
عجز إخ��وان اليمن- رغم أن وزارة العدل   
اصبحت مستنقعًا لعبثهم- عن أن يتالعبوا 
تلوا ظلمًا وعدوانًا من قبل 

ُ
بدماء األبرياء الذين ق

عناصرهم..
وكما ان تغيير الحكام من حزب اإلخوان لم 
ينفع في أكثر من قضية أمام األدل��ة التي 

تؤكد تورطهم بالقتل..
صحيح أن القتلة ي��داف��ع��ون عن 
بعضهم فكلهم شباب ثورة.. ومتى 
كانت دماء الناس مباحة لهؤالء أيها 

الدجالون؟!

بدر بن عقيل

»االسراف« 
أن آف��ة ال��ج��ود اإلس���راف، يقول أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه :»إني ألبغض أهل 

بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد«. 

» النرجس « 
ال����ن����رج����س ل����ه ق���ل���ب أص����ف����ر ال���ل���ون 
ك��ال��ذه��ب،وح��ول��ه غالئل مشرقة ناصعة 
ال��ب��ي��اض،وم��ن ه��ن��ا ك���ان وح��ي��ًا وإل��ه��ام��ا 

للشعراء،وفي ذلك يقول الشاعر:  
ى عن كثب   كأنما نرجسنا وقد تبدَّ

أنامل من فضة يحملن كأسا من ذهب 

» منابر « 
ل: لماذا جعل البعض من منابر  ات��س��اء
مساجد بالدنا مطية لتسويق المفاهيم 
الخاطئة واألفكار السوداء..والدعوة إلى 

التطرف والتعصب األعمى؟! 

» سهيل « 
ي��ع��ت��ب��ر ن��ج��م س��ه��ي��ل ال����ذي استبشر 
بطلوعه ال��ع��رب ب��ادي��ه��ا وح��اض��ره��ا من 
أل��م��ع ن��ج��وم ال��س��م��اء، ولكونه يظهر من 
جهة اليمن فقد أطلق عليه العرب عدة 
مسميات منها:»سهيل اليماني « و»البشير 

اليماني«و»نجم اليمن«.  
وسهيل م��ن أح��ب ن��ج��وم ال��س��م��اء عند 

الشعراء العرب وأقربها إليهم، 

» خواء « 
يقول مثل ألماني » القصور العالية كثيرآ 

ماتكون طبقاتها العالية فارغة « 

» نصر« 
بالحب نستطيع األنتصار على لحظات 

ضعفنا.. وأحباطنا..!! 

عبدالله الصعفاني

القضاة.. مع االحترام..!!
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إما أننا مجانين وبال أدمغة أيضًا ،وإما 
أن القضاء اليمني مقصر في توعيتنا 
بالقانون والشرع وصار عليه أن  يمحي 

أميتنا في هذا الجانب.
والفرضية الثالثة أن يراجع القضاء 
والقضاة حساباتهم من أجل الله ومن 

أجل الوطن والشعب.
♢ ال��ق��اض��ي ال ُي��م��دح ..وال��ق��اض��ي ال 
ُي���ذم.. وال��ق��اض��ي الينبغي أن يشغل 
نفسه بالسياسة وال بتلفونات آخر الليل 
،ثم أن القضاء هو الحصن الذي يحمي 
المظلوم من الظالم فيحمي بالنتيجة 

الوطن من العواصف ومن النيران..
♢ وم���ع ك���ل االح���ت���رام وال��ت��ق��دي��ر 
والتبجيل واالنحناء للقضاء والقضاة أقر 
بأنني بأمس الحاجة ألن أفهم وأتعلم 
ك��ي��ف لبعض األح��ك��ام أن تصدمني 

كمتابع..؟
هل هو جهل مطبق مني .. هل هو 
تقصير من القضاء في التوعية بالشرع 
والقانون ؟ أم أن حابل التقاضي اختلط 

بنابل السياسة؟
♢ في المجزرة التي ذهب ضحيتها 
المئات من الشهداء والمصابين في 
ميدان السبعين وجدنا أنفسنا أمام 
حكم قضائي يكتفي بمعاقبة شركاء في 
المجزرة ورابطي حزام النسف بسنوات 
حبس ليختنق ال��ن��اس ب��ال��س��ؤال.. إذا 
كان أولئك مشاركون في المجزرة فما 
هي العقوبة ؟ وإذا كانوا أبرياء فلماذا 

معاقبتهم أصاًل ؟
♢ في حكم قضائي آخر لم أفهم لماذا 
يكون هناك جزاء بدّية وديتان وثالث.. 
ه��ل ك��ان هناك جريمة قتل واضحة 
األرك��ان أم أن��ه محض اشتباه .. وفي 

الحالتين أنا في حيرة من أمري.
♢ وأم��ا بعد إدان��ة اختطاف القاضي 
والمطالبة بسرعة اإلفراج عنه فإنني 
أطلب منكم متطوعًا يدلق على رأسي 

تنكة من الماء البارد.

