
بدر بن عقيل

(البان)
إذا كــان الشعراء العرب قد شبهوا المرأة 
الرشيقة بغصن البان نظرًا ألنها شجرة رقيقة، 
إال أنــه في الغرب يطلق عليها اســم شجرة 
الحياة والحب، ألنها تحمل جوانب إنسانية عدة 
للفقراء، لما يمكن أن تمثله من مصدر غذائي 
كامل لهم، وال سيما أنها تنمو بريًا، وتنتشر 

في بالد عدة من قارتي آسيا وافريقيا

(وعد)
إن خلف الوعد ليس من شيم الرجال الكرام.

قال الشاعر:
ُ الخير في وعد إذا كان كاذبًا

 والخير في قول إذا لم يكن فعل

(أزرق)
كلما كتبت بقلم حبره أزرق..الح لي ومن بين 

الورقة..والسطور بحر مدينتي..!!
فيا لــهــذا الــمــد الـــذي اليــريــد أن يفارقني 

ولوللحظة..!!!

(والدة)
قالوا في المثل الشعبي(إذا غاب نجم ظهر زاهر)

وقلنا: هكذا هي اليمن...دائمًا وّالدة..!!

(األصيل)
عندما تداعب شمس األصيل خرطوم الفيل 

بعدن..تجعله لوحة فنية بديعة..

(شحن)
ومازال حبك في شراييني.. جاري الشحن..!!!

عبدالله الصعفاني

أسئلة العجز 
الشامل..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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مـــا لـــم تــحــدث مــفــاجــأة  
فإن األمور تسير باتجاه 
استبدال رفع اسعار المشتقات 
النفطية بطباعة الريال المسافر 
استمطارا للمزيد من أوراق الحناء

¼ وفــي الحالتين نحن مقبلون 
على اتساع رقعة المعاناة كنتيجة 
لــحــكــومــي في  منطقية للعجز ا
الوفاء بالمسؤولية األخالقية تجاه 

الوظيفة و الدور..
¼ ولــن نقول الكالم المفيد في 
ــزمــن المفيد دون أن نقولها  ل ا

ليسمعوها..
استخدموا أدمغتكم وال تتوقفوا 
عند النفط فقط فاليمن ليست 
مجرد أنبوب تحت رحمة مفجر 

معلوم..
¼ الشعب يعرف عجزكم وعجز 
ــذي يمنع من  الــمــوارد ولكن ما ال
النظر في مــوارد ال تحتاج منكم 
الى أي عصف ذهني خارج الملكات 

الضامرة..
ما الــذي يمنعكم من أن تعلنوا 

ايقاف الفساد داخل وزاراتكم..؟
كم عدد الكشوفات الوهمية في 

السلك المدني والعسكري..؟
ــســفــارات و  ¼ كــم تستنزف ال
الملحقيات من األموال؟كم عدد 
الــذيــن بلغوا األجلين واليــزالــون 
حجر عثرة امــام خريجين على 

أرصفة البطالة.
هل تتسع صدوركم لمزيد من 

األسئلة؟
أين تذهب أموال الصناديق؟ماهي 
الحكمة في استيرادنا للتونة والبن 

والتمور والماء..؟
¼ أتــوقــف عند هــذا الــقــدر من 
ميات ستبقى وغيرها  استفها
معلقة منتظرة إما اثبات أن في 
اليمن حكومة تملك ولو المنطق 
التبريري في تفسير هذا العجز 

الشامل.

بعد أن فشل كل «الدراويش» من التأثير   
على المؤتمر الشعبي العام وسقطت 
كل الرهانات بذوبانه وانتهائه بعد خروجه 
من الحكم.. وخابت كل الظنون واألوهــام في 
اجتثاثه أو تفريخه أو تجنيحه.. وخسئت كل 
الدسائس والمؤامرات في خلق خصومات بين 
قيادته - بعد كل ذلك وأمام الصورة الوطنية 
العظيمة للمؤتمريين التي تجسد تالحمهم 
واصطفافهم خلف قيادتهم التنظيمية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح والمناضل عبدربه 
منصور هادي.. أدرك المتساقطون والشوائب 
والطحالب وناكرو الجميل وأدعياء الطهارة 
والبالونات المنتفخة بالفساد ونخاسوا المواقف، 
والدارويش أدركــوا أنهم أمام تنظيم عصي 
على التفكيك أو التشكيك، وأنهم أمام كوادر 
وتكوينات وقواعد مؤتمرية تفرق بين الزبد 

