
أدانت وزارة األوقاف واإلرشاد بشدة استمرار طريان 
ــتهداف  ــعودي األمريكي يف اس ــدوان الس ــف الع تحال

املساجد وتدمريها عىل رؤوس املصلني.
ــتنكرت وزارة األوقاف يف بيان استهداف طريان  واس
ــجدا بمنطقة الرمادة بمديرية نهم صباح  العدوان مس
ــاب بتعز  ــة ذب ــري يف مديري ــع الكب ــه الجام ــس وقبل أم
واستشهاد وإصابة ثالثة مواطنني، ومسجدا يف جزيرة 

زقر بالحديدة خالل أكتوبر الجاري.
ــم  ــجد يف نه ــتهداف املس ــان إىل أن اس ــار البي وأش
ــتهدافه 792  ــابقة باس ــاف إىل جرائم العدوان الس يض
ــان تحالف  ــح، ما يؤكد إمع ــجد وقبة ورضي ما بني مس
ــالمية يف  ــواهد التاريخية اإلس ــري الش ــدوان يف تدم الع

اليمن.
ــفها ملواقف  ــاد عن أس وعربت وزارة األوقاف واإلرش
املجتمعات اإلسالمية واملنظمات الدولية جراء صمتها 
املخزي إزاء هذه الجرائم بحق املقدسات اإلسالمية يف 

اليمن.
وفيما حملت وزارة األوقاف األمم املتحدة املسؤولية 
إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم، استنكرت 

ــة العاملة يف حقوق  ــات الدولي ــلبي للمنظم الدور الس
اإلنسان تجاه اإلبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني 

من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي .

وضـــريـــحـــا وقــــبــــة  مــــســــجــــدًا  وضـــريـــحـــا  وقــــبــــة  مــــســــجــــدًا   ٧٩٥٧٩٥ يـــســـتـــهـــدف  يـــســـتـــهـــدف الــــــعــــــدوان  ومضةومضةالــــــعــــــدوان 
شعرشعر
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أشالنا خانتك  ما  الله  مسرية 
أو أعشبت يف عيون القهر نجوانا

فجردي عن محال الذكريات غداً
وأيقظي الدهر إن حتف الظما رانا

عبقت مهجة  الرثيا  يقني  أدمت 
قرآنا بالقرآن  الهدي  نسائم 

أندى قواماً عىل نزف الردى حمم
الله سبحانا تعانق الفجر وعد 

أملاً ــري  وأت املثاني  كربالء  يا 
املنايا بكأس املوت أحيانا صب 

إيه.. وأنت رياحني الدجى شغفا
مثوانا كان  قلبا  الطهر  آخر  يا 
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رقصة الداعية "علي المالكي" تشعل تويتررقصة الداعية "علي المالكي" تشعل تويتر
ــع التواصل االجتماعي  تداول رواد مواق
ــر خالله الداعية  ــرت“ مقطع فيديو ظه ”توي
ــعودي  عيل املالكي وهو يرقص  يف حفل  الس

غنائي.
ــني  ب ــدل  الج ــن  ــة م ــو حال الفيدي ــار  وأث
ــوان “ رقصة  ــتاق بعن ــنوا هش ــن ودش املغردي
ــات املتابعني  ــت تعليق ــي“ وانهال ــيل املالك ع

وانقسموا ما بني مؤيد ومعارض.
ــاركته يف  ــن مش ــن املغردي ــدد م ــض ع ورف
ــن“ وأن  ــل دي ــاره “ رج ــص باعتب ــة الرق وصل
ــاً فيما رأى  ــرام رشع ــيقي ح ــازف واملوس املع
ــعادة  البعض أن ما فعله نوع من الفرح والس
ــن التعبري عن  ــان م ــد ما يمنع اإلنس وال يوج
فرحته ورأى مغردون أن ما فعله أمر شخيص 

وأنه يمثل نفسه فقط وال يمثل الدين .
ــخرية حيث علق  ــم يخل األمر من الس ول
ــن  ــحة م ــراه يف فس ــالً “ ت ــن قائ ــد املغردي أح

الدين“ .

