
منقذ البشرية من مرض اإليدز وصاحب  
سيئة  « ية  ر ستثما ال ا لمنقذ  ا كة  شر
السمعة« والتي قضت على جيوب المواطنين 
البسطاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني مستاء جدًا 
مما قالته مديرة البرنامج الوطني لمكافحة االيدز 
الدكتور سناء فلمبان »بأن مرضى االيدز الذين 
تلقوا العالج على يد الشيخ الزنداني عادوا إلينا 

جثثًا هامدة«.
الشك أن الزنداني يستحق بامتياز لقب العالم 
والبروفيسور فقد دخل موسوعة االعجاز العلمي 
من أوسع أبوابها وبرم الجميع، حتى الحاالت 
الميئوس منها على مستوى العالم لم تسلم 
منه وإنقاذه لهم.. وأكثر من ذلك فهو الداعية 
والسياسي والعالم ومؤسس الجامعات والكاتب 
والمفكر، وعن الزنداني تعرف أم��ور مطلوب 

باستمرار »مش فاضي«.
الغريب ان الزنداني قال في بيان له انه يحتفظ 
بحقه في اللجوء ال��ى القضاء السعودي ضد 
مديرة برنامج االيدز في السعودية.. وقال ان 
تصريحاتها تنم عن رغبة شخصية في تشويه 
انجازه العلمي في هذا المجال ألغراض التخدم 
مرضاه »الجثث الهامدة« والتخدم أحدًا يقع خارج 

أسوار جامعة االيمان.
دليل الزنداني الوحيد على عالجه لاليدز تقارير 
مخبرية ُأجريت في مستشفيات باالردن وألمانيا 
HIV( المعروف بااليدز يئس  مكتوب عليها )

االطباء من عالجه.
بقي حصريًا على الزنداني ان يكشف ماهية 

عالجه ومن الذين عالجهم ان كان صادقًا، وان 
كان صادقًا في مقاضاة الطبيبة السعودية 
البد ان يكون هناك مستندات لكل مريض 

تماثل للشفاء او مُّثل عليه بأنه شفي.
وامكاناتنا  الطب  نحن النفهم في 
»العلمية« في المستشفيات واالبحاث 

واالج��ه��زة متدنية ج��دًا ل��درج��ة ان 
البارامول عالج كل يمني، ولكن 
المسألة الكتشاف  عندما تصل 
عقار عجزت عنه أغلب دول العالم 

وصرفت عليه دم قلبها ولم تصل 
لنتيجة، فإن الشيخ الزنداني مطالب 

بتقديم اثباتاته العلمية والعملية 
على دوائه المجهول والممنوع 

من الصرف.
وعليه ان يحظى باحترام العالم 

ويحقق كل المكاسب التي يريدها 
بداًل من توجيه االتهام له بالقتل..

كنا ننتظر من الشيخ الزنداني ان 
يحضر ذلك المؤتمر العالمي ويصفق 
له جميع المشاركين باحترام وتقدير 
على إنقاذه للبشرية وعلى وقته 

الثمين نظرًا النشغاله بتجارب 
معالجة اإليدز في أرحب.
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»اإلصالح« في مهمة رخيصة!!
ينفذ حزب »اإلصالح« حملة »دنيئة« في كل االتجاهات الثبات قدرته   

على »السيطرة« على كل شيء.
ففي حين يسير بخبث تآمري في تنفيذ المبادرة يسلط »سدنته« للتحريض 
ضدها.. كما ينفذ مباغتات حربية وكمائن الموت ألبناء القوات المسلحة 
واألمن في مناطق مختلفة ويعمل بمكر على إقصاء شركائه وتهميش 

فعالياتهم..

