
الحديدة/ سبأ
الوردية  األنشطة  أمس  الحديدة  بمحافظة  السرطان  لمكافحة  الوطنية  المؤسسة  دشنت 
للتوعية والتثقيف بسرطان الثدي وطرق الفحص الذاتي بنزول ميداني لمديريــة زبـيــد تحت 

شعار " الكشف المبكر.. أمل وحياة" .
وسيقوم فريق الحملة الذي تشارك فيه طبيبة متخصصة بإلقاء محاضرات علمية وتطبيقات 
عملية وتوزيع برشورات توعوية للمستهدفات حول طرق الفحص الذاتي وصور توضيحية لذلك.
وذكرت مدير إدارة المرأة والطفل بالمؤسسة عايدة القباطي لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن 
المؤسسة تستهدف في حملتها التي تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي أكتوبر 

لهذا العام مديريات الحوك والحالي والميناء وباجل وبيت الفقيه وزبيد.
وأشادت بتعاون السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة مع المؤسسة وأنشطتها 

وكذا تذليل الصعوبات إلنجاح الحملة في المدارس والمديريات المستهدفة.

قام متخصصون من جامعة لندن، بإشراف البروفيسور أدريان شيوك باختراع جهاز خارج عن 
المألوف، هو عبارة عن شوكة قادرة على تغيير طعم المنتجات، وفقا لصحيفة التلغراف.

وينبعث من الشوكة تيار كهربائي ضعيف يؤثر على عمل المستقبالت في تجويف الفم مما 
يجعل الطعام حلوا أو مالحا، ويؤكد العلماء أنها ال تشكل خطرا على الجسم البشري.

ووجد الخبراء أن الطعم الحلو في الطعام الدافئ يتم تقبله بشكل أكبر منه في الطعام البارد، 
ولهذا بسبب يتم تسخين المكونات إلى حوالي 40 درجة مئوية.

وقد تم تقديم نموذج من الشوكة الذكية المسماة " Taste Buddy" في برمنغهام في معرض 
العلماء والمهندسين الشباب " The Big Bang UK". ويدعي المطورون أن الغرض الرئيسي من 
هذه الشوكة هو جعل الغذاء صحيا أكثر، إذ يمكن للناس استهالك كميات أقل من الملح والسكر 
باستخدام هذا الجهاز، مما ينعكس بشكل مفيد على الجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز 

القلبي الوعائي، كما أنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

عمر  تحديد  استطاعوا  جيولوجيين  علماء  أن  البريطانية  غارديان"  "ذي  صحيفة  أوردت 
النظير األسترالي لنصب ستونهنج البريطاني الشهير واتضح لهم أن النصب األسترالي أقدم من 

نظيره بأكثر من ضعفين.
كما وجد العلماء هناك أشياء تعزو إلى موقع سكن اإلنسان القديم بالقرب من النصب مباشرة 

مما يدل على أن النشاط الزراعي بدأ القدماء بممارسته لنحو 12 ألف سنة خلت.
كوكبنا.  على  مكتشف  حجري  مرصد  أقدم  األسترالي  النصب  اعتبار  يمكن  يبدو  ما  وعلى 
وتسمح نقاطه الهندسية بتحديد مواعيد اعتدال الليل والنهار واالنقالب الشمسي في الصيف 

والشتاء.
األرض.  على  دائرة  تشكل  التي  البازلتية  الصخور  من  عدد  عن  عبارة  األسترالي  والنصب 
ويساوي ارتفاع هذه الصخور 1 مترا تقريبا. ويقع النصب في موقع عاش سكان أستراليا األصليون 

فيه على بعد 45 كيلومترا غربي ملبورن.
وقد شيد نصب ستونهنج البريطاني في سهل سليسبري بمقاطعة ويلتشير في جنوب غرب 
إنجلترا في أواخر العصر الحجري وأوائل العصر البرونزي منذ 5-4 آالف سنة. ويبلغ وزن أضخم 
صخور النصب البريطاني 40-30 طنا. وبقيت الغاية من إقامة هذا النصب غير معروفة بشكل 

نهائي حتى اآلن.

