
استعراض آلية استقبال وإحالة استعراض آلية استقبال وإحالة 
الجرحى على المستشفيات بالحديدةالجرحى على المستشفيات بالحديدة

الحديدة / سبأ 
ــتعرض اجتماع بمحافظة الحديدة أمس برئاسة   اس
ــؤون املالية واإلدارية واملوارد املالية  وكيل املحافظة للش
عبد الجبار أحمد محمد، آلية استقبال وإحالة جرحى 

العدوان عىل املستشفيات.
ــب الصحة  ــرضه مدير مكت ــذي ح ــاع ال ــر االجتم وأق
ــه  ــار الل ــن ج ــد الرحم ــور عب ــة الدكت ــة باملحافظ العام
ــوذج  ــة نم ــة واألهلي ــفيات الحكومي ــؤويل املستش ومس
ــة واألهلية وتعميمه  ــفيات الحكومي اإلحالة إىل املستش
ــف  ــتقبال والكش ــراءات االس ــهولة إج ــا يضمن س وبم

للجرحى.
ــات  العالج ــري  توف ــة  آلي ــاع  ــتعرض االجتم اس ــا  كم
ــا  لتخزينه ــط  الضواب ــع  ووض ــة  الطبي ــتلزمات  واملس
بحسب االحتياج وبما يحقق االكتفاء ملواجهة معالجة 

الجرحى.
ــب الصحة الدكتور  ــاع نائب مدير مكت حرض االجتم
ــآت الصحية الخاصة  ــط ومدير إدارة املنش محمد قطق

الدكتور محمد شارة .

عاصفـــة تغريـــدات "معًا &نقاذ ســـقطرى الهويـــة والطبيعة وا&نســـان"عاصفـــة تغريـــدات "معًا &نقاذ ســـقطرى الهويـــة والطبيعة وا&نســـان"
ــاء  ــة من مس ــاعة الثامن ــت الس انطلق
ــىل  ــدات ع ــة تغري ــاء عاصف ــس األربع أم
ــاً إلنقاذ  ــوان مع ــت عن ــرت تح ــبكة توي ش
ــان  واإلنس ــة  والطبيع ــة  الهوي ــقطرى  س
ــب ملواردها  ــري ونه ــرض للتدم ــي تتع والت

الطبيعية الفريدة من قبل دولة اإلمارات.
ــة  عاصف ــىل  ع ــون  القائم ــح  وأوض
ــارك  ــدات أن هذه الحملة التي يش التغري
ــف  ــن مختل ــطات م ــطاء وناش ــا نش فيه
البلدان بـ 8 لغات مختلفة (اإلنجليزية – 
العربية – الفرنسية – األملانية – اإلسبانية 
ــية)  أنه  ــة – الربتغالية – الروس – اإليطالي
ــطني  ــيتم تذييل جميع تغريدات الناش س
ــرت“  ”توي ــة  االجتماعي ــبكة  الش ــىل  ع

. SaveSocotra# بالهاشتاق

وفاة الفنان التشكيلي فؤاد الفتيح 
الفنان  الثقافة  وزارة  نعت 
الفتيح  ــؤاد  ف الكبري  التشكييل 
الذي تويف أمس األربعاء بعدن إثر 
عمر  عن  عضال  مرض  تداعيات 
من  خاللها  كان  سنة  سبعني  ناهز 

مؤسيس الفن التشكييل يف اليمن.
تلقته  الذي  النعي  بيان  ونوه 
(سبأ) بخصوصية تجربة الراحل 
للفن  صــالــة  أول  ــس  أس الـــذي 
من  وغريها  صنعاء  يف  التشكييل 
فيها  للفتيح  كان  التي  املشاريع 
كأول  عمله  إىل  مشرياً   ، بصمته 
يف  التشكيلية  للفنون  عام  مدير 

الوزارة.
الراحل  بتجربة  البيان  نوه  كما 
الفنية من خالل لوحته التي ارتبط 
مستوى  خالل  من  باليمن  فيها 
بالثقافة  التشكيل  عالقة  يف  خاص 
التي مثلت  اللوحة  اليمن؛ وهي  يف 

متطورا  وموضوعيا  تقنيا  مستوى 
الفنانني  مــن  الفتيح  فيها  ــرز  ب

املحرتفني .
املشهد  أن  ــــوزارة  ال ـــدت  وأك

برحيل  خرس  اليمني  التشكييل 
ورموزه  عمالقته  من  واحدا  الفتيح 
كبريا  فراغا  رحيلهم  يرتك  الذين 

يصعب ملؤه.

