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صنعاء / سبأ 
 ناقش اجتماع بجامعة ثورة21 سبتمرب للعلوم 
ــب  ــس الجوان ــاء أم ــة بصنع ــة والتطبيقي الطبي

املتعلقة بتدشني برامج الدراسات العليا.
ــم عميد كلية  ــاع الذي ض ــتعرض االجتم واس
ــيل الطارق  ــور ع ــع الدكت ــة املجتم ــة وخدم البيئ
ــج  برام ــني  لتدش ــات  الرتتيب ــز،  املراك ــدراء  وم
ــة  املتخصص ــة  املهني ــتري  واملاجس ــات  الدبلوم
ــدراء املراكز  ــة من م ــط املقدم ــة، والخط بالجامع

وآلية توزيع املواد الدراسية.
ــتنفذها  ــاع إىل الربامج التي س وتطرق االجتم
ــاد  ــة االجتماعية والبحوث، واإلرش مراكز الخدم
ــوم ذوي االحتياجات  ــيس واالجتماعي، وعل النف
ــق برامج الدراسات العليا  الخاصة بإرشاف منس

بالجامعة الدكتور حمود العودي.

 / أحمد العزاني
ــة العرش العرس  ــاور بمديري ــاء وأهايل منطقة م نظم أبن
ــواء  ــط أج ــا وس ــا وعروس ــدد 38عريس ــي االول لع الجماع
ــا  ــن نوعه ــي األوىل م ــادرة ه ــك يف ب ــة وذل ــة بهيج فرائحي

وبمساهمة  أهايل املنطقة.
ويف الفعالية قدم وكيل محافظة البيضاء لقطاع املشاريع 
ــان بهذه املناسبة,  مطهر املاوري التهاني والتربيكات للعرس
ــادرة طيبة  ــراس الجماعية ب ــل هذه االع ــدا ان إقامة مث مؤك
ــف والرتاحم  ــىل التعاون والتكات ــاء مجتمعي قائم ع نحو بن

والتالحم خصوصا يف ظل االوضاع التي تعيشها بالدنا.
ــاوري أن  ــة محمد عيل امل ــس اللجنة املنظم ــح رئي واوض
ــار تعزيز الروابط  ــة العرس الجماعي االول  يأتي يف إط إقام
ــباب عىل  ــجيع الش ــة والحد من غالء املهور وتش االجتماعي
ــف دينهم والحث عىل قيم الخري واملحبة والتآلف  إكمال نص
ــيد قيم الخري  ــاط املجتمع وغرس روح املبادرة وتجس يف اوس
ــت اىل أن  ــالمي الحنيف ولف ــا االس ــا عليها دينن ــي حثن الت
ــف األهايل وبجهود  ــرس الجماعي هو ثمرة لتعاون وتكات الع
ذاتية, مشيدا بتعاون اهايل املنطقة يف إنجاح فعالية العرس .

ــع ســـالل غــذائــيــة &ســـر الــشــهــداء فـــي  إب ــوزي ــع ســـالل غــذائــيــة &ســـر الــشــهــداء فـــي  إبت ــوزي ت

ـــــــــــدجـــــــــــاجـــــــــــة"  ــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــرام ـــــــــــدجـــــــــــاجـــــــــــة" "ت ــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــرام "ت

إب /سبأ 
ــالل  ــع الس ــة لتوزي ــة الثاني ــنت املرحل  ُدش
ــهداء يف مديريات حبيش  الغذائية عىل أرس الش
ــياني والنادرة وجبلة وريف  ــفال والس وذي الس

إب .

ــوقي  ــهداء ش ــة الش وأوضح مندوب مؤسس
ــي تنفذ بتمويل من  ــي أن هذه املرحلة الت التويت
ــتوزع فيها  ــة ومكتب األوقاف س ــلطة املحلي الس
ــرياً إىل  ــهداء .. مش ــة ألرس الش ــلة غذائي 300 س
ــمل مديريات  ــة الثالثة واألخرية ستش أن املرحل

الظهار واملشنة والشعر وبعدان وستنفذ قريبا .
ــالل التي كانت املرحلة  ولفت إىل أن هذه الس
األوىل منها يف شهر رمضان تعد جزءاً مما ينبغي 
أن يقدم ألرس الشهداء الذين قدموا التضحيات 

الجسام يف سبيل هذا الوطن العظيم .

