
تركيا واللعبة القذرة!!

شحنة األسلحة التركية التي تم ضبطها الخميس  
في منطقة ذباب محافظة تعز وعثر فيها على 
«٢٠,٠٠٠» مسدس بينها كاتمة للصوت.. تتطلب من 
الحكومة أن تحدد موقفاً من هذه اللعبة التركية القذرة.. 
أو على األقل تطلب من تركيا إشعارها رسمياً فتح أسواق 
لها لتجارة األسلحة في بالدنا، وإن كانت هذه الشحنات 
تتخذ من اليمن «ترانزيت» فقط فيجب تذكيرها أن حدود 

سوريا ليست عبر اليمن.

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
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شبام
مشهد مدينة شبام حضرموت مع غروب 
الشمس بديع جداً، حيث تبدو المدينة 
أشبه بقطعة «كيكة» كبيرة في أعالها، 
الكريمة البيضاء المائلة لالصفرار، وبعدد 
متوهج من ضوء وخيوط شموع الشفق..
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المزيف
الصديق المزيف كالعملة المزيفة ال 

تكتشف إال عند التعامل..
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الموت
الــخــوف مــن الــمــوت أشــد مــن الموت 
نفسه.. يقول علي بن أبي طالب -رضي 
اهللا عنه- : «استهينوا بالموت، فإن 

مرارته في خوفه».
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االنتظار
توقع حدوث الشيء وانتظاره أشد إيالماً 
للنفوس من الوقوع فيه، قال البحتري : 

أجدك ما المكروه إال ارتقابه
 وأبرح مما حل ما يتوقع
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شيخوخة
من األدلــة على زحف الهرم الينا هو 
ابتهاجنا  بقول اآلخرين أننا نبدو صغاراًَ.
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الطاؤوس
في عالم الطيور يحق للطاؤوس فقط 

ان يتباهى ويزهو بريشه وجماله..

عبداهللا الصعفاني

أريد أن أسأل السفير التركي بصنعاء   
ــان  ــه رجــب طيب أردوغ ومــن ورائ
ورفاقه األتراك : كيف لمواطن يمني أن 
يتفهمكم وسط كل هذه األسلحة التركية 
التي ال تتوقَّف عن العبور إلى شواطئ 

اليمن؟ 
 ۹  أعرف أنني أحد المعجبين بالتجربة 
التركية.. لكنني حائر حول الدوافع التي 
تفضي إلى االبتعاث أو التواطؤ مع تصدير 
كل هذه األسلحة إلى مستعمرتهم القديمة 
التي سميناها في مناهجنا غزواً وأحياناً 
فتحاً ثم عززنا األمر بنصب تذكاري تأكيداً 
لرصيدنا في بنك السذاجة وحسن النية. 
۹  تــكــرر شحنات األسلحة التركية   
المهربة لليمن التي تكتسب خطورتها من 
قتلها الصامت وسهولة تداولها بين األيدي 
اء األتراك عن تعريفهم  ز لسؤال األشقَّ يحفِّ
لمعنى أن تقبض السلطات اليمنية على 
عــشــرات اآلالف مــن قطع الــســالح، وما 
خفي كان أعظم وأخطر على بلد محاصر 

بالمخاوف. 
 ۹  أنتم عقالء.. والعاقل هو من يقنع 
غيره حتى وهو يهرب من السؤال المتعلِّق 
لعين.. فاألمر  باألسلحة قائالً : لسنا مطَّ
محض بسكويت أو أن هذه أسلحة ال تقتل 
في تركيا.. فما عالقة التبريرات المستفزة 

باستنطاق العقل واحترام المنطق؟!
۹  األسلحة التركية بلغت من تكرار   
وصولها إلى اليمن حد أن أخبارها لم تعد 
تهبط علينا كالصاعقة مع أنها تشير إلى 
أن هناك وهنا من يركضون نحو تفخيخ 
اليمن ومصادرة كل ما تبقَّى عند أبنائها 

من شظايا الحكمة. 
 ۹  ومع األسف فإننا في اليمن لم نعد 
ــون يمنياً وأنا  نسأل أنفسنا : كيف أك
أتعايش مع فكرة التهريب المتوحش 

لألسلحة إلى اليمن؟ 
وكيف أتمتّع باليسير من الذكاء وأنا 
أرفض التفكير في أسئلة من نوع : كيف 
تم إلغاء التأشيرة إلى تركيا عندما تعلَّق 
األمر باستقبال المسلَّحين المطلوبين 

للقتال في سوريا؟ 
و لماذا تم التراجع عن الفكرة عندما 
تحقَّق الغرض ليغلَق الباب أمام اليمني 
ــارة تركيا بدافع العالج  الراغب في زي

والسياحة؟ 
 ۹  باليمني الفصيح أقول : أمان يا تركي 

أمان!! 

