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نعت قناة الساحات الشهيد اإلعالمي عبدالله املنترص الذي 
ــىل اليمن يف مديرية  ــهيدا وهو يغطي جرائم العدوان ع ارتقى ش

حيس بالحديدة.
ــط  ــهيد والوس ــاحات يف بيان لها أرسة الش ــزت وقناة الس وع
ــدة أن اإلعالم الوطني  ــهيد املنترص، مؤك ــي يف رحيل الش اإلعالم
ــاًال للفداء و  ــاء ومث ــت عنواناً للعط ــة كان ــرس قامة إعالمي قد خ

التضحية.
ــة  للصحاف ــورة  الث ــة  مؤسس ــت  أدان ــياق  الس ــس  نف ــىل  وع
ــريان العدوان  ــكاب ط ــي ارت ــا اإلعالم ــرش وكادره ــة والن والطباع
جريمة استهداف مصور قناة الساحات الزميل عبدالله املنترص 
ــم للعالم، كما  ــل حقيقة جرائمه ــؤدي عمله املقدس يف نق وهو ي

توجهت بالتعازي الحارة ألرسة الشهيد وأرسة قناة الساحات.
نص البيان:

َّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواًتا � َبْل أَْحَياٌء ِعنَد  ــنبَ ”وََال َتْحَس
َربِِّهْم ُيْرزَُقوَن“

امتداداً لتواصل عطاء اإلعالم الرسمي والوطني كانت تغطية 
ــم قوى  ــا لجرائ ــات ورصده ــار الجبه ــة ألخب ــائل اإلعالمي الوس
ــي أمريكي عىل بالدنا  ــعودي إمارات ــف العدوان الصهيو س تحال

بوطنية وحرفية واقتدار.
ــون  ــون يتعرض ــرح اإلعالمي ــا ب ــاءات م ــذه العط  ويف ذروة ه
ــل عبدالله املنترص  ــدوان يف كل الجبهات.. الزمي ــتهداف الع الس
ــهيداً وهو يغطي أخبار مواجهة  ــاحات ارتقى ش مصور قناة الس
ــوى العدوان يف  ــعبية وتصديهم لق ــش واللجان الش أبطال الجي

حيس.
 ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنرش وصحيفة الثورة 
ــهاد هذا  ــغ نبأ استش ــون بأىس بال ــي وهم يتلق ــا اإلعالم وكادره

ــد العبارات هذه  ــي، يدينون بأش ــذ واملجاهد الوطن ــي الف اإلعالم
ــدوان ويتوجهون بتعازيهم  ــا طائرات الع ــة التي ارتكبته الجريم
ــاحات  ــهيد عبدالله املنترص وأرسة قناة الس الحارة إىل أرسة الش

الوطنية.
ــاء اإلعالمي يغادرنا لكن  ــهيد العط  هاهو عبدالله املنترص ش
ــوري والوطني تؤكد  ــة باقية وقوية قوة عطائه الث مأثره النضالي
خيبة العدوان يف محاوالت استهداف اإلعالم الوطني وتؤكد عىل 
ــا عبدالله  ــهد من أجله ــة التي ناضل واستش ــة أن القضي حقيق

املنترص حتماً ستنترص.
ــة اإلعالمية ألنصار الله، أمس الخميس 22  كما تقدمت الهيئ
ــهيد  ــاة ألرسة الش ـــ، بأصدق التعازي واملواس ــاد أول 1439ه جم
ــاحات الفضائية  ــي املجاهد عبد الله املنترص ولقناة الس اإلعالم
والذي نال وسام الشهادة وهو يف أقدس محراب يف ميدان الجهاد 
ــه يف مواجهة جموع  ــات رجال الل ــق انتصارات وتضحي ــو يوث وه

الغزاة.
ــارات  العب ــد  بأش ــه  الل ــار  ألنص ــة  اإلعالمي ــة  الهيئ ــت  ودان
ــتهداف املمنهج للطواقم اإلعالمية من قبل العدوان بالرغم  االس
ــني واملواثيق واملعاهدات  ــن حماية وفق القوان ــا يتمتعون به م مم
ــتهداف إنما يهدف إىل تغييب الحقيقة  الدولية، معتربة هذا االس

