
بدء أعمال المؤتمر ا	ول للعلوم بدء أعمال المؤتمر ا	ول للعلوم 
ا�نسانية والجتماعيةا�نسانية والجتماعية

صنعاء / سبأ
ــي الدكتور  ــاع البحث العلم ــل وزارة التعليم العايل لقط ــع وكي اطل
ــاد املؤتمر  ــة النعق ــريات الجاري ــس عىل التحض ــي أم ــادق الرشاج ص
ــس  ــة األندل ــة بجامع ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــي األول للعل العلم

بصنعاء والذي سيبدأ اليوم األحد.
ــالل لقائه اللجنة التحضريية للمؤتمر،   وأكد الدكتور الرشاجي خ
ــىل الفعاليات  ــاإلرشاف ع ــايل عىل ب ــم الع ــادة وزارة التعلي ــام قي اهتم
ــات ومراكز البحث العلمي .. مثمنا جهود الجامعة  العلمية يف الجامع

يف استمرار عقد املؤتمرات والندوات واهتمامها بالبحث العلمي.
ــد محمد برقعان  ــس الدكتور أحم ــد رئيس جامعة األندل ــدوره أك ب
ــات التنمية..  ــي وربطه بمتطلب ــجيع البحث العلم ــرص عىل تش الح
ــربات واآلراء يف  ــة لتبادل الباحثني الخ ــا إىل أن املؤتمر يمثل فرص الفت
قضايا البحث العلمي املتعلق بالعلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعمل 
ــكل الباحثني والعاملني يف  ــاث العلمية لتكون متاحة ل عىل نرش األبح

هذا املجال.
ــدى يومني  ــيناقش عىل م ــة إىل أن املؤتمر س ــت رئيس الجامع ولف
ــة، واللغة  ــالمية، واللغة العربي ــال العلوم اإلس ــا علميا يف مج 61 بحث

اإلنجليزية " آدب - لغويات - ترجمة"..
ــوم الرتبوية، بينها  ــة، والقانون، والعل ــاع، وعلم البيئ وعلم االجتم

ستة أبحاث من الجزائر والسودان وفلسطني والعراق.

وزير الصحة يدشن المخيم الطبي المجاني الثالث بأمانة العاصمةوزير الصحة يدشن المخيم الطبي المجاني الثالث بأمانة العاصمة
ــن وزير الصحة العامة والسكان  دش
ــن حفيظ أمس  ــالم ب ــور محمد س الدكت
ــث باملركز  ــي املجاني الثال ــم الطب املخي

الخريي الطبي بأمانة العاصمة .
ــة  ــدف املخيم الذي تنفذه مؤسس يه
ينابيع الرباط باألمانة عىل مدى أسبوع 
ــم  تقدي إىل  ــي  أخصائ  100 ــاركة  بمش
ــال  ــراض األطف ــة يف أم ــات الطبي الخدم
ــالك  ــاء والوالدة واملس والباطنية والنس
ــرة  والحنج واألذن  ــف  واألن ــة  البولي
ــة والتغذية  ــنان والعظام والجلدي واألس
العالجية واألمراض النفسية ، باإلضافة 
إىل الفحوصات املخربية وتقديم األدوية 

مجاناً .
ويف التدشني أكد وزير الصحة أهمية 
ــاة  معان ــف  تخفي يف  ــي  املجان ــم  املخي

ــراً للظروف املادية الصعبة  املواطنني نظ
ــعودي  الس ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج
ــىل البالد  ــاره الجائر ع ــي وحص األمريك
ــة  االقتصادي ــاء  األعب ــن  م زاد  ــذي  وال

والصحية عىل املواطنني .
ــة  الدولي ــات  املنظم ــة  كاف ــا  ودع
ــة يف املجال  ــات املحلية العامل والجمعي
الصحي لالستجابة لنداء وزارة الصحة 
اإلنساني وتخصيص جزء من موازناتها 
ــة يف املجتمعات  ــات طبي ــذ مخيم لتنفي
ــيق  ــرضرة والنازحني وغريهم بالتنس املت
ــهيالت  ــداً تقديم التس ــوزارة ، مؤك مع ال

