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إب / سبأ 
ــرج الدفعة الـ13 وعددهم 86  ــنان بجامعة إب أمس بتخ احتفلت كلية طب األس

خريجا وخريجة.
ــار وكيل املحافظة الدكتور عيل الزنم إىل أن جامعة إب استطاعت  ويف الحفل أش

تحقيق كثري من اإلنجازات يف شتى املجاالت ومنها افتتاح عدد من الكليات .
ــع من الكوادر  ــي احتياجات املجتم ــنان تلب ــرب أن مخرجات كلية طب األس واعت

الطبية املؤهلة.
من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور طارق املنصوب إىل أن تخرج هذه الدفعة 
يأتي بعد سنوات من الجد بذلها طالب وطالبات الكلية يف سبيل التحصيل العلمي 

يف طب األسنان.
ــو لحوم، الخريجني عىل  ــنان الدكتور فيصل أب ــدوره حث عميد كلية طب األس ب

تسخري ما لديهم من املعرفة لخدمة املجتمع .
ــنان  ــوه بما حققته الكلية مطلع هذا العام بتصدرها للمركز األول يف طب األس ون

عىل مستوى الجمهورية يف املسابقة العلمية التي أقيمت يف العاصمة صنعاء.
وقدمت يف الحفل العديد من الفقرات الفنية والرتفيهية .

ــات الراعية  ــني والجه ــني والخريج ــني واإلداري ــم األكاديمي ــك تم تكري ــب ذل عق
والداعمة.

ــام الجامعة  ــوكل وأمني ع ــور أرشف املت ــة الدكت ــال وكيل املحافظ ــرض االحتف ح
ــقاف وعميد كلية طب األسنان السابق الدكتور مختار الدميني وأمني  عبدامللك الس

عام الكلية عبده صالح العفيف وعدد من األكاديميني واإلداريني والطالب.

ــكتلندا، رعيته عىل الصالة ليصبح وريث  ــة األسقفية يف إس حّث قس بالكنيس
ــل التعجيل يف  ــيل الجنس من أج ــورج، 4 أعوام، مث ــي األمري ج ــرش الربيطان الع

موافقة الكنيسة األنغليكانية عىل زواج املثليني.
ــوورث،  ــبت ، أن القس كلفني هولدس ــع BFMTV الفرنيس، أمس الس ــر موق وذك
خادم كاتدرائية سانت ماري يف غالسكو، وهو مثيل الجنس، غرّد عرب حسابه عىل 
ــيلة األرسع لجعل الكنيسة األنغليكانية أكرث تقّبالً  موقع "تويرت" قائال: إن "الوس
ــاب  ــي ُينَعم عىل األمري جورج ذات يوم بحب ش ــني، هي الصالة ك ــاً باملثلي وترحاب

وسيم".
وقال املوقع املذكور، إن تغريدة هذا القس أثارت استهجان البعض واستغرابهم 

لهذه الدعوة الغري مسبوقة.
ــة  ــة يف إنكلرتا زواج املثليني، وذلك خالفاً للكنيس ــة األنغليكاني وال تقبل كنيس

اإلسكتلندية التي هي إحدى فروعها.
ــو املايض، كي  ــكتلندا صوّتت يف يوني ــقفية يف اس ــة األس ــار إىل أن الكنيس ويش
ــاد "بني رجل  ــزواج هو اتح ــص عىل أن ال ــارة التي تن ــن عقيدتها العب ــحب م تس
ــن الزيجات بني مثليني، ما جعلها عرضة للعقوبات  وامرأة"، واحتفلت بالعديد م

من الكنيسة األم يف إنكلرتا.
ــة إليزابيث الثانية،  ــابقاً بامللك ــندن، امللحق س ــيس غافني أش وقد وصف القس
النداء الذي وّجهه خادم كاتدرائية سانت ماري يف غالسكو، بأنه أشبه بـ"النحس 
ــحرة"، مضيفاً: "من األجدى  ــذي يتحدثون عنه يف الحكايات الخيالية عن الس ال
ــىل الزواج  ــرب اإلقدام ع ــض بواجبه كأمري ع ــورج أن ينه ــري ج ــى لألم ــا أن نتمن بن

وإنجاب األوالد"، وفق ما أدىل به لصحيفة "تايمز" الربيطانية
ــكّل مسألة االعرتاف بزواج مثليي الجنس أو سيامة املثليني، عامل تفرقة  وتش

منذ سنوات داخل الكنيسة األنغليكانية التي تضم نحو 85 مليون مسيحي.

