
عــــلــــنــــت  أ  >
قـــــــيـــــــادات فــي 
حــــزب اإلصــــالح 
الـــــــحـــــــرب ضـــد 
لتنمية  ا منتدى 
ــــســــيــــاســــيــــة  ال
ــنــذر  بــــصــــورة ت
عن توجه اخواني 
إلكمال السيطرة 
عـــلـــى الـــمـــراكـــز 
والـــمـــنـــتـــديـــات 

العلمية والسياسية والبحثية 
فــي اطــار استكمال السيطرة 

على المنظمات المدنية..
االســـتـــاذ عــلــي ســيــف حسن- 
رئـــيـــس الــمــنــتــدى شخصية 
وطنية لها حضورها المشهود 
في تفاعالت المشهد السياسي 

من خالل األنشطة التي ينفذها عبر المنتدى 
وبصورة تعكس المهنية والحيادية والحرص 
على تحقيق أهداف وطنية بعيدة عن االهواء 

الحزبية..
ومع ذلك فقد أقدم عضو الدائرة السياسية 
لحزب اإلصــالح الدكتور سعيد العامري على 
استنساخ منتدى التنمية السياسية وأقــام 
الثالثاء قبل الماضي ندوة عن العالقة اليمنية 
الكويتية باسم «المنتدى السياسي للتنمية 

الديمقراطية»..
وذكر االستاذ علي سيف حسن أن هذا المنتدى 
المتشعبط دشــن «الــثــالثــاء» نــدوة عن الوفاء 

للكويت.. وأضــاف 
فــــي مـــنـــشـــور فــي 
صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
ـــــفـــــيـــــس بـــــوك  ال
(هــكــذا الشعبطة 
وإال بـــــالش.. الــلــي 
يــــعــــرف حــــد مــن 
اإلصـــــــــالح يـــقـــول 
لوا..).. كما 

ّ
لهم بط

وصــف هــذا العمل 
ــــذي أقــــدم عليه  ال

قيادي باإلصالح بالوقح..
وأعــــرب عــلــي ســيــف حــســن عن 
مخاوفه من أن يكون من يقف وراء 
هذا العمل من الجماعة المتهمين 
باإلرهاب ويسببوا لنا احراجًا بسبب 

تشابه األسماء..
وأمهل رئــىس منتدى التنمية 
السياسية اإلصالح اسبوعًا لتغيير اسم المنتدى 
التابع لهم باسم بديل ما لم فإنه سينشر إعالنًا 

وتنويهًا إلى السفارات والمنظمات..
وسخر علي سيف حسن من مزاعم اخوانية 
ذكرت أن هذا المنتدى اللقيط قد أسس في عام 
٢٠١١م.. وقــال: ماداموا بــدأوا الشعبطة من 

الساحة فهذا عمل ثوري بقرون»..
مؤكدًا أن مبادرة اإلخوان باسم الوفاء للكويت 
مثيرة للشكوك والريبة بتسترهم وراء المنتدى..
ل علي سيف حسن عمن هي المجموعة  وتساء
التي تحاول اختراق الكويت في هذا التوقيت 

بالذات؟

< الجميع يرى يومًا تلو اآلخر ان الخرق يتسع 
على الراقع وان القوى الفاعلة والمؤثرة في هذا 
البلد قد اعمتها االنتهازية السياسية الى درجة 
صارت فيها الترى ما يعتمل على ارض الواقع من 
تطورات واحداث وما يتهددها من المخاطر بفعل 
مواقفها المتخاذلة تجاه االطــراف التى عمدت 
مؤخرًا الى تفجير االوضــاع واالخــذ بمنطق القوة 
لفرض نفوذها واجندتها ومشاريعها الصغيرة على 
حساب المشروع الوطني الكبير الذي توافق عليه 

جميع اليمنيين في مؤتمر الحوار.

ة  ر خـــــســـــا ن  إ  <
اإلخــــــوان مــعــاركــهــم 
األخــــــــــرى واألهــــــــم، 
السياسية واإلعالمية 
واألخـــالقـــيـــة، سببها 
اإلخــوان أنفسهم، وال 
 من 

َّ
عالقة للحوثيين إال

كونهم بدأوا من حيث 
انتهى إليه اإلخوان في 
نسف مساجد الخصوم 

مثًال.

> هناك تكفيريون في اليمن وال جــدال، لكن 
مواجهة هؤالء ال تكون بشعارات ذات بعد مذهبي 
وال بخطاب مــواز يتسم باالصطفائية ومفعم 
باليقينيات الــديــنــيــة والــتــعــريــفــات الحصرية 
لجماعة "المؤمنين"، وال بعنوان يجعل من كل 
ناقد لـ"أنصار الله" نصيرًا للشياطين، المحلية 

واالقليمية والدولية.
محاربة التكفير ال تكون بالتكفير المضاد، وال بأي 
نشاط حركي يغذي االستقطابات المذهبية وينشر 
الفرز المذهبي والعنصري إلى كل مؤسسات الدولة 

ومجاالت السلطة ومحيطات السياسة في اليمن.  

