
تهانينا للصيعري 
عين الزميل   

االستاذ علي 
ي  لصيعر ا عــمــر 
ــــشــــاراً  مــــســــت
لمحافظ  إعالمياً 
حــــضــــرمــــوت.. 
ــا لــه  ــن ــات ــي ــن ــم ت

بالتوفيق..
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< أغرب ما سمعته من طبيب أن 
من مشاكل األطباء في بالدنا أن 
المريض اليمني يحتاج الى دورة 
تدريبية يتعلم فيها كيف يكون 

مريضاً..
اعــتــقــدت فــي الــبــدايــة أن هذا 
الطبيب يبالغ أو يعبر عن حالة 
سوداوية من النظرة الى األمور، 
لكنه أصر على إثبات أننا فعالً ال 
نجيد حتى المرض مثل الناس.. 
ما رأيكم في اعتبار ما قاله مجرد 

ادعاء محل شك؟!
على  تكشف  لطبيب:  ا يــقــول 
مريضك فيتحرك وأنــت تفحصه 
ــأن هناك من دس في ثيابه  وك

عقرباً..
وتحاول تشخيص المرض الذي 
جاء به الى العيادة فيشرح كل شيء 

إالّ المرض الذي جاء من أجله!!
ويبدأ  بالخيط  تمسك  وعندما 
الحديث عن مرضه الحقيقي فهو 
إما يبالغ في وصف األعراض طمعاً 
في مزيد من االهتمام والكثير من 
«المقويات» أو يقلل من شأن ما 
يحس به، ربما خوفاً من فاتورة 

العالج أو حتى ال يزعج مرافقيه..
ويواصل الطبيب شكواه:

تكتب الروشتة فيتحول األمر الى 
شريعة حول ما هو العالج األهم 
وما هو األرخص ومن أية صيدلية.. 
وعندما تضع له حمية كأن يتوقف 
عن تناول الملح أو الــدهــون أو 
السكر يؤكد لك في الزيارة القادمة 
أنه التزم حرفياً.. وعندما تحاصره 
يعترف بأنه لم يلتهم أكثر من 
ــد على  صحن مقليات وملح زاي
لــمــرق ونصف كيلو طحينية..  ا
فضالً عن أن المريض لدينا يوقف 
استخدام كورس المضاد الحيوي 
في منتصفه أو بمجرد بدء شعوره 
عندنا  لــمــريــض  وا  . بالتحسن.
مستعجل ومتردد.. بحيث يمكن أن 
يزور أكثر من طبيب ويتنقل بين 

أدوية أكثر من روشتة..
وأتوقف عند هذا القدر ألسألكم: 
هل حقاً نحن ال نمتلك القدرة حتى 

على المرض مثل خلق اهللا؟!

عبداهللا الصعفاني
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  عبد الجبار سعد

اإلعالم الرسمي ضد الحوار
أنْ تواصل أحزاب  المشترك خطابها   

السياسي واإلعالمي الذي يتعارض 
مع روح الوفاق والتسوية، فذلك غير مقبول 

ويتطلب تدخل رعاة المبادرة..
لكن أنْ يتم تسخير وســائــل اإلعــالم 
الرسمية للتحريض ضد التسوية السياسية 
وتعبئة الشارع وتمجيد العنف باسم الثورة 
ضد أعضاء المؤتمر وحلفائه، فذلك يعني 
التحضير للحرب واالنقالب على المبادرة 

الخليجية وآليتها وخداع المجتمع الدولي.

إجازة العيد 9 أيام 
بين 4 جدران

الخدمة   رة  وزا عــلــنــت  أ
المدنية بــأن إجــازة عيد 
األضــحــى المبارك ستبدأ يوم 
الخميس ٩ ذو الحجة ١٤٣٣هـ 
الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٢م، 
لجمعة  ا يـــوم  ــي  ف وستنتهي 
الموافق ٢ نوفمبر ٢٠١٢م.. حيث 
سيبدأ الدوام الرسمي يوم السبت 

الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٢م.
وما يؤسف له أن هذه االجــازة 
الطويلة قد جعلت منها الحكومة 
أيــام كآبة فأكثر من ٨٠٪ من 
.. وأوالدهم  الموظفين بدون اضاحٍ
بدون كسوة العيد.. واألسوأ من 
ذلك ان الحكومة تتعمد من وراء 
سياسة االفقار منع زيارة االرحام 
وليقضي الموظفون أيام اجازتهم 
والــخــلــود (٩) أيــام بين أربعة 

جدران..
ال أعاد اهللا علينا حكومة كهذه.. 
ونسأل اهللا أن يفرج كربة شعبنا.