محافظ عمران يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى محافظ عمران يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى ٢٢٢٢مايو مايو 
عمران / صفاء عايض 

ــظ  ــان محاف ــل جعم ــور/ فيص ــح الدكت افتت
ــز  ــور  عبدالعزي ــه الدكت ــران ومع ــة عم محافظ
ــكان  ــب الصحة والس ــام مكت ــر ع ــي مدي الضلع
ــر  ــارس مدي ــي ف ــور عبدالغن ــة والدكت باملحافظ
ــة املركزة  ــم العناي ــران العام قس ــفى عم مستش
ــة  ــة مائ ــة إجمالي ــو بتكلف ــفى 22ماي يف مستش
ــب الصحة  ــف دوالر  بدعم من مكت ــني أل وخمس

ومستشفى عمران ومنظمة الصحة العاملية .
ــىل أهمية هذا  ــد  املحافظ ع ــاح أك وِيف االفتت
القسم  وما سيقدمه من خدمات طبية للمرىض . 
ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــح  أوض ــه  جانب ــن  وم
الضلعي مدير عام الصحة بعمران أنه تم تجهيز 
ــغيله  ــيتم تش ــدث والتجهيزات وس ــم بأح القس
ــميه الطوارئ والعيادات مشريا إىل  جزئيا يف قس
أن إدارة املستشفى بدأت بتوسيع قسم الباطنية 
ــة ومنظمة  ــن مكتب الصح ــم م ــه بدع األرسة  في

الصحة العاملية. 
ــة العمليات  ــاح غرف ــيتم افتت ــاف انه س وأض

ــبوع املقبل  والتي تربط  ــبكة املعلومات األس وش
املحافظة بجميع املديريات  .

ــور عبدالغني فارس  ــار الدكت ــن جانبه أش م
ــي يف  ــز يأت ــة املرك ــني العناي ــاح وتدش إىل أن افتت
ــد النبوي الرشيف  ــبة مول إطار االحتفال بمناس
ــيتم تقديم الخدمات الطبية ملدة ثالثة  والذي س
ــكان  أيام بتوجيه من مكتب الصحة العامة والس
ــفيات واملراكز الصحية  ــران وجميع املستش بعم
ــرىض مجانا  ــات للم ــراء املعاين ــة بإج باملحافظ
ــة الفحوصات املخربية  ــض 50 % من كلف وتخفي
ــا  أم ــخيصية،  التش ــات  والخدم ــعاعية  والش

العمليات والرقود والعناية املركزية بـ30%  
ــر  ومدي ــان  جعم ــظ  املحاف ــد  تفق ــك  ذل إىل 
ــفى والتي  الصحة العيادات الخارجية باملستش
ــة  واطلعا  عىل  ــادة تخصصي ــن 12 عي ــون م تتك
ــها  ــا رغم األوضاع التي تعيش ــري األعمال فيه س
ــادا بجهود  الكادر  البالد من حصار وعدوان وأش
ــم الخدمات الصحية  ــي وصمودهم يف تقدي الطب

اإلنسانية للمواطنني.   

