
ـــد ـــوح ـــت ال يــــعــــالــــج  قـــــد  جـــــديـــــدة  مــــعــــويــــة  بـــكـــتـــرييـــا  ـــدزرع  ـــوح ـــت ال يــــعــــالــــج  قـــــد  جـــــديـــــدة  مــــعــــويــــة  بـــكـــتـــرييـــا  زرع 
ــاء إثباتات  ــون يف علم األحي وجد مختص
جديدة لكون التوحد ليست له طبيعة جينية 
ــض مفاعيل البكترييا يف  فقط بل يعود إىل بع

أمعاء املصاب.
ــس أدامس  ــاء جيم ــال عالم األحي ــد ق فق
ــون إن  من جامعة والية أريزونا يف مدينة توس
الباحثني أكملوا املرحلة األوىل من االختبارات 
يف املستشفى والتي أظهرت أن عمليات الزرع 
ــان من جهة وفعالة  ــبة لإلنس هذه آمنة بالنس
ــاج العلماء  ــذا يحت ــرى. ومع ه ــة أخ من جه
ــن  ــة م ــة والثالث ــني الثاني ــراء املرحلت إىل إج
ــذه الطريقة  ــبيل إيصال ه ــارات يف س االختب

لعالج التوحد إىل السوق.
ــاء األحياء  ــر من علم ــف فريق آخ واكتش
ــة أمعاء فرئان مصابة  الصيف املايض أن تنقي
ــة فيها وزرع  ــا العائش ــن البكتريي بالتوحد م
ــوارض تتصف بصحة  ــورة صغرية تابعة لق فل
ــو مرض التوحد  ــى أخالفها من نم جيدة حم

لديها.
ــرة نمو التوحد  ــرب أدامس وزمالؤه فك واخت
ــىل  ــاء ع ــة يف األمع ــا العائش ــبب البكتريي بس
ــا تراوحت أعمارهم  ــن 18 متطوع مجموعة م
بني 6 و14 عاما. استغرقت هذه التجربة نحو 
ــابيع نقى الباحثون خاللها كل أقسام  10 أس

ــت  أمعاء املتطوعني من امليكروبات التي عاش
ــة وعن طريق  ــطة مضادات حيوي فيها بواس
غسلها غسال نشطاً ثم نقلوا إىل تلك األقسام 
ميكروبات من أمعاء أقرانهم من ذوي الصحة 

الجيدة.
ــن ملحوظ  ــة إىل تحس ــذه العملي ــأدت ه ف
ــد حيث  ــني بالتوح ــال املصاب ــاة األطف يف حي
ــم  ــد لديه ــات التوح ــدة مالزم ــت ش انخفض

بمقدار 20-25%.
ــابقة  الس ــورة  الفل ــني  ب ــة  املقارن ــرت  أظه
ــف بالتنوع  ــرية تتص ــذه األخ ــدة أن ه والجدي

واالزدياد الكمي.

النائب العام يوجه باإلفراج عن النائب العام يوجه باإلفراج عن 
١٤١٤ سجينا يف باجل سجينا يف باجل
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الحديدة / سبأ
ــجينا  وجه النائب العام عبد العزيز البغدادي أمس باإلفراج عن 14 س
ــربر قانوني لبقائهم يف  ــة الحديدة لعدم وجود م ــة باجل محافظ يف مديري

السجن.
ــي وأمن مديرية باجل  ــجني االحتياط جاء ذلك خالل زيارته أمس لس
ــجون  ــجناء وقضاياهم وأوضاع الس ــا عىل أحوال الس ــي اطلع خالله والت
ــية  ــة والفنية وذلك ضمن زياراته التفقدية والتفتيش ــن الناحية القانوني م

املفاجئة للسجون وأماكن االحتجاز يف عدد من املحافظات.
ــث وأمن  ــي والبح ــجن االحتياط ــام إدارات الس ــب الع ــه النائ ــا وج كم
ــجناء للنيابة العامة للترصف فيها  املديرية برسعة إحالة ملفات بقية الس

وفقا للقانون.
ــي القايض  ــش القضائ ــس هيئة التفتي ــب رئي ــالل الزيارة نائ ــه خ رافق
ــي القايض عيل  ــة التفتيش القضائ ــاعد رئيس هيئ ــوي ومس ــور العل منص
ــايض عبدالقادر الهتاري ومدير  ــعيد الصامت ورئيس محكمة باجل الق س

بحث املديرية املقدم محمد البكريي.