تدشني أنشطة الكشف املبكر عن سرطان تدشني أنشطة الكشف املبكر عن سرطان 
الثدي يف الحديدةالثدي يف الحديدة

اخرتاع شوكة تغري نكهة األطعمةاخرتاع شوكة تغري نكهة األطعمة

اكتشاف أقدم مرصد حجري يف تاريخ البشر اكتشاف أقدم مرصد حجري يف تاريخ البشر 

عمران / سبأ
ضبطت األجهزة األمنية واللجان الشعبية 103كيلو جرامات من الحشيش 

بمحافظة عمران.
الشعبية  واللجان  األمنية  األجهزة  أن  "سبأ"  لوكالة  أمني  مصدر  وأوضح 
ضبطت هذه الكمية وكانت مخبأة داخل خزان الديزل لسيارة من نوع دينا وذلك 

بعد عملية رصد ومتابعة.
وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيق مع المتهمين لمعرفة 

من يقف وراء عملية التهريب وإحالة القضية إلى أجهزة العدالة وفقاً للقانون.
في  الشعبية  واللجان  األمنية  األجهزة  مع  المواطنين  تعاون  المصدر  وثمن 

الحفاظ على األمن واالستقرار والسكينة العامة.

واشنطن،  في  األسيوي  الفن  متحف  يقيم 
معرضا يعد األول في الواليات المتحدة لنسخ 
من القرآن خطت بين القرنين السابع والسابع 
اإلسالمي  التاريخ  استعراض  بهدف  عشر، 
الغني في فن رسم المصاحف، ومد الجسور مع 

المسلمين.
أو  مصحفا  ستين  حوالي  المعرض  ويضم 
مخطوطة لنص قرآني، كتبت بين القرن السابع، 
السابع عشر،  والقرن  للهجرة،  االول  القرن  اي 

وهي تعد تحفا فنية في الخط العربي.

االحد  يوم  من  بداء  المعرض  هذا  ويستمر 
حتى العشرين من فبراير القادم 2017، وهو يقام 
العاصمة  قلب  في  ساكلر»  «فرير  متحف  في 

األمريكية.
وغالبا ما كانت هذه النسخ تكتب بطلب من 
في  والنافذين  األثرياء  أو  والسالطين  الخلفاء 
العهود االسالمية المختلفة، ومعظمها، 47 من 
متحف  من  المتحف  عليها  حصل   ،63 اصل 
اما  اسطنبول،  في  واالسالمية  التركية  الفنون 
الباقي فهو من خزانة المتحف األمريكي نفسه.

ــط كــمــيــة مـــن الــحــشــيــش بــعــمــران ــب ــط كــمــيــة مـــن الــحــشــيــش بــعــمــرانض ــب ض معرض للمخطوطات القرآنية يف متحف الفن االسيويمعرض للمخطوطات القرآنية يف متحف الفن االسيوي

 / معني حنش
المركزي  السجن  عام  مدير  أكد 
ما  أن  الجوفي  ناجي  العميد  بصنعاء 
أمس  باإلصالحية  اقتحامات  من  حدث 
مع  التنسيق  تم  أمني  إجراء  هو  األول 
قيادة المصلحة ومشرفي أنصار الله وقوة 
مكافحة الشغب وذلك إلدخال السجناء 
وأكثر  عاماً  ظلوا  أن  بعد  عنابرهم  إلى 
الدخول  رافضين  اإلصالحية  ساحة  في 

لعنابرهم وأقسامهم الداخلية.
وفي تصريح لـ"الثورة" أوضح العميد  
يأتي  اإلجراء  هذا  أن  الجوفي  ناجي 
حفاظا على أمن السجناء والمجتمع وما 
كان سيحدث لو استمر  وضع السجناء في 
ساحة اإلصالحية بعد أن نصبوا خياماً تم 
على  السيطرة  وتمت  وإحراقها  إتالفها 

الشغب دون وقوع أي ضحايا بشرية.

وكذب مدير إصالحية صنعاء األخبار  
المواقع  ال  التي تم تداولها وتناقلها في 
يتم  ومعظمها  الصحة  من  لها  أساس 

توظيفها  سياسيا.
وأشار الجوفي إلى أن هناك محاوالت 
من  األرض  تحت  نفق  لحفر  أسبوع  قبل 

ساحة  في  المضربين  السجناء  قبل 
بعد  تقوم  الشغب  قوة  وان  اإلصالحية 
لضبط  تفتيش  بعملية  للعنابر  إدخالهم 
سكاكين  من  بحوزتهم  التي  الممنوعات 
ونصف  كيلو  ضبط  تم  وقد  وغيرها 

حشيش لديهم.