وعربت الوزارة عن عميق األىس 
مبتهلة  الرحيل  لهذا  واألســف 
يتغمد  أن  القدير  العيل  الله  إىل 
يسكنه  وأن  رحمته  بواسع  الراحل 
إليه  وإنا  لله  إنا  جناته..."  فسيح 

راجعون".
وينتمي الفنان الفتيح إىل جيل 
اليمني  التشكيل  يف  املؤسسني 

ــرواد.  ال أعالمه  أبــرز  من  ويعد 
وعاد  أملانيا  يف  وتخرج  درس 

الثمانينيات  يف  اليمن  إىل 
فريدة  تعترب  تجربة  وبدأ 

بالثقافة  عالقتها  يف 
عىل  ــالوة  ع اليمنية 

خالل  من  إسهامه 
املشاريع  من  عدد 
يف خدمة التشكيل 
وتكريس  اليمني 

حضوره.

أمطار على المرتفعات والهضابأمطار على المرتفعات والهضاب
صنعاء / سبأ 

ــدة يصاحبها الرعد  ــاد هطول أمطار متفاوتة الش ــع املركز الوطني لألرص توق
ــة الغربية  ــات الجبلي ــلة املرتفع ــاعة القادمة عىل سلس ـــ24 س ــا خالل ال أحيان

وأجزاء من الهضاب الداخلية.
ــط الطقس املختلفة  ــبأ) أن خرائ ــرشة له أمس تلقتها (س ــح املركز يف ن وأوض
ــتقرار يف األجواء  ــدم االس ــتمرار حالة ع ــني اس ــة تب ــار االصطناعي ــور األقم وص

والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة .
ــيول يف  ــق املفاجئ للس ــن التدف ــائقي املركبات م ــني وس ــز املواطن ــه املرك ونب
ــدرات الجبلية  ــة يف الطرق واملنح ــارات الصخري ــان ومن االنهي ــعاب والودي الش

وتدني الرؤية األفقية بسبب تشكل الضباب عىل الطرق الجبلية.

ضبط ضبط ٤٢٩٤٢٩ فرنا ومخبزا مخالفا  فرنا ومخبزا مخالفا 
لBسعار والوزن با@مانةلBسعار والوزن با@مانة

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وفروعه باملديريات، ٤٢٩ فرنا 
ومخبزا مخالفا من أصل ٧٦١ تم النزول إليها منذ بداية فرباير الجاري.

ــبأ) أن الفرق  ــارة باألمانة يف تقرير تلقته (س ــب الصناعة والتج ــح مكت وأوض
ــاج وبيع  ــأن آلية إنت ــني العاصمة بش ــة تطبيق قرار أم ــة بمتابع ــة املكلف امليداني
ــط املخالفني يف  ــة املخابز واألفران لضب ــت بالنزول إىل كاف ــف بأنواعه قام الرغي

األسعار والوزن.
ـــ ١٥٩ مخالفة  ــط للمخالفني يف مديرية معني ب ــبة ضب ــار إىل أن أعىل نس وأش
ــدد 49 مخالفة و١٩  ــعوب بـع ـــ ٥٩ مخالفة تلتها مديرية ش ــبعني ب ومديرية الس

مخالفة بمديرية صنعاء القديمة .
ــي أن املكتب  ــد الخوالن ــارة باألمانة خال ــة والتج ــب الصناع ــد مدير مكت وأك

سيقوم بتكريم ٩٩ من مالك األفران واملخابز امللتزمني .