وفي نفس الوقت يدير مؤامرة لقتل الحوثيين والسيطرة على مواقعهم 
العسكرية.. ويوجه »بسفاهة« إعالمه الستمرارهم في بث الكذب والشائعات 

والشتم بحق كل مؤتمري ومناصر للشرعية الدستورية..
باإلضافة إلى تخصيصه »لكهنته« ليقوموا بتكفير الكتاب والصحفيين 

والمفكرين الذين الينبطحون ألفكاره ومؤامراته..
زد على ذلك ما  تقوم به مليشياته من توزيع الموت والخوف في كل الحارات 

االثنين : 16 / 1 / 2012م 
 الموافق :22 / صفر / 1433هـ 

العدد: )1588(

عليك نور!!
»إن اليمنيين 
سيرثون وطنًا 
ي��ت��ج��ه ن��ح��و 

التفكيك«
ياسين سعيد نعمان
- عليك نور.. إذًا فلتتحملوا مسئولية ما أقدمتم 

عليه!!

»بعض المعارضين للحصانة ال 
يعارضونها ألنهم يريدون رأس 
صالح، بل يعارضونها ألنهم يريدون 

رأس اليمن«..
محمد جميح
- ك��الم جميل.. إنهم يريدون 

الصراع!!

أنتم!!
»هناك من يدفع باإلخوة الحوثيين ألن 
يكونوا المعادل لشرور الحكم الذاهب«..
جمال أنعم

- بالتأكيد انه حزب »اإلصالح«!!

أبو شريحتين!!
»المشكلة أنني ال أدري 
كيف تتحول أسماء رموز 
زم���ن ص��ال��ح إل���ى رم���وز 

للثورة«
محمود ياسين
- ما لك يا محمود قلنا 
إنهم »أبو  البداية  لكم من 

شريحتين«!!

لغة مؤذية
»مؤتمرات الجندي كانت مؤذية حقًا وإيقاف بثها 

القى قبواًل شعبيًا منقطع 
النظير«..

احمد عثمان
- اتق اهلل ياااااحمد.. لغتك 
ه��ذه هي المؤذية بحق رجل 
بينك وبينه مائة عام من العلم!!

هَرَمْ نسوان!!
»أعتقد أن المال الذي سيرصد لالنتخابات يجب أن 
يتم إنفاقه على بناء مدينة طبية صغيرة وستكبر«..
أنيسة عثمان
- بطلي »الهرم« حقش.. »المال« مِنح خارجية 
خصصت لالنتخابات مباشرة مش للصحة.. اهلل 

يشفيك!!

قناة »العقيق« 
تجدد خططها 

البرامجية
ف���ي إط�����ار خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر   

والتحديث التي تشهدها قناة 
الفضائية والتي تزامنت مع  العقيق 
ول��وج العام الجديد 2012 م , شهدت 
القناة إطالق خطة شاملة تتواكب مع 
المتغيرات الحالية  وتسعى الستيعاب كل 
المستجدات عبر خارطة برامجية متوازنة 

تضم مختلف القوالب البرامجية..
وأكد مدير عام قناة العقيق االستاذ/ 
حمادي الراجحي  أن المشاهد سيجد تغييرًا 
واضحًا في المحتوى والجو العام للبرامج 
وشكل الشاشة بما يتناسب مع تطلعات 
المجتمع المحلي، مضيفًا أن إدارة القناة 
ستركز على الجانب التفاعلي الحي بين 
المشاهد وشاشة القناة إلى جانب التركيز 

على المحتوى الهادف للمادة المقدمة.
وف���ي س��ي��اق آخ���ر ص��رح 
االس��ت��اذ/ حمادي الراجحي 
مدير عام القناة بأن القناة 
عازمة على تنظيم فعالية 
تعد االول���ى م��ن نوعها في 
اليمن وهي )مهرجان العقيق 
لألفالم القصيرة( والذي من 
المنتظر الكشف عن تفاصيله 
خالل االيام القليلة المقبلة، 
يمثل  أن  المتوقع  حيث من 
المهرجان كرنفااًل ثقافيًا ونواة 
لدعم األعمال الفنية التي يقوم 
بانتاجها الشباب المتطلعون لغد 

أفضل.

الحكومة الطائرة.. 
وشعب االنتظار!!