> قد يكون في صميم الحلول الرامية إلى 
إيقاف الجرع أن تسارع الدولة إلــى استخدام 
الطاقة المتجددة في اإلنارة والشروع الفوري 
في مد شبكة واسعة في المدن واألرياف لتنفيذ 
هــذا المشروع مهما كانت التكاليف المؤقتة 
ألنها سوف تساعد في النهاية على توفير أكبر 
كمٍّ من الديزل وغيره من المشتقات النفطية، 
ات الكهربائية  إضافة إلــى قطع دابــر اإلطــفــاء
وتبديد مبالغ هائلة من المال العام في غير 
مكانها الطبيعي.. وفي بعض الوزارات وبعض 
المؤسسات دراسات علمية جاهزة ال ينقصها 

سوى وضعها موضع التنفيذ.

د. عبدالعزيز المقالحسامي غالبعبدالناصر المملوح:علي ناجي الرعوي:

> هناك تكفيريون في اليمن وال جــدال، لكن 
مواجهة هؤالء ال تكون بشعارات ذات بعد مذهبي 
وال بخطاب مــواز يتسم باالصطفائية ومفعم 
باليقينيات الــديــنــيــة والــتــعــريــفــات الحصرية 
لجماعة "المؤمنين"، وال بعنوان يجعل من كل 
ناقد لـ"أنصار الله" نصيرًا للشياطين، المحلية 

واالقليمية والدولية.
محاربة التكفير ال تكون بالتكفير المضاد، وال بأي 

ات
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قيادة صحيفة الثورة تقصي الكاتب والشاعر مفرح
تعرض االديب والشاعر والكاتب المبدع جميل مفرح   لقرار اقصاء    

تعسفي من منصب مدير عام اإلدارة الثنائية بصحيفة «الثورة» الذي 
استحقه بجدارة ولم  يتم مراعاة انتاجه االبداعي الذي تجاوز الفي مادة صحفية 

رغم صغر سنه..
«الميثاق» ان قــرارًا اصدرته قيادة مؤسسة الثورة قضى  وذكــرت مصادر لـ

بتعيين مدير جديد وعدم اصدار أي قرار بديل للكاتب والشاعر مفرح..

وارجعت المصادر اسباب القرار اإلقصائي لمفرح من منصبه إلى خلفيات 
سياسية ، كما أوضحت أن  قيادة المؤسسة اتخذت من وقوف االستاذ مفرح مع 
الصحفي وائل شرحة ضد العقوبات التعسفية التي تعرض لها من قبل قيادة 

المؤسسة ذريعة إليقافه عن العمل.
ة «مفرح» و«بديله» في  الجدير بالذكر أنه ال يوجد وجه للمقارنة بين كفاء

المنصب.. ولكنها شرعية «االخونة» وشرعة «المغامرين»!

«غزوة» اإلخوان ضد منتدى التنمية السياسية

وصف  نائب رئيس شرطة دبي، الفريق  
ضاحي خلفان تميم، الزعيم  علي عبدالله 
صالح بأحد القادة القلة في التاريخ الذين حققوا 

منجزات عظيمة..
وتــحــدث خلفان فــي سلسلة تــغــريــدات نشرها 
بموقع تويتر، حول الدور التآمري الذي  لعبته قناة 
"الجزيرة" القطرية ؛ في إثارة وتضليل الشارع في 

اليمن، وتحريضه ضد الزعيم علي عبدالله صالح.
ــارة الحرب  كما عملت  قناة "الــجــزيــرة" على إث

والفتنة في اليمن, وخربت  أمنه واستقراره..
وكشف خلفان عن تــورط الجزيرة في تقديم 
رشاوى لمعارضي الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

فصدقهم البسطاء..
نعيد نشر نص تغريدات  ضاحي خلفان تميم  

المنشورة في حسابه بتويتر:
اليمن بعد علي عبدالله صالح في مهب الريح.. ولن 
تستريح .. إنجازات علي عبدالله صالح إنجازات عظيمة 
في تاريخ اليمن ..أنهى خالف الحدود وأعاد بمساعدة 

اإلمارات بناء السدود ووحد الوطن وأنهى الفتن..
علي عبدالله صالح قائد بمعنى الكلمة سيندم 
اليمن على عــزل علي عبدالله صــالــح يــومــًا مــا.. 
وسيقولون ليته استمر .. لقد كان لليمن االبن األبر..

علي عبدالله صالح شخصية يمنية مرموقة.
الــقــادة الــذيــن ينجزون فــي الــتــاريــخ قــلــة.. علي 

عبدالله صالح احدهم.
خــرج القوم في اليمن خلف فتاة تدعى توكل 

وتركوا القائد الفذ.. وها هي حالهم.. إن الحكمة 
يمانية.. انتبهوا لما اقول: عملت (الجزيرة) على 

ـــارة الــحــرب والفتنة في  إث
اليمن.

