
ــس  ــوارئ أم ــة الط ــدت لجن عق
اجتماعاً ضم وزير النفط واملعادن 
ــيل، ووزير  ــن معي ــن ب ذياب محس
ــرش،  ــده ب ــارة عب ــة والتج الصناع
ــن  اليم ــباب  ش ــة  حكوم ــس  ورئي
ــدداً من  ــاء الفقيه وع ــتقل هن املس
ــارة  ــط والتج ــادات وزارات النف قي
والداخلية ورشكة النفط واألجهزة 

األمنية بالعاصمة صنعاء.
ــتعرض االجتماع اإلجراءات  اس
ــالل اليومني  ــم اتخاذها خ ــي ت الت
ــتقات  املاضيني للحد من أزمة املش
يف  ــراً  مؤخ ــة  املفتعل ــة  النفطي
ــن  م ــدد  وع ــاء  صنع ــة  العاصم
ــني  املتالعب ــط  وضب ــات،  املحافظ
ــعار الوقود من مالك املحطات  بأس

وإحالتهم للنيابة العامة.
ــكيل لجنة  ــاع تش ــر االجتم وأق

مشرتكة مركزية 
ــوزارات املعنية ولجان فرعية  من ال
ــذ آلية تنظيم  ــات لتنفي يف املحافظ
ــط  ــة وضب ــتقات النفطي ــع املش بي

املخالفني ورفع تقارير يومية. 
وحث االجتماع اإلخوة املواطنني 
ــزة املختصة يف  ــع األجه التعاون م

اإلبالغ عن أية مخالفات.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــذ نائ ــا نف كم
ــور  الدكت ــة  االقتصادي ــؤون  للش

ــني مقبويل ومعايل وزير النفط  حس
ــن بن معييل،  واملعادن ذياب محس
ــر الصناعة  ــايل وزي ــم مع وبمعيته
ــة  ورئيس ــرش  ب ــده  عب ــارة  والتج
حكومة شباب اليمن املستقل هناء 
ــن قيادات  ــدد م ــه وع ــد الفقي احم
ــزول  ن ــة  حمل  ، ــة  الداخلي وزارة 
ــي ملراقبة الوضع عن كثب يف  ميدان
محطات بيع املشتقات النفطية يف 

أمانة العاصمة.

ــري  ــىل س ــؤولني ع ــالع املس وإط
ــة  ــتقات النفطي ــع املش ــة بي عملي
ــح  فت ــب  جان إىل  ــات،  املحط يف 
ــت  ــي أوقف الت ــة  ــات املغلق املحط
ــني، وإغالق  ــة البيع للمواطن عملي
ــوم  تق ــي  الت ــة  املخالف ــات  املحط
أو  ــة  النفطي ــتقات  ــكار املش باحت
ــعار مرتفعة، واستمعوا  بيعها بأس
ــكاويهم أمام تلك  إىل املواطنني وش

املحطات.
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قالئد

ْت بكربِتها املدينة َغصَّ
وبقيِت وحَدِك يا ُبَثيَنه

َتَرتقبنَي بعْيِنِك ال...
مفقْوَءِة الحرَب اللعينه

وُتفتِّشنَي عِن الرفاِق
عِن األماِن عِن السكينْه

وعىل الرُّكاِم ُتجّربيَن 
كسوَر لعبتِك الثمينْه

ماذا جرى لألهِل ؟ يْسـ
ـألِك الغباُر وتسألينْه
تستنكريَن القتَل أين

اآلدمية كي تدينْه !؟
الكلُّ ماَت ضمريُه

بالغِت يف ما َترَتجيَنْه
اُن ليَس سواُه شاا َعطَّ
ااطر كل منكرس أنينْه

ُعوِدي إليه وقبِّيل
يِه واحتضني َجبينْه كفَّ

هو وحُدُه الديُن الحنيف
َدِعي تحالَفُهم ودينْه.

سليم حازب

بحضور رئيسة حكومة شباب اليمن لجنة الطوارئ بحضور رئيسة حكومة شباب اليمن لجنة الطوارئ 
تناقش آلية ضبط أسعار املشتقات النفطيةتناقش آلية ضبط أسعار املشتقات النفطية

صنعاء/

بين قوسين

تكون  أن  بل   , طويلة  حياتي  تكون  أن  يهمني  ال  أنا 
حياتي عميقة .. أن أمر أنا باأليام , ال أن تمر هي بي .

ان اضعف الثمار، أرسعها سقوطاً من الشجرة .

الشمس التربيزي _ شاعر فاريس متصوف

وليم شكسبري_ كاتب مرسحي انجليزي

غسان كنفاني _ روائي وقاص فلسطيني

باولو كويلو _ روائي وقاص برازييل

تعلمت أن أحب طفولتي ..أن أحب البسطاء ، أن أرتب 
خارطة هذا الوطن وأن أقف يف صف الفقراء .