مطهر هزبر
ــية  ــطة املدرس ــد األخ عبدالكريم الضحاك مدير عام األنش أك
بمكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة حرص املسؤولني يف وزارة 
الرتبية والتعليم عىل االهتمام باألنشطة املدرسية وتنمية املواهب 

املدرسية باعتبارها جزءاً من العملية التعليمية والرتبوية.
ــة للعام  ــودة إىل املدرس ــازار الع ــل وب ــاك يف حف ــار الضح وأش
الدرايس 2017 2018-م الذي إقامته مدارس سفري الحديثة بأمانة 
ــرتة املقبلة إقامة مهرجان خاص  ــيتم خالل الف العاصمة إىل أنه س
ــدارس أمانة  ــدين بم ــه الحديد من املنش ــارك في ــاد وسيش باإلنش

العاصمة.
ــفري  ــاد الضحاك بالكوادر املتميزة واملبدعني يف مدارس س وأش

الحديثة يف فنون الغناء واالنشاد واملرسح .
ــددا من  ــفري الحديثة ع ــدارس س ــنوي مل ــن البازار الس وتضم
ــوم الفن واملرسح  ــا نخبة نج ــارك فيه ــرات الفنية املتنوعة ش الفق

اليمني.

إخماد حريق في سوق شميلةإخماد حريق في سوق شميلة
ــن إخماد حريق هائل يف  ــاع املدني بأمانة العاصمة أمس م ــت فرق الدف  تمكن

سوق شميلة بشارع تعز مديرية السبعني .
ــي املقدم راجح  ــة الدفاع املدن ــيطرة بمصلح ــح مدير عام القيادة والس وأوض
ــبب ماس كهربائي  ــميلة بس ــوق ش ــاد  أن الحريق اندلع يف أحد املحالت بس معي

وامتد لعدد من املحالت املجاورة وال خسائر برشية .
ــالت تجارية لبيع  ــة مح ــب يف خمس ــبأ" أن الحريق نش ــد يف ترصيح لـ"س وأك

املالبس ونجمت عنه أرضار متفاوتة مابني كبرية ومتوسطة .
ــاء إىل موقع  ــات إطف ــت عرب ــي توجهت مع س ــاع املدن ــرق الدف ــت إىل أن ف ولف
ــت يف إخماد  ــدا أن الفرق نجح ــق .. مؤك ــا عن الحري ــور تلقيها بالغ ــة ف الحادث
ــاره  ــف ومحارصته ملنع انتش ــاعة ونص ــيطرة عليه رسيعا بعد س ــق والس الحري

وتوسعه  يف الجوار .
ــي تجريان  ــاع املدن ــبعني والدف ــة الس ــة بمنطق ــزة األمني ــار إىل أن األجه وأش

التحقيق للكشف عن مالبسات الحادثة وتقدير الخسائر املادية .
ــيطرة بمصلحة الدفاع املدني أصحاب املحالت  ــا مدير عام القيادة والس ودع
ــات القطاع العام والخاص  ــع واملتاجر ومالكي الفنادق والتجار ومؤسس واملصان
ــائل األمن والسالمة نظراً ألهميتها يف تخفيف حدة كوارث  إىل االلتزام بتوفري وس

الحرائق.
ــار الحرائق  ــا دور فاعل يف منع انتش ــالمة له ــائل األمن والس ــت إىل أن وس ولف
ــيما وأن بعض تلك املحالت  ــي إىل موقع الحادث س ــول فرق الدفاع املدن قبل وص
ــائل األمن  ــدم وجود وس ــذا ع ــكان وك ــاء مكتظة بالس ــط أحي ــع وس ــع تق واملصان

والسالمة ما يعرض منازل املواطنني واملارة والسيارات للخطر الشديد.