ــي عدنان  ــف الفلكي اليمن كش
ــاعة  ــوايف أنه يف 20 مارس الس الش
1:29 ظهرا بتوقيت صنعاء تتعامد 
ــتواء  االس ــط  خ ــىل  ع ــمس  الش
ــدال الربيعي معلنا  ويحدث االعت
ــف  للنص ــع  الربي ــل  فص ــة  بداي
ــة منها  ــن الكرة األرضي ــمايل م الش

اليمن.
ــوايف لوكالة  ــي الش ــال الفلك وق
األنباء اليمنية سبأ " إنه يف الوقت 
ــه يكون بداية فصل الخريف  نفس
ــرة  الك ــن  م ــي  الجنوب ــف  للنص
ــمس  ــة ، وتكون حينها الش األرضي
 (148.988) ــو  نح ــافة  مس ــىل  ع
ــرت من األرض ويكون  مليون كيلو م
ــاويا  ــمس متس ــعة الش توزيع أش

عىل نصفي الكرة األرضية".
ــوم 20  ي ــمس  الش أن  ــح  وأوض

ــوف ترشق  ــارس من هذا العام س م
ــاعة  الس ــاء  صنع ــة  مدين ــىل  ع
ــة  ــن الزاوي ــا م (6:07:25) صباح
ــمتية 90درجة وتغرب الساعة  الس
ــمتية  س ــة  زاوي يف   (6:14:07)
ــار  ــول النه ــون ط ــة، ويك 270 درج
(12:06:42)، .. مشرياً إىل أن ما هو 
ــل والنهار  ــاوي اللي ــائع عن تس ش
يوم االعتدال ليس صحيحا تماما، 
ــل فلكية  ــدة عوام ــع ذلك لع ويرج
منها طول اليوم من منظور نجمي 
ــول محورها) هو  ــة ح (دورة كامل
23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان، ومن 

منظور شميس هو 24 ساعة.
ــع  الربي ــل  فص أن  إىل  ــت  ولف
ــوف ينتهي يف النصف الشمايل  س
ــدوث االنقالب  ــة بح ــرة األرضي للك
ــمس  ــي عندما تتعامد الش الصيف

ــون ذلك  ــان ويك ــدار الرسط عىل م
ــاعة 7:24 صباحا  ــام الس ــذا الع ه
ــخ 21 يونيو  ــت صنعاء بتاري بتوقي

2017م.
وذكر الفلكي عدنان الشوايف ان 
ــهد زخات  ــوف تش ــماء اليمن س س
ــهب إيتا الدلو (الدلويات) التي  ش
تحظى كل عام بمتابعة هواة الفلك 
ــماء .. متوقعا أن تكون  وعشاق الس
ــهر مايو  ذروتها يف يومي 5، 6 من ش
ــادم .. مبيناً أن ظهورها يكون يف  الق
اتجاه الرشق وتحديدا اتجاه نجمة 

ايتا يف برج الدلو.
ــة  مدين ــن  م ــع  للمتاب  " ــال  وق
ــت  وق ــل  أفض ــون  يك أن  ــاء  صنع
ــن  م ــهب  الش ــات  زخ ــاهدة  ملش
ــل طلوع  ــاعة 2:30 إىل 3:30 قب الس

الفجر .
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يوميات الثورة

خيار العمالء
ــل أن يكون له  ــون بحماس ق ــا يتنافس ــون من  التافه
مشابه  يف أي مكان يف العالم يعملون ويتبنون مشاريع 
ــم أوالً ومناطقهم  ــىل بالده ــيئة ع ــرية وس ــة حق تمزيقي
ــائل  ــدرون عناوين بارزة يف وس ــدوا بها ويتص التي زاي
ــة بجلب مزيد  ــداع العربية والعاملي ــالم الدجل والخ إع
ــاكل عىل اليمن ويؤسسون ألنفسهم  من املتاعب واملش
ــم املهانة وذل الهزيمة, أعماهم الحقد وأفقدهم  وذريته

الفجور الصواب.
ــلمنا بأن هدفهم فيه صواب وصدق   لو افرتضنا او س
ــتعانة باألجنبي  ــة فاالس ــائلهم خطأ وخطيئ ــإن وس ف
ــام وتدمري اليمن وقتل الخصم و(قتل أصحابهم  لالنتق
أيضا بنريان صديقة) تم ويتم بتعمد العدو ويتم التربير 
يَن أَْعَماالً  من قبلهم بأنه خطأ  {قُْل َهْل نُنَبُِّئكُْم ِباْألَْخَرسِ
نَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم  الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف الَْحَياِة الدُّ

