
انعكس االرتباك الحاصل لقيادات   
المشترك على أبواقها حتى غدا 
الجميع »يضفعون« بالغدرة بال حياء وكأن 

النهار لن يطلع ويكشف مخلفاتهم!!
ومن ذلك »ضفعة« »األهالي نت« التي 
ألقاها أحد »الممغوصين« ذات ليلة على 
صفحة الموقع الرئيسة وكنسها »الجرادي« 
الى الصفحة الثالثة من جريدته االسبوع 

الماضي والتي كشف فيها إعادة 
هيكلة المؤتمر على لسان قيادي 

بارز في الحزب.
وألن »ال����ك����الم« ضفع 
»أه��ال��ي« فقد ات��ض��ح أنه 
بالمؤتمر وال  لهم  ال علم 

بقياداته رغم انشغالهم 
الكبير بذلك، فقد كانت 
غير  لخبر  ا ت  ما معلو
صحيحة وتنم عن جهل 
»مركب« لكاتبه وقائله، 
ومن تلك المعلومات أن 
الصهيبي سيكون رئيسًا 
للدائرة المالية بداًل عن 
محمد دوي���د والدكتور 
عبدالسالم الجوفي رئيسًا 
للدائرة التربوية بداًل عن 

حسين حازب.
 <

شفتم على تبديالت »األهالي نت« الذين 
ال يعلمون أن محمد دويد لم يعد رئيسًا  
للدائرة المالية وإنما هو فؤاد الكميم منذ 
سنوات، وأن حسين حازب لم يعد رئيسًا 
للدائرة التربوية منذ  تعيينه محافظًا 
للجوف ومحمد علي الرويشان هو رئيس 

الدائرة!!
وهل يعقل ان قياديًا بارزًا في المؤتمر 
كشف ل�»األهالي نت« هذه المعلومات 
وه��و ال يعلم من هو االمين 
العام المساعد لحزبه 
ل���ش���ؤون االع����الم، 
حيث ج��اء في الخبر 
ان���ه ال��ش��ي��خ سلطان 
ال��ب��رك��ان��ي، بينما 
الصحيح انه الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر، 
والمخزي ان الصحيفة 
أف��ردت عناوين كبيرة 
ف��ي صفحتها االول���ى 
لهذا الخبر »الضفعة«.. 
لك  بذ ضين  مستعر
ت  لتكتيكا قهم  ا ختر ا

وتحركات الخصم..
خ��الص��ة ال���ق���ول ان 
لكثير  وا لكثير  ا ه��ن��اك 
م��م��ن ج��ع��ل��وا صحفهم 
»مقالب« ل�»الضفع« 
االع�����الم�����ي 
 . . ك للمشتر
واس����أل����وا 
إن  البلدية 

شئتم!!

بركاتك يا جيرالد!!
»الي����ج����وز االع���ت���داء 
ال��دول  على مصالح 
األجنبية التي بينها 
لمسلمين  ا ب��ي��ن  و
معاهدات ومواثيق، 
واليجوز االع��ت��داء على 

المستأمنين«
عبدالمجيد الزنداني

- بركاتك يا شيخ جيرالد فيرستاين.. صاحبنا ما يمشي إاّل 
بالصميل!!

دور معين!!
»الوظيفة كانت في يدي استطيع رميها في أي 

وقت ولم تكن في قلبي«
نصر طه مصطفى
- فعاًل كانت مجرد »زلط« وتأدية دور معين 

لخاطر عيون »الحبيب األوَِّل«
بتول المناييس!!

»الحكومة تحولت إلى صحيفة تكتفي 
بنشر أسماء المعتدين على الكهرباء دون 

ضبطهم«
النائب نبيل باشا
- من زمااان وهم مغرمون بعمل قوائم 
سوداء وترديد الهراء.. هذي حكومة على 
رأي المثل »أنا بتولك بالمناييس أمّا العكر 

يعلم اهلل«!!

