
منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

أخبارهم 

 مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

أمين الوائلي
1- ناشر ورئيس تحرير صحيفة 
)المنتصف(، وموقع »المنتصف نت« 

األخباري، من يوليو2007م - اآلن
ت��ح��ري��ر صحيفة  2- رئ��ي��س 
)اليمن(- أسبوعية : فبراير 2011-  

مايو2012م
3-  مؤسس ورئيس تحرير موقع 
»أخبار اليمن«: من مايو2011- 

حتى مايو 2012م.
4- مدير تحرير صحيفة »الميثاق«: 

2006 -  2009م.
صحيفة   - صحفي  م��ح��رر   -5

»الميثاق« -2003- 2006م.
6- مدير وحدة المعلومات صحيفة »22 مايو«، 

- 2005م.
7- مستشار إعالمي - 2004م - حتى اآلن. 

8- صحفي :صحيفة »الثورة«- مؤسسة الثورة 

للصحافة والنشر والتوزيع  2001م - 
حتى اآلن . 

9- عالقات عامة  - 1996 - 2001م.
10- كاتب: عمود، مقالة رأي، تحليل، 
استقصاء، ح���وار، تقرير ومساهم 
ف��ي العديد م��ن الصحف والمواقع 
اإللكترونية اليمنية. شارك في العديد 
من البرامج وال��ح��وارات والتحقيقات 

التلفزيونية 
11- شارك وحضر في دورات تدريبية 
وورش عمل ون���دوات ف��ي المجال 
اإلعالمي والصحافي وراسل عددًا من 

الصحف والمواقع اليمنية. 
 ۹  عضو نقابة الصحفيين اليمنيين .

 ۹  عضو اتحاد الصحفيين العرب .
 ۹  عضو  االتحاد الدولي للصحفيين  .

 ۹  عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين.

Shmookh Bakeel

مافيش حاجة تخليني صابرة 
على كل حاجة بتحصل فى هذا 
البلد ... غير الكلمة هذه : .. »وبشر 

الصابرين«..

المهندس عبدالرحمن القديمي

ف��ي زماننا ه��ذا هناك ان��اس 
يتسمون باسم الدين، يعتقدون 
انهم هم الوحيدون خلفاء اهلل في 
أرضه، من يخالف افكارهم فهو 
عدوهم.. يحللون ماهو مناسب 
ألهدافهم ويحرمون ما هو مخالف 

لها!!

طه عزالدين

* في صالة يوم الجمعة خطيب 
الجمعة دعا على الصهاينة مرة 
واح���دة، والمصلون ردوا بحياء 
آمين.. وعندما دعا مرات ومرات 
على بشار وأن��ص��اره والشبيحة 
والبطانة ومحبيه وروسيا والصين 
تعالت نبرات أصواتهم مرددين 

آميييييين.. تبًا لقوٍم ال يفقهون..

د.عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان

الشعب يريد وسيطًا من جديد 
…

بعد انتقاله لقطر عقب زيارته 
لليمن التي رفض فيها الرئيس/
علي ع��ب��داهلل صالح التخلي عن 
رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، 
بالرغم من أن قطر لم تكن من رعاة 
المبادرة الخليجية رسميًا وبطلب 

رسمي من الجمهورية اليمنية
هل مازال جمال بن عمر وسيطًا 
دوليًا أم فقد صفة )الوسيط( 
وأصبح منحازًا وحليفًا ألطراف 
سياسية محلية وإقليمية بعينها ..

أال يحق للشعب اليمني أن يكون 
في مطار صنعاء إذا فكر في 
العودة لليمن ، وأن يصرخ صرخًة 
مدوية يُسمٍعها للعالم ، فتصُم 
آذان وقلوب الخونة والمتآمرين 

على اليمن ..
الشعب يريد ))وسيطًا دوليًا(( 

جديدًا.

AbdulKarim Qahtan

أنتم أيها األغبياء ...!
تريدون إخ��راج علي عبداهلل 
صالح من اليمن ،، هل تستطيع 
أي ق��وة ف��ي الدنيا إخ���راج 20 

مليونًا..!؟
لكنكم تستطيعون إخ��راج 5 
ماليين متمنيين ألنهم ليسوا إال 
دخالء على اليمن وعلى رأسهم 

الصومالي »با مدمعة«..!

