
حبتور بــن  د/  لـــ  جديد  كتاب  الــحــزم)  (عاصفة  مواجهة  يف  حبتوراليمن  بــن  د/  لـــ  جديد  كتاب  الــحــزم)  (عاصفة  مواجهة  يف  اليمن 

ناقشناقش ترتيبات االحتفال باليوم الوطني لإلعالم ترتيبات االحتفال باليوم الوطني لإلعالم

للعالم  ــل  ــص ي أن  يــنــبــغــي  ــا  ــن ــوت ص اإلعــــــالم:  ــــر  للعالم وزي ــل  ــص ي أن  يــنــبــغــي  ــا  ــن ــوت ص اإلعــــــالم:  ــــر  وزي

ــح بن حبتور  ــور عبدالعزيز صال ــد للربوفيس ــدر الكتاب الجدي ص
ــهر وتحديداً  ــوزراء يف الجمهورية اليمنية يف هذا الش رئيس مجلس ال
ــوان { اليمن يف مواجهة " عاصفة  ــخ 2 فرباير 2017م ، الكتاب بعن بتاري
ــول ، طبع يف  ــورق املصق ــن 445 صفحة من ال ــون م ــو مك ــزم " ، وه الح
مطابع التوجيه املعنوي برقم إيداع ( 2017 /361م ) بدار الكتب التابع 

لوزارة الثقافة – صنعاء .
يتكون الكتاب من أربعة أبواب عىل النحو اآلتي :

ــرب ، وهذا الباب موزع  ــاالت تحليلية يف أثناء الح ــاب األول : مق الب
ــانية عن  ــية وإنس ــات سياس ــتوعبت موضوع ــول اس ــىل ثالثة فص ع
ــروراً بأحوال  ــخ 25 /3 /2015م م ــذ بدء العدوان بتاري ــة عدن من مدين
ــعودي  ــدوان واالحتالل الس ــراء الع ــم ج ــدن ومعاناته ــني يف ع املواطن
ــل الثاني عنواناً عريضاً  ــي للمدينة وضواحيها ، وتناول الفص اإلمارات
ــيايس اليمني يف ظل العدوان ، وبروز الشعب اليمني  حول الواقع الس
ــا العدوان  ــرة مؤملة أحدثه ــىل جراحات غائ ــب ومتعال ع ــف صل بموق
ــا الفصل الثالث  ــة اليمنيني ، أم ــن العمالء واملرتزق ــون معه م واملتعاون
ــيايس سلمي  ــية حول البحث عن حل س فقد حمل موضوعات سياس
ــويرسا والكويت  ــداء يف جنيف/ س ــوة األع ــة بني اإلخ ــة اليمني للقضي

وُعمان .
ــدوان ، وكانت  ــه جامعة عدن يف زمن الع ــي : كان عنوان ــاب الثان الب

موضوعاته املتنوعة عىل النحو اآلتي :
ــا  ــة ومصادفته ــيس الجامع ـــ 45 لتأس ــرى ال ــل األول : الذك الفص
ــة عدن وأهم  ــاول هذا الفصل جامع ــام 2015م ، وتن ــام العدوان يف ع ع
ــارج ، كما تناول  ــل والخ ــني واملطورين بالداخ ــاهريها من املؤسس مش
ــطتها ومهامها العلمية واألكاديمية  إظهار وإبراز الدور الوطني يف أنش

ــل الحيف والظلم الذي تتعرض له  ــة ، كما تم تناول هذا الفص والوطني
ــخصياتها األكاديمية البارزة من  الجامعة وطال عدداً من كوادرها وش
ــذا الباب فقد  ــا يف الفصل الثاني من ه ــالء دول العدوان ، أم ــوى وعم ق
ــا وتاريخ الجامعات  ــول جامعة عدن وألول مرة يف تاريخه تناول حص
ــة  ــن املؤسس ــادرة ع ــة الص ــة الرفيع ــهادة العلمي ــىل الش ــة ع اليمني
ــي ألفضل الجامعات  ــة ( QS ) للتصنيف العامل ــة الربيطاني األكاديمي
ــت للجامعة من  ــام 2015م ، والربقيات التي وصل ــة لع ــة والعاملي العربي
ــتلمة من  ــات التهاني املُس ــذا برقي ــة وك ــة واألجنبي ــات العربي الجامع