وايت صبغة!!
»تخيلوا ق��رارًا رزينًا يحيل اللواء علي 

محسن إلى التقاعد«
نجيب غالب
- الخبير قد اشترى »واي��ت« صبغة 
ق��رار  نتخيل  وأن��ت تشتينا  للشَّعر 
تقاعده.. خليه يغني بس »انتهينا عاد 

نحنا إاّل بدينا«!!
أنتم اإلرهابيون!!

»قوات مكافحة اإلرهاب تحولت لحماية صالح 
وأقاربه«

حمود الهتار
- ألنها تدرك أنكم أخطر اإلرهابيين وما حادثة 

النهدين عنها ببعيد!!

اضطرار!!
»لقد اضطررنا لحمل السالح بعد محرقة تعز«

حمود المخالفي
- حلوووة »اضطررنا«  بعد المحرقة.. ونهب 
المقرات الحكومية والسيارات بتقول »اضطررنا 

أكيد« بعد اقتحام جمعية »اإلصالح« الخيرية!!

محافظ للكهرباء!!
»من كان له مطلب أو قضية فليأتنا بها ومن 

كان مأجورًا فلدينا طرقنا في التعامل معه«
محافظ مأرب- سلطان العرادة
- مطلب الشعب وقضيته »الكهرباء« التي 
قد ُكتب عنها ما لم يكتب عن »معبد الشمس« 
وكلُّه في »السالب« فكن محافظًا عنها يا شيخ 

وكفى!!!

7

مذبحة تُرتكب بحق إعالميي المؤتمر
ت��واص��ل حكومة ال��وف��اق عبر   

وزي��ر اإلع���الم ارت��ك��اب مذبحة 
بشعة بحق العديد من القيادات 
االعالمية المؤتمرية والمستقلين وممارسة 
الترهيب والتخوين ضد من تبقى، حيث 

قام وزي��ر االع��الم وبتشجيع من رئيس 
الحكومة بإعالن الحرب ضد كل صاحب رأي 
مخالف لرأي الوزير أو للمشترك، وقد مارس 
ضدهم أساليب ق��ذرة، حيث تم تجنيد 
عناصر للتظاهر ضدهم بدعوى الفساد، 

دون أن الوزارة أو من يقف وراءها ما يثبت 
صحة ذلك لتبرير التغيير ومن ذلك:

االستاذ عبداهلل الحرازي
االستاذ محمد الردمي

االستاذ علي ناجي الرعوي

 الدكتور خالد عبدالكريم
رؤى عصمت

أمل الشرامي
يحيى العابد

والقائمة تطول بغيرهم!!

االثنين : 23 / 4 / 2012م 
 الموافق :1 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: )1605(

احملموم يهلوس!!
الممارسات والوسائل واألساليب   

التي حاول المشترك الضغط بها 
على المناضل عبدربه منصور هادي- 
لته  الستما لجمهورية-  ا رئ��ي��س 
نحوهم لم تُجْدِ نفعًا مع رجل 
يعرف ماذا يفعل ومن يستشير 

ولمن يستمع؟!!
ل��ق��د ح����اول »ال��م��ش��ت��رك« 
وخصوصًا حزب - الضباع - 
االص��الح التصعيد وتسيير 

الرئيس ولكنهم فشلوا..
سيروا الوفود المهنئة له 
وقالوا فيها أقوااًل كثيرة أوحوا 
له فيها أنهم وراء ف��وزه في 
االنتخابات ، ولكن الرئيس لم 
يأبه لهم وال لمنِّهم لمعرفته ان 
الشعب هو من أوصله الى الحكم.. 
بعد ذلك مارسوا الضغط باشاعات 
ال تنم اال عن المرض النفسي الذي 
يعيشونه، فقالوا إن الزعيم علي 
عبداهلل صالح اقتحم الرئاسة، ثم 
قالوا نه يتصل بالرئيس هادي 
يوميًا ولكن سعة صدر الرئيس هادي 
أفحمتهم، فلجأوا إلى إقامة المخيمات وتوزيع 
ميليشياتهم أمام منزله في ظاهرة غير أخالقية 
سياسيًا واجتماعيًا ولكن ذلك لم يغير 

