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هذا وجهة ا�خرهذا وجهة ا�خر
ــيض يف حرضته  ــي به وأن أق ــدد صلت راق يل أن أج
ــارك، كيف ال  ــان املب ــهر رمض ــويعات من ليايل ش س
ــه برش حتى  ــم يزاحمه في ــرش ل ــو املرتبع عىل ع وه
ــماء العالم  ــا، وهو من أطلق كواكبه الدرية يف س يومن
ــد فيه  ــم يتواج ــكان يف العال ــل يف كل م ــالمي، ب اإلس
ــدأ حياته  ــذي ب ــو الفذ ال ــع، وه ــارف مطل ــلم ع مس
ــواهد األرضحة عىل  ــاً لش ــم كاتب ــارش" ث ــل "مب بعم
ــكان العصامي الذي  ــان ف ــم معلماً للصبي ــور، ث القب
ــتحوذ عىل القلوب وكأنه  ــهرة مداها واس نال من الش
ــوب اململوءة باإليمان  ــغافها – خاصة القل يمتلك ش
ــفه للحجب  ــول املحبة – أما بالغته وكش ومحبة رس
بشفافيته، فقد تأثر بها من تربعوا عىل إمارة الحرف 
ــوا مجاراته، أو معارضته عجزوا  ولكنهم عندما حاول
ــم يروا إال  ــوا اللحاق به، فل ــن حاول ــن ذلك، وأما م ع
غباره، وعادوا خائبني يغسلون أعينهم ويعرتفون له 

بالريادة والتميز والتفرد..
وألنه إنسان، فإن له عيوبه وقد قيل عنه أنه رسيع 
الهجاء ومبالغ يف ذم من يهجو، مما سبب له كراهية 
البعض، وأنه كثري السؤال ولهذا كان مغرقاً يف وصف 
بؤس حياته العائلية وكما عرف بالهجاء، فقد احتل 
ــج حوله  ــة رفيعه جداً يف املدح الذي خلده ونس مكان

األساطري..
ــون إن قلت لكم أن هذا  ــن املفارقات ، هل تصدق وم
العمالق – من توهجت من بني أصابعه أنجم وكواكب 
ــات فقرياً.. وبما  ــون – قد عاش وم ــماء الك أضاءت س
ــاهداً عىل  ــان ها أنا اقتبس لكم ش ــهر رمض أننا يف ش
ــد كان يف  ــان، لق ــهر وعيد رمض ــه بش ــه صلت ــك، ل ذل
ــان عماد الدين، ولهذا ال يجد طريقاً إىل (كنافة  رمض
ــه صديقه القايض عماد  ــان) إال ما كان يهديه ل رمض
ــهر  ــذا فقد هجاه عندما منعها عنه يف ش ــن، وله الدي

رمضاني، فقال عن نفسه وعن صديقه العماد:
ما أكلنا يف ذا الصيام (كنافة) ... آه، وأبعدها علينا 

مسافة
ــذا عندي  ــم ... قلت ه ــوم إن (العماد) كري ــال ق ق

حديث خرافه
ــه عماد الدين  ــار الحديث عن كرم صديق هكذا ص
ــث عن الخرافة، ألنه لم يعطه كنافة رمضان،  كالحدي
ــن يعول إىل  ــكا حاله وم ــان فقد ش ــا يف عيد رمض أم
ــه وعائلته كان  ــالً: أن صيام ــاء الدين، قائ ــر به الوزي
ــاء وليس  ــره،وأن العيد ج ــدة فق ــن لش ــربة لآلخري ع
عندهم ما يأكلون، وصاروا يستدرون الشفقة إن رأوا 

يف يد طفل كعكة أو فطريا أو تمرة.. حيث قال:
إليك شكوى حالنا إننا ... عائلة يف غاية الكرثة

صاموا مع الناس ولكنهم ... كانوا ملن يبرصهم عربة
وأقبل العيد وما عندهم ... قمح وال خبز وال فطرة

ــل أو رأوا  ــة ... يف بد طف ــرصوا كعك ــم، إن أب ترحمه
تمرة

اكتفى بهذا ألقول: قد تصدقون أنه الشاعر العالم 
ــهر قصيدتني  ــعيد البوصريي صاحب أش ــد س محم
ــب الدرية أو نهج  ــول (ص) هما الكواك يف مدح الرس
الربده ، والهمزية.. اللتان عارضهما الكثري من فحول 
ــعراء أحمد شوقي، ولم  ــعراء بما فيهم أمري الش الش
يبلغوا مبلغهما.. ولم تغن السيدة أم كلثوم بقصيدة 
ــاش ومات  ــربده) .. هكذا ع ــه (ال ــن قصيدت أجمل م