الشكر  وقدم مدير عام سجن صنعاء 
القائم  بذلها  التي  للجهود  والتقدير 
ناصر  العميد  المصلحة  رئيس  بأعمال 
الثورية  اللجان  ومشرف  اليزيدي 
الشغب  مكافحة  وقوات  بالمصلحة 
للمساهمة في هذه الخطوة التي تحفظ 

للسجن وللسجناء أمنهم.
قيادة  أن  إلى  الجوفي  العميد  ونوه 
تسعى  اإلصالحية  وإدارة  المصلحة 
والمستلزمات  الغذاء  لتوفير  جاهدة 
النواحي  جميع  من  للسجناء  المختلفة 
وبالرغم من الظروف التي تمر بالدنا بها 
وال صحة ألخبار انعدام الغذاء للسجناء 
.. وأن من مهام اإلصالحية رعاية السجناء 
والحفاظ على سالمة أرواحهم وصحتهم 
إعالم  يروج  كما  قتلهم وإصابتهم  وليس 

العدوان ومنافقيه ومرتزقته.

كشف عدة محاوالت لحفر نفق تحت األرضكشف عدة محاوالت لحفر نفق تحت األرض

مشهدمشهد

مدير إصالحية صنعاء يكذب تناوالت "العربية والجزيرة" بشأن أحداث السجن املركزيمدير إصالحية صنعاء يكذب تناوالت "العربية والجزيرة" بشأن أحداث السجن املركزي
لقطات سريعة

دليل •  المركزي  البنك  دعم  حملة  استمرار   
العدوان  بأبعاد  اليمني  الشعب  أبناء  وعي 

االقتصادية.
 تحالف العدوان واهم كل الوهم إذا ظن أنه قادر • 

على تركيع وإذالل شعب اإليمان والحكمة.
الشدائد •  تعقب  أن  خلقه  في  الله  سنة   

الله  صدق  يسرا"  العسر  مع  "وإن  انفراجات 
العظيم.
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نـبـض
االعتذار للحمار 

واجب

محمد خالد عنرت

لطالما تعرض الحمار لالنتقاص واالزدراء رغم شدة اخالصه لطالما تعرض الحمار لالنتقاص واالزدراء رغم شدة اخالصه 
للبشر وعادًة ما نتراشق في ما بيننا بعبارة "يا حمار" كنوع من للبشر وعادًة ما نتراشق في ما بيننا بعبارة "يا حمار" كنوع من 

الشتائم التي تدل على الغباء وعدم الفهم ..الشتائم التي تدل على الغباء وعدم الفهم ..
ولكننا لم نفكر يوماً في الجانب الحقيقي والواقعي من كلمة ولكننا لم نفكر يوماً في الجانب الحقيقي والواقعي من كلمة 
"حمار" .. فالحمار من أكثر الحيوانات صبراً وتحمالً لألثقال .. "حمار" .. فالحمار من أكثر الحيوانات صبراً وتحمالً لألثقال .. 

وفوق هذا يتعرض للضرب واإلهانة على أيدي البشر أنفسهم..وفوق هذا يتعرض للضرب واإلهانة على أيدي البشر أنفسهم..
وكم أخطأنا في حق الحمار كما أخطأنا كذلك في حق الكلب وكم أخطأنا في حق الحمار كما أخطأنا كذلك في حق الكلب 
أوفي المخلوقات للبشر وأكثرها إخالصاً ونعتنا كل خائٍن وجباٍن أوفي المخلوقات للبشر وأكثرها إخالصاً ونعتنا كل خائٍن وجباٍن 

بالكلب رغم أن الكلب من أنبل وأرقى المخلوقات ..بالكلب رغم أن الكلب من أنبل وأرقى المخلوقات ..
ولكي أعود إلى موضوع الحمار .. ما رأيكم أن نتخيل وجود ولكي أعود إلى موضوع الحمار .. ما رأيكم أن نتخيل وجود 
المنظومة  داخل  اإلنسانية  بالمجتمعات  شبيهة  المنظومة مجتمعات  داخل  اإلنسانية  بالمجتمعات  شبيهة  مجتمعات 