وإخفاء جرائمهم بحق الشعب اليمني الصابر املجاهد.
بيان التعزية “

بسم الله الرحمن الرحيم
يِل اللَِّه أَْمَواًتا � َبْل أَْحَياٌء ِعنَد  ــبِ َّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َس ــنبَ وََال َتْحَس

َربِِّهْم ُيْرزَُقوَن (169)
ــازي  ــدق التع ــه بأص الل ــار  ــة ألنص ــة اإلعالمي ــدم الهيئ تتق
ــه املنترص  ــد عبدالل ــي املجاه ــهيد اإلعالم ــاة ألرسة الش واملواس

ــهادة وهو يف  ــام الش ــاحات الفضائية والذي نال وس ــاة الس ولقن
ــدس محراب يف ميدان الجهاد وهو يوثق انتصارات وتضحيات  أق
رجال الله يف مواجهة جموع الغزاة ، وان الهيئة اإلعالمية ألنصار 
ــد  ــط اإلعالمي بهذا املصاب فإنها تدين بأش ــه إذ تعزي الوس الل
العبارات االستهداف املمنهج للطواقم اإلعالمية من قبل العدوان 
ــني واملواثيق  ــق القوان ــة وف ــن حماي ــون به م ــا يتمتع ــم مم بالرغ
ــا يهدف إىل  ــتهداف إنم ــرب هذا االس ــة ، وتعت ــدات الدولي واملعاه
ــعب اليمني الصابر  تغييب الحقيقة وإخفاء جرائمهم بحق الش

املجاهد .
صادر عن الهيئة اإلعالمية ألنصار الله

بتاريخ 8/ 2/ 2018م
ــاحات  ــني اليمنيني  مصور قناة الس ــا نعى اتحاد اإلعالمي كم
ــهيدا وهو  ــهيد عبد الله املنترص الذي ارتقى ش ــة ،  الش الفضائّي
ــم العدوان  ــي يف تغطية جرائ ــي واإلعالم ــب الوطن ــؤدي الواج ي

السعودي األمريكي املتواصلة منذ نحو ثالثة أعوام.
ــاد االتحاد يف بيان تلقت "الثورة" نسخة منه بتميز قناة  وأش
ــهود يف دحض الزيف اإلعالمي للعدوان  ــاحات ودورها املش الس
ــة العدوان ويف  ــرا يف مواجه ــت وما تزال صوتا ح ــه، وكان ومرتزقت
ــعبية.  ــارات الجيش واللجان الش ــعبنا وانتص ــة صمود ش مواكب
ــة بالعطاء  ــرية حافل ــرص مس ــل املنت ــهاد الزمي ــت باستش وتوج

والتضحيات.
ــط  ــهيد والوس ــان إن االتحاد وهو يعزي أرسة الش ــال البي وق
ــىل درب الجهاد  ــاب  الجلل يؤكد امليض ع ــي يف هذا املص اإلعالم

والفداء مهما بلغت املخاطر والتحديات.
ــي الكبري الذي تضطلع  ــادة بالدور الوطن وجدد االتحاد اإلش
ــرار داعياً أحرار  ــات الوطنية اإلعالمية وكوادرها األح به املؤسس
ــعب اليمني ومع اإلعالميني اليمنيني  العالم إىل التضامن مع الش
ــعودي بالقتل والقصف املتعمد  ــتهدفهم العدوان الس الذين يس
ــق وراءه إعالم  ــقط بالتقادم. وما ضاع ح ــم حرب لن تس يف جرائ

مقاوم.
ــار للمعتدين وإنا لله  ــهداء والخزي والع ــود واملجد للش الخل

وإنا إليه راجعون
ــاحات الفضائّية  ــاة الس ــور قن ــالم مص ــت وزارة اإلع ــا نع كم
ــالم الوطني  ــهداء اإلع ــذي التحق بركب ش ــه املنترص ال ــد الل عب

ــعودي بحق  ــف العدوان األمريكي الس ــة جديدة لتحال يف جريم
اإلعالميني اليمنيني.