لتنفيذ املخيمات .
ــظ رجال  ــور بن حفي ــا الدكت كما دع
ــاركة يف  املال واألعمال والخريين إىل املش
ــاركة  دعم املخيمات الطبية يف إطار املش

املجتمعية لتخفيف معاناة املواطنني .
وأشاد بجهود كل من شارك يف تنفيذ 
ــال والخريين و  ــال األعم ــم من رج املخي
ــة واإلدارية ، وكذا  الكوادر الطبية والفني
ــاهمت ودعمت  ــة التي س رشكات األدوي

املخيم.
ــتعرض رئيس مؤسسة  من جانبه اس
ــيس ومدير  ــد اآلن ــاط محم ــع الرب ينابي
ــور عبدالعزيز نجم  ــي الدكت املركز الطب
الدين أنشطة املؤسسة واملخيم املجاني 
ــم يأتي يف  ــارا إىل أن املخي ــث ، وأش الثال
ــاني  اإلنس ــع  للوض ــتجابة  االس ــار  إط

الصعب والظروف التي تمر بها البالد .
ــه  في ــارك  يش ــم  املخي أن  ــا  وأوضح
ــاري ومثلهم من  ــي واستش 100 أخصائ

الكوادر الفنية والصحية.  

وصف رئيس الوزراء الرويس، دميرتي مدفيدف، 
ــاء حكومات دول االتحاد االقتصادي  اجتماع رؤس
ــا،  أملاات ــتانية  الكازاخس ــة  العاصم يف  األورايس 
ــم من مصاحبته بـ"هزة أرضية  بالناجح "عىل الرغ

خفيفة".
ــاع عقد يف  ــما إن االجتم ــدف مبتس ــال مدفي وق
ــالل النظر يف  ــزال صغري، خ ــه زل ــئ، رافق ــاخ داف من
ــة لقرار  ــام، مكرس ــرية لالهتم ــا املث ــدى القضاي إح
ــذي يرمز يف  ــم 666 (ال ــالروس رق ــس وزراء بي مجل

بعض املعتقدات إىل الشيطان)".
ــالل  (خ ــزة  اله ــع  "بالطب ــدف:  مدفي ــاف  وأض
ــة القرار 666) تؤدي إىل أفكار مختلفة، ومع  مناقش
ــتعراض كل يشء بأمان، واتخاذ جميع  ذلك، تم اس

القرارات مع التوقيع عليها".

هزة أرضية أثناء مناقشة رؤساء وزراء دول االتحاد ا	وراسي للقرار هزة أرضية أثناء مناقشة رؤساء وزراء دول االتحاد ا	وراسي للقرار ٦٦٦٦٦٦    

  /وديع العبيس
ــؤولية  ــم املتحدة عن مس ــر رسي لألم ــف تقري     كش
ــة 104 أطفال يف  ــعودي عن مقتل وإصاب ــف الس التحال
ــدة مدارس خالل الربع األخري من العام  اليمن وتدمري ع

املايض 2017.
ــة لرصد  ــة العمل األممي ــه لجن ــذي أعدت ــر ال التقري
ــه وكاالت  ــات، ونرشت ــق النزاع ــال بمناط ــاع األطف أوض

دولية،جرى تسليمه ملجلس األمن يف 19 يناير املايض.
ــؤولية العظمى عن  ــعودية املس ــل التقرير الس وحّم
ــن خالل الفرتة  ــويه األطفال يف اليم ــل وإصابة وتش مقت

التي شملها التحقيق يف الربع األخري من العام املايض.

ــارات  ــرتة أدت غ ــك الف ــالل تل ــر خ ــب التقري وبحس
التحالف يف اليمن إىل مقتل 68 طفالً وإصابة 36 آخرين.
ــن 20 إىل 30  ــه تم رصد م ــر األممي إن ــول التقري ويق
ــن وأن كثرياً  ــاً لطريان التحالف يف اليم ــارة جوية يومي غ

منها استهدف منازل ومدارس وعدة منشآت.
ــررت يف أكتوبر املايض وضع  ــر أن األمم املتحدة ق يذك
ــعودي يف القائمة السوداء (الئحة العار)  التحالف الس
عن قتل وتشويه أطفال اليمن، بينما نجحت السعودية 
يف عام 2016 يف إجبار األمم املتحدة عىل إزالة التحالف 
ــوال التي  ــف األم ــددت بوق ــة بعدما ه ــك القائم ــن تل م

تقدمها ملنظمات أممية.

