
سعر الدبة البرتول ٢٠ لرتًا بـ ١٠٫٠٠٠ ريال 

ــد 2018ـ 2019م يف 15  ــدرايس الجدي ــام ال ــن بدء الع ــم ع ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي أعلن
ــجيل واالنتقال باملدارس الحكومية واألهلية  ــبتمرب املقبل، فيما تبدأ عملية القيد والتس س

اليوم السبت.
وشدد وزير الرتبية والتعليم يحيى الحوثي يف ترصيح لـ(سبأ) عىل رضورة انتظام 

الهيئات التعليمية يف جميع صفوف املراحل الدراسية يف الـ 8 من سبتمرب املقبل.
ــب التقويم املدريس  ــبوع بحس ــتكون بمعدل 5 أيام يف األس ــة س ــح أن الدراس وأوض

الذي صدر به قرار وزاري.
ــة الفصل الدرايس  ــدء االمتحانات لنهاي ــم إىل موعد ب ــر الرتبية والتعلي ــار وزي وأش
األول للنقل والشهادة العامة "أسايس، ثانوى" يف يوم السبت 29 ديسمرب 2018م عىل 

أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 5 يناير 2019م.
ــة للفصل الثاني يف الـ 12 من  ــتئناف الدراس ــيتم اس ــب التقويم املدريس س وبحس
ــية يف27  ــدأ امتحانات النقل النهائية لجميع املراحل الدراس ــر 2019م ، عىل أن تب يناي

أبريل املوافق 22 شعبان.
ــبت 15 يونيو  ــية يوم الس ــهادة العامة للمرحلة األساس ــدأ امتحانات الش ــا تب فيم
ــات الثانوية العامة  ــدأ امتحان ــايل 16 يونيو 2019م تب ــوم الت ــوال ويف الي ــق 12 ش املواف

بقسميها العلمي واألدبي.

التربية والتعليم : التربية والتعليم : ١٥١٥ سبتمبر  سبتمبر 
موعد بدء العام الدراسي الجديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 

ــات  النزاع أن  ــة  حديث ــة  دراس ــرت  أظه
ــراض  واألم ــة  اإلفريقي ــارة  الق يف  ــلحة  املس
ــي 1995 و2015  ــببت بني عام والجوع قد تس
ــاوز أعمارهم 5  ــل ال تتج ــل 5 ماليني طف بمقت

سنوات.
ــة  جامع ــن  م ــة  الدراس ــدو  مع ــاف  وأض
ــس الجمعة أن بني  ــتانفورد والتي نرشت أم س
األطفال الخمسة ماليني الذين لقوا حتفهم يف 

نزاعات القارة السوداء، ثالثة ماليني رضيع.
وأوضحت الدراسة أن "النزاعات املسلحة 
ــدة من أي قارة أخرى، وقعت  األكرث توترا وش

يف إفريقيا خالل األعوام الثالثني السابقة".

ــرة  طائ ــنت  م ــىل  ع ــافرون  مس ــش  ده
ــوركا  ماي ــرة  جزي ــن  م ــرب  بالق ــة  محلق
ــهد غيمة عمالقة، تشبه  ــبانية، بمش اإلس
إىل حد كبري غيمة الفطر املرافقة لالنفجار 

النووي.
ــض الركاب  ــان أن بع ــهود عي ــر ش وذك
ــي لدرجة أنهم  ــوا باملنظر الطبيع قد دهش
ــي فعال ناجمة عن  ــكوا بأن الغيمة ه قد ش

انفجار نووي حقيقي.
ــارت  ــتثنائية، أش وحول الحادثة االس
إىل  ــبانية،  اإلس ــة  الجوي ــاد  األرص ــة  هيئ
ــد تكونت  ــكل" ق ــة الش ــة "فطري أن الغيم
نتيجة للعواصف الرعدية التي تعرض لها 

الجنوب اإلسباني يف اآلونة األخرية.
ــورا  ص ــرة  الطائ ركاب  ــط  التق ــا  كم
ــن ارتفاع  ــات للغيمة العمالقة، م وفيديوه
ــر بغزارة  ــت حينها تمط ــدا، إذ كان عال ج

عىل الرب اإلسباني. 
وكانت الطائرة تسري يف رحلة جوية بني 
ــر قائدها إىل  ــوركا، يف حني اضط ــا وماي مالق
ــار لتفادي الدخول يف العاصفة  تعديل املس

الرعدية التي مثلت الغيمة مركز قوتها.

