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قناة »قلة األدب«!!
الت�����زال ق��ن��اة »س��ه��ي��ل« تمنح   

لمشاهديها »قلة األدب« وهذا يتطلب 
منهم التعامل معها وفقًا لضمائرهم ووعيهم 
الدينية والقيمية والوطنية،  وحصانتهم 
ومهما غض وزير االعالم الطرف عنها أو تمتع 

بمشاهدتها فالمستقبل كفيل بأن يجعلنا 
نترحم عليها في يوم من االي��ام خصوصًا 
إذا استمرت في إنتاج قلة األدب والفجور 
في الطرح.. واالندراج تحت سطوة االمتهان 

السياسي والحزبي و»المشائخي«!!

االثنين : 9 / 1 / 2012م 
 الموافق :15 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1587(

»مدافن« الجالدين!!
۹  »َغبِْني على المحسنين 
وال���م���ح���س���ن���ات 
وال���ن���اش���ط���ي���ن 
لذين  ا ت  لناشطا ا و
ويبرطعين  يبرطعون 

ويتعبون ويتعبين من أجل جمع تبرعات 
للضحايا، فإذا بهذه التبرعات تغوص في بحار الجالدين«.

رشيدة القيلي
۹  كم وكم يا تبرعات وكم وكم يا »شيالن« تفرش ويا 

صناديق تثبت في المساجد والبقاالت وكم وكم 
يا جمعيات تلفلف »الخير« من جيوب الناس باسم 
المستضعفين وفي النهاية تغوص في »مدافن« 

الجالدين!!

انظر إلى المرآة!!
۹  »ي��ب��دو أن ه��ن��اك من 
ال يرغب ف��ي م���داواة ج��راح 
وتركها  لمزمنة  ا ليمنيين  ا
تتقيح لتتحول الى سرطانات 

قاتلة تدمر المجتمع«
د/ عيدروس النقيب
۹  ربما أنك إذا نظرت الى المرآة 
»ال  ممن  ح���دٍ  أ على  فستتعرف 

يرغب«!!

رمتني بدائها!!
م��ن مسؤولي  »الكثير    ۹
المؤسسات والمصالح العامة 
ق���د ط���ال ب��ه��م األم����د في 
مواقعهم، استأثروا بالمغانم 
والمزايا والفرص والمكافآت 
والسفريات وفرص التوظيف 
م��ع إه��م��ال ح��ق��وق غالبية 

العاملين معهم«
النائب زيد الشامي

۹  أما أنتم من حقكم تمددون في البرلمان وتستأثرون 
على كيفكم.. وأبوها الثقة وحقوق الناخبين..»رمتني بدائها 

وانسلت«!!

خليك حذر!!
۹  »ما أحوجنا لمنح وزراء الوفاق 
فترة زمنية لن تزيد عن شهرين.. 
ل��دراس��ة واق���ع وزارات���ه���م وضمان 
الصوابية والموضوعية في التغييرات 

المطلوبة«..
عباس الديلمي

البعض ياعزيزي قد جاء مبرمجًا على قرارات 
معينة ويعرف تمامًا ماهو المطلوب منه، فليس 
بحاجة إلى »مقترحك« فخليك حذر قبل وبعد 

الشهرين..!!

وإذا تمكن أو واتته الفرصة، أزاح شركاءه من طريقه 
وحكم على خصومه بالمحو من الخارطة وإن استدعى 

األمر من الوجود تمامًا..
۹  أليس هو الحزب الذي أفتى بقتل خصومه عام 
94م وسخر كل مليشياته لذلك حتى كاد الحزب 

االشتراكي أن ينقرض..
۹  أليس هو الحزب الذي استغل المؤتمر الشعبي 
العام وتحالف معه ونال ما نال من الثرى والثروة 