الشخصيات األكاديمية واالعتبارية .
ــي كُتبت يف زمن  ــخصيات الت ــث : ملحة عن مراثي الش ــاب الثال الب
ــخصيات الوطنية العامة ومراٍث  العدوان وكانت مقسمة إىل مراٍث للش

للشخصيات األكاديمية الوطنية وأبرزهم :
طه غانم ، عبدالكريم اإلرياني ، محمد البطاني ، باجره بن حبتور 
ــيل ، عبدالله عالن  ــه ع ــن الفقي ــادل عبدالعزيز ب ــاج ، ع ــد باح ، أحم
العقربي ، عبدالله محمدالعديني ، عمر باطويل ، عيل احمد الّسالمي 
، سعيد بن العاقل بن حبتور ، حسني بن حلبوب الحوثري ، الواحدي 
ــان العزعزي ،  ــب ، محمود جميع ، اوس ــيل القُريش ، الطي ــه ع ، عبدالل
ــالم عيل الباني ، الصبيحي ، عبدالوهاب شمسان ، عبداملطلب جرب  س
، أحمد سعيد بن رسور ، جمال بافضل ، مازن أحمد عبدالله شمسان .
ــدد من  ــرت ع ــة ، أج ــة وصحفي ــوارات تلفزيوني ــع : ح ــاب الراب الب
ــور بن  ــوارات مع الربوفيس ــدداً من الح ــة والعربية ع ــف املحلي الصح
ــدن  ــاة ع ــة ، حي ــة واإللكرتوني ــاق الورقي ــة امليث ــي صحيف ــور وه حبت
ــة  ــالف اللندني ــة ، إي ــة واإللكرتوني ــوم الورقي ــن الي ــة ، اليم االلكرتوني
االلكرتونية ، السياسة الكويتية الورقية واإللكرتونية ، قناة اليمن اليوم 

الفضائية .
ــم  ت ــاب  الكت ــة  نهاي ويف 

ــور لنماذج  ــار وإبراز ص إظه
املُرتكبة  ــازر  واملج ــم  ألجرائ

 ، ــي  اليمن ــعبنا  ش ــق  بح
ــاذج من صور التدمري  ونم

ــدرات  ملُق ــيش  الوح
ــا  بناه ــي  الت ــعب  الش

ــنوات  س ــن  م ــود  لعق
البناء واإلعمار .

ــذي  ال ــاب  الكت
ــل  ــا مث أيدين ــني  ب
ــٍد  رص ــة  حال

ــٍل  تحلي و
ــف  صي تو و

ــن العدوان  ــهٍر م ــٍم ألش وتقيي
ــت هي ذروة  ــىل اليمن ، كان ــي ) ع ( األعراب

ــال يف األذى  ــل ، واإليغ ــري الهائ ــل والتدم ــراط يف القت اإلف
ــعٍب أبٍي حٍر أرادوا استعباده فحسب ،  بهدف خنق وإسكات صوت ش
وكانت الرشارة األوىل بدء العدوان العسكري ، ومروراً بالحصار الجوي 
والبحري والربي ، وختامه الخنق االقتصادي من خالل بيع املشتقات 
ــف العدوان ،  ــا دول تحال ــيطر عليه ــة عرب منافذ يس ــة والغازي النفطي
ــل مهام البنك املركزي من صنعاء إىل عدن كل هذه العوامل وغريها  ونق

رصدها الربوفيسور بن حبتور يف كتابه الجديد .