وحدهم األطفال يظّنون أنهم عىل كل يشء قادرون .. 
ويحصلون  بقوّتهم  يؤمنون  وجريئون؛  واثقون  هم 

عىل ما يريدونه بالضبط .

ــدي  ــان الح ــي عثم ــط اليمن ــرب الناش أع
ــىل األوضاع  ــواء ع ــليط األض ــن أمله يف تس ع
ــوة كافة األطراف  ــانية يف اليمن وإىل دع اإلنس
ــش وإحالل  ــف والتعاي ــذ العن ــة إىل نب املحلي
ــي والدويل  ــع اإلقليم ــوة املجتم ــالم، ودع الس
ــاعدة  ــذل املزيد من الجهود من أجل مس إىل ب

اليمن وإخراجه من محنته.
ويف سبيل لفت االنتباه للوضع الذي تعيشه 
ــال الهماليا وصوال  ــدي جب ــلق الح اليمن تس
ــت، القمة  ــة إيفريس ــيس لقم ــم الرئي إىل املخي
ــم اليمن عليها، من  ــىل يف العالم، لريفع عل األع
أجل تسليط األضواء عىل األوضاع اإلنسانية 

والدعوة إىل إحالل السالم يف اليمن.
ــة كلمة  ــدي أيضا بكتاب ــط الح وقام الناش
ــن الصخور عىل  ــرف عمالقة م ــن" بأح "اليم
ــع فيها قمة  ــي تق ــفوح الهيمااليا الت ــد س أح
ــلق القمة، وكل  ــت، لرياها كل من يتس إيفريس

طائرة تمر من فوق املنطقة.
ــت  ــدي "أثب الح ــان  ــط عثم الناش ــال  وق
ــالم،  ــي بالس ــروب تنته ــخ أن كل الح التاري
ولكنها تخلف الكثري من املآيس واألزمات الغري 
محدودة.. الشعوب التي تحكم العقل واملنطق 
ــي  ــة ه ــش واملصالح ــدأي التعاي ــب مب وتغل
ــتطيع تجنب كلفة الحرب  ــعوب التي تس الش
ــز عىل التنمية  ــالم واألمن والرتكي وإحالل الس

واالزدهار".
ــقف العالم،  وأضاف الحدي "من هنا من س
أناشد كل األطراف اليمنية إىل اللجوء للحوار 
من أجل إحالل السالم وتغليب مبدأ التصالح 

والتعايش".
ــة النيبال وهي  ــت تقع يف دول وقمة إيفريس
أعىل قمة يف العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 8.848 

ــرة األوىل  ــذه هي امل ــطح البحر، وه ــرت عن س م
ــي من الوصول  ــن فيها مواطن يمن التي يتمك
ــي تطلبت  ــم الرئييس للقمة الت ــذا املخي إىل ه
ــداد لهذه  ــتغرق اإلع ــد اس ــا، وق ــة 15 يوم رحل
املغامرة تسعة أشهر من التدريبات املتواصلة 

واملكثفة.
ــوم فيها  ــي يق ــة الت ــرة الثاني ــي امل ــذه ه وه

ــم،  العال ــم  ــىل قم ــة أع ــلق قم ــدي بتس الح
ــلق قمة  ــام املايض أيضا بتس ــث قام يف الع حي
ــارو يف تنزانيا، والتي تعد أعىل قمة يف  كليمنج
ــا ورابع أعىل قمة يف العالم، وقام بوضع  أفريقي
علم اليمن عليها كأول مواطن يمني يصل إىل 

قمة كلمينجارو.
ــط عثمان الحدي هو أحد القيادات  والناش
ــوارد  ــاد وإدارة امل ــال االقتص ــة يف مج العاملي
ــن الجوائز  ــىل العديد م ــل ع ــة، وحص البرشي
ــرز قيادات  ــة كواحد من أب ــة والدولي اإلقليمي
ــط والعالم،  ــرشق األوس ــة يف ال ــوارد البرشي امل
ــزة  ــىل جائ ــام 2015 ع ــل يف الع ــث حص حي
ــيا،  ــوارد البرشية يف قارة آس ــر للم ــل مدي أفض
ــخصية  وتم تصنيفه كواحد من أفضل 100 ش
ــة عىل  ــوارد البرشي ــادة وإدارة امل ــل يف قي تعم

مستوى العالم للعام 2016.
كما يقود عثمان الحدي مع يمنيني آخرين 
ــانية  ــال اإلنس ــادرات واألعم ــن املب ــد م العدي
ــيس وقيادة مبادرة  والتنموية، حيث قام بتأس
ــام 2012 من أجل خلق  ــت يف أواخر الع انطلق
ــباب اليمني داخل اليمن ويف  فرص عمل للش
ــتوى  ــادرة أخرى لرفع مس ــج، ومب دول الخلي
الكفاءات الوطنية، كما قام بتنظيم العديد من 
ــل دعم املجتمع يف  ــات الخريية من أج الفعالي

املناطق األكرث تأثرا بالرصاع يف اليمن.

