
بدر بن عقيل

«رضى»
ال شيء يمنحنا سعادة وطمأنينة مثل الرضى 

والقناعة بما هو لدينا ولوكان حقيرًا..
ُيقول لبيد:

ــاطــل ـــا خـــال الـــلـــه ب ُأًال كـــل شــــيء م
ـــــــل ــــة زائ ــــال ــــح ـــم الم ـــعـــي وكـــــــل ن

«المقبرة»
اجمل ما في المقبرة..انها ال ترد أحدًا أبدًا..

«مركب»
استمعت لفيروز وهي تغني:
هيال يا واسع.. مركبك راجع

لت: فتساء
متى يرجع بي مركبي إلى مرفأ مدينتي؟!

«التأني»
قالوا: «التقول بر إال قده بين الكبد والصر»

قلنا: التأني مطلوب.. مطلوب.
«صندوق»

إذا حطمت قــلــبــي.. فعليك ان تبحث عن 
الصندوق االســـود.. وحتى تــدرك اي حب كنت 

أكّنه لك..!
«عبوس»

 التجهم.. 
ّ

تطير االبتسامة والضحكة متى ما حل
والعبوس..!!

عبدالله الصعفاني

يتواصل العدد القادم

سالم الله 
على عفاش

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

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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صـدح بالصـــوت يا كــــادح
ويا غــــادي ويــا رايــــــــح

وقـــول الصدق ذه فالــــــــح
وشمس الحـــــــق ما تخفاش

ســـــالم الله على عفــــــاش
*   *   *             
أنــا ما قولهــــــا وحــــــدي

حقائق با تضـــل تمــــــــدي
وبا تشهـــد على عهـــــــدي

 ما ينســــــــــاش
َّ

لقائـــــد قط
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
ثــالث أسنين وشـــــــــــويه

حوال النــاس ملـــــــــــــويه
ــــه يِّ

َ
وكـل مــن جــاء لقى غ

وصــار العيش ما يهنـــاش
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
مناكـــر جابهـــا الباطــــــل

من األحــزاب لـي تناضـــــل
على الكــرسي وتتقاتــــــــل

ـــاش
َّ

وحـــد فاســد وحد غش
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
حكومــــــة مسخره صنعت

فضايح ريتهــــــــا قنعــــت
بمــا نهبتـــه أو ِشْبِعــــــــت

حكومــــه تحتـكم لحنــــاش
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
ثالث إسنـــين مــا شفنــــــا

معنـــــــــــى ْه 
ُ

ل إنجاز  لهــا 
كنــــــا لي  األمــــــن  وذاك 

ِبــِه نهنـــأ رجـــع خشخاش
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
ثمـــار أسنين أضــاعوهـــا

وثـــروة شعب بـا عـــــوها
مراعــي صيـــد قلعـــــوها

ــوا لنا قشقــــــــــاش
َّ

وال خل
ســـــالم الله على عفــــــاش

*   *   *             
نــاء ينضــــح إ ويــومه كل 

ـــــح
َّ

يتوض مستــور  وكــل 
وكل مخفـــي وله مقـــــــدح

ُصِبـــح كلمانــــهم فشفـــاش
ســـــالم الله على عفــــــاش

المكال مساء ٢٠١٤/٥/١٦م

لماذا يبيح اإلخوان دماء الجنود؟

إخوان اليمن عندما يمارسون   
كل أساليب الضغط لوقف 
الحرب ضد اإلرهابيين من عناصر 
القاعدة.. واضح انهم ينطلقون من 
عقيدة تنظيم اإلخوان التي تعتبر 
كل أبناء المجتمع كفارًا -مواطنين 
وجيشًا.. ووحدهم المسلمون فقط 

هم «جماعة اإلخوان»..!!
وبالتالي يعتبرون أنه اليجوز قتل 
عناصر القاعدة لقتلهم جنودًا أو 
أطباء أو حتى مرضى.. مثلما ال يجوز 

قتل مسلم بكافر..
وهــــذه الــعــقــيــدة الشيطانية 
ــقــضــاء بشكل  تـــمـــارس داخــــل ال
واضـــح فــي الحكم ضــد مرتكبي 
المذبحة اإلرهــابــيــة الــتــي سقط 
فيها أكثر من مائة شهيد، وغير 
ذلك من األحكام التي تصدر ضد 
عناصر القاعدة والتي يرجع فيها 
ــى تعاليم  قــضــاة «الــعــرشــانــي» إل
جماعة اإلخــوان وليس الشريعة 

اإلسالمية..

