
ــر العلمي األول يف مواجهة  ــدأت بمحافظة الحديدة أمس أعمال املؤتم ب
ــة والتعليم  ــدة ومكاتب الرتبي ــاركة جامعة الحدي ــم بمش ــدوان يف التعلي الع

الفني تحت شعار "مستمرون يف العطاء.. مستمرون يف التعليم".
ــن أوراق العمل  ــتمر ثالثة أيام، عددا م ــر العلمي الذي يس ــش املؤتم يناق
حول واقع التعليم واملعالجات يف سنوات العدوان والطموحات املستقبلية.
ويف افتتاح املؤتمر أشار وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم 
ــة املؤتمر الذي ينعقد يف  ــة عبدالرحمن الجماعي، إىل أهمي ووكيل املحافظ
ــتهدف  ــر بها البالد يف ظل العدوان الذي يس ــذه الظروف الصعبة التي تم ه

املدارس واملنشآت التعليمية.
ــد أحمد األهدل  ــدة الدكتور محم ــة الحدي ــتعرض رئيس جامع فيما أس
ــب الرتبية  ــرشي ومدير مكت ــة والتعليم أحمد الب ــر الرتبي ــر مكتب وزي ومدي
ــآت التي قصفت أو ترضرت من قبل  ــم عمر بحر إحصائية عن املنش والتعلي

العدوان. 
ــة  ــدم العملي ــات تخ ــروج بتوصي ــر إىل الخ ــاركون يف املؤتم ــا املش ودع
ــىل التحديات التي  ــاهمة يف التغلب ع ــي احتياجاتها للمس ــة وتلب التعليمي

فرضها العدوان واستهدافه للبنى التحتية واملنشآت التعليمية.
ــني ونائب رئيس  ــاح وكيل محافظة الحديدة مجدي الحس حرض االفتت

جامعة الحديدة عز الدين معاذ ومدير مكتب التعليم الفني حسن هديش.

الحديدة.. انعقاد المؤتمر العلمي ا�ول الحديدة.. انعقاد المؤتمر العلمي ا�ول 
حول مواجهة العدوان بالتعليمحول مواجهة العدوان بالتعليم

ــياً ملوجة الغبار  ــاراً تدريجياً وتالش ــع املركز الوطني لألرصاد انحس توق
خالل الـ 24 ساعة القادمة .

ــخة منها أن صور األقمار  ــبأ) نس  وذكر املركز يف نرشة له أمس تلقت (س
ــات الجبلية خاصة  ــن املحافظ ــتمرار تأثر أجزاء م ــة بينت اس االصطناعي
ــكل أخف من  ــار ولكن بش ــع االنتش ــمالية الغربية بموجة الغبار الواس الش

األيام الثالثة املاضية  .
ــائقي املركبات إىل توخي  ــه املركز قاطني تلك املحافظات وخاصة س ونب
ــة والحذر من التدني امللحوظ يف مدى الرؤية األفقية ، محذراً مرىض  الحيط

الصدر وكبار السن واألطفال من التعرض املبارش لألتربة والغبار.
ــة عىل عمل ما    وحث املركز املتعاملني مع األجهزة اإللكرتونية الحساس

من شأنه حماية أجهزتهم من آثار الغبار .

تالشي موجة الغبار خالل تالشي موجة الغبار خالل 
الـالـ٢٤٢٤ ساعة القادمة ساعة القادمة

ــعودي " املتصهني" تركي  نرش الكاتب الس
الحمد، تغريدة دافع فيها بشّدة عن إرسائيل، 
ــا من قبل  ــرة العدائية تجاهه ــتنكر النظ واس
ــواد األعظم  ــات العربية ما أثار الس املجتمع
ــج الرشفاء  ــي دول الخلي ــن العرب ومواطن م
ــا من  ــرون يف املطبعني طابورا خامس الذين ي
ــاء الضوء األخرض  ــني الذين لوال إعط املنافق
ــا تجرأوا عىل  ــؤالء العمالء مل من الرياض له

