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ــِبّح الرمال تحت أقدامهم، و  ــهداء.. هم من ُتس الش
تنحني الجبال لشموخ هاماتهم و تداعبهم الشمس 
ــج  ــن وّه ــا م ــتمد ضياءه ــة لتس ــا الذهبي بخيوطه

أنوارهم..
ــا نكتب بأحرف من نور  ــا نتحدث عنهم فإنن عندم
ــذاه من طيب  ــتمد ش و مداد برائحة العطر الذي يس
ــامخون  ــم إنهم أولئك الش ــاهم.. نع ــم و ممش ذكراه

األباة..
ــك املجاهد العظيم  ــور حديثنا اليوم هو ذل إَنّ مح
ــاه الحافية  ــة إال و وطأتها قدم ــم توجد جبه ــذي ل ال
ــُه ريٌح  ــاة كأَنّ ــداء و الطغ ــكان عىل األع ــرة.. ف الطاه
ــديد فتقتلعهم و  ــه الش ــلطها الله ببأس ــله يس مرس

تجتثهم من األرض اجتثاثاً..
ــوف و يف مأرب و باب املندب  ــتجده هناك يف الج س
ويف كل مكان يستوجب عليه واجبه الديني والوطني 
ــث العرين.. وكأّنما  ــون فيه.. حامي الِحمى ولي أن يك
ــه وعزيمته  ــم ِبهمت ــن عظي ــد مؤم ــو أرواح يف جس ه
ــي الخارق  ــه الجهادي واإليمان ــه و حماس واندفاع

للعادة و منقطع النظري..
ــرتاه ليس آخرياً يف نهم مقاتًال رشساً و مجاهداً  وس
ــال وتفّر أمامه  ــم املواقع ويعتيل الجب مقداماً..يقتح
ــه املواقع وتتبعرث  ــقط تحت يدي بأس العرشات وتس
ــل وال تزال  ــه هناك تقات ــال تزال روح ــزرات.. ف املجن
ــال يزال  ــني تتفّجّر.. ف ــت األرض براك ــن تح ــاؤه م دم
ــاً "الله  ــدح بصوته فاتح ــك الليث يزمجر ويص هنال

أكرب"..
ــه عبدامللك  ــهيد البطل.. عبداإلل ــم هذا هو الش نع

ــه و أمثاله من العظماء  ــي.. وكل الكالم يف حق الغربان
قليل..

ُترى هل هي الجبال والقفار وحدها من تحن إليك 
ــن األىس بفراقك  ــوب أحبائك م ــت يف قل ــاذا ترك أم م
ــن مرارة الفقد لكنها  ــا الفارس املقدام.. ومهما تك أيه

ممزوجة بطعم العزة واإلكبار للخالدين أمثالك..
ــون فراغاً كبرياً يف  ــم إَنّ الرائعني والعظماء يرتك نع
ــم.. فتلك  ــوا معه ــقوهم وعاش أرواح وقلوب من عش
ــت  ــك وأن ــي صورت ــوم تناج ــزال إىل الي ــك ال ت والدت
عريس وهي تتذكر كل مواقفك وقصصك واالبتسامة 
ــرق يف مقلتيها.. و  ــم عىل محّياها والدمعة ترتق ترتس
ــول لو لم تكن بتلك الدرجة من الطاعة لها ربما ملا  تق
ــعرت بهذا األلم الذي يعترص قلبها لكنها تستبرش  ش
ــداءا للوطن  ــوله وف ــت بني يدي الله ورس ــا قدم بأنه

الغايل هذا القربان..
ــن نعم األخ العزيز  ــك هَنّ أخواتك فقد كنت له كذل
والغايل فهكذا العظماء عظماء بأخالقهم وبسلوكهم 

ويف كل نواحي حياتهم..
ــك و أنت  ــن صورت ــم تتخل ع ــاذا والدتك ل ــن مل لك

عريس من بني يديها وال من أمام ناظريها..
ــعد بعد يف  ــرف جيداً أنك لم تتهَن ولم تس ألنها تع
زواجك.. فعىل الرغم من جهادك العظيم قبل عرسك 
ــاحات الكرامة والروحية العظيمة  إال أن عشقك لس
ــك طويًال  التي بني جنبيك لم تجعلك تظل مع عروس
ــد يفعل غريك من الناس وكأَنّ الجهاد و الوطن  كما ق
مسؤوليتك وحدك وكأَنّ البلد حمل عىل عاتقك دون 