تقرير سّري لAمم المتحدة يتهم السعودية  بقتل وتشويه أطفال اليمنتقرير سّري لAمم المتحدة يتهم السعودية  بقتل وتشويه أطفال اليمن

حددت دول العدوان لهذه الحرب هدفين استعادة شرعية هادي 
الغارب  على  الحبل   وترك  استقالته  بتقديمه  واليته  المنتهية 

والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه  واستقراره
المطارات  كل  طيرانها  دمر  الحرب  لهذه  األولي  األيام  وفي 
حسب  الصواريخ  ومنصات  والمعسكرات  والجسور  والرادارات 
الحرب وعودة الشرعية  زعمها وحددت أسبوعين فقط النتهاء 
المزارع  أحرقت  الحرب  هذه  على  شهور  مرور  وبعد  المزعومة 
ودمرت المصانع والمستشفيات والموانئ والبنى التحتية وقتلت 
المكتظة  األعراس  وحتى  األسواق  وأحرقت  والنساء  األطفال 
بالنساء لم تسلم من ذلك القصف وبعد كل ذلك اكتشفت أنها 
الطائفية  الحرب  فأعلنت   الحرب  لهذه  جديدة  ألهداف  بحاجة 
من  مالديها  بكل  إعالمها  وسائل  وقامت  والشيعة  السنة  بين 
بالزعيق والنعيق ليل نهار لتحريض  منظرين وعلماء وفالسفة 

السنة على

ما  وان  سنة  وال  شيعة   اليمن  في  ليس  بأن  واكتشفت  الشيعة   
في اليمن هم شافعية ومعتزله متعايشون مع بعضهم منذ مئات 
السنين والن كل أهدافها وشعاراتها تحطمت على صخرة صمود 

الشعب اليمني قامت بإنشاء تشكيالت جديدة تمثلت في :
والحماية  وسلمان  زايد  والويه  األمنية  واألحزمة  الحزم  ألوية 
وألوية  الحضرمية  والنخبة  الشبوانية  والنخبة  الرئاسية 
وتر  والبالك  والجنجويد  والدواعش  والقواعد  السلفيين 
األرض  هذه  في  قبيح  هو  ما  وكل  السودانيين  واستجلبت 
أشكال   كل  وزرعت  وإسرائيل  وبريطانيا  بأمريكا  واستعانت 
وحرضت  والكراهية  العنف  وثقافة  والحقد  والفرقة  التقسيم 
عدن  في  الشماليين  أموال  ونهبت  الجنوبي  عل?  الشمالي 
وطردتهم من أرضهم ومساكنهم  كل ذالك للحرب على اإليرانيين 
ويحتلون  منهم  األمتار  مئات  بعد  عل?  واإليرانيون  اليمن  في 
و  إيراني   اقتصادها  ومن  اإلمارات  سكان  من  و40%  جزرهم 
اضطرت إلى اإلعالن عن أهداف أخرى إلخضاع الشعب اليمني 

إلرادتها و مشيئتها ففرضت الحصار المطبق         والحظر الجوي 
و نقلت البنك إلى عدن و كل ذلك لم يغير في األمر شيئا فاليمن 
أخيرا  تكتشف  وهاهي  صموده  و  كبريائه  و  بشموخه  اليمن  هو 
وإل?  الشرعية  من  عدن  لتحرير  جديد  حامل  إلى  بحاجة  أنها 
الشرعية  تحرير  إلى  آخر  وحامل  نفسها  من  الشرعية  تحرير 
وحولت  اإلصالح  من  مآرب  لتحرير  ثالث  وحامل  اإلصالح  من 
والتشظي  والتجزئة  التقسيم  ألشكال  تجارب  حقل  إلى  اليمن 
اليمنيين راضون عن كل ما تصنعه  والفوضى معتقدة بذلك أن 
وغزوها  احتاللها  ديمومة  بهدف  وحروب  فتن  من  العدوان  قو? 