خيانة دينهم وأخالقهم ووطنهم وعروبتهم 
ــوب عىل  ــو أحد املحس ــد، وه ــال الحم وق
ــعودية، يف تغريدة عرب  ــار الليربايل يف الس التي
ــا إرسائيل  ــل ألنه ــادي إرسائي ــرت": "نع "توي

وليس لخطرها".
ــكل وقاحة  ــن إرسائيل ب ــد ع ــع الحم وداف
ــل  ــاه إرسائي ــد تج ــال إن الحق ــذال ، قائ وابت
ــم، مضيفا أن  ــا عدوة له ــعوب أنه يصور للش
"الخطر الحقيقي اليوم يف الخليج هو إيران، 

ــاوة الحقد التقليدي عىل إرسائيل  ولكن غش
تمنع تبني هذه الحقيقة".

ــات املوجهة له  ــد االتهام ــر الحم ــم ينك ول
ــني" ومجاهرته باالبتذال والوقوف  بـ"التصه
يف  ــاء  والنس ــال  األطف ــة  وقتل ــل  املحت ــع  م
ــني، ليكن،  ــيقال متصه ــال: "س ــطني، قائ فلس
ــن  ــري م ــدي، خ ــل بل ــن أج ــة م ــن صهين ولك

قومجية أوردتنا املهالك".
ــف النكرة  واملتنكر لعروبته :  وأضاف املثق
"كفانا تهربا من مواجهة الواقع، ففي النهاية 
ــدع  ــرص، ولن ــو املنت ــا ه ــأ حضاري ــإن األكف ف
ــا ويلك  ــيل تعادينا ي ــك يل ــا ويل ــالت ي خزعب

ويل".
ــات  الرضب ــعودي  الس ــب  الكات ــد  أي ــا  كم
ــوريا،  ــع إيرانية يف س ــىل مواق ــة ع اإلرسائيلي
ــة التطبيع  ــد وثقاف ــة الحق ــدل عىل حال ما ي

الجديدة التي ينتهجها حكام السعودية.

كاتب سعودي يدافع عن كيان كاتب سعودي يدافع عن كيان 
العدو يثير غضب العربالعدو يثير غضب العرب

ــني  ــة أم ــس برئاس ــة أم ــة العاصم ــاع بأمان ــر اجتم أق
ــاملة لرفع  ــاد تنفيذ حملة ش ــود محمد ُعب ــة حم العاصم
ــوارع وأحياء العاصمة  مخلفات النظافة يف العديد من ش
بدعاً من اليوم األحد استعدادا الستقبال رمضان املبارك.
ــة لقطاع  ــل األمان ــرضه وكي ــذي ح ــاع ال ــد االجتم وأك
ــدوق  ــذي لصن ــر التنفي ــقاف واملدي ــيل الس ــات ع الخدم
ــرشوع النظافة  ــد العبيدي ومدير م ــة الدكتور خال النظاف
ــال البلديات  ــش ورئيس نقابة عم ــدس جمال جحي املهن
ــتكماال  ــي تأتي اس ــة الحملة الت ــي، أهمي ــد املرزوق محم
ــابقاً  ــة العاصمة س ــذت بأمان ــالت التي نف ــود الحم لجه

لتحسني املظهر العام.
ــات  ــات وقطاع ــة مؤسس ــة، كاف العاصم ــني  أم ــا  ودع
ــع املدني واملواطنني إىل التفاعل  الدولة ومنظمات املجتم
ــة صنعاء  ــا يليق بمدين ــة بم ــة النظاف ــاركة يف حمل واملش

كعاصمة لكل اليمنيني.
ــتعمل عىل  ــلطة املحلية باألمانة س وأكد أن قيادة الس
ــي تواجه  ــكاليات الت ــة اإلش ــات ومعالج ــل الصعوب تذلي

ــتوى النظافة  ــأنه االرتقاء بمس ــاع النظافة بما من ش قط
بمديريات األمانة العرش.

