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ــلباً عىل حياة الناس  ــتوطنت يف الواقع وأثرت س ــكاليات التي اس من اإلش
حالة االنتكاسة التي اتسم بها القضاء ومن آلت إليه األمور من اتكالية وعدم 

اهتمام بقضايا الناس. 
ــك أن الدولة وفرت الكثري من اإلمكانيات لالرتقاء بأداء القايض إذ  ما من ش

تم رفع املرتبات وتحسني بيئة العمل، فما الذي حدث بعد ذلك ؟!
ــي حالت دون  ــباب الت ــن معرفة األس ــه البد م ــام .. لإلجابة علي ــؤال ه س
التغلب عىل الصعوبات وزادت األمر سوءاً ، فاألداء لم يتحسن وحالة التذمر 
ــاد خطرية تعمق  ــب عليها من أبع ــوم آلخر ، وما يرتت ــكوى تتفاقم من ي والش
ــوق الفقراء إىل اليأس  ــهم يف تغييب العدل ودفع  أصحاب الحق الفجوة وتس
واالستعانة بأصحاب السطوة والنفوذ ليساعدوهم عىل الوصول إىل حقهم ، 
ــيط يستأثر بالحق وُيمن عىل صاحب امللك  وهنا يكون الظلم أفدح ألن الوس
ــدم البت الرسيع يف  ــؤرشات تؤكد أن إطالة أمد التقايض وع ــات ، هذه امل بالفت
ــا ر اجع إىل أن ملكات القايض وقدراته الذهنية ضعيفة يف التقييم ، أو  القضاي
ــتناداً إىل السلوك  أنه يتلقى تعليمات من جهات نافذة فينصاع لرغباتها اس
ــة عندما تحول القايض إىل موظف يتلقى  ــذي تعود عليه يف املرحلة املاضي ال
ــه ويجتهد يف إيجاد الثغرات الكفيلة بتمرير  ــري وفق ما ُيمىل علي األوامر ويس
ــل االبتعاد عنه  ــاً أمامه فإنه يفض ــبوهة وإن كان الحق واضح ــات املش الرغب

لضمان بقائه يف الوظيفة وإن عىل حساب العدل ونرصة املظلوم . 
ــتعني بمصدرين هامني لتشخيص ما يجري  حتى ال يظل األمر عائما اس
ــواًء السلوكيات غري السوية التي تراكمت وال تزال تفرض نفسها  يف الواقع س

عىل مستوى األداء أو التسويف املتعمد .
ــد رشف الدين – ُمفتي  ــمس الدين محم األول / فضيلة العالمة الحجة ش
ــة لتعاليم الدين والعرف  ــة الرجل ُيحذر دوماً من التقاليد املخالف الجمهوري
ــرم منها صاحب الحق املالك لألرض  ــائد ومنها موضوع املراهق التي ُيح الس
ــع األرض وأحياناً النصف، مع أنه  ــي تخول الرشيك اقتطاع رب ــق اليد الت وح
ــذا الظلم الفاحش  ــيئا، ه ــتحق عليه ش لم يبذل أي جهد وليس له عناء يس
جعل املفتي يرصخ به يف خطبة الجمعة املاضية من عىل منرب الجامع الكبري. 
ــي / القايض جميل القباطي رئيس محكمة جنوب غرب األمانة، قبل  الثان
ــل وحرصه عىل الحضور  ــلوك الرج ــادة بس الحديث عن رؤيته البد من اإلش
ــة القضايا  ــه بالنظافة، فعن طبيع ــدوام واهتمام ــرصاف نهاية ال ــر واالن املبك
ــد التقايض وعدم  ــهم يف إطالة أم ــل بها وتس ــالت التي تتص ــة واملعض اليومي

رسعة البت قال: األمر ينحرص يف عدة عوامل أهمها : 
الوقفيات الكبرية وزيادة أعداد من يدعون ملكيتها.   •