المعلومة التي أكدت أن وزير الكهرباء   
»الظالم« استلم مبلغ 60 ألف دوالر 

سفر له ضمن وفد كبير جدًا ك���ب���دل 
برئاسة رئيس الوزراء 
باسندوة في جولة 
»التعريف- صدقية 
هذه المعلومة من 
تهمنا  ال  عدمها 
ه����ن����ا ألن����ه 
ب��ال��ت��أك��ي��د 
س���ي���ك���ون 
ه�����ن�����اك 
ب��دل سفر 
»ج���ام���د« 
وال���ف���ارق 
ي���ع���ت���م���د 
ع��ل��ى ك��رم 

»الشاخط«..
قص ما يهمنا هل توقيت هذه الرحلة موفق.. وهل  نا ليمن  ا

شرشحة وتسول: وهل كنا بحاجة إلى هذا الكم من »الرحالة« 
الوزراء، خصوصًا وبعض وزراء »المشترك« المسافرين أغلق كل 
شيء أمام نوابه في تسيير شئون ومعامالت المواطنين في وزارته 

حتى عودته؟!
صحيح.. أن هذا البلد وأبناءه مصابون بداء سفر مسئوليه أو 
اجتماعاتهم المستمرة، وها هو الشعب المنتظر دومًا قد ُابتلي 

بحكومة طائرة!!

  
تغيير مسئولين في وزارته »تغيير« وليس بعضهم »غيَّر« بيته وبعضهم حرض على بعد أن كانت في أقوالهم فقط..اللفظة في تحركاتهم وتصرفاتهم وأفعالهم، سوى لفظة »التغيير« ويسعون لتطبيق هذه عن نفسه، كأنهم لم يفهموا من السياسة الشارع كما يحلو لبعضهم أن يعبر وزراء المشترك ال��ق��ادم��ون من 

»تدوير«..

المديرات األطراف فاهتدى إلى »تغيير« المناهج »تغيير« وزير التربية لم يجد ما يغير في وزارته المترامية وهناك من غيَّر »شكله« و»هندامه«.. حتى  تغيير  وكذلك  »تطوير«  تغيِّر من حياة المواطنين ومعيشتهم!!االنتقالية، ويهتموا بأمور وقضايا أكثر أهمية االستفزازية واالستهتارية على األقل خالل الفترة كم نحن بحاجة إلى أن يغيروا هذه »الطباع« »العازبات« بمتزوجات المهم تغيير!!وليس 

وزراء التغيير!!

ما ان تتقدم العملية السياسية وفق المبادرة  
الخليجية وآليتها التنفيذية حتى تتكشف 
بوضوح مالمح المخطط »االخواني« لالستيالء على 

السلطة ومؤسساتها وتكريس نتائج حروب 
طاحنة وعملية إقصاء وتهميش مرتبة..

وبدأت مواقع وصحف تابعة لحزب التجمع 
اليمني ل��إص��الح »االخ����وان المسلمين« 
بشن حمالت فوضوية غاضبة في مؤسسات 
الدولة لتعميم نموذجها االنقالبي الذي تم 
لالنقضاض على السلطة بإثارة الفوضى 
وعدم االستقرار الوظيفي واإلداري في عدد 

من مؤسسات الدولة وم��ن تلك المؤسسات 
اإلعالمية وعلى وجه الخصوص مؤسسة 14 

أكتوبر للصحافة حيث شن موقع »عدن أونالين« 
التابع للدائرة اإلعالمية لحزب اإلصالح في مدينة عدن، 

هذه الحملة الهستيرية على صحيفة »14 أكتوبر« وكادرها ورئىس 
تحريرها مكرسًا ذلك بالهجوم على انفتاح الصحيفة على 
شركاء اإلصالح وحلفائه في تكتل اللقاء المشترك وهو 

الحراك الجنوبي والقضية الجنوبية.
وقال مصدر في صحيفة )14 أكتوبر( إنه ال يوجد أي 
تفسير للغضب الشديد الذي أبدته وسائل إعالم حزب 
اإلصالح تجاه هذا االنفتاح سوى رغبة هذا الحزب في 
أن يكون الوريث الشرعي والوحيد لتركة حرب صيف 
94 في الشمال والجنوب التي كان هذا الحزب أبرز 

شركائها وفرسانها وسيوفها . 
وأضاف المصدر إن الحملة الشرسة التي يشنها موقع 
)عدن أونالين( وموقع )الصحوة نت( التابعان لحزب 
اإلصالح تكشف هشاشة التزام هذا الحزب بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي اعترفت بالحراك 

الجنوبي ونصت على إجراء حوار معه . 

