
ضبط ضبط ١٥٠٠١٥٠٠ كيلوجرام  كيلوجرام 
بارود بعمران بارود بعمران 

ــعبية  ــزة األمنية واللجان الش ــت األجه ضبط
كميات من البارود يف محافظة عمران .

ــبأ) أن األجهزة  ــي لـ(س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة  ــة الجامع ــعبية يف نقط ــان الش ــة واللج األمني
ــة 250 كيلوجرام  ــت كمي ــران ضبط ــة عم بمدين
ــيارة دينا أثناء  ــة عىل منت س ــارود كانت منقول ب
ــيارات املارة  قيامهم بعملية تفتيش روتينية للس
ــم ضبط كمية ألف و250 كيلو  من النقطة فيما ت

جراماً يف منزل أحد التجار .
ــار املصدر إىل أن كمية البارود املضبوطة  وأش
ــيارة  ــزان االحتياطي للس ــة يف الخ ــت مخفي كان
ــفت أن كمية  ــات األولية كش ــاً أن التحقيق ، مبين
ــيارة تتبع أحد  ــم ضبطها يف الس ــارود التي ت الب

التجار الذي وجد بمنزله كميات كبرية .
ولفت املصدر إىل أنه تم التحفظ عىل الكميات 

مع املتهمني لإلجراءات القانونية.

التعليم العايل:التعليم العايل:

ال مداهمة وال نهب لألرشيف والفاسدون لن يفلتوا من العقابال مداهمة وال نهب لألرشيف والفاسدون لن يفلتوا من العقاب
ــة  التعليمي ــؤون  الش ــاع  قط ــى  نف
ــايل والبحث العلمي  بوزارة التعليم الع
ــة  ــع اإلخباري ــض املواق ــه بع ــا تناولت م
ــاع للمداهمة ونهب  ــرض القط حول تع

األرشيف .
ــؤون التعليمية يف  ــاع الش ــد قط وأك
ــخة  ــبأ" نس ــالغ صادر عنه تلقت "س ب
ــه أن تلك األخبار عارية عن الصحة  من
ــة  للمداهم ــرض  يتع ــم  ل ــاع  القط وأن 
ــة واحدة من  ــل نهب أي ورق ولم يحص

األرشيف.
ــار  ــك األخب ــالغ إىل أن تل ــار الب وأش
ــة  ــا ملحاول ــب يف مجمله ــع تص والوقائ
ــا  فربكته ــادة  وإع ــداث  األح ــم  تضخي
ــة  انتهازي ــياقات  س يف  ــا  وتوظيفه

مشبوهة.
ــن موقعنا  ــالغ " ونحن وم ــال الب وق
ــد  ــوزارة نؤك ــي يف ال ــي والقانون الوظيف

ــرأي العام عدم صحة تلك  للجميع ولل
ــة القطاع  ــم مداهم ــه لم يت ــار وان األخب
ــة واحدة من  ــل نهب أي ورق ولم يحص

األرشيف ".
التعليمية  ــؤون  ــاع الش ــاب قط وأه
ــائل اإلعالم خاصة  ــه بكافة وس يف بالغ
ــة  العصيب ــروف  الظ ــذه  ه ــل  مث يف 
ــزام  والت ــة  الدق ــري  تح ــة  والحساس
ــة املهنية  ــدق واألمان ــة والص املوضوعي
وراء  ــا  انجراره ــدم  وع ــرشه  تن ــا  فيم
ــة التي تحاول عن  األجندات االنتهازي
ــالم توظيف بعض  ــائل اإلع ــق وس طري
ــيطة والعادية يف  الوقائع اإلدارية البس
ــة محددات  ــام وزعزع ــق الصف الع ش
ومسارات الرشاكة السياسية والوطنية 
ــو  ــىل النح ــام ع ــرأي الع ــويش ال وتش
ــن يف الداخل  ــداء الوط ــذي يخدم أع ال

والخارج .