».. الخميس  »
عدد مكرس

فـــــــي إطـــــــار  
احـــتـــفـــائـــهـــا 
بالعيد الوطني الـــ٢٤ 
ــام الــجــمــهــوريــة  ــقــي ل
ـــة تـــصـــدر  ـــي ـــمـــن ـــي ال
صحيفة «الــمــيــثــاق» 
الخميس عددًا مكرسًا 
بالمناسبة.. بــدًال عن 
العدد االعتيادي ليوم 
االثنين القادم الموافق 

٢٦ / ٥ / ٢٠١٤م.
ــا تــســتــغــل هــذه  ــم ك
ـــة لــتــرفــع  ـــاســـب ـــمـــن ال
تهانيها الحارة لموحد 

اليمن رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم 
ــه صــالــح  ــل عــلــي عــبــدال
واالخ المناضل عبدربه 
منصور هـــادي رئيس 
الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين 
الــعــام والــــى جماهير 

شعبنا اليمني.. 
متمنية ان تهل علينا 
لــمــنــاســبــة مستقبًال  ا
وقــد حقق اليمنيون 
كل ما يصبون اليه من 

تقدم وازدهار.

أزمة ماء بالعاصمة.. وقيمة الوايت 
الماء تجاوز (١٠٠٠٠) ريال

كهرباء من قطر وأثيوبيا

ـــون    قـــطـــع مـــواطـــن
مـــحـــتـــجـــون عــــددًا 
من شــوارع امانة العاصمة 
ــمــيــاه تــنــديــدًا  ــات ال ــخــزان ب
باخفاقات حكومة باسندوة 
وفشلها فــي توفير المياه 
لــســكــان الــعــاصــمــة صنعاء، 
الــذيــن يقدر عــددهــم نحو 

(٣) ماليين نسمة.
ونــظــم اآلالف مــن سكان 

ــات  ــف ــة أمــــس وق ــعــاصــم ال
احــتــجــاجــيــة فـــي الـــشـــوارع 
الــــعــــامــــة طــــالــــبــــوا فــيــهــا 
ــاســنــدوة القيام  حــكــومــة ب
بوظيفتها االساسية لتوفير 
احــتــيــاجــاتــهــم مــن الــمــيــاه 
والــكــهــربــاء والــمــشــتــقــات 

النفطية.
ـــــــك اعـــــتـــــذرت  ـــــــى ذل إل
مؤسسة المياه للمواطنين 

والــمــشــتــركــيــن عـــن عــدم 
قدرتها توفير المياه وذلك 
بسبب انقطاع الكهرباء عن 

حقول آبار اإلنتاج.
الجدير بالذكر أن اسعار 
ــــوايــــت الـــمـــاء تـــجـــاوزت  ال
(١٠٠٠٠) ريــال.. وهذا  ـــ ال
ــا ينهك اصــحــاب الــدخــل  م
المحدود وعديمي الدخل 

في العاصمة..

عندما أعلن الوزير اإلخواني سميع أنه   
سيحل مشكلة الكهرباء باستيراد الطاقة 
من أثيوبيا -كما نشرت ذلك وكالة سبأ الخميس- 
فهذا اإلعــالن يأتي ضمن محاولة قطرية عبر 
حكومة اإلخوان للتآمر على مصر.. حيث تسعى 
الدوحة لدعم اثيوبيا إلنجاز مشروع سد النهضة 
بهدف ضرب مصر.. وفتحت شهية األثيوبيين 

من خالل تحويل اليمن إلى سوق لتصدير الطاقة 
التي سيتم انتاجها من سد النهضة..

«الميثاق» ان  هذا فيما تفيد مصادر خاصة لـ
الدوحة مستعدة لدفع ثمن تكلفة حرب المياه 
ضد مصر ومعاقبة الشعب المصري إما بالموت 
عطشًا أو غرقًا عقابًا على اسقاطهم نظام 

اإلخوان ومولدات «سنونو» أكيد للفيلة!!

علي عمر الصيعري

صنعاء غارقة
 في الظالم

مسيرة.. إلحياء ذكرى 
شهداء األمن المركزي 

بالسبعين
تعتزم العديد من الفعاليات   

لــوطــنــيــة تنظيم مسيرة  ا
يــوم ٢١ مايو وفــاء لشهداء األمن 
المركزي الذين سقطوا في االعتداء 
االرهابي البشع أثناء أداء البروفات 

لالحتفال بالعيد الوطني.
وتتصدر هذه الفعاليات الحملة 
الشعبية لمناصرة الجيش والتي 
نــاشــدت الــجــمــيــع الــمــشــاركــة في 
المسيرة لتأكيد دعم شعبنا للجيش 
واألمن في المعركة البطولية التي 
يخوضونها ضد االرهاب وداعميه.


