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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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مدير التحرير
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مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ خاص:
أفادت مصادر محلية خاصة عن وفاة 
شخص وإصابة أخر يف انفجار صهريج 

غاز وقع صباح أمس مبحافظة شبوة .
وقالــت املصــادر ان شــخصا قتل 
وأصيــب آخــر بانفجار قاطــرة تحمل 
صهريج غاز يف منطقة الضلعة مبديرية 

حبان بشبوة.
وأضافت أن االنفجــار أدى إىل دمار 
واحرتاق القاطرة ومقتل سائقها واصابة 
مرافقه و مل تعرف األسباب التي أدت إىل 

انفجارها واحرتاقها.

األمناء / خاص :
العربية  قدمــت دولــة اإلمــارات 
املتحــدة، عرب ذراعها اإلنســاين هيئة 
الهالل األحمر، مساعدات غذائية عاجلة 
للتخفيــف عــن األرس املحتاجــة يف 

محافظة شبوة.
توزيع الســلل الغذائيــة جرى يف 
مدينة عزان، مبديرية ميفعة، واستهدف 
11 ألف فرد من األرس الفقرية واملحتاجة 

من ذوي الدخل املحدود.
وأوضح املدير امليداين لفريق الهالل 
األحمر اإلمارايت يف محافظة شــبوة، 
ماجــد أحمد بــن رسيــع، أن الكمية 
الغذائية التــي جرى توزيعها لألرس يف 
ألــف طن، وتأيت   85 عزان وصلت إىل 
املقدمة  الغذائية  املســاعدات  إطار  يف 
ضمن املشاريع اإلنسانية واإلغاثية التي 
تنفذها هيئة الهالل األحمر اإلماراتية يف 
مختلف املحافظــات املحررة، للتخفيف 

من معاناة األرس األكرث احتياًجا، والذين 
تأثروا بشكل كبري باالنهيار االقتصادي 

جراء تدهور العملة املحلية.
ت الشــخصيات االجتامعية –  وعربَّ
التي حرضت عمليــة التوزيع - وبعض 

املواطنني املســتهدفني، عن شــكرهم 
وتقديرهــم لدولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة عرب ســفريها اإلنســاين هيئة 
الهــالل األحمــر اإلمــارايت عىل هذه 

املساعدات اإلنسانية.

األمناء/ كتب/ محسن علي بن سريع:
كم شملتنا الســعادة الغامرة، وكم 
انتابنا الفرح العارم، وكم شعرنا بالزهو 
والفخ، ونحن نســتقبل رسائل التهاين 
والتربيكات البننا الهامم الشبل الصاعد 
األســد  ابن  طوئرة(  محســن  )محمد 
عيل  محسن  القائد  الشــهيد  الرضغام 
مثنــى طوئرة مبناســبة تخرجه ونيل 

الشهادة الكربى.
بعد أربع ســنوات شــداد من الجد 
كلية  يف  والكفاح  والصــرب  واالجتهاد 
بحرية متطورة أقــل ما يقال عنها أنها 
تتبع جيًشا هو من أقوى عرشة جيوش 
يف العامل، نال الشــبل )محمد محسن 
العلوم  البكالريوس يف  طوئرة( شهادة 
البحرية  الكلية  العسكرية والبحرية من 
يف جمهورية مــرص العربية، ممهورة 
يف  )نجمتني  بحــري  أول  مالزم  برتبة 

نجمتني( وليس نجمة يف نجمة )مالزم 
العســكرية، وهذا  كلياتنا  ثاين( كعهد 
بحد ذاته إنجــاز ملحق يضاف لإلنجاز 

الرئييس.
هذا الشــبل من ذاك األســد.. وذاك 
الربيق من تلك النجوم.. فال يساورنا أي 
شك بأن الجينات التي جعلت من الشهيد 

محســن طوئرة طودا شامخا وهو حي 
يــرزق، وإرًثا خالًدا وهو شــهيد تحت 
الرثى، ستجعل بإذن الله من فلذة كبده 
وباكــورة أوالده الذكــور املالزم بحري 
)محمد محســن طوئرة( نسخة أصلية 
من نفــس العريــن وذات املنبت، فقط 
سيتم تطوير تلك النسخة وصقلها بفعل 
تراكامت العلوم وشــهادات الدراســة، 
وعندها ستأيت النتائج دون شك مبرشة 

ومبهرة للغاية.
يف هذا املقــام الرفيع الذي نترشف 
بــه جميعا يف مديريــة حاملني خاصة 
والجنوب عامة نزف أجمل آيات التهاين 
والتربيــكات مقرونة بباقــات الورود 
)محمد  الواعد  الشــاب  البننا  والزهور 
محســن طوئرة( وذلك مبناسبة إنجازه 
ينتظره  التخرج كضابط بحري  لشهادة 

مستقبل واعد بإذن الله تعاىل.

