
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 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب 

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 شكرًا لكم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 7 / 5 / 2012م 
 الموافق :15 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: )1607( فيسبوك16

ماذا تريد أحزاب المشترك من مشاريع الصالح السكنية؟!

على غرار سرقة )باسندوة لرسالة الماجستير الخاصة باألخ 
نجيب قحطان الشعبي يريده المشترك أن يسرق منجزات 
الرئيس الصالح ومعها المشاريع التي تقيمها جمعية الصالح 

الخيرية؟
في تعز زار باسندوة مجمع الصالح السكني الذي تنشئه 
جمعية الصالح الخيرية وفي نشرة االخبار ال يذكر اسم 

المشروع الحقيقي وال جمعية الصالح!!!
قلعة القاهرة تمت إعادة تأهيلها في ظل حكم الرئيس 

الصالح ولكن ال شيء من ذلك يذكر..
الشهر الماضي قام باسندوة بزيارة لبعض المشاريع التي 
قرب االنتهاء من إنشائها وعلى رأسها جسر الصالح جوار دار 
الرئاسة والذي أصبح اآلن شبه جاهز وتم إنشاؤه في ظل حكم 
الرئيس الصالح وحكومة مجور.. ومع ذلك ال يذكر.. وكأن 
المشترك يريد أن يوهم الشعب أن هذه المنجزات من منجزات 

حكومته التي يقودها باسندوة..
وسيقوم باسندوة بزيارة لبعض المحافظات وستكرر نفس 

العملية..
نحن نعلم أن كل المشاريع بدأ إنشاؤها في عهد الرئيس 
علي عبداهلل صالح وأما عن منجزات حكومة المشترك فيمكن 

تلخيصها بالتالي:
1- تراكم القمامة مرتين ألول مرة في تأريخ اليمن الحديث.
2- مقبرة وضع حجر أساسها باسندوة وتتسع لنصف مليون 

شخص.. يعني استعدوا للموت..
3- استمرار التمرد في الفرقة وعمران واستمرار سيطرة 

الحوثيين على محافظة صعدة وأجزاء من محافظة الجوف..
4- توسع رقعة االرهاب واالرهابيين وخاصة القاعدة..

5- تزايد بكاء باسندوة على أشياء ال تستحق بينما لم 
نسمعه يوما يتحدث ويطلب من المتمردين انهاء التمرد ولم 
نسمعه يوما يطلب أو يأمر جهال االحمر أن يخلوا الحصبة من 

الميليشيات المسلحة..
6- استمرار انقطاع الكهرباء )على الرغم من أن من أنشأها 
هو الرئيس الصالح وكانت ال تنطفئ سوى ساعتين أيام الحر 

الشديد(..
7- استمرار االعتداءات على المعسكرات في الصمع ونهم 

وغيرهما في ظل سكوت رهيب من حكومة باسندوة..
8- ومن أهم المنجزات رفع سعر الديزل مما أدى الى رفع 

أسعار المواد الغذائية واالستهالكية الضرورية..
9- تم اعادة سعر الدوالر الى 219 )علمًا بأن سعره قبل 

األزمة كان فقط 214.5 ريال وكانت األسعار والحمد هلل بمعدل 
نصف ما هي عليه اآلن( ومع انه تم تخفيض سعر الدوالر إال 

أن األسعار لم تتراجع بل تتزايد باستمرار..
10- من منجزات باسندوة وحكومة المشترك أيضا ايقاف 

التوظيف واستمرار األزمة..
11- استمرار نهب المال العام بأسماء ومسميات ومشاريع 
وهمية من ذلــك 4 مليارات فقط لجامع جامعة االيمان 

المزعوم..
هذه بعض منجزاتهم الفعلية ولن ننسى أن األزمــة من 

بدايتها هي من صنعهم..
ومع وصول دعم يساوي تقريبًا 2 مليار من دول الجوار اال ان 

الوضع يتأزم أكثر والوعود التي كنا نسمعها ليل نهار ماتت..
كثيرة هي المنجزات الرجعية لحكومة باسندوة أهم ما 
يميزها )سرقة االنجازات ونهب المال العام وتراكم القمامة 

واالهتمام بالمقابر(..
اللهم اكفنا هم بما شئت وكيفما شئت انك على كل شيء 

قدير..