سواك ومن غري أن تلتفت للمتخاذلني من حولك..
ــًال عّلها تحظى بأن  وألنها أيضاً ظلت تنتظر طوي
ــا هو حال  ــرية.. كم ــوداع األخ ــك نظرة ال ــي علي ُتلق
ــن.. كما كنت دائماً  ــك وأخواتك وأحبائك.. لك زوجت

تقول لزوجتك :
ــهيدا و قد  ــيأتي اليوم الذي أرجع فيه إليك ش "س

يعود جسدي وقد ال يتبقى منه يشء ليعود"،،،،
ــقتها وكانت ترسي  ــذا كانت أمنيتك التي عش فهك

ــواء.. فبصدق  ــمة ه ــها مع كل نس يف دمائك وتتنفس
ــد هنيئاً  ــت فلتخل ــت ما تمني ــن نل ــه والوط والؤك لل

منعما يف عليائك..
ــبة  فقد كانت نعم الزوجة العظيمة املؤمنة املحتس
واملجاهدة يف كل امليادين بكل ما تستطيع والسائرة 
ــوم بعد أن  ــي تقول يف كل ي ــادك فها ه ــىل درب جه ع

زفت روحك الطاهرة إىل معشوقتها:
ــهادة يا  ــقته ونلته هنيئا لك الش "هنيئا لك ما عش

سيدي وتاج رايس.. "
فهي تعرف أنها لن تفيك بحقك من الكلمات مهما 
ــت وتحدثت.. ولكنها حاولت أن تتكلم عن أبرز ما  قال
ــامية و أخالق عظيمة وهي  وجدته فيك من معاٍن س
تشعر بكل الفخر و االعتزاز كونها كانت زوجة رجل 

بمثل أخالقك وعظمتك..
و تقول..

بسم الله الرحمن الرحيم
ــعور فخر وعزة بأنني كنت زوجة  ــعوري هو ش ش

ــهداء العظماء.. شعور فخر ممزوج بحرقة  أحد الش
ــو للحظات مع  ــاة ول ــث وأن الحي ــراق.. حي ــم الف وأل
ــنني من الحياة مع سائر  ــاوي آالف الس العظماء تس

الناس فهم مالئكة األرض.
وتتابع القول:من هو الشهيد؟

فلنعرف أن الشهادة ال ينالها سوى من يستحقها 
فقد كان أبرز ما كان يتصف به الشهيد أنه كان:

ــرآن  ــراءة الق ــن ق ــو م ــه ان يخل ــن ليوم *ال يمك
واالستفراد به أو سماعه..

* كثري التسبيح واالستغفار..
ــبيح  ــرب فقد كان التس ــكالم قبل املغ ــل ال كان قلي
بـ(سبحان الله و الحمد لله وال إله إال الله و الله أكرب 

و ال حول وال قوة إال بالله..)يشغل لسانه وقلبه.
ــه  ــب أم ــم إىل قل ــة وأحبه ــه طاع ــرث اخوت *كان أك

وأخواته..
ــري التصدق فال يرد يد  ــا كثري اإلنفاق كث *كان كريم

من سأله خائبة.
ــاً ال يخلف وعده ويتعامل بتواضع مع  *كان صادق

الجميع وباألخص مع اخوانه املجاهدين.
ــه  ــاً في ــادي مندفع ــه الجه ــا يف عمل *كان متفاني
ــن وصفهم الله  ــه وكان مم ــه واحساس ــكل جوارح ب
ــوا ما عاهدوا الله  ــه<< من املؤمنني رجاُل صدق بقول
ــن ينتظر و ما  ــىض نحبه و منهم م ــه فمنهم من ق علي

بدلوا تبديًال>>
ــك يا  ــايل (لبي ــي الغ ــا زوج ــك ي ــول ل ــا أق ــا أن وه
ــهيد،لبيك يا شهيد، لبيك يا عبد اإلله) و أعاهدك  ش

أني عىل دربك ماضية إىل أن يأخذ الله أمانته..