في وطنية الرجل شيئًا.
ح��اول��وا ب��ث ال��ف��وض��ى في 
لطرقات  وا لمؤسسات  ا
عليه  للضغط  والمدن 
ك���ي ي��ت��خ��ذ ق����رارات 
طبخوها في مقر الفرقة 
وخ��راب��ة الشيخ ولكن 
الرئيس أصدر قرارات من 
وح��ي إرادت��ه ومسؤوليته 
ووطنيته، فجنّ جنونهم 
ففتحوا عليه ألسنة أبواقهم 
وشنوا حملة ض��ده اتهموه فيها 
بأنه يصدر قرارات لمقربيه ومجايليه ويعيد إنتاج 
النظام.. بل وصل بهم الجنون والنزق الى اتهام نجله 
بالتدخل في القرارات التي تصدرها الحكومة، وتجاوزوا كل 
القيم واالخالق واالعراف ليقولوا في سكرتيره الصحفي يحيى 

العراسي كالمًا يفوح بالحقد والمناطقية والطائفية..
 وبالرغم من ذلك لم يأبه لهم أحد كونهم معذورين 
صحيًا فقد فعلت فيهم »الشمس« خالل عام ونيف أفاعيلها 

والمحموم بكل تأكيد يهلوس في وجه االطباء.

القتال لوجه أبني!!
يفاخر أي يمني عندما يقرأ أو يسمع عن البطوالت التي تسطرها  

اللجان الشعبية في أبين ضد تنظيم القاعدة.. وبالتأكيد أن هذا 
الدور سيكون له أثر بالغ في تضييق الخناق على عناصر التنظيم 

وسيحد من تحركاتها وامداداتها.
م��ا نتمناه أن ي��ك��ون عمل 

هذه اللجان بدافع الحفاظ على أبين 
وإكرامًا لوجهها المشرق وتطهير ترابها 
من دنس القتلة والمجرمين وأعداء الحياة 
وأال نفاجأ في نهاية المطاف بكشوفات 
وقوائم طويلة وأسماء كثيرة تفرض على 
الدولة المنهكة ضمها الى كشوفات الخدمة 
المدنية أو وزارة الدفاع تقديرًا لدورها، كما 
فعل المتمرد علي محسن بإصراره على 
تجنيد 20 ألفًا من ميليشيات جامعة االيمان 

بحجة أنهم حموا الثورة!!!

َمَكْب »األهالي نت«!! حتذير صحي:   »ممنوع احلديث في السياسة«!!
رافقت أحد المرضى إلى المركز   

التخصصي ألم��راض الكبد، 
وعندما دخلت المركز لفتت 
انتباهي تحذيرات كتبت 
أم���ام ع��ي��ادة البرفسور 
لم  سا محمد  ل��ش��ه��ي��ر  ا
ع  ممنو «  : منها ن  نعما
التدخين أو التخزين أو 
الحديث في السياسة«، 
وألننا شعب يفرط في 
استخدام االشياء كان البد 

من هذا التحذير الرائع!!
لقد أفرطنا ف��ي تناول 
ئر  السجا وتعاطي  لقات  ا
ت  لمستشفيا ا ت  م��ت��أ ف��ا
بالمرضى جراء الظاهرتين 
وكان البد لأطباء من التحذير 

منهما.
ولعل ظاهرة »السياسة« 
هي األخرى جعلت الواحد منا 
يتكلم في اليوم أكثر من )8 
جيجا( في كل األماكن العامة 
أو الخاصة ولم يعد هناك حرمة 
ال ل�»مستشفى« وال ل�»مسجد« 
وال ل�»وسيلة نقل« وال لغيرها، 
فالكل يتحدث سياسة، ومن 
الضروري جدًا أن تتصدر لوحة 
»ممنوع الحديث في السياسة« 
كل االماكن والوسائل العامة 
أسوة بمركز الكبد الذي أسكتني 
أكثر م��ن ساعة ع��ن الحديث 

فيها!!