Abo Afash Mohammed Alnassery

كامل الخوداني

تبقى على رغــــــــم الخطط والتآمر
شامخ شموخ الراسيات العوالـــــي

ماتنحني مهما تــــدور الـــــــدواير
كـــــال والتخشى ظالم الليالــــي

ال للغلو، نهجك سموح المشاعر
نهج الرسل نهجك واهل المعالي

المخاطر يامؤتمر اصمد بوجه 
من شمسهم نلقى بظلك ظاللي

جنب خالفاتك ترى الشعب صاير
الماللـــــي للتهلكه لو يحكموه 

أقوال وحكم الفالسفة
سُئل الخوارزمي عالم الرياضيات عن المرأة.. فأجاب:

إذا كانت المرأة ذات )خــــلـــــق( فهي =1
وإذا كانت المرأة ذات )جمـــــال( أيضـــــًا فأضف 

إلى الواحد صفرًا = 10
وإذا كانت المرأة ذات )مـــال( أيضًا فأضف صفرًا 

آخـــــــــر = 100
وإذا كانت المرأة ذات )حسـب ونسـب( أيضًا 

فأضف صفرًا آخـــــر = 1000
فإذا ذهب الواحــد)الخلق(...

لم يبق إال األصفار...!!

الكلب والوزير
يحكى ان ملكًا أمر بتجويع )10( كالب لكي يضع كل وزير يخطئ 
مع الكالب، فقام احد الوزراء بإعطاء رأي خاطئ فأمر الملك برميه 
للكالب، فقال له الوزير انا خدمتك )10( سنوات وتعمل بي هكذا.. 

وطلب منه أن يمهله )10( أيام..
فقال له الملك: لك ذلك..

فذهب الوزير إلى حارس الكالب فقال له: اريد ان اخدم الكالب 
فقط لمدة )10( ايام.

فقال له الحارس: وماذا تستفيد ؟
فقال له الوزير :سوف اخبرك باالمر مستقباًل.. فقال له الحارس 
: لك ذلك فقام الوزير باالعتناء بالكالب واطعامهم وتغسيلهم 

وتوفير جميع سبل الراحة لهم..
وبعد مرور )10( ايام جاء تنفيذ الحكم بالوزير ..وزُجّ به في 
السجن مع الكالب والملك ينظر اليه والحاشية فاستغرب الملك 
مما رآه، وهو ان الكالب جاءت تبصبص تحت قدميه وهى جائعة

فقال له الملك :ماذا فعلت للكالب ؟
فقال له الوزير: خدمت هذه الكالب )10( ايام فلم تنس  هذه 

الخدمة..
وانت خدمتك )10( سنوات فنسيت كل ذلك  ..

طأطأ الملك رأسه وأمر بالعفو عنه..

رسالة إلى 
المؤتمر 

Samer Alsdeq

أنا مستغرب.. أين قيادة المؤتمر 
الذين معهم 50% من الحكومة.. 

وبــاســنــدوة اليوم 
شــتــم وبــشــكــل 
اســـتـــفـــزازي مع 

ــات  ــق ــي ــف ــل ــت ال
المعهودة منه 
ـــو رئــيــس  وه
حكومة وفــاق 

يعني  طـــنـــي  و
يــحــتــرم نفسه 

وال يسب وال 
يشتم .

وبعدين 
ايــــــــن  
الرئيس 
عبدربه 
منصور 

هــــــادي  من 
ــا يوقف  ــش م ــي هـــذا كــلــه ..ل

باسندوة عند حده..؟
نحن اكثرية وهم اقلية ومع ذلك 

بيلعبوا بنا .. الننا جالسين 
كالم وفيس بوك ونوم..

