
االثنين : 16 / 4 / 2012م 
 الموافق :24 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1604( وقائع11

االبــواق المندسةالفاسدون

    »اإلخوان« الـــمتآمرون   
حين بدأت شرارة األزمة السياسية 
س���ارع ال��ع��دي��د م��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا 
هم  و  - لسلطة ا على  بين  محسو
ب��االص��ل م��ن��دس��ون داخ���ل صفوف 
المؤتمر الشعبي العام- الى اخفاء 
»جيفتهم« وعمليات نهبهم ألموال 

وممتلكات الشعب،
 وم��ن اول��ئ��ك ثلة م��ن المنافقين 
والدجالين ومن يدَّعون أنهم كتاب 
وصحفيون فيما هم مندسون لبسوا 
لثقة  ا لعبة  ولعبوا  المؤتمر  ث��وب 
وتقديم النصح، وه��م في األصل 
مسخ زائف قدموا من حزب اإلصالح.. 
استخدموا كل عبارات وكلمات اإلشادة 
والمدح والتمجيد ليس حبًا في المؤتمر 
وانما للوصول الى غاياتهم المنشودة 
والمخطط لها من حزبهم وفكرهم 

المتطرف العفن وأمثال ذلك:
 نصر طه مصطفى آغا الذي صعد 
االعالميين  ظ��ه��ور  على  وتسلق 
والصحفيين المؤتمريين، وألنه لم 
يتشرب أبًا عن جد أخالق اليمنيين فقد 
أجاد الدور التمثيلي بطريقة النصاب 

واللص المحترف.
و نصف مليار في عام واحد جمعها 
من التالعب في مشاريع مباني فروع 
الوكالة..وغيره الكثير من االبواق 
الذين كانوا ذات يوم يتكسبون من 
المؤتمر، فيما هم في الحقيقة مجرد 
عسس ألحزابهم المتطرفة داخل 

المؤتمر على مدى سنوات.
لمليئ   ا الشرعبي  احمد  ومنهم   
بالحقد والكراهية والبغضاء.. و الذي 
حول صحف المؤتمر إلى مستعمرة 

محصورة على أبناء قريته.. يتحدث 
اليوم عن الشعب بعد أن نهب ما 

استطاع.. والجميع يعلم من هو..
ايضًا فارس السقاف صاحب عملية 
الهبر الكبيرة من هيئة الكتاب، فهذا 
المفسد استخدم قناع الفكر واألدب 
إلشباع نزواته الذاتية والشيطانية.. و 

45 مليون ري��ال نهبها من موازنة 
معارض الكتاب ومحال إل��ى هيئة 
مكافحة الفساد بتهم اختالس وتزوير 

واستيالء على مال عام..
وأمثالهم محمد عبدالمجيد خباطي 
صاحب فضيحة الفساد الكبيرة في 

سفارتنا ببيروت

ولم يكن الجانب الحكومي 
وال�����وزراء بعيدين عمن  
ه��رول��وا بفسادهم الى 
هربًا  لتغرير«  »ا ساحات 
من ملفات فسادهم التي 
فحة  مكا لهيئة  م  ستقد

الفساد قريبًا.
وأمثال اولئك عبدالملك 
السياني ال��ذي نهب وزارة 
ال��ن��ق��ل ب��م��ا تحتويه في 
ليها  إ يسبقه  لم  فضيحة 

أحد..
 ح��ت��ى س���ج���ادة مكتبه 
بالوزارة وصالح سميع الذي 
عاث في وزارة المغتربين 
ف���س���ادًا ون��ه��ب ع��ش��رات 
ال��م��الي��ي��ن ع�����الوةًَ على 
ملفاته السوداء في مأرب، 
إضافة الى فضيحة ساحة 

»التغرير«..
الوزير  ابراهيم   وخالد 
الذي أصبح ملوثًا بالفساد 
في  المشبوهة  بالصفقة 

المنطقة الحرة.. 
وأما نبيل الفقيه. صاحب 
ال��م��ش��اري��ع ال��س��ي��اح��ي��ة 

الوهمية..
فحدث وال ح��رج.. وحمود 
الهتار الناهب والبائع ألموال 
وممتلكات األوقاف وموسم 
الحج قام بتحصيل اتاوات 
غير قانونية على حجاج بيت 
اهلل وتالعب في ايجارات 

مساكن الحجاج..
وصرف مباشر بلغ إجمالي 
الفساد في وزارته خالل عام 
واحد 1.7 مليار ريال حسب 
لمركزي  ا ز   لجها ا تقرير 

للرقابة والمحاسبة.
وه���ذا غيض م��ن فيض 

فسادهم وإفسادهم...

االكسسوارات

أما قائمة السفراء أو السفهاء 
ال��ذي��ن ك��ان��وا واج��ه��ة للعمالة 
واالرت��زاق واستخدموا كوسيلة 
للتواصل مع عدد من المخابرات 
األجنبية لتدمير اليمن، ومنهم 
احمد لقمان، وصاحب ألف ساعة 

فيد في حرب صيف 94م.. 
ولص آثار الفراعنة والمكاربة 
لشميري  ا لولي  عبدا لمدعو  ا
ال��ذي يعد دمية بيد المتمرد 
علي محسن.ويدير استثماراته 

وشركاته في مصر.
 له قصيدة تعتبر لسان حاله 

يقول فيها:

وظفوني حيث شئتم..
إنني لص مؤكد

وامألوا بطني ودوسوا جبهتي
وابطحوني حيث شئتم
والعنوني ما استطعتم

واجعلوني حارس البنك المهدد

 أما عبدالملك منصور  بداية 
فساده كانت مع االخ���وان في 
الثمانينيات عندما كان أمين عام 
الجماعة في اليمن واختلس منها 
6 ماليين ريال وألف كتابًا بعنوان 

»كنت منهم«.
 وع��ب��داهلل الصائدي ومحمد 

لطف االري��ان��ي وخ��ال��د االك��وع 
وعبدالوهاب طواف وعبدالرحمن 

الحمدي.

 فملفاتهم تفوح منها روائح 
للنشر  يقها  طر ستجد  و نتنة 

قريبًا.

الطرشان

هناك عدد من الشخصيات الحزبية 
في اللقاء المشترك.. احزاب تعيسة 
بعد ان ف��رض االص��الح »االخ��وان 
المسلمون« سيطرته عليها حين 
استقوى باالنقالبيين الذين تجردوا 
من قيم الوفاء وروح االنتماء وعادوا 
الى مستنقع »االخ��وان« لمواصلة 
المؤامرات والدسائس وخدمة أجندة 
اقليمية ضد الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره..
ومن اولئك:

 ع��ي��دروس النقيب وح��س��ن زيد 
ومحمد عبدالملك المتوكل وسلطان 
العتواني وعبدالملك المخالفي الذين 
يمثلون احزابهم في المشترك فيما 

الشراكة لهم واليحزنون..

 كما ليس لهم باع والذراع في زفة 
»االخوان«..!!

وليسوا إال مجرد ظاهرة صوتية 
يستخدمها »االصالح«.

 
وي��دي��ره��ا حميد االح��م��ر لتحقيق 
رغباتهم التي ليست بخافية على 

الجميع..