لمناطق الثروات وللممرات والمضايق في اليمن
على  دليل  إال  معا  المضحكة  المبكية  األخيرة  عدن  أحداث  وما 
انتحار  هو  عدن  في  للقتال  دفعها  بأن  اكتشفت  وألنها  ذلك 
وبين  بينها  والتسوية  التهدئة  عوامل  إلى  لجأت  جماعي 
المتناحرين  كمخرج وحيد ولكن بعد خراب مالطا فلله درك يا 

جامع دبي والدنانة بكر من المريمة ومسى يريم
االحتالل  قو?  بيد  دمى  مجرد  وأرواحهم  اليمنيين  دماء  وكأن 
من  اليمن  في  ماتصنعونه  على   المستعان  فالله  واللعب  للهو 
جرائم التغتفر وال تسقط بالتقادم سوف ترتد عليكم عما قريب 
فمن زرع حصد وليس أمامنا من خيار إال أن ندعو كل الشرفاء 
إلى   يدعو  أحدا  يستثني  ال  يمني  حوار  إلى  اليمنيين  واألحرار 
يمني  بقرار  الجبهات  جميع  على   بيننا  ما  في   القتال  وقف 
مستقل حقنا للدماء اليمنية الطاهرة وتحريرا لليمن كل اليمن 

من احتاللكم وبطشكم وطغيانكم وغبائكم
والله من وراء القصد

* رئيس تنظيم التصحيح

ديماغوجية تحالف دول العدوان
في حربها على اليمن

 اللواء/ مجاهد القهايل*

مشهدمشهد

قبائل الزرانيق.. رفد سخي قبائل الزرانيق.. رفد سخي 
للجيش واللجان الشعبية للجيش واللجان الشعبية 

عـبدالله عـيل صربي
يوميات الثورة

جملة اعتراضيةجملة اعتراضية

 ونحن في شهر فبراير ومع حلول الذكرى السابعة 
لما يعرف بثورات الربيع العربي، يحار المرء وهو يحاول 
توصيف ما حدث ويحدث، ويستغرب في الوقت نفسه 
والتغيير،  الدمقرطة  في  العريضة  اآلمال  تبخرت  كيف 
والصراعات  الحروب  من  دوامة  في  المنطقة  لتدخل 
العبثية، التي إن كان سببها الرئيسي يعود إلى التدخالت 
حاضرة  الذاتية  العوامل  أن  إال  الخارجية،  والمؤامرات 
الدموية  التداعيات  جملة  عن  األخرى  هي  ومسؤولة 

التي تعيشها معظم دول الربيع أو الخريف العربي! 
في  المسلمين  اإلخوان  انتهازية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
المضادة،  للثورات  مدخال  شكلت  الثورات،  مختلف 
بنا  وعادت  التغيير،  مشروع  أجهضت  ما  سرعان  التي 
إلى مربع االستبداد السياسي، مع دورة عنف شديدة، 
والسلم  واالستقرار  باألمن  يعبث  أن  لإلرهاب  سمحت 
خطر  دوامة  تحت  نعيش  زلنا  وما  بل  االجتماعي، 

التقسيم مجددا على طريقة سايكس بيكو.
عن  التنازل  يعني  ال  التغيير،  مسار  انحراف  أن  إال 
الطموحات والغايات النبيلة التي ضحى من أجلها اآلالف 
من الشباب العربي، الذين خرجوا ونزلوا إلى الساحات 
من أجل مستقبل أفضل، وتنمية أشمل، وكرامة مستدامة 

للمواطن واإلنسان. 
في  األولويات  رأس  على  أصبح  األمن  أن  صحيح 
المرحلة الراهنة، إال أن ديمومة االستقرار ال يمكن أن تكون 
التي  الهيمنة  ولقوى  والقهر،  لالستبداد،  باالستخذاء 

تحكم وتتحكم في مقدرات العالم.
الربيع  مشهد  لقراءة  نموذجا  مصر  من  اتخذنا  وإذا 
خالل  تحقق  الذي  النسبي  االستقرار  فإن  العربي، 
معرضا  غدا  العسكر،  حكم  تحت  الماضية،  السنوات 
المصريين  على  السيسي  فرض  أن  بعد  حقيقية،  لهزة 
أن  واألسوأ  االستفتاء،  إلى  أقرب  هي  شكلية  انتخابات 
حراك المجتمع المصري المناهض النحراف كهذا، ليس 
عن  مجتمعيا  عزوفا  ثمة  وكأن  المطلوب،  بالمستوى 
الربيع  صدمة  بعد  السياسية،  والمشاركة  الديمقراطية 

