
الماجستير للباحث إبراهيم الضبيبي من تربية جامعة صنعاءالماجستير للباحث إبراهيم الضبيبي من تربية جامعة صنعاء
  / خليل عمر

ــتري بامتياز من  حصل الباحث إبراهيم محمد أحمد ثابت الضبيبي عىل درجة املاجس
ــالته  ــها بكلية الرتبية بجامعة صنعاء، عن رس ــة العربية وطرائق تدريس ــم مناهج اللغ قس
ــات العربية يف كلية الرتبيةـ  جامعة صنعاءـ  من  ــومة "مدى تمكن طلبة قسم الدراس املوس

املفاهيم الرصفية املقررة عليهم".
وأشادت لجنة املناقشة والحكم املكونة من الدكتورة سعاد سالم السبع رئيساً، والدكتور 
ــان ممتحناً داخلياً، والدكتور منصور أحمد الحاج ممتحناً خارجياً،  هادي عبد الله شمس
ــات  ــة من الدراس ــربت اللجنة، أن الدراس ــا املعريف. واعت ــهاماتها يف مجاله ــالة وإس بالرس
ــم النحوية، فضالً عن  ــتقل عن املفاهي ــكل مس ــة التي تناولت املفاهيم الرصفية بش النوعي
املقرتحات التي شملتها الرسالة والتي تهدف إىل تطوير مقررات الرصف يف الكلية، وإفراده 

بمقرر مخصص له، واالهتمام بالجانب التطبيقي للمفاهيم الرصفية.

صرف مساعدات غذائية +كثر من صرف مساعدات غذائية +كثر من ٤٤ آالف أسرة بالمحويت آالف أسرة بالمحويت

املحويت/سبأ
ــانية أمس، رصف مساعدات  ــية واإلغاثة اإلنس ــن مرشوع التغذية املدرس دش
ــهر فرباير الغذائية لـ4 آالف و235 أرسة بمديرية بني سعد بمحافظة املحويت  ش

، مقدمة من برنامج الغذاء العاملي للمترضرين من الحرب واألرس األشد فقرا .
ــم االخرم أن  ــية باملحافظة عبد الكري ــرشوع التغذية املدرس ــح مرشف م وأوض
ــتتم يدا بيد للمستفيدين من خالل لجان رصف مركزية ولجان  عملية الرصف س

محلية لضمان وصولها إىل مستحقيها بسهولة و بأيرس الطرق .
ــعد عيل امللحاني بمرشوع التغذية  ــاد مدير عام مديرية بني س من جهته  أش
ــاعدات  ــي عىل دعمهم وانتظامهم يف رصف املس ــية وبرنامج الغذاء العامل املدرس

الغذائية للمترضرين من الحرب واألرس األشد فقرا يف املديرية.

وزارة الخدمة المدنية تدعو إلى موافاتها وزارة الخدمة المدنية تدعو إلى موافاتها 
بالكشوفات الستكمال البصمة والصورةبالكشوفات الستكمال البصمة والصورة

صنعاء-سبأ
ــيق مع وزارة املالية ويف  ــوم وزارة الخدمة املدنية والتأمينات حاليا وبالتنس تق
إطار الربنامج العام لحكومة اإلنقاذ الوطني بتنفيذ حزمة من املهام والسياسات 
ــني املزدوجني  ــف الراتب من املوظف ــة بتنظيف كش ــة واملتعلق ــرة من الحكوم املق
ــورة للحاالت  ــذ البصمة والص ــتكمال تنفي ــني واالختالالت القائمة واس والوهمي
املتبقية بهدف التخفيف من العبء عن كاهل املوازنة العامة للدولة ووقف إهدار 

املال العام ومحاربة الفساد املايل واإلداري.
ــات واملالية التعميم  ــة املدنية والتأمين ــدرت وزارتا الخدم ــذا الصدد أص ويف ه
ــة العامة  ــة وحدات الخدم ــر 2018م، ولكاف ــم (28)  بتاريخ 25 فرباي ــرتك رق املش
ــة  وامللحق ــتقلة  املس ــدات  والوح ــة  االقتصادي ــدات  والوح ــة  واملحلي ــة  املركزي
ــات املطلوبة  ــوفات والبيان ــوزارة بالكش ــاة ال ــأن مواف ــة بش ــق الخاص والصنادي
الستكمال البصمة والصورة وتنظيف كشف الراتب من حاالت االزدواج الوظيفي 

واالختالالت القائمة.
ــة حيال  ــراءات القانونية الالزم ــاذ اإلج ــيتم اتخ ــه س ــم فإن ــب التعمي وبحس

الجهات والوحدات املتأخرة خالل مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخه..