ونكث وخاصم بعد ذلك..
۹  ألم يكن الحزب الذي يقول عن مساواة المرأة 
الكثير والكثير من الكالم الرنان، وعند كل انتخابات 
يلغيها من قوائم مرشحيه ويتخذ منها »صوتًا« 

فقط..
۹  ألم يكن الحزب ال��ذي طالب الرئيس بدعم 

»الحوثة« لالنتقام من السلفيين..
۹  ألم يكن الحزب الذي جيَّش المواطنين ضمن 

الفرقة بقيادة جنراله الستئصال الحوثيين..
۹  ألم يكن الحزب الذي تحالف مع الحوثيين في 

ساحات االعتصام وقاتلهم في الجوف..
۹  أليس هو الحزب الذي سعى إلشعال نار الفتنة 

الطائفية في صعدة بين السلفيين والحوثيين..
۹  ألم يكن هو من أقصى وتحايل على شركائه في 
االنتخابات البرلمانية األخيرة واستأثر لنفسه على 

الكثير من الدوائر واللجان االنتخابية..
۹  ألم يكن هو ذاته من كمم أفواه المنفتحين من 

كوادره وأقصاهم عنه..
ر عددًا من المفكرين  ۹  ألم يكن هو الحزب الذي كفَّ

واليساريين والمثقفين وأهدر دماءهم..
۹  ألم يكن هو الحزب الذي رفض تحديد سن الزواج 

وتنظيم حمل وحيازة األسلحة..
۹  ألم يكن هو الحضن الدافئ والراعي الرسمي 

للعناصر اإلرهابية في بالدنا..

۹  أليس هو من يضرب ويبهذل بالشباب في 
ساحات االعتصام..

۹  ألم يكن هو صاحب فكرة الزحف ومشاريع 
الشهداء و»كلما زدنا شهيد«!!
۹  أليس هو.. ألم يكن... الخ

إذًا ال ضير وال عتب وال عجب مما يقوم به اليوم من 
تعسف وعداء للحوثيين وإقصاء لحزب الحق من كل ما 
يخص مسيرتهم السياسية المشتركة، والدور سيأتي 
على اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث والوحدوي 
الناصري، ومن ثم سيكرر ال��درس لالشتراكي، 
فالمصالح عندما تنتهي بالتأكيد يبدأ »اإلصالح« 
باألحقاد خصوصًا وقد ساعدته المرحلة واشتد صلبه 
وقوي عوده.. ومهما ظهر كهنته ورهبانه ليؤكدوا أن 
اإلصالح أكثر تماسكًا مع شركائه فقد كذبوا بكل 
الملل واألديان.. فالواقع أكثر مصداقية وتأكيدًا بأن 

حزبهم أكثر تمسكًا برأيه!!

وقت الحاجة واملصلحة يتمسك  »اإلصالح« بشركائه  
بل ويعضّ عليهم بالنواجذ.. وعندما يحني تقاسم الغنائم 
تجد هذا الحزب »العنيف«، »اإلقصائي«، »املتشدد« كما يصفه 
»شركاؤه« و»اإلره��اب��ي«، و»املتآمر« و»الجهادي« كما يصفه 
خصومه، و»الطالباني« و»القاعدي« كما يصفه أعداؤه.. يكشر 
عن أنيابه ومخالبه ويبدأ باملراوغة والتحايل واللف وال��دوران 

ليقصي شركاءه أو بعضًا منهم أو ليستأثر بالنصيب األكرب..
وهي سياسة معروفة عن »اإلصالح« منذ زمن مع كل من تحالف 

معه أو ائتمنه على دينه ومستقبله!!

ع��ن��دم��ا ك��ان��ت الحكومة-   
المؤتمر كان  مكتملًة- من 
إعالم المشترك يرمي بكل مساوئه 
عليها ويستنكر كل قول ألي وزير إذا 
أدلى بتصريح حول مشكلةٍ ما واجهت 

وزارته وحرمت الناس من خدماتها..
وألن الوزير مؤتمري فال يُسمع 
له كالم وال يُقبل منه ع��ذر.. هذه 

سة  سيا إع�����������الم ه���ي 
وه����ي ال��م��ع��ارض��ة 
»ح��م��اق��ة« 
منها  أك��ث��ر 
س����ي����اس����ة 
والت���زال الى 
ال��ي��وم ولكن 
في »النصف« 
الوزاري فقط..