صنعاء / سبأ
ــد محمد حامد  ــر اإلعالم أحم ناقش وزي
ــد أمس بديوان الوزارة  خالل اللقاء الذي ُعق
ــات اإلعالمية  ــاء وممثيل املؤسس ــم رؤس وض
ــمية  الرس ــة  واملكتوب ــموعة  واملس ــة  املرئي
ــال باليوم الوطني  ــة، ترتيبات االحتف واألهلي

لإلعالم 19 مارس .
كل  أن  ــد  حام ــر  الوزي ــد  أك ــاء  اللق ويف 
وسائل اإلعالم الوطنية تمثل صوتاً واحدا يف 

مواجهة العدوان .
ــارس هو يوم  ــالم : " 19 م ــال وزير اإلع وق
ــه أن صوتنا  ــذي نقول في ــالم الوطني ال اإلع
ــدوان  ــة ع ــد يف مواجه ــا واح ــد وموقفن واح

يستهدف الجميع واليستثني أحدا " .
ــة ال  ــالح وجبه ــالم س ــار إىل أن اإلع وأش
ــكرية ويجب  ــن الجبهة العس ــل أهمية ع تق
ــه  ــه التوجي ــتخدامه وتوجيه ــن اس أن ُيحس
ــر  والتقاري ــاالت  املق ــالل  خ ــن  م ــح  الصحي

واألفالم وغريه وتجنب ما يخدم العدوان.
ولفت إىل أن فعالية اليوم الوطني لإلعالم 
ستتزامن مع الذكرى الثانية للصمود يف وجه 
العدوان ، وسيقام خاللها معرض "عامان من 

الصمود اإلعالمي يف مواجهة العدوان".
ــالم أهمية ان يصل الصوت   وأكد وزير اإلع
ــعب اليمني  ــم وأن تالحم الش ــي اىل العال اليمن
ــريغم العدو عىل مراجعة حساباته .. مشرياً  س
إىل ان العدوان السعودي يراهن عىل الخالفات 

الداخلية غري ان رهاناته سوف تسقط.

ــب وزير اإلعالم  ــتعرض نائ من جانبه اس
هاشم رشف الدين برنامج االحتفال الرسمي 
ــة  واإلذاعي ــة  الصحفي ــة  التغطي ــل  وتفاصي
ــوم  الي ــبة  بمناس ــة  الخاص ــة  والتلفزيوني
ــوزارة  ال ــا  تنظمه ــي  والت ــالم  لإلع ــي  الوطن
ــات  ــة الجهات واملؤسس ــع كاف ــيق م بالتنس

اإلعالمية.
ــرضه وكيل  ــالل اللقاء الذي ح ــرى خ وج
ــة عدد  وزارة اإلعالم أحمد الحماطي، مناقش
ــاركة ودور كل  ــة بمش ــع املتعلق ــن املواضي م

مؤسسة يف الفعالية .
ــج املعرض الخاص  ــة برنام كما تم مناقش
يف  ــي  اإلعالم ــود  الصم ــن  م ــني  عام ــرور  بم
ــوزارة  ال ــه  تنظم ــذي  وال ــدوان  الع ــة  مواجه
ــيلة إعالمية من  ــن 20 وس ــرث م ــاركة أك بمش
ــة  ــة مرئي الوطني ــالم  ــائل اإلع ــف وس مختل
ــيضم زوايا خاصة  ــروءة ، وس ــموعة مق ومس
بشهداء اإلعالم وحمالت التغريدات وأعمال 
ــة األجنبية التي زارت اليمن  الوفود الصحفي
ــالل العامني املاضيني وكذلك زاوية التحاد  خ
اإلعالميني اليمنيني، فضالً عن أن كل وسيلة 
إعالمية مشاركة يف املعرض ستقدم نبذة عن 

جهودها يف مواجهة العدوان.
ــني  اإلعالمي ــاد  اتح ــن  أعل ــاء  اللق ويف 
ــي للصحافة  ــزة الخيوان ــني عن جائ اليمني
ــي لإلعالم  ــبة اليوم الوطن ــالم بمناس واإلع
ــل  للعم ــدا  جدي ــداً  راف ــتكون  س ــي  والت

