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"الخارجية" تنعي السفير حسن العمري"الخارجية" تنعي السفير حسن العمري

 برنامج تدريبي ل-خصائيين االجتماعيين بمدارس أمانة العاصمة برنامج تدريبي ل-خصائيين االجتماعيين بمدارس أمانة العاصمة

احتجاجات منددة بتدنيس الحرم النبوي من أحد الصهاينةاحتجاجات منددة بتدنيس الحرم النبوي من أحد الصهاينة

عدد حافل من مجلة قطراتعدد حافل من مجلة قطرات

ــوزارة الرتبية والتعليم  ــة نظمها قطاع املناهج والتوجيه ب ــت وقفة احتجاجي أدان
أمس بصنعاء تدنيس أحد الصهاينة الحرم النبوي الرشيف .

ــار رحماء  ــداء عىل الكف ــة تحت عنوان " أش ــان الصادر عن الوقف ــتنكر البي واس
ــعودية وعلمائها تجاه هذا  ــد العبارات تواطؤ الس ــبأ) بأش بينهم " الذي تلقته (س
ــع للعالقات مع  ــعودي واإلماراتي من تطبي ــام الس ــني ما يقوم به النظ ــرم رافض الج

الكيان الصهيوني .
ــتمرار يف التصدي للعدوان الغاشم الذي تقوده إرسائيل وأمريكا  وأكد البيان االس

والحق يف مقاومة الكيان الصهيوني الغاصب كواجب رشعي.
ــا الهجومية..  ــتطاعت تطوير قدراته ــوة الصاروخية التي اس ــاد البيان بالق وأش
ــاد الخميس املقبل  ــل وتوحيد الصف واالحتش ــع إىل املزيد من التكاف ــا الجمي داعي
بميدان السبعني إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصلوات 

وأزكى التسليم .

ــة العامة للموارد املائية العدد (12) أكتوبر  صدر عن الهيئ
ــات  ــن مجلة "قطرات" املتخصصة يف قضايا ودراس 2017م م

وأبحاث املوارد املائية.
ــز  باقة  ــراج متمي ــيبة وإخ ــدد يف حلة قش ــن الع تضم

ــاالت العلمية  ــات واملق ــار واملوضوع ــن األخب ــة م متنوع
ــزون  ومخ ــورد  كم ــاه  املي ــىل  ع ــاظ  بالحف ــة  املتعلق

ــال املتعاقبة وطرق  ــة لألجي ــرتاتيجي وثروة قومي اس
ــرتاتيجية العرشية  ــن االس ــات ع ــا، ومعلوم تنقيته
ــإلدارة املتكاملة للموارد املائية للتأقلم مع التغريات  ل

املناخية يف أربعة أحواض مائية فرعية يف حوض صنعاء.
ــاء ملف العدد تحت عنوان "الكولريا.. كارثة وبائية تجتاح اليمن"   وج

ــات الحكومية يف مكافحة  ــوارد املائية والجه ــرق إىل دور الهيئة العامة للم ــث تط حي
ــة يف مواجهة هذا  ــاون مع املنظمات الدولي ــاريع تم تنفيذها بالتع ــن خالل برامج ومش ــريا م الكول
الوباء، وإيجاد الرقابة الكاملة عىل املنشآت املائية املتمثلة باآلبار واملحطات والتي ازدادت خالل 
ــادية وتوعوية حول الحصول عىل مياه نظيفة من أجل  الفرتة األخرية، كما حمل العدد مواد إرش

صحة وسالمة الفرد واملجتمع.