لبيك يا شهيد..
د. أسامءالشهاري

٠٦

شاب يمني مصاب بالسرطان يناشد 
أهل الخير مساعدته على العالج

ــن العمر 27  ــان البالغ م ــالم فيش ــلمان يحيى س ــاب وليد س الش
ــآكل جزء من  ــببت يف ت ــان تس ــي من ورم خبيث باللس ــا" يعان عام
ــذ عالج كيميائي  ــب جهاز بورتاكات واخ ــان ويحتاج اىل تركي اللس
وإجراء عمليه جراحيه للورم بمبلغ 100 الف جنيه مرصي وظروفه 
ــري وأصحاب األيادي البيضاء اىل  ــد رجال الخ املادية صعبه ويناش
ــت عليه هموم الدنيا وباع كل  ــاعدته ورفع معاناته بعد ان تكالب مس
ما يملك للوصول اىل القاهرة وهو منتظر التفاته كريمه من قبل أهل 

الخري..
ــاء وأهل الخري   ــادي البيض ــذه املعاناة لألي ــن بدورنا ننقل ه نح
للمساهمة يف إنقاذ حياة املريض وليد الذي يعاني من مرارة املرض 

والفقر ومد يد العون واملساعدة له.
ــع املريض مبارشة " عىل رقمه يف  ــل مع الحالة التواصل م للتواص
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نعمل بحيادية ومن حق أي يمني نعمل بحيادية ومن حق أي يمني 
الحصول على البطاقة الشخصيةالحصول على البطاقة الشخصية

بدائل مؤقتة
ــورة) أن  ـــ( الث ــم ل ــواء الحاك ــح الل وأوض
ــن  ــا ع ــال مؤقت ــد بدي ــتبيان تع ــروت االس ك
ــتورد  ــة التي تس ــخصية اآللي ــق الش البطائ
ــالد  ــارج الب ــن خ ــا م ــة به ــروت الخاص الك

وتسبب الحصار يف إعاقة دخولها.
ــهد  ــل سيش ــب العاج ــريا اىل أن القري مش
ــة  ــل مصلح ــة يف عم ــة نوعي ــه نقل ــإذن الل ب
ــات  ــا يف املحافظ ــة وفروعه ــوال املدني االح
ــي فرضها  ــاوز التحديات الت ــالل تج ــن خ م
ــا والتغلب  ــعودي ومواجهته ــدوان الس الع

عليها.
العمل بحيادية

ــت قيادة  ــة عمل ــذ البداي ــه من ــح ان وأوض
ــا  ــة كونه ــة املصلح ــىل حيادي ــة ع املصلح
ــكل عام ومن  تخص الجمهورية اليمنية بش
حق أي مواطن يمني الحصول عىل البطاقة 
الشخصية، واالرتباط والتواصل مع جميع 
الفروع مستمر ويتم منح البطاقة الشخصية 
ــتكمل للوثائق يف أي  ــن يمني مس ألي مواط

محافظة كان وبدون اي عراقيل.
آثار العدوان

ــق تعرتض عمل  ــد الحاكم وجود عوائ وأك
ــدوان الذي اثر  ــا خلفه الع ــة  منها م املصلح
بشكل كبري عىل كافة مؤسسات الدولة حيث 
ــة للمصلحة،  ــض الفروع التابع تم تدمري بع
ــن  ــري م ــر الكث ــذي أخ ــار ال ــك الحص وكذل
ــذي تحصل عليه  ــحة الدعم ال األعمال، وش
ــرادات  ــون اي ــة ك ــن وزارة املالي ــة م املصلح
ــس املحلية  ــب لصالح املجال ــة تذه املصلح
ــق أخرى  ــات وهناك عوائ ــحة املطبوع وش
قمنا بحل بعضها ونعمل حاليا عىل إصالح 

ما يمكن إصالحه.
العمود الفقري

وأكد الحاكم ان السجل املدني هو العمود 
ــة وجميع  ــة األحوال املدني ــري ملصلح الفق
ــجل املدني  ــة تخص الس ــات الحيوي الواقع
ــجل املدني بحيث  ونحن يف إطار تطوير الس
ــذ والدته  ــجًال مدنياً من ــح للمواطن س يصب
ــود ُتقطع  ــد أن يولد املول ــى وفاته ،فبع وحت

ــم وطني  ــالد ويحصل عىل رق ــهادة مي له ش
ــطته يحصل عىل البطاقة الشخصية  بواس
ــهادة الوفاة وتسري  ــفر وحتى ش وجواز الس
األمور بشكل سلس“.وأكد أن إدارة املصلحة 
ــجل الوطني  ــىل تطوير الس ــل حالياً ع تعم
آليا، وهو برنامج الكرتوني شامل للمصلحة 
ــور ال تزيد عن  ــاك مهلة تم منحها للمط وهن

ستة أشهر.
البطائق القديمة

ــواء  ــد الل ــة أك ــق القديم ــأن البطائ وبش
ــميا  ــاء التعامل بها رس ــم إنه ــه ت ــم أن الحاك

ــاك أي تعامل معها  ــد هن ــاً ولم يع وعملي
ــتكمال سحب  يف أي جهة، ويجري اس

ــن أي  ــة م ــق القديم ــري البطائ وتغي
مواطن يأتي لتجديد بطاقته.

