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7 يحررها/
توفيق الشرعبي

أبــراج
قبال  إ نتهى  ا  : لسياحة ا
السياح إل��ى ب��ادن��ا.. فاحذر 
الخاطفين فلم يعد في وزارتك 

شيء مهم سواك..

النقل: تخلص من اسطوانة 
الغاز القريبة من غرفة النوم، 
واعلم أن بعض الظن حقٌّ.. 

و»مش كل مرّة تسلم الجرة«!

الرياضة: أمامك خيارات 
كثيرة إلن��ق��اذ أن��دي��ة عريقة 
تحتضر.. وإخراج الرياضة من 
ش��ؤون القبائل.. َق��وِّ قلبك 

فالفرصة سانحة..

الصحة: الوضع الصحي في 
تدهور مستمر.. افعل شيئًا وال 
تشغل نفسك بفيروس »الكيد 

السياسي«..

االت��ص��االت: قلقك على 
المستقبل سيفقدك الكثير.. فا 
تتعامل مع الواقع باالتصاالت 

فحضورك فيه أهم..

القانونية: تقليبك للمواجع 
سيجلب لك»العضاريط«.. ال 
تتوتر كثيرًا وح��اول أن تحرر 

نفسك من »الرازم«!!

اإلع����ام: يكثر ش��اك��وك 
وينعدم ش��اك��روك.. وستظل 
تفرز عَُقدَك وفي النهاية ستجد 

»الحاشية« تحمّلك أوزارها..!!

الصناعة: تغذية »اإلمارات« 
ستربك الحركة السعرية في 
السوق.. اتحركْ »فِيسَعْ« فلم 
يعد بإمكانك العيش على مدح 

اآلخرين.

لقائك  عند   : لتخطيط ا
بالسفراء تجنب الخلط بين مهام 

وزارتك ومهام الخارجية.. 

أحد الموظفين يستغل عاقته 
بك »للتهبش«..

الفني: السياسة  التعليم 
التي تدير بها الوزارة ستجعلك 
تتسول احترام الموظفين لك..

ال تقلق بشأن الصفقة التي 
تُطبخ في »الديوان« نصيبك 

في الحفظ والصون!!

األسماك: غنِّ مع بُرِجك 
»إني أتنفسُ تحت الماء.. إني 

أغرق أغرق أغرق«!

الزراعة: ال تجعل الهواجس 
تؤثر على أدائك.. وضح موقفك 

من جرعة الديزل..

»مهاتير«.. سالح بيد عجوز!!
يحاول المجتمع الدولي وكذلك رئيس الجمهورية   

ه��ادي تحسين  المناضل عبدربه منصور 
ص��ورة وأداء حكومة باسندوة علَّ 
وعسى يستقيم اعوجاجها وتتحرر 
من وصاية »الشيخ« و»ال��ح��اج« 
و»الحزب« وتعمل من أجل الوطن!!
ال أعتقد -ب��ت��ات��ًا- أن 
اس��ط��ورة ماليزيا في 
االقتصاد والتنمية السيد 
مهاتير محمد قادر على 
انتشال هذه الحكومة من 

فشلها الذريع وأفكارها »المذحلة«!!
حكومة باسندوة لم تتمكن من تكريس 
صورة براقة في أذهان المواطنين 

من خال منجز يشكرونها عليه..
م��ا ال��ذي يمكن أن يقدمه مهاتير محمد من 
مشورة لحكومة تفضل البقاء خارج احترام الشعب 

والتاريخ؟!!
وما المشورة التي سيسديها »مهاتير« لحكومة غير 
مشغولة بالتنمية وبخدمة المواطنين وليس لديها 

رؤية حتى لرفع المتاريس من الحصبة؟!
كيف سيتعامل ومن أين سيبدأ مهاتير محمد مع 
باسندوة الذي لم يستوعب حتى اآلن أنه رئيس حكومة 
وفاق وليس بدائيًا ال يتردد في خطاباته عن التباهي 

بغرائزه؟!!
ال بأس أن ننشد المستقبل األفضل مع أسطورة 
ماليزيا.. ولكن مع هذه الحكومة لن يكون سوى ساح 

بيد عجوز!!

عشرات الوثائق تثبت فساد الحكومة:

حسين األحمر يوجه »سميع« بتوظيف
 8 من »مليشياته« في الكهرباء

تجربة حكومة  
ال������وف������اق 
قصيرة ج��دًا ولكنها 
تحمل م��ن ال��ب��اوي 
والنزوات الشيطانية 
ما لم تقترفه حكومة 
اس��ت��م��رت س��ن��وات.. 
لقد انغمست حكومة 
باسندوة في ملذات 
د  لفسا ا مستنقع  و
ونزوة السيطرة حتى 
النخاع.. لكنها تدعي 
ال��ن��زاه��ة وتضلل 
ع��ل��ى ال��ب��س��ط��اء من 
المواطنين.. والوثائق 

تفضحها.
ن���ح���ن ف����ي ه���ذه 
الصفحة ال نتجنى وال 
نبالغ وال نتهم جزافًا 
وال نريد »الشرشحة« 
ب��أح��د، ولكن خطاب 
حكومة الوفاق تفوح 
م��ن��ه روائ����ح عفنة 
جميعًا  منا  تتطلب 

وضع حدٍ له وتعرية المتشدقين بالنزاهة.. 
سبق وأن نشرنا وثائق تكشف حجم المخالفات 
وخصوصًا المالية التي تصرفها الحكومة من 
خلف األبواب على التطرف والقتل والصراع.. 