ـــــن  ـــــي ـــــودي ـــــع ـــــس ـــــــــــــــــــــــــــــــراء.. ال ـــــن مــــــــــن كـــــــــوالـــــــــيـــــــــس" مـــــحـــــبـــــس "االم ـــــي ـــــودي ـــــع ـــــس ـــــــــــــــــــــــــــــــراء.. ال مــــــــــن كـــــــــوالـــــــــيـــــــــس" مـــــحـــــبـــــس "االم
ــا األمراء  ــن أرسار وحقاي ــي يس) بعضاً م ــي ب ــف موقع(ب كش

السعودية املوتوفني 
ــض املوقوفني يف  ــا بع ــات خاصة رفعه ــؤول عن طلب ــف مس كش
ــاد،  ــراءات حملة مكافحة الفس ــن إج ــز كارلتون“ ضم ــدق ”الريت فن

موضحاً أن أحدهم طلب ”مدلكته الخاصة“.
وحسب ”بي بي يس“، فإن املسؤول القضائي، الذي عرف نفسه 
بأنه من مكتب النائب العام، قال لفريق صحفي زار الفندق قبل أيام، 
إنه و ”عىل مدى العامني املاضيني وتحت إرشاف ويل العهد، قام فريق 

بجمع األدلة يف رسية تامة“.
ــخصيات بعينها،  ــؤال ملاذا تم توقيف ش ــاب املصدر، عىل س وأج
ــف موثق باالتهامات“،  ــخص هنا (يف الفندق) لديه مل قائالً:“كل ش

مضيفًا:“بعض الوثائق يرجع تاريخها لعقود“.
ــا  ــارة فريقه ــن زي ــي ع ــا الثان ــي يس“ يف تقريره ــي ب ــرت ”ب وذك
ــمح لهم بالدخول إىل الفندق  ــي للفندق، أن أفراد طاقمها ُس الصحف
ــخص  ــوداء أي ش ــل أو يخرج من بوابته املعدنية الس ــذي ال يدخ ال

بدون إذن رسمي، بصحبة رجال الرشطة خالل منتصف الليل.

ــي الفندق،  ــتقبالهم عدد من موظف ــاف التقرير:“كان يف اس وأض
ــاعة، بعد  ــىل مدار الس ــم املميزة ع ــون بتقديم خدماته ــن يقوم الذي
ــتقبال أكرث رسمية من قبل املسؤولني السعوديني  ذلك كان هناك اس
املشاركني يف الحملة، حيث شددوا عىل أنه ال مجال لتصوير الوجوه، 

أو تسجيل محادثات خالل الزيارة األوىل للصحفيني“.
ــرباء الذين  ــؤولني والخ ــم الصحفي عدًدا من املس ــى الطاق والتق

يتواجدون داخل الفندق 24 ساعة للمساعدة يف التحقيقات.
ــائعات التي تحدثت  ــي يس“ الش ــؤولني لـ“بي ب ــى أحد املس ونف
عن سوء معاملة املوقوفني مؤكداً أن ”املشاكل التي تأتينا تتعلق بما 
ــاكل نمط الحياة“، مضيفاً:“يف هذا الفندق الفاخر يمكن  يسمى مش
ــتطيع أن نحرض طعاماً  ــا يريدون، لكننا ال نس ــون لديهم كل م أن يك

خاصاً من بلد محدد“.
ــألت عن  ــرت ”بي بي يس“ التي أعدت التقرير أنها عندما س وذك
ــؤول نفسه ”أن أحد املوقوفني طلب  مزيد من التفاصيل أخربها املس
ــخيص، ومدلكتهم  الكافيار الرويس، بينما طلب أخرون حالقهم الش

الخاصة“.

ــة مع موقع  ــون خالل مقابل ــم املتحدة داني دان ــان الغاصب يف األم ــفري الكي ــف س كش
ــالمية  ــفراء 12 دولة إس ــري حوارًا وصفه بـ"الهادئ" مع س ــوت أحرونوت" أنه يج "يديع

وعربية، ال تُقيم عالقات دبلوماسية علنية مع "إرسائيل".
ــن يمكنني القول إننا نقيم معهم  ــال دانون "هم ال يصوتون لصالحنا حتى اآلن. لك وق
ــم دول عربية أصحبت  ــلمة ومن بينه ــدور الحديث عن 12 دولة مس ــات متواصلة. ي عالق
ــبة  ــتَبعدين من نقاش ومناس ــابق كنا مس ــع "إرسائيل". يف الس ــة العالقات م ــدرك أهمي ت
لسفراء هذه الدول، أما اليوم فنحن نتعاون معهم بشكل أسبوعي"، وتابع "التحدي الذي 
أواجهه اآلن هو أن يخرج هذا التعاون من الُغرف املُغلقة ليصبح علنًيا.. "إرسائيل" ليست 

