
بدر بن عقيل

» المكال « 
ان���ا م��ن ه���ذه ال��م��دي��ن��ة ال��ت��ي إذا 
م��اف��ي قلبك ح���ب.. غ��رس��ت فيه 
بذورالحب.. وسقته بماء الوداد..!! 

أنا من المكال. 

»شماتة« 
ش��م��ات��ة االع����داء ق��اس��ي��ة ج���دًا.. 

وغير مقبولة..!! 
قال الشاعر: 

كل المصائب قد تّمر على الفتى 
 فتهون، دون شماتة االعداء 

»ركوع« 
ال���دراه���م.. ي��رك��ع ل��ه��ا ضعيف 

النفس..واإلرادة..!! 

»معجزة« 
اإلب��ل معجزة من معجزات الله 
سبحانه وتعالى...تدعونا دائمآ 
ر والتأمل..!! قال تعالى » أفال 

ّ
للتفك

ينظرون إل��ى اإلب��ل كيف خلقت « 
صدق الله العظيم 

» عطاء« 
م��اك��ت��ب ل��ه ال��ب��ق��اء.. ي��أت��ي منه 

العطاء. 
» اجنحة« 

يقول مثل صيني »ليس لألكذوبة 
أرجل، لكن للفضيحة أجنحة« 

عبدالله الصعفاني

أرقام خطرة ..!!

chief@almethaq.netتأسست عام 1982م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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ك��ل واح��د يخلي باله م��ن اللوحة  
المعدنية لسيارته حتى ال يجد 
نفسه وقد تحّول إلى انتحاري أو إرهابي 
خطير فيما هو في الحقيقة مواطن على 

باب الله.
♢  مبعث التحذير هو اكتشاف األجهزة 
األمنية بين الحين واآلخر أنه العالقة بين 
السيارة التي تقوم بعملية إجرامية وبين 

اللوحة المعدنية العالقة فيها ..
♢  م��ن ي��ح��ت��رف��ون ال��ع��ن��ف واإلره����اب 
لحسابهم أو تنفيذًا ألجندة ال يسرقون 
ال��س��ي��ارة ال��م��ودي��ل السبعيني رغبة في 
جمالها وإنما استفادة من الرقم لتسهيل 
القيام بعمليات إجرامية ض��د ال��ف��رد أو 
المؤسسة أو البالد والهروب من الجريمة 
دونما ترك ألي خيط.. وكأننا أمام الجريمة 

الكاملة..
♢  هذا الحال يفرض على أجهزة األمن أن 
تتعامل مع حطام السيارة القاتلة أو رقمها 
بوعي اليأخذ البريء بالمسيء وعلى من فقد 
لوحة الرقم أو السيارة أن ال يدخر جهدًا 
في اإلبالغ دون أي تأخير وإال وجد نفسه 
في أقبية هي وحدها من تجعل كثيرين 
يكتشفون - ربما للمرة األول��ى - أن في 

اليمن دولة.
♢  وألن الشيء بالشيء يذكر يمكن أن 
تتحول شريحة الهاتف المتواضع والرقم 
العشوائي األكثر تواضعًا واستهالكًا إلى 
سبب في سجن أو قتل صاحبها عندما 
تتعرض للضياع أو اإلع��ارة الجاهلة إلى 
شخص يسيء استخدام الرقم في أعمال 

إجرامية إما جنائية أو حتى أخالقية..
♢  كثيرة ه��ي ش��رائ��ح الهاتف التي ال 
يهتم بها أصحابها فيكتشفون أنهم 
مطالبون بأن يكونوا ضحايا لجرائم شرف 
باستعمال تلك الشرائح م��ن قبل م��ن ال 
ة فيدفع أبرياء  أخ��الق عندهم وال م��روء
ثمن ذلك من كرامتهم وربما من دمائهم 
، خاصة بعد إدخال البرنامج الذي يكشف 
اسم صاحب الرقم وعنوانه فيتم االهتداء 
إليه واالنتقام منه دونما حاجة للشركة 

المزودة بالخدمة .
♢  يمكن أن تتحول شريحة الهاتف 
ال��ق��ات��ل أو ال��م��ع��اك��س ال��ع��اط��ل ورس��ائ��ل 
ومكالمات التهديد إل��ى سبب في حتف 
صاحبها األصلي دون ذنب سوى اإلهمال.. 

ولهذا لزم التحذير.