ف��ال��ص��ح��وة 
االص���الح���ي���ة 
أدعت تقصيها 
ألس��ب��اب أزم��ة 
ال��م��ش��ت��ق��ات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة 
وع��ن��دم��ا 
اط��ل��ع��ت 
ع����ل����ى 
لحقيقة  ا

»بُ��ه��ت ال��ذي 
كفر« وم��ا كان 

أمامها إال أن سلت 
»ح��م��اق��ت��ه��ا« - 
عفوًا سياستها- 

وأل��ق��ت ببلواها 
على »بعض بقايا 

ن���دري النظام السابق«.. وال 
لماذا »بعَّضتها« هذه المرة وركزت 

على الحرس الجمهوري..
فقد اش��ارت »الصحوة« إل��ى أنها 
سألت جنديًا من الحرس بخصوص 
من يعرقل وصول النفط الى صنعاء؟! 
فقال لها: من أجل س��واد عيونك ال 
تدوري على المعرقل وتتعبي نفسك، 
»إحنا مَنْ يعرقل« ولكنها توسمت 
في جندي آخر نزعة القيادة وربما 
ظنته »قائد الحرس« وسألته لماذا 

تحتجزون القاطرات؟!!
القائد »المظنون به« قال للصحوة: 

حتى يتم صرف مستحقاتهم..
يلة  طو و يلة  هز لقصة  ا لمهم  ا
تقصتها »الصحوة« وسردتها بأسلوب 
محزن ومؤسف للوضع ال��ذي وصل 
إليه إعالم »المشترك« وهو يستغبي 
القارئ ويحرض ضد اآلخر، كون وزارة 

النفط من نصيب قائمة المؤتمر..

ول��ك��ش��ف س����وءة ه���ذا االع���الم 
نستفهم لماذا لم تتقص الصحوة 
اي��ض��ًا- إن كانت محايدة- أسباب 
أزم��ة الكهرباء التي لم نعد نسمع 
عنها حتى في »حكاوي الجدات«، 
أم أن الكهرباء ليست خدمة تهم 
المواطنين و»الصحوة« كون الوزير 

من »حقوتي«!!
ألم يكن الوزير السابق للكهرباء 
يقول إن هناك أع��م��ااًل  تخريبية 
ت��س��ت��ه��دف أب����راج وخ��ط��وط نقل 
عناصر  قبل  م��ن  ء  لكهربا ا
قبلية.. و»الصحوة« تقول: 
ال تصدقوا ه��ذا الكالم، 
ف��ال��ك��ه��رب��اء 
ت��ط��ف��ى م��ن 
ال����رئ����اس����ة 
مباشرة وأن 
ال��رئ��ي��س 
ج������ال������س 
»ي����ط����ف����ي 

ويلصي«!!
وه����ا هو 
ال���ف���ن���دم 
ال��������وزي��������ر 
»المشتركي« 
الجديد قال: 
ه��ن��اك  إن 
ع���ن���اص���ر 
ت��خ��ري��ب��ي��ة 
ف���ع���اًل ول��ه��ا 
م��ط��ال��ب غير 
م��ن��ط��ق��ي��ة وغ��ي��ر 

مقبولة!!
ولم يقل إن التحكم باالنطفاء من 
الرئاسة أو من اع��ت��داءات الحرس 
الجمهوري.. و»الصحوة« نقلت ما صرح 
به الوزير الكهربائي نصًا دون مراعاة 
مشاعر القبائل التي طالما قالت بأن 
إعالم المؤتمر يسعى لتشويه القبائل 