النزاعات في إفريقيا تفتك بخمسة ماليين طفلالنزاعات في إفريقيا تفتك بخمسة ماليين طفل

ركاب طائرة يشهدون "غيمة انفجار نووي" أثناء التحليق! ركاب طائرة يشهدون "غيمة انفجار نووي" أثناء التحليق! 

ذمار - سبأ
ــمية وقبلية قادها محافظا ذمار محمد حسني املقديش والبيضاء  نجحت جهود رس
ــداء أمس يف  ــخصيات االجتماعية بمديرية الح ــن الش ــد املنصوري وعدد م ــيل محم ع
إنهاء قضية قتل بالخطأ راح ضحيتها الشاب عالء ناجي عيل املصقري من أبناء قبائل 

املصاقره بمديرية الحداء.
ــة البيضاء  ــري ومرشف محافظ ــواء يحيى عيل العم ــيل بحضور الل ــالل لقاء قب وخ
حمود شثان ومدير مديرية عنس أحمد عيل عباد املصقري وشخصيات اجتماعية من 
الحداء والبيضاء، أعلن أولياء الدم العفو عن محمد سالم املنصوري من أبناء البيضاء 

الذي ارتكب قبل ثالثة أيام جريمة قتل زميله بالخطأ يف مدينة ذمار.
ويف اللقاء أكد محافظ ذمار أهمية تعزيز الروابط االجتماعية والحفاظ عىل األسالف 

واألعراف القبلية ومعالجة كافة املشاكل االجتماعية.
وأشاد بمواقف أبناء املصاقرة بمديرية الحداء وحرصهم عىل تعزيز األمن واالستقرار 

والسلم االجتماعي ولم الشمل وإصالح ذات البني.
ــاكل  ــهم القبائل بمحافظة ذمار يف حل املش ولفت املحافظ املقديش إىل أهمية أن تس

ومعالجة قضايا الثأر وإنهاء القضايا العالقة والتفرغ ملواجهة العدوان.
ــار إىل أهمية دور الشخصيات االجتماعية والوجاهات يف حل املشاكل وتعزيز قيم  وأش
ــاد بجهود  ــاء املجتمع. وكان محافظ البيضاء عيل املنصوري أش ــامح واإلخاء بني أبن التس
محافظ ذمار يف إنهاء القضية، وموقف أبناء قبيلة املصاقرة ومساعيهم لحل هذه القضية.
وأكد أن مواقف قبائل محافظتي البيضاء وذمار تعد أنموذجا يف تعزيز قيم التسامح 

واإلخاء ولم الشمل وإصالح ذات البني.

إنهاء قضية قتل بالخطأ في ذمار إنهاء قضية قتل بالخطأ في ذمار 

ــة العامة  ــبوقة قالت النقاب ــة وغري مس ــوة جنوني يف خط
ــعر  ــدن أنها تعتزم رفع س ــة ع ــاالت بمحافظ ــل واالتص للنق
ــيخ  ــال ، من الربيقة إىل الش ــد إىل أربعمائة ري ــب الواح الراك
ــل ارتفاع  ــتمرار يف العمل يف ظ ــن من االس ــان  كي تتمك عثم
ــك األوضاع  ــع الغيار وكذل ــة وقط ــتقات النفطي ــعار املش أس

املعيشية .
ــادر عنها فقد أرجأت ذلك  ــب بيان ص لكن النقابة وبحس
ــاد  ــن يواجهون الفس ــباب الذي ــادرة بعض الش ــبب مب ، بس

ــادي ، فقد قررت  ــل حكومة ه ــتبداد من قب ــاد ، واالس ، والزن
االستجابة لدعوات أحرار شباب عدن املستقل ضد الفساد 

لرفع املعاناة عن الشعب وعدم تحميله عبئاً إضافياً .
ــع تلك الدعوات  ــا وتجاوبا منها م ــت النقابة أنه وأوضح
ــتجابتها للعصيان املدني وحددت يوم األحد  فإنها تعلن اس
ــل واملواصالت  ــف العمل والنق ــبتمرب موعدا لوق ــادم 2 س الق

العامة .
ودعت كافة سائقي وسائل املواصالت اىل التقيد بذلك .