Abdallah Alfakhry

المال ليس كل شيء.. 
تستطيع أن تشتري بيتًا، ال 
وطنًا، تشتري ساعة ال وقتًا، 
مًا  ا حتر ا ال   ، منصبا ي  تشتر
تشتري سريرا، ال نومًا تشتري 
فتاة، ال حبًا.. فالمال ليس كل 

شيء في حياتنا..

رهومة صبري

ق  لح��ر ي��لج��أ  ح  ص��ال إل ا
ته  ا مق��ر ث  ث��������ا آ بع��ض 
ت  فظ��ا لمح��ا ا بع��ض  ف�ي 
ل��ة  و مح��ا ف�ي  بية  لج��نو ا
منة ل�تبر ي�ر المج��ازر الت��ي 
ل��كسب  ي��رت��كبونها وك��ذا 
است��عطاف الرأي الع��ام وج��ر 
الح��راك الج��نوبي الس��لمي 

إل��ى دوامة الع��نف..

ناصر الحميري

قسمًا باهلل لن يترك اليمن ولو 
تركناها جميعًا.. زعيمنا علي 
عبداهلل صالح وقائد الوحدة.. 
نحن وال��وح��دة وصالح جسدٌ 

واحد..

هشام المشرمة

االخ���وان المسلمون.. جثث 
خرجت لتوها من القبور تسعى 

الى ان تحكم العالم ..

خالد االسدي

هل يوجد عاقل يفكر بأننا 
نهدر  السياسية  تنا  بصراعا
السيادة اليمنية ونجعل من 
السفير االمريكي حاكمٌا علينا، 
حتى ان الصحفيين والكتاب 
مع  ن  ملو يتعا لمثقفين   ا و
اخبار هذا السفير وكأنة حاكم 

البالد!؟

Maher Moraiet Khan

الحراك واالص��الح والحوثي 
سوف يدخلون البالد والعباد 
في حرب اهلية.. اما المؤتمر 
قد سلَّم حقنًا للدماء ولو كان 
يريدها حربا إلرادها وقد كانت 

معه كل القوة..
عبد السالم الحرازي 

سحر الجمال يجتمع فيه الطبيعة والوجه الحسن والبساطة واالصالة.. اليمن حضارة وانسان..

يقاتلون باسم الدولة وباسم اهلل وباسم الشعب 
ويقبضون االموال كذلك باسم  الدولة وباسم اهلل 
وباسم االيتام واالرامل والجرحى بااختصار باسم 
الشعب بينما اليمنحون أحدًا شيئًا كانوا يشتكون 
الظلم وتكميم االفواه ويتكلمون باسم الحرية 

واآلن يرفعون شعار  )الصميل خرج من الجنة(! 
يفتحون الجبهة تلو الجبهة ويضعون لها وألهلها 

مسميات ما انزل اهلل بها من سلطان،
ثم يقولون النظام السابق ..
فالتتعجب.. انهم االصالح؟

يكتبون في صحفهم ويسبون ويشتمون ويهينون 
لعالي سافل  ا يقلبون   . ويفتنون. ويشككون 

والسافل عالي وال يكترثون..
ثم يقولون لآلخرين لماذا تكتبون..

فالعجب انهم االصالح؟!
يتحالفون مع الجميع ويتعادون مع الجميع ويناشدون الجميع 
ويأكلون نصيب الجميع ويتكتلون على الجميع، ثم يهددون 

ويتوعدون بالويل للجميع..
فال تتعجب انهم االصالح!

باسم اهلل ي��ص��درون االح��ك��ام وب��اس��م ه��ادي 
يهيكلون الجيش وباسم الدولة يضربون الناس 

وباسم الشعب يقتلون الناس
فال عجب.. انهم االصالح؟

يتنقلون من صعدة الى شقرة ومن صنعاء الى 
الضالع شاهرين صميل القوة وعنجهية الفتوة، 
وعندما يأتي بن عمر يبسطون له جناح الذل 
ويغضون الطرف عما ترتكبه الطائرات االمريكية 

من جرائم وانتهاكات..
فالعجب.. انهم االصالح؟

في المساجد تائبين ثائبين، مصلحة الوطن فوق كل شيء، 
وفي البرلمان محاورين مناورين ثائرين يطالبون باعتمادات 
وامتيازات وعالوات والشعب والدين آخر مايفكرون به.. يعدون 
العده لالستيالء على كل شيء إلقصاء كل مادونهم.. فالعجب 

انهم االصالح!!