فقرياً يف القرن السابع الهجري.
ــا يقال..  ــه حرفة األدب كم ــه ، لقد أدركت رحمه الل
ــن نصيبه، وإذا  ــود والتميز كان م ــن املجد والخل ولك
ــه آخر فهذا هو الوجه اآلخر للبوصريي  كان لكل وج

صاحب (نهج الربده).

th.cheifeditor@gmail.com

سعود  • آل  جيش  فيها  بتكبد  مرة  كل  في   
بن  محمد  دواعش  يأتي  موجعة  ضربات 

سلمان ومحمد بن زايد بطائراتهم الحربية الرتكاب مجزة 
في حي سكني او سوق كما حدث في مجزرة العدوان أمس 
المشنق بصعدة في جريمة الحرب  في صعدة في سوق 
التي أوقعت نحو 25 شهيدا من المدنيين تناثرت جثثهم 
في ارجاء السوق لتكون شاهدا للتاريخ ولضمير العالم على 

المجازر االرهابية المروعة لمملكة الدواعش السعودية.
 بانتظار مواراة جثامين ضحايا جريمة الحرب التي ارتكبها  •

امس طيران تحالف العدوان السعودي االماراتي االميركي 
في سوق المشنق بمديرية شدا بمحافظة صعدة،  الثرى 
موسم  انطالق  العالم  في  االحرار  وكل  اليمنيون  سينتظر 
بيانات  تصدر  أن  تستغربوا  فال  البيانات  واصدار  النفاق 
االزهر ومراكز الدعوة الوهابية في العالم لتتحول الى ناعق 
واحد لنشر الذرائع مقابل اشتراكهم بحفالت توزيع الهدايا.

اليمن  • على  االماراتي  السعودي  العدوان  مجازر  كل  في 
ينضح القتلة وداعموهم والصامتون في العالم بمنطق واحد 
هو ذاته منطق مجرمي الحرب وموتى الضمير فقد تشابهت 
قلوبهم .. فيما يبقى االباء والعزة والصمود من نصيب هذا 
الشعب الذي يتعهد امام الله والعالم ان يلقن العدو دروسا 
قاسية وان يستمر في المقاومة والصمود حتى اخر قطرة 

دم .
محمد بن سلمان أصدر اوامره إلى مطابخه الدعائية ببدء  •

شن حمالت على تركيا ما اثار سخرية كثيرين حيال هذا 
إلرضاء  خصوم  عن  للبحث  جهده  يبذل  الذي  المراهق 
أن  أنهم توقعوا  البيت األبيض واسرائيل غير  اسياده في 
يوما سيأتي يجد فيه نفسه محاصرا بالموت يأتيه من كل 

مكان .

مــــــــرصــــــــد
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/
ــنطن بوست" فإن  وفقا لتقرير نرشته " الواش
ــلمان  ــعودي س ــذي أصدره امللك الس ــرار  ال الق
ــب نائبا عاما  ــعود بن عبد الله املعج بتعيني س
ــد العريني  ــن فه ــاء محمد ب ــد إعف ــة بع للملك
ــام جاء يف  ــق واالدعاء  الع ــة التحقي رئيس هيئ
ــاعي تجريد ويل عهده محمد بن نايف  طار مس
ــة األمد  ــلطات الطويل ــة من الس ــر الداخلي وزي

لإلرشاف عىل التحقيقات الجنائية.

وأعاد القرار السعودي هيكلة هيئة التحقيق 
ــة العامة  ــح مكتب النياب ــاء  العام لتصب واالدع

عىل أن تصبح تبعيته بشكل مبارش للملك.
ــد جاءت الخطوة  ــا ملصادر متعددة فق وطبق
ــوذ القبضة  ــم االمريكي لتعزيز نف ــار الدع يف إط
ــعودي محمد بن  ــدة  لويل ويل العهد الس الحدي
ــلمان خصوصا وأن منافسه محمد بن نايف  س
ــىل عمل هيئة التحقيق  كان املنوط باإلرشاف ع

السابقة ويمتلك صالحيات تعيني رئيسه .

