
الثــــورة

ــل يف ربيعه  ــي ،، طف ــد الغيث ــد محم محم
السابع استشهد والده بعد أن حقق بطوالت 
ــز وميدي ،  ــم واملخا وتع ــدة يف جبهات نه ع
ــرتك خلفه طفلني  ــهادة وي ليتوج بنرص الش
ــوام ،، ما أن  ــد وعاصم ذوي األربعة أع محم
ــاعرهم  ــى هاجت بهم مش ــا بهما حت التقين
ــوق الحنني  ــة اململؤة بالش ــة والفياض الربيئ

إىل والدهم ، مفتخرين به وبما قدم ، ،،
ــه الله - يف  ــي -رحم ــد:  كان أب ــول محم يق
ــول ما  ــا كثريا ويق ــرية يغيب عن ــه األخ أيام
ــديد ،  ولم يكن يتصل  ــغلني عنكم إال الش ش
ــا إال بني حني وآخر ، فيطمئننا ويطلب منا  بن
الدعاء له ، ويقول إن النرص صار قاب قوسني 
ــه ، فهو يف  ــا أال نقلق علي ــى ، راجيا من أو أدن

راحة ونعيم. .
ــرث فخرا   ــن أك ــول:  نح ــد يق ــىض محم وم
ــتاق  بذلك الطريق الذي اختاره ، ولكننا نش
ــا تلك  ــد غابت عن ــرة فق ــوم الف م ــه يف الي ل
ــرا ، ويف كل صلواتنا ندعو  ــد الحانية مبك الي
ــه ، ونعده أن من  ــو الله أن يجمعنا ب له وندع
ــىل دربه ،  ــائرون ع ــا س ــات وأنن ــف ما م خل

ونهجه وهذا اقل وفاء له ..
ــن منزًال بعرشين  وأضاف:  كنا مستأجري
الف ريال يف حياة والدي ، وما ان رحل حتى 
ــد لكي يرصف  ــت عمي الوحي ــا إىل بي انتقلن
ــية رغم  ــا ويتكفل باحتياجاتنا املعيش علين
ــه عىل كل  ــن الحمدلل ــة ولك ــه الصعب ظروف
ــأن تتحقق أمنية  ــال ، فثقتنا بالله كبرية ب ح

أبي وينترص اليمن قريبا عىل املعتدين. ..
اهتمام كبري 

فيما يوضح الطفل اليتيم يوسف العقبي 
ــا يقارب  ــده منذ م ــهد وال ــه منذ أن استش ان
ــهري لهم بما  ــاد مرتب ش ــم اعتم ــني ت العام

ــسة  ــال من قبل مؤس ــني الف ري ــارب ثالث يق
الشهداء ، وبني الحني واآلخر  ويف  مناسبات  
ــة ، نصف كيس دقيق  ــم توزيع مواد غذائي يت
ــت ،، غري ان  ــة رز، دبة زي ــكر ، قطم ، قطمة س
ــا بعد رحيل والدنا يكمن  الدعم الحقيقي لن
بشكل كبري من أصحاب الخري الذين يبادرون 
شهريا بدعمنا باملال والغذاء وحتى الكسوة 
ــد منا ،، والحمدلله أن  أكرث من طقم لكل واح

اليمن مليئة بأصحاب الخري. .
وتابع يوسف:  كنت ادرس يف مدرسة عمر 
ــهاد والدي تم دعمنا  الحكومية وبعد استش
ــة يف املدارس الخاصة حسب  ونقيل للدراس
ــي نسكن فيها ، ألن منزلنا إيجار  املنطقة الت
ــان إىل آخر حسب  ــر لالنتقال من مك فنضط

قدرتنا املادية. ..
ــب أن اصف  ــن الصع ــف:  م وأضاف يوس
ــم حياتي بعد والدي ، كأنني فقدت نصف  لك
ــن  ــي ع ــا التغنين ــوز الدني ــدي وكل كن جس
ــون بجانبي  ــه ويك ــا مع ــس فيه ــة اجل لحظ
ــه وعطائه  ــه ونصح ــه وحنان ــي بحب يغمرن
ــي يف كل يشء  ــان قدوت ــد ك ــدود ، فق الالمح
ــة يوصيني بأمي  وعندما كان يذهب للجبه
ــأل الله أن يوفقني  لذلك وان  وإخوتي ، واس