هي املشكلة اإلقليمية بل الحّل اإلقليمي، لذلك نعزّز هذا التعاون".
ــابق ينتقلون  ــدول كانوا يف الس ــفراء من هذه ال ــر أن "بعض الس ــوت" ذك ــع "يديع موق
ــا اليوم فهم  ــاهدون دانون، أم ــدة عندما يش ــرواق يف األمم املتح ــي من ال ــرف الثان إىل الط
يصافحونه ويتبادلون املزاح والعناق معه"، مشريًا اىل" وجود تعاون ومبادرات مشرتكة مع 

جزء من هؤالء السفراء يف الكواليس".

ــن العمري الذي وافته  ــفري حسن بن حس ــبيها الس  نعت وزارة الخارجية وكافة منتس
املنية أمس بعد عمر حافل بالعطاء.

ــل األول الذي  ــفري العمري من الرعي ــبأ) إىل أن الس ــان نعي تلقته وكالة (س ــار بي وأش
ــز وقىض معظم حياته يف خدمة الوطن  ــها بمدينة تع عمل يف وزارة الخارجية منذ تأسيس
ــارك يف العديد من  ــن الدول وش ــات اليمن يف عدد م ــل يف بعث ــايس وعم ــكادر الدبلوم يف ال

املؤتمرات والفعاليات يف إطار عمله.
وعرب البيان عن أحر التعازي وصادق املواساة ألرسة الفقيد .. سائالً املوىل عز وجل أن 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

  / نورالدين القعاري
ــج التدريبي  ــة األوىل من الربنام ــتهلك املرحل ــة لحماية املس ــة اليمني ــت الجمعي أطلق
ــاون مع مكتب  ــات األمانة بالتع ــة يف مديري ــدارس الثانوي ــني بامل ــني االجتماعي لألخصائي
الرتبية بأمانة العاصمة تحت شعار" معاً لتعزيز الوعي بالثقافة الصحية وسالمة الغذاء 

بني أوساط طالب املدارس".
ــة العاصمة أن وجود مثل  ــد عبدالله الفضيل مدير عام مكتب الرتبية بأمان ــال محم وق
هذه الربامج التدريبية مهم جداً ألنها تغطي فراغا موجودا يف مدارسنا ومجتمعنا وبيئتنا 
ــع األغذية واإلرشاف الصحي  ــكل عام يف أماكن بي ــي منها يف العملية التعليمية بش ونعان

السليم عىل نوعية الغذاء ومدى نظافتها ونظافة القائمني عليها.
ــتهلك الدكتور فضل  ــح لـ"الثورة" قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية املس ويف ترصي
ــة األوىل إىل الواقع الغذائي  ــج التدريبي يرجع بالدرج ــدف من هذا الربنام ــور: إن اله منص
الذي نعاني منه بسبب األوضاع التي تمر بها بالدنا جراء الحرب والحصار فمن كل عرشة 
ــوء تغذية وهي من أعىل الدول ضمن معدالت سوء التغذية  أطفال يوجد ثمانية لديهم س

يف العالم.
ــواء يف املقصف  ــون عرب الغذاء أو املاء س ــن األمراض املنقولة تك ــار إىل أن الكثري م وأش
ــني باعتبارهم حلقة  ــىل األخصائيني االجتماعي ــا هو الرتكيز ع ــارع وهدفن املدريس أو الش

وصل بني الطالب واملدرسة والجمعية .