ــادة  قي يف  ــا  إنن  " ــالغ  الب ــاف  وأض
ــؤون التعليمية  ــاع الش ــوزارة ويف قط ال
ــن يقف وراء  ــي ونعلم ان م ــدا نع تحدي
نرش وترسيب مثل تلك األخبار املتعلقة 
بزعم نهب أرشيف الوزارة هم مجموعة 
ــاد داخل  من املرتبطني بمنظومة الفس
مؤسسات وقطاعات التعليم العايل كما 
نعي أيضا األهداف التي يتوخونها من 

وراء فربكة من مثل هذه األكاذيب.
ــورط يف  ت ــن  ــالغ أن كل م الب ــد  وأك
ــن  ــايل ل ــم الع ــاد يف التعلي ــا فس قضاي
ــاب أيا كان ومهما حاول  يفلت من العق
ــات وأن قيادة  ــة وقائع ومغالط من فربك
ــتكمال إحالة بقية  ــتقوم باس الوزارة س
ــب العام  ــاد للنائ ــات وقضايا الفس ملف
ــة  ــري الحماي ــن توف ــؤول ع ــه املس كون
ــايل يف  ــم الع ــة التعلي ــة ملنظوم الجنائي

البالد.
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يوميات الثورة

عبدالكريم الخيواين

يف الذكرى  الثانية لرحيله
ــم  الكري ــد  ــت عب ،  عرف ــة  الثالث ــة  ــع األلفي يف مطل
يف  ــا  عصي ــيا  وسياس  ، ــا  ملتزم ــا  صحفي ــي،  الخيوان
مواجهة قوى الفساد واإلرهاب يف البالد املتحكمة باملال 
ــا واملعركة  ــة عرش عام ــلطة.....و عىل مدى خمس والس

بينه وبني هذه القوى مستمرة لم يخفت لها أوار.
ــته لصحيفة الشورى الصادرة عن حزب  خالل رئاس
ــتطاع الخيواني أن  ــعبية  اليمنية اس اتحاد القوى الش
ــة واإلعالم يف  ــوال مفصليا يف تاريخ الصحاف ــق تح يحق
ــات الصحفية، ونجح يف  ــقف الحري ــن، فقد رفع س اليم
ــتنطاق املسكوت عنه، وفتح ملفات خطرية لم تجرؤ  اس
ــتها أو  ــرية وصحفها وأقالمها عىل مناوش األحزاب الكب
حتى االقرتاب منها أو اإلشارة إليها من قريب أو بعيد.

  بعد أن نرش ملف التوريث وملفات أخرى عن فساد 
ــكات  ــتعرت معركتهم معه، وحاولوا إس ــذه القوى. اس ه
صوته، لكنهم فشلوا، فقد وجدوا أنفسهم أمام صحفي 
من طراز فريد لم تجد نفعا يف استقطابه ورشاء مواقفه 
أساليب الرتغيب ومغريات املال والسلطة ، لذلك لجأوا 
إىل أساليب الرتهيب ، فأودعوه السجن مرااات، ومارسوا 
ــب والتنكيل...لكنه كان يخرج كل  معه البطش والتعذي
مرة أكرث صالبة وأجهر  صوتا  يف فضح الفساد وأدواته. 
قبل ثورة 2011م كانت منظومة الفساد تشكل فريقا 
ــة الخيواني والقضاء عليه  ــدا ، وبالتايل فإن تصفي واح
سيجعلها يف دائرة االتهام املبارش وستتحمل املسئولية 

املبارشة عن  سالمته .
يف حديث ثنائي بعد اإلفراج عنه ذات اعتقال أخربني 
ــيد  ــه تلقى اتصاال هاتفيا من س ــهيد الخيواني  أن الش
ــجنه كانت الحفاظ عليه  ــرص  يفيد أن الغاية من س الق
ــن أن تنفذها أطراف  ــدية محتملة يمك من تصفية جس
ــذي كان  ــن األحمر ،ال ــارة إىل عيل محس ــرى يف إش أخ
ــته وتجاوزها عندما  ــهيد الخيواني قد حطم قداس الش
ــاوي) مذكرا    ــا) و (عيل كيم ـــ (عيل كاتيوش ــه بــــ نعت
ــن يف  ــتخدمها عيل محس ــلحة املحرمة التي اس باألس