يلحقني به. . .. 
رعاية متكاملة: 

وهنا يرى رئيس مؤسسة الرشق األوسط 
ــهيد  لحقوق اإلنسان عبدالله عالو .:  أن الش
ــو التضحية بنفسه  ــده وه ــدم أغىل ما عن يق
ودمه من أجل الوطن وعزته وكرامته وبالتايل 
ــه الحكومة  هو  ــن أن تقدم ــل واجب ممك فأق
ــهيد من خالل  ــاء هذا الش ــة أرسة وأبن رعاي
ــم يمكنهم من  ــت له ــدر دخل ثاب ــري مص توف
ــية للحياة كما  ــة املتطلبات األساس مواجه

ــط وبرامج  ــل خط ــىل الحكومة عم ــب ع يج
ــهداء ومنحهم  ــاء الش ــة أبن ــة لرعاي متكامل
امتيازات خاصة سواء عىل مستوى التعليم 

والصحة والوظائف وغريها ،، 
ــاك مسؤولية كربى  ــول : هن ــاف بالق وأض

ــة أرس وأبناء  ــع يف رعاي ــىل املجتم ــك ع كذل
ــهداء من خالل تقديم العون املادي لهم  الش
عرب جمعيات وهيئات تكافل اجتماعي تنشأ 
ــرض باإلضافة إىل الدعم  ــا لهذا الغ خصيص
ــم املعاملة  ــالل معاملته ــوي لهم من خ املعن
ــي قدمها ذويهم  ــي تليق بالتضحيات الت الت
ــعرون بالفخر واالعتزاز  والتي تجعلهم يش
ــزن والفقدان  ــم مساحة الح ــوض عليه وتع

الذي تركه الشهداء يف هذه األرس .
دعم شامل  

من جانبه أوضح املدير التنفيذي ملؤسسة 
ــهداء  ــسة الش ــهداء طه جربان  ان مؤس الش
ــة ورعاية  ــهداء وأبناءهم أهمي ــي الش تعط
بالغة يف مختلف املجاالت سواء الصحية  أو 
ــة والثقافية  والصحية والرتبوية  االجتماعي
ــة والرياضية وبما  ــة وحتى الرتفيهي واملهني
ــسة  ــهداء وان املؤس ــدم أبناء وأرس الش يخ
ــكل املناسب الذي  تعمل عىل تأهيلهم بالش

يجعل منهم رشيحة فاعلة يف املجتمع.
ــاء الفرد  ــق رؤيتنا يف بن ــح أن تتحق و نطم
ــهداء ليكون عضواً فاعًال  من أبناء وأرس الش
ــة القرآنية الصحيحة  ــاة وفقاً للرؤي يف الحي
ــاء مدارس وجامعات ومراكز  من خالل إنش

تدريب يستقطب فيها خصوصاً أبناء وأرس 
الشهداء، ليصبحوا قادة ورواد املستقبل يف 

دولتنا اليمنية املنشودة بإذن الله تعاىل.
دعمهم  بالمتاح: 

ــان نائب  ــالل الرويش ــاق أكد ج ويف السي
ــئون األمنية أن  ــس الوزراء للش رئيس مجل
ــة التي  ــب اإلنساني ــويل الجوان ــة ت الحكوم
ــه الخصوص  ــدوان عىل وج ــا الع تسبب به
ــهداء ،  ــة ارس وأبناء الش ــة كبرية خاص أهمي
ــة التي قدمت  ــة املنرية والعظيم هذه الكوكب
ــاب الوفاء  ــن أروع التضحيات ، ومن ب للوط
ــم  ــى أبناءه ــم ونرع ــم أن نهت ــان له والعرف
ــا أننا نهتم  ــتى أنواع الدعم ، كم وأرسهم بش
ــي تعني  ــات الت ــسات والجه ــم املؤس وندع
ــى وذويهم بقدر  ــهداء والجرح وترعي الش
ــع وزارة املالية  ــن بالتنسيق م ــاح واملمك املت
وتحديد موازنة معينة لهذه الجهات ألهمية 