ــس  للرئي ــني  املعارض ــن  م ــدد  ع ــام  ق
األمريكي دونالد ترامب، بوضع دميه عىل 
ــار، تم نفخها  ــة بطول 9 أمت هيئة دجاج
ــعر  ــواء مزينة بترسيحة ش ــطة اله بواس
الرئيس األمريكي، أمام البيت األبيض، يف 

سخرية واضحة منه.
ــس  ــة الرئي ــون لسياس ــال املعارض وق
ــة  املتعلق ــة  وخاص ــة  املالي ــي  األمريك
ــم الدجاجة،  ــرة تصمي ــب، أن فك بالرضائ

جاءت كرد فعل عىل سياسة ترامب.
ــرج األفالم  ــو مخ ــرة ه ــب الفك وصاح

ــرا، الذي قام  ــيغخو ب ــة ترانو س الوثائقي
ــرشوع، كما ذكر  ــوال لتنفيذ امل بجمع األم
ــالة اىل الرئيس  ــو رس ــأن املرشوع ه ــرا، ب ب
ــال، وهو  ــف وغري الفع ــي الضعي األمريك
ــة  الرضيبي ــق  الوثائ ــرش  ين ــأن  ب ــاف  يخ
ــدور  ك دوره  ــأن  وب ــه،  بأعمال ــة  املتعلق
ــألة الكورية  الدجاجة يف التعامل مع املس

الشمالية.
ــائل اإلعالم األمريكية  من جهتها وس
سلطت األضواء عىل الدجاجة، واعتربتها 

رسالة قوية للرئيس األمريكي.
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مشهدمشهد

بوضوح  • تبدى  االمارات  في  الحاكمة  زايد  آل  عصابة  خطر   
في  العالم  دول  أكثر  قائمة  في   14 الــ  للترتيب  تصدرها  في 
ستوكهولم  2016 وفق معهد  للعام  العسكري  االنفاق  مستوى 
ألبحاث السالم الدولي "سيبري"  إذ  قّدر مصروفات االمارات 
على السالح العام الماضي بنحو 23 مليار دوالر، في رقم يفوق 

النفقات العسكرية اإلسرائيلية بحوالي 25%.
عن  • تتساءل  العالم  حول  الدراسات  معاهد  من  كثير   

الفوائد التي تجنيها العائالت الحاكمة في هذه االمارة 
االستبدادي،  الوراثي  النظام  ذات  الصغيرة  النفطية 
من شراء هذا الكم الهائل من السالح والنتائج الكارثية 
التي  المليشياوية  السرطانات  تحدثه  الذي  للخراب 
يجندها مجرم الحرب الصغير محمد بن زايد  وتغذيته 
 .. اسرائيل  عن  نيابة  والصراعات  الحروب  لبؤر 
يتساءلون إن كان بوسع العائالت الوراثية أن تصمد في 
المستقبل القريب وهي محملة بكل هذه التركة الثقيلة 
واليمن  وسورية  ليبيا  في  الحرب  وجرائم  الخراب  من 

وغيرها.
 ما يحتاجه اليمنيون من االتحاد االوروبي هو موقف يتعاطى  •

بمسؤولية قانونية وأخالقية مع العدوان الهمجي غير القانوني 
يحتاجون  عامين,  من  أكثر  منذ  المستمر  الجائر  والحصار 
المواقف  اتجاهات  في  الجمود  تحرك  قانونية  مبادرات  إلى 
تدين  وقت  أكثر  النار  على  الزيت  تصب  صارت  التي  الدولية 
العدوان والحصار وتؤكد أن الحل سياسي ال عسكري.  ال يكفي 
التعبير في المنابر الدولية عن مناهضة الحل العسكري وتأييد 
الحل السياسي  بل يحتاج األمر إلى تحركات ومبادرات قابلة 
للتطبيق تخرج ملف األزمة اليمنية من مالعب اللوبي إلى فضاء 