 /محمد املشخر
ــة البيضاء أمس  ــش لقاء بمحافظ  ناق
ــة املحافظ  عيل محمد املنصوري،  برئاس
ــر  بمخاط ــة  التوعي ــج  برنام ــق  فري ــم  ض
ــارات،  والغ ــروب  الح ــات  ومخلف ــام  األلغ
السبل الكفيلة بتعزيز املفاهيم التوعوية 
ــب  ــات تجن ــام وآلي ــر األلغ ــول مخاط ح

العبث بها. 
ــز  املرك ــه  ينظم ــذي  ال ــاء  اللق ــد  وأك
ــام وبتمويل  ــذي للتعامل مع األلغ التنفي
ــف,  اليونيس ــة  العاملي ــة  الطفول ــة  منظم
ــة باملحافظة  ــؤون االجتماعي ومكتب الش
ــة  توعوي ــائل  رس ــال  إيص رضورة  ــىل  ع  ,
ــروب  الح ــات  ومخلف ــام  األلغ ــر  بمخاط
ــارات الجوية التي تعرض حياة أبناء  والغ

املجتمع للخطر.
ويف اللقاء الذي حرضه وكيل املحافظة 
ــظ  ــد محاف ــيش أك ــد الوحي ــد احم محم
ــق بهذه  ــالع الفري ــة اضط ــاء أهمي البيض
ــل الحفاظ عىل  ــانية من أج املهمة اإلنس

ــني وتوعيتهم بمخاطر وآثار  أرواح املواطن
األلغام ومخلفات الحروب والغارات.

ــاء إىل رضورة  ــظ البيض ــت  محاف ولف
ــام الغريبة  ــن األجس ــرتاب م ــب االق تجن
ــاعدة الجهات املختصة  والعمل عىل مس

ــتعداد قيادة  ــا .. مؤكدا اس ــالغ عنه يف اإلب
ــق وتذليل  ــهيل مهام الفري ــة تس املحافظ

الصعوبات التي تعرتض سري أداء عمله.
ــة  التوعي ــق  فري ــس  رئي ــد  أك ــدوره  ب
الروبعي  ــاب  ــد عبدالوه ــة خال باملحافظ
أنه سيتم تنفيذ جلسات توعوية للرجال 
ــات  مديري ــبع  س يف  ــال  واألطف ــاء  والنس
ــرياس والطفة  ــاء ومك ــي مدينة البيض وه
ــاء والزاهر والطفة وذي  ومديريات البيض
ــارشا توعويا  ــهر عرب ٢٤ ن ــم  خالل ش ناع
ــذي  التنفي ــز  املرك ــن  م ــني  مدرب ــبعة  س

للتعامل مع األلغام. 
يف  ــة  املحافظ ــادة  قي ــود  بجه ــاد  وأش
مساندة ودعم الفريق وتذليل الصعوبات 

التي تواجه العمل التوعوي .

ــن  ــك دويل م ــاء فل ــق علم ــف فري اكتش
ــرا نجمة  ــانتا بارب ــة كاليفورنيا يف س جامع

"غائبة".
هذه النجمة iPTF14h1s ليست نمطية. 
ــار كبري كان من املتوقع  فهي تعرضت النفج
ــالل  ــاطعة خ ــت س ــا بقي ــا ولكنه أن يدمره

عرشات السنني. بحسب مجلة العلوم.
ــام  ــة iPTF14h1s يف ع النجم ــدت  ورص
ــان  ــك يف س ــن قبل مرصد بالمارس 2014م م
دييغو، واعتربت ذات كتلة كبرية وأن وجودها 

ــري وإطالقها  ــار الكب ــة االنفج ــى نتيج انته
ــاً كان  ــة الضوئية. أي ــن الطاق ــة هائلة م كمي
ــهر. بيد أن الباحثني  يجب أن تخمد بعد أش

اكتشفوا عام 2015م بأن سطوعها ازداد.
ــذه النجمة  ــإن ه ــني ف ــب الباحث وبحس
ــوبرنوفا اكتشفت عام  هي يف موقع نجمة س
ــن األرض  ــد ع ــرية تبع ــرة صغ 1954م يف مج
ــة، وان احتمال كون  ــنة ضوئي 500 مليون س

النجمتني مختلفتني يرتاوح بني 1و5 %.

ــعى رشكة "أفتوفاز" الروسية إىل توسيع  تس
ــياراتها، حيث عادت مؤخرا  ــواق مبيعات س أس
إىل كوبا، وبدأت للتو باستهداف السوق األردنية 

بجميع موديالت "الدا".
ــية إن  ــال املكتب الصحفي للماركة الروس وق
ــيارات "الدا" افتتح يف عمان،  ــم مبيعات س موس
ــيارات 400 مرت  ــاحة موقف الس حيث بلغت مس
ــة فبلغت 350  ــاحة موقع الصيان ــع. أما مس مرب

مرتا مربعا.
/https://arabic.rt.com/tags/lada

الدا فيستا

ــا:  ومنه ــا،  كله "الدا"  ــالت  مودي ــتباع  وس
"فيستا"، "نيفا 4+4" خماسية وثالثية األبواب، 
ــن" بسبع كراس  ــختي "ستيش "الرغوس" بنس
ــا"، "الدا كالينا كروس".  و"فرجون"، "الدا كالين
ــتقدمها  ــك عن الخدمات اإلضافية التي س ناهي
ــية للمشرتي األردني ومنها تقديم   الرشكة الروس
ــدار  ــىل م ــالء ع ــي للعم ــم الفن ــاعدة والدع املس

الساعة عند الحاجة، وملدة 3 أعوام.
يذكر أن هذه ليست الجولة األوىل للسيارات 
ــت يف الفرتة ما بني  ــية يف األردن، حيث بيع الروس

1986 و1998م نحو 9500 سيارة.

ــىل ميزة  ــس آب ع ــل وات يعم
ــتهدف "املجموعات  جديدة تس
ــع  جمي ــن  تمك ــدودة"،  املح
ــخص  املرشفني من إيقاف أي ش

آخر عن املشاركة يف الدردشة.
ــرشف عىل  ــال كنت امل ويف ح
ــال أي  ــة فيمكنك إرس املجموع
ــار اآلخرين عىل  ــالة مع إجب رس

قراءتها فقط دون القدرة عىل الكتابة أو الرد.
ــط، بحيث لن  ــؤويل املجموعات فق ــدة من قبل مس ــل امليزة الجدي ــن تفعي ويمك
 "GIF" يتمكن أي شخص آخر من إرسال رد نيص أو صور أو مقاطع فيديو أو ملفات

أو مستندات، أو حتى رسائل صوتية ومشاركة املواقع.
ــة كاملعتاد. ويف  ــيكون املرشفون قادرين عىل مواصلة الدردش وبطبيعة الحال، س
ــة، يمكنه ذلك من خالل النقر عىل إرسال  ــخص آخر املشاركة بالدردش حال أراد ش

رد عرب خاصية رسالة املرشف.

العثور على النجمة الغامضة العثور على النجمة الغامضة مناقشة سبل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر ا�لغام بمحافظة البيضاءمناقشة سبل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر ا�لغام بمحافظة البيضاء

 سيارات "الدا" الروسية تغزو ا�ردن سيارات "الدا" الروسية تغزو ا�ردن

واتس آب يمنح مشرف المجموعات حق إسكات الجميعواتس آب يمنح مشرف المجموعات حق إسكات الجميع
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ــوى الوطنية  ــب دماً واملرء يرى الق  يقطر القل
ــة االحرتاب  ــاق إىل فتن ــدوان تنس ــة للع املناهض
ــة  فرص ــعودي  الس ــام  للنظ ــر  وتوف  ، ــيل  الداخ
ــمها طوال ما  ــرب عجز عن حس ــروج من ح الخ
ــطر الشعب اليمني خالل  يقارب ثالثة أعوام ، س

يومياتها آيات الصمود والتضحية والفداء . 
ــض النظر  ــباب واملربرات وبغ ــت األس وأياً كان
ــإن املواجهات  ــذا الطرف أو ذاك ، ف ــن دوافع ه ع
ــة صنعاء ، تعترب جريمة كاملة  الدامية بالعاصم
األركان بحق الشعب اليمني وخيانة كبرية لدماء 
ــعبية ، وهي  ــان الش ــش واللج ــات الجي وتضحي
ــتقالل والتصدي  ــوض ملحمة الكرامة واالس تخ
ــعودي األمريكي و مؤامراته الرامية  للعدوان الس
ــت الطاعة  ــعب وإعادته إىل بي ــاع الش إىل إخض

السعودي . 
ــب  ــرية تص ــداث األخ ــك أن األح ــن ش ــا م وم
ــد  ــدوان ، وتع ــزة الع ــة أجه ــة أوىل يف خدم بدرج
ــعبنا وعىل  ــرة عىل ش ــات املؤام ــن حلق ــة م حلق
ــي ناهضت العدوان وصمدت  القوى الوطنية الت
ــاً يف مجابهة أعتى  ــياً وإعالمي ــكرياً وسياس عس
حرب وحصار تتعرض له اليمن طوال تاريخها !

ــامح  ــن يظن أن العدوان يمكن أن يتس  واهم م
مع أي طرف يف الداخل ، ويتوقف عن استهداف 
ــخصاً ما يتطلع إىل ((صفحة  اليمن ملجرد أن ش
ــعود  ــام آل س ــوار ونظ ــع دول الج ــدة)) م جدي

تحديداً . 
ــتهدفان ..  ــر كالهما مس ــه واملؤتم ــار الل فأنص
ــا أنه قد ينجو بمعزل  ــم أكرث من يظن منهم وواه

عن اآلخر !!
ــة بني القطبني قد أوصلت  وإذا كانت أزمة الثق
ــة  إىل هذا املنعطف الحرج ، فال  الجبهة الداخلي
ــني مطلوباً أكرث من  ــزال دور العقالء من الجانب ي
ــدة السيد عبدامللك  أي وقت مىض ، ولتكن مناش
الحوثي لرئيس املؤتمر الشعبي املدخل للتهدئة 
ــة الوطنية يف إدارة الدولة  ــادة تقييم الرشاك ، وإع

ومواجهة العدوان .. 
ــا حرباً  ــد أعلنه ــر ق ــس املؤتم ــح أن رئي صحي
ــي املزيد من االنجرار  ــة إال أن ذلك ال يعن رصيح
ــات العدوان  ــدم مخطط ــات التي تخ يف املواجه
أن  ــة  للحكم ــد  ب ال  ــة  العصيب ــروف  الظ ويف   .
ــق ، ومهما كانت  ــذا املنزل ــع حداً له تحرض وتض
التنازالت لبعضنا البعض فإنها ال تساوي شيئاً 
ــعبنا  ــرة العدوانية الكربى بحق ش ــل املؤام مقاب

وتضحيات أبنائه.

أكد عدم صحة اقتحام سفارات بالعاصمةأكد عدم صحة اقتحام سفارات بالعاصمة
مصدر بالداخلية ينفي ادعاءات إعالم العدوان مصدر بالداخلية ينفي ادعاءات إعالم العدوان 

بالسيطرة على مقرات حكومية بصنعاءبالسيطرة على مقرات حكومية بصنعاء
صنعاء / سبأ 

ــائل اإلعالمية  ــة التي تتداولها بعض الوس ــة االدعاءات الكاذب ــؤول بوزارة الداخلي ــى مصدر مس نف
ــيطرة  ــدوان يف الداخل التي تحدثت عن س ــالم مرتزقة الع ــائل إع ــدوان وامتداداتها من وس ــة للع املوالي

ملقرات حكومية يف العاصمة صنعاء.
ــف لفهم، وان الوضع يف  ــرتاء وأمنيات لقوى العدوان ومن ل ــدر أن تلك االدعاءات محض اف ــد املص وأك