اإلحباط.. االنهزام.. االنكسار.. عقدة االنتقام..   أمان يا تركي أمان..!! 
الحقد على النجاح واإلبداع.. الكراهية للحب 
والسعادة.. اليأس وفقدان األمل واالنعزال.. هذه 
وغيرها أمراض ال يعاني منها أشخاص.. بل لقد أثبتت 
أزمة اليمن أن ثمة أحزاب ايضاً وجماعات تعاني منها 
وبشدة.. لذا فالمراهنة على أحزاب كهذه لقيادة اليمن 

نحو المستقبل رهان خاسر.. ومغامرة انتحارية.
اليوم اليمن بحاجة ماسة للخروج من األزمة.. ومن 
الفخ.. وحقول األلغام أو الموت المجنون الذي يتربص 
بالجميع.. ال وقت.. وال حاجة لنا لنبحث ونختلف كيف 
سقطنا الى عمق هذه الهاوية السحيقة.. إنما األولى 
هو كيف نخرج من هذه الورطة القاتلة وأن ننقذ بالدنا 

وشعبنا من هذا الطاعون الذي جلبناه ألنفسنا.
إن أمامنا مخاطر وتحديات كبيرة تتطلب من 
األحــزاب أن تسمو فــوق كل الصغائر وتستشعر 
جسامة المسؤوليات التاريخية، وتحرص على  سالمة 
ومستقبل شعب ووطــن وال تظل أسيرة الماضي 
وتبحث في االخطاء أو من خلق األول البيضة أم 
الدجاجة!! أو تخوض معارك لهذه الجماعة أو لتلك 

القبيلة أو المنطقة.
فهذا المشهد الممتلئ بالضجيج الذي نتابعه اليوم 
عن حراك جنوبي.. وحراك تهامي.. وحراك مأربي.. 
وغيرها حتى أصبح الحراكيون في كل بيت يجعلنا 
نشعر أننا نزداد عجزاً عن الحركة، ألن هذه الهويات 
الصغيرة حتى وإن كانت صغيرة كالقمل إالّ انها تسبب 
حكة في الجسد وسهراً وأرقاً لإلنسان والحال كذلك 
بالنسبة لألوطان أيضاً.. لكننا نجد أن تلك القيود 
تتحطم عندما يقف المناضل عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية - يرسم لنا مالمح المستقبل 
الجديد الــذي ينشده كل اليمنيين، وتتجلى هذه 
الحقيقة في تلك الرسائل التي تبعث الحياة في روح 
شعب أنهكته األزمة والخطاب االنهزامي السوداوي 
المحبط، الذي اليزال يحاصرنا إلى اليوم ويكاد يخنقنا 
بعد أن انظم إلى تلك الجوقة بعض ممثلي مؤتمر 

الحوار.
أجزم أن رئيس الجمهورية خالل ترؤسه اجتماع 
الحكومة األسبوع الماضي- قد أدرك حاجة الشارع 
لى  إ يتطلع  شعب  حلم  تحمل  ئل  لرسا ليمني  ا
المستقبل، لذا فقد حرص ان يضع الجميع أمام 
ضرورة االرتقاء بخطابهم وأداء مسؤولياتهم التي 
ترتقي إلى مستوى الهم الوطني سواًء في الحكومة 

أو في أروقة مؤتمر الحوار أو غير ذلك..
 رسائل أكدت عظمة القائد الذي يذود عن وطن 
وشعب ليالً ونهاراً.. قائد يريد أن تجسد الحكومة 
والمتحاورون فعالً تلك السياسات الوطنية الكبيرة 

والتي ال تفرق بين أبناء الوطن أبداً.
ونتمنى أن ال يظل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
كلٌّ يدندن على مشروعه الصغير.. وقد حان الوقت 
ليكبروا بحجم مشاكل الوطن وتحدياته.. ويجسدوا 
الى  الوطنية وال يتحولوا  المسؤولية  بخطابهم 

مناطقيين أوغير ذلك من المسميات المقيتة.
حقيقة.. أشعر بالطمأنينة وبثقة كبيرة أن مؤتمر 
الحوار سيحقق النتائج المرجوة طالما والمناضل 
عبدربه منصور هادي يقود هذه المعركة الوطنية 
ويحمل راياتها.. فقد خبره اليمنيون قائد انتصارات 
في أخطر المعارك في تاريخنا المعاصر.. وليذهب 

المتساقطون الى مزبلة التاريخ.