مصداقية التعامل
ــبة تزييف  ــا اىل أن نس الفت

ــداً  ج ــحيحة  ش ــق  الوثائ
ــة يف  ــاك مصداقي وأن هن

ــع املواطن  ــل م التعام
ــمي،  رس ــكل  وبش

إىل  ــرق  تط ــه  لكن
نقطة مهمة عن 

الفساد الذي 
ه  ــرب عت ا

ــكلة  مش

ــي  ــن نعان ــال ”نح ــام، وق ــكل ع ــابقة بش س
ــام املواطن  ــل بقي ــذرة تتمث ــن ثقافة متج م
ــه وهذه  ــوة أو هدية من تلقاء نفس بمنح رش
ــف كبري عىل  ــري وتثقي ــة بحاجة لتغي الثقاف
ــاد  ــتويات ألن املواطن يقوم بإفس كافة املس

املوظف يف كل املؤسسات“.
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــم أن الخدم ــد الحاك وأك
ــه يفرتض ان يكون  ــف هي مجانية كون املوظ
ــته كي  ــا ذاتيا من مصلحته أو مؤسس مكتفي
ال يبتز املواطنني مقابل تقديم عمله وواجبه 

الوظيفي.
الحصول على الوثائق

ودعا املواطنني إىل رسعة التقدم للحصول 
ــة بمختلف  ــات الهوي ــق إثب عىل وثائ
ــالد  املي ــهادات   كش ــا   أنواعه
ــخصية  الش ــات  والبطاق
ــا  ــة وغريه والعائلي
ــا  فق و

ــة  ــح املنظم ــة واللوائ ــراءات القانوني لإلج
للعمل.

ــائل اإلعالم  ــواء الحاكم وس ــا الل ــا دع كم
ــموعة و املرئية إىل  ــروءة واملس الوطنية املق
ــليط  تكثيف برامج التوعية املجتمعية وتس
ــول املواطن عىل  ــة حص ــىل أهمي ــوء ع الض
ــاندة املصلحة يف  ــخصية، ومس الوثائق الش
ــتمر  ــا الوطنية، مؤكدا ان العمل مس مهمامه
بنجاح ومثابرة عىل قدم وساق رغم العدوان 
ــذ ثالثة  ــىل بالدنا من ــار املفروض ع والحص
ــن إال قوة  ــاء اليم ــم يزد أبن ــوام، والذي ل أع

وبأسا وصمودا.
إصدار مجلة توعوية

ــتنفذها  ــد أن لدى املصلحة خططا س وأك
ــة  باملصلح ــة  خاص ــة  مجل ــا  منه ــا  قريب
ــموعة ومقروءة ومرئية للفت  وإعالنات مس
ــق من بطاقة  ــن إىل أهمية الوثائ ــر املواط نظ
ــفر.ولفت  ــد زواج وعقد طالق وجواز س وعق
ــني ال يعرفون بان هناك  ــب املواطن إىل أن اغل
ــود زواج وعقود طالق تمنح من املصلحة  عق
ــخصية  ــألة البطاقة الش ألنهم حتى يف مس
ــك  ــن وكذل ــا إال مضطري ال يقطعونه
ــا  ــة ال يقطعه ــة العائلي البطاق
املواطن إال عندما يسافر 
ــع  م ــارج،  الخ إىل 
ــق  ــا وثائ أنه
ــة  م ها

جدا.
قصور يف الوعي

ــم: إن املواطن ال يقطع  ــال اللواء الحاك وق
ــا  ــه قانوني ــت من ــاة اال اذا طلب ــهادة الوف ش
باإلضافة لعقود الزواج والطالق لعدم معرفة 
املواطن بأهميتها، لكنه و بعد استكمال نظام 
ــتكون هناك  ــي االلكرتوني س ــجل املدن الس
ــني بما يدفعهم  ــرية لتوعية املواطن حملة كب

لإلقبال عىل قطع الوثائق.
60 يوما

وأشار إىل أن املدة القانونية لقطع شهادة 
ــن الكثري ال يقطعونها  ــالد هي 60 يوما لك املي
ــم إىل املدارس. ــون بأطفاله ــا يذهب إال عندم