وتساءل المصدر: كيف يمكن أن يدار حوار مع طرف أساسي واستراتيجي 
في العملية السياسية بحجم الحراك الجنوبي بدون االنفتاح عليه سياسيًا 
وإعالميًا وتمكينه من عرض أفكاره وقضاياه ووجهات نظره للرأي العام 
بصرف النظر عن االختالف أو االتفاق معها ، حيث ال يمكن إدارة حوار مع أي 
طرف سياسي مع التعتيم عليه إعالميًا وحرمانه من عرض قضيته وآرائه . 
وسخر المصدر مما جاء في موقع حزب اإلصالح )الصحوة نت( الذي وصف 
انفتاح )14أكتوبر( على الحراك الجنوبي والقضية الجنوبية بأنه يشكل 
تهديدًا للسلم االجتماعي.. الفتا إلى أن الذي يهدد السلم االجتماعي 

هو حزب اإلصالح وسياساته االقصائية وفتاواه التكفيرية والدموية . 
واختتم المصدر تصريحه بالقول : ))إن ردود الفعل الغاضبة الصادرة 
عن حزب اإلصالح ووسائل إعالمه من انفتاح صحيفة )14أكتوبر( إزاء 
الحراك الجنوبي يكشف كذب وادعاء هذا الحزب بااللتزام بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ، حيث يبدو أن المبادرة ال تعني بالنسبة 
لهذا الحزب سوى االستيالء على السلطة ومؤسساتها وتكريس نتائج 

حرب صيف 94 االقصائية((. 

إعالم »اإلصالح« يهاجم االنفتاح اإلعالمي على شركائه السياسيين

متاريس الحصبة.. دعوها فإنها مأمورة

انتهت المهلة التي منحتها لجنة الشئون العسكرية  
العاصمة حتى يجمعوا  أمانة  داخ��ل  للمسلحين 

اسلحتهم ومتاريسهم وينصرفوا..
الحصبة هي العقبة األكبر أمام اللجنة التي توقفت أمام 
متاريس أوالد الشيخ منذ أكثر من شهر دون تحقيق نتائج 

ملموسة..

مطالب المواطنين الرئيسية تنصب في مقدمتها حول تطهير 
الحصبة من كل شيء استحدث وليس في مكانه الصحيح، بينما 
مطالب شيخ الحصبة هي تعويضات مالية عن متاريسه وكأنه 
الوليد بن طالل ومتاريسه شركات استثمارية وتجارية كبرى 

والمشروع األهم ألصحاب العصيمات.
هذه المتاريس جاءت على حساب تضرر 
)1600( منزل ومحل تجاري بالمنطقة، 
ومع هذا يتهم الشيخ صادق مجلس األمن 
والمبعوث الدولي جمال بن عمر بأنه يريد 

قطع أرزاق العصابة التابعة له.
وكلما ناقش جمال بن عمر معه هذه 
القضية المأساوية، ق��ال: شلوني أنا 

والرئيس في طايرة واحدة..
عقدة الشيخ انه يتمنى أن يسافر على 
متن طائرة وأن يعبّره الرئيس ولو لمرة 

واحدة في حياته..
قبل أن نتساءل عن اللجنة العسكرية 
وكيف ستتعامل مع بؤر التوتر الحقيقية 
في أرحب وأبين، نقول لها متاريس 

الحصبة دعوها فإنها مأمورة..