ُيْحِسنُوَن صُنْعاً }.
ــة  ــت بريئ ــة وليس ــائلهم مدنس ــم ووس أهدافه  إذاً 
ــار حتى يف حنقهم وآالمهم فالغايات  فاألحرار دائما كب
ــائل نبيلة  ــق بوس ــة تتحق ــة والرشيف ــداف النبيل واأله

ورشيفة.
ــح الحقيقة  ــات الزمنية لتوضي ــا لالفرتاض  وإذا عدن
ــيكتب  ــعوديني كيف س ــن قبل الس ــن م ــت اليم إذا ُهزم
ــيذكر أن أعوان وعمالء السعودية  التاريخ ذلك؟ هل س
ــيقول  ــني هزموا خصماءهم اليمنيني ؟ أم س من اليمني
ــعودية عام 2015م والتي استمرت  يف حرب اليمن والس
ــام التحاف  ــم ق ــن ومن ث ــالل اليم ــوام تم احت ــدة أع ع
ــيم اليمن إىل عدة دويالت  ــعودي الصهيوني بتقس الس
ــتمر الضعف  ــعودية واس ــيطرة الس ــا تحت س جميعه
ــنني إىل  والهوان والرصاع بني تلك الدويالت عرشات الس

أن قام اليمنيون بثورة و.........الخ.
ــخ عنه إذا  ــيتحدث التاري ــذه صورة متخيلة ملا س  ه
انهزمنا أما يف االنتصار فسيتحدث التاريخ عن الحرب 
ــعودية عىل  ــعودية اليمنية والتي اعتدت فيها الس الس
ــدة  ــتمرت ع ــي اس ــوم26 / 3 / 2015م والت ــن يف ي اليم
ــم الفارق  ــعودية رغ ــنوات انترص اليمنيون عىل الس س
ــاد واإلمكانيات  ــالح واالقتص الهائل بني الجانبني بالس
العسكرية ورغم التأثري والتضليل اإلعالمي والسيايس 
ــون بإمكانياتهم  ــي انترص اليمني ــعوديي الصهيون الس
ــكرية  ــم بطولية وفنونا عس ــني مالح ــة محقق املتواضع
ــدة ابتكرها  ــكرية جدي ــا كعلوم عس ــدة تم إضافته فري

اليمنيون و....الخ.
ــؤال بماذا سيذكر التاريخ من وقف وأعان وتآمر   الس

وتجسس وخان اليمن مع العدو.. مشهدمشهد

حدث في مثل هذا اليوم: 18/ 03 /2016  

 ثالثة جرحى يف استهداف طريان • 
العدوان السعودي ملديرية ارحب 

بمحافظة صنعاء
 طريان العدوان السعودي َيشن • 

سبع غارات عىل مناطق متفرقة 
بمارب ويستهدف مراعي األغنام

 ثالث غارات شنها طريان • 
التحالف الظالم عىل العاصمة 

صنعاء
 العدوان السعودي يشن غارتني • 

عىل مديرية خوالن بمحافظة 
صنعاء

ــني  ــة والثالث ــدورة الرابع ــاد ال ــع انعق ــاً م تزامن
ملجلِس حقوِق االنسان يف جنيف،أقامت عدد من 
ــام مقِر األمِم املتحدة وقفة  املنظمات الحقوقية أم

تضامنية مع الشعب اليمني.

ــعودي  ــاركون انتقدوا جرائم العدوان الس املش
وحصاره لليمن، محملني الواليات املتحدة والدول 
ــاركة بقتل املدنيني وتدمري  الغربية مسؤولية املش

البنى التحتية يف اليمن.

وقفة تضامنية مع الشعب اليمني امام مقِر األمِم املتحدة يف جنيفوقفة تضامنية مع الشعب اليمني امام مقِر األمِم املتحدة يف جنيف

لقطات سريعة
واللجان •  الجيش  ألبطال  النوعية  الضربات   

الشعبية خالل األربعة والعشرين ساعة الماضية 
أحبطت مغامرة العدوان في الساحل الغربي.

وصول •  رصدت  اليمنية  االستطالع  طائرات   
مارب  في  معسكراته  إلى  العدوان   تعزيزات 
لها  واللجان  للجيش  الصاروخية  القوة  فكانت 

بالمرصاد.