اإلعالمي.
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يوميات الثورة

عبقرية املكان وتحديات اليمن..!
ــدركاً  م ــدي  ألحم ــم  إبراهي ــهيد  الش ــس  الرئي كان 
ــتوعباً تماماً  لعبقرية املكان الذي  يتمتع به اليمن  ومس
وتحديداً موقعه املطل عىل إحدى ضفتي البحر األحمر  
ــات  ومخاطر توظيف هذه  ــه لم يدرك حينها تحدي ، لكن
ــالده فدفع حياته ثمناً لذلك  العبقرية ملا فيه مصلحة ب
ــبعينيات القرن  ــل بعد أن دعا  منتصف س ــا اغتي عندم
ــم الدول املطلة عىل ضفتي  ــرصم إىل عقد مؤتمر يض املن
ــرتة  ، األمر  ــك الف ــان تل ــدة إب ــر  يف الحدي ــر األحم البح
ــىل املنطقة من  ــدول املهيمنة ع ــتهجان ال الذي اثأر اس
ــرتاتيجية املبكرة والهادفة توظيف هذه  هذه الرؤية االس
ــو ما يحدث  ــن تدخالت الخارج وه ــة بمعزل ع العبقري

اليوم بكل أسف ! 
ــابق  ــم الرئيس الس ــة من حك ــرتة املنرصم ــة الف وطيل
ــتثمار هذه العبقرية والنأي  ــيل عبدالله صالح من اس ع
ــي والدويل إزاء هذه  ــن عن حالة التجاذب اإلقليم باليم
ــة والتي تمثل عصب املالحة الدولية يف  القضية الحيوي
ــبة كبريه من  ــر التي تمد الغرب بتلبية نس ــر األحم البح

احتياجاته النفطية والغازية القادمة من الخليج .
ومن البدهي أن يحتدم الرصاع راهناً وتحديداً يف هذه 
ــدب وتخوم املوانئ  ــة الحيوية يف مضيق باب املن املنطق
ــروراً بالحديدة   ــس واللحية م ــواطئ عب اليمنية من ش
ــافر عىل  ــامل وس ــكل عدوان ش وحتى املخا وإن عىل ش
ــوىض واإلرضار  ــاعة الف ــرتاتيجية إش ــن يف إطار اس اليم

بالخارطة الجيو ـ إسرتاتيجية للوطن العربي .
ومن املؤكد أن القائمني عىل سياستنا يدركون حقائق 
ــه اليمن .. وبالتايل  ــة عبقرية املكان الذي تمثل وأهمي
ــؤولية تتضاعف مع مجابهة العدوان بشكل  فان املس
ــة البحر  ــىل منطق ــط الهيمنة ع ــال مخط ــام وإفش ع
ــا بطبيعة العدوان  ــي مقاربة تذكرن ــر تحديداً وه األحم
ــارص وذلك عندما قام الزعيم  الثالثي عىل مرص عبدالن

الخالد بتأميم قناة السويس .
ــة الحيوي أن  ــذه القضي ــاه ه ــاويف تج ــث مخ إن مبع
ــتهداف دويل  يصار إىل جر اليمن تدريجياً  إىل مربع اس
ــوح ترصيحات  ــارشة كما بدت تل ــي وبصورة مب وإقليم
ــيا وأخريا الصني  إزاء  ما يعتمل عىل  قادة أمريكا وروس
ــذا التدخل أكرث  ــيكون ه ــة البحر األحمر ، حيث س ضف
خطورة مما يجري  راهناً من احرتاب وبأدوات يمنية مع 