الزنداني يرد
أعلن مركز الطب النبوي بجامعة  

اإليمان عن احتفاظه »بحقه في 
اللجوء إلى القضاء السعودي النصافه 
من االدع��اءات الباطلة التي يروج لها 
أو  البعض دون تحٍر للمصداقية 

شعور بالمسئولية«.
جاء هذا على خلفية التصريح 
الذي أدلت به مديرة البرنامج 
الوطني السعودي لمكافحة 
االي���دز ال��دك��ت��ورة سناء 
فلمبان والتي أك��دت فيه 
أن »مرضى االي��دز الذين 
تلقوا العالج على يد الشيخ 
الزنداني ع��ادوا إلينا جثثًا 

هامدة«.
البيان الصادر عن المركز عبر 
واستغرابه  استيائه  ع��ن 
ل��م��ث��ل ه����ذا ال��ت��ص��ري��ح 
ال��ذي الينم إاّل عن رغبة 
الدكتورة سناء في تشويه 
االنجاز العلمي الذي حققه 
حسب  لشهير  ا ل��ش��ي��خ  ا

وصف البيان.
ه��ذا ال��رد الق��ى ردودًا 
كثيرة من قبل المتابعين.. 
ننشر واحدًا منها في مقابل 
الخبر أخذناه عن المصدر 

أون الين..

طبيب يعلق
مش مشكلة نعتبر كالمك صحيح

أنا مستعد أناظرك أمام الجميع ولتثبت لي 
أن عالجك الذي تدعيه ينهي فيروس االيدز 

من الجسم..
أو أن تعطي المريض شوية مقويات 
للمناعة يزول مفعولها بعد برهة وجيزة 

فهذا تدليس وكذب واليصح..
الحجة بالحجة يا شيخ وأتمنى من مؤيديك 
أال تعمى أبصارهم ويتعصبوا لك تعصبًا 
أعمى فأنت أواًل وأخيرًا بشر تصيب وتخطئ.. 
أنا من سيواجهك في القضاء السعودي 

وبيننا العلم واألدلة وال ضغينة..
ثم يا شيخنا الجليل أليس من أحيا نفسًا 

كأنما أحيا الناس جميعًا..
هل الغرب أفضل منا عندما يتيح لنا 

التداوي بأدويته وينشر علمه للجميع..
اتق اهلل في أهل اليمن الذين هم كما 
تعلمهم من أطيب الشعوب ويصدقونك 

لمجرد أنك رجل دين.
صدقني يا شيخنا الجليل كم كنا نحبك إاّل 
أنه أفسدتك الدنيا فلم نعد نعرفك كما أنت..
أفتيت ولست أهاًل للفتوى وداويت ولست 

أهاًل للطب..
وأخ��ذت أم��وال الناس بالباطل وال يليق 
بك ذل��ك، فاتق اهلل في نفسك فلم يعد 
في الدنيا أكثر مما فات واعلم بأنك فانٍ 

وستقابل اهلل الذي تتاجر باسمه.

طبيب يمني

إلغاء رسمية الصحف!!
  

أدوشنا »المشترك« طوال سنوات بأن اإلعالم 

الرسمي ملكًا للشعب ويعمل بنفقات الشعب 

والبد أن يعبر  عن إرادة وقضايا وطموحات الشعب..

وها هي وزارة اإلعالم ذهبت »غير مأسوف عليها« 

إلى قائمة المشترك الوزارية ولكن ما يؤسف له أنها 

اصبحت التعد الطرف اآلخر من الشعب وال كأنها تتحدث 

باسم كل الشعب كما كانت »تهذي« قيادات المشترك!!

وحتى اليقال إننا نتجنى عليهم ننصح بأخذ الصحف 

»الرسمية« في ي��وم واح��د واالط��الع على ما فيها 

وسيتأكد للمتابع أن تلك الصحف تحتوي مهنية ورغبة 

وأذواق رؤس��اء تحريرها أو القائمين عليها وكأن ال 

عالقة لوزارة اإلعالم بالمهنة والمسئولية التي وجدت 
من أجلها..

وباطالع عابر على تلك الصحف سيتضح أن كلمة 

»رسمية« رحلت وتغيرت ب�»شخصية« ولكن على نفقة 

الشعب كل الشعب!!

خبر وتعليق»منقذ« البشرية.. مشغول في أرحب!!