ــن العمري " إنه تم تشكيل لجان من  قال محافظ ريمة حس
ــد  ــة باملحافظة واملديريات للحش ــة والتنفيذي ــادات املحلي القي

والتعبئة لحملة التجنيد الطوعي ".
ــان امليدانية  ــبأ) أن اللج ـــ (س ــري ل ــظ العم ــح املحاف وأوض
ــباب  ــة والتنفيذية واملجتمعية والش ــتلتقي بالقيادات املحلي س

باملناطق والعزل للتوعية بمخططات العدوان .
ــاق  ــيد إىل االلتح ــان والتحش ــع اللج ــل م ــا إىل التفاع ودع
ــاد والرجال لتعزيز  ــد الجبهات بالعت ــكرات التدريب ورف بمعس
الصمود يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــة يف مختلف  ــاء ريم ــري بمواقف أبن ــظ العم ــاد املحاف وأش
املراحل واملنعطفات التي مر بها الوطن وما قدموه من تضحيات 

يف مواجهة العدوان.
ــالل املرحلة  ــؤولية خ ــع باملس ــالع الجمي ــد أهمية اضط وأك
ــرك الجاد لرفد  ــا الوطن من خالل التح ــة التي يمر به الحساس

جبهات البطولة والرشف.

ــة  ــة العاصم ــس بأمان ــاع أم ــش اجتم ناق
ــد عباد،  ــة حمود محم ــني العاصم ــة أم برئاس
ــة  االجتماعي ــة  الرعاي دور  ــاط  ونش ــاع  أوض

واألطفال األحداث باألمانة.
ــات التي تواجه  ــش االجتماع الصعوب وناق
ــبب  مراكز ودور الرعاية يف أمانة العاصمة بس
شحة اإلمكانات واملوارد املالية نتيجة العدوان 
ــم املتاحة التي يمكن  ــار ، وأوجه الدع والحص

تقديمها لدور ومراكز الرعاية .
ــم  ــة تقدي ــة إىل أهمي ــني العاصم ــار أم وأش
الدعم الالزم لدور ومراكز الرعاية االجتماعية 
باألمانة من أجل استمرارها يف رعاية االطفال 

.
ــاص واملنظمات  ــاع الخ ــاد القط ــا عب ودع
ــم مراكز  ــال والخريين لدع ــة ورجال امل الدولي

ــال يف أمانة  ــة االجتماعية واألطف ودور الرعاي
العاصمة.

فيما قدم مدير مكتب الشؤون االجتماعية 
ــن عمل دور  ــب الفاتش نبذه ع ــة مجي باألمان
ومراكز الرعاية االجتماعية باألمانة وما تقدمه 
ــن لالحداث وإعادة تأهيلهم ودمجهم  رعاية م
ــيدا بالجهود املبذولة من قبل  يف املجتمع، مش
ــدراء الدور واملراكز يف ظل انعدام اإلمكانيات  م

والنفقات التشغيلية الرضورية.
ــدور واملراكز  ــدراء ال ــتعرض م ــم اس بدوره
ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  االجتماعي ــة  الرعاي
ــدور واملراكز وأبرزها  التحديات التي تواجه ال
ــة  الرضوري ــغيلية  التش ــات  النفق ــدام  انع
ــبة لنزالء الدور  واالحتياجات الغذائية املناس

واملراكز.

ــة الطبية الدولية للقطاع الصحي  قدمت الهيئ
ــتلزمات  بمحافظة صنعاء أمس 144 طنا من املس

الطبية والعالجية.
ــة باملحافظة الدكتور  ــال مدير مكتب الصح وق
ــة والعالجات  ــبأ) إن األدوي ــرص لـ(س ــد املنت خال
ــيتم توزيعها عىل  ــة س ــن الهيئة الطبي ــة م املقدم
ــر 44 طنا ،  ــا، وبني مط ــنحان 44 طن ــات س مديري
والحيمة الخارجية 42 طنا ، وبالد الروس 14 طنا.