األسف الشديد.
ــذه الدول  ــام ه ــا قي ــتبعد أيض ــار ال اس ــذا اإلط ويف ه
ــط  ــحب خالفاتها من منطقة البحر األبيض املتوس بس
ــا تؤكده  ــر األحمر وهو م ــن البح ــرى م ــة األخ إىل الضف
ــكرية أمريكية يف  ــدة عس ــة  إقامة قاع ــؤرشات محاول م
ــرة ميون .. وبالتايل الهيمنة املبارشة عىل املالحة يف  جزي
ــة باب املندب وما يمكن أن تجره هذه الخطوة من  منطق
ــاهد مأساوية عىل اليمن والدول املطلة عىل ضفتي  مش
البحر األحمر جراء استقطاب الخطوة األمريكية لتلك 

القوى التي ترفض مبدئيا  التحرك األمريكي .
القايض مفتاح  والرتكة املثقلة ..                                                                

ورث األخ القايض  أحمد أحمد مفتاح  القائم بأعمال 
ــة مثقلة  ــاحة ترك ــه لألرايض واملس ــس الهيئة ألعام رئي
ــاد مافيا األرايض وبخاصة يف  ــاكل وتعقيدات وفس بمش
ــكوراً  ــتثنائية حيث يقوم الرجل مش هذه الظروف االس
ــد وبطاقة  ــارى الجه ــه بذل قص ــتدعي من ــود  تس بجه
إضافية ورؤية ثاقبة يتحىل بها للقيام بهذه املسؤوليات 

وعىل نحو استحق معه التقدير والشكر..

مشهدمشهد

حدث في مثل هذا اليوم: 16/ 03 /2016  

 طريان العدوان يشن غارة عىل • 
مديرية املتون بالجوف

 العدوان السعودي املجرم يعاود • 
شن غاراته عىل تعز وعمليات 

نزوح للمواطنني من بعض 

األحياء
 طريان العدوان السعودي يواصل • 

غاراته عىل مديرية خوالن 
بمحافظة صنعاء

ــة  األمني ــزة  األجه ــت  داهم
ــة  ــراً ملرتزق ــعبية وك ــان الش واللج
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــت  وضبط ــب  أرح ــة  مديري يف 
ــلحة كانت  ــات كبرية من األس كمي

بحوزتهم.
ــي يف ترصيح  ــال مصدر أمن وق
ــزة األمنية  ــرثت األجه ــبأ" ع لـ"س
ــد عمليات  ــعبية بع ــان الش واللج
ــىل مخزن ذخائر  رصد ومتابعة ع

ــلحة متنوعة يف منطقة عصام  أس
ــه تم  ــداً أن ــب ، مؤك ــة أرح بمديري
ضبط كميات كبرية من القذائف و 

الذخائر الرشاشة.
ــه تم ضبط  ــدر  أن ــح املص وأوض
ــة  ــار 75 , 85 قذيف ــف عي 109 قذائ
عيار 106 باإلضافة إىل 37 صفيحة 
ــف و 21  ــاش  14 ونص ــرية  رش ذخ
ــاش 23 , وثالث  صندوق ذخرية رش
حقائب ذخرية عيار 50 و 24 قذيفة 

هاون عيار 120 .  
ــني  باملواطن ــدر  املص ــاب  وأه
ــة  األمني ــزة  األجه ــع  م ــاون  التع
ــعبية يف اإلبالغ عن  ــان الش واللج
ــبوهة  ــارص أو تحركات مش أي عن
ــاظ عىل األمن  ــأنه الحف بما من ش
 ، ــة  العام ــكينة  والس ــتقرار  واالس
مؤكداً أن األجهزة األمنية واللجان 
ــعبية باملرصاد لكل من تسول  الش

له نفسه املساس بأمن الوطن.

مداهمة وكر ملرتزقة العدوان السعودي وضبط كميات من األسلحة يف أرحبمداهمة وكر ملرتزقة العدوان السعودي وضبط كميات من األسلحة يف أرحب

لقطات سريعة
يتصدر •  والمعاقين  بالجرحى  االهتمام   

األعلى  السياسي  المجلس  أولويات 
والحكومة .

مدى •  على  العدوان  وجه  في  الصمود   
اليمن  أن  ويؤكد  العالم  يذهل  عامين 

مقبرة للغزاة.