الخميس المقبل الخميس المقبل 
إجازة بمناسبة إجازة بمناسبة 

ذكرى المولد النبويذكرى المولد النبوي
صنعاء / سبأ

ــة  ــة املدني ــت وزارة الخدم  أعلن
ــي  موظف ــع  لجمي ــات  والتأمين
ــة  للدول ــاز اإلداري  الجه ــدات  وح
ــني العام واملختلط أن يوم  والقطاع
ــع األول  ــل 12 ربي املقب ــس  الخمي
ـــ املوافق 30 نوفمرب 2017م  1439 ه
ــد  املول ــرى  ذك ــبة  بمناس ــازة  إج

النبوي الرشيف.
ــت وزارتا  ــبة رفع ــذه املناس وبه
ــات  والتأمين ــة  املدني ــة  الخدم
ــب  وأطي ــي  التهان ــر  أح ــالم  واإلع
التربيكات لرئيس وأعضاء املجلس 
ــاء  أبن ــة  وكاف ــىل  األع ــيايس  الس
ــائلتني املوىل  ــعب اليمني .. س الش
ــبة  ــد هذه املناس ــل أن يعي ــز وج ع
ــالمية  واإلس ــة  العربي ــة  األم ــىل  ع

بالُيمن والربكات.

تقديرا لتجربته اFبداعية الزاخرة:تقديرا لتجربته اFبداعية الزاخرة:
الثقافة تمنح اLديب والشاعر عباس الديلمي درع الثقافةالثقافة تمنح اLديب والشاعر عباس الديلمي درع الثقافة

 /خليل املعلمي
ــب  األدي ــة  الثقاف وزارة  ــت  منح
درع  ــي  الديلم ــاس  عب ــاعر  والش
ــه اإلبداعية  ــرا لتجربت ــة تقدي الثقاف
ــرة يف مجال األدب  ــة الزاخ واإلعالمي
ــذه  له ــه  وخدمت ــالم  واإلع ــة  والثقاف
ــرية حياته، كما  ــوال مس املجاالت ط
ــهادات تكريمية  ــاعر بش حظي الش
ــس  ــرش بلقي ــة ع ــل مؤسس ــن قب م
للتنمية والسياحة والرتاث واملتحف 

الحربي.
ــت  ــه بي ــذي نظم ال ــل  ويف الحف
ــة عرش  ــي ومؤسس ــرتاث الصنعان ال
ــياحة والرتاث  ــس للتنمية والس بلقي
ــي بصنعاء  ــف الحرب ــس يف املتح أم
ــد الله احمد  ــر الثقافة عب ــاد وزي أش
ــة  اإلبداعي ــازات  باإلنج ــيس  الكب
الديلمي  ــاعر واإلعالمي عباس  للش
ــع  رف يف  ــادي  الري ــي  الوطن ودوره 
الثقايف االجتماعي  الوعي  ــتوى  مس

ــد من  ــرب العدي ــة ع ــة الوطني بالهوي
يف  ــخة  الراس ــي  واألغان ــيد  األناش

الذاكرة الوطنية.
ــاعر  ــد الكبيس أن تكريم الش وأك
ــه دالالت  ــام ل ــذه األي ــي يف ه الديلم
ــددة حيث يتواكب مع احتفاالت  متع
ـــ30 من  ــرى ال ــم بذك ــعبنا العظي ش

نوفمرب يوم االستقالل عن االستعمار 
ــبة  ــك حلول املناس ــي وكذل الربيطان
ــوي الرشيف، كما  الدينية املولد النب
ــة يف إقامة هذا الحفل  له داللة وطني
ــل  يمث ــذي  ال ــي  الحرب ــف  املتح يف 

تاريخ اليمن العسكري.
وزارة  ــل  وكي ــد  أك ــه  جهت ــن  م

ــم  تكري أن  ــي  تق ــر  مطه ــياحة  الس
ــو أقل ما  ــاس الديلمي ه ــب عب األدي
يمكن أن يقدم لهذه الشخصية التي 
ــف  ــع مختل ــل م ــا دور وتفاع كان له
والفكرية وحماية  ــة  الثقافي القضايا 
ــرياً إىل  ــايف اليمني، مش ــوروث الثق امل
رضورة أن يتحمل الجميع مسؤولية 
ــوروث وحمايته من  االهتمام بهذا امل

