
Sadek Darmosh

وكأنها حكومة من دون 
رئيس ف��وج��وده وعدمه 
مثل بعض وخ��اص��ة في 
ظ��ل ال��ظ��روف الراهنة.. 
باعتقادي ان باسندوة في 
وادي ووزراءه في الوادي 
اآلخ���ر، فالشعب اليمني 
م��ن حكومة  يلمس  ل��م 
النفاق أي شي غير البكاء 
من رئيسها.. وص��ار عذر 
الحكومة هو وجود الزعيم 

على رئاسة المؤتمر.. 
لم يلمس الشعب سوى رفع اسعار النفط 100% ولم 
يلمس سوى ايقاف التوظيف 4 سنوات ولم تحصل بأي 
دوله بالعالم توقيف الوظائف اربع سنوات.. لم يلمس 
سوى زيادة المعاناة في داخل الوطن وخارجه فرئيس 
الحكومة والوزراء المعينون من اللقاء المشترك مجرد 
ديكور ويتلقوا تعليماتهم من مشايخهم الذين يدعون 
الدولة المدنية والنظام والقانون وهم اكثر الناس 

مخربين 
نتمنى نجاح ال��ح��وار، واليخلقوا اع���ذارًا كما هي 

عادتهم.. وسلم اهلل اليمن من كل مكروه.. 

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 11 / 2 / 2013م 
 الموافق :30 / ربيع أول / 1434هـ 
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منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

 مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

الريشة الساحرة
م���ن م��وال��ي��د 
مديرية السلفية 
محافظة ريمة ..

اكمل دراسته 
االس����اس����ي����ة 
وال��ث��ان��وي��ة في 
مدرسة الميثاق 
في مدينة مأرب 
بحكم عمل ابيه 
)وي��ع��ي��ش فيها 

حاليًا(..
 وحصل في الثانوية العامة على الترتيب 

الثالث على مستوى محافظة مأرب..
كما حصل على منحة حكومية لدراسة هندسة 
معمارية في المملكة العربية السعودية في 

جامعة الملك فيصل بالدمام.. 
وحاصل على بكالوريوس في العمارة من كلية 
العمارة والتخطيط بجامعة الدمام بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف.. المرتبة االولى على دفعة 

قسم العمارة. 
يعمل حاليًا في شركة هندسية في مدينة 
الخبر.. ويدرس الماجستير في العمارة الخضراء 
والمستديمة  في جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن بالظهران.
 شارك في مسابقة لتصميم مجسم بوابة 
مدينة مأرب في عام 2011م ولكن االحداث 
السياسية االخيرة التي عصفت باليمن حالت 
دون اكمال المسابقة والبت في النتائج واعالن 

الفائزين. 
لديه اهتمام وهوايات في الرسم التشكيلي 
والبورتريه والمطالعة لكل ماهو معماري 
متجدد، ومهتم كثيرًا بالعمارة اليمنية بل 

عشقها حد الجنون..
حلمه ان يصبح معماريًا رائدًا والمعًا  في عالم 

العمارة الشيق والجميل. 

أبو عساف الشاعر

يا معشر اليمنيين!!
أال إن في اليمن بقعة إذا 
صلحت صلح اليمن بكله , 
وإذا فسدت فسد اليمن بكله 
!! أال إنها الحصبة ال أعني 

سواها 

طارق الحداد

ال��ح��وار او هيكلة  هيكلة 
الساحات والجيش او هيكلة 
نسبة  وتخصيص  ل��وط��ن  ا
للزبون اهم شيء عندنا في 
اليمن راحة الزبون سواء مارينز 
او حتى الجىء او ان شاء اهلل من 
الفضاء هبط، والشعب الزم 
يكون كله في خدمة الزبون، 
هذي هي اول واهم سمات ما 

يسمى باليمن الجديد

Esam Almas

 إذا رأي��ت فقيرًا في بالد 
المسلمين

فاعلم أن هناك غنيًا سرق 
ماله

 عادل الجبري

ط���ال���م���ا وال���م���ه���رب���ون 
وال��م��زورون والمتقطعون 
صاروا علية القوم وساداته..؟
طالما والقانون في صفهم وليس 

هناك حكومة تردعهم وتضبطهم 
قررت .......