نـبـض

لسُت مدينتكم.. 
وال ُمْدَيتكم 

 صالح الشامي

ــا  رصاصاته ــن  م ــات  دفق ــدَة  ع ــًة  بندقي ــّدرَْت  ص
ــز، جئتك خالياً  ــوء بحبك يا تع ــي، أنا املوب باتجاه
ــك عّيل أتكئ عىل  ــا، مليئا بك وحدك،، جئت ــي أن من
ــب" يف الجحملية، أو  ــده عص ــم "عب ــطبة مطع مس
أشرتي "مشقر" من " صربية" عجوز تفرتش رصيف 
الشارع املتفرع إىل ثالثة اتجاهات، احدها يؤدي إىل 
بيتي املتواضع، الذي لم أجده، كما لم أجد مالمحك 
ــراب الذي تعمد  ــذا الركام والخ ــط كل ه البهية، وس
ــزك بني مدن الدنيا، بغنجك  القضاء عىل كل ما يمي

القروي، ونربتك املدنية عالية الثقة.
ــوت املتالصقة،  ــرب البي ــمُّ رائحة خ ــّيلْ أُش ــك ع جئت
ــع الكدم من  ــن "الربعي" م ــى بقليل م ــا أحظ أو ربم
ــن مقهى  ــاي م ــد" قبل رشاء كأس ش ــد "عم محم ي
ــل أن توقفني  ــي، قب ــتأنف جولت ــم اس ــو" ث "َمَخّس
ــوا  أحال ــن  الذي ــى  الحمق ــني  امللثم ــن  م ــة  مجموع

مدينتي إىل ثكنة عسكرية، ومتارس متداخلة.
- إىل أين تذهب؟

- لست أعلم .. جئت كي أقبِّْل َحىص مدخل حارتنا، 
فلم أجد حارتنا ..، ترى أين اختفت.

ــة يف خارصتي،  ــة البندقي ــك املجند بفوه ــي ذل لكزن
قائالً: أنت منهم؟

- نعم أنا من أبناء هذه الحارة .. نعم أنا منهم.
- ال تلعبش بالكالم .. أنت حوثي..!!

ــز رصاصاتهم  ــم، لوال تذكري أزي ــأجيب بنع كنت س
، ربما انطلقت  ــيَّ ــل وهي تنئ حزناً قرب أذن قبل قلي
ــة التي دمرت  ــا مثيل ترثي لحال املدين مجربة، لكنه

بأيدي أبنائها.. بالتعاون مع أبناء الكلب.
- اسمك، بطاقتك، تلفونك..

ــوت" وتلفوني  ــدى " مق ــي مرهونة ل ــت بطاقت - كان
ــن حظي  ــذا كان من حس ــابق، ل ــرق يف اليوم الس ح
ــماً من  ــمي، وأعطيتهم اس ــاء اس ــتطعت إخف أن اس
ــم أحد  ــتعرت اس ــتهرة يف الحارة.. اس ــماء املش األس
ــودة منذ كنت  ــز دون ع ــى. غادر تع ــي القدام جريان
ــوت القديمة، غادر مع  ــاً ألعب جوار أبواب البي صبي
أرسته، ولم يتبّق إال ذكرياته، وقطتهم املسكينة، تمؤ 
ــتأجرت البيت  ــق أليام، حتى اس ــوار الباب املغل بج
ــكينة، فأخفيتها أنا  ــرى، طردت القطة املس أرسة أخ
ــي نصيبي من " اللحمة  ــطح بيتنا، وكنت أخف يف س
ــداء كل يوم تحت لقمة،  ــاج" عىل مائدة الغ أو الدج
ــوم كذلك، حتى اعتاد عليها  وكانت بانتظاري كل ي

من يف البيت، فكانت تتناول وجبتها قريباً منا.
 " ــدي  ل ــى  تبق ــأن  ب ــون  يتضاحك ــم  وه ــي  تركون