لقي ثمانية أشخاص حتفهم يف بولندا ورومانيا أمس مع تواصل 
ــا مؤخرا قادمة  ــي اجتاحت أجزاء عدة من أوروب ــة الصقيع الت موج

من سيبرييا.
ــة قولها إن  ــة البولندي ــيتد برس عن الرشط ــت وكالة أسوش ونقل
ــخاص لقوا حتفهم جراء الربد القارس حيث انخفضت  ــة أش ”خمس

درجات الحرارة يف بعض املناطق إىل 22 درجة تحت الصفر“.
ــجيل ثالث وفيات مرتبطة بالربد القارس وقال  ويف رومانيا تم تس
مسؤولون إن رجال يبلغ من العمر 65 عاماً تجمد حتى املوت بالقرب 
ــمال البالد بينما انزلقت سيدة مسنة تبلغ من العمر 83  من منزله ش
عاما وفقدت الوعي وتوفيت بعد أن غطتها الثلوج كما عرث عىل امرأة 
ــا بمدينة غالتي  ــدة يف منزله ــر 74 عاماً متجم ــنة تبلغ من العم مس

رشق البالد.
وأغلقت السلطات الرومانية عرشات الطرق جنوب ورشق البالد 

أمس بعد تراكم الثلوج وتقطع السبل بالكثري من السائقني.
ــدارس يف  ــالق امل ــا إغ ــال فريي ــت غابري ــدة بوخارس ــت عم وأعلن
ــط موجة الطقس شديدة الربودة  العاصمة حتى نهاية األسبوع وس

التي تتعرض لها البالد.
ويف بريطانيا قالت السلطات إن البالد تواجه أكرث الفرتات برودة 
ــري وتوقف  ــة بعرقلة الس ــببت الثلوج الكثيف ــنوات وتس ــذ عدة س من

ــع التيار  ــالق املدارس وقط ــالت الجوية وإغ ــارات والرح ــة القط حرك
الكهربائي عن بعض املناطق.

ــت درجات  ــث انخفض ــرد الليايل حي ــدى أب ــا إح ــهدت أملاني وش
الحرارة إىل 10 درجات دون الصفر يف أجزاء عدة من البالد.

وأعلنت املستشارية األملانية الغاء عرض عسكري كان مقرراً يوم 

غد األربعاء يف العاصمة برلني مع وصول رئيس غانا نانا اكوفو ادو.
وتركت الثلوج الغزيرة اآلالف يف غرب بلغاريا دون كهرباء ما أدى 
ــل حركة النقل وإغالق املدارس وألغيت الرحالت الجوية من  إىل تعط
وإىل مطار صوفيا كما أغلق ميناء بورجاس عىل البحر األسود جراء 

الرياح القوية.

عـــــــــــواصـــــــــــف ثــــــلــــــجــــــيــــــة تــــــــجــــــــتــــــــاح أوروبـــــــــــــــــــاعـــــــــــواصـــــــــــف ثــــــلــــــجــــــيــــــة تــــــــجــــــــتــــــــاح أوروبـــــــــــــــــــا
صنعاء/ سبأ

أشاد مستشار وزير الرتبية والتعليم عبدالله النعمي 
ــانية  ــية واإلغاثة اإلنس ــرشوع التغذية املدرس ــود م بجه
ــاعدات الغذائية لألرس  ــهامه الفاعل يف إيصال املس وإس

الفقرية يف املحافظات واملديريات املستهدفة .
ــس بصنعاء ممثيل عدد  ــا النعمي خالل لقائه أم ودع
ــهيل  ــائل اإلعالم، إىل تضافر جهود الجميع لتس من وس

وصول املساعدات الغذائية ملستحقيها.
من جانبه اوضح نائب مدير مرشوع التغذية املدرسية 
ــا يقارب  ــتفادة م ــانية يحيى الهادي اس ــة اإلنس واإلغاث
ــة التي  ــاعدات الغذائي ــن املس ــخص م ــني ش ــة مالي ثالث