صنعاء مستتب واألجهزة األمنية تقوم بدورها يف تأمني مؤسسات الدولة واستعادة األمن.
ــكينة العامة واإلبالغ  ــتقرار والس ــاندة رجال األمن يف تعزيز األمن واالس ــا املصدر املواطنني إىل مس ودع
ــبوه للمليشيات الخارجة عن القانون املوالية للعدوان يف العاصمة وباقي املحافظات..  عن أي تحركات مش

مؤكداً أن املؤسسة األمنية والعسكرية عىل أقىص درجات الجهوزية وتقوم بدورها عىل أكمل وجه.
ــن اقتحام مقار  ــاً لألنباء التي تتحدث ع ــوزارة الداخلية" إن ال صحة مطلق ــؤول ب ــال مصدر مس وق

سفارات بالعاصمة صنعاء".
ــتتب .. داعيا  ــة والوضع مس ــن الصح ــاء عارية ع ــبأ) أن تلك األنب ــح لـ(س ــدر يف ترصي ــد املص وأك
ــه إطالقها بني الحني  ــدوان ومرتزقت ــي يتعمد إعالم الع ــائعات املغرضة الت ــذر من الش ــني إىل الح املواطن

واآلخر إلقالق السكينة العامة.

ـــدة ـــدي عـــقـــاقـــيـــر ج ـــة  ـــاع ـــن فـــــي ص ـــد  ـــاع ـــس ي ـــل  ـــم ـــج ال ـــدةدم  ـــدي عـــقـــاقـــيـــر ج ـــة  ـــاع ـــن فـــــي ص ـــد  ـــاع ـــس ي ـــل  ـــم ـــج ال دم 
ــة  ــون بدراس ــروس املختص ــا ال ــاء البيولوجي ــن علم أعل
ــافاتهم يف دم  ــر، أن اكتش ــادة املتناهية الصغ ــام املض األجس
اإلبل وتبيان أرساره ستساعدهم يف استحضار عقاقري جديدة 

ضد أمراض متنوعة. 
ــع  ــكا التاب ــد بيل ــن معه ــتاروفا م ــرية كوس ــبه الخب وتش
ــادة (النانونية)  ــام املض ــية للعلوم األجس لالكاديمية الروس
ــود، حيث كل يشء يعمل هناك، ولكن ال أحد  بالصندوق األس
ــدث، ونحن نتطلع إىل هذا الصندوق  يعرف بالضبط ماذا يح

يف محاولة للفهم والوضع يف حيز التطبيق.
إن ما يسمى باألجسام املضادة املتناهية الصغر أو (نانو 
ــادة العادية التي  ــام املض ــي بوديز) فهي جزء من األجس أنت

تحوي يف داخلها عىل"كتلة بناء" واحدة جاءت مرتبة بشكل 
عشوائي، والتي عادة تكون جزيئاتها متجمعة. وبسبب ذلك 
ــة) هي أكرث إحكاما  ــام املضادة (النانوي فإن جزيئات األجس
ــتقرارا وقادرة عىل تحمل املزيد من التسخني والتفاعالت  واس

الكيميائية بما يف ذلك حمض املعدة واألنزيمات الهضمية.
ــام املضادة  ــتاروفا فإن األجس ــرأي الخبرية كوس ــا ل ووفق
ــب  وأغل ــرش  الب ــم  جس يف  ــودة  موج ــت  ليس ــة)  (النانوني
ــة  ــفت مؤخرا يف إطار دراس ــرى. ولكن اكتش ــات األخ الحيوان
ــرت  ــرش. وأظه ــماك الق ــا وأس ــل والالم ــن دم  اإلب ــات م عين
ــد لتطور العديد من  ــارب األولية أنها قادرة عىل وضع ح التج

االلتهابات الفريوسية.

يماني ما عرف كبسة وال كيك يماني ما عرف كبسة وال كيك 
رضع بارود من جرمل وزاكيرضع بارود من جرمل وزاكي