ودعت وزارة اإلعالم يف بيان صادر عنها، املنظمات الدولية إىل 
اتخاذ مواقف عملية للحد من انتهاكات وجرائم تحالف العدوان 
ــاىف مع كل املواثيق  ــني واإلعالميني اليمنيني التي تتن ــق املدني بح

واألعراف الدولية واإلنسانية.
ــدت  ــراء، أك ــة النك ــذه الجريم ــالم ه ــت وزارة اإلع ــا أدان وفيم

تضامنها مع قناة الساحات الرائدة يف مواقفها الوطنية.
ــهيد  ــاة ألرسة الش ــن خالص العزاء واملواس ــربت الوزارة ع وع
ــز وجل أن  ــائلة املوىل ع ــاحات.. س ــرص وزمالئه يف قناة الس املنت
يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
ــاة  ــور قن ــة إب، مص ــي بمحافظ ــط اإلعالم ــى الوس ــا نع كم
الساحات عبدالله عبدالفتاح املنترص الذي استشهد وهو يؤدي 

واجبه يف تغطية جرائم العدوان.
ــهيد املنترص  ــبأ) بمناقب الش ــه  (س ــي تلقت ــاد بيان نع وأش
ــاة  ــورا لقن ــل مص ــث عم ــي، حي ــال اإلعالم ــهاماته يف املج وإس
الساحات ومخرجا إذاعيا بإذاعة إب وساهم يف تغطية األنشطة 
ــة ملواجهة  ــيد والتعبئ ــال التحش ــة وأعم ــات باملحافظ والفعالي

العدوان.
ــهيد  ــاة ألرسة الش ــص العزاء واملواس ــرب البيان عن خال وأع
ــع  ــائال الله العيل القدير أن يتغمده بواس وأصدقائه ومحبيه .. س
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
ــإب اليوم  ــبان ب ــد الرثى بمنطقة ش ــان الفقي ــيوارى جثم وس

الجمعة .

ــر  ــه المنتص ــاحات عبدالل ــاة الس ــور قن ــي مص ــة تنع ــات االعالمي ــر المؤسس ــه المنتص ــاحات عبدالل ــاة الس ــور قن ــي مص ــة تنع ــات االعالمي المؤسس
استشهد أثناء تغطية جرائم العدوان في مدينة حيساستشهد أثناء تغطية جرائم العدوان في مدينة حيس
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صنعاء-سبأ:
ــاد أمس، عىل أوضاع حديقة الحيوانات  ــع أمني العاصمة حمود محمد عب اطل

بمنطقة حزيز.
ــة للحيوانات  ــة والتغذية املقدم ــتوى الرعاي ــارة، مس ــاد خالل الزي ــد عب وتفق

املتنوعة والنادرة بالحديقة.
ــة إعادة تأهيل  ــري مكتبي الحدائق والزراعة برسع ــه أمني العاصمة مدي ووج

وترتيب الحديقة وتجهيز أماكن الحيوانات وإعادتها لوضعها السابق.
ــة يف الجانب الصحي واالهتمام  ــا وجه بتوفري الرعاية للحيوانات بالحديق كم

بتقديم التغذية الالزمة بما يكفل الحفاظ عىل حياة الحيوانات.
ــة بأمانة  ــات والبيئ ــات والبلدي ــيل قطاعي الخدم ــة وكي ــف أمني العاصم وكل
العاصمة باإلرشاف واملتابعة إلعمال إعادة تأهيل الحديقة والحفاظ عىل سالمة 

الزائرين.
ــم الحدائق  ــد من أه ــة الحيوان تع ــاد إىل أن حديق ــة عب ــني العاصم ــار أم وأش
واملتنفسات بأمانة العاصمة .. الفتاً إىل رضورة مضاعفة الجهود من قبل القائمني 

عليها لتجهيز الحديقة وترتيبها بالشكل املطلوب.

الحديدة -سبأ
كرم وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور محمد سالم بن حفيظ أمس 
بالحديدة، مكتب منظمة اليونيسف 
ــب  املكت ــر  بمدي ــال  ممث ــة  باملحافظ
ــاح ومكتب  ــور عدنان عبد الفت الدكت
ــة رعاية األطفال الدولية ممثال  منظم

بمدير املكتب مريم الدوغاني .
وخالل التكريم أشاد وزير الصحة 
ــة األطفال  ــف ورعاي بجهود اليونيس
ــي بمحافظة  ــاع الصح يف دعم القط
ــي جراء العدوان  الحديدة التي تعان

والحصار .
وأكد الوزير بن حفيظ دعم الوزارة 
والقيادة السياسية لجهود املنظمات 
ــاالت  ــة املج ــة يف كاف ــة العامل الدولي
ــعب  بهدف التخفيف من معاناة الش
اليمني وتحسني الخدمات الصحية.