يمولها برنامج األغذية العاملي.
ــع  ــة توزي ــذ عملي ــذي ينف ــرشوع ال ــار اىل أن امل واش
ــف أرسة موزعة عىل  ــتهدف قرابة 500 أل ــاعدات يس املس

101 مديرية يف 12 محافظة .
ــان رصف ميدانية  ــرب لج ــم ع ــع تت ــة التوزي ــني أن عملي وب
ــدارس  ــز رصف بم ــي مرك ــدة يف ألف ــة متواج ــة ومحلي مركزي

املديريات املستهدفة لضمان إيصال املساعدات ملستحقيها .
ــات العامة واإلعالم  ــتعرض مدير إدارة العالق فيما اس
ــرشوع بالرشاكة مع  ــود امل ــديس، جه ــل الق ــرشوع نبي بامل
برنامج األغذية العاملي ابتدءا من تأسيسه لدعم العملية 

ــك الجهود  ــعت تل ــث توس ــى 2009م حي ــة حت التعليمي
ــانية، ويف 2015م بدءا  ــة اإلنس ــاريع اإلغاث ــمل مش لتش
ــانية يف تنفيذ  ــية واإلغاثة اإلنس ــرشوع التغذية املدرس م

مرشوع الطوارئ.

٣٣ مالييـــن مســـتفيد من مســـاعدات برنامـــج الغـــذاء العالمي مالييـــن مســـتفيد من مســـاعدات برنامـــج الغـــذاء العالمي

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 13 جامدى الثانية 1439ه - 1 مارس 2018م  العدد 19460الخميس
عن القضاء أيضاً ..عن القضاء أيضاً ..

مهما تفاقمت مشاكل البالد وازدادت حدة ، وزاد معها 
شعور الناس باالستياء وعدم الرضا ، إال أن وجود العدل 
الطمأنينة  يبعث  باألمان  الناس  وإحساس  واإلنصاف 
في النفوس ويبدد المخاوف مهما  عظم شأنها ، واليوم 
الغزاة  المعتدون  صنعها  حرجة  بمرحلة  تمر  وبالدنا 
القضاء  إلى  أحوجنا  ما   ، صهيونية  أمريكية  برعاية 
لتزداد  أوضاعه  تصحيح  إلى  أكثر  ونحتاج   العادل 
وردع  المظلوم  إنصاف  على  قادرا  ويكون  فاعليته 

الظالم .
القضية هنا ال يجب أن تتوقف عند نقل القضاة وإجراء 
الحركات القضائية ، نحن هنا نتحدث عن ثغرات كبيرة 
في القوانين المنظمة لعملية التقاضي ومن تلك الثغرات 
" أن قانون المرافعات منح القاضي الجزائي حق  مثالً 
سير  من  األمر  يقتضيه  ما  المدنية  القضايا  في  النظر 
في التقاضي وجمع االستدالالت من الجاني والمجني 
عليه " وهكذا تطول األمور وتتحول إلى حلقة وسلسلة 
أن  يحاول  طرف  كل  ألن  التقاضي  حاالت  من  طويلة 
يثبت حقه سواءً كان محقا أو غير محق ، وهو ما يعطي 
خاصة  الحقوق  وضياع  والمماطلة  للتسويف  الفرصة 
مع المحامين البارعين القادرين على التالعب باأللفاظ 
واالنحياز  الحق  إثبات  بقصد  ال  بالشكليات  واالهتمام 
إليه ، بل من أجل تطويل القضية وزيادة األتعاب من 
قبل الخصمين ، أو شرعنة الحصول عليها في حالة 