»جدعان« الكهرباء!!

أص��ب��ح��ن��ا ال ن���دري م��ا المقصود  
»بالجدعان« الذين تقول وزارت��ا 

الكهرباء والداخلية إنهم وراء قطع الكهرباء..
فكلما اشتمل البيان الصادر عن الداخلية أو 
الكهرباء على لفظة »الجدعان« ازداد االنقطاع 

وك��ث��رت االع��ت��داءات على أب���راج الكهرباء 
وتساقطت »الخبطات« على  خطوط النقل..

كأن الواقع يشير الى أن الوزارتين ال تقصدان 
»بالجدعان« القبائل وإنما »الجدعان« بلهجة 

اخواننا المصريين!

النزوع التدميري لحزب الضباع!!
ي���م���ارس ح��زب  

»ال�����ض�����ب�����اع« 
اإلص����الح كبير أح���زاب 
المشترك إرهابًا متنوع 
المجاالت والحماقات مع 
ك��ل م��ن ي��ق��ف ض���ده أو 
و  أ ينصحه  و  أ يخاصمه 

يخالفه في الرأي.
وق����د ك��ث��ر ال��ش��اك��ون 

والباكون والمغلوبون على أمرهم من إرهاب حزب »الضباع« 
اإلخواني..

فلم يكتف بإقصاء شركائه أو مصادرة حقوقهم في الساحات 
والمنابر ولم يتوقف عند اجتثاث قيادات مؤتمرية من مناصبها 
الوظيفية ومحاولة تركيع الموظفين البسطاء تحت مسئولية 

بعض »ضباعه«.
ولعل حملته اإلرهابية ضد من قال له ال أو قدم له النصح 
أو النقد.. وأقصد بذلك القيادي االشتراكي سلطان السامعي 
والقيادي في المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل 
وكذلك القيادي في المشترك حسن زيد والنائب أحمد سيف 

حاشد دليل واض��ح  
على سوداوية هذا الحزب اإلرهابي الذي ال يقبل باآلخر مهما 

تكن العهود والمواثيق واالخوة والشراكة معه..
حزب الضباع ال يصغي سوى للصوت الذي يمجده أو البوق الذي 
يسانده وقد تمادى بإرهابه متعدد المخالب واألنياب واألفكار 
تاب والصحفيين الذين ُأزكموا من رائحته العفنة..  إلى الكَّ
وعندما عبروا عن ذلك فما كان منه سوى نسفهم بالفتاوى 
التكفيرية والتحريض ضد حياتهم ومن أولئك بشرى المقطري 

وفكري قاسم ومحمد عايش وغيرهم..
وألن قول الحقيقة مكلِّف جدًا خصوصًا إذا كانت مُرَّة على 
حزب الضباع الذي جن جنونه عندما سمعها من الزميل يحيى 

العراسي السكرتير الصحفي 
لرئيس الجمهورية الذي لم 

حسن  عند  يكن 
ظنهم..

لقد فضح إعالم هذا 
الحزب الغابوي 
ال���م���ت���وح���ش 
ح��ق��ي��ق��ة فكر 
وس�����ل�����وك 
ضباعه ون��واي��اه��م ورخ��ص 

أهدافهم وخسة أساليبهم..
فما قالوه بحق العراسي يعكس 

انحطاطهم وبؤس مشروعهم المناطقي 
والطائفي والساللي ال��ذي يستخدمونه في إره��اب 
و»نهش« المخالفين له ومن أولئك الزميل طه العامري 
وقائمة طويلة من أصحاب الفكر والرأي والكلمة الحرة..

وبالتالي البد من التكاتف للوقوف في وجه هذا النزوع 
التدميري لضباع اإلصالح ومحاصرة سُعَارها الذي يسعى 

لضرب مقومات الطمأنينة واألمان والسلم االجتماعي.

في مركز البروفسور محمد سالم نعمان:


