
اعالمية المؤتمر : العراسي تعرض لمحاولة اعالمية المؤتمر : العراسي تعرض لمحاولة 
اغتيال من مسلحين في صنعاءاغتيال من مسلحين في صنعاء

مركز الشكاوى التابع للداخلية يستقبل مركز الشكاوى التابع للداخلية يستقبل 
٢٤٢٢٤٢ شكوى ويبت في  شكوى ويبت في ٢٥٫٢٢٥٫٢ ٪ منها ٪ منها

/
ــس محاولة  ــعبي العام أم ــزب املؤتمر الش ــرة االعالمية يف ح ــت الدائ دان
ــس بصنعاء نائب رئيس دائرة االعالم يف  ــتهدفت أم االغتيال اآلثمة التي اس

حزب املؤتمر الشعبي العام يحيى العرايس.
ــكرتريا اعالميا للفار هادي  ــت يف بيان إن العرايس الذي كان يعمل س وقال
ــنوات املاضية قبل عودته إىل صنعاء، تعرض أمس إلطالق نار من  خالل الس
قبل جماعة مسلحة أثناء مرور سيارته قرب منزله بشارع الستني بالعاصمة 

صنعاء من قبل عنارص مسلحة".

ــتقبل مركز الشكاوى والبالغات 189 التابع لوزارة الداخلية خالل املائة  اس
ــكوى من مواطنني حول عدد من التجاوزات  ــاعة األوىل من تدشينه 242 ش س

لبعض منتسبي وزارة الداخلية.
ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــة األنب ــه وكال ــان تلقت ــز يف بي ــت إدارة املرك وأوضح
ــتقبال باملركز تعاملوا مع أربعة آالف و365 اتصاالً هاتفياً  ــم االس موظفي قس
وأربعة آالف و193 رسالة الكرتونية، غالبيتها استفسارات فيما البقية شكاوى 

وبالغات.
ــات بلغ 242  ــز مكتملة األولي ــي تلقاها املرك ــكاوى الت ــني أن إجمايل الش وب
شكوى تم البت واملعالجة لـ 54 شكوى وبنسبة إنجاز بلغت 25,2باملائة، فيما 
ــكاوى والبقية الزالت قيد اإلجراءات واملتابعة ملعالجتها مع  ــبع ش تم إلغاء س

الجهات ذات العالقة .
ــكوى وتحويلها للجهة  ــتالم الش ــام املركز ال تنتهي بمجرد اس ــد أن مه وأك
ــاكي  ــا وإبالغ الش ــم معالجته ــى يت ــكوى حت ــة الش ــا متابع ــة، وإنم املختص

بالنتيجة.
ــني إىل رضورة تجهيز  ــكاوى والبالغات 189 املواطن ــت إدارة مركز الش ودع
ــة الفرصة  ــال باملركز إلتاح ــل االتص ــة بهم قب ــخصية الخاص ــات الش البيان

لخدمة أكرب عدد من املواطنني.
ــكاوى 189 خدمة أمنية جديدة دشنتها وزارة  يذكر أن مركز البالغات والش
الداخلية الثالثاء املايض وتتبع جهاز املفتش العام بالوزارة، ويعنى باستقبال 
شكاوى املواطنني عند حدوث أي تجاوز من رجال الرشطة أو أي من منتسبي 

وزارة الداخلية ومتابعة الشكوى حتى يتم معالجتها.
ــة واملجتمع، حيث تم  ــة بني وزارة الداخلي ــدف املركز إىل توطيد العالق ويه
تخصيص الرقم املجاني 189 كخط ساخن ومبارش بني املواطنني وقيادة وزارة 

الداخلية لالتصال به عىل مدار 24 ساعة مجانا من أي هاتف ثابت أو نقال.
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ـــْم َخـــطّـــْت ِدمـــاُهـــْم ـــــراَب ك َســـِل األع
ســــطــــوراً لــلــّصــهــاِيــنَــِة الـــُجـــنـــاِة

ـــــــِة رايـــــــٍة قـــْد وتــــحــــَت ِظـــــــالِل أيَّ
ـــالِة ـــِص ــــوِديَّ ال ــــه ـــفـــاً ي أتـَــــــْوا ِحـــلْ

ـــــأرٍض ب صـــنـــعـــوا  جــــرائــــٍم  وأيَّ 
الــكُــمــاِة يف  ـــُب  ـــَس ـــنْ تُ ــــرّاِر  ــــك ال إىل 

قالوا ِمــثــَل...  َحــزَْمــاً  بــالــَعــْصــِف  أتَـــْوا 
ـــفـــاِت ـــــــرَبِّ الـــعـــاصِ فــجــئــنــاُهــْم ِب

درٍب بــكــلِّ  الـــجـــيـــوَش  نــــرشوا  وقــــد 
ـــــارشاِت ـــــن ـــــــرِب ال فـــواَجـــهـــنـــا ب

ــوٍف ــف ص يف  َق  نُــــفَــــرَّ أْن  وشـــــــاؤوا 
ـــــــُه الــــفــــاِرقــــاِت ــــَدنــــا إل فــــوحَّ

ــــّواً ــاِت املَـــــــْوَت َج ــي ــِق ــل ــاملُ َبــــَغــــْوا ب
ـــا إلــــــــُه املُــــلــــِقــــيــــاِت ـــان ـــي ـــأح ف

ــــرصاً ــــِه ن ــــل ــــــَوْعــــــِد ال ـــــا ِب ـــــنّ وآَم
ــــاِت ــــع ــــواِق ــــــــٌع بــــكــــِل ال لــــــُه َوق

طه وَالُء  مـــــاِء  الـــــدِّ يف  ــــَع  ــــْوقَ تَــــَم
ـــَحـــمـــاِت املَـــلْ ذي  وَصِــــيِّــــِه  بـــحـــِب 

ذادوا ــَف  ــي ك ـــَدَر  ـــي َح أشـــبـــاَل  فَـــَســـْل 
ــِح ِبـــُمـــْرشَعـــاِت ــري ــج َعــــِن الـــوطـــِن ال

ـــــــــْت كـــــَل غــــاٍز ــــُهــــْم أَذلّ بــــنــــاِدقُ
ـــِة الــــُغــــزاِة ـــَم ـــِظ ــــَل أن ــــــــزَْت ك وأخ
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ــيكون  ــعب اليمني وبدا لهم بأنه س ــاء هذا العالم الظن بالش حني أس
ــلحة وأعظم  ــك األس ــون افت ــن يمتلك ــرش مم ــوش الب ــائغة لوح ــة س لقم
ــك القوى لن  ــعب الفقري واملنه ــذا الش ــب األرض وان ه ــرثوات عىل كوك ال
ــابيع يف  ــري بضعة أيام أو أس ــعودي العاملي غ ــام التحالف الس ــد أم يصم
ــون الدول واألنظمة  ــت الذي عمَيت فيه عي ــن األحوال يف ذلك الوق أحس
ــألى باألموال  ــعودية امل ــية إال عن رؤية الخزائن الس ــات السياس والكيان
ــلطنة ُعمان الشقيقة وقيادتها الرشيدة  ترى أشياًء أخرى لذلك  كانت س
ــؤوم وفضلت الوقوف عىل الحياد بعكس  لم تنخرط يف ذلك التحالف املش
ــت يف االنجرار  ــي ممن ترسع ــوار الخليج ــدان يف منطقة الج ــع البل جمي
ــراء األعراب ولم تجن غري العداء  ــة الجدد يف صح خلف مراهقات الساس
ــه كل هذا  ــد أن اقرتفت بحق ــعب اليمني بع ــع الش ــارات م ــة والث والكراهي
ــهداء  ــذه الجرائم املروعة والعبثية وعرشات اآلالف من الش ــم وكل ه الظل

واملصابني وتدمري كيل وممنهج ملرافق ومنشآت حياته اإلنسانية.
ــي الذي  ــدوان الكون ــت مبكر من الع ــان  منذ وق ــلطنة عم ــارت س اخت
ــعب اليمني بأيد وأموال عربية منذ أكرث من تسعمائة يوم  يتعرض له الش
ــب الرابح  ــب ود الجريان يف ارض الحكمة واإليمان وفضلت هذا املكس كس
ــلطانها  عىل كل املغريات واملصالح الزائلة وحالف هذه الرؤية الثاقبة لس
ــر كل اليمنيني  ــزاز وتقدي ــر باحرتام واعت ــداد وظف ــم التوفيق والس الحكي
ــب واإلكبار  ــعبا كل الح ــلطانا وحكومة وش ــوا يكنون لُعمان س ــن بات الذي

ويرون فيهم الشقيق الويف الذي ال يزال يقيم وزنا لإلخوة والجوار.
ــلطنة موقفها املرشف تجاه العدوان عىل اليمن  اليوم وقد سجلت الس
ــتقرار اليمن  ــالمة واس ــبة حرصها عىل أمن وس وأثبتت ويف أكرث من مناس
ــون مواقفهم  ــقاء العماني ــل كبري بأن يتم األش ــعبه الكريم يحدونا أم وش
اإلنسانية الرائعة تجاه اليمنيني وخاصة مع أولئك الشباب من الصيادين 
ــي الخوخة وحيس  ــاحل الغربي وتحديدا يف مديريت ــن أبناء قرى الس م
ــف العدوان  ــل جرائم تحال ــا رُحبت بفع ــم األرض بم ــث ضاقت عليه حي
ــة مهنتهم وإعالة أرسهم  ــف طائراته لقواربهم وحرمانهم من ممارس وقص
ــم اضطرتهم  ــا اعرف عددا منه ــؤالء الضحايا وأن ــة وه ــم املعدم وعائالته
ــواحل الرشقية  ــة والبحث عن لقمة العيش إىل الرحيل صوب الس الحاج
بمحاذاة الحدود العمانية بحثا عن الرزق الحالل وهناك وقع عدد منهم 
ــدي مهربي"القات"  ــة يف أي ــيل الخربة والتجرب ــباب قلي ــة من الش وخاص
ــر إىل ما يتمتع  ــؤالء املهمة بالنظ ــهل ه ــد استس ــة وق إىل األرايض العماني
ــم وقعوا يف قبضة حرس  ــات" يف اليمن من رواج ومرشوعية ولكنه ــه "الق ب
ــية  ــة أحكام قضائية قاس ــال بأنهم بصدد مواجه ــي ويق ــدود العمان الح
ــم املغلوبة عىل  ــنوات طويلة مما جعل عائالته ــجن لس قد تصل إىل الس
ــث ال عائل لهم  ــة والتعقيد حي ــة الصعوب ــانية بالغ ــة إنس ــا يف حال أمره
ــانيا  ــاحة نداء إنس ــه عرب هذه املس ــن هنا نوج ــجناء ونح ــؤالء الس إال ه
ــوس وحكومته  ــلطان قاب ــب الرحيم والرؤى الثاقبة الس ــب القل إىل صاح
ــباب بعني الرحمة والعطف وان يرأفوا  ــيدة بان ينظروا إىل هؤالء الش الرش
ــها  ــار األوضاع الصعبة التي يعيش ــم وان ُيؤخذ يف االعتب ــم وبعائالته به
ــية عىل طول الساحل  ــبب العدوان والذي يزداد رضاوة ووحش اليمن بس
الغربي وان يتم إعتاقهم وإطالق رساحهم وإسعاد قلوب عائالتهم الفقرية 
ــنوات ويحدونا  ــفاههم منذ نحو ثالث س ــمة التي غادرت ش وإعادة البس
ــاني تجاوبا من األشقاء يف  األمل والثقة الكبرية بان يجد هذا النداء اإلنس
ــباقون دائما إىل املكارم وفضائل األخالق كما نناشد القيادة  عمان فهم س
ــية ممثلة باملجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني أن  السياس
ــام واملتابعة  ــتحق من االهتم ــاني الهام ما يس تعطي هذا املوضوع اإلنس
ــان والعمل عىل إيجاد املعالجات  ــل مع الجهات املختصة يف عم والتواص
ــىل دور وزارة الخارجية  ــا ع ــاكني ونعول هن ــبة ألوضاع هؤالء املس املناس
ــام رشف املتوقد حيوية ونشاطا وان يبذل  ووزيرها املخرضم املهندس هش
ــؤالء املغرر بهم  ــد الالزم لتامني إطالق رساح ه ــع طاقمه يف الوزارة الجه م

ونسال الله العيل القدير ان يتكلل هذا العمل املُنتَظر بالنجاح املنشود.

تحذيـــر مرعب : العالم يشـــرب مياها بالســـتيكيةتحذيـــر مرعب : العالم يشـــرب مياها بالســـتيكية
ــة  ــات مائي ــون، إىل أن عين ــه باحث  نب
ــرى العثور  ــم ج ــف دول العال ــن مختل م
ــتيكية مرضة، وهو  ــىل ألياف بالس فيها ع
ــد يواجهون متاعب  ــا يعني أن الناس ق م

صحية عدة يف املستقبل بسبب التلوث.
ــة  منظم ــه  أجرت ــق  تحقي ــتعان  واس

ــاء حللوا عينات من  ــا“ بعلم ''أورب ميدي
ــوا إىل أن 83 يف  ــرش دول، فتوصل ــة ع قراب
املئة منها يشتمل عىل ألياف بالستيكية.
وبحسب ما نقلت صحيفة 'غارديان“، 
ــت من  ــي جلب ــة الت ــات املائي ــإن العين ف
ــا  تلوث ــرث  األك ــت  كان ــدة  املتح ــات  الوالي

باأللياف البالستيكية.
ــىل األلياف يف 94 يف املئة  وتم العثور ع
من املياه األمريكية التي جرى إخضاعها 
للتحليل، بما ذلك ما تم جلبه من مباني 
ــة حماية البيئة  ــرس ومقرات وكال الكونغ
يف  ــب  ترام ــرج  وب ــدة  املتح ــات  الوالي يف 
ــني الالحقتني يأتي  ــورك، ويف املرتبت نيوي
ــال تعاني املانيا  ــن لبنان والهند ، كم كل م

من ذلك.
ــت دول أوروبية مثل  ــل، كان ويف املقاب
بريطانيا وأملانيا وفرنسا أقل الدول التي 
ــتيكية إذ  ــاف البالس ــا باأللي ــرضر ماؤه ت
بلغ معدلها 1.9 لكل 500 مليليلرت مقارنة 

بـ4.8 يف الواليات املتحدة.
ــابق من  ــرباء حذروا يف وقت س وكان خ
استهالك البرش جزيئات بالستيكية، عن 
ــي تعاني بدورها  ــه البحر الت طريق فواك

من تلوث املياه بمواد البالستيك.

التغير المناخي يهـــدد ثلث أنواع الطفيليات باالنقراضالتغير المناخي يهـــدد ثلث أنواع الطفيليات باالنقراض

انهيار عصبي لمراســـل مباشـــرة على الهواءانهيار عصبي لمراســـل مباشـــرة على الهواء

ــري  التغ إن  ــة  حديث ــة  دراس ــت  قال
ــراض ثلث أنواع  ــبب بانق املناخي قد يتس

الطفيليات عىل األرض.
ــات الحية  ــات والكائن ــم الطفيلي وتض
ــدان الرشيطية  الدي ــراض  ــة لالنق املعرض
والديدان املدورة والقراد والقمل والرباغيث 

وغريها.
ــذه  ــراض ه ــن انق ــاء م ــذر العلم  ويح
ــب دورا حيويا  ــث أنها تلع ــات، حي الكائن
ــبب  ــة، وانقراضها سيس ــم البيئي يف النظ
ــم، إذ يمكن  ــذه النظ ــريا يف ه ــا كب اضطراب
ــن التنبؤ بها  ــزوات ال يمك ــؤدي إىل غ أن  ي

ــد الحياة يف  ــىل قي ــة ع ــات الباقي للطفيلي
مناطق جديدة، وهو ما سيؤثر عىل الحياة 
الربية وعىل البرش، ويساهم بشكل كبري يف 

االنقراض الجماعي السادس.
ــذي  ال ــد  الجدي ــث  البح ــتخدم  واس
 ،"Science Advances" ــة  مجل يف  ــرش  ن
ــات  ــن الكائن ــون م ــن 20 ملي ــة م مجموع
ــف التاريخ  ــد يف متح ــي تتواج ــة الت الحي
 Smithsonian" ــة ــي التابع ملؤسس الوطن
ــدة، تضم  ــات املتح Institution" يف الوالي
ــع  ــي يتوق ــات الت ــن الطفيلي ــا م 457 نوع
ــن  ضم ــة،  املناخي ــريات  بالتغ ــر  تتأث أن 

ــيناريوهات مستقبلية  نماذج مناخية وس
مختلفة.

ــط مستوى  ووجد الباحثون أن متوس
ــل إىل %10 بحلول عام  ــراض قد يص االنق
ــع إىل  ــراض ارتف ــدل االنق ــن مع 2070، ولك
الثلث يف حال تمت إضافة الكائنات الحية 

املضيفة.
ــة  ــن جامع ــون م ــني كارلس ــال كول وق
ــاد البحث  ــذي ق ــريكيل، ال ــا يف ب كاليفورني
ــدو  تب ــل..  مذه ــدد  ع ــه  "إن ــد:  الجدي
دة عىل  ــواع املهدَّ ــن أكرث األن الطفيليات م

وجه األرض".

ــون كريغ ملوقف  ــوز الربيطانية ج ــكاي ني ــل قناة س ــرّض مراس تع
ــالة إخبارية مبارشًة عىل الهواء، إذ كان يتحّدث  غريب عند تقديمه رس
ــروج بريطانيا من  ــن أبرز األحداث املتعلقة بخ ــتديو ع من داخل االس

اإلتحاد األوروبي عندما تلعثم بكالمه ما أدى إىل انهياره.
ــحاب بريطانيا من  ــغ التكّلم عن انس ــياق الحديث، أراد كري ويف س
ــحب اإلتحاد األوروبي'  ــن طريق الخطأ 'س ــاد األوروبي فقال ع اإلتح
ــه بني يديه  ــتدرك خطأه لم يكمل حديثه بل قام بوضع رأس وعندما اس
ــة األخبار  ــتدركت مقدم ــي' عدة مرّات، فاس ــم قائالً 'يا اله ــذ يتمت وأخ

الوضع وقاطعت الرسالة.
ــيني، الغريبة جعلته  ــلني السياس ــل كريغ، وهو رئيس املراس رّدة فع
ــرش  ــة فانت ــاعات القليل ــي يف الس ــل االجتماع ــع التواص ــث مواق حدي
ــك ومنهم من  ــربوا أن ما حصل مضح ــم من اعت ــة ومنه ــو برسع الفيدي

استغل الفرصة لتوجيه الرسائل السياسية.

تواصل المهرجان العيدي ا4ول 4بناء المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبيةتواصل المهرجان العيدي ا4ول 4بناء المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية
/ محمد الفائق

ــت لليوم الثالث عىل التوايل بصنعاء فعاليات املهرجان  تواصل
ــال الجيش واللجان  ــدي األول ألرس وأبناء املرابطني من أبط العي

الشعبية تحت شعار (جبهتي عيدي وعيدي جبهتي).
ــاء املرابطني  ــث الذي ضم ارس وأبن ــن اليوم الرتفيهي الثال وتضم
ــج التوعوية  ــن الفعاليات والربام ــعوب الكثري م ــاء مديرية ش من أبن
ــي املجتمعي  ــن اجل زيادة الوع ــة والثقافية م ــابقات الرتفيهي واملس
ــروض مرسحية  ــي .. اىل جانب ع ــاء الوطن ــوالء واالنتم ــث روح ال وب
وزوامل وفرق إنشادية ومسابقات ثقافية متنوعة، ووجبات غذائية.

ــام الكبيس أن  ــة عص ــة اإلرشافي ــس اللجن ــب رئي ــح نائ وأوض
ــهد اقباال واسعا وتفاعال  ــاق ويش ــتمر عىل قدم وس املهرجان مس
ــادات واسعة من مختلف  ــتهدفة وحظي بإش كبريا من االرس املس

الجبهات والفعاليات الرسمية والشعبية.
ــث كان مخصصا ألبناء وارس  ــار الكبيس إىل أن اليوم الثال وأش
ــن 400 أرسة  ــة والذي ضم أكرث م ــعوب بأمانة العاصم ــة ش مديري
ــف مديريات  ــبعني والتحرير ومختل ــني والس ــا مديريات مع يليه

العاصمة صنعاء العرش خالل األيام املقبلة.
ــن  ــة م ــوح مديري ــوم مفت ــيضم كل ي ــان س ــدا أن املهرج مؤك

ــب وتفادي  ــم والرتتي ــار التنظي ــك يف إط ــة وذل ــات العاصم مديري
التزاحم والتدافع.

ــم جحاف أن املهرجان  وأوضح رئيس اللجنة التحضريية هاش
ــتهدف  ــة يمن جود يس الذي يقام برعاية أمانة العاصمة ومؤسس
ــن ارس املرابطني من أبناء الجيش واللجان  ــرث من 4 آالف أرسة م أك
ــن  ــن الذي ــوي للمجاهدي ــم املعن ــار الدع ــك يف إط ــعبية، وذل الش

يقدمون أرواحهم فداًء للوطن.
ــز والدروع  ــع الجوائ ــث للمهرجان بتوزي ــوم الثال ــم الي واختت

التكريمية للفائزين باملسابقات.

يوم من جرائم الحرب المنسية في اليمنيوم من جرائم الحرب المنسية في اليمن
/

اطلق ناشطون وحقوقيون يمنيون ودوليون أمس عاصفة 
تغريدات واسعة يف موقع التواصل االجتماعي تويرت" حملت 

عنوان " 900 يوم من الحرب املنسية يف اليمن" .
ــليط الضوء  ــعى لتس وانطلقت العاصفة ليل أمس يف مس
ــم املروعة التي  ــر اإلحصائيات للجرائ ــرز املجازر وآخ عىل أب

ــعب  ــعودي األمريكي بحق الش ــا تحالف العدوان الس ارتكبه
اليمني.

ــي تتزامن  ــة هذه الحملة الت ــو العاصفة اهمي ــد منظم وأك
ــع مرور 900 يوم من العدوان والتدمري والقتل والحصار عىل  م
الشعب اليمني واملعاناة التي سببها العدوان بأفتك األسلحة 
يف الوقت الذي يتباهى العالم بالتجهيز ألكرب وأحدث معرض 

ــتخدمه دول العدوان لقتل املزيد  ــالح يف لندن والذي ستس س
من اليمنيني.

ــاء العالم إىل  ــن ويف انح ــرار يف اليم ــون االح ــا املنظم ودع
ــال يف ان يصل الصوت اليمني  ــاركة الفاعلة يف الحملة  ام املش
ــىل اليمن منذ  ــاوز آلة املنع املفروضة ع ــاء العالم وتج إىل انح

نحو عامني ونصف من العدوان الهمجي.

عاصفة التغريدات عاصفة التغريدات  ٩٠٠٩٠٠

ــة "إنذارا"  ــة الدولي ــة الفضائي ــم املحط ــراد طاق ــى أف تلق
ــأ خاص تم تجهيزه يف املحطة  ــب منهم االنتقال إىل مخب يطل
ــع، يف 10  ــمس وق ــار عىل الش ــد انفج ــة، بع ــاالت الطارئ للح

سبتمرب الجاري.
ويف حديث أدىل به مدير معهد الفيزياء النووية يف جامعة 
موسكو الحكومية، ميخائيل باناسيوك، أمس االثنني، لوكالة 
ــدث يف أجهزة  ــال إن "أي خلل يح ــية ق ــتي" الروس "نوفوس
ــكل خطرا  ــمس يش املحطة وينجم عن االنفجارات عىل الش
ــرض أنظمة ضمان  ــاء، فضال عن احتمال تع عىل رواد الفض

الحياة يف املحطة ألعطال مختلفة".
ــعاع الربوتوني  ــب العالم الرويس فإن مستوى اإلش وحس
يبدأ باالزدياد كلما اقرتبت املحطة من منطقة تأثري الشمس.
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