ــن الهيئة عبارة  ــح أن الكميات املقدمة م وأوض
ــتلزمات  ــة عالجية ومس ــة وتغذي ــة طبي ــن أدوي ع

طبية وبعض من أدوية الكولريا..الفتا إىل أن الدعم 
ــم املرافق  ــع الهيئة لدع ــم م ــار التفاه ــي يف إط يأت

الصحية يف املديريات املذكورة.
ــة لتقوم بموجبه  ــنّي أن التفاهم تم مع الهيئ وب
ــا للنمط املعياري  ــزات الطبية وفق بتوفري التجهي
ــدد 16 مرفقا صحيا  ــد من وزارة الصحة ولع املعتم
ــتلزمات  ــات األربع وتوفري األدوية واملس يف املديري

الطبية لتلك املرافق.
ــام برصف  ــع الهيئة للقي ــم م ــت إىل التفاه ولف
ــهري للعاملني يف تلك املرافق وبما يوازي  حافز ش

ــام  ــة الع ــى نهاي ــي حت ــهري الحكوم ــب الش الرات
ــتمرار  ــاط العاملني واس ــن انضب ــا يضم 2018 وبم
ــني .. الفتا إىل  ــات الصحية للمواطن ــم الخدم تقدي
ــهر  ــهري بدأت منذ ش أن عملية رصف الحافز الش

نوفمرب 2017.
ــود الهيئة ودعمها  ــن الدكتور املنترص جه وثم
ــاهمة  ــخي للقطاع الصحي باملحافظة واملس الس
ــكل فاعل يف تخفيف معاناة املرىض واملصابني  بش
ــة  وأدوي ــات  عالج ــن  م ــه  تقدم ــا  م ــالل  خ ــن  م

ومستلزمات طبية.

١٤٤١٤٤ طنا مستلزمات طبية وعالجية للقطاع الصحي بصنعاء طنا مستلزمات طبية وعالجية للقطاع الصحي بصنعاء
ــرتالية  االس ــة  الرشط ــرت  ذك
ــه تم القبض عىل رجل يف  االثنني أن
ــيدنى استورد 300 كيلوغرام من  س
ــالئف  ــادة االيفيدرين، إحدى س م
ــل  ــية، داخ ــني الرئيس امليثامفيتام
ــم  ــف قل ــن 21 أل ــة م ــحنة مكون ش

تحديد "ماركر" قادمة من الصني.
ــدود  الح ــؤولو  مس ــف  واكتش
ــوراً غري عادية" خالل فحصهم  "أم
ــابق  ــيدني يف وقت س لألقالم يف س

ــت  وزعم ــاري،  الج ــهر  الش ــن  م
ــة تبلغ  ــواد الكيماوي ــة أن امل الرشط
قيمتها السوقية حواىل 120 مليون 
دوالر  ــون  ملي  95) ــرتايل  اس دوالر 

أمريكي).
وقال كبري املحققني بيرت ماكرلني 
ــبوع  ــة االس ــني إن ضبطي للصحفي
كان  ــدرة  املخ ــادة  امل ــن  م ــايض  امل
ــراً مدمراً يف  ــرتك أث ــأنها أن ت من ش
ــيدني واملناطق االقليمية يف نيو  س

ساوث ويلز إذا سمح لها بالخروج 
ــارع ، وتم القُبض عىل ثالثة  إىل الش

رجال جاءوا الستالم الشحنة.
ــابني يبلغان  لكن أطلق رساح ش
ــاً يف  ــاً و 34 عام ــر 26 عام ــن العم م
ــن التحريات، بينما  انتظار مزيد م
ــغ من  ــوي يل البال ــت إىل يوه وجه
ــترياد كمية  العمر 27 عاماً تهمة اس
ــالئف املخدرات غري  تجارية من س

املرشوعة.