ومآالته.
واألسوأ من كل ذلك أن حرية الرأي والتعبير في مصر 
وتطور  تكاثر  وبرغم  مخيف.  نحو  على  تراجعت  قد 
وسائل اإلعالم المصرية المرئية إال أن غالبيتها العظمى 
تسبح بحمد النظام ليل نهار، في إسفاف ال يليق بمكانة 
مصر ورموزها من اإلعالميين المخضرمين، الذين كانوا 

في مقدمة صفوف التنوير والتغيير والتضحية.
لكن مع كل هذه العتمة، يبقى األمل حادينا،..و"سنظل 
على  متنا  أو  للنور  ثغرة  فتحنا  الجدار..إما  في  نحفر 

وجه الجدار".

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة

Alahnomi1@gmail.com 
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مفهوم الشهادة يف كلمة قائد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي

ــم خالد ،وفرح ورزق "بل أحياء  ــهادة كما يؤكدها القرآن الكريم حياة ونعي الش
عند ربهم يرزقون".

ــة بعنوان  ــدل والحق ومقدس ــؤولية ،وهي الع ــهادة قضية ومس ــهيد والش الش
ــم مبادئ  ــو الحق ،وطريقه الحق ،وقد رس ــبيل الله " فالله ه ــامل " يف س جامع ش
الحق للبرشية ،وطريق العدل وحث وأمر بالتزامه  ،وحذر من الظلم بكل أشكاله ...

من ليس له قضية فهو ليس شهيد مسؤولية ،ومن كان يف طريق الباطل والبغي 
وقتل فهو البطالن املبني...

ــهيد املسؤولية أعىل مقاما وقربا  ــهيد مسؤولية وشهيد مظلومية ،وش هناك ش
من الله.

ــوية عوامل محفزة تدفع إىل االستشهاد يف سبيل الحق والعدل  ــاعر الس واملش
والخري والجمال والجالل.

ــهادة كمرادف  ــان" فإن قيمة الش ــاء " كل من عليها ف ــا الفن ــا مآله وألن حياتن
للخلود تصبح غاية استثمارية يتوق إليها صاحب القضية ،كي يصبح حرا ،حيا 
ــتثماري للتحرر من الفاني إىل  ــهادة اختيار اس يرزق بخلود ليس فيه فناء...الش
األبدي. هي دفاع وتفان عن الناس ضد الظلم ،وسعي للعدل والحق ...هي ليست 
ــانية  ــا عن الله ،فهو عني عن عباده ،وإنما هي من أجل الناس ولخري اإلنس دفاع

"ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد"
ــن الخري ومن الرش ،من الفجور  ن م ــؤولية ،ولهذا ُمكِّ الوجود البرشي وجود مس

ومن التقوى ،فهو مسؤول عن اختياره ،يف شكره ويف كفره ...
ــتضعفني  ــتكبار ،الطغيان ،وبني املس ــرب التاريخ البرشي هو بني االس الرصاع ع

الذين يثورون رافضني للخنوع والظلم والظلمات...
ــاس بعضهم ببعض  ــوال دفع الله الن ــر الله " ول ــتكبار قدر وأم ــورة ضد االس الث
ــاء إلمكانية الحياة ،حتى  ــذا فدفع الباطل والجربوت هو إبق ــدت األرض" وله لفس

التتحول إىل فساد مطلق .
ــدرات الناس  ــالل مق ــدوان واحت ــارع بالع ــن تس ــي م ــي ه ــرش والبغ ــوى ال فق
ــد األرض فسادا  ،ومواجهتها امتثال لدفع الله الناس بعضهم ببعض حتى التفس

مطلقا...
ــا وجود  ــرتخاء ،وإنم ــة واالس ــرشي ليس للدع ــود الب ــهيد أن الوج ــي الش يع

مسؤولية وتصديا للباطل وإحقاقا للحق...
ذكرى الشهيد هي استحضار للقيم واملآثر التي قاتل من أجلها الشهداء دفاعا 

عن األرض والسيادة والكرامة، والحياة الحرة من كل عبودية ...