وما ينفع الناس..
مــا نريد الــوصــول إليه ان المتآمرين على 

المؤتمر الشعبي ممن ضل سعيهم في هذا 
الوطن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا 
ظهروا مؤخرًا بين ناصح غير أمين للمؤتمر أو 
ه أو هالٍك يرجو نصره أو خائن  نادم يخطب ودَّ

يطلب عفوه..
وهنا علينا أن نقول لهؤالء هــذه المرة لن 
يكون المؤتمر مطية لرهاناتكم القادمة 
ولم يعد مظلة لعبثكم أو طوقًا لنجاتكم من 

حساب الجماهير وسياط التاريخ!!
ص إليه هنا ليستوعبه 

ُ
ومــا ينبغي أن نخل

الذين اليزالون يهيمون في غيهم إن المؤتمر 
 

َ
كسب الجوالت كلها والرهانات أيضًا ولم يتبق
أمامه اليوم إّال رهــان واحــد فقط هو رهان 
الشعب اليمني عليه في تحمل المسئولية 
النقاذ الوطن من عبث المتآمرين والنهوض 
به في اتجاه البناء والتنمية، واستغالل خبراته 
ــه مــن أجـــل مستقبل أفــضــل لكل  ات ــاء ــف وك

اليمنيين.

«خبابير» دوليون!!
استطاعت فوضى الربيع في بالدنا أن تفكك   

ْبرة» وتعبثرها إلى «خبابير» كثيرة 
ُ
كلمة «الخ
في كل المجاالت.

راجــعــوا الــيــافــطــات على الــشــوارع أو النشرات 
خصوصًا على شاشة «الجزيرة» وستجدون «الخبير 
العسكري»، «الخبير الدولي للتدريب»، «الخبير 
السياسي»، «الخبير في مجال اإلرهــاب»، «الخبير 
في المجال الثوري»، «الخبير في حقوق اإلنسان»، 
َبَيرة» إلى النسوان حتى عرفت إحداهن 

ْ
وامتدت «الخ

«الخبيرة الدولية في  نفسها إلحــدى الفضائيات بـ
الحوار الوطني الشامل»..

اللهم إنك أنت الخبير بهم فزكِّ عقولهم يارب!!!

د «الدراويش»! المؤتمر.. وتودُّ

اإلخوان.. والحرب على الرئيس
وصــل حــزب اإلصـــالح «اإلخــــوان» إلى   

حالة نفسية صعبة جدًا.. وانحطاط 
خلقي وقيمي غير مسبوق، 

بتلك الحملة الــقــذرة 
الـــتـــي يـــحـــاولـــون من 
خاللها التطاول على 
رئيس الجمهورية 
الــمــنــاضــل عــبــدربــه 
مـــنـــصـــور هــــــادي.. 
بعد ان كان البعض 
يعتقد أن قلة أدب 
اإلخـــــوان هـــي فقط 

ضد المؤتمر الشعبي 
العام وقيادته.. لكن اتضح 

ان قلة أدب اإلخــوان اصبحت موجهة ضد 
رئىس الجمهورية أكثر بكثير من حمالت 

الــتــحــريــض والــتــكــفــيــر ضد 
الحوثيين إلى درجة اصبح 
الـــشـــارع الــيــمــنــي يسخر 
ــذيــن قد  مــن اإلخــــوان وال
ــوا.. وكــذبــوا وظللوا  كــذب
ــم يعد أمــامــهــم إّال أن  ول
يــتــهــمــوا الــرئــيــس إذا لم 
يستجيب لمطالبهم بأنه 
أيضًا يدعم من يتهموهم 

بسب الصحابة..
هـــؤالء السفهاء يجب 
ردعــهــم وايقافهم 
عند حــدودهــم. 
وإذا لـــم يــجــدوا 
عين حمراء فسيتجاوزون كل الحدود كما 

فعلوها مع الرئيس السابق.

عبدالجبار سعد

الحوثي واإلخوان !!