مخدرات بـ مخدرات بـ ٩٥٩٥ مليون دوالر مخبأة داخل أقالم مليون دوالر مخبأة داخل أقالم

ريمة .. تشكيل  لجان للحشد والتعبئة لحملة التجنيد الطوعيريمة .. تشكيل  لجان للحشد والتعبئة لحملة التجنيد الطوعي عباد يدعو المنظمات ورجال ا+عمال لدعم مراكز  ودور رعاية ا+طفال في ا+مانةعباد يدعو المنظمات ورجال ا+عمال لدعم مراكز  ودور رعاية ا+طفال في ا+مانة

القرار  مشروع  بإجماع  الدولي  األمن  مجلس  إقرار 
القرار  مشروع  سقوط  مقابل  اليمن  بشأن  الروسي 
البريطاني الكارثي، مثل انتصارا للعدالة الدولية، فهو لم 
يجنب إيران وطأة عقوبات وإجراءات عسكرية وحسب 
كل  على  مفتوح  إقليمي  نزاع  أعباء  المنطقة  جنب  بل 
كارثي  مخطط  أعباء  اليمن  عن  أزاح  كما  االحتماالت، 
لدول العدوان بحشره في مربع إدانة دولية تفسح المجال 
لالستمرار في العدوان الهمجي على اليمن بصورة أكثر 

وحشية.
لضغوط  استجاب  الروسي  القرار  مشروع  أن  ورغم 
تمديد  في  الدوليين  وداعميها  العدوان  تحالف  دول 
طائلة  تحت  جديد  من  ووضعه  اليمن  على  العقوبات 
البند السابع لسنة إضافية تنتهي في فبراير 2019، إال 
القتامة  شديد  بدا  مشهد  في  األفضل  الحالة  شكل  أنه 
فرضه  محتوى كارثي لمشروع قرار بريطاني أرادته دول 
في  األوراق  لخلط  مفتاحا  الدوليون  وداعموها  العدوان 
دولية  ضغوط  لمواجهة  ودرعا  بل  اليمن  على  عدوانها 
متزايدة تطالب بنهاية للعدوان تتيح العودة إلى مسار 

الحل السياسي لألزمة اليمنية.
مشروع  وفرنسا  وأمريكا  بريطانيا  صاغت  عندما 
على  بقوة  استندت  أنها  واضحا  كان  البريطاني  القرار 

الخبراء  لجنة  تقرير  أوردها  التي  الخطيرة  الجزئيات 
األممية والمتعلقة بمنشأ الصواريخ الباليستية اليمنية 
اإليرانية  الدبلوماسية  أفلحت  التي  الجزئيات  وهي 
بمواجهتها أخيرا بفيتو روسي عمدته موسكو بتأكيدات 
لجنة  عمل  فترة  لتمديد  إجراءات  أي  "ستواجه  أنها 

الخبراء في أجواء مسيسة".
إلى  البريطاني  المشروع  سعى  أخرى  أهداف  ضمن 
انتزاع اعتراف دولي يدين إيران بانتهاك القرارات األممية 
بشأن حظر توريد األسلحة من جهة وفي الوقت ذاته اتهام 
"الحوثيين" بتهديد األمن اإلقليمي والدولي باستخدامهم 

صواريخ باليستية إيرانية ضد السعودية واإلمارات.
إلى  البريطاني  القرار  مشروع  سعى  ذلك  من  ألبعد 
لها  تتيح  قانونية  أرضية  العدوان  تحالف  دول  منح 
الضوء  ومنحها  والحصار،  العقوبات  ملف  في  العربدة 
األخضر لتصعيد عدوانها على اليمن بأدوات عسكرية 
مسؤولية  تجنبها  دولية  حصانة  في  أمال  واقتصادية 

تباعاتها اإلنسانية والقانونية.
البريطاني  القرار  مشروع  سقوط  كان  لذلك  وفقا 
وداعميها  العدوان  دول  على  كارثيا  الروسي  بالفيتو 
أربك  وانه  خصوصا  بريطانيا  الطليعة  وفي  الدوليين 
أطاح  كما  األول  للمربع  وأعادها  العدوان  حسابات 

ولندن  واشنطن  قادتها  واسعة  دبلوماسية  بترتيبات 
ودول العدوان منذ وقت مبكر أمال في ضوء اخضر دولي 
يتيح لها تجاوز الدائرة الضيقة في العمليات العسكرية 
والحصار المستمر منذ 3 سنوات بما سجله من إخفاقات 