محمد أنعم

رغم 
المحبطين.. 
نثق بالرئيس

حرية الصحافة.. والمتاجرون بالكلمة
ـــوم    ـــي فــــي ال

العالمي لحرية 
الصحافة.. وسائل 

اإلعــالم اليمنية 
ـــة  ـــب ـــال ـــط م
بـــالـــتـــوقـــف 

ل  و لمسؤ ا
أمام حرية 

ــة  ــصــحــاف ال
وقـــداســـة الــكــلــمــة 

ورسالتها الوطنية..
إن أخطر انتهاك تتعرض له حرية 
الصحافة اليوم ليس في االعتداءات 
التي يتعرض لها زمــالء المهنة أو 
المحاكمات الترهيبية لقمع أصحاب 
الرأي.. بل هو عندما يتسلل الى بالط 
صاحبة الجاللة الكذابون ومروجو 

الشائعات والمبتزون والمتاجرون 
بالكلمة وشرف وقداسة 

المهنة.
ر  صا لقد   . . حقيقةً
األولـــــى أن نــدافــع 
ــة  ــري ــــن ح ع
ــصــحــافــة  ال
ــــــي  ــــــت ال
ــك  ــه ــت ــن ت
من الداخل.. 
ويكفي إلدراك 

الــحــقــيــقــة هــــــذه 
المؤلمة مــا جــاء فــي كلمة رئيس 
الجمهورية خــالل تــرؤســه اجتماع 
الحكومة حيث وتحدث بمرارة عن 
ــاري وســائــل اإلعــالم  ــب اســتــمــرار ت

المختلفة لإلساءة الى سمعة اليمن..!

ترشيح «حصن ثال» لجائزة اآلغا خان 
الدولية للعمارة 2013م

هايل المذابي

ــا خــان الدولية   رشحت مؤسسة اآلغ
للهندسة المعمارية «حصن ثال» لنيل 

جائزتها للعام ٢٠١٣م.
ووفقاً لموقع (جرين برافيت) المهتم بأخبار 
البيئة في الشرق األوسط باللغة اإلنجليزية 
فقد رشحت مؤسسة اآلغا خان حصن ثال للفوز 
بجائزة الهندسة المعمارية للعام ٢٠١٣ والتي 

تبلغ مليون دوالر ضمن عشرين ترشيحاً.
وقال الموقع إن اليمن ليست فقط واحدة من 
أهم وأكبر الدول التي تضم مجموعة كبيرة 
من األبراج الطينية والمعروفة باسم «مانهاتن 
الصحراء» لكنها تضم أيضا مجموعة رائعة من 
المباني الحجرية التي يعود تاريخها إلى األلفية 
األولى قبل الميالد، ويشمل هذا حصن ثال الذي 
يعد واحداً من ٢٠ بناء مرشح لجائزة اآلغا خان 

٢٠١٣ للعمارة.

الباحث العبيدي يتوصل إلى اختراع مهم للمرضى
ليمني   ا لباحث  ا سجل 

ــالن  ــي ابــــراهــــيــــم س
العبيدي الدارس في ماليزيا- 
دكتوراة في هندسة االتصاالت 
وااللكترونيات- بــراءة اختراع 
 WIRELESS BODY فــي (
 A R E A  N E T W O R K
APPLICATIONS ) المتمثل 
فــي هوائيات ذات تصاميم 
خاصة يعمل على تقليل تشتت 

الموجات الكهرومغناطسية عند مالمستها 
للجسم من اجل قراءة بيانات دقيقة للجسم 
و يتميز هذا االختراع بصغر حجمه حيث 

يمكن وضعه في جسم المريض 
عند مزاولته لحياته االعتيادية 
كساعة يد لمراقبة خصائص 
وكثافة دم المريض باستمرار 
وارسال موجات تنبيهية لوحدة 
التحكم للمستشفى او الطبيب 
المختص عند وجــود اي خلل 
في كثافة دم المريض النقاذ 
حياته قبل اصابته بجلطة، حيث 
سيساعد هذا االختراع الكثير 
من المرضى الذين يحتاجون الى متابعة 
طبية دائمة كالمصابين بالسكري والضغظ 

والقلب ومن اصيبوا بجلطات سابقاً.