اين وزراء المؤتمر لماذا ال  
يحتجون  عند رئيس الجمهورية  

وبشكل رسمي.؟
وبعدين ايــن المشائخ الذين 
شتمهم باسندوة كلهم بدون 
استثناء وقـــال: انهم مرتزقة 

ومرتشين .
باسندوة غلط على كل المشائخ.

اين الهنجمة حق المشائخ.
ــل الــمــشــائــخ مرتزقة  ــل ك ه
ى  تُشتر ممهم  ذ و تشين  مر و

بفلوس؟؟؟

استرااااااحة اليوم ...

احدهم كتب ليوسف القرضاوي قائاًل:
يوسف أيها »الصديق« أفتنا في سبع 

أمور الفتات ..
- قاعدة أمريكية تعج مقاتالت ..

- تطبيع مع العدو على جميع المستويات 
..

- حاكم انقلب على أبيه في أرض أنت 
فيها من المرجعيات..

ــال األمــة هــبــاًء في  - امـــرأة تنفق م
الترهات..

- قناة مألت السماء كذبًا وبهتانًا تحل 
دماء المسلمين والمسلمات ..

- ثورات حالل واخرى محرمات ..
- وفلسطين محتلة لم نسمع لك 
عنها دعوة للجهاد وال فتحًا وال حتى 

اعانات ..
هذه رؤياي فأجبني يا كبير أصحاب 

العمامات !!
ترى بماذا أجاب القرضاوي 

على صاحب الرؤيا؟؟؟؟

رشاد الصوفي

قصص وطرائف
يروى أن رجاًل جاء إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة، 
وقال له: يا إمام منذ مدة طويلة دفنت مااًل في مكان 

ما، ولكني نسيت هذا المكان، 
فهل تساعدني في حل هذه 

المشكلة؟
فقال له اإلمام: ليس هذا 
من عمل الفقيه، حتى أجد 
لك حاًل.. ثم فكر لحظة وقال 
له: اذهب، فصلِّ حتى يطلع 
الصبح، فإنك ستذكر مكان 

المال إن شاء اهلل تعالى.
ــل، وأخــذ  ــرج فــذهــب ال
يصلي. وفجأة، وبعد وقت 
قصير، وأثــنــاء الصالة، 
تذكر المكان الذي دفن 
المال فيه، فأسرع وذهب 

إليه وأحضره.
ــاح جــاء  ــب ــص ـــي ال وف
الرجل إلى اإلمــام أبى 
حنيفة، وأخبره أنه عثر 
على المال، وشكره ، ثم 

سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟! 
فقال اإلمام: ألني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي، 

وسيشغلك بتذكر المال عن صالتك.

المرأة والفقيه
يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء، فقالت له: لقد 
مات أخي، وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم 

يعطوني إال درهما واحدًا!
فكر الفقيه لحظات، 
ــم قـــال لــهــا: ربما  ث
كان ألخيك زوجة وأم 
وابنتان واثنا عشر أخًا.. 
فتعجبت المرأة، وقالت: 

نعم، هو كذلك.
فقال: إن هذا الدرهم 
حقك، وهم لم يظلموك: 
فلزوجته ثمن ما ترك، 
وهو يساوي )75 درهمًا(، 
وهو  لثلثان،  ا والبنتيه 
يــســاوي )400 درهــم(، 
وألمه سدس المبلغ، وهو 
يــســاوي )100 درهـــم(، 
ويتبقى )25 درهمًا( توزع 
على إخــوتــه اإلثــنــي عشر 
وعلى أخته، ويأخذ الرجل 
ضعف ما تأخذه المرأة، فلكل 
أخ درهمان، ويتبقى لألخت- 

التي هي أنت- درهم واحد.