ــادت  إىل الواجهة مجددا  ــد ع ــت أزمة الوقود ق ــذا وكان ه
ــود الحكومية والخاصة  ــدن حيث أغلقت محطات الوق يف ع
ــبب بأزمة  ــود لديها، مما تس ــات الوق ــد نفاد كمي ــا بع أبوابه

خانقة يف املشتقات النفطية .
ويف مقابل ذلك انترشت األسواق السوداء لبيع املشتقات 

النفطية يف عموم مديريات عدن .
ـــ10 آالف ريال يف  ــرتاً ب ــعة 20 ل ــرتول س ــة الب ــاع الدب وتب

األسواق السوداء فيما سعرها الرسمي 6600 ريال  .

ــة الــمــديــنــة فـــي عــدن  ــي وإيـــقـــاف حــرك ــة الــمــديــنــة فـــي عــدن دعـــــوات لــعــصــيــان مــدن ــي وإيـــقـــاف حــرك دعـــــوات لــعــصــيــان مــدن

اليابان وتحالفها وقد  أوال السيطرة على 
تحقق

سل (هروشيما) وصنوتها
يا صديقي  َمن أبادهما؟

ثم بنما وقد تحقق
كل صاروخ له وطٌن

(َبنَما) بعض الذي اغتنما
ثم كوبا وقد تحقق بعد زيارة أوباما لها بعد 

مقاطعة دامت 75 عاما
ناوشْت (كوبا) لتأكلها

فاستجاشْت هّمها همما
الخليج وقد أصبح  مكانا ألهم قواعد  ثم 
أمريكا لغزو العراق  وال زال يعاني من أمريكا 

ولو بوجوه متعددة
و(لخليج) اليوم يذكرها 
ما الذي ألقت وكيف طمى

وكوريا مخطط يجري اإلعداد له وما فصل 
الكوريتين إال مقدمة حرب أهلية قادمة وفي 
كوريا الجنوبية والفلبين قواعد مهمة ألمريكا 

ولها في (كوريا) خبٌر
قلت: هل أرويَك؟ فاحتشما!

المجازر  من  حصل  فقد  فتنام  عن  أما 
يلوح  البيت  وفي  فتنام  وانتصرت  حصل  ما 

لمخطط أمريكي ضد مصر
)فَتْنِمي(  كفَّيِك تلك بنَْت

ِمن شظايا هذه َهرَما
ثم يأتي مخططهم في ليبيا وهو من أنجح 
حصل  ما  إلى  مشيرا  المنطقة  في  فعلته  ما 
للسيد موسى الصدر من إخفاء وتغييب ثم ما 

حصل لليبيا حتى اآلن
ً هشَمْت في (ليبيا( قمرا

يحتذي مولى الذي هشما
ثم يأتي المخطط على البرازيل وفنزويال 
وكوبا وبنما وقد نجح في بنما وكوبا والبرازيل 
وقد  فنزويال  في  النقالب  التحضير  ويجري 

حاولت بأكثر من انقالب في فنزويال
كل التينَيٍّة جمَعْت

أمرها ِمن أمرنا أََمما
موضوع  في  فصل  وقد  لليمن  يأتي  ثم 
مخطط أمريكا على اليمن كثيرا اجتزأت هذه 
مخطط  بين  مقارنة  ومعظمها  منها  األبيات 
أمريكا القتضام قناة بنما وتشابهه مع مخطط 
اقتضامهم لباب المندب وكالهما معابر مائية 