مل» تغلق  «القُ
مدرسة في تعز

تسببت «القمل»   
«والـــكـــتـــن» في 
إغالق مدرسة أنموذجية 

في محافظة تعز..
وأكد أحد أولياء األمور 
أن إدارة  مدرسة الشهيدة 
نعمة رسام بمدينة تعز 
ــالق المدرسة  ــررت إغ ق
لــمــدة أســبــوع لتتمكن 
فحة  مكا مــن  ة  ر ا د إل ا
التي  حشرات «الكتن» 

هددت صحة الطالبات.
مشيراً الى أن  اهمال 
الــنــظــافــة كــانــت وراء 
لتلك  الكثيف  االنتشار 
الــحــشــرة الــمــزعــجــة 
فاضطرت إدارة المدرسة 
إلى إعالن حالة الطوارئ 
واســتــدعــاء فــريــق من 
المكتب الزراعي لتحديد 
نــــوع مـــن الــمــبــيــدات 

للسيطرة على الوضع.

جماعات الهيكل تدعو إلى 
اقتحام المسجد األقصى

ــات   ــاع ــم تـــعـــتـــزم ج
على  تطلق  ية  د يهو
نفسها «مجلس منظمات من 
أجل الهيكل» تنظيم اقتحامٍ 
جماعي للمسجد األقصى من 
قبل باب األسباط وذلك ليلتي-

يوم الثالثاء واالربعاء المقبلين 
، وذلك بالتزامن مع الذكرى 
المشئومة الـ «٤٦» الستكمال 
احتالل شطري مدينة القدس.

من جهتها اعتبرت «مؤسسة 
األقصى» أن اعتزام المنظمات 
اليهودية اقتحام األقصى، يأتي 
ضمن سياق تصعيد االحتالل 
ومحاولة فرض واقع جديد في 
المسجد األقصى، األمر الذي 
يستدعي التنبه الشديد للدفاع 
عن حرمة األقصى وإنقاذه من 
براثن االحتالل، وهو واجب 

األمة كلّها .

المذيع الكبسي سالمات
ض   تعر

ميل  لز ا
االعـــالمـــي في 
قناة اليمن اليوم 
احــمــد الكبسي 
ــروري  لــحــادث م
مؤسف أدى الى 
اصابته بكسور 
ــه،  ــي ــدم فــــي ق
ويتلقى الــعــالج حاليا فــي إحــدى 
مستشفيات  العاصمة صنعاء، كما 

خضع إلجراء عملية جراحية..
أسرة تحرير الميثاق  تسأل اهللا ان 
يمن عليه بالشفاء العاجل والخروج 
لته  رسا ء  دا ا ليواصل  لسالمة  با

الوطنية.

التميز له عنوان !!
تم اختيار  

ــل   ــي ــزم ال
 - لضلعي ا يحيى 
الـــمـــشـــرف على 
الصفحة الرياضية 
ــاق»-  ــث ــي ــم ـــ«ال ب
عضواً في اللجنة 
اإلعالمية لالتحاد 
العربي للتايكواندو 
في االجتماع األخير 

لإلتحاد العربي للعبة الذي 
ــراً في  ــؤخ جــرت أعــمــالــه م

العاصمة االردنية «عمان».
ــي اخــتــيــار الزميل  ــأت وي
تلك  خلفية  على  لضلعي  ا
النجاحات واالسهامات التي 

ــا منذ  ــه قــــام ب
فترة سابقة في 
التفاعل اإليجابي 
والــــنــــشــــاط 
لذي  ا لملحوظ  ا
يــقــوم بـــه في 
تــغــطــيــة كــافــة 
االنــــشــــطــــة 
واألحــــــــــــداث 
ــافــســات  ــن ــم وال
لعربي  دا لالتحا لرياضية  ا
وتــخــصــصــه فـــي تغطية 
ومواكبة كل ما يعتمل في 
الساحة المحلية في بالدنا 
المستوى  ونــشــرهــا على 

العربي إعالمياً.

«االخوان» منظمة 
إرهاب في روسيا

أدرجت موسكو جماعة «االخوان المسلمين»  
ضمن قوائم  المنظمات االرهابية واتهمتها 
بدعم المتمردين الشيشان الذين يريدون إقامة دولة 
إسالمية في منطقة شمال القوقاز الروسية ، وقد 
أصدرت المحكمة العليا الروسية في عام ٢٠٠٣م 
حكماً بحظر عمل جماعة اإلخوان المسلمين في روسيا 

ووصفتها بأنها «منظمة إرهابية».
وسائل االعالم المصري تداولت مؤخراً قيام الوفد 
المصري -الذي زار موسكو مؤخراً- بطلب  رفع الجماعة 
وقيادتها من قوائم اإلرهاب، إال ان حكم المحكمة العليا 

الروسية يقف عائقاً أمام ذلك.