ــب الصحة  ــاد مدير مكت ــا أش فيم
ــكان باملحافظة الدكتور  العامة والس
ــم  بدع ــه  الل ــار  ج ــن  الرحم ــد  عب
اليونسف يف مجال الصحة والتغذية 
ــة وغريها وخاصًة  والصحة اإلنجابي

يف ظل الظروف التي تمر بها البالد .
ــر  مدي ــتعرضت  اس ــا  جانبه ــن  م
ــطة  األنش ــال  األطف ــة  رعاي ــب  مكت
يف  ــا  تنفيذه ــم  يت ــي  الت ــج  والربام
ــم  يت ــي  الت ــات  والخدم ــة  املحافظ

تقديمها.
ــة  املنظم ــب  مكت أن  إىل  ــارت  وأش
ــات الرعاية  ــة يقدم خدم يف املحافظ
ــة  اإلنجابي ــة  والصح ــة  الصحي
ــات الطاقة  ــري منظوم ــة إىل توف إضاف
الشمسية وأجور األطباء يف 48 مركزاً 

باملحافظة.
ــام  ع ــر  مدي ــم  التكري ــرض  ح
مستشفى العلفي الجامعي الدكتور 
ــر برنامج املالريا  محمد قطقط ومدي
ــم  الكري ــد  عب ــور  الدكت ــة  باملحافظ

القديمي.
ــة املراوعة  ــت بمديري ــا اختتم كم

ــة  تدريبي دورة  ــدة  الحدي ــة  محافظ
ــف الصحي حول  ــات التثقي ملتطوع
ــني للوقاية  ــة التحص ــة بأهمي التوعي
ــة منها  ــة القاتل ــراض الطفول ــن أم م
ــت الفقيه،  ــات بي ــا بمديري الدفيتريي

املراوعة، الحايل ، الحوك".
ــا  ــي نفذه ــدورة الت ــتهدفت ال اس
ــالم  ــف واإلع ــي للتثقي ــز الوطن املرك
ــع  ــاون م ــكاني بالتع ــي والس الصح
ــم  بدع ــة  باملحافظ ــة  الصح ــب  مكت
ــف يف يومني 50  ــة اليونيس من منظم

متطوعة مجتمعية.
ــر  وزي ــاد  أش ــام  االختت ــالل  وخ
ــي  الوطن ــز  املرك ــود  بجه ــة  الصح
ــالم الصحي يف تنفيذ  للتثقيف واإلع
ــريا  مثل هذه الدورات التوعوية .. مش
ــاس  الن ــلوك  س ــري  تغي ــة  أهمي إىل 
ــراض املعدية خاصًة  وتوعيتهم باألم
يف ظل الظروف الناتجة عن استمرار 

العدوان والحصار .
ــىل بذل مزيد  وحث املتطوعات ع
ــني  املواطن ــة  توعي يف  ــود  الجه ــن  م
ــدا دعم  ــراض. . مؤك ــة من األم للوقاي
ــدف إىل  ــي ته ــطة الت ــوزارة لألنش ال
ــني وتجويد الخدمات الصحية  تحس

يف املحافظ.
ــزول  الن أن  ــة  الصح ــر  وزي ــني  وب
ــة تهدف بالدرجة األوىل إىل  للمحافظ
تلمس هموم املواطنني واحتياجاتهم 

يف الجانب الصحي.
إىل ذلك أشار مدير مكتب الصحة 
ــد  عب ــور  الدكت ــكان  والس ــة  العام
ــة زيارة  ــه إىل أهمي ــار الل ــن ج الرحم
ــوف  ــة للوق ــة للمحافظ ــر الصح وزي
ــة  الصحي ــات  االحتياج ــم  أه ــىل  ع
ــا القطاع  ــات التي يواجهه والصعوب

الصحي ومعالجتها .
ــة  الصحي ــاع  األوض ــتعرض  واس
ــات  واملديري ــة  املراوع ــة  بمديري
ــد من  ــب للح ــود املكت ــرى وجه األخ
ــا واألمراض واألوبئة  مرض الدفيتريي
األخرى .. معتربا التخطيط الصحي، 
ــن األمراض  ــد م ــة للح ــر الزاوي حج