حركة تزوير وثائق امللكية ومصادقات الجهت العليا عليها.   •
ــا لكنها تصب يف نفس املنحى وبالتايل  ــياء أخرى ال أرى داعي لذكره وأش
ــلطات العليا ولو عن طريق  ــمة من الس فإن العملية بحاجة إىل قرارات حاس
ــدد مصارفها بما يوافق  ــان متخصصة تطلع عىل نصوص الوقفيات وتح لج
ــرشع أو العرف  ــلوكيات تتعارض مع ال ــال أي س ــل إبط ــف، باملقاب إرادة الواق
ــهام يف تصحيح مسار القضاء  ــائد، أعتقد أن هذه الخطوة رضورية لإلس الس
ــدل .. فهل تجد آذاناً صاغية.. نأمل ذلك ..  ــاعة الع بهدف إحقاق الحق  وإش

والله من وراء القصد..

الحديدة / سبأ
ــدة بالخطوة  ــيل بمحافظة الحدي ــب املجلس املح رح
ــبت املايض  ــعبية الس ــي قام بها الجيش واللجان الش الت
ــليمه  ــار يف ميناء الحديدة وتس واملتمثلة يف إعادة االنتش
ــويد وبحضور لجنة  ــواحل تنفيذا التفاق الس لخفر الس

املراقبة األممية.
ووقف االجتماع الذي عقد أمس برئاسة القائم بأعمال 
ــور وكالء املحافظة  ــم بحض ــظ محمد عياش قحي املحاف
ــد وعيل قرش  ــني وعبدالجبار أحمد محم ــدي الحس مج
ــامي، عىل آخر املستجدات وأسباب تأخر  وعبداملجيد ش
ــص الحديدة من قبل دول  ــويد فيما يخ تنفيذ اتفاق الس
ــن رسيان وقف  ــرور ١٣ يوماً م ــدوان ومرتزقتهم رغم م الع

إطالق النار.
ــيايس  وثمن محيل الحديدة حرص رئيس املجلس الس
ــويد والبدء  ــرضورة تنفيذ اتفاق الس ــىل وتوجيهاته ب األع
ــت أولها إعادة  ــة والتي كان ــوات العملي ــوري يف الخط الف
االنتشار بميناء الحديدة وتسليمه إلدارة خفر السواحل.

ــفهم لعدم التزام  ــاء املجلس املحيل عن أس وعرب أعض
ــويد  ــاق الس ــذ اتف ــة لتنفي ــة املزمن ــدة باآللي ــم املتح األم
ــة الثانية بـ٢١  ــة األوىل بـ١٤ يوما واملرحل ــددة املرحل واملح
ــف ومرتزقته  ــدم قيام طرف التحال ــريين إىل ع يوما .. مش
ــب آلية االتفاق املزمنة  ــار حس بأي خطوة إلعادة االنتش
والواضحة التي تنص عىل إعادة االنتشار موانئ ومدينة 

الحديدة.
ــام األمم  ــاع، أمني ع ــن االجتم ــادر ع ــان ص ــب بي وطال
ــن بالتدخل العاجل  ــاص إىل اليم ــدة واملبعوث الخ املتح
ــاق الذي لم  ــت املحدد لالتف ــا تبقى من الوق ــتغالل م الس
ــبعة أيام، والضغط عىل الطرف اآلخر  ــوى س يتبق منه س

إلعادة االنتشار من املناطق الحرجة بمدينة الحديدة.
ــؤولية الكاملة لعدم  ــم املتحدة املس ــل البيان األم وحم
ــويد  ــذ االتفاق باعتبارها الضامن إلنجاح اتفاق الس تنفي
ــؤولياته يف  .. داعيا رئيس لجنة األمم املتحدة القيام بمس
ــويد  ــار وفقا التفاق الس ــف إطالق النار وإعادة االنتش وق

وقرار مجلس األمن ٢٤٥١.

ــس 197 دينا غاز  ــاز أم ــة اليمنية للغ ــت الرشك وزع
ــة العاصمة  ــاء بأمان ــارات يف األحي ــال الح ــزيل لعق من

لتوزيعه عىل املواطنني.
ــبأ) أنها مونت  ــت الرشكة يف بيان تلقته (س وأوضح

املطاعم من خالل 26 دينا غاز توزع مبارشة.
ــرات الغاز املرحلة من  ــار البيان إىل أن عدد قاط وأش
ــة العاصمة و18  ــرة منها 11 قاطرة ألمان صافر 29 قاط

لبقية املحافظات.