المؤتمر: ما  ُيحسب علينا 
هو ما ينشر في »الميثاق« 
و»المؤتمرنت« و»22مايو«

دع��ا م��ص��در مسئول  
في المؤتمر الشعبي 
العام إلى عدم التعامل مع ما 
ينشر عنه في غير صحفه 

الرسمية.
وق������ال ال���م���ص���در: إن 
ع�ّب�ر عن 

ُ
الوسائل التي ت

المؤتمر الشعبي العام وعن 
سياساته هي صحيفة »الميثاق«، 
»وموقع المؤتمرنت«، وصحيفة »22 مايو«، وال يتبنى أية 
مسئولية في ما ينشر في غير وسائله اإلعالمية السالفة 

الذكر.
وأوضح أن أي تصريح أو بيان أو حديث منسوب للمؤتمر 
أو يزعم التحدث باسمه، منشور في وسائل غير وسائله 
اإلعالمية، فإن ذلك ال يعبر عن المؤتمر ال من قريب وال 

من بعيد، وإنما يخص صاحب المنشور ومصالحه.

البرلمان وتحديد سن الزواجاإلصالح.. والدفاع عن القتلة والمجرمين!!

منذ سنوات ومحاوالت تحديد سن   
الزواج كانت تفشل داخل البرلمان.. 

رغم أن المعترضين قلة وال يؤثرون..
اليوم لم يعد هناك مجال للمزايدة أو 
المراوغة أو العرقلة باسم الدين أو تجييش 
النساء للتظاهر رفضًا لتمديد سن زواج 

الصغيرات، فقد حسم القرار في مؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي، وت��ؤي��د ال���دول الراعية 
للمبادرة تحديد سن ال��زواج ب�18 سنة.. 
ولم يبق أمام البرلمان إاّل ادراج هذا النص 
في قانون األح��وال الشخصية أو األمومة 

المأمونة.

لماذا يحتفون 
بصور 

اإلرهابيين؟

ليست المرة األول��ى التي   
ي��ح��ت��ف��ي ف��ي��ه��ا إع����الم 
اإلخوان بصور اإلرهابيين الفارين 
من السجن المركزي في صنعاء..

فقد حظي أولئك اإلرهابيون 
بالترحيب والترويج وإبرازهم 
كأبطال ومدافعين عن اإلسالم 

والوطن..
وفيما تعاملت وسائل إعالم 
اإلخ��وان مع صور الجنود الذين 
اس��ت��ش��ه��دوا ف���ي ح��ض��رم��وت 
بتجاهل وال م��ب��االة، ومحاولة 
التعتيم على الجريمة واخفاء 
ص��ور الضحايا عن ال��رأي العام، 
مقابل االحتفاء بصور اإلرهابيين 

في مواقعهم.

سفارة روسيا تجدد موقعها على الشبكة
أعلنت سفارة روسيا االتحادية بصنعاء انها جددت بشكل كامل موقعها االلكتروني على   

الشبكة العنكبوتية االنترنت.. الموقع الجديد »http://rusemb-ye.org« يحتوي 
على معلومات حول اليمن وروسيا، كما تم استحداث مدونة للسفير الروسي فالديمير ديدوشيكن.

وقالت السفارة في بالغ: ان المدونة تنشر - باللغات العربية والروسية واالنجليزية-  األخبار ذات 
العالقة بين البلدين، بما في ذلك خطابات الرئيس فالديمير بوتين وبيانات وزارة الخارجية الروسية 

واالنباء االخرى، كما تم انشاء صفحة السفارة الرسمية في الشبكة االجتماعية »تويتر«.

كتاب »مقاالت األزمة اليمنية« 
للصحفي سام الغباري

ص��������������در   
ل��ل��ص��ح��ف��ي 
وال����ك����ات����ب س���ام 
ال����غ����ب����اري ك��ت��اب 
»م����ق����االت األزم�����ة 

اليمنية« بعد باكورة 
انتاجه اإلبداعي المتميز..

ال��ك��ت��اب ت��ض��م��ن اغ��ل��ب ما 
كتبه الكاتب منذ بداية األزم��ة 

السياسية عام 2011م.. ويمثل 
توثيقًا للمواقف ف��ي اخ��ط��ر مرحلة من 

تاريخنا اليمني..

وتتجلى في مضامين صفحاته 
آم��ال وتطلعات شعب، 
س����ط����رت ب��ل��غ��ة 
ابداعية متميزة 
وبأسلوب ذماري 
س��اخ��ر وص���ادق 
ف������ي ت��ش��خ��ي��ص 

األزمة ومسبباتها..
وي��ت��ض��م��ن رؤي�����ة ث��اق��ب��ة ل��ب��ن��اء 
المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع.. يحتوي 
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى 308 ص��ف��ح��ات م��ن القطع 

المتوسط.

منتسبو األمن المركزي.. والموت المسيس
منتسبو األم���ن ال��م��رك��زي حتى   

بعد تغيير مسمى هذه القوات 
الوطنية ي��واج��ه��ون حرب 
تصفية بشعة ف��ي انتقام 

سياسي.
وفي الوقت ذاته يعاقبون 
وت��ص��ادر حقوقهم، ففي 

ع����ز ال���ش���ت���اء ي��ت��غ��ط��ى 
ال��ج��ن��ود ب��ال��م��ع��اوز وال 

يجدون بطانية تقيهم  
البرد، كما أوقف عليهم صرف 

الزي وكل المهمات منذ عامين.. 
خالفًا للتجويع.. فما الفرق بين 

هذا الموت وذاك..؟!