الحيوانية؟؟الحيوانية؟؟
من  نبدأ  دعونا  الخيال  هذا  في  أكثر  الغوص  أجل  من ومن  نبدأ  دعونا  الخيال  هذا  في  أكثر  الغوص  أجل  ومن 
الرأسمالية .. فلو وجد مجتمٌع رأسمالي حيواني اذاً فإن الحمار الرأسمالية .. فلو وجد مجتمٌع رأسمالي حيواني اذاً فإن الحمار 
تضطر  التي  العاملة  الطبقة  من  بسيطاً  حيواناً  سيكون  تضطر فيه  التي  العاملة  الطبقة  من  بسيطاً  حيواناً  سيكون  فيه 
للكد من أجل الحصول على مصدر لألكل والشرب ومكان للنوم للكد من أجل الحصول على مصدر لألكل والشرب ومكان للنوم 
والراحة ،ألنه يعتبر من الفصيلة التي تحتاج ألن تكدح كي ال والراحة ،ألنه يعتبر من الفصيلة التي تحتاج ألن تكدح كي ال 
تموت على خالف األسد الذي ال يحتاج إال ألنيابه للحصول تموت على خالف األسد الذي ال يحتاج إال ألنيابه للحصول 
على وجبته الدسمة بقليٍل من الجري وكثيٍر من الراحة ، وقد على وجبته الدسمة بقليٍل من الجري وكثيٍر من الراحة ، وقد 

يكون الحمار إحدى تلك الوجبات إن لم يكافح من أجل البقاء.يكون الحمار إحدى تلك الوجبات إن لم يكافح من أجل البقاء.

أما لو وجد مجتمٌع حيواني أشبه بعالمنا العربي فإن الحمار أما لو وجد مجتمٌع حيواني أشبه بعالمنا العربي فإن الحمار 
فيه يعتبر حيواناً غبياً، "مسخره" ال يفهم في أمور الحياة ، وقد فيه يعتبر حيواناً غبياً، "مسخره" ال يفهم في أمور الحياة ، وقد 
يصبح األسد المتحكم الرئيسي في أفكاره وتصرفاته ، وسيتم يصبح األسد المتحكم الرئيسي في أفكاره وتصرفاته ، وسيتم 

استغالل الحمار تماماً من قبل حيوانات المخلب والناب .. استغالل الحمار تماماً من قبل حيوانات المخلب والناب .. 
قد لن يكون الحمار مميزاً في الغابات العربية إال أنه ال يزال قد لن يكون الحمار مميزاً في الغابات العربية إال أنه ال يزال 
عضواً نافعاً ما لم يقترب من عرين األسد أو يتحدث عنه فقد عضواً نافعاً ما لم يقترب من عرين األسد أو يتحدث عنه فقد 
يتعرض لالنقضاض وااللتهام من قبل األسد وربما أعوانه من يتعرض لالنقضاض وااللتهام من قبل األسد وربما أعوانه من 

ذئاب ونمور وضباع وفهود.ذئاب ونمور وضباع وفهود.
ولنفترض أن هناك حركات وجماعات دينية داخل المجتمع ولنفترض أن هناك حركات وجماعات دينية داخل المجتمع 

الحيواني .. أين سيكون موقع الحمار فيها؟؟الحيواني .. أين سيكون موقع الحمار فيها؟؟
سيتم اعتبار يعتبر الحمار حيواناً جاهالً "يحمل أسفاراً وال سيتم اعتبار يعتبر الحمار حيواناً جاهالً "يحمل أسفاراً وال 
الحمار لالقتناص والذبح "باتجاه  الحمار لالقتناص والذبح "باتجاه يفقه ما فيها" وقد يتعرض  يفقه ما فيها" وقد يتعرض 
القبلة" أو للنفي من الغابة واتهامه بالزندقة إن فكر يوماً بإنزال القبلة" أو للنفي من الغابة واتهامه بالزندقة إن فكر يوماً بإنزال 