التسويات.
كان  • وإن  المسموع  غير  االعالمي  بالصوت  الضجيج   

يناهض العدوان ويدافع عن حق اليمنيين في الحياة 
يحتاجه  فما  يجدي،  عاد  ما  الداخل  في  وخياراتهم 
صياغة  تعيد  ديبلوماسية  تحركات  هو  اليوم  اليمن 
الموقف الدولي وتُخرج اليمن من نفق التعتيم المظلم 
وفي المقدمة االطاحة باللوبي الذي تديره دول العدوان 

في األمم المتحدة فقد طفح الكيل.
رئيس التحرير 

ــلحني مجهولني قاموا بتفجري  ــمعنا خرباً عن مس قبل أيام س
ــباب أولها ملاذا  ــاس لعدة أس ــتغرب الن ــبوة اس أنبوب نفط يف ش
ــات التي  ــدى املحافظ ــي إح ــبوة وه ــط يف ش ــوب نف ــري أنب تفج
ــمى بالرشعية وتحت حماية دول العدوان  ــيطر عليها ما تس تس
ــمعنا خرب  ثم ملصلحة من؟ لكن لم يمر يومان عىل الخرب حتى س
ــيطرة قوات أمريكية وإماراتية عىل حقول النفط يف شبوة ويف  س
ــني ملنازل املواطنني  ــمعنا عن مداهمات األمريكي اليوم الثاني س
ــابق وملصلحة  ــاذا كان التفجري الس ــا مل ــن هنا عرفن ــبوة وم يف ش
ــا دائماً أنها  ــذي هو معروف عنه ــاً، ملصلحة أمريكا وال ــن طبع م
ــبقتها عمليات  ــتعمارية إال وقد س ــوه اس ــىل أي خط ــدم ع ال تق
ــل مكافحة اإلرهاب ومالحقة اإلرهابيني وحماية  تربير وحجج مث
ــيطرت عىل النفط  ــل لكن هذه املرة س ــا ومن هذا القبي مصالحه
ــل وهل فعلت  ــط العراقي من قب ــيطرت عىل النف ــي كما س اليمن
ــة اليمنيني أم لحمايته منهم أم ماذا؟ أم من اجل أن  ذلك ملصلح
تستثمره وتودع األرباح والواردات يف بنك الشعب اليمني؟ ال هذا 
ــلبهم أموالهم  وال ذاك بل جاءت لتنهب ثروة اليمن النفطية وتس

وحقوقهم باسم الرشعية ...
ــم لم نلبث يف اليوم التايل إال وقد طالعتنا قناة امليادين بخرب  ث
أكرث أهمية مفاده مصادر خاصة للميادين: معلومات عن وصول 
ــيئون  ــيلة“ يف س ــكرية أمريكية إىل مطار رشكة ”برتومس ــوة عس ق
بحرضموت رشق اليمن وأخبار أخرى تداولتها بعض املواقع عن 
ــوات أمريكية إىل مارب، ال تختلف هذه األخبار عن خرب  وصول ق
ــن هذه املرة  ــبوة ولك ــوات األمريكية عىل النفط يف ش ــيطرة الق س
ــل ماذا هل  ــوت ومارب من أج ــوات أمريكية إىل حرضم ــول ق وص
ــبوة؟ أم أن  ــكرية هناك؟ أم لتعزيز قواتها يف ش ــاء قواعد عس لبن
بقية املصايف النفطية اليمنية واملوانئ والجزر وغريها من املواقع 
الجغرافية االسرتاتيجية يف الجنوب واملناطق اليمنية ستكون يف 