حروب صعدة .
ــاال للصحفي الحر  ــي عاش مث ــم الخيوان عبدالكري
ــيايس العيص  ــىل رشف الكلمة والس ــني ع ــب األم والكات
ــتحق تكريم العالم  ــىل الرتويض ترغيبا وترهيبا، فاس ع
ــدة ووصل  ــز عاملية عدي ــل عىل جوائ ــره ، وحص وتقدي
ــفري للنوايا  ــة الصحفية كس ــب النجومي ــىل مرات إىل أع
ــة املنددة  ــات الجماهريي ــن الفعالي ــنة..    ميادي الحس
بالعدوان  تعانق يف ذكرى رحيله الثانية أصداء كلماته، 
ــيم صورته،  كمشرتك  ــم تقاس وعىل ألواح الخلود ترتس
ــة  الخارجية   …  ــوى الوطنية الرافضة للهيمن ــني الق ب
ــهيدا ......وقوى  ــود .ارتحل الخيواني ش إىل عالم الخل
ــاد وأدواتها اإلرهابية يف طريقها إىل مزبلة التاريخ  الفس
ــا …وعند الله تجتمع  ــا الخزي والعار يف الدني يالحقه

الخصوم.
ظالل شعرية
وداعا إىل الله

يا سيد األصفياء
وبوح اليتامى

وأيقونة الدرب للحاملني .
وداعا إىل واحة الضوء

حيث األرائك ال تقبل األدعياء
وال تعزف األيك لحن الخلود

إال ألمثالك الطيبني.

مشهدمشهد

حدث في مثل هذا اليوم: 17/ 03 /2016  

 أمني عام األمم املتحدة يصف • 
استهداف سوق بمديرية مستبأ 

بحجة باألكرث دموية
 طريان العدوان السعودي يشن سلسلة • 

غارات عىل مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء

 العدوان يستهدف بغارتني قلعة حريب • 
األثرية بمارب

 غارتان لطريان العدوان السعودي • 

األمريكي عىل العاصمة صنعاء
استشهاد ثالثة مواطنني بغارة للعدوان • 

السعودي األمريكي عىل محافظة تعز
 طريان العدوان يشن ثالث غارات عىل • 

مديرية أرحب بمحافظة صنعاء
 العدوان السعودي يشن ست غارات • 

عىل مديرية بني حشيش بمحافظة 
صنعاء

لقطات سريعة
حرب الصواريخ التي يقودها أبطال الجيش واللجان • 

في الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود غيرت 
المعادلة من الدفاع إلى الهجوم والقادم أدهى وأمر.

ثالث •  ال  معادلتان  ترسم  الغربي  الساحل  معارك  في 
لهما األولى يخطها طيران تحالف العدوان بمجازره 
منظومات  انهيار  والثانية  المدنيين  بحق  الوحشية 
بالصمود  اليمنيين  ارادة  أمام  االمريكي  السالح 

والمقاومة.

سيحرقون يف كل واد ..سيحرقون يف كل واد ..• • 

الدكتور صادق عادل سعد الخمييس أحتفل • 
أمس بمناسبة الخطوبة .. تهانينا 

النقيب عبدالطيف ضيف الله أحسن ضيف الله • 
صدر قرار بتعينه مديراً لفرع األحوال املدينة 