خربت (الجزيرة) 
ـــرار  ـــق ـــــن واســـت أم

اليمن.

شنت (الجزيرة) حمالت هوجاء على اليمن من أجل 
أن يدمر كل شيء فيه.. علي عبدالله صالح.. صالح 

المملك،ة إذًا أصبح هدفًا للجزيرة..
الجزيرة أغضبت الشارع على علي عبدالله صالح 

ورشت معارضيه فصدقهم البسطاء.
كنا نسمع بــاإلعــالم الــهــدام فتمثل لنا في قناة 

الجزيرة.

الوحدة اليمنية وحل 
مشكلة الحدود واعادة بناء 

السدود منجزات عظيمة 
حققها الرئيس صالح

قدمت قناة «الجزيرة» رشاوى 
لمعارضي الرئيس السابق

أشعلت  الجزيرة الفتنة 
في اليمن وضربت االمن 

واالستقرار..

وهم «انتصارات» اإلخوان في محرك «سخافة نت»!!
< التغيرات المزلزلة 
الــتــي يشهدها عالمنا 
ــؤكــد واقــعــيــة  الـــيـــوم ت
ــمــثــل الــشــعــبــي الـــذي  ال
يقول «الجمعة الجمعة.. 
والخطبة الخطبة.. وعاق 
والديه.. عاق والديه..»..

وألن مــحــرك «ســخــافــة 
نــــت» يــنــطــبــق عــلــيــه من 
المثل «الجمعة.. الجمعة.. 

ــــــة  ــــــخــــــطــــــب وال
الـــــخـــــطـــــبـــــة..» 
فـــهـــذا مـــا يهمنا 
ــن هـــذا الــمــحــرك  م

ــإلخــوان الـــذي ال  الــتــابــع ل
يتحلى بالمصداقية والنزاهة 
والموضوعية والحيادية، 
كما أنه يمثل صورة قبيحة 

ألساليب اإلخوان في التضليل.. 
ومثلما يستخدمون الدين ومنابر 

المساجد واللحى «المحناة» فلن يضيرهم زج اإلعــالم في 
هذه البؤرة الفتنة..

هذا المحرك وبالتحريك اإلخواني يدوس «أحمر» لتحقيق 
ـــإلخـــوان.. وبــطــريــقــة رخيصة  «انـــتـــصـــارات» مــزعــومــة ل
ومفضوحة.. فمنذ بداية األزمة اغلق هذه المحرك العديد 
من المواقع االخبارية وفي مقدمتها موقع «الميثاق نت» 
التي ظلت تفضح أكاذيب ودجل اإلخوان اإلرهابيين.. وعلى 
الرغم من أن الجماعة قد عطفوا في ستين داهية.. إّال أن 
هذا المحرك اليزال مثل خطيب الجمعة المقزز حق الحارة 
الذي اصبح الشباب امتثاًال لرغبات آبائهم يدخلون المسجد 

ويضعون عطبًا في آذانهم قرفًا من أكاذيبه..
وحتى تتأكدوا فكل «انتصارات» اإلخــوان في 
عمران «طلعت أبــو شريط أحــمــر».. وكلها 

ـــمـــؤتـــمـــر» ارســــل خــــــــرط..  حـــتـــى «ال
طائرات..!!

أســالــيــب التضليل 
وتحريف الحقائق.. 
ــتــالعــب بأهمية  وال
االخبار ومصداقيتها 
ة واحدة  واألكثر قراء
مـــن الــفــضــائــح لقد 
سقطت قــنــاة سجاح 
«الجزيرة» التي جندت كل 
«الخراطين» والمتاجرين 
ــــــش  ــن و«دراوي ــدي ــال ب
الــفــتــاوى.. وســمــاســرة 
ـــل».. واليـــــــزال  ـــي ـــحـــل ـــت ال
«طــالــبــان» اليمن رغــم ذلــك ال 
يتعظون وال يعملون العقل حيث 
يعتقدون ان أساليب الخداع والتضليل في محرك «سخافة 

نت» يمكن ان تجد من يصدقها..
ورغــم شطب الكثير من المواقع االخبارية من محرك 
«سخافة نت» إّال أن المواقع االخبارية التابعة لإلخوان التي 
تتصدر صفحات هذا الموقع تتهاوى يومًا بعد يوم وتفتضح 
أو تسقط اقنعتها لتظهر الوجه الحقيقي والقبيح لمحرك 

«سخافة نت»..
المضحك أن «المؤنتر» اليمني أصبح ينعت من يمارس 
المغالطات وأساليب التضليل ويدعي الورع.. بأنه «رضع 
وسخافة نت» من مستنقع واحــد..!! قالوا ثــور.. قالوا 

احلبوه..

خلفان: علي عبدالله صالح من القادة المتميزين في التاريخ