وسبق أن نشرنا وثائق 
من  و مة  لحكو ا تفضح 
ي��ح��رك��ه��ا م���ن ال��خ��ل��ف 
من  ك��ث��ر  ا واستعرضنا 
وثيقة موجهة الى وزير 
االدارة المحلية من قبل 
ال��م��ت��م��رد ع��ل��ي محسن 
مديرين  بتعيين  تلزمه 
للمديريات من أصحاب 

المتمرد.
وه��ا نحن نستثير ذك��اء 
القارئ في معرفة حقيقة 
من يدعون الطهارة والنزاهة 
ون��ط��رح بين يديه وثيقة 
موجهة من حسين األحمر 

الى وزير الكهرباء صالح 
س��م��ي��ع ي��ط��ل��ب فيه 

االول م��ن االخير 
نية  ثما توظيف 

م��ن أت��ب��اع��ه، 
وه��ي وثيقة 

ت���س���ان���د 
ع���ش���رات 
ال��وث��ائ��ق 
واألدلة التي تثبت أن باسندوة 
يسخّرون  لمشترك  ا ء  ا ووزر
مناصبهم لخدمة أغراض حزبية 
ولصالح قيادات غارقة في الفساد.

باسندوة يرفض لبس »الجنبية«
تضغط أحزاب في المشترك بقوة   

على الحاج باسندوة أن يظهر 
في خطابه القادم وهو البس 

ر  االعتبا ل��رد  »جنبية« 
للقبائل التي أساء لها 

في  ًا  كثير باسندوة 
بقة  لسا ا ته  با خطا
لتخلف  ا سبب  نها  بأ
والفوضى ومساندة 

ال��م��س��ت��ب��دي��ن 
وم��خ��ال��ف��ة 

القوانين.
وأك��دت مصادر مطلعة أن باسندوة 
الي��زال يرفض كل طلبات المشترك 
بخصوص القبائل، وقال: إن كانت 
قد ساندت ودعمت المعتصمين 
فهذا شيء يخصها وحدها ولن 
يكون على حساب »ربطة 

عنقي« الكرفتة!!
وأش��ارت المصادر الى أن حميد 
األح��م��ر غضب غضبًا ش��دي��دًا من 
باسندوة عندما وص��ف االخير 
»الجنبية« بأنها رمز للتخلف 
القبلي وظهوره 
بها إساءة للدولة 
ال��م��دن��ي��ة التي 
ليها  ا ي��ط��م��ح 
الشباب وخرجوا 
من أجلها الى 

الساحات.

ما يخفيه النائح!!
مؤخرًا بدأ الرأي العام المحلي والدولي  

يستوعب ما يخفيه 
ب��اس��ن��دوة م��ن زي��ف وراء 
»ن��واح��ه« المستأجر وأن 

لم  لفجَّة«  »ا تصريحاته 
تكن زالت أو خيانة لسان..

 لقد أدركوا أن »الباسندوة« 
ليس س��وى أداة تدميرية 

ي��دي��ره��ا »ح��م��ي��د« ويحركها 
»المشترك« ويتحكم بها »المتمرد« 

إلثارة النعرات وممارسة االنتقام من 
خال خطاباته وقراراته الهدامة..

»الهيستيريا«  بحالة  ب��اس��ن��دوة مصاب 
الهجومية واالتهامية لطرف محدد.. وهي 
حالة استفحلت وتتطور باتجاه »الخرف« 
فتارة ينهج الزيف ويخطئ بحق القبائل 

وتارة يعد الناس بصنع الجنة.. ومرة 
يتعهد بإخراجهم م��ن تحت خط 

الفقر..
وفي النهاية نكتشف أن ما يقوله 

باسندوة مجرد هذيان »موجَّه« من قبل أناس 
سجاتهم موبوءة بالفساد وقضايا المظلومين 

من كل أنحاء الوطن..
ما يحز في النفس أن باسندوة مصدق نفسه 
و»مشعّب« كثيرًا، وكأنه ال يرضى بمعرفة أن 
الشعب لم يعد تنطلي عليه الدموع والحكاوى 
الهزيلة واالدع��اءات الكاذبة وأصبح يدرك ما 

يضره وما ينفعه..
اعتقد أنه اذا لم يحافظ باسندوة على 

الناصع من صفحات تاريخه، فإن الشعب 
سيمنحه عما قريب إجازة إجبارية أو 

تسريحًا مفتوحًا!!