االتفاق المسبق بين المحامي والخصم .
في هذا الجانب حدث وال حرج بعض القضايا ظلت في 
أروقة القضاء ثالثة عقود من الزمن وال يزال األخذ والرد 
فيها قائما بما يوحي أن القضية خرجت من مبدأ إحقاق 
الخصوم  بين  السباق  من  نوع  إلى  الظلم  ومنع  الحق  
لكسب انحياز القاضي المنظورة القضية أمامه والقدرة 
نفوذ  للخصم  يكون  حينما  بالذات  الذمم  شراء  على 
وجبروت يمكنه من لي األذرع وشراء الذمم .. في كلتا 
الحالتين تكون النتيجة واحدة "ضياع حق المساكين 
وتنمر أصحاب النفوذ" وهناك مئات القضايا على هذه 
الشاكلة من لديه نفوذ يستطيع  أن يحول دون حصول 
المظلومين  على حقهم ، والقضاء   يعقد الجلسة عقب 
الجلسة دون أن يفصل في شيء ، وتتحول القضية إلى 
غصة وحسرة وآالم تؤرق أبناء صاحب الحق إن كان قد 

انتقل إلى رحمة الله . 
وهنا لدي اقتراح .. ليس اقتراحا مني ولكن اقتداء بما 
يجري في دول أخرى فالمصريون مثالً الذين استفدنا 
إلى األفضل  القضاء  من قوانينهم بدأوا بتغيير قوانين 
فأسندوا مهمة منع االعتداء إلى النيابة تفصل فيه فور 
البالغ من المعتدى عليه لكون المهمة في األساس مهمة 
بإحقاق  المعني  فهو   ، بالذات  والقضاء  دولة  أجهزة 
الحقوق ومنع الظلم ، وإذا تصرف الغريم من تلقاء نفسه 
وترك األمر لتصرفات أصحاب النفوذ والجاه  والسلطان 
إذاً نقول على الدنيا السالم ، فما رأي مجلس القضاء في 

هذه النقطة بالذات ؟! .
االختالالت  لتجاوز  جادة  وقفة  إلى  بحاجة  األمر 
بالذات  الماضية  العقود  في  تراكمت  التي  والثغرات 
بوجود القاضي العالمة  أحمد يحيى المتوكل على رأس 
مجلس القضاء ، فالرجل معروف ومشهود له بالنزاهة 
والعزم والجدية ، والبد أن يكون قد عانى من مثل هذه 
القضايا أثناء تنقله في المحاكم المختلفة ورأى كيف 

أنها تؤدي إلى ضياع الحقوق .
النيابة  إلى  يوكل  القانون  في  تعديل  بسيط  واألمر   
مهمة منع أي اعتداء من قبل الخصوم ، وعلى المتضرر 
أن يلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة باإلنصاف وإثبات 
حقه بدون أن يحتاج الغرماء إلى إنفاق الماليين ، خاصة 
أن بعض أصحاب الحقوق ضعفاء جداً ويضطرون إلى 
التخلي عن حقوقهم الشرعية ألنهم غير قادرين على 
دفع التكاليف والرسوم التي توحي لمن يتابع القضية 

بأن القضاء أصبح مخصصا لمن يملكون المال فقط .
 فهل يعي قضاتنا األعزاء مثل هذه الثغرات ويحاولون 
اإلنصاف  إلى  يؤدي  بما  القوانين  وتعديل  اجتثاثها 
وليست  أصناما  ليست  فالقوانين   ، الحقوق  وإحقاق 
قرآنا منزال وإنما هي اجتهادات بشرية يمكن تبديلها 
أو تعديلها في أي لحظة لتجاوز التناقض الصارخ في 

بعض المواد التي وضعت في بعض القوانين  .
. أرجو أن تأخذ القضية حقها من الدراسة واالهتمام 

من قبل مجلس القضاء .. والله من وراء القصد .. 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

وقفات احتجاجية بمدارس بني حشيش تندد بجرائم العدوانوقفات احتجاجية بمدارس بني حشيش تندد بجرائم العدوان

صنعاء/سبأ
ــماء واإلمام زيد  ــت مدارس أس نظم
ــهيد مبخوت و26سبتمرب  والفتح والش
ــة  ــيش محافظ ــي حش ــراء يف بن والزه
ــس وقفات احتجاجية تندد  صنعاء أم

بجرائم العدوان السعودي األمريكي.
ــات  الوقف يف  ــاركون  املش ــتنكر  واس
ــازر  ــدويل إزاء مج ــع ال ــت املجتم صم
ــن أرضا  ــق اليم ــدوان بح ــف الع تحال
ــانا منذ ما يقارب ثالث سنوات ..  وإنس

داعني أحرار العالم إىل التدخل إليقاف 
العدوان ورفع الحصار.