 إعالن حالة التقطع

عفيف احمدالمنحمي

ل��م��اذا ل��م ن��ش��اه��د اي 
خبر عن اللقاء التشاوري 
لقيادة الحرس الجمهوري 
ف��ي نشرة االخ��ب��ار على 

الفضائية اليمنية؟؟
ما احالك يا عمراني وانت 
مش حابب تضايق علي 

محسن..!
ي��ع��ن��ي ع��ل��ى اس���اس 
تشتي تخبي عليه وبأنه 
ماحصلش لقاء او ايش 

القصد..!

 AshRaf M Ahmed
AlShami

 

ئ  د مبا ن  يمتلكو م��ن 
وق��ي��م��ًا ه��م كالكنوز ال 

تتغير مهما تغير الزمن
واال لما كان أولئك الذين 
يتبدلون ويتغيرون حسب 
مصلحتهم  هم لألس�ف 

كالحديد المطلي ذهبًا ..
كلما ابت���ل ظهر لونه 
وصدآ شكله وصار قبيحًا 

ال يط�آق.

اللورد أسد يماني

الحكومة مهتمة بشحنة 
االسلحة االيرانية أكثر من 
الشحنات التركية طيب ... 
,كلنا عارفين أن الشحنة 
متجهة  كانت  نية  االيرا
ممكن  بس   , للحوثيين 
نعرف الشحنات التركية 

لمن كانت متجهة؟!

تقي المنتصر

تعتبر مدينة مأرب من اكثر المدن اليمنية والعربية عراقة في التاريخ لما احتضنت في ارضها من حضارات وأمم اتسمت بالحكمة والمجد.. 
فالسبئيون شيدوا ومن هذه المدينة اعظم الممالك في الجزيرة العربية والتي امتدت الى افريقيا منذ آالف السنين . وقد تم ذكرهم في القرآن 

الكريم في قصة الملكة بلقيس مع النبي سليمان والهدهد وكانت الحضارة المعمارية للسبئيين مذكورة في القصة وهو عرش بلقيس.
من هنا كانت الفكرة الرئيسية للتصميم، فالجانب التاريخي لهذه المدينة مهم جدًا والبد ان يكون ذا داللة قوية في شكل وجوهر البوابة ولذلك 
كانت عبارة عن مزيج من عدة عناصر فكان الناتج عبارة عن تجريد لعدة عناصر مهمة في تاريخ مأرب العظيم فالجسم يعطي داللة على انه هدهد 
فارش جناحيه  بألوان الوحدة اليمنية.. مرحبًا بالزائرين القادمين لمحافظة مأرب من جهة العاصمة صنعاء والجوف اي من الجهة الشرقية . وفي 

الجوانب يبرز جداران يمثالن الحواجز المائية وعمارة سد مأرب القديم الذي شيده اجدادنا السبئيون والذي مازال شاهدًا حتى اآلن.

اشراف/
كامل الخوداني 

هل تحرر االشتراكي من 
قبضة اإلخوان 

فتحي الباشا
إعالن الحزب االشتراكي اليمني قائمة ممثليه 
لمؤتمر الحوار »اليوم« بعيدًا عن باقي أحزاب 
اللقاء المشترك .. وسواء تم هذا اإلعالن بشكل 
منفصل او بالتنسيق مع باقي أحزاب اللقاء - مع 
ان الخيار األخير هو األرجح- جاء كاشفا لحقيقة 
المواقف داخ��ل التكتل من موضوع الحوار.. 
والطرف الذي يقف خلف عرقلة تسليم المشترك 

لقائمته..
- كشف ع��ن حقيقة ال��ص��راع بين أقطاب 
المشترك .. ووصوله مرحلة اشبه ما تكون 

ب�)القطيعة( مع اقتراب موعد انعقاد الحوار .
- كما انه كشف عن سياسة اإلصالح في إدارة 
صراعاته وتنفيذ مخططه في افساد التسوية 

السياسية تحت مظلة »اللقاء المشترك« .
- باإلضافة إلى انها أكدت صحوة قيادة الحزب .. 
وما يبدو أن رفضه االستمرار في كونه مجرد اداة 
بيد القوى التقليدية )دينية ، عسكرية ، قبلية( 
تسعى للحفاظ على مصالحها وتمكين قبضتها 

من مؤسسات الدولة ومستقبل البلد .
فهل هذا إعالن عن بداية االنعتاق من سيطرة 

اإلخوان على الرفاق 
أم انه مجرد استجابة من قيادة الحزب لضغوط 
تنظيمية وامالءات خارجية.. وبالتالي فال داعي 

لإلفراط في التفاؤل 
كون )الحزب( ما زال في جيب )اإلخوان(!