يمر منها معظم اقتصاد العالم 
الغزاة  تلحق  كبيرة  بهزائم  مبشرا 

األمريكيين حيث يقول:
حاربت للحرب عَبّأني

مما وطني كي أحرس الَشّ
تبتغي داري وقُطر أبي

وأنا أحمي أعَزّ حمى
لَبّت الشيطان في دمها

وأجبُت البذَل والقيما
القوى في كِفّ زوبعٍة

غيرها في قبضة الفُهما
*

قيل لي: غامرت، قال أبي:
يغلب األقوى من اعتزما
ِمن دمي ُغصَّْت بأفسده

وأنا خفَّيت ُمْحتجما
*

قيل َمن كانوا هنا عسساً
عندها أضحوا لها ُخصَما

هل تراها حاربت وطناً
كي تقاضي خمسًة ُغرَما

*
مَرّ (أتْسوٌع) وما لمَحْت
ما الذي ولّى وما نجما؟

وقتُهما إسقاط حاميٍة
موقعٍ مازال محتدما
َختُْل حٍيّ الوجوَم به

ِمن حشا الحِيّ الذي وجما
مدفٌع يهتاج أربعًة

ورجيٌم يسرد الرُُّجما
*

كُلّ آٍن خلفها مَدٌد. .
خلفه ثاٍن إذا انثلما

إن أشابت ذا الِحمام وذا
زفَّت الموَت الذي اغتلما

أصبحت حرباً ُيشْيطنها
مارٌد يعتاد ما اجترما

ِخلتُها تلويَح ذي بصٍر
رؤيُة الغازي أشُدّ عمى

*
ليتني) َعْوٌج) أحُطّ هنا

)كَِنناً(  يحميك أو )نُقُما(
من هما؟ أعتى الجبال

على كِلّ عاٍت ذاك دأبهما
لو رآِك األطلسي وأنا

قال: ُحْل يا) جورج ( بينهما
َمن له قلٌب فليس له

 قدرةٌ ما أغرب الرَُّحما
َمن تسّمى؟ عيُد معركتي

أن أالقي اآلن ملتزما
ما تزال األرض عامرةً
بالرفاق الثُّقَّب الكرما

ولماذا ال أشاهدهم
أعظم األخطار ما انكتما؟

ويتكلم في موضع آخر من القصيدة عن 
القنبلة النيترونية التي سقطت على عطان

وعن فصل شمال اليمن عن جنوبه بفعل 
االحتالل

السماء اآلن قنبلٌة
ترتعي أرضاً بدون سما
رها ترتمي، ترقى، يكِسّ

نصفُها األعلى بما التقما
مثُل بحٍر قام مجتمعاً

يعصر الغيماِت فانقسما
تلك التَروى وإن جرَعت

بالتهام المؤلم األلما
تلحس الممسوَح باذرةً

في احتمال الصيحِة الَبكَما

وتزُفّ الموَت تعجمُه
تنتحي تستعرب الَعجما

*
ما الذي ينقّض منتعالً
عالَماً من ذاته انفصما
تِه كابن خمٍس جُدّ جَدّ
فيه أصبى مقلًة ولّمى
يمتطي إن قام لحيتَُه

يرتدي فخذيه إن جثما
يلعن األعالم، َمْن غدروا

باسمها األخالق والِذّمما
واأللى أثروا بما حرموا

والذين استوهبوا النعما
وتماثيل األلى ذهبوا

ومجيء الصِّبية الُحلَما
أَغَشُم اآلتين َمْظلَمٌة

َمن أطاعوا كَلّ َمن ظلما
كل تنظيماتهم فقدت

نهجها مذ أصبحت نُُظما
***

ياطواحين الحريق متى
يهجع القصف الذي َبشما؟

الربى تنبو بأظهرها
كخيوٍل تَْعلُِك اللجما

والحواري في اسمها َغَربت
بلٌد ِمن َخصره انقصما

ويواصل الحديث عن معارك اليمنيين مع 
الغزاة األمريكيين

ليس تدري ماالذي َحَطَمْت
ماالذي َمن عظمها انحطما؟

ماالذي َمن تحتها هدمت
ماالذي من فوقها انهدما؟
هل رمت سوقْيِن أم شبحاً؟

هل رمت جيشاً وكيف رمى؟
هل شوت تسعين مدرسًة؟

أم َحماماً لم تجد َحرما؟
ماتسميه الذي رسمت

ماالذي ِمن عكسه ارتسما؟
أهي جاءت تستبيح دماً؟
قل وجاءت كي تصَبّ دما

مثل كسر الطفل صِينَيًة
كَّسرْت كي تسمع النغما
(كيف تصبو دولٌة نَصٌَف

خير نصفيها الذي انصرما)
ذئبة نارّيٌة سترى

أنها ماباغتت غنما

مخطط أمريكا لقضم دول العالم يف قصيدة زفة 
الحرائق للشاعر الرايئ الكبري عبداهللا الربدوين
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عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

