
مصلحة ا�حوال المدنية تدشن مصلحة ا�حوال المدنية تدشن 
العمل بمركز الشكاوى والبالغاتالعمل بمركز الشكاوى والبالغات

صنعاء / سبأ
ــل بمركز  ــجل املدني أمس العم ــة والس ــة األحوال املدني ــنت مصلح  دش

الشكاوى والبالغات عىل الرقم 189.
ــد عبدالعظيم الحاكم إىل  ــار وكيل املصلحة اللواء محم ــني أش ويف التدش
ــبي  ــني أداء منتس أهمية هذه الخدمة يف تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحس

وزارة الداخلية.
ــع املواطنني .. داعيا الجميع  ــت إىل أن موظفي املصلحة أكرث تعامال م ولف
ــهيل إجراءات  ــة الراهنة وتس ــب واملرحل ــا مع يتناس ــاألداء بم ــاء ب إىل االرتق

حصول املواطنني عىل البطاقة الشخصية وغريها من الوثائق.
وأكد اللواء الحاكم أنه سيتم محاسبة من يثبت تجاوزه ومخالفته للنظام 
ــوزارة ماضية يف  ــا إىل أن قيادة ال ــا كان منصبه أو مركزه .. الفت ــح مهم واللوائ

تقديم أفضل الخدمات األمنية وتحقيق مبدأ األمن يف خدمة املجتمع.
حرض التدشني مدير الرقابة والتفتيش باملصلحة العقيد عيل عامر ونائب 
ــدراء العموم  ــم وعدد من نواب م ــي العقيد يحيى إبراهي ــجل املدن مدير الس

بفروع املصلحة باألمانة.

المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس المفتش العام: إنشاء مركز الشكاوى يعكس 
رغبة حقيقية 1صالح مسار العملية ا�منيةرغبة حقيقية 1صالح مسار العملية ا�منية

قبائل قاع رداع تؤكد االستمرار في رفد قبائل قاع رداع تؤكد االستمرار في رفد 
جبهات الشرف بالرجال والعتادجبهات الشرف بالرجال والعتاد

صنعاء / سبأ
ــكاوى  ــاء مركز الش ــواء إبراهيم املؤيد أن إنش ــوزارة الداخلية الل ــام ب ــد املفتش الع أك
ــيدا بتفاعل  ــار العملية األمنية .. مش ــة حقيقية إلصالح مس ــات 189 يعكس رغب والبالغ

رجال األمن مع املركز.
ــبأ) أن تفاعل رجال األمن يجسد وعيهم وإدراكهم  وأكد املفتش العام يف ترصيح لـ(س
ــتوى األداء األمني والعالقة بني رجل األمن  ــهم يف تعزيز مس ألهمية هذه الخدمة التي تس

واملجتمع.
ــز 189  ــل املرك ــني عم ــب تدش ــدت عق ــات عق ــن باملحافظ ــار إىل أن إدارات األم وأش
إجتماعات ملنتسبيها ملناقشة القضايا املتعلقة بعمل مركز الشكاوى والبالغات بإعتباره 
ــار عالقة أجهزة الرشطة باملواطن  ــار العملية األمنية وكذا مس حاجة ملحة لتصحيح مس

وخاصة يف ظل الظرف اإلستثنائي الذي تمر به البالد جراء العدوان والحصار.
ــبوع املايض  ــينه نهاية األس ــكاوى والبالغات 189 الذي تم تدش ــز الش ــح أن مرك وأوض
ــذه الخدمة أن  ــتطيع من خالل ه ــزة األمن واملواطن الذي يس ــة بني أجه ــس لعالق سيؤس

يمارس نوعاً من الرقابة الشعبية عىل عمل أجهزة األمن.
ــن يهمل أي  ــكاوى والبالغات ل ــة أن مركز الش ــوزارة الداخلي ــد املفتش العام ب ــا أك كم
ــؤولية مع كل ما يرد  ــيتعامل بمس ــكوى أو بالغ أو تظلم يصل إليه من املواطنني وأنه س ش

إليه .

/ محمد املشخر
ــدروس وآل الكهايل بمنطقة رداع  ــاهري وآل العي ــدت قبائل قاع رداع آل الش أك

بمحافظة البيضاء االستمرار يف رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد.
ــد أمس يف املقطاع بحضور  ــد عق ــا أكدت قبائل قاع رداع  يف لقاء قبيل حاش كم
الشيخ عبدالله احمد العيدروس وعضو املجلس املحيل بمديرية ولد ربيع الشيخ 
نرص الشاهري ، وقوفها إىل جانب الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن الوطن.

ــاهري وآل العيدروس وآل الكهايل بمنطقة رداع  يف بيان  ــارت قبائل آل الش وأش
ــرشف والبطولة ألداء  ــالهم إىل جبهات ال ــز الرجال وإرس ــادر عن اللقاء تجهي ص
ــل إىل رفد  ــة كافة القبائ ــن األرض والعرض .. داعي ــاع ع ــي يف الدف ــب الوطن الواج

الجبهات ملواجهة العدوان.
ــاهري وآل العيدروس وآل الكهايل بمنطقة  ــائخ وأعيان وأبناء آل الش وأكد مش
ــف الداخيل يف  ــة والحفاظ عىل وحدة الص ــد الجبهة الداخلي ــة توحي رداع  أهمي
ــائخ وأعيان وأبناء آل  ــددت قبائل مش ــبيل تعزيز صمود جبهات الصمود، وش س
ــة توحيد الصف  ــة رداع عىل أهمي ــدروس وآل الكهايل بمنطق ــاهري وآل العي الش
ــيج  ــق النس ــة وتمزي ــة الداخلي ــك الجبه ــدوان يف تفكي ــات الع ــال مخطط إلفش

االجتماعي .
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ــا يجري وأين كنا  ــن اليزال غافال عما جرى وم ــد أن ثمة م ال أعتق
ــار، اعتقد ان العجائز  ــع العدوان والحص ــن اصبحنا يف معركتنا م وأي
رصن عىل دراية واسعة ووعي عميق واطالع مواكب لكل ذلك بل ربما 

بات لديهن تصور وقراءة ملآالت االمور ومقاربة قوية للنتائج .
ــها هذه  ــدرك بعد ان املرحلة التي نعيش ــذا الذي لم ي ــل ه أي مغف
ــوق العدوان ) حتى يركب  االيام هي مرحلة ( الناس خارجيني من س

حمار الحماقة والغباء ويتجه اىل هذا السوق ؟ 
ــوق يف هذه  ــن ان تدخل الس ــها ممك ــد ان ( زعكمة ) نفس ال اعتق
ــوع من الحماقة  ــل االعىل يف هذا الن ــم انها صاحبة املث ــة ، برغ املرحل

والغباء .
صحيح ان ( زعكمة ) كانت تريد ان تتميز عن الناس وتنفذ الذي 
ــوق يف الوقت الذي كان فيه  ــها ، حني ارصت عىل ان تدخل الس يف راس
ــوق يومها لم يكن سوقا معيبا ولم يكن  الناس خارجني منه ، لكن الس
ــكلة زعكمة انها جاءت  ــة وال جريمة ، فقط كانت مش ــه فضيح دخول

متأخرة وقد فاتها السوق والتسوق ولن تخرج بفائدة .
ــخرية ، ولهذا صارت  ــفقة والس ــت حالة ( زعكمة ) مثرية للش كان
ــيض بخطى مختالة  ــال من ركب حمار الحماقة ويم ــال ، غري أن ح مث
ــوق  ــيما أن هذا الس ــوق العدوان ) تثري الريبة والغرابة ، س نحو ( س
ــائره، وغطى  ــله وخيبته وخس ــتنقعا قذرا فاحت جيفة فش بات مس
ــب اآلخر  ــب والنه ــادات والنه ــجارات واملش ــار الش ــه غب ــىل اجوائ ع
ــط ورطة ال هو  واالهانات واالتهامات ، وأصبح كل من دخله غارقا وس

الذي سمح له بالخروج وال هو الذي قادر عىل أن يستمر داخله .
فما الذي يجعل هذا املغفل يرص عىل دخول السوق ، مع العلم ان 
ــوق كانوا يف السابق اعداءه وقد فعلوا به وتركوا ، وحني  كل من يف الس
ــرصا ، وكان الناس يضعونه  ــربه الناس منت ــوق تركوه واعت دخلوا الس

عىل رؤوسهم ، فلماذا يرص عىل الغرق مع من غرق يا ترى ؟
ــوف  ــه س ــتبق االحداث ، ربما هناك يشء ما برأس ــذ أن أس ال أحب
ــاءه وذكاءه وحنكته ، ولهذا  ــا ، فنحن نعرف من زمان ده نفهمه الحق

اتوقع انه سيفاجئنا ويعدل عن دخول السوق .
ــة وبفضل الله  ــاب مرحلة مفصلي ــر ، اليمن عىل أعت ــع االم يف واق
ــعب العظيم الذي  ــرج عىل مقربة من متناول الش ــات االنتصار والف ب
صرب وصمد وثبت عىل ترابه وأرضه وتحدى كل االعاصري والعواصف 
ــرص ويقف  ــس لينت ــال ونفي ــكل غ ــى ب ــبابه وضح ــرية ش ــذل خ ، وب
ــارك ومؤيد  ــاوالت تركيعه التي يقف وراءها العالم بني مش ــه مح بوج
ــرة بطوالت  ــرست أمام صخ ــلت وتك ــذه املحاوالت فش ــئ ، وه ومتواط

الجيش واللجان الشعبية العظماء .
ــايل ان يصمدوا  ــن الغ ــاء يف هذا الوط ــن كل الرشف ــذا يتطلب م وه
ــا عودنا هذا  ــة الثبات اىل اقصاها كم ــود و يرفعوا حال ــززوا الصم ويع
ــات العالية  ــة ، وخالل حالة الثب ــا يف كل مرحل ــعب العظيم دائم الش
ــع الداخيل  ــية ان ترتب الوض ــىل كل االطراف السياس ــذه يتحتم ع ه
ــل النرص ولرتتيب ما بعد  ــيا واداريا واقتصاديا وامنيا ، لتعجي سياس

النرص ايضا .
خطوات تصحيح وإصالح مؤسسات الدولة ومحاربة واستئصال 
ــي  ــدوان ، ه ــول الع ــن فص ــال م ــاره فص ــن اعتب ــذي يمك ــاد ال الفس
استحقاقات ملحة وأولوية ال يمكن تأجيلها وال يمكن التسامح معها 
، وال نبالغ حني نقول ان قيادة الثورة تأخرت كثريا يف فرضها وتعاملت 
ــرب وحلم ومراعاة ، وجاء الوقت لينتهي  مع الجهات التي تعيقها بص
ــيجرفه  ــم الثورة امرها ، وليقف كل يمني حيث يريد ، فس هذا وتحس

طوفان التاريخ أو تحمله سفينة الثورة .
وسننترص بإذن الله . 