الجندي يواصل عقد مؤتمره الصحفي 
سخر األستاذ عبده الجندي- عضو  

اللجنة العامة الناطق اإلعالمي 
للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
الــوطــنــي- مــن التسريبات اإلعالمية 
المريضة التي تروج الكاذيب وتزعم ان 
عدم عقد مؤتمره الصحفي االسبوعي: 

يرجع لخالفات مالية او توجيهات عليا..
ونفى األستاذ عبده الجندي لـ»الميثاق» 
صحة تلك المزاعم.. مؤكداً ان ظروفه 
الصحية حالت دون عقد المؤتمر الصحفي 
االسبوعي والتي تستدعي السفر للعالج 

في الخارج.

مــا تنشره بعض  وقـــال معلقاً على 
المواقع اإلخبارية : يبدو أن الذين يطلقون 
الشائعات من قبل بعض احزاب المشترك 
يجدون في مؤتمراتي الصحفية ضالتهم 
ومــا يشبع رغباتهم، ولهذا يمارسون 
الضغط اعالمياً بإطالق االشاعات الجباري 

على مواصلة عقد المؤتمر الصحفي.
ووعد األستاذ الجندي الجميع بمواصلة 
عقد مؤتمره الصحفي اسبوعياً لتوضيح 
الحقائق للشعب حول مختلف القضايا 
الوطنية.. عقب عودته من رحلته العالجية 

خارج الوطن.

تضامناً مع االستاذ الفهيدي

اعالميو المؤتمر يواجهون الخطر
ــرة  ــت ــف ـــرت ال ـــه < أظ
لــمــاضــيــة فيما يخص  ا
حــريــات الـــرأي والتعبير 
واألمانة الصحافية حقيقة 
ت  شخصيا ك  هــنــا ن  ا
ــي الــمــشــتــرك تسعى  ف
لمحاكمة اعالميي المؤتمر 
في  عليهم  لتضييق  ا و
نقل الحقيقة وابداء الرأي 
مما يحدث على الساحة 

الوطنية.
لــلــمــرة الــثــانــيــة يمثل 
الـــزمـــيـــل عــبــدالــمــلــك 
الفهيدي- رئيس تحرير 

المؤتمر نت- أمام نيابة 
لمطبوعات  وا فة  الصحا
على خلفية شكوى رفعت 
ــده مــن وزيـــرة حقوق  ض
االنسان حورية مشهور 

ــب فــيــهــا بحبس  تــطــال
الفهيدي لنشره تناوالت 
لسوء  تطرقت  اعالمية 
ـــوزارة والــوزيــرة..  أداء ال
واليزال اعالميو المؤتمر 
يواجهون خطر المحاكمات 

والتهديدات..
نتضامن مــع االســتــاذ 
عــبــدالــمــلــك الــفــهــيــدي 
رئيس تحرير المؤتمر نت 
والصحفي الالمع والقلم 
الــمــوقــف.. والمؤتمري 
الصادق.. والوطني الغيور 

الذي ال يفرط بالثوابت ..

الماليين ستسائل قيادة المؤتمر
  ان يقبل المؤتمر بنصف التمثيل 
ــالح في  الــذي يحصل عليه حــزب اإلص
المؤتمر الوطني للحوار فتلك مؤامرة 

اليجب السكوت عنها..
واستمرار التعامل مع المؤتمر بهذا 
ــو يملك أكثر مــن (٣)  ــوب- وه ــل األس

ماليين عضو على مستوى امتداد التراب 
الوطني- سيجعل قيادة المؤتمر أمام 

مساءلة الماليين من أبناء الشعب..
فهل يعقل أن يحصل المؤتمر وحلفاؤه 
على ٦ ممثلين واإلصالح على ١٣ ممثالً.. 
إنها قسمة ضيزى.. وعلى قيادة المؤتمر 

ان تتحمل مسؤوليتها.

كل عام والجميع بخير
تهنئ صحيفة «الميثاق» القيادة السياسية والتنظيمية وجماهير 

الشعب بعيد األضحى المبارك..
وتنوه لقرائها الكرام أنها ستعاود الصدور بعد إجازة العيد..

وكل عام والجميع بخير