ــالمية ابتداء من  ــة واإلس ــاحة العربي ــى طول الس عل
ــر والعراق  ــوريا والجزائ ــرورا بمصر وس ــتان، م أفغانس
ــلت الجماعات المتأسلمة في  وليس انتهاء باليمن ، فش
صناعة أي مشروع مفيد للناس،  ومازالت تقوم بتسويق 
األوهام بإدخال الناس جنات الذبح والقتل والدمار، مما 

يثبت أن هذه الجماعات تقود مؤامرة ضد شعوب األمة.
ــوت والدمار  ــاريع القتل والم ــؤالء غير مش ــم ينتج ه ل
ــجر وحجر ،  ــن أناس وحيوان وش ــا على األرض م لكل م
وتعدى ذلك إلى غير المسلمين من مسيحيين وازيديين 
ــبي  ــا إلى عصور الس ــل أعادون ــوريا، ب ــراق وس ــي الع ف

والنخاسة واالستعباد والرق.
ــل الموت والدمار،  ــد أثبتت هذه الجماعات أنها رس لق
وإنها لم تدخل بلدا إال دمرته، ونهبت ممتلكاته،  وقتلت 
أبناءه،  واقتلعت كل بناه الحضارية واإلنسانية،  وقضت 
ــردت  ــتقرار،  وش ــن واالس ــر واألم ــل الخي ــى كل عوام عل
ــكان من بيوتهم. وصنعت المقابر  الناس،  وأخرجت الس
الجماعية،  وانحرفت بالقيم والمقدسات،  وداست على 
ــت المحرمات،   ــاني. وحلل ــالمي واإلنس ــراث اإلس كل الت
ــاء  النس ــاف  واختط ــراض  اإلع ــك  وهت ــا  للزن ــرعت  وش
ــلطان،  ــميات ما انزل الله بها من س واألطفال ، تحت مس

ولم يسلم من أذاها حتى األموات في مراقدهم.
ــذه الجماعات  ــرف ه ــي ع ــة ف ــت اإلباحي ــد أصبح لق
جهادا من اجل وصولها إلى مبتغاها في صناعة الموت 
ــمونه منهج  ــا يس ــوف فيم ــب والخ ــث الرع ــار،  وب والدم
ــت هذه الجماعات  ــش لصناعة الخوف. لقد وصل التوح
ــدث للطيار  ــاء كما ح ــراق الناس أحي ــى إح ــة إل اإلرهابي
األردني  (الكساسبة) وغيره من ضحايا هذه الجماعات 

اإلرهابية الهمجية التكفيرية.
ــا عن آخر  ــوس،  ويوم ــات بالملم ــت هذه الجماع تثب
أنها طابور خامس لالستعمار والصهيونية واالستبداد، 
ــيطان األمريكي الذي يمني  ــى رأس هذه القوى الش وعل
هذه الجماعات بحكم شعوب الشرق األوسط بالتحالف 
ــذه الجماعات  ــتخدم ه ــدو الصهيوني، بل ويس ــع الع م

لتنفيذ أجنداته المشبوهة.
ــات  ــذه الجماع ــس له ــأ وأس ــن انش ــم أن م ــكل يعل ال
ــو  ــي ه ــرن الماض ــرينيات الق ــي عش ــة ) ف ( االخواني
ــويس  ــركة قناة  الس ــطة ش ــتعمار البريطاني بواس االس
ــة اإلخوان في مصر  ــيس جماع التي مولت تكاليف تأس
على يد اليهودي المغربي األصل حسن البناء، ثم رعت 
ــام،  وقدمت  ــا المجال الع ــات،  وفتحت له ــذه الجماع ه
ــاالت، وخاصة في الجانب  ــهيالت في كل المج لها التس
ــادي، واحتفظت بقياداتها في العواصم الغربية  االقتص
ــتخدامهم حين  ــي الس ، ومنحتهم حق اللجوء السياس