القضاء يحتاج القضاء يحتاج 
إلى حسم !!إلى حسم !!

محلي الحديدة يطالب األمم المتحدة محلي الحديدة يطالب األمم المتحدة 
بالضغط على الطرف اآلخر إلعادة االنتشاربالضغط على الطرف اآلخر إلعادة االنتشار

ا 
ّ
ا  دين
ّ
شركة الغاز توزع شركة الغاز توزع ١٩٧١٩٧ دين
غاز منزلي بأمانة العاصمةغاز منزلي بأمانة العاصمة

ــق” للكاتب والصحفي  ــود يف غوطة دمش صدر حديثًا كتاب "الربيع األس
اليمني محمد محمد املقالح.

الكتاب طبع بمطابع مؤسسة الثورة ويتضمن قراءة لألحداث السورية 
ــاركت  ــورية من عدوان عاملي ش ــا تعرضت له الجمهورية العربية الس وم

ــوايل 300 صفحة ـ تتناول  ــه جماعات اإلرهاب والتطرف ، ويقع يف ح في
ــيايس والعسكري خالل سنوات  ــهد الس رصًدا وتحليًال لتفاصيل املش

ــائكة عىل  ــية ش ــوريا ،  إضافة إىل موضوعات سياس ــرب عىل س الح
ــتويني املحيل واإلقليمي، وتعقيدات األوضاع الراهنة واألزمات  املس

وامللفات الساخنة باملنطقة.
الكتاب موجود حاليا يف االكشاك واملكتبات يف أمانة العاصمة.

"الربيع األسود في غوطة دمشق” في 
كتاب لمحمد المقالح كتاب لمحمد المقالح 

يوميات
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الخميس

صورة تفضح ابتزاز مليشيا اإلمارات للسائقين في الضالعصورة تفضح ابتزاز مليشيا اإلمارات للسائقين في الضالع

سجن ناشط حقوقي سجن ناشط حقوقي ٥٥سنوات في البحرين بتهمة تضامنه مع اليمن سنوات في البحرين بتهمة تضامنه مع اليمن 

توزيع سالل غذائية ومالبس شتوية للمحتاجين بالعاصمة صنعاءتوزيع سالل غذائية ومالبس شتوية للمحتاجين بالعاصمة صنعاء

حقائق مرعبة عن هبوط الطائرات في الليلحقائق مرعبة عن هبوط الطائرات في الليلبرلمانية عراقية تحمل سالحًا وتطلق النار في الهواءبرلمانية عراقية تحمل سالحًا وتطلق النار في الهواء

ــا يف  التقاطه ــم  ت ــورة  ــفت ص كش
التابعة  ــكرية  العس ــاط  النق ــدى  إح
يف  ــي  اإلمارات ــالل  االحت ــيا  ملليش
الضالع، عن االبتزاز الذي يتعرض له 

سائقو الناقالت.
الصورة تداولها ناشطون يف مواقع 
ــائق  ــي تُظهر س ــل االجتماع التواص
ــا ماليا ألحد  ــع مبلغ ــة وهو يدف ناقل
ــي مقابل  ــالل اإلمارات ــيا االحت مليش

السماح له باملرور.
ــعار االنفصال  وأظهرت الصورة ش
ــالل اإلماراتي يف  وبجانبه علم االحت

تلك النقطة العسكرية.
ُيذكر ان عددا من سائقي الناقالت 
ويشكون من ابتزاز النقاط العسكرية 
يف  ــي  اإلمارات ــالل  لالحت ــة  التابع

محافظة الضالع.

أصدرت محكمة التمييز التابعة 
األول  ــس  أم ــن  البحري ــام  لنظ
ــط  ــجن الناش حكما باتاً قىض بس
ــس  ــب خم ــل رج ــي/ نبي الحقوق
ــدات  تغري ــة  خلفي ــىل  ع ــنوات  س

ــدوان عىل  ــا تحالف الع انتقد فيه
ــع  ــه م ــن تضامن ــن ع ــن وأعل اليم
ــرض  ــذي يتع ــي ال ــعب اليمن الش
ــانية من  لجرائم حرب بحق اإلنس

قبل العدوان منذ نحو 4 سنوات.