املعدية كالدفيتريبا وغريها.
ــؤويل  ــاد جار الله بجهود مس وأش
السلطة املحلية والقطاعات الصحية 
يف املديرية يف تذليل الصعوبات التي 
ــات الصحية  ــم الخدم ــرتض تقدي تع

باملديرية .
ــة  لجن ــس  رئي ــام  االختت ــرض  ح
ــل  والعم ــة  االجتماعي ــؤون  الش
ــعبني  ش ــد  أحم ــدة  الحدي ــيل  بمح
ــي الجامعي  ــفى العلف ومدير مستش
ــط ومدير رعاية  ــور محمد قطق الدكت
األرسة بوزارة الصحة الدكتور حسن 
ــة  مكافح ــج  برنام ــر  ومدي ــف  الرشي
ــد  عب ــور  الدكت ــة  باملحافظ ــا  املالري

الكريم القديمي.

أمين العاصمة يوجه بسرعة إعادة أمين العاصمة يوجه بسرعة إعادة 
تأهيل حديقة الحيوانات بـ»ِحْزَيز«تأهيل حديقة الحيوانات بـ»ِحْزَيز«

 صنعاء - سبأ
ــة العامة لألرايض  ــاع بالهيئ ناقش اجتم
ــس  أم ــي  العمران ــط  والتخطي ــاحة  واملس
ــه العزاني  ــد عبد الل ــايض أحم ــة الق برئاس
ــة لقطاع  ــل الهيئ ــم وكي ــة، ض ــس الهيئ رئي
ــان  نعم ــى  يحي ــدس  املهن ــط  التخطي
ــاع التخطيط  ــدراء العموم بقط ــم وم حامي

واملختصني.
ــداد  ــة إع ــة آلي ــاع ملناقش ــرس االجتم ك
دور  ــل  وتفعي ــة  التفصيلي ــات  املخطط
ــذه  ــات له ــع باملقرتح ــة يف الرف ــروع الهيئ ف
ــود قيادة  ــار جه ــك يف إط ــات، وذل املخطط
ــني مستوى األداء يف مختلف  الهيئة لتحس

قطاعات الهيئة.
ــىل رضورة الرفع بكوادر  وأكد االجتماع ع

ــات  وإمكاني ــي  العمران ــط  التخطي ــاع  قط
ــرت  القطاع إلعداد املخططات العامة (ماس
بالن) والهيكلة وتحديث املخططات العامة 

للمدن الرئيسية.
ــب املتعلقة  ــاش االجتماع الجوان كما نق
ــمية والرتقيم للشوارع  بالرفع بمرشوع التس

يف املدن الرئيسية املستهدفة.
ــاع إىل تفعيل دور الرقابة  وتطرق االجتم
ــون  ــب قان ــات بحس ــذ املخطط ــىل تنفي ع

إنشاء الهيئة وإحالة املخالفني للقضاء.
ــل  ــة تفعي ــىل أهمي ــاع ع ــدد االجتم وش
ــات  امللف ــة  لدراس ــا  العلي ــة  الفني ــة  اللجن
ــورة لديها والتعامل معها وفقا للنظام  املنظ

والقانون.

اجتماع بهيئة األراضي والمساحة يناقش اجتماع بهيئة األراضي والمساحة يناقش 
آلية إعداد المخططات التفصيليةآلية إعداد المخططات التفصيلية

وزير الصحة يكرم مكتبي اليونيسف وزير الصحة يكرم مكتبي اليونيسف 
ورعاية األطفال بالحديدةورعاية األطفال بالحديدة

صنعاء/سبأ
ــر املالية الدكتور  ــث نائب رئيس الوزراء وزي بع
ــني مقبويل، برقية عزاء إىل أمني عام املجلس  حس
ــة الحديدة عيل بن عيل القوزي يف  املحيل ملحافظ

وفاة والدته.