ولفت عباد إىل رضورة االهتمام بالجمع املبارش بصورة 
ــتمرة والرتكيز عىل رفع األتربة من الشوارع الرئيسية  مس
ــطية..  ــزر الوس ــات يف الج ــع املخلف ــدم وض ــة بع والتوعي
منوها بصمود وجهود العاملني يف قطاع النظافة باألمانة 

خالل الفرتة املاضية.
ــاح حملة  ــود إلنج ــر الجه ــة تضاف ــىل أهمي ــدد ع وش
ــن موقعه بما  ــام كل م ــتمرار يف تأدية امله ــة واالس النظاف
يسهم يف نظافة شوارع وأحياء مديريات األمانة والحفاظ 

عىل مظهرها الجمايل.
ــة أن حملة  ــة باألمان ــرشوع النظاف ــد مدير م ــدوره أك ب
ــيتم تخصيص  ــة أيام, حيث س ــتمر خمس النظافة ستس
ــة ملديريتني وتوفري كافة اإلمكانات  كل يوم من أيام الحمل
ــة النظافة  ــاً إىل أن حمل ــة للحملة.. الفت ــدات الالزم واملع
ــينها بدءاً من اليوم األحد بمديريتي الوحدة  ــيتم تدش س

والتحرير.

حملة نظافة شاملة في ا�مانة بمناسبة قدوم رمضانحملة نظافة شاملة في ا�مانة بمناسبة قدوم رمضان
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من  وأطلقها  السماء،  نحو  رأسي  أرفع  لم  يارب، 
أعماق روحي وجوانحي حتى أحسست باالستجابة 
لشكواي وما أريد قوله، كما حدث لي وأنا أشاهد آخر 
جرائم العدوان التحالفي الذي جعل من مملكة آل سعود 

واجهة له.
بالله  إيمان  وكلهم  قالوها..  قد  الكثيرين  أن  والشك 
وبعدالة السماء وبوعد الله سبحانه بنصر الذين ظلموا 

، ويدافعون عن كرامة وكيان..
إن قصف مكتب رئاسة الجمهورية، وسط العاصمة 
صنعاء، وهو المؤسسة المدنية السيادية الواقعة بين 
وطبية،  تجارية  ومؤسسات  ومدارس  بنكية  منشآت 
بالمارة  مكتظ  رئيسي  وشارع  تجارية،  ومحالت 
والباعة المتجولين لهي أحد الشواهد على ما يرتكبه 
وإبادة  حرب  جرائم  من  التحالفي  العدوان  ذلكم 
في  يحدث  لما  ظهورهم  أداروا  من  تفضح  جماعية، 
اليمن، أكثر مما تفضح المتحالفين مع عدوان البسوه 

عباءة (بشت) خليجية نفطية..
جلد  وقوة  مقاتلينا  وببأس  بالله،  نثق  مادمنا 
شعبنا(بفتح الالم) فنحن ال نعول على أحد أو نصرة 

من طاغية أو طامع.
ما نريد أن نوثقه هنا هو أن مملكة آل سعود بكراهيتها 
لكل ما هوعروبي مقاوم للصهيونية، تصر على أن تقفز 
على ما وصفها به الشهيد عبدالفتاح إسماعيل بأنها 
العدو التاريخي لليمن، وتقدم نفسها على أنها العدو 

التاريخي والمستقبلي لليمن.
يعرف الجميع أن جريمة (تنومة) التي ارتكبها بنو 
سعود في حق الحجاج اليمنيين في عشرينيات القرن 
غائراً  جرحاً  اليمنيين  قلوب  في  تركت  قد  الماضي 
تتوارثه األجيال، وإذا ما كانت جريمة قتل الحجاج تلك 

لم توثق بالصورة، فما بالنا بما يحدث اليوم؟
ال  واهية  ذرائع  وتحت   – أعوام  ثالثة  من  أكثر  منذ 
تحتاج إلى تفنيد – ومملكة آل سعود ومن استعان بها 
أبشع  الرتكاب  ظالمة  عدوانية  حربا  تشن  وحالفها، 
 ، المدنيين  وقتل  الجماعية،  واإلبادة  الحرب  جرائم 
العزاء  وتجمعات  األعراس،  لصاالت  المدمر  بقصفها 
واألسواق، والمنشآت المكتظة بالعاملين، وآبار المياه 
وتجرح  وتقتل  الخ.  الخ  الصحية  والمرافق  والطرقات 
واألطفال  النساء  من  جلهم  األلوف  مئات  وتشوه 