الحديدة - سبأ
ــس بمحافظة الحديدة  بدأت أم
ــهيد القائد  ــات مسابقة الش منافس
ــي للقرآن  ــني بدر الدين الحوث حس
ــب  مكت ــا  ينظمه ــه  وعلوم ــم  الكري
ــة  باملحافظ ــاد  واإلرش ــاف  األوق

بالتعاون مع الجبهة التعبوية.
ــات التي تتكون  ــن املنافس وتتضم
ــات املصحف  ــل فئ ــس مراح من خم
كامال، العرشين جزءاً، والعرشة أجزاء 
بهدف التحفيز عىل دراسة كتاب الله 

والتمعن فيه والعمل بما جاء به.
ــذي حرضه وكيل  ويف االفتتاح ال
ــار  ــة محمد عياش أش أول املحافظ
ــاف  ــب األوق ــام مكت ــر ع ــب مدي نائ
واإلرشاد باملحافظة فيصل الهطفي 
ــرآن  ــا الق ــي يحتله ــة الت إىل األهمي
الكريم يف الحياة، وواجب املسلمني 

الحفاظ عليه والعمل به.
ــابقة نائب مدير  حرض بدء املس
ــاد  عام مكتب األوقاف لقطاع اإلرش

سليمان الفقيه.

ــاد  ــي لألرص ــز الوطن ــع املرك توق
ــوة  الصح ــواء  األج ــتمرار  اس
ــاحلية  ــق الس ــىل املناط ــارة ع والح
ــاعات  الس ــالل  خ ــة  والصحراوي

القادمة.
ــة  ــه الجوي ــز يف نرشت ــال املرك وق
ــاء  االنب ــة  وكال ــت  تلق ــة,  اليومي
ــا، إنه  ــخة منه ــبأ/ نس اليمنية /س
ــواء يف  ــون األج ــع أن تك ــن املتوق م
ــة صحوة وحارة  املناطق الصحراوي
ــات الحرارة بني  جافة, وترتاوح درج

ــة خصوصا يف  ــة مئوي 38 و 44 درج
محافظات حرضموت, مأرب, شبوة, 

والجوف.
ــواء يف  ــز إىل أن االج ــار املرك وأش
ــتكون حارة  ــاحلية س ــق الس املناط
ــن  ــا, وم ــة جزئي ــوة إىل غائم وصح
ــحب الركامية  ــون الس ــل تك املحتم
عىل أجزاء من سواحل الجمهورية, 
ــة وترتاوح  ــاح معتدل الري ــتكون  وس
ــىل  ع ــدة  عق  18 و   7 ــني  ب ــا  رسعته

السواحل الغربية وباب املندب.

ــاع املوج  ــز إىل ان ارتف ولفت املرك
ــاب املندب  ــواحل الغربية وب يف الس
ــواحل الجنوبية وخليج عدن  والس
خفيف إىل معتدل, وسيكون معتدال 
ــي و  ــر العرب ــرب يف البح إىل مضط
ــقطرى, داعيا الصيادين  ارخبيل س
إىل  ــل  األرخبي يف  ــر  البح ــادي  ومرت
ــة والحذر من اضطراب  أخذ الحيط
ــبب رسعة  ــر وارتفاع املوج بس البح
ــني 15 و 40  ــاح التي ترتاوح ماب الري

عقده.

صنعاء - سبأ
ــعبية من ضبط أحد مزوري  تمكنت األجهزة األمنية واللجان الش
ــة بأمانة  ــة الصالحي ــة املنتهي ــن األدوي ــواع م ــق ألن ــات ولواص غالف

العاصمة.
ــبأ) أن األجهزة  ــاء اليمنية (س ــدر أمني لوكالة األنب وأوضح مص
ــق ألنواع من  ــزوري غالفات ولواص ــة القت القبض عىل أحد م األمني
ــوم بتوزيعها  ــة ويق ــة باألمان ــة الصالحي ــة واملنتهي ــة املختلف األدوي

وبيعها بسعر الصنف السليم.
ــة املنتهية ذات  ــواع من األدوي ــط عدة أن ــدر أنه تم ضب ــد املص وأك

الخطر الكبري الذي تسببه جراء انتهائها.
ــرض األدوية بعد  ــذر وع ــني إىل توخي الح ــدر املواطن ــا املص ودع
رشائها عىل األطباء والجهات ذات االختصاص حرصا عىل سالمتهم.

