على الفيسبوك ..حماة للشرعية

16

صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد
معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن
األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين
على مدى  24ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب

فيسبوك

االثنين 2012 / 4 / 9 :م
الموافق  / 17:جماد أول 1433 /هـ
العدد)1603( :

تعيينات المحافظين

كامل الخوداني
تعيين محافظين جدد بد ً
ال عن المحافظين
المنتخبين والذين لم يقدموا استقاالتهم
ومستمرين على مكاتب محافظاتهم،
جريمة وانتهاك بحق الوطن والمواطن..
لقد جاءت االنتخابات المحلية عام 2006م
لتقضي على المحاصصة والمحسوبية
التي كانت في أيدي البعض وحكرا عليهم
وامتيازاً من االمتيازات اإللهية الممنوحة
لهم ..والجميع يعلم أن تعيين المحافظين
ومديري المديريات ك��ان يتم عبر علي
محسن وعبداهلل بن حسين األحمر.
وج��اءت االنتخابات المحلية لتمنح هذا
االمتياز وهذا الحق للشعب عبر انتخابات
شرعية دستورية..
وكوننا أمة غضب اهلل عليها وشتت عقلها
وغيب بصيرتها وبصرها  ..أقسمنا ان ال
نقبل كرامة والحقًا فأعدنا لهم ما انتزع
منهم ونحن صاغرون ..
بأي حق يتم تعيين محافظين جدد بد ً
ال
عن المحافظين الذي تم انتخابهم وعبر
صناديق اقتراع ألعضاء مجالس محلية هم

المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على
العالم ..لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون
عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها
الـ«فيسبوك» ..فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..
«الميثاق» بقدر ما تقول شكراً لكم فإنها ترصد بعض من
تلك األدوار الوطنية المشرفة.

ايضاً تم انتخابهم من الشعب وعبر صناديق
اقتراع كذلك وخول لهم هذا..
المحافظون الذين لم يتركوا مناصبهم
او يقدموا استقاالتهم من اعمالهم اليجوز
تغييرهم وتعيين آخرين بد ً
ال عنهم وانتزاع
ح��ق منهم حصلوا عليه عبر صناديق
االقتراع ليمنح آلخرين جاءوا عن طريق
ترشيح حميد أو علي محسن أو حتى الزعيم
علي عبداهلل صالح نفسه..
أي همجية نعيشها في هذا البلد ..إن
كان البد من تغييرهم فبالطريقة نفسها
التي صعدوا بها الى هذه المناصب ،وإال
فليتم إصدار قرار تعيينات ألعضاء مجلس
النواب كذلك وللمحافظين ولنرتدي قشرة
الحضارة ،والروح جاهلية!!
تتقدم أنظمة العالم السياسية ونحن نعود
الى ستينيات القرن الماضي ،وبعد حق
كان الدهر قد أكرمنا به الختيار محافظينا
وقيادات محافظاتنا ومديرياتنا لنعيده الى
مجلس مقيل المشائخ والقادة ليقرروا من
يحكمنا بمحاصصة (وَحْتَه لك ووَحْتَه
لي) ،كأننا لسنا سوى أغنام التملك من
أمرها شيئاً..

تونس اليوم

أكبر  3أخطاء
في التاريخ !
*ب���اع ج���ورج هاريشن م��ن جنوب
أفريقيا مزرعته إلى شركة تنقيب
بعشرة جنيهات فقط لعدم صالحيتها
للزراعة  ،وحين شرعت الشركة في
استغاللها ،اكتشفت بها أكبر منجم
للذهب على اإلط�لاق ،أصبح بعدها
هذا المنجم مسؤو ً
ال عن انتاج %70
من إنتاج الذهب في العالم.
* في إحدى ليالي 1696م أوى الخباز
البريطاني جوفينز إلى فراشه ،ولكنه
نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت في
فرنه ،وق��د أدى ه��ذا «الخطأ» إلى
اشتعال منزله ثم منزل جيرانه ثم
الحارات المجاورة ،حتى احترقت نصف
لندن ومات اآلالف من سكانها ،فيما
أصبح يعرف بـ :الحريق الكبير..
المفارقة هنا أن جوفينز نفسه لم
يصب بأذى.
* ف��ي ع��ام 1347م دخلت بعض
الفئران إلى ثالث سفن إيطالية كانت
راسية في الصين ،وحين وصلت إلى
ميناء مسينا اإليطالي خرجت منها,
ونشرت الطاعون في المدينة ثم في
كامل إيطاليا..
وكان الطاعون قد قضى أص ً
ال على
نصف سكان الصين في ذلك الوقت،
ثم من إيطاليا انتشر في كامل أوروبا
فقتل ثلث سكانها خالل عشر سنوات
فقط.