ــتمرار العملية التعليمية  وأكدوا اس
رغم الصعوبات والظروف االقتصادية 

التي تمر بها البالد .

برحيل  خرس  اليمني  شكييل 
ورموزه  عمالقته  من  واحدا  يح 
كبريا  فراغا  رحيلهم  يرتك  ن 

عب ملؤه.

وعربت الوزارة عن عميق األىس 
مبتهلة  الرحيل  لهذا  واألســف 
يتغمد  أن  القدير  العيل  الله  إىل 
يسكنه  وأن  رحمته  بواسع  الراحل 

يل
إليه  وإنا  لله  إنا  جناته..."  فسيح 

راجعون".
وينتمي الفنان الفتيح إىل جيل 
اليمني  التشكيل  يف  املؤسسني 

ــرواد.  ال أعالمه  أبــرز  من  ويعد 
ي يفيف

وعاد  أملانيا  يف  وتخرج  درس 
الثمانينيات  يف  اليمن  إىل 

فريدة  تعترب  تجربة  وبدأ 
يف

بالثقافة  عالقتها  يف 
عىل  ــالوة  ع اليمنية 

خالل  من  إسهامه 
املشاريع  من  عدد 
يف خدمة التشكيل 
وتكريس  اليمني 

حضوره.

ممتلكات ملياردير سعودي للبيع في المزادممتلكات ملياردير سعودي للبيع في المزاد

ــيارات وعقارات للملياردير معن الصانع ورشكته  ــعودية لطرح س ــتعد السلطات الس تس
يف مزاد، وذلك يف سعيها إىل وضع نهاية رسيعة لواحد من أطول نزاعات الديون يف اململكة.

ــورتيوم عينته  ــة أن تكتل إتقان، وهو كونس ــادر متعددة مطلع ــت "رويرتز" عن مص ونقل
ــعى يهدف إىل سداد  ــعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والرشكة يف مس ــلطات الس الس
ــادر إن البيع  ــة يف اململكة. وقالت املص ــدء يف بيع أصول الرشك ــني، يخطط للب ــوق الدائن حق

سيتم يف األسابيع املقبلة يف مدينة الخرب باملنطقة الرشقية من اململكة.
ــل فيديو قصريا بثه عىل يوتيوب قال فيه إنه "البيع الذي ينتظره الجميع يف  ــج التكت وأنت

الخرب" وعرض بعض العقارات واألرايض املقرر بيعها.
ــعد  ــن قطعة أرض مملوكة لرشكة س ــع قائمة تضم عرشي ــرشة مصاحبة للبي ــن ن وتتضم
ــي قطعة أرض  ــدة ه ــرب. وأكرب وح ــارات يف الخ ــم العق ــع معظ ــع. وتق ــن الصان ــارة ومع للتج
مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مباني ومحطة ملعالجة مياه الرصف الصحي 

، بمبلغ قدر بـ 4.4 مليار ريال.
ــيارات ومعدات  ــهر لبيع س ــراء مزاد هذا الش ــدل لـ"رويرتز" إج ــوزارة الع ــد مصدر ب وأك

وكميات كبرية من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذي يبدأ يف مايو املقبل.
ــرشات من كبار  ــعودية ع ــلطات الس ــاد ، احتجزت الس ــم ملكافحة الفس ــة مزاع ويف حمل
ــد تربئتهم أو  ــن بع ــق رساح معظم املحتجزي ــرشوع. وأُطل ــري امل ــب غ ــم الكس ــؤولني بته املس
ــية  ــباب سياس ــول أو عقارات لصالح الدولة ألس ــوال أو أص ــىل التخيل عن أم ــم ع موافقته

وخالفات مع ويل العهد السعودي الذي ذهب بعض االمراء إىل عدم مبايعته.