نـبـض

يف الجنوب 
املحتل خيار 

واحد

حسني زيد بن يحيى

ــا الجرناالن  ــف 94م، التي انغمس فيه ــا إال مكابر، حرب صي ــي ال ينكره ــة الت الحقيق
ــي الجمعي  ــت رشخا يف الوع ــالح التكفريي، أحدث ــزب اإلص ــن وح ــاران هادي ومحس الف
ــة املغذاة من الخارج  ــنني ازداد فيه جدار الكراهي ــي عموما مع مرور الس ــي واليمن الجنوب
ــك املحافظات إيل  ــع أبناء تل ــة وعدالتها دف ــة الجنوبي ــل املظلومي ــماكة، تجاه طوال وس
ــاوية، نظام الوصاية  ــاف والعدل واملواطنة الحقوقية املتس ــارات عدة بحثا عن اإلنص خي
ــات غري  ــات وممارس ــكل ممنهج سياس ــكرية والدينية مارس وبش بأدواته القبيلية والعس
وطنية وقبيحة نفرت الجنوبيني من خيار الوحدة ، من جروح تلك املعاناة خرج ( الحراك 
ــك كانت مطالباته  ــة وما يؤكد حقيقة ذل ــتعادة الكرامة والرشاكة الوطني ــي ) الس الجنوب
باستعادة ( ج.ي.د.ش ) ورفع علمها ، أي أنه كان ضمنا يف إطار الهوية الوطنية اليمنية .

ــبب بمعاناة كل  ــام الوصاية الذي تس ــقاط نظ ــبتمرب 2014م وإس ــار ثورة 21 س انتص
ــة الجنوبية،  ــادا لحل املظلومي ــكال مدخال ج ــي وخصوصا يف الجنوب، ش ــعب اليمن الش
ــتقالل  ــيت من انتقال روح التحرر واالس قوى الهيمنة األمريكية وأدواتها الخليجية خش
ــعوب تلك الدول الخليجية املحتلة  ــورة من حدود املمالك الخليجية الجنوبية إيل ش والث
ــتعبدة والتواقة للحرية والكرامة دفعها ملعاداة ثورة 21 سبتمرب، تعويضا لخسارتها  واملس
ــاحة الجنوبية التي  ــات الخليجية إىل الس ــا بصنعاء اندفعت الرجعي ــقوط أدواته من س
تأخر تحرك قطار ثورة 21 سبتمرب إليها بفعل فاعل ، قوى الهيمنة التي كانت قد اخرتقت 
ــرب تهييج إعالمي  ــارعه بقوة املال وع ــيطرة عىل ش ــراك الجنوبي ) تمكنت من الس ( الح
ــارات أخرى، حالة  ــرف املظلومية الجنوبية إيل مس ــلفا تم ح ــرصي وطائفي أعد له س عن
ــات الجنوبية ملنع  ــعبية إىل املحافظ ــان الش ــوات الجيش واللج ــت رضورة تدخل ق فرض
ــقوطها بيد القاعدة وأخواتها، خطوة إيجابية خدشت جمالها وشعبيتها سوء اإلدارة  س

وعدم الخربة وغياب التنسيق مع الحاضن االجتماعي الجنوبي.