التدمري واالندثار.
ــن  ــه ع ب ــى  ــرب املحتف ــا أع فيم
ــذا التكريم وما  ــعادته واعتزازه به س
ــه،  ــة يف نفس ــن خصوصي ــه م يحمل
ــة  عاصم ــاء  صنع ــن  م ــاء  ج ــه  كون
ــداع  واإلب ــة  والثقاف ــخ  والتاري ــن  الف
ــة،  ــة والثقافي ــاتها اإلبداعي ومؤسس
ــعره  ــا يف ش ــا حضوره ــي كان له والت
ــيد  ــي ويف األناش ــح والحمين الفصي
ــن القصائد  ــدداً م ــة، وقدم ع الوطني

متغنياً بصنعاء ومفاتنها وجمالها.
تصوير/ فؤاد الحرازي
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حمدي دوبلة
يوميات الثورة

مولد الهدى والنورمولد الهدى والنور

ــع األول من  ــهر ربي ــذه األيام املباركات من ش ــل ه يف مث
ــي مع الحدث  ــىل موعد ربان ــل كانت البرشية ع ــام الفي ع
ــال الظالم  ــون وأح ــًري وجه الك ــرز الذي غ ــاني األب اإلنس
ــداة للعاملني  ــدال وكان النور والرحمة امله ــاء والظلم ع ضي

أولهم وآخرهم عىل حد سواء.
ــيد  يف الثاني عرش من ربيع األول ُولد الهدى والنور وس
ــم عليه وآله  ــني واآلخرين محمد بن عبدالله بن هاش األول
ــارق حتى  ــك الزمان غ ــالم وعالم ذل ــالة والس ــل الص فض
ــد أن اختفت كل  ــالم بع ــم والظ ــور من  الظل ــه يف بح اذني
معالم الحق وساد الباطل أرجاء املعمورة وتهاوت مع ذلك 
الواقع البائس  كل معاني الخري والفضيلة ليصبح البؤس 

والشقاء والضالل عناوين بارزة يف الحياة البرشية .
ــالم بعد أن  ــه أفضل الصالة والس ــده عليه وآل جاء مول
ــخ األخالقي والقيمي  ــة ذروتها ووصل التفس بلغت العتم
ــاط وأصبحت  ــقوط واالنحط ــتوياته  يف الس إىل أدنى مس
ــني والحائرين فكانت هذه  كل الدروب موصدة أمام البائس
ــر جديد وعالمة فارقة  ــة العظيمة إيذانا ببزوغ فج الحادث
بني عهدي الظالم والنور والباطل والحق والضالل والهدى 
ــنني منذ  والخوف واألمان وما هي إالّ بضع عرشات من الس
ــع يف كل أرجاء الكون  ــى كان النور الرباني يش ــه حت والدت
ينرش الخري ويزلزل أركان الطغيان واالستكبار ويضع حدا 

لظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان.
ــد النبوي  ــي للمول ــرسد التاريخ ــا بمعرض ال ــُت هن لس
ــار  الرشيف وال ماتلته من أحداث فاصلة عىل طريق انتش
ــالمية الحنيفة وانتصارها القيايس عىل قوى  الدعوة اإلس
ــتغرب  ــديد لكنني اس ــطوتها وجربوتها الش ــم س الرش رغ
ــام ويقوم بها علماء  ــاوالت املحمومة التي ق كثريا من املح
أرسة سعود للتقليل من أهمية املناسبة وتحريم االحتفاء 
ــن البدع والضالالت التي يأثم فاعلوها  بها واعتبار ذلك م
ــني واملليارات من أموال  ــرون أن إنفاق أمرائهم املالي فيما ي
املسلمني احتفاء بزيارة الرئيس األمريكي ترامب أمراً ربما 
ــادات املحببة التي  ــنة والع ــنن الحس يندرج يف خانة الس
يؤجر أصحابها ..عموما فشعب اإليمان والحكمة لن يلقي 
ــي يطلقها علماء  ــات والخزعبالت الت ــاال ملثل هذه الرته ب
البالط امللكي لحاجات يف نفوس حكامهم وسيحتفي هذا 
الشعب املؤمن  كما احتفى اآلباء واألجداد من قبلهم بهذه 
املناسبة العظيمة وُجل ما اتمنى ويتمنى الناس أن تكون 
ــة دون بذخ أو إرساف  ــذه االحتفاالت يف حدودها املعقول ه
ــون وخاصة يف هذا  ــوله وال املؤمن ال يرىض عنه الله وال رس
ــات إحياء  ــون فعالي ــل أن تك ــا أجم ــب وم ــرف العصي الظ
ــام كما كانت يف  ــيد الخلق أجمعني هذا الع ــرى مولد س ذك
ــابق عىل شكل موالد وحلقات ذكر يتم فيها رسد سرية  الس
ــالم عليه  وعىل آله  النبي الكريم واإلكثار من الصالة والس
ــعبه بخري وأمان  ــن وكل عام واليمن وش ــني الطاهري الطيب