ــص العزاء  ــن خال ــويل ع ــور مقب ــرب الدكت وأع
ــاة ألمني عام محيل الحديدة بهذا املصاب  واملواس
ــبحانه وتعاىل أن يتغمد الفقيدة  .. سائًال املوىل س

بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنها فسيح جناته.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

الدكتور مقبولي يعزي أمين عام محلي الدكتور مقبولي يعزي أمين عام محلي 
الحديدة في وفاة والدتهالحديدة في وفاة والدته

اختتام دورة لمتطوعات التثقيف الصحي بالمحافظةاختتام دورة لمتطوعات التثقيف الصحي بالمحافظة

ــات  ــهار مركز الدراس ــم أمس بصنعاء حفل إش أقي
ــو تحقيق  ــعار " معاً نح ــت ش ــة تح ــوث الفني والبح

نهضة فنية ".
ــاء والطاقة  ــر الكهرب ــذي حرضه وزي ــل ال ويف الحف
ــو اللجنة  ــرب عض ــوزي، أع ــف الجرم ــدس لط املهن
ــن أمله يف أن  ــا العالمة محمد مفتاح ع ــة العلي الثوري
ــني األداء  ــون املركز انطالقة لتنمية املواهب وتحس يك
ــالل النقد  ــام بالرتاث من خ ــة واالهتم ــذه املرحل يف ه
ــي بهذا  ــني للرق ــتضافة الباحث ــج واس ــداد املناه وإع

املوروث.
ــب وتنميتها والدفع  ــل املواه ــار إىل أهمية صق وأش
ــق  ــار الح ــل وإظه ــة الباط ــز ملقارع ــو التمي ــا نح به
بمختلف الوسائل .. الفتاً إىل الرثاء الثقايف والتاريخي 

واإلبداعي الهائل للشعب اليمني.
وقال " اليتصور أحد أن رقصة الربع اليمنية وصلت 
ــوم يردده  ــة، والزامل الي ــكا الجنوبي ــا وأمري إىل أوروب
ــل باألصوات  ــوا عرباً وبالذات الزوام ــخاص ليس أش

املؤثرة التي ترفع املعنويات ملواجهة العدو ".
ــة ملواجهة  ــة الجبهة الثقافي ــت رئيس ــا بارك بدوره
ــام املتوكل، انطالق املركز بعد  العدوان الدكتورة ابتس
ــتغل يف  ــدوان الذي يش ــاً من الع ــني يوم ــف وخمس أل
ــة والتي تعد من أهم  ــة الوعي والوجدان والثقاف جبه
ــي عمل عليها العدوان قبل بدء عدوانه  الجبهات الت
ــة واإلبداعية  ــة والفني ــة الرثوة املعرفي ــن خالل رسق م
ــبها إىل  ــد وألحان وعمل عىل تمييعها ونس من قصائ

الرتاث دون أن يذكر أي تراث هو.
وقالت " العدو يقاتل يف هذه الجبهة برشاء وإتالف 
ــتكتب مؤرخني جدد  املخطوطات ويغري التاريخ ويس
ــتغل يف  ــة، عرفنا أن العدوان يش ــري هوية املنطق لتغي
ــأة ما  ــة مبكراً منذ نش ــة املعرفية الثقافي ــذه الجبه ه

يسمى اململكة السعودية" .
ــكرية أعطتنا مادة ثقافية  وأضافت " الجبهة العس
ــون فيها، بدليل هذه  ــة كبرية ورجالنا متقدم وإبداعي
ــتطع العدو أن يتقدم  ــني لم يس األيام األلف والخمس
ــتغاالته معرفية ثقافية عىل الوعي فمثل هذا  وكل اش

ــات ويف صميم املواجهة  ــو عمل يرفد الجبه العمل ه
ــعره، ويكون هناك توارد  ــد أن نؤمن به وأن نستش والب

من جميع املبدعني لدعم هذه الجبهة".
ــتغل عىل  ــدو تش ــالم الع ــة إع ــت إىل أن ماكين ولفت
الجانب الثقايف وتحاول أن تفتح ثغرة يف وعي وثقافة 
ــاً.. مؤكدة أن  ــه يواجه عدوان ــع ويف إيمانه بأن املجتم
ــف يوماً بعد  مخططات وزيف وقبح هذا العدو ينكش

يوم يف وجدان الشعب اليمني والشعوب األخرى.
ــة تقديم الرثاء  ــورة املتوكل عىل أهمي ــدت الدكت وأك
ــم بكل  ــىل حقيقته للعال ــي ع ــي اليمن ــريف والفن املع
ــتوياته، فالرتاث الالمادي يف اليمن لم يدّون وهذه  مس
ــدو وعمل  ــاء منها الع ــرات التي ج ــن الثغ ــدة م واح