قبضة األمريكيني؟ هذا ما ستكشفه املرحلة املقبلة..
ــعون إىل  ــد بات واضحاً وجلياً أن أمريكا ودول العدوان يس لق
بسط نفوذهم وتواجدهم يف األماكن الجغرافية املهمة يف الجنوب 
ــون انه من اجل إعادة  ــم عىل اليمن الذي كانوا يقول وان عدوانه
ــربرات الواهية  ــن امل ــي وغريها م ــد اإليران ــة امل ــة ومحارب الرشعي
ــٍم وكذب وان الحقيقة التي علينا أن  والكاذبة أصبحت مجرد وه
ــمال هي أن دول العدوان تسعى  ندركها جميعاً يف الجنوب والش
ــه ومقدراته  ــتعماره واحتالل أرض ــن واس ــب ثروة اليم ــوم لنه الي
ــا الحبيب وهذا  ــة عىل تراب وطنن ــكرية أجنبي وبناء قواعد عس
ــدوان تعيش اليوم  ــر وبحوث فدول الع ــح وال يحتاج إىل تح واض
ــيطر  ــألرايض اليمنية اإلمارات تس ــيم ومحاصصة ل مرحلة تقس
ــبوة  ــىل النفط يف ش ــيطر ع ــون وأمريكا تس ــقطرى ومي ــىل س ع
ــعودية الله اعلم ما  ــل املزيد من قواتها إىل حرضموت والس وترس

تطمح إليه وعىل ماذا تريد بسط نفوذها من األرايض اليمنية..
ــفت الحقيقة وأصبح الوضع أمام  ــفت األقنعة واكتش لقد كش
ــوب فالخطر علينا  ــمال والجن ــاء اليمن يف الش ــع من أبن الجمي
ــن اما القبول  ــون بني خياري ــا الغزاة واملحتل ــاً فقد وضعن جميع
ــؤول لطرد املستعمرين  بالواقع والصمت أو التحرك الجاد واملس
ــتعادة جزرنا  ــا واس ــن بلدن ــرب م ــون بتحرير كل ش ــن معني ونح
ــل أن نصبح ضحية  ــكرية قب ــا ومواقعنا العس ــا وثرواتن وحقوقن
ــرثوة والقواعد  ــال وال ــي بامل ــن يكتف ــدو ل ــا فالع ــا ونزواتن جهلن
ــعى بعد ذلك إىل فرض وصايته علينا  واملعسكرات بل سوف يس
ــاً وما علينا  ــاً وديني ــاً وحتى ثقافي ــكرياً وإعالمي ــياً وعس سياس
ــدوان إال  ــة الع ــني يف مواجه ــرث من عام ــي صمد أك ــعب يمن كش
ــوارنا التحرري الثوري لكي نحمي أنفسنا ونحمي  مواصلة مش
ــتقالل وفوق هذا  ــا ونصل إىل غايتنا التي هي الحرية واالس بلدن
ــؤالء املعتدين وما  ــا وينرصنا عىل ه ــا ويؤيدن ــه يرىض الله عن كل

ذلك عىل الله بعزيز.

 / 
ــخاص من أرسة واحدة إثر جرف سيول االمطار  تويف 8 أش
ــرساخ  ــة امل ــروض بمديري ــة االق ــيارتهم يف منطق ــرة س الغزي

بمحافظة تعز.
ــيارة التي كانت تقل األرسة  ــت مصادر محلية إن الس وقال

كانت متجهه إىل مدينة تعز.
إىل ذلك شهدت محافظة لحج فجر أمس الخميس أمطارا 
ــري مما أدى إىل  ــكل كب ــيول بش ــرة تدفقت عىل اثرها الس غزي
ــة يف وادي بله  ــيارات واألرايض الزراعي ــن الس ــدد م ــرف ع ج

املؤدي إىل مدينة عدن.
ــذه األيام  ــات الجمهورية ه ــم محافظ ــهد معظ ــذا وتش ه

سقوط أمطار غزيرة وسيوال جارفة يأتي هذا وسط تحذيرات 
ــافرين  ــيول واملس ــاري الس ــني يف مج ــاد للقاطن ــز االرص مرك

