
بدر بن عقيل

« المستحيل » 
التطلب المستحيل.. إنك كالقابض على 

الماء..!! 
قال الشاعر: 

فأصبحت من ليلي الغداة كقابض 
على الماء خانته فروج األصابع 

« نوافير »
من بين كل النوافير في العالم تظل 
نوافير مدينة روما االيطالية قطعًا 
أثرية تشكل عنصرًا مهمًا في تراث 

المدينة الفني..

« قف ..» 
إذا انــت دائمًا حامل سكينك على 
عباد الله.. أقول لك: قف.. عند حدك!! 

« دراية »
قال الشاعر: 

فدع ياعاذلي لومي فإني 
بشمس بالد أرضي منك أخبر 
.. وقدها مقالة «كلين أدرى بغدراء 

بيته»

« ساهرة »
 الحصون البيضاء على قمة جبل 

المكال..
إنها العيون الساهرة.. واألمينة على 

مدينة تستحق.. 

« وحشة » 
ليست وحشة في العالم كله كتلك 

التي في المدن الكبيرة..!!! 

عبدالله الصعفاني

فجايع 
مهنية ..!!

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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إمام «الغــدر»
 إلى متى يا ريس؟!

الشعب عندما طفح من العيش بالغدر 
وضاق من سياسة التجويع التي اتبعها 
بيت حميد الدين خرج بثورة سبتمبر 
١٩٦٢م واسقط كل الكوابيس وخفافيش 
الظالم.. اليوم الوزير سميع ال يكترث 
بمعاناة الشعب ومشغول بلجنة صياغة 
الدستور.. وزعالن لآلخر.. وقرر اطفاء 
الكهرباء وال أحد يقول له: ليش.. وجعل 
من نفسه إمامًا للغدر ليعاقب الشعب، 
فمنذ صدور القرار الدولي لم تعد وزارته 
تعلن عن اعمال تخريب تقف وراء انقطاع 
الكهرباء.. ورغم ذلك ال أحد في الدولة أو 
منابر المساجد أو إعالم العمراني يتحدث 
عن معاناة الشعب بكامله ووفاة المرضى 
في غرف العمليات وتلف المواد الغذائية.. 

و.. و.. الخ.
يا رئيس الجمهورية ارحم شعبك الذي 
خرج يتحدى الرصاص ويخترق المتاريس 
وفوهات البنادق ليمنحك صوته.. فهذا 
الوزير اليزال حزبه يعتقد أن الكهرباء 

حرام ومن المفاسد.

الفتـــوى الملعونة !!

تكشف بشاعة ربيع االخوان

الصورة التي تهز العالم

ــوان هم أول من انتهك حرمة بيوت الله   جماعة االخ
بإقدامهم على ارتكاب  جريمة مسجد دار الرئاسة في اول 
جمعة من شهر رجب والتي استهدفوا فيها  حياة رئيس 
الجمهورية السابق وكبار رجال الدولة .. يومها  رقصوا 

ديسكو وغنوا وذبحوا الذبائح وتبادلوا العناق فرحًا.. 
وعندما يولول االصــالح اليوم على معسكراتهم التي 
ينسفها الحوثي ويزعمون انها مساجد ..او عندما يتباكون 
على مدرسة .. وهم من  اصدروا فتوى تجيز  احتالل  كل 

المدارس بالجمهورية والجامعات ..وظــلــوا  يــرددون  
(صرختهم ) الملعونة ..(ال دراسة وال تدريس إال بسقوط 
الرئيس) فهنا يكمن  خطر الفكر المأزوم  ورفض التعايش 

مع اآلخر .. 
اليمنيون لم يعرفوا في تاريخهم  تطرفًا بهذه الوحشية 
والتي كشرت عن انيابها من داخل خيم االخوان والحوثي 
ة اختراعه  في ساحة التغرير عندما اعلن الزنداني براء

واستقبلها الحوثيون بالصرخة  .. 

يواجه رجال االعمال حرب تطفيش ففي االمس اختطف رجل 
االعمال عبدالكريم الشرفي في لحج وتم قتله.. وقبل عام اغتيل 
رجل االعمال خالد محمد شارب، وقبل اسبوع تم االعتداء على رجال 
االعمال محمد أبو الرجال، هذه الحرب موجهة ضد شركاء في بناء 

اليمن الجديد ومساهمين في التنمية.

قصاء د. عبدالرحمن فرحان من جامعة صنعاء
< يتواصل االنتقام الحزبي ضد أعضاء المؤتمر بصورة غير مسبوقة.. 
وها هو القيادي المؤتمري الدكتور عبدالرحمن أحمد فرحان - كلية 
التجارة بجامعة صنعاء يوقف عن التدريس بصورة غير قانونية.. وذلك 
بعد أن تم منعه من وضع اختبارات لطالبه الذين درسهم خالل الترم 

األول.
واألسوأ من ذلك هو جريمة مصادرة راتبه منذ أربعة أشهر رغم أن 

رئيس الجامعة وعد قبل فترة بإطالقه لكن ذلك لم يتحقق.
قضية.. ال يجب السكوت عنها..