األسفار التي أثقلت كاهله ومراجعة وانتقاد ما فيها.األسفار التي أثقلت كاهله ومراجعة وانتقاد ما فيها.
في  للحمار  مشاهد  لننسج  الخيال  في  قليالً  في ولنغص  للحمار  مشاهد  لننسج  الخيال  في  قليالً  ولنغص 
اعتبار  سيتم  فهناك  عرقياً  المتمايزة  العنصرية  اعتبار المجتمعات  سيتم  فهناك  عرقياً  المتمايزة  العنصرية  المجتمعات 
الحمار حيواناً حقيراً ناقصاً من الطبقة السفلى التي ال أصل الحمار حيواناً حقيراً ناقصاً من الطبقة السفلى التي ال أصل 
لها وال فصل وال تستطيع مواجهة الحيوانات من ذوات العائالت لها وال فصل وال تستطيع مواجهة الحيوانات من ذوات العائالت 
الجمال  وكذلك  فصيلتها   من  أنه  رغم  كالخيول  الجمال العريقة   وكذلك  فصيلتها   من  أنه  رغم  كالخيول  العريقة  
واألسود والنمور والذئاب ، لذلك يظل الحمار أقل رتبًة من تلك واألسود والنمور والذئاب ، لذلك يظل الحمار أقل رتبًة من تلك 

الحيوانات..الحيوانات..
ال  حماراً  الحمار  سيبقى  الرجعية  للمجتمعات  ال وبالنسبة  حماراً  الحمار  سيبقى  الرجعية  للمجتمعات  وبالنسبة 
يمكن له أن يرقى إلى مرتبة الخيول حتى في المعاملة ولن يتم يمكن له أن يرقى إلى مرتبة الخيول حتى في المعاملة ولن يتم 
اعتباره ذا فائدة للبشر رغم أن الحاجة إليه اليوم أصبحت أكثر اعتباره ذا فائدة للبشر رغم أن الحاجة إليه اليوم أصبحت أكثر 

من الحاجة للحصان..من الحاجة للحصان..
وأن  رجعياً  حيواناً  الحمار  في  سترى  فإنها  اإلحداثية  وأن أما  رجعياً  حيواناً  الحمار  في  سترى  فإنها  اإلحداثية  أما 
قد  الشاحنات  وأن  منه  أهميًة  أكثر  أصبحت  اليوم  قد البدائل  الشاحنات  وأن  منه  أهميًة  أكثر  أصبحت  اليوم  البدائل 
استبدلت مكانه وان صورة "سيلفي" سريعة مع حصاٍن ناعم استبدلت مكانه وان صورة "سيلفي" سريعة مع حصاٍن ناعم 
الشعر في الوديان ستكون أجمل بكثير من الصورة مع حماٍر الشعر في الوديان ستكون أجمل بكثير من الصورة مع حماٍر 

قصير القامة خشن الملمس..قصير القامة خشن الملمس..
كانت هذه جولٌة تخيليٌة صغيرة لحياة الحمار في المجتمعات كانت هذه جولٌة تخيليٌة صغيرة لحياة الحمار في المجتمعات 

المختلفة .. ويبدو أنها لم تحدث فرقاً كبيراً في حياته ..المختلفة .. ويبدو أنها لم تحدث فرقاً كبيراً في حياته ..
فالحمار رغم أهميته وكفاحه وكدحه وجده في عمله إال أنه فالحمار رغم أهميته وكفاحه وكدحه وجده في عمله إال أنه 

يبقى في نظر الجميع رمزاً للغباء والدونية ..يبقى في نظر الجميع رمزاً للغباء والدونية ..
وأقاربه  شخصياً  للحمار  اعتذاري  أقدم  أن  أحب  وأقاربه وهنا  شخصياً  للحمار  اعتذاري  أقدم  أن  أحب  وهنا 
العدوان  مؤيدي  تشبيه  عن  والنغال  البغال  العدوان المحترمين  مؤيدي  تشبيه  عن  والنغال  البغال  المحترمين 

السعودي والمقاومة المنافقة وناشطي العاصفة بهم ..السعودي والمقاومة المنافقة وناشطي العاصفة بهم ..
متمنياً لنا كبشر احترام هذا الكائن النبيل .. الهادي .. الذي متمنياً لنا كبشر احترام هذا الكائن النبيل .. الهادي .. الذي 

أفاد البشر كثيراً ..أفاد البشر كثيراً ..
أمسحها فيني يا شيخ ..أمسحها فيني يا شيخ ..