 القيادية في حزب اإلصالح والذراع التركية للتنظيم الدولي لإلخوان  •
توكل كرمان أعلنت أمس ندمها على مساندة العدوان الهمجي على 
لكن  بادرة جيدة وإن جاءت متأخرة لنحو 3 سنوات،  اليمن، وهي 
المؤكد أن دواعيها لم يكن اليمن الذي قالت إن عاصفة العار جلبت 
لها الموت والجوع والمرض والدمار واالحتالل، بل ألن اإلمارات ضيقت 
الخناق على حزبها اإلصالح في عدن وتمضي لتضييق الخناق عليه 
في تعز حاليا.. عبثا تحلمون أن جبال سيأويكم فهذه األرض الطيبة 

ستلفظ الخونة والعمالء كما يلفظ البحر الجيف.
 بقى طابور العمالء من كبار قادة حزب اإلصالح والتنظيم  •

الدولي لإلخوان الظاهرين منهم والمستترين فال يزال هؤالء 
المال  بمنح  مدفوعين  القذر  الدور  ممارسة  في  يمضون 
السعودي المدنس ثمنا لمنحه الذرائع في االستمرار بقتل 
األبرياء وتدمير اليمن، ولم يعد لهم أي دور سوى االنتقال 
أصوات  وإسكات  الذرائع  لتسويق  أخرى  إلى  عاصمة  من 
ورفع  الهمجي  العدوان  بإنهاء  المطالبة  العالمي  الضمير 

الحصار.
 تصريحات بن سلمان اآلخيرة لم تكف إلقناع رؤوس المرتزقة في  •

الخارج والداخل بأن دافعه للعدوان الهمجي على اليمن هو فقط 
مخاوف أميركا وإسرائيل وحلفائها الخليجيين من احتماالت تشكل 
حزب الله آخر في اليمن، وهاهم يواصلون النعيق بوتيرة عالية من 
الرياض وعواصم العالم والمحافل الدولية بالذرائع البالية ذاتها عن 
"االنقالب والحسم العسكري وإعادة الشرعية " منخرطين في أسوأ 

بورصة للعمالة والخيانة لم يشهد  التاريخ لها مثيال.
 في تصريحاته األخيرة شعر بن سلمان بالحرج عن تسويق  •

أكاذيب وذرائع المرتزقة، وقال للعالم بما معناه أن عدوانه 
الهمجي على اليمن يأتي تنفيذا ألوامر من  أميركا وإسرائيل 
الجزيرة  في  الله  لحزب  مماثلة  تجارب  من  المتخوفين 
حكومة  خارجية  وزير  وجدنا  حين  في  والخليج  العربية 
عمالء الرياض ومندوب الفار هادي في األمم المتحدة وبن 
دغر وعمالء آخرين من رؤوس الخيانة ينعقون بوقاحة عن 
العدو بمعاودة لعب  األكاذيب والذرائع بعدما خولهم  ذات 

الدور القذر.
غادروا  • اإلصالح  بحزب  المرتبطين  المساجد  أئمة  من  العشرات   

محافظة عدن خوفا من تعرضهم لجرائم االغتيال التي تقودها بوتيرة 
عالية عصابات قوات الغزو اإلماراتية والمليشيا العميلة المسماة " 
الحزام األمني" فيما يجري العمل على قدم وساق لتكرار التجربة في 
تعز لمليشيا عميلة مشابهة بالتزامن مع شروع كتائب محمد بن زايد 
إنشاء أكبر معتقل سري في المخا.. هاهي العاصفة تأكل عيالها 

وهاهم يدفعون ثمن الخيانة.
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الصماد.. وتالحم الصماد.. وتالحم 
الشعبالشعب

ــتاذ الطيب  ــي األس ــي املغرب ــق الصحف ــب الصدي ــزوالً عند طل ن
ــخصية الرئيس صالح  ــي وإلحاحه عىل معرفة أي يشء عن ش العرب
ــعب حوله رغم الظروف الحالكة التي  ــباب التفاف الش الصماد ، وأس