ــي  الحقوق ــط  الناش ــي  محام
ــات له إن  ــد يف ترصيح ــب / أك رج
ــدات عىل  ــم بنرش تغري ــه اتُه موكل
ــالم يف اليمن  ــو إىل الس ــرت تدع توي

ووقف االنتهاكات بحق املدنيني..

ــع فيديو لعضو مجلس النواب العراقي  أثار مقط
ــاط العراقية وهي  ــيل، الجدل يف األوس وحدة الجمي
تحمل سالحا ناريا وتطلق النار مطالبني بتجريمها 

وتطبيق القانون عليها.
وأثار الحادث غضبا وانتقادات واسعة يف الداخل 
العراقي بالتزامن مع إعالن وفاة شخص وإصابة 77 
ــوائية  آخرين جراء األلعاب والعيارات النارية العش
ــنة امليالدية يف  ــرأس الس ــال ب ــت االحتف ــي رافق الت

العراق.
ــيل وهي عضو  ــدة الجمي ــرت اللقطات وح وأظه
ــان النيابية، وبيدها سالح ناري  لجنة حقوق اإلنس

ــع صوت  ــمع يف املقط ــا يس ــار بينم ــق الن ــي تطل وه
ــم عىل  يقول "هال بالصيادة" حيث انترش هذا الوس

منصات التواصل االجتماعي تنديدا بالحادثة.
ــذار يف وقت  ــت االعت ــة الجمييل قدم ــن النائب لك
ــابها يف فيسبوك،  ــور عرب حس الحق، من خالل منش
ــع الفيديو الذي انترش هو خالل  قالت فيه إن "مقط
ــة  ــزاء يف مدين ــخاص األع ــد األش ــاف ألح ــل زف حف

الرمادي وبمنطقة ريفية".
ــن الجمييل  ــالم محلية ع ــائل إع ــا نقلت وس كم
ــالل إطالق  ــتخدمت خ ــا إن الطلقات التي اس قوله

النار هي "صوتية فقط".

ــض الحقائق  ــر بع ــارك اكانك ــف م كش
ــل  ــرات يف اللي ــوط الطائ ــد هب ــة عن املرعب
ــن إىل العديد من  ــرض الركاب والطياري وتع

املخاطر.
ــف تهبط  ــه "كي ــر، يف كتاب ــر، اكانك وذك
ــب  أصع ــالً  لي ــفر  الس أن  إىل  ــرة"،  الطائ
ــريون، حيث يواجه  ــري مما يعتقده الكث بكث
ــكالية كبرية تتمثل يف صعوبة  الطيارون إش
ــم  محاولته ــاء  أثن ــار  املط ــع  موق ــد  تحدي

الهبوط.
وقال فانهواكانكر: "معظمنا يعتقد بأن 
ــكل جيد  ــي أماكن مضاءة بش ــارات ه املط

ــري حقيقي، حيث أن  ــل، ولكن هذا غ يف اللي
ــاءة جيدا،  ــا تكون مض ــة املطار هي م أبني
ــة اإلضاءة،  ــات خافت ــون املدرج ــا تك بينم
وهذا يتطلب من الطيار البحث عن أضواء 
ــع  ــد موق ــن تحدي ــن م ــى يتمك ــدرج حت امل

الهبوط".
يف  ــدون  يعتم ــن  الطياري أن  ــح،  وأوض
ــة،  واملالح ــريان  الط أدوات  ــىل  ع ــة  الرؤي
ــفر خالل  ــعار الطقس للس وأجهزة استش
ــة إىل أنهم يعتمدون أحياناً  الليل، باإلضاف
ــتدالل  ــواء الطائرات القريبة لالس عىل أض

عىل وجود املطار.