بمديرية سنحان وبني بهلول .
األخ بشري أحمد الويل رزق مولودته  البكر التي • 

اسماها "رحاب " .. تهانينا .
نجله •  بزفاف  احتفل  فاضل  حزام  عقيل  األخ 

"نائف " .. تهانينا 
األخ عبدالرزاق إسماعيل الرشيف احتفل أمس • 

بمناسبة الخطوبة .. تهانينا 

أخبار قصيرة

ـــل الــــكــــلــــوي بــزبــيــد القبض على  القبض على  ١٤٠١٤٠ متهمًا يف قضايا مختلفة متهمًا يف قضايا مختلفة ـــي ـــس ـــغ ــــز ال ــــرك ــــد كــــهــــربــــايئ مل ــــول ـــل الــــكــــلــــوي بــزبــيــد م ـــي ـــس ـــغ ــــز ال ــــرك ــــد كــــهــــربــــايئ مل ــــول م
ــاً  ــعبية 140 متهم ــان الش ــة واللج ــزة األمني ــت األجه ضبط
ــة وقعت خالل  ــا مختلف ــم وقضاي ــىل ذمة جرائ ــه ع ــتبهاً ب ومش

اليومني املاضيني يف عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح مصدر أمني يف ترصيح لـ (سبأ) أن 97 من املحتجزين 
ــني بجرائم غري  ــيمة و43 متهم ــة جس ــم جنائي ــون بجرائ متهم
جسيمة فيما تمت إحالة 29 متهماً إىل النيابة العامة الستكمال 

اإلجراءات القانونية .
ــعبية  ــان الش ــة واللج ــزة األمني ــدر إىل أن األجه ــت املص ولف

استعادت سيارتني مرسوقتني.
ــزة األمنية واللجان  ــاون املواطنني مع األجه ــن املصدر تع وثم
ــة , مؤكداً  ــكينة العام ــتقرار والس ــعبية يف حفظ األمن واالس الش

أنها لن تألو جهداً يف تنفيذ مهامها وواجباتها .

عام عام   ١٠٠١٠٠ ــن  م أقــل  يف  ستختفي  اإليــطــالــيــة  ــن (الــبــنــدقــيــة)  م أقــل  يف  ستختفي  اإليــطــالــيــة  (الــبــنــدقــيــة) 
ــة  ــة البندقي ــن أن مدين ــرباء م ــذر الخ ح
ــة العائمة"  ــم "املدين اإليطالية املعروفة باس
ــبب تغري  ــن 100 عام بس ــرق يف أقل م ــد تغ ق

املناخ.
ــة والكثري من  ــرباء أن البندقي ويقول الخ
املدن اإليطالية املتواجدة عىل ساحل البحر 
ــزوال معا يف  ــر ال ــة لخط ــي عرض األدرياتيك

حال استمرت مستويات البحر يف االرتفاع.
ــا، فإن  ووفقا للباحثني من إيطاليا وفرنس
ــبة تصل إىل 5  ــط سريتفع بنس البحر املتوس
أقدام ما يعادل 140 سنتيمرتا قبل عام 2100.
ــتوى سطح البحر  ويف املقابل، ارتفع مس
بمقدار قدم واحد (30 سنتيمرتا)يف السنوات 
ــال الباحثون من املعهد  ـــ1000 املاضية.وق ال
يف  ــني  الرباك ــوم  وعل ــاء  للجيوفيزي ــي  الوطن
إيطاليا، إن ظاهرة االحتباس الحراري تفرس 

تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر.
ــر حجر الرحى"  ــاء "محاج ودرس العلم
ــط  ــاحل البحر املتوس الدائرية عىل طول س
ــة  ــم كيفي ــة، لفه ــام املاضي ــف ع ــالل األل خ
ــد ذلك  ــطح البحر، وبع ــتويات س ــري مس تغ

ــاع  ــة ارتف ــؤ بكيفي ــاذج للتنب ــتخدموا نم اس
ــتقبل  املس يف  ــة  برسع ــر  البح ــتويات  مس

بحسب ماذكره " دييل ميل".
ــر  حج ــر  "محاج أن  ــر  بالذك ــر  والجدي
ــم  ــي ت ــة الت ــار الدائري ــي األحج ــى" ه الرح

ــرص  الع يف  ــوب  الحب ــن  لطح ــتخراجها  اس
الحجري بني 4000 و2500 قبل امليالد.

ووجد الباحثون أن 33 منطقة يف إيطاليا 
ــطح البحر  ــار تحت س ــة لخطر االندث عرض

خالل الـ100 عام املقبل.