واجب  مقدمي  بحق  العدوان  لجريمة  األول  األسبوع  واجب في  مقدمي  بحق  العدوان  لجريمة  األول  األسبوع  في 
العزاء في القاعة الكبرى بصنعاء كان العالم على قلب رجل العزاء في القاعة الكبرى بصنعاء كان العالم على قلب رجل 
واحد في التنديد والمطالبات بالتحقيق في المجزرة وإحالة واحد في التنديد والمطالبات بالتحقيق في المجزرة وإحالة 
مرتكبيها إلى العدالة والقصاص الرادع على جناح السرعة مرتكبيها إلى العدالة والقصاص الرادع على جناح السرعة 
ودون إبطاء كون المذبحة مروعة وترقى في وحشيتها إلى ودون إبطاء كون المذبحة مروعة وترقى في وحشيتها إلى 

مستوى جريمة حرب وجرائم اإلبادة الجماعية.مستوى جريمة حرب وجرائم اإلبادة الجماعية.
اعتقدنا للحظة بأن العالم المفتون ببريق المال السعودي اعتقدنا للحظة بأن العالم المفتون ببريق المال السعودي 
قد استفاق من غيبوبته وبدا ينفض عن عينيه آثار السبات قد استفاق من غيبوبته وبدا ينفض عن عينيه آثار السبات 
عليه  المغشي  ضميره  في  مجددا  الحياة  لتتحرك  عليه العميق  المغشي  ضميره  في  مجددا  الحياة  لتتحرك  العميق 
منذ أمد بعيد..لكننا سرعان ما اكتشفنا بأن ظنوننا لم تكن منذ أمد بعيد..لكننا سرعان ما اكتشفنا بأن ظنوننا لم تكن 
في محلها البتة وان مرًد تلك االستنكارات والدعوات المثالية في محلها البتة وان مرًد تلك االستنكارات والدعوات المثالية 
بسرعة معاقبة الجناة وجعلهم عبرة لكل من يتجرأ أو يفكر بسرعة معاقبة الجناة وجعلهم عبرة لكل من يتجرأ أو يفكر 
ما  وأن كل  بقدسيتها  أويمس  اإلنسانية  االعتداء على  ما في  وأن كل  بقدسيتها  أويمس  اإلنسانية  االعتداء على  في 
قيل من مثاليات وروائع تعود في األساس إلى األماني التي قيل من مثاليات وروائع تعود في األساس إلى األماني التي 
داعبت قلوب وعقول العالم بأن النفي السعودي لتورطه في داعبت قلوب وعقول العالم بأن النفي السعودي لتورطه في 
الجريمة صحيح وبالتالي فإن المقصود بالمحاكمة والردع الجريمة صحيح وبالتالي فإن المقصود بالمحاكمة والردع 
والزجر لم يكن السفاح السعودي بطبيعة الحال وإنما كانت والزجر لم يكن السفاح السعودي بطبيعة الحال وإنما كانت 
جهات أخرى بالغت وسائل إعالم العدو وأبواقه في الترويج جهات أخرى بالغت وسائل إعالم العدو وأبواقه في الترويج 
في  الجريمة  في  المباشرة  بمسؤولياتها  والجزم  في والتلويح  الجريمة  في  المباشرة  بمسؤولياتها  والجزم  والتلويح 
إطار ما أسمته تلك األبواق مسلسل التصفيات والمكايدات إطار ما أسمته تلك األبواق مسلسل التصفيات والمكايدات 

بين حلفاء الجبهة الداخلية.بين حلفاء الجبهة الداخلية.
لم يكن النظام السعودي موفقا في محاولة اإلنكار والذي لم يكن النظام السعودي موفقا في محاولة اإلنكار والذي 
استمر طيلة أيام األسبوع األول عقب الجريمة إذ كان له األثر استمر طيلة أيام األسبوع األول عقب الجريمة إذ كان له األثر 
المجرم  بكشف  والمطالبات  االنتقادات  توسع  في  المجرم الكبير  بكشف  والمطالبات  االنتقادات  توسع  في  الكبير 
ومعاقبته على المستوى الدولي لينعكس  الموضوع سلبا ومعاقبته على المستوى الدولي لينعكس  الموضوع سلبا 
على تحالف سلمان الذي بدا له بأن اإلسراع في االعتراف على تحالف سلمان الذي بدا له بأن اإلسراع في االعتراف 
سيضع حدا لكل ذلك الصخب الكاذب وهو ما كان فعال بمجرد سيضع حدا لكل ذلك الصخب الكاذب وهو ما كان فعال بمجرد 
إعالن ما ُسمي بنتائج لجنة التحقيق "السعودية" في جريمة إعالن ما ُسمي بنتائج لجنة التحقيق "السعودية" في جريمة 
قصف قاعة عزاء آل الرويشان ليخيم الصمت مجددا على قصف قاعة عزاء آل الرويشان ليخيم الصمت مجددا على 
أفواه هذا العالم الرخيص وكأن كل ما كان ٌيرتجى هو معرفة أفواه هذا العالم الرخيص وكأن كل ما كان ٌيرتجى هو معرفة 