محمد ناجي أحمد

إجراءات أمنية لمنع الحفر العشوائي لآلبار وضبط المخالفين إجراءات أمنية لمنع الحفر العشوائي لآلبار وضبط المخالفين 

صباحية شعرية صباحية شعرية 
في جامعة حجة في جامعة حجة 

بذكرى الشهيدبذكرى الشهيد

ــة املهندس نبيل  ــاه والبيئ ــش وزير املي  ناق
ــس مع وزير الداخلية اللواء  عبدالله الوزير أم
ــاوري، الجوانب املتصلة  ــن عبدالحكيم امل الرك
ــع  ــذة ملن ــراءات املتخ ــأن اإلج ــيق بش بالتنس
ــة يف أمانة  ــوائي آلبار املياه خاص ــر العش الحف

العاصمة ومحافظة صنعاء.
ــل أول وزارة  ــم وكي ــذي ض ــاء ال ــد اللق وأك
ــىل رضورة تفعيل  ــي ع ــي املدان ــاه عبدالغن املي
اإلجراءات األمنية والتنسيق بني الجانبني ملنع 
ــوائي الجائر الذي  ــر العش ــرار حاالت الحف تك
ــزون املياه  ــتنزاف املتعاظم ملخ ــؤدي إىل االس ي

الجوفية لحوض صنعاء .
واتفق الجانبان عىل التعميم من قبل وزارة 
ــزة األمنية بأمانة  ــىل جميع األجه الداخلية ع
العاصمة ومحافظة صنعاء بعدم التساهل مع 
ــالغ عنها من  ــاالت املخالفة والتي يتم اإلب الح
قبل وزارة املياه والبيئة وعدم إطالق الحفارات 

ــد  والتأك ــا،  فيه ــت  الب ــم  يت ــى  ــزة حت املحتج
ــر  ــرشوع يف الحف ــدم ال ــا بع ــدى التزامه ــن م م

العشوائي مرة أخرى .
وأشار اللقاء إىل أن ظاهرة الحفر العشوائي 
ــاون وحرص  ــتلزم تع ــة وطنية تس ــرب قضي تعت
ــا، ويقتيض ذلك تكاتف  الجميع عىل مواجهته
ــط املخالفني وفقا ملا  ــود والعمل عىل ضب الجه

نص عليه القانون .
وأقر اللقاء إضافة عضو من وزارة الداخلية 
ــاء ملا من  ــي بصنع ــة الحوض املائ ــن لجن ضم
ــراءات األمنية  ــاذ اإلج ــع يف اتخ ــأنه الترسي ش

وضبط املخالفني.
ــة  ــوارد املائي ــام امل ــر ع ــاء مدي ــرض اللق ح

بصنعاء فهد السفياني .

حجة / سبأ 
ــة أمس  ــت جامعة حج نظم
ــبة  بمناس ــعرية  ش ــة  صباحي

الذكرى السنوية للشهيد.
ــالب  ــن ط ــعراء م ــى الش تغن
ــة  الصباحي يف  ــة  الجامع
ــجاعتهم  ــهداء وش ــة الش بعظم
ــم، وبذلهم ألرواحهم  وتضحياته

ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــة يف س رخيص
الوطن وعزته وكرامته .

ويف الصباحية التي حرضها 
ــات  نائب رئيس الجامعة للدراس
ــث العلمي الدكتور  العليا والبح
ــس  رئي ــب  ونائ ــرب  الج ــاق  ميث
ــالب  الط ــؤون  لش ــة  الجامع
ــد  أك  .. ــار  نص ــود  حم ــور  الدكت

ــة الدكتور رضوان  رئيس الجامع
ــاء الذكرى  ــي أهمية إحي الرباع
ــي تعرب  ــهيد والت ــنوية للش الس
عن تضحيات الشهداء وأدوارهم 
ــار إىل  ــاع عن الوطن وأش يف الدف
ــهداء  الش رضورة االهتمام بأرس 
الرعاية  ــم وتقديم  وتفقد أحواله

الالزمة لهم.