فيفي  اجتماعاجتماع  برئاسةبرئاسة  وزيروزير  ا1عالما1عالم

مناقشة الترتيبات لتغطية ومواكبة االحتفاالت بأعياد الثورة الوطنيةمناقشة الترتيبات لتغطية ومواكبة االحتفاالت بأعياد الثورة الوطنية
صنعاء /سبأ

ــة  ــاء أمس برئاس ــاع بصنع ــش اجتم  ناق
ــادات  ــم قي ــد ض ــد حام ــالم أحم ــر اإلع وزي
ــة  ــب املتصل ــة، الجوان ــات اإلعالمي املؤسس
ــا  بالدن ــاالت  الحتف ــة  اإلعالمي ــة  بالتغطي

بأعياد الثورة .
ــذي حرضه نائب  ــتعرض اإلجتماع ال واس
ــن، الرتتيبات  ــم رشف الدي وزير اإلعالم هاش
ــال  لالحتف ــة  اإلعالمي ــة  بالتغطي ــة  املتعلق
ــبتمرب والذكرى  ــورة ٢١ س ــث لث ــد الثال بالعي
ــن  م ــن  والعرشي ــادس  الّس ــورة  لث  ٥٥ ـــ  ال

سبتمرب، وإبرازها يف وسائل اإلعالم املقروءة 
واملسموعة واملرئية.

ــود  ــر جه ــة تضاف ــاع أهمي ــد اإلجتم وأك
ــة  ــات اإلعالمي ــني يف املؤسس ــع العامل جمي
ــبتني  املناس ــني  بهات ــاالت  اإلحتف ــة  ملواكب
ــني، وخاصة يف ظل الظروف الراهنة  الوطنيت
ــتمرار العدوان  التي يمر بها الوطن جراء اس

الغاشم والحصار الجائر .
ــري األداء اإلعالمي  ــاع إىل س ــرق االجتم وتط
ــة والصعوبات التي واجهت  خالل الفرتة املاضي
سري العمل، ومقرتحات تحسني مستوى األداء .

من  يوماً   (  900  ) الـ  حصيلة  تأت  لم 
قوى  يخص  لما  الجديد  بالشيء  العدوان 
العدوان ومرتزقتهم , سوى تحقيق الكثير من 
الهزائم المادية والبشرية والنفسية على حد 
سواء , والتي مثلت جميعها إنحدارهم أكثر 
نحو هاوية الخزي والعار في ما تبقى لهم 
من قيم ومبادئ وأخالق , هذا إن كانوا أصالً 
يملكون بالفطرة حينما ولدتهم أمهاتهم أي 
ذرة من القيم والمبادئ واألخالق العربية أو 

اإلسالمية .
من جانب آخر ... يؤمن العظماء األحرار 
من أبناء هذه األمة بأن هذه الحصيلة الزمنية 
الطويلة للعدوان قد أتت بصورة مغايرة كلياً 
قوى  جنته  بما  مقارنة   ( ومضموناً  شكالً   )
لدى  تثير  قد  حصيلة   , ومرتزقتها  العدوان 
البعض غريزة البحث بشكل أوسع بين حنايا 
سطور األحداث ومجرياتها , بغية إشباع تلك 
الغرائز وإطفاء لهيب ما يجول في خواطرها 
من تساؤالت عدة , يدور أهمها حول ماهية 
سواًء  المتغيرات  تلك  وأوجه  أبرز  وطبيعة 

كانت في الشكل أو المضمون ...؟؟ , وعلى 
الرغم من أن واقع األمر يخبرنا بأنه بالفعل 
يوجد هناك عدة متغيرات تستحق اإلجابة 
عنها بروية بعض الشيء , إال أننا سنتحدث 
 " وأبرز عنوان فيها وهو  أهم  باختصار عن 

الصمود " .
من  الكثيرين  لدى  سلفاً  المعروف  من 
المجاهدين  الشرفاء  األبطال  األحرار 
فرق  ال  بأنه   , العظيمة  األمة  هذه  أبناء  من 
صورياً بين أي حصيلة عدوان سواًء كانت 
حصيلة يوم واحد , أو حصيلة عقود من زمن 

العدوان ..!! , وإن كان األمر بالنسبة لهؤالء 
من الناحية الصورية ال يمثل لهم شيئاً , إال 
الكثير  لهم  يمثل  المعنوي  الجانب  من  أنه 
 , المجملة  أو  المفردة  المعاني  من  والكثير 
والتي ال يمكن لهم أن يتخلوا عن أحدها أو 