من خالل تصريح وزرائه.
م��ا يبعث على األس���ى أن إع��الم 
المشترك ال يدرك أن نجاح أي وزير في 
حكومة الوفاق نجاح للجميع، خصوصًا 
وأن قيادة الحكومة من أحزابهم، 
وأن القبائل التي تتقطع للكهرباء 
هي ذاتها التي تتقطع للنفط، وأن 
الخدمتين مهمتان جدًا للمواطنين، 
وأن المواطنين ال يبحثون هذا الوزير 
يتبع من أو جاء من أين، ويعلمون جيدًا 
أن هذه مهمة إعالم المشترك لتضليل 
الرأي العام وتنفيذ سياسة الطاعم 

الكاسي!!
.. اللهم ال شماتة..

الحرس وإعالم التزييف

لو افترضنا أن أح��زاب اللقاء   
المشترك وافقت على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية »بعيدًا عن 
التكتيك« فبماذا نفسر تصدر »دحابة« 
و»ص��ع��ت��ر« وغيرهما مما يسمى ب� 
»مشائخ« اإلصالح جموع المصلين في 

شارع الستين بخطاباتهما التحريضية؟

۹  لو افترضنا أن هناك- حسب ما 
يشاع- 40 ساحة لالعتصام في كافة 
المحافظات وأن ق��وام المعتصمين 

بالتجاوز مليون معتصم.. فمن يا تُرى 
يمدهم بالوجبات الغذائية فقط وبواقع 

خمسمائة ري��ال لكل جندرمة 
إصالحي وغيرهم وبإجمالي 
خمسمائة مليون ريال في اليوم 

الواحد؟

۹  لو افترضنا أن حكومة الحزب الحاكم قبيل تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني كانت ضالعة باالنطفاءات المتكررة للكهرباء 
والمشتقات النفطية، فبماذا نفسر عدم تمكن وزراء المشترك 
في حكومة الوفاق- وباحتوائهم وترويضهم للقبائل- من إصالح 

ما أفسده المتهمون األبرياء؟!

۹  لو افترضنا أن وزير 
اإلعالم علي العمراني 
وبحسن نية ك��ان قد 
طالب وسائل اإلعالم 
ب��ال��ت��ه��دئ��ة كمدخل 
»إلزال�����ة ال��ت��وت��رات 
النفسية والتحريضية« 
فالتزمت الوسائل الرسمية بذلك، بينما تمادت غيرها بالتصعيد 
المضاف.. فهل يعني ذلك أن الوزير »أحل الضمير« محل القانون 
أم أنه كغيره يضع ِرجاًل في حكومة الوفاق وأخرى في الوسائل 

النصيرة للساحات..

افتراضات ت�����م إح����ال����ة   
رؤس���اء تحرير 
صحيفتي »االهالي« 
و»أخ���ب���ار ال��ي��وم« 
وموقع »مأرب برس« 
إلى المحكمة في قضية 
وتقارير  معلومات  نشر 
تضمنت سبًا وإهانة علنية 
مسيئة لشركة النفط اليمنية 
حسب ما تضمنه قرار اتهام نيابة 

الصحافة والمطبوعات.
> من المتوقع أن ترفع قضية االعتداء على الزميلين 
محمد شاهر وأحمد الحبيشي الى النيابة قريبًا بعد أن 
كشف مقطع الفيديو الذي بثته قناة »سهيل« ومواقع 
الكترونية تابعة لحزب »االص��الح« وقائع الجريمة 

بوضوح والطابع الجنائي لها.
وقد أفاد مصدر مسؤول أن االستشاريين القانونيين 
لمؤسسة »14 أكتوبر« وبعض المحامين شاهدوا 
مقطع الفيديو وتأكدوا من تورط الجناة في االعتداء 
على الزميلين أثناء دخولهما الى المؤسسة مطلع 