م��ن أوك���ار ح��زب اإلص���الح »اخ���وان اليمن« ُول��د االره��اب   
واالره��اب��ي��ون.. فمنذ الجريمة االرهابية على المدمرة 
االمريكية »كول« بدأ بيض اخوان اليمن يفقس موتًا ودماء ودمارًا 

وإهالكًا للحرث والنسل.
االرهاب الحقيقي بكل صوره البشعة والدموية وكالة حصرية 
على اخ��وان اليمن.. باألمس استعرض االرهابيون قوتهم في 
خطبتي جمعة الستين بالعاصمة صنعاء..كلهم نفس القطيع.. 
إْن خرجوا بأحزمة ناسفة.. أو مارسوا طقوسهم الشيطانية في 
الشارع باسم الدين.. كلهم جاهزون لقتل وذبح الناس كافة.. ال 
تردعهم تعاليم الدين االسالمي الحنيف وال يلتزمون بطاعة ولي 

األمر الذي يعيش بنفس الشارع..
هؤالء االرهابيون تخرجوا من أوكار الزنداني والديلمي واليدومي 
وعلي محسن األحمر.. كلهم يتعطشون للدماء.. للقتل.. وازهاق 
أرواح األبرياء.. هم أنفسهم الذين اغتالوا الشباب في 18 مارس 
2011م.. ومن نفس األفكار االخوانية لالرهاب تخرج قاتل جار 
 األطباء األمريكيين في جبلة.. تخرج عشرات 

َ
َتلة

َ
الله عمر.. تخرج ق

ومئات االشخاص الذين نفذوا عمليات ارهابية على السفارات 
رهم اخوان اليمن الى  والشركات والسياح األجانب في اليمن.. أو صدَّ
افغانستان والشيشان والعراق وسوريا والدول األوروبية وأمريكا..
االخ���وان االره��اب��ي��ون ال يؤمنون بالحوار وال بمخرجاته، ولن 
ينفذوها بعد ص��دور فتوى كبار »مالليهم«.. وبنفس عقلية 

تنظيم القاعدة لن يلتزموا بقرارات مجلس األمن أو المبادرة 
الخليجية.

هؤالء االرهابيون هم الخطر الحقيقي على العالم وليس على 
التسوية السياسية فحسب، بل واألمن والسلم الدوليين.. فخالل 
ثالث سنوات نفذوا كل مخططات تنظيم القاعدة.. مزقوا الجيش 
واالمن ونهبوا األسلحة من المعسكرات وجندوا 200 ألف متطرف 
في الجيش ودمروا أجهزة األمن واغتالوا مئات الضباط وسيطروا 
على غرف العمليات.. وكل هذا استعدادًا لمعركة إرهابية قادمة.. 
لقد أدرك��ت السعودية ومصر واالم���ارات والبحرين وغيرها 
خطرهم.. وثارت الشعوب ضدهم في ليبيا وتونس وموريتانيا 

وغيرها.
الكل اتخذوا قرارات شجاعة ضد هذا التنظيم االرهابي.. انطالقًا 

من استشعارهم لمسؤولياتهم الوطنية والدينية والقومية 
واإلنسانية.

إن اليمن- وهي تعيش في هذا الجزء المهم من وطننا العربي 
وتشرف على أهم ممر دولي- قد أعلنت موقفها الشجاع وأوصلت 
رسالة واضحة لألشقاء واالصدقاء عبر ذلك الملتقى ال��ذي ضم 
مشائخ وأعيانًا ومنظمات مدنية وال��ذي��ن ت��داع��وا ال��ى صنعاء 
إلعالن رفضهم لالرهاب واالرهابيين بشجاعة، وأكدوا دعمهم 
ات التي اتخذها االشقاء في مصر والسعودية  ومساندتهم لإلجراء

واإلمارات والبحرين وغيرها.
ل��ذا يجب على القيادة السياسية أن ال تسلم اليمن لالخوان 
االرهابيين أو تترك اليمن مالذًا آمنًا لهم لمواصلة تنفيذ تآمراتهم 
على االشقاء واالص��دق��اء من أراضيها.. وإذا ضاق االشقاء ذرعًا 
وسحبوا سفراءهم من الدوحة بسبب القرضاوي و»الجزيرة« والمال 
القطري.. فالبد أن ندرك أن صبر االشقاء له حدود خصوصًا وأن 

أخطر االرهابيين واالنتحاريين يعيشون ويتدربون في اليمن.
إن مصلحة اليمن ليست مع قطر وإي��ران واالخ��وان.. والشعب 
اليمني يثق بحكمة وحنكة الرئيس عبدربه منصور ه��ادي.. 
ليس إلخراج اليمن من األزمة فحسب وإنما إلنقاذها من شرور 
مخططات االرهابيين الذين يتوافدون الى اليمن من مختلف 
دول العالم بعد أن فتح »االخوان« لهم كل المنافذ البرية والجوية 

والبحرية.

اليمنيون مع الخليج 
ضد اإلرهاب

محمد أنعم

المتطاولون.. 
والحصانة!!