 األمناء/ خاص:
بناًء عــىل قرار املحكمــة اإلدارية 
وعــىل توجيهات محافــظ العاصمة 
عــدن وزير الدولة أحمــد حامد مللس، 
لجمعية  املؤسسني  اجتامع  عىل  وبناًء 
الشــهداء، فرع عدن، بتاريخ 6 أكتوبر 
2022م، ومصادقــة مكتب الشــؤون 
 12 بتاريخ  عــدن  والعمل  االجتامعية 
أكتوبــر 2022م، تم ســحب الثقة من 
عيل عبدالرب سفيان العسريي وتكليف 
لجنة تسيري أعامل الجمعية من أعضاء 

الهيئة اإلدارية التالية أسامؤهم:
-1 عبد القوي راشد حسني - رئيسًا للجنة.

-2 عيل قاسم مصلح - عضوًا للجنة.
-3 محسن عيل عثامن - عضوًا للجنة.

 يافع/ األمناء/ خاص:
أطلق الباحث اليمني املتخصص يف اآلثار عبدالله محسن، نداًء 
عاجاًل للتحرك لحامية اآلثار التاريخية والقيمة املتواجدة يف مدينة 

الحد مبديرية يافع شامل محافظة لحج، جنوب البالد.
وقال الباحث، عــرب صفحته يف فيســبوك: "إن مدينة الحد 
يف يافع تعد إحدى املناطق األثرية املشــهورة ويوجد فيها موقع 
)هديم قطنان( ومتحف )بني بكر(، وإنَّ قرب املعارك واملواجهات 

العسكرية يهدد هذه املنطقة األثرية وما تحويه من كنوز".
وأضاف: "إن آثار املنطقة يف خطر مبا فيها متحف الحد )بني 
بكر( املغلق بسبب عدم توفري وزارة الثقافة ميزانية لرتميم املتحف 
وراتــب للحارس الوحيد للمتحف، يف واحــدة من أهم املديريات، 
الفتا إىل أن املتحف يحتوي حواىل عىل 90 قطعة أثرية، وعمالت 

رسولية وموروث شعبي".
وتابع الباحث املتخصص يف اآلثــار اليمنية: "من آثار هديم 
قطنان، بحسب بحث لرئيس هيئة اآلثار واملتاحف أستاذنا الدكتور 
أحمد باطايع: رأس متثــال مع الرقبة من املرمــر األبيض دقيق 
التفاصيل، وذو مالمح جميلة، بشــعر طويل يتدىل عىل الكتفني 
وخلف الرقبة، بشــكل ضفائر وهو مفروق من الوســط، كوافري 
وطول الشــعر كام هو يف متثال )يصدق آل فرعم( ملك أوسان، 

ومتثال )يصدق آل فرعم رشحت(، ومتاثيل قتبانية أخرى".
وحول صورة التمثال برأس مفصول عن جســده الذي نرشه 
الباحث محسن قال: "إنه متثال من قتبان من آثار اليمن يف يافع 
مل يتبَق منه إال رأس مكســور األنف مخــدوش الوجه، عبثت به 
تقلبات الزمان وقســاوة الباحثني عن الرثاء وحكومات ومجالس 
كرتونية كرس تخاذلها وعبثيتها واســتهتارها قلب الحجر وأفئدة 

البرش".

�نفجار �شهريج غاز يودي بحياة �شخ�ص وجرح �أخر يف �شبوة

هالل �لإمار�ت يقدم 85 طًنا من �لغذ�ء لأهايل عز�ن يف �شبوة

هذ� �ل�شبل من ذ�ك �لأ�شد.. وذ�ك �لربيق من تلك �لنجوم

جمعية �ل�شهد�ء بعدن ت�شحب �لثقة من �لع�شريي وتكلف 
جلنة لت�شيري �أعمال �جلمعية برئا�شة عبد �لقوي ر��شد

متحف بني بكر يحوي 90 قطعة �أثرية 
وعمالت نادرة.. �آثار يافع يف خطر

محمد مح�صن طوئرة.. اإنجاز تفوح منه رائحة الن�صال والت�صحية..

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
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