أدرج��ت وزارة الداخلية اسم  
المدعو »عبداهلل علي صالح 
رقيصان« ضمن القائمة السوداء بتهمة 
ضلوعه بتفجير أنبوب النفط االسبوع 
الماضي وعممت الوزارة اسم المتهم لدى 
مختلف إدارات األمن بالمحافظات والمنافذ 
الحدودية التابعة للجمهورية اليمنية إللقاء 

القبض عليه..
 الغريب أن وزير الداخلية قبل أيام عمم 
على الجهات آنفة الذكر اسقاط أسماء 

»59« متهمًا بأعمال إرهابية وتخريبية.
أحد الخبثاء علق على ما تقوم به 
الداخلية بالقول: »إن الدكتور قحطان 
سية  سيا ت  صا لفحو لتهم  ا يخضع 
وان��ت��م��اءات حزبية ووالءات قبلية، 
وبناًء على ذلك يرسل بالروشتة إلى 

المنافذ«!!

فحوصات 
يا وزراءنا..  قحطان!!

صح النوم!!

ال���ص���م���ت ال����ذي   
يمارسه بعض وزراء 
المؤتمر في حكومة الوفاق 

مخيف.
ن��ح��ن ال ن��ري��ده��م أن 
 . . لمستحيل ا ا  ي��ص��ن��ع��و
ا  يعملو ن  أ فقط  عليهم 
ب��م��س��ؤول��ي��ة وال يقبلوا 
بالمهزلة أو الوضع الشاذ 

الذي تعيشه الحكومة.
الناس علَّقوا على وزرائنا 
اآلمال وانتظروا منهم أداًء 
لرائد،  ا بتنظيمهم  يليق 
لعام،  ا الشعبي  المؤتمر 
فا يعقل أن يقابل الوزراء 

أملهم ب�»صمت وِبيد«!!
بعضهم يتحدث من »خلف 
ل��ق��ف��ه« وي��س��ي��ئ لنفسه 

ولحزبه، وعندما تسأله: 
لماذا قلت كذا وكذا؟!

يرد ببرودة »سياسة أريد 
أن أنجح في مهامي«!!

ص��ح ال��ن��وم ي��ا ه���ؤالء.. 
فأنتم ال تعملون بالقطعة 
أو باليومية ولستم شغَّالين 

»فزعه« مع باسندوة..
أنتم وزراء تعبرون عن 
سياسة حزب تحمَّل أمانة 
خدمة الشعب والوطن من 
أقصاه إلى أقصاه.. إال إذا 
كان قد صدقتم بأن الشعب 
هم أولئك »المزعبقون« 
في الخيام، فهذا شأن آخر 
فايمكن أن تصحوا منه 
إال بصدمة كهربائية.. أهه 

طفيت الكهرباء!!

حزب »اإلصالح« يطبع المنهج 
الدراسي للعام القادم

إذا كانت الضرورة قد فرضت على وزير التربية   
الدكتور عبدالقادر األش��ول طباعة الكتاب 
المدرسي للعام الدراسي القادم خارج المؤسسة العامة 
لمطابع الكتاب المدرسي التابعة للوزارة ألسباب يعلمها 
الراسخون في »اإلص��اح« فالمفترض على الوزير 
»اإلصاحي« أن يعمل مناقصة لتتنافس المطابع 
التجارية بحيادية وشفافية، لكن الذي حصل هو اختيار 
الوزير لمطابع مجموعة الجيل الجديد التي يملكها 
أمين عام حزب »االشول« عبدالوهاب اآلنسي والتوجيه 
بصرف مبلغ 4 مليارات ريال للمجموعة، وهو مبلغ كبير 
كان سيفيد ال��وزارة ومطابعها ويحسن من المستوى 
المعيشي لموظفي مطابع الكتاب المدرسي لو تمت 

الطباعة فيها كما يحصل كل عام..
ربما أن الوزير تصرَّف من ب��اب »األق��رب��ون أولى 
بالمعروف« وبالعمولة!! متجاهًا شيئًا اسمه »العبث 

بالمال العام«!!

الوجيه يعين مديرًا لـ»مشروع تحديث 
المالية العامة« خارج الحالة الوظيفية

كشفت وث��ائ��ق أن وزي��ر   
المالية صخر الوجيه أصدر 
ق��رارًا وزاري��ًا رقم )102( لسنة 
2012م قضى بتعيين غيان 
محمد الشايف م��دي��رًا تنفيذيًا 
لمشروع »تحديث المالية العامة«.
وأف�����ادت ال��خ��دم��ة المدنية 
ف��ي م��ذك��رة لها وف��ق��ًا لموقع 
»االشتراكي ن��ت« بأنه قد تم 

ال��رج��وع إل��ى ق��اع��دة البيانات 
واتضح عدم وجود غيان محمد 
الشايف ضمن ق��اع��دة بيانات 
موظفي القطاع المدني واألمني 
وال��ع��س��ك��ري حتى ي��وم األح��د 
الموافق 4 / 6 / 2012م وذلك 
بحسب ما ورد إليها من البيانات 
الصادرة بإفادة من وزارة الداخلية 

والدفاع حتى 1 / 9 / 2010م.