ــة عىل خدمة  ــا من املصلح ــاف “ حرص وأض
ــة الوثائق قمنا  ــم بأهمي ــني وتعريفه املواطن
بعمل حملة ميدانية قبل أشهر وقطعنا فيها 
أكرث من 240 الف شهادة ميالد يف ١٢ محافظة 
ــبة للبطاقات  ــدة بالنس ــات جي واإلحصائي

الشخصية والعائلية وشهائد امليالد“.
ــة  ــوال املدني ــة األح ــار إىل ان مصلح وأش
ــجل املدني منحت خالل الثالثة أعوام  والس
ــا  ــة (2015، 2016، 2017م) 820 الف املاضي
و136 بطاقة شخصية آلية ذكور وإناث، و48 
ــا و149 بطاقة عائلية، ومليونا و 200 الف  الف
ــهادة  ــهادة ميالد و 57 الفا و133 ش و 416 ش
ــهادة  ــت املصلحة 1377 ش ــا منح ــاة، كم وف

ميالد لغري اليمنيني.

القائم بأعمال رئيس مصلحة األحوال المدنية لـ "ٹ":

ــة يف التعامل مع المواطن ــحيحة  وهناك مصداقي ــبة تزييف الوثائق ش ¶ نس
ــالد خالل 3 أعوام ــهادة مي ــخصية وعائلية و مليونًا و200 ألف ش ــا 870 الف بطاقة ش ¶ إصدرن

القائم بأعمال رئيس مصلحة االحوال املدنية والسجل املدني اللواء محمد عبدالعظيم قال 
ــح املواطنني بطائق اثبات الهوية  ــم: إن املصلحة اتخذت جملة من املعالجات ملن الحاك

الشخصية.

الثورة / محمد الفائق
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محافظ الحديدة يناقش مع ممثلي المنظمات الدولية إنشاء مخيم للنازحين
الحديدة / سبأ

ــة محافظ   ناقش اجتماع برئاس
الحديدة حسن أحمد الهيج  أمس 
ــة  الدولي ــات  املنظم ــيل  ــم ممث ض
ــراءات  ــة، اإلج ــة باملحافظ العامل
ــام بها  ــن القي ــي يمك ــة الت العاجل
إلنشاء مخيم للنازحني املترضرين 
ــي  ــب الرشق ــدوان يف الجان ــن الع م

بمديرية السخنة.
ويف االجتماع الذي حرضه وكيل 
أول املحافظة محمد عياش قحيم 
ــن  الرحم ــد  ــة عب ووكالء املحافظ
ــد  ــار أحم ــد الجب ــي وعب الجماع
ــي  ــر يمان ــه ابك ــد الل ــد وعب محم
ــر أمن  ــد ومدي ــارص احم ــدام ن وص
ــد،  ــد املؤي ــد الحمي ــة عب املحافظ

شدد املحافظ عىل رضورة اإلرساع 
ــني بهدف  ــاء مخيم للنازح يف إنش

التخفيف من معاناتهم .
ــود مخيم  ــد املحافظ أن وج وأك
ــهيل  تس يف  ــهم  سيس ــني  للنازح
وصول الخدمات املختلفة املقدمة 

للنازحني.
ــيل  ممث ــظ  املحاف ــب  وطال
ــىل  ــل ع ــة بالعم ــات الدولي املنظم
ــاعدات  واملس ــات  املعون ــل  تحوي
ــن املنظمات إىل  ــة املقدمة م العيني
ــة خالل هذه  ــات مالية خاص معون
ــى يتمكن املواطن النازح  الفرتة حت
ــتفادة من تلك املعونات يف  من اإلس

ظل ظروف العدوان.
ــيق  تنس ــب  مكت ــل  ممث وكان 

ــى  مصطف ــانية  اإلنس ــؤون  الش
شبيبي وممثل منظمة اليونيسيف 
ــيباني ومدير  ــد الش ــور خال الدكت
ــال الدكتورة  ــة األطف ــة رعاي منظم
ــم الدوغاني واملندوب امليداني  مري
ــولو،  للصليب األحمر دانياله فاس
ــي  ــالت الت ــتعرضوا التدخ ــد اس ق
ــاء  إنش ــالل  خ ــا  تقديمه ــن  يمك

املخيم.
وطالب ممثلو املنظمات الدولية 
ــه مذكرة  ــة بتوجي ــلطة املحلي الس
ــة مخيم للنازحني  برغبتهم يف إقام
ــيقام عليه  وتحديد املوقع الذي س
ــذ اإلجراءات  ــدف البدء يف تنفي به
ــب  ــع املكات ــل م ــة والتواص اإلداري

الرئيسية للمنظمات الدولية.