ــوا  ــن، وقال ــذا الزم ــم – يف  ه ــد قوله ــية"- ح رومانس
ــت، ال عطوني  ــالح، ولو كن ــي ال أصلح لحمل الس أن
ــاً، ولكن (  ــاً يومي ــاً ومرصوف ــة ومرتس ــالحاً وجعب س
الحوثة) حسب تعبريهم ( مايشتوا إال رجال أشداء 
ــتوش أوادم غلط مثيل يتأوهون  ملواجهتهم، وما يش

عىل املنازل املدمرة).
ــار  ــررت اختص ــم، وق ــكاك منه ــيس بالف ــت نف  غنم
ــتلقي  ــىل مدنيتي، وهي تس ــة ع ــي املفجوع بكائيت
مثخنة بالجراح، وتتلقى املزيد، وكدت أعزي نفيس 
ــفاهاً  ــا أوحت يل ش ــا، لوال أنه ــا أغادره ــا وأن بفقده
ــن أولئك  ــخر م ــن تموت.. إنها تس ــا لم تمت، ول أنه
ــا، وإهدائها ذبيحة  ــدون التعجيل بقتله ــن يري الذي
ــا عنهم،  ــي رس حياته ــا تخف ــا.. وجدته إىل أعدائه
ــم: اطعنوا ما  ــول له ــن، وتق ــا  الفات ــم صدره تعطيه
ــوف  ــم قلبي إالّ نبضاً، وس ــئتم، لن تزيد طعناتك ش

أتربأ منكم، فلستم أبنائي أيها الجناة..
 لست مدينتكم، وال ُمْديتكم التي تسلونها عىل أبناء 

وطنكم..
 أنا تعز.. مدينة كل اليمنيني.

افـــــتـــــتـــــاح مــــــركــــــز لــــلــــعــــنــــايــــة املــــــــركــــــــزة بـــــإبافـــــتـــــتـــــاح مــــــركــــــز لــــلــــعــــنــــايــــة املــــــــركــــــــزة بـــــإبالداخلية: املرحلة الثانية من حملة التوعية مضت بنجاحالداخلية: املرحلة الثانية من حملة التوعية مضت بنجاح
صنعاء – سبأ

ــه بوزارة الداخلية العميد  ــال مدير عام العالقات العامة والتوجي ق
ــد عثمان إن املرحلة الثانية من حملة التوعية والضبط الرشطي  أحم
والتي تم تدشينها مطلع األسبوع الجاري تحت شعار " تالميذ اليوم 

قادة املستقبل" مضت بنجاح ووفق ما خطط لها .
ــة والضبط الرشطي  ــن حملة التوعي ــح أن املرحلة الثانية م وأوض
ــدة لوزارة  ــورة جدي ــدم ص ــتطاعت أن تق ــة اس ــا األربع ــالل أيامه وخ
ــذ والطالب بقضايا  ــدى اهتمام التالمي ــت م الداخلية، كما أنها عكس
ــوازات والدفاع  ــرور والج ــة املختلفة كامل ــزة الرشط ــن وعمل أجه األم

املدني والبحث الجنائي ومراكز الرشطة.
ــوراً من الثقة بني  ــتطاعت أن تبنى جس وأكد أن حملة التوعية اس
وزارة الداخلية والطالب الذين أبدوا من خالل فعاليات الحملة تفهماً 

كبرياً لعمل أجهزة الرشطة وإستعداداً إيجابياً للتعامل معها.
ــل وزير  ــة من قب ــات الحمل ــة ملجري ــام واملتابع ــاف أن االهتم وأض
ــد بن عبدالله القويس أضفى زخماً وعزز  الداخلية اللواء الركن محم

من فاعلية كوادرها املكلفني بالتنفيذ.

إب – سبأ
ــح وكيل محافظة إب عيل الزنم  افتت
ــفى  أمس مركزا للعناية املركزة بمستش
ــة  وبتكلف ــرا  رسي  14 ــعة  بس ــار،  املن

إجمالية 50 مليون ريال .