قمر صناعي للبحث عن املاء على سطح املريخقمر صناعي للبحث عن املاء على سطح املريخ
وقعت الحكومة اليابانية قرارا يقيض بإرسال قمر صناعي صغري 

لدراسة كوكب املريخ العام 2020م.
ووفقا لصحيفة أساهي اليابانية "سيشارك يف مرشوع بناء القمر 
الصناعي الجديد كل من جامعة طوكيو الحكومية واملعهد الحكومي 

الياباني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".
ــيبلغ وزنه 100 كغ  وأضافت الصحيفة أن "القمر الجديد الذي س
ــعار القادرة عىل  ــزا بالعديد من أجهزة االستش ــيكون مجه تقريبا س

اكتشاف املاء واألوكسجني يف الغالف الجوي للكوكب األحمر".
ــم تحدد بعد  ــة ل ــلطات الياباني ــة إىل أن "الس ــارت الصحيف وأش
ــتطلق القمر الجديد، ولكن ويف حال  ــطة أي صاروخ س كيف، وبواس
ــر صناعي ياباني  ــذا القمر هو أول قم ــيكون ه ــاح تلك املهمة، س نج

سيصل إىل مدار املريخ".
ــلة لها  ــي تلك الخطوة من قبل اليابان بعد آخر محاولة فاش وتأت
ــبار  ــال املس ــخ، حيث حاولت العام 1998 إرس ــة املري يف مجال دراس
ــبب خلل يف  ــلت حينها بس ــي" ولكن املهمة فش ــي "نودزوم الفضائ

معدات املسبار.
ــاغاميهارا  ــريان يف س ــاء والط ــات الفض ــد دراس ــر أن معه ويذك
ــة املواد  ــح العام 2015م مركزا مخصصا لدراس ــة كان قد افتت الياباني
ــق بالكواكب األخرى، ومن املقرر أن يدرس هذا  واملعلومات التي تتعل

املركز املعلومات التي سرتد عن القمر الياباني الجديد عام 2020م.

الحديدة - سبأ
ــيل  ــلمت إدارة مركز الغس تس
ــة زبيد محافظة  الكلوي بمديري
ــداً كهربائياً  ــس مول الحديدة أم
ــدرة 250 كيلو فولت مقدم من  بق
مجموعة الخليل لتجارة املعادن 

لدعم املركز بالطاقة الكهربائية.
ــي  ــد الكهربائ ــيعمل املول وس
ــف  أل  50 ــه  قيمت ــغ  تبل ــذي  ال
ــز يف التيار  ــد العج دوالر عىل س
ــفى والذي  ــي للمستش الكهربائ

ــاء  ألبن ــة  طبي ــات  خدم ــدم  يق
ــاص وأبناء  ــكل خ ــة بش املديري
ــورة  بص ــاورة  املج ــات  املديري
ــل االنقطاع  ــة وخاصة يف ظ عام
ــي  الكهربائ ــار  للتي ــتمر  املس

باملحافظة.
ــة  مديري ــام  ع ــر  مدي ــن  وثم
ــعيد داؤود جرمش دعم  زبيد س
ــيل  مجموعة الخليل ملركز الغس
ــم  تقدي ــتمرار  اس يف  ــوي  الكل
ــا  منوه  .. ــة  الصحي ــات  الخدم

ــة  ــانية ملجموع ــود اإلنس بالجه
ــف معاناة مرىض  الخليل لتخفي
ــراء انقطاع  ــوي ج الكل ــل  الفش

التيار الكهربائي عن املركز.
ــر مجموعة  ــار مدي ــا أش فيم
أن  إىل  ــل  خلي ــد  حمي ــل  الخلي
ــاعدة لن تكون األخرية  هذه املس
ــا يمكن  ــىل تقديم م ــتعمل ع وس
ــن  الذي ــن  املترضري ــاعدة  ملس
ــدوان  ــراء الع ــري ج ــون الكث يعان

والحصار.