باالبتعاد عن مجاري االمطار والسيول يف هذه املناطق.
ــاد الجوية املواطنني يف  ــك دعا املركز الوطني لألرص إىل ذل
ــارى الداخلية وكذا  ــاب والصح ــات الجبلية والهض املحافظ
ــذ االحتياطات  ــة الغربية ألخ ــة والجنوبي ــواحل الغربي الس
ــديدة وعواصف  ــة برياح ش ــراء األمطار املصحوب ــة ج الالزم

رعدية .
ــخة منها  ــبأ) نس ــرشة جوية تلقت (س ــع املركز يف ن وتوق
ــتمرار حالة عدم االستقرار يف الطقس خالل الـ 48 ساعة  اس

القادمة.

ومضةومضة
شعرشعر

بسام شانع
وحيفا لجدة  قولي  الحفا  جبال  وحيفايا  لجدة  قولي  الحفا  جبال  يا 

قذيفة تساوي  الشرفا  البندق  قذيفةطلقة  تساوي  الشرفا  البندق  طلقة 
وفيفا ومكة  وابها  الصفا  صدر  وفيفاضاق  ومكة  وابها  الصفا  صدر  ضاق 

الشريفة الديار  تتصفى  اليوم  الشريفةالزم  الديار  تتصفى  اليوم  الزم 
بايظل الوفا للقدس في الشعب االوفىبايظل الوفا للقدس في الشعب االوفى

حسيفة جعله  واستكفى  نجد  فتح  حسيفةال  جعله  واستكفى  نجد  فتح  ال 
وكّفى ووّفى  جاهد   قفا  تراجع  وكّفىما  ووّفى  جاهد   قفا  تراجع  ما 

المنيفة الحيود  تشّفى  الريح  قوى  المنيفةفي  الحيود  تشّفى  الريح  قوى  في 
توفى املكم  ذي  يا  هفا  توفىوالتحالف  املكم  ذي  يا  هفا  والتحالف 

عنيفة وجبهة  تطفى  ما  نار  عنيفةقبلكم  وجبهة  تطفى  ما  نار  قبلكم 
قد حشد من لفا في الكون كله وما اكفىقد حشد من لفا في الكون كله وما اكفى

ما بقى اليوم شيء يخفى قواكم ضعيفةما بقى اليوم شيء يخفى قواكم ضعيفة
لعن ابو من غفا والحشد في كل مرفئلعن ابو من غفا والحشد في كل مرفئ

من على االرض با تنفا الجموع اللفيفةمن على االرض با تنفا الجموع اللفيفة
وانت باالصطفاف يا شعب االجدر واالكفىوانت باالصطفاف يا شعب االجدر واالكفى

الرهيفة النصال  تجفى  لن  اياديك  الرهيفةفي  النصال  تجفى  لن  اياديك  في 

يا جباليا جبال

١٥١٥ منظمة دولية تطالب تحالف العدوان برفع الحصار عن مطار صنعاء منظمة دولية تطالب تحالف العدوان برفع الحصار عن مطار صنعاء
دعت 15 منظمة إغاثة تحالف العدوان عىل اليمن 
إىل إعادة فتح املطار الرئييس يف البالد قائلة إن إغالقه 
ــاعدات ومنع آالف املرىض  منذ عام عطل وصول املس

من السفر للخارج لتلقي عالج قد ينقذ حياتهم.
ــا لجنة  ــه املنظمات ومنه ــت علي ــان وقع ــاد بي وأف
ــي أن  ــني الرنويج ــس الالجئ ــة ومجل ــة الدولي اإلغاث
ــا  ــارص فعلي ــاء يح ــار صنع ــمي ملط ــالق الرس "اإلغ
ــلع التجارية  ماليني اليمنيني ويمنع حرية حركة الس

