
ــق فـــي نــيــويــورك  ــري ــــوأ ح ــق فـــي نــيــويــورك أس ــري ــــوأ ح أس

ــخصا بينهم أربعة أطفال أمس األول يف أسوأ حريق  قتل 12 ش
ــريان يف الطابق  ــد أن اندلعت الن ــذ عقود، بع ــهدته نيويورك من ش

األريض يف مبنى سكني يقع يف حي برونكس.
ــو الذي تفقد عىل  ــس بلدية نيويورك بيل دي بالزي ورصّح رئي
ــم أن 12 نيويوركيا قتلوا"  ــفني أن ابلغك ــور مكان الكارثة "يؤس الف

مضيفا يف مؤتمر صحايف "نخىش ان نخرس مزيدا من األرواح".
ــوأ الذي شهدناه يف هذه املدينة  وأكد دي بالزيو "الحريق األس
ــن رجال اإلطفاء من إنقاذ  ــذ ربع قرن عىل األقل"، الفتا إىل تمك من

.12
ــس أن القتىل هم أربعة أطفال، ثالث فتيات   واعلنت الرشطة أم
ــابعة، وثمانية  ــوام)، وفتى يف الس ــبعة اع ــام وثالثة أعوام وس (ع

بالغني هم أربع نساء وأربعة رجال.

القبض على عصابة سرقة دراجات القبض على عصابة سرقة دراجات 
نارية بمحافظة إبنارية بمحافظة إب

إب / سبأ
ــدى  ــراد إح ــىل أف ــض ع ــة إب القب ــة بمحافظ ــزة األمني ــت األجه ألق
ــات النارية يف مدينة إب  ــات اإلجرامية املتخصصة برسقة الدراج العصاب

وضواحيها .
ــة الضبط جاءت بعد تحري  ــح مصدر أمني باملحافظة أن عملي وأوض
رجال البحث الجنائي وجمع املعلومات حيال بالغات رسقات الدراجات 
ــد الركن  ــي باملحافظة العقي ــث الجنائ ــر البح ــإرشاف من مدي ــة ب الناري

محمود محسن األسد ونائبه املقدم محمد أحمد الشيخ.
ــك الجرائم، وبعد  ــد املتهمني يف تل ــدر إىل أنه تم ضبط أح ــار املص وأش
مبارشة رئيس قسم مكافحة الرسقات العقيد بشري الجمايل التحقيق معه 
، تبني أنه من أخطر املتهمني بجرائم رسقة الدراجات النارية بمدينة إب.

ــت املصدر إىل أن التعامل الرسيع مع تلك املعلومات من قبل رجال  ولف
ــن الطبيب  ــات الرائد عبدالرحم ــم التحري ــات بقيادة رئيس قس التحري
ــار خاصة بدراجات  ــة بينها قطع غي ــن ضبط 10 دراجات ناري ــم  م مكنه

نارية.
ــم الرئييس  ــات مع املته ــج التحقيق ــوء نتائ ــدر أنه عىل ض ــد املص وأك
ــم حجزهم  ــن رشكائهم وت ــة متهمني م ــم القبض عىل خمس ــة ت يف القضي

ومبارشة أخذ محارض جمع استدالل.

ا-ثار المعمارية لمدينة إب في دراسة حديثة للباحث الحكيميا-ثار المعمارية لمدينة إب في دراسة حديثة للباحث الحكيمي

أطفال العالم يتلقون هدايا "بابا نويل" وأطفال اليمن ال يزالون تحت ا/نقاضأطفال العالم يتلقون هدايا "بابا نويل" وأطفال اليمن ال يزالون تحت ا/نقاض

  / صادق وجيه الدين
ــن املعالم  ــة إب بالكثري م ــر مدين تزخ
ــب كثرية،  ــة، من جوان ــة التاريخي األثري
منها الجانب املعماري الذي تمَّ تناوله يف 
راسة  عدٍد من الدراسات، كانت آخرها الدِّ
ــزي عبده ثابت  ها الباحث رم ــي أعدَّ الت
ــة  ــاعد يف كلي ــدرِّس املس امل ــي-  الحكيم
ــول (ُعمران  ــة صنعاء، ح اآلداب بجامع
ــة  الباقي ــة  املعماري ــا  وآثاره إب  ــة  مدين
ــة  آثاري ــة  دراس ــالمي:  اإلس ــرص  الع يف 
ــة الدكتوراه يف  ــال بها درج معمارية)؛ ن
ــن كلية اآلداب  ــالمية) م اآلثار (آثار إس

ــرص  ــة م ــيوط بجمهوري أس ــة  يف جامع
العربية، بتقدير مرتبة الرشف األوىل.