التتعجب إنهم االصالح ..
حميد ساري

االثنين : 25 / 2 / 2013م 
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طوال 33 عامًا لم يمارس المؤتمر اإلقصاء أو 

االنتقام من خصومه السياسيين..

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يربك اعداءه
يستمر  ب��ي��ن��م��ا 
ال��زع��ي��م ب��دع��م��ه 
ل��ل��ح��وار، تستمر 
ال��م��ع��ارض��ة بشن 
جميع انواع اسلحتهم 
المختلفة عليه الى 
ان وصل االم��ر بهم 

الى طريق مسدود..
ك��ل ه���ذا بسبب 

حنكته السياسية..
وب��ي��ن ه��ذا وذاك 
يصدر مجلس االمن 
ق��رارت الكل يعرف 
الطلب  تحت  ن��ه��ا  ا
وت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ة 

االخوان 
وم���ع ه���ذا وذاك 
الزعيم  ل��ن يخضع 

وسيتمر بقافلته
يتم اقصاء قيادات 
وك�����وادر المؤتمر 

وحلفائه.. 

وم��ن اج��ل الوطن 
ه  ؤ حلفا و تمر  لمؤ ا
يرحبون بكل هذه  

االقصاءات ..
وه�����ذا م��اي��ق��ل��ق 

ويخيف االخوان ..
ق������رارات ام��م��ي��ه 
س��رع��ان ماحولها 
االخ��وان ال��ى اعالن 
ح��رب ض��د الزعيم 
وانصاره في محاوله 
الث��ارت��ه��م ، لكنها 
تضر  ال لحقيقة  با
والتنفع كما وصفها 
ال��زع��ي��م ب��ل س��وف 
ن��س��ت��م��ر ب��دع��م 
لسلمية  ا ة  لمسير ا
وم��س��ي��رة ال��ح��وار 
مهما حاولوا اثارتنا 
ومهما حاولوا السعي 
ال���ى زع��زع��ة أم��ن 

واستقرار البلد.

محمد احمد

لماذا الحوار؟
لو وضعت ه��ذه ال��ص��ورة أمام 
شخصين متقابلين على طاولة 
سيجدها الناظر من اتجاه الشمال 
شابة جميلة .. بينما يراها الناظر 

م��ن ات��ج��اه الجنوب 
عجوزا قبيحة. وألنهما 
ص��ادق��ان ف��ي وصف 
كل منهما لما يراه، 
فسيكون كل منهما 
ت  يمو ن  أل مستعد 
دون ما يجده حقيقة 
تقبل  ال  م��ط��ل��ق��ة 

الجدل. 
أله�����ل�����ن�����ا ف���ي 
ال��ح��راك المطالبين 
باالنفصال، ما ترونه 
من قبح في المشهد، 

ال يراه سائر الشعب من الشمال 
والجنوب .. وما يراه سائر الشعب 
من جمال ال ترونه أنتم. وال يجدر 
بطرف أن يعتقد أن الرأي ما يرى. 

هال أفترضنا حسن نوايا الطرفين 
وصدقهما فيما يرونه، ثم جلسنا 
على طاولة حوار بمحبة وحرص 
وتبادلنا   . . على وط��ن عظيم 
المواقع ليُري كل منا 
اآلخ��ر ما ي���راه؟؟! ألن 
الحقيقة هنا لها أوجه 

مُتعددة.
هكذا سيعذر بعضنا 
بعضًا، وتُحقن الدماء، 
لجميع  ا وس��ي��ع��م��ل 
على إزال���ة ك��ل قبح 
وال��ت��م��س��ك ب��م��ا هو 
جميل ف��ق��ط.. وه��ذا 
ئر  سا على  ينطبق 
ق��ض��اي��ان��ا الخالفية 
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
أط��راف��ه��ا وأم��اك��ن��ه��م. ال شيء 
يستدعي القتال والعنف والعداوة.

فلنذهب جميعا إل��ى ال��ح��وار.. 
وسنتفق ال محالة..

Mohamed Alabsi

بدرجة امتياز من جامعة عين شمس حصلت 
االخت نوال ناصر الشوكاني على درجة الدكتوراه 

في البتروكيمياء..  تهانينا

يوم الوفاء للزعيم
األربعاء- 27 فبراير 2013

ميدان السبعين