بعضها مهما كانت الظروف والمحن .
لقد مثل الصمود " األسطوري " العنوان 
والتي  المعنوية  العناوين  كل  بين  األبرز 
العظماء  هؤالء  أجلها  من  ويناضل  يجاهد 
األحرار, عنوان يؤكد بجالء عظمة ما يؤمن 
ويتمسك به العظماء األحرار من أبناء هذه 

أو  تقهر  ال  صُلبه  إرادة  من  العظيمة  األمة 
..؟؟  تقهر  أن  لها  وكيف   !!.. شائبة  تشوبها 
وهي من قد نبتت من روح إيمانية خالصة , 
وترعرعت في أحضان تاريخ أزلي ُغمر حتى 
النخاع بـــ " الوطنية " بال كلل أو ملل ..!! , 
فهل بعد ذلك شك لمن بعد ذلك قد عقل ..؟؟
بعض  واإلستغراب  الحيرة  يبعث  ما 
الشيء , واإلستخفاف بصورة كلية , وبالذات 
بعد مرور ( 900 ) يوماً من العدوان , والتي لم 
تكن بالنسبة لقوى العدوان ومرتزقته بالهينة 
, وفي ظل أيضاً ما واجهته من نكبات ونكسات 
وإنهيارات نفسية ومادية وبشرية ال تُعد وال 
تُحصى , هو أن نشاهد تلك القوى بعقليتها 
تُصر على  زالت  ما  األرعن  الهوجاء وفكرها 
أن تُسير نفسها وحالها نحو األسوأ المقيت 
والمذل , رغم أنها قد استنفدت كل خياراتها 
 , اإلقتصادية   , السياسية   ) اإلستراتيجية 
العسكرية , ... وغيرها من اإلستراتيجيات ) 
والتي ما تنفك أن تولد إستراتيجية جديدة 
إال ونجد تلك القوى وهي تسارع في مهدها 

إلى تطبيقها على األرض لعل وعسى تُحقق 
من ورائها بعض تطلعاتها وآمالها التافهة .

لذا فإن واقع األمر في مقابل تلك الحال 
, بأن ما يؤمن به  لنا من جديد  سوف يؤكد 
معاني  من  األمة  هذه  أبناء  من  العظماء 
الفداء والتضحية , واإلستبسال والصمود , 
سوف تكون السمة الغالبة على أرض الواقع 
, وأن هذا الصمود سوف يجعلنا نستمر في 
مشاهدة حثالة قوى العدوان ومرتزقته وهم 
الحافية " لُيسحقوا   " يقعون تحت األقدام 
أو  لهم  تُرجى  شفقة  أو  رحمة  بال  تحتها 
حيرة  في  بحق  يضعنا  لن  واقع   !!.. تؤمل 
وإستغراب حتى وإن كانت مملوءة بالكثير 
, ألن مثل هؤالء لم يكن لهم  التساؤالت  من 
أن ُيخلقوا وهم يملكون فطرياً أي ذرة من " 
عزة أو كرامة " ..!! لذا فال نأسى بأي حال من 
األحوال على حالهم , ذلك أنهم قد أستحبوا 
العزة  على  والمهانة   , اإلباء  على  الخنوع 
على  والعبودية   , الكرامة  على  واإلذالل   ,

الحرية .

وتستمر حكاية " الصمود " ..!!