ــم  الزن ــل  الوكي ــد  أك ــاح  االفتت ويف 
ــلطة  الس ــادة  قي ــاندة  ومس ــم  دع
ــي  الت ــة  الصحي ــاريع  للمش ــة  املحلي
ــة  لخدم ــاص  الخ ــاع  القط ــا  ينفذه
ــفرهم لخارج  ــهيل عناء س املرىض وتس

املحافظة.
ــة  ــز العناي ــاح مرك ــح أن افتت وأوض
ــار التخصيص  ــفى املن ــزة بمستش املرك
ــهده  ــار ما تش ــي يف إط ــة إب يأت بمدين
ــف  مختل يف  ــاش  انتع ــن  م ــة  املحافظ
ــاع الصحي،  ــا القط ــب بما فيه الجوان
ــالد  ــا الب ــر به ــي تم ــروف الت ــم الظ رغ
ــا أن  ــار .. مبين ــدوان والحص ــراء الع ج
ــفي  باملستش ــزة  املرك ــة  العناي ــم  قس
يشكل إضافة نوعية للخدمات الطبية 

باملحافظة.
ــفى  ــر عام مستش ــار مدي ــا أش فيم
ــز  ــروس إىل أن مرك ــم مح ــار إبراهي املن
العناية مزود بأحدث األجهزة واملعدات 
ــس  التنف ــزة  أجه ــة  وخاص ــة  الطبي

الصناعي، ويضم كادراً متخصصاً.

مدينة تحت املاء يف مثلث برمودا!مدينة تحت املاء يف مثلث برمودا!
ــرباء يف علم البحار عرثوا عىل مدينة غارقة منذ 50  ــر موقع rsute.ru أن خ ذك

ألف عام يف منطقة مثلث برمودا يف املحيط األطليس.
ووفقا للموقع فقد "تمكنت، بولني زاليتسكي، مهندسة علوم البحار، مع عدد 
ــىل تجمع كبري من األهرامات الحجرية املغمورة تحت  من العلماء، من العثور ع

املياه قبالة منطقة مثلث برمودا باملحيط األطليس".
وعن االكتشاف الجديد قالت زاليتسكي: "العينات التي تم  أخذها بواسطة 
الروبوتات البحرية بينت أن تلك األبنية شيدت قبل 200 ألف عام، وغرقت تلك 

األهرامات تدريجيا لتغمر تماما تحت سطح البحر منذ 50 ألف عام تقريبا".
ــة التي تتحدث  ــات الحالي ــاك العديد من الفرضي ــة: "هن ــت املهندس وأضاف
ــدون أن هذا  ــاء التاريخ يعتق ــات، فبعض املؤرخني وعلم ــل تلك األهرام ــن أص ع
ــض اآلخر يقول أن تلك األهرامات  ــاف هو قارة أطالنتس املفقودة، والبع االكتش

تعود لحضارات متطورة كانت موجودة يف العصور القديمة".
ــة القديمة،  ــات األثري ــرات يف املخطوط ــرت عدة م ــس ذك ــر أن أطالنت  ويذك
ــق، ذكرت يف  ــن آلهة اإلغري ــاء حديثه ع ــون لها أثن ــف أفالط ــة إىل وص فباإلضاف
ــيري  ــد الفراعنة طلب من وزرائه تس ــري إىل أن أح ــة قديمة تش ــة مرصي مخطوط
ــا احتوت بعض  ــري املدينة املفقودة، كم ــة إىل الغرب، للبحث يف مص ــة بحري رحل
ــالطني الدولة العثمانية  الخرائط القديمة التي وجدت ضمن مقتنيات بعض س
ــط الحديثة، ويعتقد أنها نفس  ــرة يف البحر، ليس لها وجود يف الخرائ عىل جزي

الخرائط التي اعتمد عليها الرحالة الشهري كولومبوس يف استكشاف العالم.