والشيوخ والمدنيين األبرياء..
أكثر من سنوات ثالث وهي تقدم على تلك الجرائم 
والمحارق البشعة وتصر على أن تكون العدو التاريخي 

والمستقبلي لليمن..
إن األجيال القادمة والمتالحقة لن تنسى تلك الجرائم 
التي ستظل جراحاً غائرة في القلوب والضمائر خاصة 
لم  وبما  والصوت،  والصورة  بالكلمة  موثق  شيء  وكل 
تستطع اختطافه وإخفاءه كما اختطفت الطفلة بثينة 
آل  مملكة  تصر  والدها.  شقيق  عمها  ويمنية  وضمير 
ووجدان  عين  في  أحمق  حاقداً  عدواً  تكون  أن  سعود 
ما  تفوق  وبدرجة  األرض..  الله  يرث  حتى  يمني  كل 
خلفته من عداوات مع شعوب عربية عريقة مثل العراق 

وسورية ولبنان وليبيا وغيرها.
 ال نقول ترى من دفع آل سعود إلى ذلك، فهم من جاءنا 
من حاضنة الحقد وبرضاعة الكراهية الوهابية. ولكن 
نقول ال يخفى على أحد أن هناك من استغل تكوينهم 
تلك  نحو  فدفعهم  السوية  غير  ونفسياتهم  المتطرف 
تطلب  حلوباً  بقرة  يستمروا  حتى  المغلغلة  العداوات 
الحماية، التي بدونها لن تستطيع البقاء ألسبوع واحد 
كما قال مؤخراً حالبها ترامب أو معتوه البيت األبيض.. 

عباس الديلمي
يوميات الثورة

ال نقول من دفعهم.. ال نقول من دفعهم.. 
بل من استغلهمبل من استغلهم

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

بالحب  العشاق  الشعراء  عند  القمر  اسم  اقترن 
ووجه الحبيبة ، وعند العلماء بتقدير منازل ومواقع 
الَْيْوَم إلى  ، لكن عالم  وأوقات نجوم الري والزراعة 
لمخالب  صنع  فقد  والمعرفة  العلم  خدمة  جانب 
توجيه  وظيفتها   ، رعباً  تمألك  أقمارا  التوحش 
القنابل والصواريخ الذكية والغبية ليكون القتل أبلغ 
فتكاً وأكثر وحشية بحيث يصبح بمقدور أتفه قاتل أو 
قاتلة  قتل أكبر عدد تتخيل بهمسة زر دون أن يرى أو 
ترى حجم الفعل أو أثره على مالمح الضحايا بل إن 
الضحايا أنفسهم ال يجدون للذعر وقتاً ويعتقد صناع 
الموت أن هذا يدخل في باب القتل الرحيم في حين 
أنه في الواقع أعلى مراتب اإلستهتار بأرواح البشر .

فهاهي األقمار الصناعية تمأل سماءنا ال لتمنحنا 
شيئا من ضوء المعرفة والحياة وإنما لتقتل كل حي 
على أرضنا بالجملة والتقسيط ، وبعض المنظمات 
تبدي أسفها علناً وتصفق سراً مع أنه لم يعد للسرِّ 
وجود في هذا العالم المشغول بمسح دموع التمساح 
األمريكي الفرنسي البريطاني الذي رأيناه ينتحب 
في مجلس األمن حزناً على أكذوبة استخدام الجيش 