الوضع في اليمن على صفيح ساخن ..
أتمنى أن أجد حالة من الوعي هذه المرة من قبل الذين يفكرون 
بالوطن ومستقبلنا .. فلقد اتضحت الرؤية خالل العامين الماضيين 
وجميعنا يعرف اآلن من هم تجار الحروب والتدمير.. ويكفي عنادًا على 

حساب أجيالنا الحالية والقادمة .
طبعًا كالمي موجه لغير المتحزبين.. تحروا الكتابة والتعليق خالل 
االيام القادمة.. اجعلوا من يحاول استغالل عواطفنا يجد نفسه وحيدًا 

هذه المرة ..
أما االتباع المتحزبون الخانعون لتوجيهات ورؤى أحزابهم فال فائدة 
ترجى منهم .. واأليام أثبتت لنا من هم من خالل العبودية التي هم 
أسيرون لها خاضعون تحت األقدام .. أضف الى أن الغالبية منهم لم 

يصلوا الى مستوى النضج .
في االيام القادمة سنرى المسيرات والشوارع تمتلىء من جديد 

والبيانات من لجنتهم التنظيمية على صفحات الصحف الصفراء 
ومراسلي القنوات المعروفة ممن ماتت ضمائرهم يعودون لنا بتحليالت 

وتوجيهات .
فالقوى المسيطرة اآلن على المشهد لن تترك ورقة إال لعبتها طائفية 
عنصرية وتكفيرية .. ولن يهمها الرؤوس التي ستقدم وال الجرحى الذين 

سيضافون الى الجرحى الموجودين في األرصفة .
الصراع الخارجي واالرتهان للدينار والدوالر سيكون الالعب االساسي 
كما كان هو الداعم في السابق، والمستفيدون هم فقط من سيجنون 
ما جنى من قبلهم والفرار للخارج ويموت من يموت ويعيش من عاش 

فالبسكويت التركي قد وصل الى هؤالء السفاحين .
ال تحملوا أعناقكم فاهلل شاهد بيننا وبينكم، من يحمل السالم ومن 

يحمل التدمير..!

منار صالح

نسمع اص��وات��ًا تتعالى 
الحديث عنها من  ويكثر 
اح���زاب اللقاء المشترك 
لرامية  ا ح��ول مطالبهم 
القصاء الزعيم علي عبداهلل 
صالح م��ن حزبه بعد ان 
حقق االن��ت��ق��ال السلمي 
للسلطة  طي  ا يمقر لد ا و
مخرجًا اليمن م��ن ازم��ة 
ك��ادت ان تعصف باليمن 
ارضا وانسانا وتنذر بحرب 
اهليه غير محمودة العواقب 
بمبادرة قائمة على الحوار 

ومصطلح المناصفة بين اللقاء المشترك 
وحزب الرئيس السابق صالح 

ومن هنا أتساءل وأوج��ه رسالة الى 
احزاب المشترك واقول لهم: انتم وقعتم 
على المبادره مع الرئيس السابق على 
اساس تقاسم السلطة، وقبل المؤتمر 

الشعبي ال��ع��ام وق��دم 
التنازالت تلو التنازالت 
واتفقتم على الحقائب 
ال���وزاري���ة والي��وج��د اي 
المبادرة  بند من بنود 
الخليجية وآليتها يقضي 
بعدم م��زاول��ة الرئيس 
السابق للحياة السياسية 
ابدا اطالقًا وكذلك تقرير 
الرئيس الدوري لمجلس 
االم��ن السيد م��ارك لم 
ي��ت��ط��رق ال���ى م��وض��وع 
تخلي صالح عن حزبه 

المن قريب وال من بعيد.. 
واخ��ي��را أت��م��ن��ى م��ن جميع ال��ق��وى 
المشترك  للقاء  ا السياسية خصوصًا 
الجنوح للحوار الوطني الذي باعتقادي 
هو المخرج الوحيد والمنقذ لليمن أرضًا 

وانسانًا 

مهزلة اسمها اللقاء المشترك …
عبداهلل غالب المطحني

يجتهدون الستيراد معاول الهدم 
ويتهمون المؤتمر بالعرقلة 

األصالح والحوثيون وما يعدونه 
لمؤتمر الحوار

شحنات اسلحة مهربة من تركيا 
وسفن اسلحة وصواريخ إيرانيه

هذه رؤية المشترك للحوار 
من يجلب األسلحة بهذا التوقيت 
وبتلك الكميات ه��و م��ن يسعى 

لعرقلة الحوار
وتفجير ال��وض��ع وزي���ادة اعباء 

الوطن والمواطن
بعد ان أوف��ى المؤتمر وقيادته 
بكل التزاماتهم ابتداًء من تسليم 
السلطة الى اخر ق��رارات الهيكلة 
العميد احمد علي  والتي اكدها 
عبداهلل صالح وبشهادة مجلس 
األمن ومندوب األمم المتحدة جمال 

بن عمر والمواطنين
ومازال المؤتمر يقدم التنازالت 

ويؤكد انه صاحب الرؤية الواضحة 
والبرنامج الوطني القادر على البناء. 