عليها.
ــات  الدراس ــز  ــس مرك ــتعرض رئي ــه اس ــن جانب م
ــداف املركز يف إجراء  ــة أكرم غندل أه ــوث الفني والبح
ــباب تراجع  ــة أس ــات والبحوث الفنية ودراس الدراس
ــرؤى والتوصيات  ــروج بال ــواع الفنون والخ ــض أن بع
ــع الفني وإحياء  ــح وتعديل الواق ــة إىل تصحي الهادف
ــا وتوثيقها  ــعبية والتعريف به ــون الش ــرتاث والفن ال

وتسخريها وإدخالها يف خط املواجهة مع العدو.
ــدف أيضا إىل إنتاج األعمال  ــار إىل أن املركز يه وأش
ــعبية  ــة ملختلف الفنون الش ــة واملرئي ــة الصوتي الفني
ــة الدورات  ــة وإقام ــع العلمي ــب واملراج ــاد الكت وإيج
ــاء كلية للفنون.. الفتا إىل  التدريبية والتأهيلية وإنش

أن املركز سيكون مفتوحاً للجميع.
ــيتبنى الباحثني من األرس  ــد غندل أن املركز س وأك
ــجيعهم عىل إعداد الدراسات والبحوث،  الفقرية وتش
ــى  ــهداء والجرح ــأرس الش ــام ب ــة إىل االهتم باإلضاف
ــرشف  وال ــزة  الع ــات  جبه يف  ــني  واملرابط واألرسى 
ــل  ــاد والزوام ــال اإلنش ــم يف مج ــم وتدريبه وتأهيله

الشعبية.
ــات علمية فخرية  ــيمنح درج ولفت إىل أن املركز س
ــددة  ــرشوط مح ــاً ل ــي وفق ــال الفن ــني يف املج للباحث
ــيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي..  بالتنس
ــدين عيل  معلناً عن منح درجة الباحث الفني للمنش

ــن األكوع وعبدالخالق املهدي نظري جهودهما  محس
البحثية ومؤلفاتهما يف مجال اإلنشاد .

من جهته أوضح رئيس دائرة اإلنتاج املرئي يف املركز 
ــجيع  ــيعمل عىل تش الدكتور محمد مناع أن املركز س
ــا وتعزيز دور  ــة وإحياء ما اندثر منه الفنون املختلف

الفنانني بمختلف مجاالتهم .
ــار إىل أن الفنون بمختلف أنواعها تعد عنوان  وأش
ــعوب ودليل حضارتها وعراقتها  الهوية الثقافية للش

والتعبري الصادق عن الشعب.
ــاع  ــت اإلمت ــة حقق ــون اليمني ــاع أن الفن ــد من وأك
ــا وجودتها ورقيها  ــت العالم بروعته ملتلقيها وأدهش
إىل جانب إسهامها يف القضايا االجتماعية والوطنية 
ــعر والزوامل واألناشيد وغريها من  ومنها إسهام الش
ــدوان الهمجي عىل  ــة يف التصدي للع ــون اليمني الفن

الوطن وكان تأثريا قوياً .
ــز  مرك ــيس  تأس أن  ــهار  اإلش ــان  بي ــح  أوض ــا  فيم
ــتجابة للدعوات  ــات والبحوث الفنية جاء اس الدراس
ــن  ــوض بالوط ــة للنه ــر الحي ــا الضمائ ــي تطلقه الت

واالعتزاز بثقافته.
ــون  ــة الفن ــز دراس ــيتوىل املرك ــان س ــب البي وحس
ــادة  وإع ــا  وتوثيقه ــا  وتدوينه ــة  املختلف ــعبية  الش
ــود  ــع الجم ــة مواض ــذا دراس ــا وك ــا وإحيائه إنتاجه
ــة، وتوظيف كل  ــون القائمة والحي ــري يف الفن والتقص
ــخريه يف خدمة قضايا اليمن واألمة العربية  ذلك وتس

واإلسالمية، االجتماعية منها والتنموية والجهادية.
ــر دائرة التوجيه املعنوي العميد  حرض الحفل مدي
يحيى املهدي ونائب رئيس رابطة علماء اليمن رئيس 
ــاق عبداملجيد الحوثي وعضو  مجلس إدارة إذاعة آف
ــر  ــماعيل الوزي ــه اس ــار الل ــيايس ألنص ــب الس املكت
ــن  ــني عيل محس ــدين اليمني ــة املنش ــس جمعي ورئي
ــز الدين  ــد العظيم ع ــة وطن عب ــر إذاع ــوع ومدي األك

وعدد من الشعراء واألدباء واملنشدين واملهتمني.