اإلرهابية  الجماعات  ضد  كيماوي  لسالح  السوري 
وهي كذبة صنعها هو لتغطية حقيقة استخدام هذه 
األمريكي  الكيماوي  للسالح  اإلرهابية  الجماعات 
الفرنسي كي تكون دموع  التماسيح تلك وهذا الكذب 
مبررا للتدخل إلنقاذ تلك الجماعات  من موت محقق 
مشروع  بأنها  القول  أيضاً  سراً  يعد  لم  التي  وهي 
ثم  ومن  اتجاه  كل  في  الموت  يوزع  غربي  أمريكي 

استثماره  !.
يا صديقي هاهو اإلنسان السياسي جداً في هذا 
العالم يحيل فرصة صناعة األقمار التي تساعد على 
اإلنسانية  معاني  لكل  تحٍد  إلى  العلم  نقل  سرعة 
بعث  التي  األخالق  مكارم  تراكم  دون  تحول  كي 
الخبراء  أخال  وهنا   ، لتتميمها  والرسل  األنبياء 
يعلقون  السياسة  بفنون  العالمين  اإلستراتيجيين 
بأنها  السياسة  لفن  العصري  التعريف  بتكرار 
يتضور  كاسر  كوحش  المصلحة  فتبدو  المصلحة 
ألم  من  اإلنسانية  وتئن  المصلحة  وتبكي   ،! جوعاً 
المتحدة  األمم  :منظمة  المسماة  الدودية  الزائدة 
األقمار  يمتطي  الحداثة  بعد  ما  إنسان  إذاً  هاهو   !.

ليذيقنا من علو أفتك فنون القتل ال القتال ويعلن أن 
. ! زمن القتال بشرف قد ولىّٰ

البدو  يسب  الصناعية  األقمار  فارس  وهاهو 
الذين يقتل باسمهم ويتواجد على أرضنا من أجل 
وبعضه  مكتوب  بعضه  عقد  بموجب  حمايتهم 
محفوظ في ضمائرهم التي يقودها وحش المصلحة  
ويأمرهم بتمويل كل مشاريع القتل الحديثة أي التي 
بزغت مع تفجر آبار النفط من تحت أعراب الخليج 
وهم يغطون في سبات عميق فال يملكون إال السمع 
والطاعة ، ثم يعلن على المأل أنه في قضية اليمن إنما 
يساعدهم لوجستياً لقتل اليمنيين وفق شيك مفتوح 
وسيبقى كذلك كما يبدو منعاً للتوسع اإليراني في 

المنطقة كما يردد المغفلون والمستغلون . !!
ومع  معنا  الورع  الغربي  األمريكي  حال  هو  هذا 
أبناء جلدتنا ، يٌد تعصر ضرع البقرة ، وأخرى تقدم 
والمساندة  الدعم  ويسميه  للشراكة  مستوى  أعلى 
وهل   ، والمساندة  الدعم   : معه  ونردد  اللوجستية 
الداعم ثمنها أضعاف  رأيتم دعما ومساندة يستلم 
أضعاف قيمتها بل إن ثمنها المؤجل حياة المدعوم 

؟ !!.
الورع  التقي  الداعم  األمريكي  حال  لسان  أما 
فإنه يدعو البقرة للسالم تارة وأخرى يعلمها فنون 

الطاعة .
البقرة تبتسم ولسانها يلهج بالدعاء لهذا الراعي 
األمريكي الورع  التقي وشركائه الذين ال يبغون  منها 
ليس  نظره  في  وهو  للضرع  اإلجمالي  الناتج  غير 
سوى إجمالي ما في باطن األرض محسوباً بالدوالر 
القاعدة  ألن  أمريكا  وحساب  ولمصلحة  األمريكي 
لمن  األرض  باطن  أن  الغربية  األمريكية  القرمطية 

يحلبها!
ومن يحلبها هو من اكتشف موقع الضرع !.

نبض الريح !

للقمر وظيفة أخرى!

عبدالعزيز البغدادي
إىل روح الشهيد صالح الصماد  وكل شهداء اليمن !

مشاهد وزعها 
اإلعالم الحربي 

لكسر زحف لمنافقي 
العدوان وتكبيدهم 
خسائر في األرواح 
والعتاد في جبهة 

الساحل الغربي


