
بدر بن عقيل

(األصل)
ستغنى بــه عّما 

ُ
إذا وجــد األصـــل ا

عداه......قال المتنبي :
خذ ماتراه ، ودع شيئًا سمعت به

في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل

(انتصار)
بالصبر..والنفس الطويل...تحرز 

كأس االنتصار.

(يقظة)
يقول مثل إيطالي (استعد لعدوك 

وكأنه أسد حتى لو كان فأرًا )

( الرفق)
ــرك ماتعّسر   ما تّيسر وات

ّ
خــذ

....يــقــول رســـول الــلــه صلى الله 
عليه وآله وسلم «ماكان الرفق في 
شيء إال زانه،، وما نزع من شيء إال 

شانه».

(البصل)
عظمة البصل عند تقطيعه.. 
أنــه يجبرك على ذرف الــدمــوع 

الحارة..!!

(قيود)
ــــصــــعــــب  ــــود....ي ــــي ـــجـــهـــل ق ـــل ل

تحطيمها..!!

عبدالله الصعفاني

وله منافع .. 
من يدري..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

 العدد (١٧٠٠)
االثنني :   ٣/ ٣/ ٢٠١٤م 

  اِّـوافق :١/ جماد أول / ١٤٣٥هـ
Issue (1700)

Monday:3 Mar.  2014

اكتشاف موميات بطول ٧ 
أمتار في كوكبان

عثر مــواطــنــون على  
مـــــدافـــــن صـــخـــريـــة 
فــي جبل بكوكبان محافظة 
المحويت يحتوي على موميات 

بشرية محنطة..
وذكــر احد المواطنين- وكان 
يحمل احد الموميات- انه تواصل 
مع الجهات المعنية في الدولة 
وابلغها عن هذه المقبرة، ولكن 

لم يلق أي تجاوب..
مشيرًا إلى أن هناك موميات 
يصل طولها إلــى أكثر من ٤ 

ــــال فـــي تصريح  أمـــتـــار.. وق
صحفي: هــذه المومية التي 
احملها تعد األصغر بين تلك 

الموميات..
ــم آثــــار عــلــق عــلــى هــذا  عــال
ــــري بــالــقــول:  االكــتــشــاف األث
إن هــذه الموميات تــؤكــد ان 
عــمــلــيــة الــتــحــنــيــط لـــم تكن 
مقصورة على الفراعنة فقط 
وأن هذه المقبرة ستؤكد ان 
اليمنيين أكثر مهارة ودقة في 

التحنيط.

قلعة تعز.. تبتسم للزعيم

بعد عملية ترميم لقلعة القاهرة التاريخية  
بتعز والتي تعد من ضمن المشاريع المهمة 
التي أوالهــا الرئيس السابق علي عبدالله صالح جل 
اهتمامه في اطار حرصه على الحفاظ على مثل هذه 

المعالم المهمة ألجيال الوطن.
مشروع ترميم قلعة القاهرة الذي استمر ١٢ عامًا 

وبتكلفة ٢ مليار و٨٠٠ مليون ريــال 
تم افتتاحه رسميًا الخميس الماضي.. والمؤسف أن 
«مرضى» النفوس  قاموا بإزالة اسم الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح من اللوحة التاريخية للقلعة.
ما أعظمك أيها الزعيم وانت تفضح هؤالء المرضى 

والعجزة.

الببالوي وباسندوة.. الفرق شاسع!!

ــالوي» الــتــي اســتــطــاعــت فض   ــب ــب حــكــومــة «ال
اعتصامي «رابعة والنهضة» بحرفية عالية، 

وهيأت االجواء للجنة الخمسين 
ــــاغــــة  ــــصــــي ل

الدستور الجديد وأمنت االستفتاء عليه بامتياز.
باالضافة الــى تلقينها لإلرهابيين دروســـًا قاسية.. 
وغيرها من االنجازات التي طالت الخدمات االساسية 

لمواطنيها في دولة مصر الشقيقة.
هذه الحكومة قدمت استقالتها فجأة ألن هناك من 
العمال من خرج يهتف في وجهها بأنها حكومة 

مرتعشة ويجب أن ترحل.
بينما حكومة «باسندوة» التي لم تستطع رفع 
المتاريس من الحصبة جاثمة فوق كاهل الشعب 
الذي خرج بشبابه وشيوخه ونسائه وأطفاله صارخًا 
باسقاطها وهاتفًا بتغييرها ومطالبًا برحيلها.. ولكنها 
الى اآلن تأبى أن تخرج بما تبقى من ماء وجهها!!

وزراء في البيوت !!

أبرز الــوزراء الذين يمارسون مهامهم من البيت هو   
ــذي ال  «الفندم» وزيــر الداخلية.. كما أنــه الــوزيــر ال
يمارس أي نشاط ميداني ال على مستوى 

العاصمة صنعاء أو المحافظات..
ــعــض الــــــوزراء  وقــــد جــعــل ب
«الثوار» يتخوفون ويبررون 
ــدوام في  ألنفسهم سبب ال
منازلهم أيضًا.. أســوة بوزير 
الداخلية.. أو جوار 
«الــــداخــــلــــيــــة».. 
ـــذا ال عــجــب ان  ل
يــبــلــغ التسيب 
واالنفالت أعلى 

الدرجات..!!