ــلمية  ــعبية الس ــد تحويل االحتجاجات الش بع
ــوري إىل حرب شعواء شنت  املرشوعة للشعب الس
ــد لها العالم  ــنوات حش ــبع س ــوريا ملدة س عىل س
املنقاد لإلمربيالية األمريكية إمكانيات مادية هائلة 
ومقاتلني من إرهابيني وشذاذ آفاق من جهات العالم 
ــوت الوقائع وإن  ــع، أخذ هذا العالم يذعن لص األرب
ــي بحق  ــرتاف التدريج ــود إىل االع ــرة ويع ــت م كان
ــة  ــود دول ــورية يف الوج ــة الس ــة العربي الجمهوري
ــميت  ــدول التي س ــدد ال ــتقلة. كان ع ــدة مس موح
ــعب السوري)) وهم يف الحقيقة  ب((أصدقاء الش
ــوريا قد بلغ مائة وسبعني يف املؤتمر الذي  أعداء س
ــورية ، وكان  ــة الس ــس يف أوج األزم ــه يف تون عقدت
ــق هو  ــة ((تحرير)) دمش ــم لوث ــن أصابته آخر م
ــوداني عمر البشري ، الذي هزه الشوق  الرئيس الس
ــىل الرئيس  ــن أن صربه ع ــي فأعل ــي العدوان الرتامب
ــوري بشار األسد قد نفد ، وأنه مستعد إلرسال  الس
ــره يف الخرطوم  ــق وآخ جيش عرمرمي أوله يف دمش
ــم كان أول الواصلني إىل  ــح العظي ــذا الفات . إال أن ه
دمشق ليخطب ود الرئيس السوري نيابة عن دول 

ــارات والبحرين فتح  ــادة اإلم ــراب. تال ذلك إع األع
سفارتيهما يف العاصمة السورية.

ــوري عىل الدول الخليجية  لم يعتد النظام الس
ــت كل جهدها  ــارات وكرس ــت مئات امللي التي أنفق
ــي  واألمن ــايس  والدبلوم ــيايس  والس ــي  اإلعالم
ــوريا وللقضاء عىل الدولة السورية  للتخريب يف س
ــة والصهيونية العاملية  ــة لالمربيالية األمريكي خدم
ــىل  ــر ع . فقط ــل))  ــيايس ((إرسائي ــا الس وكيانه
ــدوان عىل  ــت رأس الحربة يف الع ــال كان ــبيل املث س
ــق  ــول دمش ــم بدخ ــر يحل ــري قط ــوريا، وكان أم س
ــى ، ولهذا  ــه العظم ــق نفوذ دولت ــا إىل مناط وضمه
ــخر آلته  ــخاء منقطع النظري وس ــرض أنفق بس الغ
ــر  ــت إىل قع ــي انحط ــرة)) الت ــة ((الجزي اإلعالمي
التحيز واالبتذال ، فكذبت وزيفت ولفقت بال حدود 
ــأت من  ــر لم ي ــىل قط ــودي ع ــر الوج ، إال أن الخط
ــوريا الجريحة ، املعتدى عليها ،بل من الرياض  س
وأبوظبي ، ولو لم تكن قطر محمية امربيالية كغريها 
ــوأ مما  من محميات الخليج لفعل بها املحمدان أس

أرادت أن تفعله بسوريا .