وال يحمل سوى خيار الحوار 
في حين ان األطراف األخرى تصنع 
لنفسها خيارات استثنائية وفق 
اجندة خارجية وبحماقة دون حساب 

للعواقب..

عادل النزيلي

المعرقلون للعملية 
السياسية في اليمن

- جمال بن عمر النه كان فارغ 
باالمم المتحدة مابش معه عمل.. 
ذلحين ياهلل حصل بالد يتمرأس 
عليها وهات يا سفريات.. وهات يا 
مسؤولية.. وهات يا سكرتيرة في 

صنعاء..
- السفير االمريكي ما كانش 
يحلم انه عيحصل دول��ة عرطة 
الى هذه الدرجة ويحصل رئيس 
حكومة واحزاب ومنظمات يجلسوا 
يمسحوا جزمته وقد بيحسدوه 

السفراء االمريكيين بكل انحاء العالم..
- باسندوة.. النه لو تحتل مشاكل البالد 

عيقرح من رئاسة الحكومة..
- صخر الوجيه.. النه لو تحتل مشكلة البالد 

عيقرح من وزارة المالية..
- توكل كرمان.. ألنها كانت  فارغة بمهجرين 
الجعاشن وي��اهلل حصلت لها ه��ذه الغاغة 
تشتغل بها ولو تحل االزمة عتوقع توكل كرت 

محروق..

- خالد اآلنسي.. ولن يتوقف عن 
ثورته حتى يحصل على جائزة..

- محمد المقالح.. لن يتوقف عن 
الثورة حتى يحصل على جائزة..

الزنداني.. لن يتوقف عن عرقلة 
العملية السياسية حتى يحصل 

على براءة اختراع..
عبداهلل صعتر.. لن يتوقف عن 

الثورة حتى يتزوج الرابعة..
حامد غالب.. النه لو تحتل االزمة 

عيفقد صفة البلطجي..
- نبيل الصوفي.. معرقل للتسوية حتى 

يظل محلاًل سياسيًا.. 
- واخيرًا انا من كبار المعرقلين من شان 

اجلس انظر لهم..
الشعب كله مالهش دخل من العرقلة وال 
السياسة الشعب حق طلبة اهلل.. ما يهمه ال 
رئيس وال مرؤوس.. يهمه يبكر يلقى عمل، 
ويوفر االحتياجات االساسية، وطبعًا ها هي 

آخر اهتمامات المعرقلين..

صادق السالمي

أكبر غلطة في تاريخ اليمن ترؤس 
باسندوة لحكومه الوفاق 

مستشفى 
المجانين

حامد غالب

لما ان��ض��م علي 
م��ح��س��ن وب��ق��ي��ة 
لمتردية  وا لحمر  ا
للثورة  لنطيحة  وا
كان بعض الناس 
يمكنونا »ما للحجر 
اال اختها« كتبرير 
لقبولهم بهؤالء في 

ثورتهم..
االن بعد ان غادر 
علي عبداهلل صالح السلطة وغادر كل افراد 

عائلته مناصبهم العسكرية والمدنية..
وبقي علي محسن وك��ل من انضموا 
ل��ل��ث��ورة. ب��ل وزاد ن��ف��وذه��م وتوغلت 
اياديهم في جسد الدولة بشقيه العسكري 

والمدني..
نفس هؤالء النفر يطالبون بمغادرة 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح للبالد وتركه 
للمؤتمر الشعبي العام ...نعم عشان 
اي��ش عشان ي��ق��دروا ي��واج��ه��وا علي 
محسن بدون وجود علي عبداهلل صالح 
الذي هو مبرر لبقاء علي محسن وبقية 

المتفيدين من الثورة
طيب يا خبرة مش ما للحجر اال اختها...
تشتوا تخلوا اخت الحجر لحالها واال كيف. 

واال يمكن االخت هذي ..طلعت االخت غير 
الشقيقة كمان؟