وزير الكهرباء: اليمن يمتلك تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا وابداعيًا هائًالوزير الكهرباء: اليمن يمتلك تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا وابداعيًا هائًال
افتتاح مركز الدراسات والبحوث الفنية بصنعاءافتتاح مركز الدراسات والبحوث الفنية بصنعاء

رئيس مجلس

ــيد  ــس القضاء القايض رش ــات العامة بمجل ــرا العالق ومدي
ــر عام مركز  ــكي ومدي ــماعيل املوش ــامي ووزارة العدل إس الش

معلومات القضاء بوزارة العدل محمد شمس الدين .
ــاء األعىل القايض احمد يحيى  ــا زار رئيس مجلس القض كم
ــه عقبات أمس  ــايض احمد عبدالل ــر العدل الق ــوكل، ووزي املت
ــامي، وذلك  ــة اللواء يحيى الش ــخصية الوطني املناضل والش

لالطمئنان عىل صحته .
وعرب رئيس املجلس ووزير العدل ومرافقوهما عن تمنياتهم 
ــني إىل األدوار الوطنية  ــل، الفت ــفاء العاج ــامي بالش للواء الش
ــع بها يف مختلف الظروف واملنعطفات  والنضالية التي اضطل
ــوده وبصماته  ــه وجه ــالوة عىل حكمت ــا الوطن ع ــي مر به الت

ــبته احرتام وتقدير  املؤثرة يف مجال التنمية املحلية والتي أكس
الجميع .

ــامي عن امتنانه لرئيس مجلس  من جانبه أعرب اللواء الش
ــا عىل هذه الزيارة ..  ــاء ووزير العدل، والوفد املرافق لهم القض
وأعرب عن تمنياته لقيادة السلطة القضائية التوفيق يف إدارة 
شؤون القضاء وتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع وترسيخ 
ــون وتفويت الفرصة عىل العدوان ومرتزقته  دولة النظام والقان
ــزة الدولة ومنها  ــكينة العامة وتعطيل أجه يف التأثري عىل الس

القضاء .
تطهري مناطق

ــكري مقتل وإصابة عدد من املرتزقة خالل  وأكد مصدر عس

ــف لهم يف  ــعبية ملحاوالت زح ــان الش ــش واللج ــدي الجي تص
عصيفرة.

ــذوا هجوما عىل  ــش واللجان نف ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــقوط قتىل جرحى  مواقع املرتزقة يف مديرية الصلو أدى إىل س
يف صفوفهم، وتدمري طقم عسكري وإعطاب طقمني آخرين يف 

العملية الهجومية.
ــكرية للمرتزقة يف جبهة  وذكر املصدر أنه تم تدمري آلية عس

موزع ومرصع من كان عىل متنها.
ــكرية  ــعبية أمس آلية عس ــان الش ــر الجيش واللج ــا دم كم
يف  ــوزع  م ــة  بمديري ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــة  ملرتزق

محافظة تعز.
ــكري أن وحدة الهندسة بالجيش واللجان  وأكد مصدر عس
الشعبية دمرت آلية عسكرية للمرتزقة شمال معسكر خالد يف 

مديرية موزع .
ــدد من قيادات  ــكري مرصع وإصابة ع ــا أكد مصدر عس  كم
مرتزقة العدوان يف عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية 

بمحافظتي الجوف ومأرب.
ــبأ) أن املرتزق  ــاء اليمنية (س ــدر لوكالة األنب ــح املص وأوض
ــف العدوان  ــن تحال ــف املعني م ــد هيكل حنت ــادي العمي القي
قائدا ملا يسمى باللواء األول حرس حدود أصيب، وكذا إصابة 
ــمى  ــواء بإصابة بالغة ومرصع قائد ما يس ــس عمليات الل رئي
الكتيبة الثانية يف ذات اللواء املدعو نافع جراد يف جبهة اليتمة 

بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــب محمد  ــزق النقي ــادي املرت ــرصع القي ــد املصدر م ــا أك كم
حسن املكنى (أبو عيون) بنريان الجيش واللجان الشعبية يف 

جبهة رصواح بمأرب.
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