ــع قوى الهيمنة  ــاحة الوطنية دف ــعبية عىل الس ــيطرة الجيش واللجان الش إحكام س
ــن يف 26 مارس  ــرب عىل اليم ــالن الح ــة إىل إع ــا الخليجي ــة وأدواته ــة الصهيوني األمريكي
ــأس بها لالنخراط  ــد البعض دفع رشيحة مجتمعية ال ب ــلوكي عن 2015م، االنحراف الس
ــي للجيش واللجان  ــحاب التكتيك ــوات العدوان كمرتزقة محليني، االنس ــن تحالف ق ضم
ــان التكفريية  ــوب واملحتل والقطع ــل أبناء الجن ــن املحافظات الجنوبية جع ــعبية م الش
ــربرا ملن عرف حجم  ــروح الوطنية عند البعض يظل م ــه، التأخر يف انتعاش ال ــا لوج وجه
ــوء أمراء حرب وتكفري صيف 94م، املواطن  ــاة التي مر بها الجنوبيون تحت وطأة س املعان
ــة مطامع العدو  ــالل اتضحت له الرؤية وحقيق ــن العدوان واالحت ــي بعد عامني م الجنوب
ــعودي اإلماراتي التي لم يكن من أهدافها االنتصار ملظلوميتهم  األمريكي الصهيوني الس
ــة اليوم من انعدام  ــهده املناطق الجنوبي ــدر إخضاعهم وتدمري حارضتهم عدن، ما تش بق
ــه الجنوب  ــتقرار وغياب الخدمات .. آلخ . يؤكد حقيقة إن الواقع الذي يعيش األمن واالس
ــهد  ــإن محافظات الجنوب تش ــي الوعي الجمعي ب ــف ، تنام ــي متخل ــالل رجع اآلن احت
ــو التحرير، ألن  ــاراً واحداً ال غري، أال وه ــارات أحرار الجنوب خي ــع احتالل يجعل خي واق
تناقض االحتالل يتم حله من خالل الكفاح املسلح والعمل الفدائي والسيايس واإلعالمي 
ــك عملية  ــرشوط، مع ذل ــز وغري امل ــتقالل الناج ــق االس ــل وتحقي ــم دحر املحت ــى يت حت
ــدم الصفوف بالتحرك  ــؤولية وطنية يمنية وعىل الجنوبيني تق ــر الجنوب تظل مس تحري
ــعوديني  ــرد مرتزقة وكمتارس للس ــتخدام بعض الجنوبيني مج ــر ومنع اس ــاد للتحري الج
ــي عاصمتها ( صنعاء  ــتعادة الدولة الوطنية املركزية الت ــني، بعد التحرير واس واإلماراتي
ــية ونيابية ومحلية حرة حينها وحينها فقط يكون إلزاما وطنيا  ) وإجراء انتخابات رئاس
ــادل للقضية  ــاد الحل الع ــي - يمني إليج ــة حوار يمن ــع الجلوس عىل طاول ــىل الجمي ع

الجنوبية .

وفاة وإصابة وفاة وإصابة ٢٠٠٢٠٠  
شخص يف حوادث سري شخص يف حوادث سري 

ــب 165 آخرون يف 120  ــخصاً وأصي تويف 35 ش
ــن محافظات الجمهورية  حادثا مرورياً يف عدد م

خالل النصف األول من شهر مارس الجاري.
ـــ  ــرور ل ــة للم ــاإلدارة العام ــدر ب ــح مص وأوض
(سبأ) أن الحوادث توزعت عىل 48 حادث صدام 
ــاة و 30 انقالب مركبات ..  سيارات و 52 دهس مش
مقدراً الخسائر املادية الناجمة عن تلك الحوادث 

بحوايل 31 مليون ريال .
ــوادث إىل  ــك الح ــباب تل ــدر أس ــع املص وأرج
ــاة،  واملش ــائقني  الس ــال  وإهم ــدة،  الزائ ــة  الرسع

والتجاوز الخاطئ وأسباب أخرى.

اإلنجاب يزيد من توسط عمر اإلنساناإلنجاب يزيد من توسط عمر اإلنسان

ــويديون أن األزواج الذين يرزقون بأطفال؛ يعيشون لفرتات  أكد علماء س
أطول من الذين ال ينجبون.

ــة قال العلماء: "لقد توصلنا لتلك النتائج بعد مراجعة  وعن تلك الدراس
ــرأة كلهم من املتزوجني، لقد  ــة لـ 704 آالف رجل و725 ألف ام ــات الطبي امللف
ــر لديهم بمقدار  ــط العم ــن رزقوا بأطفال زاد متوس ــاتنا أن الذي ــت دراس بين

سنتني تقريبا".
ــايس عىل  ــكل أس ــاء: "الحظنا أن تلك النتائج تنطبق بش ــاف العلم وأض
ــط العمر بني النساء اللواتي أنجنب أطفاال ومن  الرجال، فالفروقات يف متوس

لم ينجنب كانت طفيفة جدا".
ــل انضباطا واعتمادا  ــة إىل أن الرجال بطبيعتهم أق ــار معدو الدراس وأش
ــم يجعلهم أكرث  ــال يف حياته ــاء، وربما ظهور األطف ــهم من النس ــىل أنفس ع
ــط  ــذا ما يزيد من متوس ــة، وه ــم اليومي ــم وأموره ــاء بصحته ــا واعتن التزام

أعمارهم.

تكليفه •  تم  املجاهد  عبدالله  فتحي  األخ 
مديراً إلدارة  املتابعة باإلدارة العامة للبحوث 

والتدريب بمحافظة صنعاء.
األخ فؤاد يحيى يحيى  حسني العويل تم • 

تكليفه مديرا ملكتب النقل بمديرية همدان 

أخبار قصيرة