تمر بها اليمن . 
ــذا النوع من البرش   ــاءل ألن مثل ه ــول من حق الصديق أن يتس أق
ــة ، الغياب القرسي  ــاس قروناً طويل ــا وافتقده الن ــى من حياتن اختف
لتعاليم الدين ومبادئه السامية وقيم االنتماء الصادق لألوطان جعل 
ــة هذا النوع من البرش ألن الوضع فرض  الناس يفتقدون لقرون طويل
ــكلت  ــعوب والحكام بحيث تش ــم بني الش ــد وعدم الفه ــة التباع حال
ــا جاء يف توصيف  ــيطنة الحكام أو كم ــميها رابطة ش ما يمكن أن نس
الصحفي املرصي املعروف األستاذ صالح عيىس رابطة صناع الطغاة 

يف الوطن العربي . 
ــذه الحالة املرضية بددت طاقات وجهوداً وأهدرت إمكانيات كان  ه
ــاض وتجعل من الحارض  ــل من تاريخ األمة ناصع البي يمكن أن تجع
ــدث جعل  ــه اآلن ، لكن ما ح ــو علي ــر غري ما ه ــيئاً آخ ــتقبل ش واملس
ــح الضيقة  ــون وأصحاب املصال ــدر املتزلف ــة ألن يتص ــة مواتي الفرص
ــاس انصياعا مزريا  ــىل الن ــهد ، بحيث فرضوا ع ــر املش ــة املباخ حمل
ــري طواعية نحو الغياب  ــالما ملفاهيم التواكل والس واستكانة واستس

عن العرص بدعوى اللحاق بركبه . 
وهنا يمكن قراءة املشهد اليمني ومعرفة الكثري عن الرئيس الحايل 
ــات العدوان  ــالد الصعبة وتداعي ــاد رغم ظروف الب ــح عيل الصم صال
ــلبية املدمرة إال أن الرجل استطاع أن يخلق عالقة متوازنة  بآثاره الس
ــات املادية  ــدام املغري ــدة الزمنية وانع ــرص امل ــاس رغم ق ــع كافة الن م
ــغف قلوب  ــتأثر بش ــكالها ، إال أنه يف هذه الفرتة الوجيزة اس ــكل أش ب
ــه وردود أفعاله صادق يف  ــل أمني لذاته جاد يف ترصفات ــاس ، فالرج الن
انتمائه للوطن ، ال يضع يف خلفية عقله إنسانا أخر يؤثر عىل سلوكه 
ــاً دون أي ادعاء أو  ــاً وتلقائي ــاء أداؤه طبيعي ــم ج ــن ث ــه ، وم وترصفات
ــاىل ويميل إىل نرصة  ــبحانه وتع ــع ، ُيؤثر كل ما يريض الخالق س تصن
الحق وإشاعة العدل والسالم واالستقرار ، يجمع بني القوة والتواضع 
ويجسد الهيبة ويحرص عىل بناء التواصل الدائم مع عامة الناس . 

ــون كل هذه  ــهم يدرك ــني بأحاسيس ــت اليمني ــذه الصفات جعل ه
الحقائق  ويشعرون أنهم أمام شخصية استثنائية منبتها طينة نقية 
يف هذا الوطن ، لذلك ال تستغرب إذا خرجت الجماهري عن بكرة أبيها 
ــار الرجل كونها  ــط مقومات العيش لتبارك اختي ــي تفتقد إىل أبس وه
ــن خاللها أن يعيد  ــتطاع م ــن أعماله الطيبة التي اس ــت الكثري م ملس
الروح الحقيقية لليمن ، ويجعل كل مواطن يحس بمعنى االستقالل 
ــيادة والكرامة ، هذه الصفات كادت أن تتالىش وتتبدد يف ظروف  والس
ــرية وكبرية تتصل بحياة  ــافر والتحكم يف كل صغ تدخل اآلخرين الس
ــيادة  ــاظ بالس ــامية يف االحتف ــة الس ــن ، إال أن الرغب ــن واملواط الوط
ــة عرضت الوطن  ــي جاءت بعد مرحلة صعب ــتقالل القرار الوطن واس

