان أن  
المسلحين قاموا بنصب برميل 
ع��ل��ى ال��ح��دود التشطيرية 
منطقة  خل  مد عند   ، بقًا سا
سناح، ومنعوا مرور القاطرات 
والسيارات القادمة من وإلى 
مدينة عدن.. وأكدوا أن الحركة 
التجارية توقفت وأصبحت شبه 
مشلولة بمدينة الضالع، نتيجة 

قطع الطريق.
وفي مديرية يافع بمحافظة 
ال��ض��ال��ع خ���رج م��واط��ن��ون 
في مسيرة جابت الشوارع 
للتعبير عن تضامنهم مع 
ج��رح��ى ال���ح���راك.. ووص��ف 
الشيخ صالح قدار في خطبة 
الجمعة تصريحات حكومة 
باسندوة بشأن االدانة لشباب 

ال��ح��راك بأنها من عديمي 
ال��ق��رار المنفذين ألوام��ر 
حميد االحمر.. ودع��ا  حزب 
االصالح وبقية االحزاب إلى 
ان اليدخلوا في مواجهات مع 

الشعب..
وعلى صعيد متصل  شهدت 
مديرية الحبيلين في محافظة 
لحج تظاهرة حاشدة عقب صالة 

الجمعة للمطالبة بإغالق مقرات 
حزب االص��الح في المحافظات 
الجنوبية  واغالق كل المدارس 
التي تغسل عقول  والمعاهد 
األط��ف��ال ب���اإلره���اب وت��دع��ي  
بان الحراك الجنوبي السلمي 
وأن��ص��اره كفار ،  وتحولت إلى 
مخازن لألسلحة ومقرات تجسس 

لصالح حزب اإلصالح.

مواصلة لقمع الحريات الصحافية..مدابش ينضم لقائمة المطلوبين للتحقيق
استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات  

االعالمية  قيام الحكومة برفع دعوى قضائية 
ضد رئيس تحرير موقع )التغيير نت( االخباري المستقل 
عرفات مدابش، على خلفية قضية نشر تتعلق بمخالفات 
في توليد الطاقة الكهربائية.. وقال مدابش ان نيابة 

الصحافة والمطبوعات حققت معه السبت..
 وأوضح أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير 
الكهرباء صالح سميع ووزير المالية صخر الوجيه رفعوا 
دعوى قضائية ضده، بسبب نشره تصريحات صحفية 
لرجل االعمال صالح بن فريد الصريمة، اتهم فيها رئيس 

الحكومة ووزيري المالية والكهرباء بتبديد المال العام في 
مشروع مأرب لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز.

وأعربت المؤسسة عن أسفها التخاذ الحكومة االنتقالية 
السلطة القضائية وسيلة لقمع الصحافيين، بسبب ما 
ينشرونه ضدها، بداًل من تصحيح االختالالت وإصالح 
األوضاع، كما أن ضيق صدر الحكومة بما تنشره الصحافة 
ولجوءها إلى إسكاتها، يعطي مؤشرًا غير مطمئن بعدم 
احترام الحريات الصحافية في العهد الجديد الذي كان 
الجميع يتوقع أن يكون عهدًا مزدهرًا بالحريات االعالمية 

في اليمن.

قالت توكل كرمان ان اليمن لم  
تزدهر اال في فترة االحتالل 

العثماني وارتأت اعادة حكمه الى 
اليمن ، ونقلت صحيفة »االولى« 

اليومية ان كرمان كتبت في 
تعليق لها في صفحتها على 
فيس ب��وك: »أن��ا رأي��ي ان 
نعيد الحكم العثماني الى 
اليمن .. فلم تزدهر اليمن 

اال في عهده«.
وحصلت ك��رم��ان على 
الجنسية التركية في شهر 
اك��ت��وب��ر ع��ام 2012م.. 
وقالت ان اصولها تركية 
وتعود ال��ى والي��ة كارامان 
الواقعة بوسط األناضول، 
 : ل لقو با حينها  علقت  و

»أعتبر حصولي على 
التركية  الجنسية 

أه��م من جائزة 
نوبل!«.

توكل تقترح إعادة االحتالل 
العثماني الى اليمن!