ــق أمر  ــة عالقاتها مع دمش ــادة الدول العربي إع
ــح لخطأ فادح. فمربرات  رضوري وصحيح وتصحي
العداء لسوريا كانت مفتعلة وواهية منذ البداية، إذ 
ــتبدين يحكمون بالوراثة و يسجنون  أن حكاما مس
ــن أن يقنعوا  ــون مواطنيهم ال يمك ــون ويقتل ويعذب
ــرب ضد  ــي ح ــوريا ه ــد س ــم ض ــأن حربه ــدا ب أح
ــل الديمقراطية.  ــتبداد ومن أج ــة واالس الدكتاتوري
ــالده  ــؤون ب ــالح ش ــي بإص ــم عرب ــم كل حاك فليهت
ــاة  ــاركة يف الحي ــني للمش ــة للمواطن ــة حري بإتاح
ــان كرامة  ــم وبضم ــن آرائه ــري ع ــية وللتعب السياس
ــىل التعليم  ــب أوال حصوله ع ــي تتطل ــان الت االنس
ــل، وبذلك فقط يخدم كل  ــة الصحية والعم والرعاي
ــة األمة العربية التي يتغنى بها  قطر عربي مصلح
ــا العرب فكل  ــق أيه ــد خصومها . عودوا إىل دمش أل
الطرق تؤدي إىل هناك . صحيح أن النظام السوري 
ــوري ليس داعية  ليس ديمقراطيا، وأن الرئيس الس
ــن كان منكم بال  ــان وحاميها، ولكن م ــوق االنس حق
ــان  ــوق االنس ــاكات حق ــتبداد وانته ــة االس خطيئ
والحكم بالحديد والنار فلريم بشار األسد بقذيفة .

كل الطرق تؤدي إلى دمشقكل الطرق تؤدي إلى دمشق

د. احمد عبداهللا الصعدي

 /أسامء البزاز 
?تواصل لجنة سيد الشهداء(ع) العاملية-مكتب 
ــالم) حملة  ــا الس ــا عليه ــة أم أبيه ــن (مؤسس اليم
ــلل الغذائية عىل عدد  توزيع املالبس الشتوية والس
ــث تم بأمانة  ــراء واملحتاجني واملعوزين حي ــن الفق م
ــتوية وبطانيات  العاصمة -صنعاء توزيع مالبس ش
ــتفيد كخطوة اولية  ــالل غذائية لعدد" 400" مس وس
ــة  ــني بأمان ــراء واملحتاج ــن الفق ــدداً م ــتهدف ع تس

العاصمة.

ــهداء (عليه  ــيد الش ــة س ــرشوع لجن ــدف م ويه
ــراء  ــوب الفق ــىل قل ــرسور ع ــال ال ــالم) اىل ادخ الس
ــني والتخفيف من العبء الواقع عىل كاهل  واملحتاج
ــاب  ــل غي ــة، يف ظ ــرية واملعدوم ــة الفق األرس النازح
ــدان  ــر، وفق ــد الفق ــل، وتزاي ــدام الدخ ــل، وانع العائ

مصادر الدخل.
 ويف ترصيح ملدير مكتب لجنة سيد الشهداء (ع) 
ــيني  ــيخ / تركي الحس ــة - مكتب اليمن، الش العاملي
ــرشوع توزيع  ــا يميز حملة م ــورة" أوضح أن م لـ"الث

املالبس الشتوية والسالل الغذائية أنه تم استهداف 
ــرودة خاصة يف  ــرا وكذلك االكرث ب ــد فق املناطق االش
ــة يف بقية  ــد الحمل ــنواصل تنفي ــتاء وس ــل الش فص

املحافظات.
ــة إىل أن هذا املرشوع يأتي  ــار رئيس املؤسس وأش
ــاني وتوقف كثري من  ــاب تام للعمل اإلنس يف ظل غي

املنظمات،
ونجد من الصعوبة ان نقف موقف املتفرجني أمام 
ــتاء  ــدم وألم الحاجة وبرد الش ــدة الع من يعانون ش

ــن تقديم االغاثة  ــتطيع م كان البد من القيام بما نس
العاجلة والوقوف معهم كواجب انساني.

ــيني بكل املساهمني  ــيخ تركي الحس ورحب الش
ــات والرشكات التي ترغب يف  من أهل الخري واملؤسس

دعم مشاريع املؤسسة .
ــالل  ــتفتتح خ ــة س ــر أن املؤسس ــر بالذك الجدي
ــام القادمة مخيما طبيا مجانيا عاما يف محافظة  االي
ــتهدف املخيم  الجوف بمديريتي املتون واملطمة يس

عالج اكرث من 3000 حالة مرضية يف كل مديرية.

حيازتك للسلع والسجائر المهربة والمتاجرة بها جريمة من جرائم التهرب الضريبي عقوبتها المصادرة 
وفرض الغرامات الكبيرة والحبس وفق( للقانون.
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     مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣)
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