واستقرار بإذن الله ومشيئته سبحانه.

مشهدمشهد
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صدق ا\ العظيم صدق ا\ العظيم 

هذا شيء مفروغ منه ومعروف بالبديهة، 
وقد كشفته األيام والحوادث والمواقف التي 
التي  األقنعة  كل  تمزقت  وقد   .. نبتديها  ال 
وضعت على هذا العنوان : "أن تحرير القدس 
لن يكون إال من المدينة المنورة وتحرير مكة 

المكرمة".
إن الذي حدث في يوم الجمعة 25 نوفمبر 
2017م في ( سيناء ) على مسجد يؤمه البدو 
في الصحراء والقوات المسلحة المصرية هو 
عينه مما يحدث في أنحاء المشرق والمغرب 
 ) في  لدينا  يحدث  والذي  مكان،  كل  وفي 
اليمن ) في كل وقت وحين ليالً ونهاراً ، لما 
يقارب ثالث سنوات، ولم تهتز شعرة واحدة 

أو ضمير ، لوقف مثل هذا العدوان والحصار 
براً وبحراً وجواً.

إنه لدرٌس قاٍس هذا الذي حدث في سيناء 
فالحيَّة ال تصحب  التحالف،  إلحدى قوات 

أحداً حتى من ظن أنه يسيطر عليها.
الذي  بيد  يكون  لن  الفتن  إطفاء  إن 
يصنعها ويؤججها في كل أنحاء المعمورة 
قرن  فهو  أحداً،  يعرف  ال  ألنه  وغرباً،  شرقاً 

الشيطان، وحذاء الشيطان، وجزٌء ال يتجزّأ 
منه، بل هو الروح والنّفَُس واألمل والسالُح - 
في كل مناحي الحياة الحسية والمعنوية، 
الدينية والدنيوية - لمن مسخهم الله ِقرََدًة 

وخنازير.
وإن أولئك الذين ال يريدون أن يرتفع صوت 
الحق والصدق أمام العالم وفي االحتفاالت 
الدينية ( بأّن تحرير القدس لن يكون إال من 
المدينة ) فإن ذلك إما ُمداراة لهذا الشيطان 
األكبر، أو خدمة لقرنه .. وقد اتضحت األمور 
يكون  أن  إال  المنمق،  الكالم  ينفع  وال  جلّياً، 
صريحاً اتهاماً واضحاً للوجوه القبيحة في 
.. فإنه ال مكان  العالم العربي وغير العربي 

بلغ  وقد   .. للمتخاذلين  مكان  وال  للعمالء، 
السيُل الزَُّبا، وأماز الله الخبيث من الطيب، 
وقد قال الرسول األكرم صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم : ( ال تكرهوا الفتن، فإن فيها 
فيها  الفتنة  وهذه   ..  ( المنافقين  حصاد 
رأسهم  وعلى  والكافرين  المنافقين  حصاد 
السعودي  النظام  وحذاؤه  األكبر  الشيطان 

ومن لفَّ لفّهم...،
قال تعالى:( كما بدأنا أوَل خلٍق نُعيُده )

و..........
المدينة  من  إال  القدس  تحرير  يكون  لن 

المنورة.  
* مفتي محافظة تعز  

لن يكون تحرير القدس إّال 

من املدينة املنورة
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