القتلة
صحيفة بريد اليمن:

إلقاء القبض على َقتَ َلة اليمنيين في أميركا

الثالثة اليمنيين القتلى
ألقت السلطات االمريكية القبض على المجرم
الرابع ويلي وايتهيد في قضية مقتل اليمنيين في
اميركا بوالية نورث كاروالينا في وقت متأخر بعد
ظهر االربعاء .
وأش��ارت التحقيقات األولية ال��ى أن الثالثة
المشتبه بهم هم من كبار المجرمين الذين
لديهم سجالت جنائية سابقة.
ووفقاً لسجالت المحكمة ،فإن احد افراد العصابة
خرج من السجن قبل ثالثة اسابيع لحيازته سالحاً
وأما وايتهيد فتاريخه مليئ باالجرام  ،بما في ذلك
سرقة مع سالح خطير ..وانطوني لديه تهمة
اعتداء عام 2002م..
هذا وب��دأت المحكمة أولى جلساتها الجمعة
للنظر في القضية..
وبحسب السفارة اليمنية بواشنطن فإنها
تواصلت مع عُمدة مقاطعة بييت في مدينة
جرينفييل بوالية نورث كاروالينا األمريكية بُغية
متابعة سير التحقيقات في جريمة قتل ثالثة من

شباب الجالية اليمنية في الوالية ،فأكد مسؤول
السلطات األمنية القبض على العصابة.
وأكد للسفارة اليمن بواشنطن السيد /نييل
اليكس -مسؤول السلطات األمنية في المقاطعة-
أن الشرطة اعتقلت اثنين من أفرادالعصابة مساء
الثالثاء ،كما اعتقلت الثالث فجر االربعاء ..ووجهت
السلطات األمنية بالمقاطعة ثالثة اتهامات
بالقتل العمد للمتهمين الثالثة (احدهم مراهق
دون سن الثامنة عشرة).
في السياق ذاته ،أقام مسجد المركز اإلسالمي
في جرينفييل مراسيم الدفن والعزاء للشهداء
الذين ُقتلوا الثالثاء وهم:
مُقبل محمد المجنحي  16-عامًا ،نجل مالك
المتجر
نبيل ناصر سعيد المجنحي  26 -عامًا ،ابنعم مالك المتجر
ً
 -وجابر عالو  24-عاما ،صديق.

التلميذ اليتيم والمعلمة
إعجابها بجمال العقد والعطر
وشكرته بحرارة ،وارتدت العقد
ووضعت شيئا من ذلك العطر
على مالبسها ،ويومها لم يذهب
تيدي بعد الدراسة إلى منزله
مباشرة بل انتظر ليقابلها وقال
 :إن رائحتك اليوم مثل رائحة
والدتي !
عندها انفجرت المعلمة بالبكاء
ألن تيدي أحضر لها زجاجة العطر
التي كانت والدته تستعملها
ووج��د في معلمته رائحة أمه
الراحلة!
منذ ذلك اليوم أولت اهتماما
خاصا به وب��دأ عقله يستعيد
نشاطه وبنهاية السنة أصبح
تيدي أكثر التالميذ تميزا في
الفصل ث��م وج���دت السيدة
مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي
كتب بها أنها أفضل معلمة
قابلها في حياته فردت عليه:
أن��ت من علمني كيف أكون