الجاني فحسب دون أي حاجة للمحاسبة واالقتصاص .الجاني فحسب دون أي حاجة للمحاسبة واالقتصاص .
لم يضف الموقف  الدولي من مذبحة قاعة العزاء وتناقضاته لم يضف الموقف  الدولي من مذبحة قاعة العزاء وتناقضاته 
الفاضحة في ما قبل وبعد اإلقرار السعودي إال المزيد من الفاضحة في ما قبل وبعد اإلقرار السعودي إال المزيد من 
القبح والنذالة التي بات يتصف بها عالم اليوم الذي تكممت القبح والنذالة التي بات يتصف بها عالم اليوم الذي تكممت 
أمام  وحقيرا  صغيرا  جعلته  التي  سعود  آل  بدراهم  أمام أفواهه  وحقيرا  صغيرا  جعلته  التي  سعود  آل  بدراهم  أفواهه 
العظيم وعاجزا عن توضيح خفايا مواقفه  اليمني  العظيم وعاجزا عن توضيح خفايا مواقفه الشعب  اليمني  الشعب 
المهينة والمعيبة إزاء انهار الدماء اليمنية المسفوحة دون المهينة والمعيبة إزاء انهار الدماء اليمنية المسفوحة دون 

وجه حق.وجه حق.
لن ينتظر اليمنيون جوابا فقد خبروا هذا العالم جيدا طيلة لن ينتظر اليمنيون جوابا فقد خبروا هذا العالم جيدا طيلة 
التسعة عشر شهرا الماضية من عمر العدوان الذي يبدأ اليوم التسعة عشر شهرا الماضية من عمر العدوان الذي يبدأ اليوم 
شهره العشرين وكشفوا حقارته وأكاذيبه وزيف مزاعمه عن شهره العشرين وكشفوا حقارته وأكاذيبه وزيف مزاعمه عن 
جميعا  اليمنيين  حال  لسان  وسيبقى  اإلنسانية  جميعا الحقوق  اليمنيين  حال  لسان  وسيبقى  اإلنسانية  الحقوق 
إزاء التواطؤ والصمت العالمي المريب ما جادت به قريحة إزاء التواطؤ والصمت العالمي المريب ما جادت به قريحة 
الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني منذ عقود في إحدى الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني منذ عقود في إحدى 
قصائده العصماء الشهيرة "وان لم تجب عن سؤالي فصمت قصائده العصماء الشهيرة "وان لم تجب عن سؤالي فصمت 

الجواب يجلل في األفق ما أنذلك"الجواب يجلل في األفق ما أنذلك"

حدث في مثل هذا اليوم: 25/ 10 /2015  
 طريان العدوان السعودي يقصف • 

العاصمة صنعاء مجددا
العدو يجدد قصف مدينة حيدان • 

بقنابل عنقودية محرمة دولياً
 إصابة ستة مواطنني بينهم نساء • 

وأطفال جراء قصف العدوان منطقة 
بيت معياد

 استشهاد أربعة مواطنني بقصف • 
طريان العدوان السعودي عىل 

سنحان بمحافظة صنعاء
 العدوان السعودي يواصل عدوانه • 

عىل مناطق متفرقة يف البيضاء
 أكرث من 30 غارة شنها طريان • 

العدوان الغاشم عىل مناطق بمأرب

املهندس  محمد إسماعيل املرشع , يحتفل اليوم بزفاف • 
نجله املهندس "عصام" بمنزله الكائن خلف منزل 

الشايف .. تهانينا 
الزميل  إبراهيم االشموري نائب مدير إدارة االخبار • 

تعرض لوعكة صحية.. سالمات 
االخ عيل محمد دباية يحتفل اليوم بصنعاء بزفاف • 

قاسم  أحمد  األخ   يحتفل  كما   ... شهاب"   " نجله 
الحليقي , اليوم بزفاف نجله " عصام .. تهانينا 

األخ  بندر أحمد الخياري رزق مولودة جديدة أسماها • 
(مالك).. تهانينا . 

أخبار قصيرة

حليفنا  حليفنا النصر  النصر 