وأبناءه ومقدراته للغياب والقهر والذل . 
ــافر من قبل التحالف  ــن هذا املنطلق جاء العدوان الهمجي الس م
ــا ودولة الكيان  ــزز برعاية أمريكا وبريطاني ــبوق املع العربي غري املس
ــوى إذالل اليمن وإعادة  ــم لها س ــعودية ال ه ــي ، إذ أن الس الصهيون

أبنائه إىل بيت الطاعة . 
ــي تبحث عنها أخي الطيب ، وما أود قوله  هذه بعض الصفات الت
ــر معادلة وطنية  ــتحيلة يف ظل توف ــتظل مس ــعودية س ــة الس أن رغب
ــدون ميامني أبطال ، وهذا  ــعب صلب ومجاه أهمها قيادة صادقة وش
ــلم التطور  ــي إىل س ــيجعل اليمن ترتق ــداء وس ــيعجز األع ــو ما س ه

والرقي إن شاء الله .. والله من وراء القصد .. 

ــة  للصحاف ــورة  الث ــة  مؤسس ــي  تنع
ــرش الزميل الصحفي املخرضم  والطباعة والن
ــه وعكة صحية  ــذي أملت ب ــى العلفي ال يحي
ــا لبث أن  ــفى وم ــىل إثرها إىل املستش ــل ع نق
ــد عمر حافل  ــه تعاىل بع ــل إىل رحمة الل انتق

بالعطاء الوطني واإلعالمي الخالق.
ــات القرن  ــي ثمانيني ــد من خريج  الفقي
ــعلة من  ــة صنعاء وكان ش ــن جامع املايض م
ــنني التي  ــداد العقود والس ــاط عىل امت النش
ــورة يف أوضاع  ــة الث ــا يف صحيف ــل خالله عم
ــة ويف العديد من اإلصدارات  صحفية مختلف

الصحفية األخرى.
وكان متمكناً من ناصية العمل الصحفي 
ــال امليدانية  ــز باألعم ــه وتمي ــف فنون بمختل
ــطة  ــة لفعاليات وأنش ــات الصحفي والتغطي
الكثري من أجهزة ومؤسسات الدولة املختلفة.
ــر  ظه ــوم  املرح ــييع  تش ــيتم  وس ــذا  ه  
ــع عمر بن  ــه يف جام ــالة علي ــوم بعد الص الي
ــر بدارس  ــربة عم ــز يف دارس إىل مق عبدالعزي

شارع املطار.
ــورة للصحافة والطباعة  ــة الث  إن مؤسس

ــه  ــز لتتوج العزي ــد  الفقي ــي  ــرش إذ تنع والن
ــه وآل  ــارة إىل أوالده وكل أرست ــازي الح بالتع
ــع  بواس ــده  يتغم أن  ــه  الل ــو  وترج ــي،  العلف
الرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان، 
وأن يعصم قلوب أهله وذويه وزمالئه ومحبيه 

بالصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

التربية: إعالن نتائج الثانوية العامة السبت القادمالتربية: إعالن نتائج الثانوية العامة السبت القادمالزميل يحيى العلفي في ذمة ا;الزميل يحيى العلفي في ذمة ا;

انطالق حملة تغريدات مجزرة سوق عالف بصعدةانطالق حملة تغريدات مجزرة سوق عالف بصعدة

ــبت  ــم الس ــة والتعلي ــن وزارة الرتبي تعل
ــة العامة  ــات الثانوي ــادم نتائج امتحان الق
ــزي "  ــي، انجلي ــي ، ادب ــامها " علم بأقس

للعام الدرايس -2016 2017م.
ــس  رئي ــة  الرتبي ــر  وزي ــب  نائ ــح  وأوض
اللجنة العليا لالختبارات الدكتور عبدالله 
ــيتم اإلعالن عن  الحامدي لـ(سبأ) أنه س

ــماء أوائل الجمهورية  النتيجة العامة وأس
للشهادة الثانوية يف مؤتمر صحفي تعقده 
ــق 4 نوفمرب  ــبت املواف ــاح الس ــوزارة صب ال

الجاري.
ــائل  وس ــدي  الحام ــور  الدكت ــا  ودع
ــالم إىل حضور املؤتمر الصحفي الذي  اإلع

ستعقده الوزارة بهذا الخصوص.