البعض أو فلنقل الكثير وأنا منهم  نفكر أنه لو أن  اإلخوان المسلمين وبني األحمر  
قصدوا السيد عبد الملك الحوثي وعقدوا معه حلفا لكان األمر أهو ن عليهم بكثير 
من المؤتمر الشعبي العام برغم يقيني أن الزعيم علي عبدالله صالح لن يتردد في قبولهم 
وا إليه معتذرين سواء أكانوا صادقين أم كاذبين بغض النظر عن موقف كثير من  إن جاء
المؤتمريين  لكنه لن يفيدهم في موضوع الحوثي وتخليصهم من قبضته ألنه ببساطة 

ال يريد أن يكون طرفا ضد طرف يمني أيا كان .

وهم يريدون من يعينهم على الحوثي فقط  ولن يجدوا من يعينهم عليه  في هذه المرحلة 
فالكل يعرف تقلباتهم   فخير لهم أن يقصدوا الحوثي وحده ويضعوا حدا لمالحقاته لهم  
وقد سبق لهم أن اجتمعوا وإياه في ساحة الجامعة ومعهم اللواء األحمر ذاته قائد كل الحروب 
ضدهم فلن يعجزهم إعادة الحلف ولكن هذه المرة  لن يكونوا هم من يقبض الثمن كماحدث 

في السابق فيكفيهم  هذه المرة من الغنيمة السالمة وكفى بها غنيمة .
فهل يفعلون ؟

فساد 
باألرقام

قــامــت وزارة الــتــعــلــيــم الفني   
ــي بــرصــد  ــمــهــن والـــتـــدريـــب ال
مخصصات مالية خــالل الــعــام المالي 
٢٠١٢م وبمبلغ (٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ريال، مقابل تنفيذ العديد من المشاريع 
االستثمارية (البرنامج االستثماري) 
للوزارة، على الرغم ان تلك المشاريع 
االســتــثــمــاريــة مــازالــت قــيــد اإلعـــداد 
والدراسات والتصاميم مما يشير إلى 

رصد مخصصات مالية غير حقيقية.

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
لعام ٢٠١٣م..

حكومة الوفاق تعلن وفاة البردوني للمرة الثانية

إغالق قطاع الفتاة بالتعليم الفني

فقدت خزينة الدولة تريليون ريال   
يمني أي ألفين مليار والمليار ألف 
مليون قرش ينطح قرش اختفت العام الماضي 
على يد مسئولين في حكومة الوفاق الوطني- 
صغار، كبار- في جرائم فساد أشد غموضًا 
وتعقيدًا من قضية اختفاء الطائرة الماليزية..
المهم الشفافية.. في السابق كنا نرى عيب 
حكومتنا أنها عــوراء أمام اليوم فإنها عمياء 

وبلسان ونــص نجحت فــي أن تعمل وكيلة 
للمطلقات..

أخيرًا أعلنت حكومة باسندوة موت الشاعر 
عبدالله البردوني للمرة الثانية بعد قطع 
٣٠ ألف  المستحقات الشهرية لمكتبته 
ريال اضطرت القائمين عليها الغالق أبواب 
البردوني ومطالبة الجهات المعنية إعــادة 
الـــ٣٠ ألف ريــال المنقطعة منذ ..... أشهر 

وكــذا رواتــب الموظفين الذين هم األســاس 
متطوعين بأجر رمزي مقداره ٧ أالف ريال..
ــاســنــدوة  لـــو أنــهــم «مــطــوعــيــن» لــكــان ب
استقبلهم فــي مكتبه ووجــه الــوزيــر صخر 
يبحث الماليين لهم في الــحــال.. إنما اغالق 
بوابة مكتبة البردوني ليست قضية محافظة 
ــوفــاق تـــدرك أيــضــًا أن  بأكملها.. حكومة ال

للفذران مطالب في المكتبة ولها األولوية.

في الوقت الذي تخوض المرأة نضاًال بطوليًا لنيل حقوقها..   
ها هو أحد الوزراء الذين قذفتهم ساحات التغرير يتخذ 
قرارًا ثوريًا من طراز جديد ويغلق قطاع المرأة بوزارة التعليم 
الفني والتدريب المهني.. وحسب مصادر مطلعة فقد صادر 

معالي الوزير ميزانية القطاع لتغطية سفرياته..
إن المرأة اليمنية مطالبة التضامن مع االستاذة لمياء اإلرياني 
جبرت على اغالق القطاع بفرمان من 

ُ
رئيس قطاع المرأة التي أ

الوزير.. فهل تنتصر المرأة وتحافظ على الحقوق المكتسبة..