وآثار إنسانية كارثية.
ذلك فسر ردود الفعل المرتكبة والغاضبة التي أفصح 
األمم  في  البريطانية  الدبلوماسية  البعثة  عضو  عنها 
المعطيات  أزاحت جانبا  والتي  ألن،  المتحدة جوناثان 
"المسألة  اعتبره  ما  لصالح  األممي  للقرار  الرئيسية 
بالقذائف  المتعلقة  الخبراء  فريق  تقرير  في  المهمة 
التسيارية (الصواريخ الباليستية) وما اعتبره "هجمات 
المناطق  على  الحوثيون  يشنها  واعتداءات  فظيعة 

المدنية في السعودية واإلمارات."
وعلى أن واشنطن ولندن حاولتا قطف ثمار تحركاتهما 
مزاعم  حول   ،2018 الخبراء  لجنة  تقرير  في  المبكرة 
اليمنية  لدعم  الباليستية  للصواريخ  اإليراني  المنشأ 
لجنة  أن  إال  الصيت  سيئ  البريطاني  القرار  مشروع 
المعطيات  استوعبت  عندما  حصيفة  كانت  الخبراء 
األمريكية البريطانية بهذا الشأن دون التورط في دعم 
هذه المزاعم وإقرارها في نهاية المطاف بعدم القدرة على 

الجزم بالمنشأ اإليراني للصواريخ.
لندن  محاوالت  أن  التفاعالت  هذه  كل  من  الجديد 
إخفاء مواقفها الداعمة للعدوان بكونها "صاحبة القلم" 
المكلفة بصوغ القرارات التي يصدرها مجلس األمن بشأن 
اليمن، صار مكشوفا ومحرجا، خصوصا بعدما كشفته 
مجلس  في  مشروعها  لتمرير  المحمومة  محاوالتها 
األمن دون النظر إلى تداعياته الكارثية على اليمن وعلى 
المستوى اإلقليمي بصورة عامة، وهو دور عبر أعضاء 
الجماعي  بقرارهم  رفضه  عن  الدائمون  األمن  مجلس 
لصالح  والتصويت  البريطاني  بالمشروع  اإلطاحة 

مشروع القرار الروسي.

إسقاط مشروع القرار الربيطاين يف مجلس األمن 
يربك حسابات العدوان.. عودة إىل الدائرة الضيقة

أبو بكر عبدالله
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العقوبات العقوبات 
قرار مجلس األمن بشأن اليمن الذي جرى التصويت 
عليه باإلجماع أمس الثالثاء بناء على مقترح روسي، 
يتلخص في تمديد العقوبات المفروضة على اليمن 

تحت البند السابع لمدة عام كامل.
القرارات  إلى  القرار  أضافه  جديد  ال  ان  بمعنى 
كان  تغييرات  ثمة  أن  سيما  المشابهة،  السابقة 
بتبنيها  الخبراء  تقرير  أوصى  و  البعض،  ينتظرها 
بشكل غير مباشر من خالل حديثه عن إشكالية إدارة 
أموال عفاش بين أبنائه وأيضا فرضية مشاركة أحمد 

علي ضمن أدوات التحالف في اليمن .
المحسوبين  بعض  احتفى   ، األخر  المقلب  على 
على جبهة مواجهة العدوان بنجاح روسيا في تمرير 
مقترحها هذا ،وبنجاحها في استخدام الفيتو على 
تمديد  يتضمن  كان  الذي  البريطاني  القرار  مسودة 
في  تتمثل  جديدة  إضافات  مع  نفسها  العقوبات 
إخراج أحمد علي صالح من قائمة العقوبات و اتهام 

إيران بخرق قرار حظر توريد األسلحة إلى اليمن .
 ، لالحتفاء  يدعو  ما  ثمة  أن  أرى  ال   ، الواقع  وفي 
فالقرار الذي صوت مجلس األمن عليه باإلجماع وان 
كان بناء على مقترح روسي فإنه لم يضف أي مكسب 
لجبهة مواجهة العدوان بأي حال، كونه اقتصر على 
 ، اليمن  على  والحصار  العدوان  شرعنة  قرار  تمديد 
فما اإلنجاز الذي تحقق من فرض روسيا لهذا التمديد 