اليمن والفصل «٧»
اليمنيون أمام مأزق تاريخي حقيقي.. واذا  

لم يدركوا حقيقة الخطر الــذي يهدد 
الجميع فتلك كارثة.. فإذا كان قرار مجلس األمن 
لم ُيتخذ ضد سوريا مثًال.. فما مبرر اتخاذه ضد 
اليمن بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتقال 

السلطة سلميًا.!!
وهل وضُعنا أسوأ من سوريا.. ومن يعتقدون أن 
القرار هو ضد المؤتمر الشعبي العام فعليهم أن 
يتعظوا من دروس الصومال وافغانستان والعراق 

وغيرها!!

حصحص الباطل وحضر الشر  
ــم يــكــن مــنــه مــفــر وفقًا  ـــذي ل ال
للمرّحبين بالقرار األممي ..والمسّهلين 

بالعصا الدولية ..
Ø  القرار حسب المفهوم المصاحب 
جاء حماية للتسوية السياسية وتأكيدًا 
للقول الشعبي : إن من يرفض تناول الماء 

مظفرًا يشربه ” ....“ امأل الفراغ.
ة والتحليل للمشهد  Ø  ولن نحسن القراء
بعد صدور هذا القرار دون أن يتعاون 
الجميع لتجاوز اســتــمــرار هــذا الــقــرار  
بسيئاته الكثيرة ومنافعه التي ال تتجاوز 

منافع الخمر .
Ø  ال بأس من تعدد اآلراء بحيث يقول 
البعض بأنه تفريط مجرم بالسيادة 
ويقول البعض اآلخر بأنه يشبه االضطرار 

إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
ويقول ثالث بأن فيه ما يحققه ” الكّي“ 
كآخر العالج .. غير أن األهم هو أن يكون 
الخالف سلميًا واعيًا بالذات الوطنية بعد 

أن مّس البالد وأهلها الضر..
Ø  لن يتجاوز اليمنيون ما هو عصيب 
ــتــداء بـــدون اســتــدعــاء كــل مــا يطّيب  اب
ــنــفــوس..وتــفــعــيــل إرادة الــتــســامــح  ال
والتصالح ،ورفض مخططات جر البالد 

إلى المزيد من الفوضى والعنف.
Ø  من أبجديات الشفافية والوضوح 
التأكيد على أن الرئيس عبد ربه منصور 
هادي يضطلع بالدور األكبر في إخراج 
البالد من هذا النفق االنتقالي واإلسراع 
ــمــان غير  ـــى بــرل بــخــطــوات الـــوصـــول إل
ديناصوري.. برلمان قادر على التشريع  
وعلى الرقابة ،وقادر على أن يكون مظلة 
للفرح والغضب من أجل الوطن ،وحكومة 
تخدم الناس وال تعبد الذات الشخصية 

أو األحزاب أو األفراد.
Ø  من شأن إجــراء انتخابات تنافسية 
على رئاسة اليمن أن تقدم لنا الرئيس 
هــادي أو غيره بعمق وإيجابية أكبر 
وإرادة سياسية  نؤكد بها أننا بالفعل 
نجحنا ونحن نتحاور ..ونجحنا ونحن 

ننتقل إلى المستقبل.

ثروات «الحفاة» من سابع جد إلى سابع بند

وكأن الخمري إرم ذات العماد!!
البرجوازيون المطالبون باستعادة األموال المنهوبة كانوا   

حتى عام ١٩٧٠م يمشون حفاة، وأجسادهم أفحمتها 
الشمس وهرشتها القمل والكتن!! والشعب يعرفهم من سابع 
جد إلى سابع بند، واليستطيع أحد أن يقول ان األمــوال التي 

يعبثون بها في الداخل والخارج هي من «صندقة» قارون..
كما ال يستطيع أحد أن يكذب علينا ان أباه وجده وسيده كان 
صاحب مناجم ذهب أو مالك ميناء اسمرة أو انه هو الذي استولى 
على السفينة دريا دولت التي زعم سيئ الذكر الكابتن هينس 
انها كانت تحمل ذهبًا ونهبت أمام ساحل أبين، واتخذ االنجليز 

من غرقها ذريعة الحتالل عدن في ١٩ يناير ١٨٣٩م..
صراحة.. كلنا مع استرداد األمــوال المنهوبة، مع من كانت.. 
يا الــلــه.. كلنا نقدم كشفًا بما يمتلكه.. و«ال تضيعوا «....» 

بالحنحنة»..

فها هو علي عبدالله صالح قد اعلن عن أرصدته بتلك المنجزات 
الوطنية.. فقولوا لنا أيها «الدراويش» من أين امتلكتم ثرواتكم.. 
من أين هذه الشركات واالستثمارات والعقارات في الداخل 

والخارج..؟
حتى «العفريت» ال يمكن أن يصدق أن خاتم سليمان عليه 
السالم أو مصباح عالء الدين أو «كتلي» علي محسن وراء ما 
تملكون.. ولن تنطلي على أحد ان السماء تمطر «زلط» أو 
انكم عثرتم على كنز قــارون في احد كهوف أرحب أو في 
خرابة بعصيمات حاشد، أو في أرضية مسورة بالمقعشين 
سواًء في عدن أو المكال أو تهامة.. ولم يثبت أن الخمري أرم 

ذات العماد!!
ــســالم إن  مــا عــلــيــنــا.. اقــنــعــوا لجنة الــنــصــارى عليهم ال

استطعتم..!!