واإلنسانية".
ــار  ــة يف بيانها إن "االنتش ــت منظمات اإلغاث وقال
ــن حالة مجاعة يف  ــرض الكولريا واالقرتاب م الراهن مل
ــوءا. ومهما  ــن اليمن يزيد الوضع س ــزاء عديدة م أج
ــري املقيد  ــول غ ــف أهمية الوص ــن وص ــال يمك ــل ف قي

للمساعدات اإلنسانية".
ــان "اليمنيون الذين ينتظرون عالجا يف  وتابع البي
ــم اآلن إيجاد  ــن حاالت حرجة يتعني عليه الخارج م
ــارات بديلة ملغادرة البالد تشمل التحرك بسيارة  مس
ملدد بني عرش ساعات و20 ساعة إىل مطارات أخرى".

سيول ا&مطار تجرف السيارات وأراضي زراعية بعدد من المحافظات

هو آية في الجهاد ترنمت بها األفواه، هو معجزة في 
الصبر هامت بذكرها األرواح، هو قدوة في االمتثال أذهلت 
العقول، ال نباح عمالء خونة، و ال صنوف عذابهم... و ال 
وحشية تهديدهم و تنفيذهم بالدفن حياً أضعف إيمانه 

أو هز والءه.... 
يا صبر بالل و بأس حجر بن عدي... أي روح ملكت 
و أي إيمان سكن قلبك.. أيها الليث الذي صلت و جلت 
في ميادين القتال و غرست مخالبك في نحور األعداء و 
مزقت بأنيابك غطرستهم و أسقطت ببأسك كبرياءهم، 
يا أيها الفارس المغوار الذي تقدمت خطوط النار و ردعت 
فلول المعتدين الخائنين... أنت الفرق الجلي بين الرقي 
و كمال التضحية وبين الدناءة و الوحشية المقيتة... أنت 
الفرق بين من باع ذمته و غير والءه و جند نفسه إلبليس 
و مال حيث يميل المال و بين من باع نفسه لله و تولى 

أولياءه و انضوى تحت راية الدين و الوطن...يا من أبى 
لسانه الطاهر أن يتنجس بشتم قيادته التي ينبض لها 
القلب  بالطاعة و تهتف لها الروح بالوالء و المحبة... يا 
من أبت نفسه التي تشربت من نهج ثقافة القرآن أن يلوث 
إيمانه و يخدش و الءه لربه و قيادته و وطنه و لو بكلمة 

حلل  أحلى  في  بارئها  تلقى  أن  فآثرت  الموت  عنه  تدرأ 
أروع  و  المقدس  الجهاد  معاني  أرقى  و  النوراني  البهاء 
حكايات التضحية الجليلة... يا بطل التاريخ... نعم لقد 
هزمتهم و أرعبتهم بجلدك ... لقد عرف العالم أخالقنا و 
تعاملنا مع أسرانا و كيف ننزلهم ضيوفا نحسن مثواهم و 

نداوي جراحاتهم و نقدم لهم الطعام و الشراب و كيف هو 
منطقهم و ما هو مبدأهم الذي يذبح األسير و يدفنه حياً... 
سحقاً سحقاً لكم يا أذناب العدوان سينبذكم هذا الوطن و 
يطرح جيفتكم بعيدا عن أرضه و سينبذكم أسيادكم الذين  
سيرمونكم كورقة بعد إكمال استخدامها فلكم الخسران و 

لكم المهانة..
هنيئاً لشهدائنا كرامتهم في الدنيا و فوزهم في اآلخرة و 
هنيئاً لكم انحطاطكم و ذلكم و خزيكم في الدنيا و اآلخرة.

هنيئا لك أيها األسير المدفون حياً يا آية النصر (عبد 
الفضل  و  الشرف  هذا  الجبري)  حسين  عبده  القوي 
عشت أبياً شامخاً و استشهدت أبياً شامخاً.. سالم الله 
على روحك الحية في نعيم الخلد و السالم على كل أرواح 

الشهداء األحرار الشرفاء أمثالك....
وطن فيه ألف عبدالقوي محال أن يقهر أو يهزم.

آية النصر

زينب عبدالوهاب الشهاري