< الصورة التي التقطت لسكان مخيم اليرموك في 
سوريا اظهرت حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب 
السوري الشقيق بعد ثورة ربيع االخوان وهم يتدفقون 
كالسيل بحثًا عــن مــســاعــدة تقدمها المنظمات 

اإلنسانية..
المأساة التي نقلتها الصورة هي حصاد ربيع االخوان.. 

فقد وصفها البعض بمشهد من يوم القيامة..
الــصــورة لفتت اهتمام الـــرأي الــعــام العالمي، فقد 
نشرتها ألف صحيفة عالمية.. واختارتها ١٨٣ منظمة 
إنسانية لتسليط الضوء على معاناة الشعب السوري.. 
كما تصدرت االهتمام في شبكة التواصل االجتماعي 

فيسبوك وتويتر..
هذا ويجري عرضها في شاشة كبيرة في نيويورك 

لتحصل على ٢٣ مليون تغريدة..
عدد سكان الشعب السوري الشقيق.

المتنفذون وبائعو األوهام استقبلوا المهندس خالد بحاح وزير النفط 
والمعادن بأزمة الديزل وهي محاولة إلرباك الوزير.

الوزير الشاب خالد بحاح بالتأكيد قادر وبجدارة على ردع المتغولين 
والمخربين ومفتعلي األزمات واستثمار معاناة المواطنين بهدف الكسب 

غير المشروع عبر السوق السوداء.
فقد خبر اليمنيون الوزير بحاح.. صاحب قرار وموقف وال يبحث عن 

شماعات.

أزمة الديزل.. والوزير بحاح

لمصلحة من محاربة رجال  االعمال ؟

د. العثربي.. 
سالمات

الدكتور علي مطهر العثربي 
القيادي المؤتمري تعرض لوعكة 

صحية ألزمته الفراش..
لعثربي  ا للدكتور  تنا  تمنيا
بالشفاء العاجل والنهوض من 
جديد لمواصلة أدواره الوطنية 
في المجال األكاديمي والعمل 

الثقافي واإلعالمي..

بعض القنوات الفضائية المحلية تضرب 
ــارت  الــنــظــام األخــالقــي بعنف حــتــى ص
مشاهدتها شديدة الشبه بمتابعة حفلة 

كذب أو فلم رعب قبل النوم.
*  مصيبة وكارثة مهنية عندما تشاهد 
إعالميًا مسّبع مرّبع وهو يعطي المشاهدين 
انطباعًا تركه من المساء السابق عنوانه 
سيل من الكذب المطبوع بحالة انفعالية 
لو أنها في بلد آخر لكانت كافية الستدعاء 
متخصص في األمراض النفسية والعصبية.
* بجد .. هل من لــوازم مقدم برنامج 
تلفزيوني أن يكذب على مــدار ساعة أو 
أكثر عدة أيــام كل أسبوع ثم ال تشاهد 
على وجهه حمرة خجل أو انقباضة جفن 
.. والحظوا هنا أنني ال أستهدف االسم 
وإنما استهدف هذه الفكرة الفاسدة وهذا 
االفتراء المسموم الذي يضر الشخص ويلحق 

األذى بالحزب والممول وباألخالق .
*  صحيح أن من يدفع المهر يحدد اسم 
العروسة وشكلها ولكن هل من سبيل 
للتوازن بين االسترزاق وبين أن ال يخسر 
ــوازم صناعة  اإلعالمي نفسه؟ وهــل من ل
اإلعالم أن يتحول اإلعالمي إلى مجرد عبد 
مأمور ال يقول إال ما تمليه عليه شطحات 

سياسي أو وجاهة .
* ال بأس أن تعبر أي قناة عن رؤية من 
تمثله ورؤيــة من يدفع ولكن هل يمكن 
ــرام عقول  ــت أن يتم ذلــك بــشــيء مــن اح

المشاهدين .
*  على األقــل.. فقط احترموا أن الناس 
يدركون أن أكبر خدمة للفوضى أن يرى 
إعالمي الفساد والفتن ثم يبرر وينفخ في 

النار ويعرض النظام األخالقي للضرب ..!!
*  كثيرًا ما يأخذنا الفضول للضغط على 
ريموت كنترول يأتي بالغث فنرى مقدمي 
برامج شديدي الشبه بمن يقدم على عملية 
انتحارية ،ما يدفع للسؤال.. أما من فكرة 
مهنية أو وطنية داخل هذا الرأس الفارغ.. 

قاتل الله الخراصون.