الشهر الجاري.
> أمس األول تعرض الزميل يحيى العابد لمحاولة 
اغتيال من قبل اشخاص يستقلون سيارة تحمل 
لوحة الجيش، كما تلقى الزميل نزار الخالد لتهديدات 

بالتصفية..
< األسبوع الماضي دانت نقابة الصحفيين التهديدات 
المستمرة التي يتلقاها الزميل علي غالب الحرازي 
من هواتف محجوبة وغير محجوبة من قبل شخص 
مجهول، كما عبرت عن قلقها الكبير لمصير الزميل 
ناصر الضبيبي الذي تم اختطافه من قبل مجهولين 

منذ حوالي نصف شهر واليزال مختفيًا..
النقابة دع��ت وزارة الداخلية للتحقيق في هذه 
التهديدات والوقائع وسرعة معرفة الجناة والقبض 

عليهم.

)100( بندق لـ»سميع« لضمان 
إعادة الكهرباء

أعلن أح��د المواطنين م��ن سكان   
ناجي( عن  العاصمة )صالح علي 
استعداده دف��ع بنادق »محدعش« لوزير 
الكهرباء لضمان إع��ادة التيار الكهربائي 

للعاصمة صنعاء..
وقال في تصريح ل�»الميثاق«: لقد ذهلت 
وأنا أقرأ تصريح الدكتور صالح سميع الذي 
قال فيه إن مواطنين في نقيل غيالن بنهم 
يقفون وراء حرمان العاصمة من الكهرباء 
وادعائهم أن قوات الحرس صادروا عليهم 

أربع بنادق..
وأضاف المواطن صالح علي ناجي: إذا كان 
الوزير عاجزًا عن إعادة التيار الكهربائي بنفس 
المدة التي حددها فيجب أن يقول الحقيقة 
ويكشف من المتسببين في حرمان العاصمة 
من الكهرباء دون الحاجة إلى تبريرات ال 

يصدقها العقل..

وق���ال: أن��ا سأتبرع بحكم »محدعش« 
ألصحاب البنادق ومعها أربعة أثوار، 

ونوصل المواطنين األرب��ع��ة.. 
على أن يضمن الوزير عودة 

الكهرباء..
م��ؤك��دًا أنه 

لن يتردد 
أب����������دًا 

ن  سيكو و
م��س��ت��ف��ي��دًا 

م������ن ذل����ك 
ال��ت��ب��رع بوقف 

خ��س��ارت��ه ال��ت��ي 
ت��ص��ل إل���ى بضعة 

ماليين مقابل ش��راء 
دي��زل وب��ت��رول لمحالته 

التجارية..

شركاء في الربح والخسارة!!
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي��م��ارس المشترك وخصوصًا  

»اإلصالح« كل أالعيبه وأساليبه وكذلك تحريضه 
للمسيرات وفوضى المؤسسات وممارسة الخروقات وإلقاء 
البيانات والقيام بحركات »نص كم« لعرقلة اصدار قانون 
الحصانة القضائية لألخ الرئيس علي عبداهلل صا لح وكل 

الذين عملوا معه..
يصرح األخ محمد المخالفي وزير الشئون القانونية لصحيفة 
»البيان اإلماراتية« أن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بإقرار 

قانون الحصانة القضائية وأنه المجال للتراجع عن االلتزام 
باصدار قانون يمنح الرئيس وكل معاونيه الحصانة من المالحقة 

القضائية على اعتبار ذلك نص من نصوص المبادرة الخليجية.
الوزير واضح في كالمه أنه كان هناك نية للتراجع جسدتها 
أفعال وأقوال وأعمال »مجاذيب« المشترك ومدمني اإلقصاء 
والقتل والمالحقة ومحاكم التفتيش ولكن ما فيش فايدة و»ال 
مجال للتراجع« وستعملونها يعني ستعملونها ما دمتم شركاء 

في الربح والخسارة.