/ 
ــي  ــة االمريك ــر الخارجي ــر وزي أق
ــة  جلس يف  ــون  تيلرس ــس  ريك
استجواب أن واشنطن متواجدة يف 
ــالمي  "مركز مكافحة الخطاب االس
املتطرف بالسعودية" الذي افتتحه 
ــلمان  ــعودية س ــك الس ــب ومل ترام
مؤخرا والذي سماه نظام ال سعود 

مركز مكافحة االرهاب.
ــذا املركز  ــاح ه ــار إىل أن افتت واش
ــارة التي  ــدا من نتائج الزي كان واح
ــريا  ــام بها ترامب إىل الرياض، مش ق

ــك عنارص كثرية  إىل أن املركز يمتل
ملهاجمة التطرف حول العالم .

ــام  النظ إن  ــون  ــف تيلرس وكش
السعودي تعهد لواشنطن بتغيري 
ــدارس  امل يف  ــية  الدراس ــج  املناه
والجامعات بمناهج وكتب جديدة، 
ــتحل  ــريا إىل أن هذه الكتب س مش
محل الكتب الدراسية املوجودة يف 
السعودية اليوم كما سيتم تدريب 
ــم  ــز التعلي ــباب بمراك ــة الش األئم
ــائر املعايري  ــذ س ــالمية وتنفي االس
ــام  ــا النظ ــب عليه ــي سنحاس الت

السعودي.

لماذا اعاد النظام السعودي هيكلة منصب النائب العام بالمملكة ؟لماذا اعاد النظام السعودي هيكلة منصب النائب العام بالمملكة ؟

بدء مسابقة الشهيد القائد في القرآن الكريم بالحديدةبدء مسابقة الشهيد القائد في القرآن الكريم بالحديدة

ا0رصاد : استمرار ا0جواء الحارة ا0رصاد : استمرار ا0جواء الحارة  ضبط مزور لواصق 0دوية فاسدة بصنعاءضبط مزور لواصق 0دوية فاسدة بصنعاء

صنعاء/  سبأ
التقى وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله 
ــا وعددا من  ــادات األمنية العلي ــويس أمس القي الق

الكوادر والقيادات اإلعالمية.
ــة بالصمود  ــر الداخلي ــاد وزي ــالل اللقاء أش وخ
األسطوري لرجال األمن يف الجبهة األمنية .. مثمنا 
ــم عىل التصدي  ــم ووعيهم العايل وحرصه جهوده
ــات اإلجرامية  ــال املخطط ملؤامرات العدوان وإفش

التي يديرها العدوان وتنفذها أدواته.
ــك الجبهة األمنية نتاج  ــتمرار تماس وأكد أن اس
طبيعي لوعي القيادات األمنية وتكاملها خاصة يف 

ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم.
ــة دور اإلعالم  ــويس عىل أهمي ــدد الوزير الق وش
ــدوان ورفع  ــة ومواجهة الع ــة األمني ــم الجبه يف دع
ــا  منوه  .. ــة  األمني ــزة  األجه ــبي  منتس ــات  معنوي
ــازات  ــا باإلنج ــالم واهتمامه ــائل اإلع ــود وس بجه
ــؤول مع  ــي املس ــي والوطن ــا املهن ــة وتكامله األمني
ــا بما يقدمه من معلومات  اإلعالم األمني واهتمامه

وأخبار وتوضيحات تخص الجبهة األمنية .
ــة اللواء الركن  ــب وزير الداخلي ــرض اللقاء نائ ح
ــم الخيواني واملفتش العام بوزارة  عبدالحكيم هاش
ــن الوكالء  ــم املؤيد وعدد م ــة اللواء إبراهي الداخلي

والقيادات األمنية.

وزير الداخلية يؤكد على دور ا;عالم في وزير الداخلية يؤكد على دور ا;عالم في 
دعم الجبهة ا0منية ومواجهة العدواندعم الجبهة ا0منية ومواجهة العدوان

واشنطن ترغم النظام السعودي على  تغيير المناهج واشنطن ترغم النظام السعودي على  تغيير المناهج 
الدراسية وتدريب أئمة مساجد جددالدراسية وتدريب أئمة مساجد جدد