شاب يمني يتسلق أعلى قمة يف العالم لتسليط الضوء على األوضاع اإلنسانيةشاب يمني يتسلق أعلى قمة يف العالم لتسليط الضوء على األوضاع اإلنسانية

ــن فائز  ــي عبدالرحم ــاب اليمن ــرز الش أح
ــل  ــابقة أفض ــز األول يف مس ، املرك ــور  عاش
ــل التطوعي  ــة مؤثرة يف العم ــخصية عربي ش

للعام 2017م عىل مستوى اليمن .
ــابقة التي  ــن املس ــىل ذلك ضم وتحصل ع

نفذتها مبادرة عروبتي التطوعية .
ــاب / ــوت الش ــن حرضم ــتعد اآلن اب و يس

ــن  ــة م ــة الثاني ــول املرحل ــن لدخ عبدالرحم
ــخصية عربية  ــابقة لنيل لقب أفضل ش املس
مؤثرة يف العمل التطوعي عىل مستوى الوطن 
العربي ، وسيكون ممثل اليمن يف هذه املرحلة 

من املسابقة.
ــم العمل  ــادرة تدع ــر : أن مب ــر بالذك الجدي

التطوعي عىل مستوى الوطن العربي.

ــزة يف مونديال  ــي بجائ ــر املعلم ــارس أبوبك ــاز اإلعالمي ي ف
ــة . من  ــة واإلعالم يف الدورة السادس ــرة لألعمال الفني القاه

-7 10 نوفمرب..
ــة والذي يحمل  ــد مونديال القاهرة يف دورته السادس ويع
ــرة إعالمية فنية  ــاب ) أضخم تظاه ــا ضد اإلره ــعار ( مع ش
ثقافية بالعالم العربي يقيمه االتحاد العام للمنتجني العرب 
ــة منتجي التلفزيون  ــون بالتعاون مع جمعي العمال التلفزي
ــاد العام  ــة لإلعالم باالتح ــعبة العام ــوزارة التضامن والش ب

للغرف التجارية وبعض املؤسسات الرسمية واملدنية 
ــنوي يف  ــرص والعالم العربي ..وهو تقليد س بم

إطار العمل اإلعالمي العربي املشرتك .
ــدف إىل إطالق املبادرات اإلعالمية  ويه
ــي  ــة الت ــازات اإلعالمي ــكار واالنج واألف
تخدم املجتمع املدني والعمل اإلعالمي 

ــابقات  ــرتك .ويتم فيه تنظيم مس املش
ــات العربية  ــل اإلنتاج ــار أفض الختي
ــم أبطالها  ــموع وتكري للمرئي واملس
ــالم العربي . الربنامج  من نجوم اإلع
ــعودية دنيا  ــة الس ــاج الرشك ــن إنت م
ــموع  ــاج املرئي واملس ــج لإلنت الربام
ــة  ــة اليمني وإرشاف وزارة الخارجي
ــداد وتقديم اإلعالمي  وهو فكرة وإع
اليمني املعروف يارس أبوبكر املعلمي

ــرة مرشوع  ــيتم تكريمه عىل فك وس
ــذي  ال ــالم"  الس ــل  "رس ــج  وبرنام

ــل  ــن أج ــم م ــايس العال ــع دبلوم يجم
ــك ضمن فعاليات  ــالم يف اليمن . وذل الس

ــة القاهرة .  ــال الذي يقام يف جامع املوندي
ــور متميز من األكاديميني واإلعالميني  بحض

ــائل اإلعالم  ــني واملثقفني العرب ووس والفناني
ــك أول إعالمي من  ــد بذل ــة. ويع ــة املختلف العربي

ــوز ويكرم يف  ــي يف ــي يمن ــل إعالم ــن وأول عم اليم
املونديال .

شاب حضرمي يحرز املركز األول على 
مستوى اليمن يف أفضل شخصية تطوعية

إعالمي يمني يفوز يف مونديال 
القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم وبقيت وحدك يابثينة!!

ــزة يف مونديال  ــي بجائ
ــة . من  لدورة السادس

يف ي

ــة والذي يحمل  سادس
ــرة إعالمية فنية  تظاه

ي
لعام للمنتجني العرب 
ــة منتجي التلفزيون  ي
ــاد العام  إلعالم باالتح

لرسمية واملدنية 
ــنوي يف 
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