االحتياج.
ــتان التي  ــروب افغانس ــي ح ــم ف ــدور عليه ــاء ال وج
ــوفيت، ومولتها  ــة ضد الس ــا المخابرات األمريكي قادته
ــات اإلخوان  ــج،  وكان ابطالها جماع ــعودية والخلي الس
ــبيها إلى  ــد إنتاج وتصدير منتس ــة، والتي أعي والوهابي
ــان العرب الذين خرجوا  ــموا حينها باألفغ الداخل بما س
من معطف اإلخوان،  ومن هذا المعطف خرجت القاعدة 
وداعش اللتين خطط لهما الغرب ومولهما البترو/دوالر 

في السعودية والخليج.
ــالم  ــا من قيم اإلس ــات تفلته ــذه الجماع ــن ه عرف ع
ــرى والتمثيل  ــدي الذي يحرم القتل والذبح لألس المحم
والسحل للقتلى، واكل األكباد.                                                                             لقد 
تخلت هذه العصابات اإلرهابية عن قيم اإلسالم وصنعت 
ــق. وها هي  ــل للتطبي ــدا غير قاب ــا دمويا فاس ــا تدين له
ــتعمر األمريكي  ــدم تنفيذا ألجندة المس ــوم تغرق بال الي

وتحالفه الغربي، وأدواته في المنطقة.
من السهل جدا على من ال يمتلك مشروعا، أو ال يحمل 
ــة إذا كان تمويله بيد غيره، في  ــة أن ينحرف خاص قضي
ــذه الحالة يتحول إلى مرتزق حقير،  ومبتذل، وقاطع  ه
ــاليب الدنيئة الرضاء أسياده  ــتخدم كل األس طريق،  يس
ــتعد أن يقتل اقرب الناس  ــن يجزلون له العطاء،  ومس وم

إليه.
ما يحدث في اليمن من جرائم ترتكبها هذه العصابات 
ــر دليل على  ــي عدن وتعز لهو اكب ــة وبالذات ف المنحرف
ــذه  ــدوان ، فه ــيا الع ــاب ومليش ــات اإلره ــة عصاب همجي
ــل،  ذهبت  ــد من تقت ــن لم تج ــة حي ــات المأزوم الجماع
ــب أن يقتتلوا فيما بينهم  ــا، وليس من الغري لقتل أمثاله
ــال والنهب  ــباق على الم ــزاق،  وس ــا ارت ــة كله ألن القضي
ــي  ــكان ف ــن م ــعب،  أو المواط ــس للش ــب،  ولي والمناص

قاموس المرتزقة.
ــيظل مرتزقا،   ــا،  والمرتزق س ــيظل إرهابي اإلرهابي س
ــى وان تدثر بزي الوطنية،  وادعى زورا انه في صف  حت
ــم الجيش،   ــعب، أو لبس بدلة باس المواطن،  أو صف الش

وعلق رتبة عسكرية على كتفيه.
ــذه الجماعات  ــاد ه ــخ اضطه ــدون للتاري ــى أن ن يبق
ــن في طول  ــرض النقاب عليه ــاء،  وتحقيرهن،  وف للنس
ــاب بالموت  ــن ال ترتدي النق ــا،  وتهديد م ــالد وعرضه الب
ــك،  وقد حدث  ــيد حامض  النيتري ــراق بمادة االس واإلح
ــدن في بداية  ــور انزلته داعش في ع ــل ذلك في منش مث

شهر أغسطس.
ــاب  ــروع النق ــلمة بمش ــات المتأس ــى الجماع وتتباه
ــاء  ــا حدث للنس ــم كم ــن التعلي ــا م ــرأة ومنعه ــر الم وقه

األفغانيات ابان حكم طالبان الفاشي.
ــك  ــرب وتفكي ــى ض ــات عل ــذه الجماع ــت ه ــد عمل لق
ــة والتكفير،  وحان  ــيج االجتماعي لألمة بالطائفي النس
ــاريع التدميرية،  ويكفي ما قد  ــت إليقاف هذه المش الوق

حصل.
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