صنعاء / سبأ 
ــة  حمل ــس  أم ــاء  مس ــن  م ــت  انطلق
ــوق  ــزرة العدوان يف س ــدات حول مج تغري
ــة صعدة  ــحار محافظ ــة س ــالف بمديري ع
ــهيدا  ش  60 ــو  نح ــا  ضحيته راح  ــي  الت
ــل االجتماعي  ــا عىل موقع التواص وجريح

" تويرت".
ــاركة  ــون الجميع إىل املش ــا املنظم ودع
ــة  ــال مظلومي ــدات إليص ــة التغري يف حمل
ــاعة  ــم بش ــم العال ــي وليعل ــعب اليمن الش
ــا  ــدة إزاء م ــم املتح ــؤ األم ــدوان وتواط الع
ــعب  ــاء الش ــق أبن ــم بح ــن جرائ ــب م ُيرتك

اليمني .

ــمة طفل بالرشاكة مع حكومة  ــة بس تنظم مؤسس
ــال اليمن  ــان "أطف ــس مهرج ــوم الخمي ــال للي األطف

ينشدون السالم" بحديقة السبعني بأمانة العاصمة.
ــي  ــرات الت ــن الفق ــد م ــان العدي ــن املهرج ويتضم
ــاة األطفال  ــد معان ــمل عرض أوبريت فني، ُيجس تش
ــام جراء  ــكل ع ــي بش ــن اليمن ــاص واملواط ــكل خ بش
استمرار العدوان وبرامج لتوعية األطفال حول كيفية 

الوقاية من الكولريا.
كما سيتم تخصيص مساحة لتقديم عملية الدعم 
ــعبية  ــطة واأللعاب الش ــرب األنش ــيس لألطفال ع النف
ــات الرياضية، بهدف التخفيف من  ــم واملنافس والرس

الضغوط النفسية عليهم.
ــد  ــان محم ــي للمهرج ــؤول اإلعالم ــح املس وأوض

ــال  ــدف إىل إيص ــان يه ــبأ) أن املهرج ـــ (س ــني ل ياس
ــالم وتوجيه دعوة  ــال اليمن املطالبة بالس صوت أطف
ــي والدويل لاللتفات  ــعوب العالم واملجتمع اإلقليم لش
ــاف الحرب من  ــزري وإيق ــن املُ ــال اليم ــع أطف إىل وض
ــروض مرسحية  ــة وع ــة وإبداعي ــاليب فني ــالل أس خ
ورسوم تعبريية وتجمعات رمزية تعبريية لألطفال من 

مختلف املحافظات.
وأشار إىل أنه سيتم إطالق حمام السالم والبالونات 
البيضاء يف سماء العاصمة صنعاء وباقي املحافظات.

ــي تلبيًة لحاجِة  ــني إىل أن املهرجان يأت ولفت ياس
ــالم والعيش حياة كريمة  أطفال اليمن املاسة إىل الس
جراء معاناتهم بسبب العدوان والدمار الذي تعرضت 

له مختلف املحافظات .

مهرجان« أطفال اليمن ينشدون السالم»مهرجان« أطفال اليمن ينشدون السالم»
اليوم بحديقة  السبعين:اليوم بحديقة  السبعين:

الزميل األستاذ العلم عبداالله رشف املتوكل يحتفل اليوم الخميس • 
بزفاف نجله هاشم يف صالة بلقيس الكائنة يف شارع 20 املتفرع من شارع 

الدائري وشارع هائل... تهانينا
الزميل محمد العوامي من حكومة شباب اليمن املستقل احتفل • 

بخطوبته.. تهانينا.

أخبار قصيرة