ق���ان���ون ال��ح��ص��ان��ة واض���ح  
وال يحتاج إل��ى »دروش���ة« 
خطابية أو م��راه��ق��ة سياسية أو 
مغامرة قضائية أو مواقف انتهازية 
أو ض��غ��وط اب��ت��زازي��ة أو مسيرات 

صبيانية أو خطوات استفزازية.
ال��ح��ص��ان��ة ُب��ن��ي��ت عليها م��ب��ادرة 
وت��س��وي��ة س��ي��اس��ي��ة ح��ق��ن��ت دم��اء 
اليمنيين والضجيج حولها أو النواح 

منها لن يغير فيها شيئًا..
نقول للطفيليات واألق���زام التي 
تتطاول على الزعيم علي عبدالله 
صالح فكروا معنا ببناء دولة تصون 
الجميع واتركوا األوه��ام واصطناع 

البطوالت الزائفة!!
وعلى البالونات المنتفخة بنهب 
األم�����وال ال��ع��ام��ة وأم�����راء ال��ح��روب 
وتجار الموت أن يدركوا أنهم هم 
المستفيدون من الحصانة أما الزعيم 
علي عبدالله ص��ال��ح فهو محصٌن 
بشعبه وبإنجازاته التاريخية لوطنه 

وأمته!

العمل الحزبي في مكتب رئاسة الجمهورية

قصوا من ال ينتمي إلى جماعة   
ُ
بعد أن وظفوا أقاربهم وأ

اإلخوان وسرحوهم من الوظيفة العامة وصادروا حقوقهم 
ومستحقاتهم بدون حق وفي انتهاك فاضح للقانون والدستور..

وأمام استمرار إفساد الوظيفة العامة وسوء استغالل المنصب 
العام وتكريسه لخدمة مصالح حزبية ببجاحة..

ن���ض���ع أم��������ام ه��ي��ئ��ة 
مكافحة ال��ف��س��اد وك��ل 
لحقوقية  لمنظمات ا ا
ص��ورة لوثيقة ص��ادرة 
م����ن م��ك��ت��ب رئ���اس���ة 
ال��ج��م��ه��وري��ة )دائ���رة 
ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات( 
ب���اس���م »اس���ت���م���ارة 
ن����ظ����ام ال�����ك�����وادر 
وال����ش����خ����ص����ي����ات« 
ت�������ت�������ك�������ون م����ن 
س���ب���ع ص���ف���ح���ات.. 
ف����ف����ي ال���ص���ف���ح���ة 
ال��ث��ال��ث��ة ت��ف��رض 
ع���ل���ى ال���م���وظ���ف 
تحديد »االنتماء 
ال��س��ي��اس��ي« في 
سياق »استمارة 
ن��ظ��ام ال���ك���وادر 

والشخصيات«..
ليس هذا فحسب بل الغريب في هذه االستمارة هو مطالبة 
»برقم تلفون العمل.. ورقم تلفون المنزل« مع ض��رورة تحديد 

»مفتاح المدينة«..
إضافة إلى مطالبة الموظف/ الموظفة/ تحديد المحافظة التي 
ينتمي إليها والمحافظة التي ولد فيها خالفًا لطلب معلومات ال 
عالقة لها ال من قريب أو بعيد بشغل الوظيفة العامة 
ولكن تهدف لخدمة أجندة حزبية لتنفيذ مرحلة 
ج���دي���دة م���ن اإلق��ص��اء 
واالب���ع���اد ل��ك��وادر 
وخبرات وطنية 

مؤهلة..
االس��ت��م��ارة ال 
تعنيها الحقوق 
ال����م����ك����ف����ول����ة 
للمواطن دستوريًا.. 
أو شروط شغل الوظيفة 
ال���ع���ام���ة.. ول��ك��ن��ه��ا 
تصنف الموظفين 
حزبيًا ومناطقيًا 
وشافعيًا وزيديًا..

وه������ل ه������ذا م��ن 
م��ه��ام مكتب رئ��اس��ة 

الجمهورية..!

الحباري سيظل مؤتمريًا
رفضت قيادة  

ال����م����ؤت����م����ر 
الشعبي العام استقالة 
رج���ل األع���م���ال الشيخ 
يحيى ال��ح��ب��اري- عضو 
اللجنة ال��دائ��م��ة.. وقال 
االس��ت��اذ ع���ارف ال��زوك��ا 
األمين العام المساعد 
ل��ل��م��ؤت��م��ر: إن ق��ي��ادة 
المؤتمر الشعبي رفضت 

استقالة القيادي يحيى 
الحباري.

م����ؤك����دًا أن ال��ش��ي��خ 
الحباري سيظل يحظى 
باحترام وتقدير قيادات 
المؤتمر الشعبي العام 
وأع��ض��ائ��ه وأن���ص���اره.. 
مشيدًا بمواقفه الوطنية 
والتنظيمية المشرفة 

في مختلف المراحل.