محمد أحمد الحاكم

وفاة طفل غرقًا في خزان ماء وفاة طفل غرقًا في خزان ماء روبوتات تزرع وتحصد دون تدخل البشر!روبوتات تزرع وتحصد دون تدخل البشر!سم الحشرات يعالج الصدفيةسم الحشرات يعالج الصدفية
بمديرية برع بالحديدةبمديرية برع بالحديدة ــموم "النمل الناري" يمكن  ــل بحث جديد إىل أن س توص

استخدامها لعالج مرض الصدفية.
ويشري البحث الجديد إىل أن سموم النمل الناري، يمكن 
استخدامها يف كريم الجلد من خالل السولينوبسني، املكون 
ــراض مرض  ــاعد يف مكافحة أع ــس، والذي يس ــام الرئي الس

الصدفية الذي يصيب الجلد.
ــرئان، أنه يمكن  ــالل إجراء التجارب عىل الف وتبني من خ
ــات، وكالهما  ــاب وااللتهاب ــد املص ــماكة الجل ــن س ــد م الح

أعراض للصدفية املستعصية.
ــتهم، التي  ــاعد نتائج دراس ــون يف أن تس ــل الباحث ويأم
ــىل عالج البرش  ــة  "Scientific Reports"، ع ــرشت يف مجل ن

يف املستقبل.
ويصيب مرض الصدفية 125 مليون شخص يف جميع أنحاء 

العالم، بمن فيهم كيم كارداشيان واملغني الشهري ليام غاالغري.
ــة تتمثل يف كريمات  ــات املتوفرة حاليا للصدفي والعالج
ــب بقع الجلد  ــة لتهدئة وترطي ــتريويد املوضعي ومراهم الس

األحمر.

ــل والعناية بها  ــىل زراعة املحاصي ــن تطوير روبوتات قادرة ع ــاء يف بريطانيا م ــن العلم تمك
وحصادها دون أي تدخل برشي.

ــة العام املايض  ــز الربيطاني ــاء يف جامعة هاربر آدم ــام العلم ــذه اآلالت، ق ــار له ويف اختب
ــكل كامل  ــالق مرشوع "Hands-Free Hectare"، حيث تمكنوا من االعتماد عليها بش بإط
ــعري، واستطاعت  ــاير بمحصول الش يف زراعة هكتار كامل من األرض يف مقاطعة رشوبش
ــول دون أي تدخل  ــة والعناية باملحص ــات الزراعة واملراقب ــام بجميع مهم اآلالت  القي

برشي.
استخدم الخرباء املنحة املقدمة من الحكومة بمقدار 200 ألف جنيه إسرتليني، 
ــي الحركة مزودين  ــني متطورين ذاتي ــي وحصادة إىل روبوت ــل جرار زراع لتحوي
بربامج الذكاء االصطناعي والكامريات البرصية والحرارية وأجهزة االستشعار 
القادرة عىل مراقبة نمو النباتات وتحليل عنارص الرتبة، كما تقوم تلك اآلالت 

بزراعة البذور وحراثة األرض وحصاد املحاصيل بصورة مستقلة تماما.
ــن التجارب،  ــوا عليها خالل عام م ــج التي حصل ــوا أن النتائ وأوضح
ــن االعتماد عىل العنرص  ــذه الطريقة أرخص وأكرث عملية م ــت أن ه بين
ــتخدمة  ــة، والتكنولوجيا املس ــل الزراعي ــرشي يف زراعة املحاصي الب
ــة املحاصيل وزيادة  ــني مراقب ــكل كبري عىل تحس ــاعد بش فيها تس

إنتاجيتها.

ــا أمس يف أحد  ــن عمره غرق ــل يف الثامنة م ــويف طف ت
الخزانات اإلسمنتية بمديرية برع بمحافظة الحديدة.

ــبأ) أن  ــة لـ (س ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــويف جراء  ــه الطيار ت ــد الل ــار عب ــد الجب ــل عب الطف
ــعد بينما كان  ــة عرب س ــزان يف قري ــقوطه يف الخ س
ــي حاولت  ــه الت ــدى قريبات ــاء مع إح ــب امل يجل

إنقاذه دون فائدة.
يذكر أن توقف خدمات املياه جراء العدوان 
ــن األرس إىل البحث  ــار دفع بالكثري م والحص
ــة احتياجاتها من  عن مصادر أخرى لتلبي

املاء ومنها الخزانات.


