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»اليوم نوجُه طاقات�ِنا نحو  إجن��اح  احل��وار الوطني الذي 
س��ي��ض��ُع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ص��ي��اغ��َة م��ن��ظ��وم��ِة احل��ك��م اجل��دي��د 
من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام احلكم، 
وتعديل قانون االنتخابات، والبحث عن حلول لألزمات في 

اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

حراكات الحوار تتزايد
كثير من أعضاء الحوار يجهدون   

أنفسهم لخلق قضية ويبحثون 
عن حراك »يشعللها« على غرار القضية 
الجنوبية وقضية صعدة.. فها هي 
القضية التهامية »تتحرك«.. وفي مأرب 
»الحركة« تتزايد، وحضرموت والمهرة 
وحجة فيها من »االحتراك« ما يجعل 
ممثليها في مؤتمر الحوار يتحركون 

بال هوادة.
المتحاورون اليزالون يفضفضون 
هواجسهم  وينشرون  للميكرفون 
العاطفية عبر القنوات في بث مباشر 
ط  حبا إل با طنين  ا لمو ا ن  فيصيبو

والقنوط واليأس..
ه��ن��اك م��ن ي��ش��وه حقيقة ال��ح��وار 
بالقضايا المناطقية والخطب الممقوتة 

و»الحركة« المشبوهة!!
فإذا لم يتجه المتحاورون الى العمل 
الجاد لبناء المستقبل ومغادرة منصة 
الخطب والفضفضة المملة فستتكاثر 
القضايا ما دام »المحركون« يتحركون 

باألجر اليومي.

احذروا التنقالت العشوائية!!

بكل تأكيد أن محاوالت االغتياالت   
ألعضاء مؤتمر الحوار ستتزايد إذا 
استمر األعضاء يتحركون وفقًا لرغباتهم 
وأمزجتهم.. بعض االعضاء لم يستشعروا 
حجم المهمة وأن هناك من يريد إفشال 

الحوار بشتى الوسائل واألساليب..

المطلوب من األع��ض��اء أن يكون 
ل��دي��ه��م ح��س أم��ن��ي وأن يتركوا 
التحركات العشوائية، فالوضع ال 
يحتاج الى صلة األرحام ودخول الزحام 
والتواجد في المكان العام يا أعضاء 

الحوار!!

مرافقو الشيخ »يتحرشون« بأعضاء الحوار!!

الحوار يدخل موسوعة »غينيس«!!
سيدخل مؤتمر   

ال��ح��وار 
ال��وط��ن��ي 
موسوعة 

غينيس 
ه  ر عتبا با
ص���اح���ب 

أط���������ول 
على  حية  فتتا ا

م��س��ت��وى ال���ح���وارات 
والمؤتمرات في العالم..

أك���ث���ر م����ن اس��ب��وع��ي��ن 
عن  يفضفضون  لمتحاورون  وا

مشاعرهم وعواطفهم الجياشة تجاه قضايا 
وطنهم العامة وهمومهم الخاصة أحيانًا!!

كثير م��ن المواطنين ب��دأوا 
ي��ش��ع��رون ب��اإلح��ب��اط 
وال��ي��أس وه���م ي��رون 
ممثليهم ف��ي ال��ح��وار 
ي��ج��ل��دون��ه��م ل��م��دة 
بخطب  اسبوعين 
ال أول ل��ه��ا وال 
آخ������ر وع��ب��ر 
ت  ئيا لفضا ا
مباشرة كل 
يوم ثمان 

ساعات.
 فإذا كانت الفضفضة أكثر 
من اسبوعين فكم سنحتاج للعمل الجاد يا 

هؤالء؟

اعترض   
فقو   ا مر
ب�������ع�������ض 
ال���م���ش���ائ���خ 
أم����ام ف��ن��دق 
م��وف��م��ب��ي��ك 
ل����ع����ض����وة 
مؤتمر الحوار 
وضحة مرشد 
وتحرشوا بها 
وأس��اءوا إليها 
وكالوا لها سياًل 
م��ن ال��ب��ذاءات 
والكالم الوقح 

حسب قولها.
ورغ������������م 
أن����ه����ا ب��ث��ت 
ش��ك��واه��ا في 
ال��ق��اع��ة أم��ام 
ال��ح��اض��ري��ن 
اال أن��ه��م لم 
ي��س��ت��وع��ب��وا 
ك��الم��ه��ا ب��أن 
ال����ت����ح����رش 
ب��ع��ض��و يعد 
تحرشًا بكافة 
أعضاء مؤتمر 

الحوار.

الشيخ مستعد يلبس 
بنطلونًا ويتحدث إنجليزي!!

فاجأ الشيخ صادق األحمر عضو مؤتمر الحوار الوطني   
الشعب اليمني في الداخل والخارج وكذلك منظمات 
المجتمع المدني بأنه مستعد يلبس بنطلونًا ويتحدث 

االنجليزية والفرنسية.
شيء طيب وإبداء لحسن النية نحو الدولة المدنية التي 
تتطلب إعمال العقل واحترام القوانين ونصوص الدستور.

الدولة المدنية ال تتعارض مع األزياء أو اللهجات أو اللغات.. 
وإنما تتعارض مع خرق القوانين وانتهاك حقوق االنسان!!

بركاتك يا مؤتمر الحوار ما دام الشيخ مستعدًا!!..

حقوق التصفيق 
محفوظة!!

كثير من أعضاء مؤتمر الحوار   
خ��ص��ص��وا أك��ف��ه��م للتصفيق 

ألصحابهم أو لقضاياهم فقط..
فالمتابع للحراكيين على سبيل المثال 
يالحظ أنهم ال يصفقون اال للمتحدث 
»الحراكي« أو لمن يذكر قضيتهم في 

حديثه ومثلهم الشباب و.. و.. الخ.
 بإمكان أي أحد متابعة التلفزيون 
وسيجد أن حقوق التصفيق في مؤتمر 

الحوار محفوظة!!

صح النوم.. أنت في قاعة الحوار!!
ه����ن����اك أع���ض���اء   

ي���غ���ل���ب ع��ل��ي��ه��م 
النعاس في القاعة أثناء 
تعاقب المتحاورين على 
الميكرفون والبعض منهم 
يشغل نفسه بالتنقل من 
مقعد الى آخر أو ممارسة 
ال��م��ش��ي ب��ي��ن البوفية 

والقاعة وأروقة الفندق..
ورغم أن األمانة العامة 
ع��ق��دت ورش���ة ت��دري��ب 
ل���أع���ض���اء ع���ل���ى ف��ن 
االستماع واإلص��غ��اء اال 
أن ال��ص��ورة الت��زال كما 
هي يغلب عليها التثاؤب 
وال��ن��ع��اس على ال��ه��واء 

مباشرة!!

تشعيبة المتحاورين!!
استغرب أحد أعضاء  

مؤتمر ال��ح��وار من 
»تشعيبة« بعض األعضاء 

في مداخالتهم..
قائاًل للمشعبين: ال تنسوا 
أن��ك��م أع��ض��اء ف��ي مؤتمر 
ح���وار، وليس ف��ي مجلس 
ال��ن��واب.. ولستم مخولين 
الستجواب فالن أو معاقبة 
ع��الن.. فاتركوا لغة األمر 

والنهي..
ومارسوا مهامكم كما هي 
محددة في ج��دول أعمال 

المؤتمر!!