إعالم رسمي لخدمة »االخوان«!!

إلى متى سيظل االعالم  
الرسمي يؤجج األحقاد 
وي��غ��ذي روح ال��ع��داء والكراهية 

بين أبناء الشعب..!!؟
إلى متى سيظل هذا االعالم الذي 
يمول م��ن ق��وت الشعب موجهًا 
لخدمة حزب على حساب المصالح 

الوطنية..؟!
وه���ل م��ن المصلحة الوطنية 
والدينية الترويج كذبًا بأن الحرب 

ف���ي ع���م���ران وص��ن��ع��اء الع��الق��ة 
لالخوان بها..

وإيغار الصدور بأن الحرب بين 
القبائل والحوثيين..؟! واليتوقف 
خبث االخوان الى هنا بل انهم في 
أبواقهم ومنابر المساجد يحرضون 
ضد المؤتمر ويزعمون أنه سبب 

هزائمهم..
فلمصلحة َم��ْن ك��ل ه��ذا العبث 

االخواني..!!؟

مسلحون يمنعون الماء عن المكال

تحول جديد في أساليب المخربين  
ل��ف��رض ع��ق��وب��ات جماعية على 
المواطنين، فبعد ضرب الكهرباء وقطع 
الطرق.. انتقل المخربون الى حرب المياه، 
فمنذ أكثر من اسبوع وسكان مدينة المكال 

يعانون من شحة المياه.. وذلك بسبب قيام 
عناصر مسلحة بالتحكم في خزانات تزويد 
سكان المدينة بالمياه وعدم تزويد المدينة 
بالماء اال بعد أن تطلق السلطات المختصة 

سجناء وتوظيف عناصر منهم..!!

القيادي المؤتمري د. مغلس 
يتعرض لمحاولة اغتيال
ت�����ع�����رض  

ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��ق��ادر مغلس 
عضو اللجنة الدائمة 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ل��م��ح��اول��ة 
اغتيال آثمة من قبل 
عناصر إره��اب��ي��ة في 
م��دي��ن��ة ت��ع��ز.. حيث 
اطلقوا عليه الرصاص 
ف��ي ش���ارع مستشفى 
ال�����ث�����ورة، وه�����و ف��ي 
طريقه الى منزله.. وتم نقله الى مستشفى الثورة 

بعد إصابته في الكتف األيمن بطلق ناري.
هذا ودانت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة وجامعة تعز االع��ت��داء االج��رام��ي ال��ذي 
استهدف الدكتور مغلس، وحملت األجهزة األمنية 
كامل المسؤولية، وطالبت قيادة السلطة المحلية 
واللجنة األمنية  سرعة القبض على مرتكب هذا 

الجرم.
مؤكدين أن أي تقاعس من قبل الجهات المسؤولة 
وفي مقدمتها الجهات األمنية سيدفع بكافة منتسبي 
المؤتمر الشعبي العام ومعهم كل الشرفاء الى تسجيل 
مواقف أكثر صرامة تجاه هذا االنفالت االمني الذي 

تشهده محافظة تعز خصوصًا والوطن عمومًا.

في استهداف لصحيفة »الميثاق«
مسؤولو الكهرباء يكلفون »كلفوت« بقطع التيار 

رغم تسديد قيمة االستهالك

جند مسؤولو الكهرباء »كلفوت« جديد ليتولى مهمة فصل التيار    
عن مقر صحيفة »الميثاق« بصورة متعمدة الى درجة أننا كلفنا 
شخصًا مراجعًا يتردد عليهم اسبوعيًا إلع��ادة التيار وإب��راز فواتير 

التسديد لمسؤولي المنطقة للتكرم بإعادة التيار.
أكثر من عامين ونحن في يومي السبت واألحد نعاني من هذه الحرب 
القذرة.. ورغم ذلك نحاول أن نعتبر فصل التيار خطأ غير مقصود  فصل 
بطريقة السهو.. ولم نكن نتوقع أن يصل الحقد والخبث والتآمر االخواني 

الى هذا المستوى من االنحطاط والقذارة.
واألقبح من كل ذلك أنه البد من صرف حق الربط.. وحق البترول وحق 
الرابط .. وحق البنشر وحق ملعون الوالدين.. فمن يضبط هذا الكلفوت؟
وهنا ننشر ص��ورة ل��ف��ات��ورة التسديد.. بعد أن عجزنا يومين من 

المراجعة.. دون عودة التيار..
للعلم أن مقدار الفاتورة 27.074 ريال تم تسديدها بالكامل وختم 

االستالم واضح في الصورة كما هو مرفق..