الذي يعتبر روتينيا  ومتوقعا وقد تكرر مرتين .
إلسقاط  الفيتو  استخدام  في  روسيا  نجاح  أما 
للجمهوية  فيمكن  البريطاني،  القرار  مسودة 
اإلسالمية االيرانية أن تعتبره مكسبا وانجازا لصالحها 
الدولي  االستهداف  دائرة  من  إيران  ابعد  باعتباره   ،

بتهمة خرق قرار حظر األسلحة على اليمن .
الفيتو الروسي قد  او  صحيح ان االنجاز الروسي 
يقرأ بشكل او بآخر اعترافا أمميا بأن القوة الصاروخية 
من  مستوردة  ليست  وغيرها  السعودية  تضرب  التي 
األول  في  لكنه  محلية،  يمنية  صناعة  وإنما  إيران 
واألخير اليعدو كونه هبة روسية إلنقاذ حليفتها ايران 

، وهذا لم يجرى تمريره بدون ثمن طبعا .
فما هو الثمن الذي دفعته روسيا مقابل نجاحها 

في إفشال المقترح البريطاني ؟
إنها صفقات يجري إبرامها خلف الكواليس، وفي 
خارجية  وزير  الجبير  عادل  بين  االتصال  تفاصيل 
السعودية وبين نظيره الروسي تكمن تفاصيل الصفقة 
واسرارها، وما يمكن ان نقرأه نحن من خالل مخرجات 
، ولم  أنقذت حليفها االيراني  الصفقة هو ان روسيا 
شرعنة  تمديد  وحلفائها  لبريطانيا  وحسب  تمرر 
العدوان والحصار على اليمن، بل تبنته هي وقدمته 

بنفسها.
من احتفى بدور روسيا وموقفها ويرى انها صارت 
البريطاني  االمريكي  القطب  بوجه  جديدا  قطبا 
الصهيوني المتحكم بالنظام العالمي ، ويمكن االتكاء 
عليها ، فهو اما يحتفي بالسراب، إال اذا كان يحتفي 
المقاومة  دول  احدى  باعتبارها  ايران  عن  نيابة 

والممانعة، فهذا له تخريج مختلف .
فخالصة األمر أن روسيا ظهرت في مجلس األمن 
حين  في  بهلوانيا،  دورا  لعب  بارع  ممثل  صورة  في 
هي  المسرحية  وتلك  الدور  ذلك  عن  المخرجات  أن 
استمرار العدوان والحصار على اليمن بغطاء أممي 
تمثل في إقرار مقترح روسي يقضي بتمديد العقوبات 

على اليمن عاما آخر .
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عتادكم حطام تحت أقدامنا عتادكم حطام تحت أقدامنا   معرض للصور المقدسية في الضفة الغربية معرض للصور المقدسية في الضفة الغربية

ــا بصور مدينة  ــني ، معرضا خاص ــطينية يوم االثن ــالم الفلس ــت وزارة اإلع افتتح
القدس، يف مدينة البرية وسط الضفة الغربية املحتلة. 

ــوم»، وعقد يف مركز البرية الثقايف،  ــم «عيوننا ترحل إليك كل ي وحمل املعرض اس
ــاكات إرسائيلية يف  ــاجد وكنائس وانته ــواق ومس وضم 28 صورة ملباٍن معمارية وأس

القدس.
ــل وزارة اإلعالم  ــطينية روال معايعة، ووكي ــياحة الفلس وحرض االفتتاح وزير الس

محمود خليفة ووزير ومحافظ القدس عدنان الحسيني، وعدد من املواطنني.
ــالم، إن املعرض هو  ــدس يف وزارة اإلع ــدة الق ــس وح ــب رئي ــد الخطي ــال محم وق
ــة القدس التي تتعرض  ــهد يف مدين «محاولة للمحافظة عىل الصورة األصلية للمش

للتزييف والتزوير اإلرسائييل».
ــاهدها  ــدس لكي يش ــار الق ــرة يف حص ــرض ثغ ــون املع ــاول أن يك ــاف: «نح وأض

الفلسطيني يف الضفة الغربية املحتلة». 
ــة وقطاع غزة من الوصول ملدينة  ــطينيني يف الضفة الغربي وتمنع إرسائيل، الفلس

القدس إال عرب تصاريح خاصة، وتعزل املدينة بجدار فاصل.