وقفت معلمة الصف الخامس ذات
يوم وألقت على التالميذ جملة« :إنني
أحبكم جميعًا » وهي تستثني في
نفسها تلميذاً يدعى تيدي !!
فمالبسه دائماً شديدة االتساخ
ومنطو
مستواه الدراسي متدن جدا
ٍ
على نفسه..
وهذا الحكم الجائر منها كان بناء
على ما الحظته خالل العام ..فهو ال
يلعب مع األطفال ومالبسه متسخة..
ودائما يحتاج إلى الحمام ،وكئيب
ل��درج��ة أنها كانت تجد متعة في
تصحيح أوراقه بقلم أحمر لتضع عليها
عالمات (  )xبخط عريض وتكتب
عبارة «راسب» في األعلى..
ذات ي���وم ط��ل��ب منها مراجعة
السجالت الدراسية السابقة لكل
تلميذ وبينما كانت تراجع ملف تيدي
فوجئت بشيء ما !
لقد كتب عنه معلم الصف األول :
تيدي طفل ذكي موهوب يؤدي عمله
بعناية وبطريقة منظمة.
ومعلم الصف الثاني  :تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زمالئه هنا أدركت المعلمة تومسون المشكلة وشعرت بالخجل من معلمة جيدة ..
نفسها!
بعد عدة سنوات فوجئت هذه المعلمة بتلقيها دعوة
ولكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض السرطان.
الميالد
عيد
هدايا
التالميذ
أحضر
عندما
موقفها
تأزم
أما معلم الصف الثالث كتب :لقد كان لوفاة أمه وقع صعب وقد
من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك
عليه ،لقد بذل أقصى ما يملك من جهود لكن والده لم يكن لها ملفوفة بأشرطة جميلة ما عدا الطالب تيدي كانت هديته العام موقعة باسم ابنك تيدي .
مهتما به و إن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليه إن لم ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة.
فحضرت وهي ترتدي ذات العقد وتفوح منها رائحة ذات العطر
وضحك
تيدي
هدية
تألمت السيدة تومسون وهي تفتح
....
تتخذ بعض اإلجراءات..
األحجار
ناقصة
ماسات
من
بينما كتب معلم الصف الرابع  :تيدي تلميذ منطو على التالميذ على هديته وهي عقد مؤلف
هل تعلم من هو تيدي اآلن ؟
نفسه ال يبدي الرغبة في الدراسة وليس لديه أصدقاء وقارورة عطر ليس فيها إال الربع ..
تيدي ستودارد هو أشهر طبيب بالعالم ومالك مركز (ستودارد)
عن
المعلمة
عبرت
عندما
الضحك
ولكن كف التالميذ عن
لعالج السرطان.
وينام أثناء الدرس.

كـل يوم قصـة

فوائد الصمت
األولى :عبادة من غير عناء
الثانية :زينة من غير حلي
الثالثة :هيبة من غير سلطان
الرابعة :حصن من غير حائط
الخامسة :االستغناء عن االعتذار الحد
السادسة :ستر لعيوب الجاهلية
واخيراً ..يقول صلى اهلل عليه وسلم« :من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً او
ليصمت» ..

الشعب يريد..

إبراهيم علي محمد

الشعب يريد «بيكاتشو» وزيراً للكهرباء
الشعب يريد «غرانديزر» وزيراً للدفاع
الشعب يريد «ماوكلي» وزيراً للمالية
الشعب يريد «الكابتن ماجد» وزيراً للشباب والرياضة
الشعب يريد «لينا» وزيرة لحقوق اإلنسان
الشعب يريد «القبطان نامق» وزيراً للثروات السمكية
الشعب يريد «المحقق كونان» وزيراً للداخلية
الشعب يريد «ايكوسان» وزيراً للتخطيط
الشعب يريد «عبسي» وزيراً للتربية
الشعب يريد «عدنان» وزيراً للخدمة
الشعب يريد «سندباد» وزيراً للخارجية
الشعب يريد «عبقرينو» وزيراً للصناعة
الشعب يريد «كعبول» وزيراً للصحة
الشعب يريد «السبع المدهش» وزيراً للتعليم الفني

يرحل قائد
القاعدة
طاهش الحوبان
الربيع االفرنجي التونسي المصري الليبي السوري
اليمني زي البصل الفائدة منه الدموووع فقط ..
وفي اليمن الربيع الفائدة منه دم��وع وابتزازنا
بالكهرباء كلما قلنا علي محسن يررررررررحل َط َّفى
علينا الكهرباء او َّ
علم المهربين حقه بالبحر يختطفوا
سفنية او القاعدة حقه يقطع طريق او يحفروا
متاريس..
...
...
كل القرارات في البلد مقبولة ومرحب بها ،لكن
القرار الهاااااام والمطلوووووب جداً داخليًا وخارجيًا
جنوبياً وشمالياً حراكياً وحوثياً هو إقالة زعيم تنظيم
القاعدة علي محسن واعوانه غالب مطهر القمش
وعبدالمجيد الزنداني وتحييد اعالم القاعدة الحكومي
وإقالة كل المتورطين معه بمهاجمة المعسكرات
في نهم وارحب وإسقاط محافظة أبين بيد تنظيم
القاعدة ...
نكررررر نريد ازالة المظاهر المسلحة من امانة
العاصمة ومعرفة اسماء اللى فجرواء الكهرباء،
وبسيط موضوع محاسبتهم يا رئيس الدولة ورئيس
الحكومة  ..وبالش كذب وقرارات ومغالطة نريد اسماء
المخربين باألول قبل اي قرار ،ومرحباً بأي قرار لكن
بعد إقالة تنظيم القاعدة وإشهار اسمائهم.