دورها املجتمعي.
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بعظيم عطاءاتهم واستبسالهم البطولي في ميادين العزة والكرامة ، فحلوا رحلوا 
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الثورة/ نورالدين القعاري
ــة  اليمني ــة  الجمعي ــت  نظم
ــني  أمسيت ــك  املستهل ــة  لحماي
ــب  مكت يف  ــني  للمفتش ــني  توعويت
ــة السبعني  ــة بمديري ــة البيئ صح
ــدراء منطقة  ــة وم ــة العاصم بأمان
ــة  ــب الصح ــة وآزال بمكت الصافي
ــعار معا  ــة العاصمة تحت ش بأمان
ــي  الوع ــوى  مست ــع  ورف ــز  لتعزي

االستهالكي وحماية املستهلك.
ــور رئيس  ــل منص ــح فض وأوض
ــح لـ"الثورة" ان  الجمعية يف ترصي
ــن  ــا م ــني باعتباره ــة السبع مديري
املديريات الكبرية وتعمل الجمعية 
ــع صحة البيئة  يف عالقة تكاملية م
ــا  به ــاط  املن ــة  الجه ــم  باعتباره
ــون الرقابة  ــىل تنفيذ قان ــة ع الرقاب
اىل  ــؤدي  ي ــا  وبم  , ــة  األغذي ــىل  ع
ــك وان دورهم كبري  ــة املستهل حماي
ــم ومحالت  ــىل املطاع ــة ع يف الرقاب
ــات ومحطات  الحلويات والبوفيه
ــىل رضورة الرقابة  ــدداً ع املياه ، مش
ــن تقديم  ــني يف أماك ــة العامل ونظاف
ــني لحمايتهم من  ــذاء للمواطن الغ
األوبئة واألمراض املنقولة بواسطة 

الغذاء .
يف  ــي  تأت ــي  الت ــة  األمسي ويف 
ــة الرمضانية  ــج التوعي إطار برنام

ــة  لحماي ــة  اليمني ــة  للجمعي
ــدس عبدالله  ــك قدم املهن املستهل
ــة  الفني ــرة  الدائ ــس  رئي ــادي  عب
ــارضة توعوية حول  بالجمعية مح
أساسيات سالمة الغذاء وتضمنت 
ــراض املعدية  ــادر التلوث واألم مص
ــوث   ــذاء املل ــرب الغ ــل ع ــي تنتق الت
ــب  ــة تجن ــريا وكيفي ــا الكول وأهمه
ــخ  ــة الطب ــاديل وكيفي ــوث التب التل
ــة تربيد  ــف .وكيفي ــة التنظي وكيفي
ــكل آمن وتعزيز املعرفة  األغذية بش
ــة  ــة الصحي ــيش الرقاب ــدى مفت ل
ــات  ــادئ واملمارس ــة باملب والغذائي

ــتساهم يف ضمان   السليمة التي س
ــذاء يف مراحل  ــالمة الغ ــة وس نظاف

السلسلة الغذائية
ــدرة عىل  ــم من  الق ــا يمكنه  وبم
الحكم عىل أخطار التلوث املحتملة 
ــة  والفيزيائي ــا  منه ــة  امليكروبي
ــبة للحد  واتخاذ اإلجراءات  املناس
ــم  ــة والتسم ــراض املعدي ــن األم م

الغذائي.
ــس  أم ــة  الجمعي ــدت  عق ــا  كم
ــني ومدراء  ــة توعية  للمفتش أمسي
ــب  ــة وازال يف مكت ــة الصافي منطق

صحة البيئة بأمانة العاصمة.

ــدس  ــرق املهن ــة تط ويف األمسي
صالح غيالن، أمني عام الجمعية اىل 
ــا التكاملية  دور الجمعية وعالقته
ــة البيئة باعتبارهم الجهة  مع صح
املناط بها الرقابة عىل تنفيذ قانون 
ــة , وبما يؤدي  ــىل األغذي الرقابة ع
ــم  ــك وان دوره ــة املستهل اىل حماي
ــرياً اىل رضورة  ــة مش ــري يف الرقاب كب
ــة  ونظاف ــة  الرقاب ــىل  ع ــديد  التش
ــم الغذاء  ــن تقدي ــني يف أماك العامل
ــن األوبئة  ــني لحمايتهم م للمواطن
واألمراض املنقولة بواسطة الغذاء.
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