ــم  والحك ــة  املناقش ــة  لجن ــت  أعرب
ــتار عثمان-  ــة أ.د.محمد عبدالس برئاس
ــابقًا  ــوهاج س ــة س ــس جامع ــب رئي نائ
ــامة طلعت  أ.د.أس ــا)، وعضوية  (مرشفً
ــة  جامع اآلداب  ــة  كلي ــن  م ــم  عبدالنعي
ــدي  وأ.د.مج ــا)،  (مناقًش ــرة  القاه
عبدالجواد علوان من الكلية (مناقًشا)، 
ــاب من الكلية  ــيِّد أبو رح أ.د.محمد الس
ــا تتميُّز به  ــها بم (مرشفًا)؛ عن اندهاش
ــاري كبري، عىل  ــة إب من تراث معم مدين

نحو ما كشفت عنه الدراسة.

ــد درموش،  ــيل أحم ــور ع وكان الدكت
ــة  الهندس ــة  كلي يف  ــاعد  املس ــتاذ  األس
تنْيِ  ــتنْيِ مهمَّ م دراس ــد قدَّ ــة إب، ق بجامع
ــة  ــن العمارة يف إب، من ناحية الهندس ع
ــارة  (العم األوىل  يف  ــاول  تن ــة؛  املعماري
ــاء  ــم اإلنش ــني نظ ــن ب ــارصة يف اليم املع
ــة عىل مدينة  ــكل التقليدي: دراس والش
ــرى (تطوير  ــاول يف األخ ــا تن إب)، فيم
ــة  مدين يف  ــة  التقليدي ــاء  البن ــات  تقني
ــان  ــتان اللت ــا الدراس ــن)، وهم إب باليم
ــتري  ــوايل- املاجس ــىل الت ــا –ع ــال بهم ن
ــة بجامعة  ــن كلية الهندس والدكتوراه م

املنوفية يف مرص 2010م  و2015م.

استخراج استخراج ١٥٠١٥٠ قطعة حديدية من معدة مسنة قطعة حديدية من معدة مسنة

علماء روسيا يمنحون مرضى السكري أمًال جديدًاعلماء روسيا يمنحون مرضى السكري أمًال جديدًا

استخرج الجراحون 150 قطعة حديدية، من معدة مسنة روسية تبلغ 
من العمر 74 عاما، من أهايل إقليم بورياتيا يف رشق سيبرييا.

ــأن األطباء  ــم املركزي ب ــفى اإلقلي ــي يف مستش ــب الصحف ــاد املكت وأف
ــفى.  ــد نقلها إىل املستش ــبب مجهول بع ــرارة املرأة لس ــجلوا ارتفاع ح س

وأسفرت عملية تنظري بطنها عن اكتشاف 4 مسامري يف معدتها.
ــفرت عن  ــراء عملية جراحية أس ــتخراجها، قرر األطباء إج ــد اس وبع

ــامري طويلة وبراغي  ــن معدتها، بما فيها مس ــة 152 قطعة حديدية م إزال
ومزالج باب وقطع معدنية بطول 15 سنتيمرتا وحتى سلسلة فضية.

ــرأة التي رفضت  ــى دخلت تلك القطع يف معدة امل ــن غري املعلوم مت وم
إبالغ األطباء عن ذلك.

ــارة إىل أن العملية جرت دون مضاعفات، وتقيم املرأة حاليا  تجدر اإلش
يف وحدة العناية املركزة يف املستشفى.

ــة األورال االتحادية  ــن جامع ــاء م ــل علم توص
ــىل  ــادرة ع ــرة ق ــدة ومبتك ــة جدي ــية لطريق الروس
ــون من مرض  ــاس الذين يعان ــني الن ــاعدة مالي مس

السكري.
ــات الطبية  ــات والهيئ ــري من املنظم ــويل الكث وت
ــنوات األخرية  ــريا يف الس ــا كب ــم اهتمام ــول العال ح
ــر  للخط ــرا  نظ ــا،  وعالجاته ــكري  الس ــراض  ألم
ــذا املرض عىل حياة  ــكله ه الحقيقي الذي بات يش
ــرث ما يثري اهتمام العلماء هو إيجاد  املاليني. ومن أك
ــكري  ــح للنمط األول من الس ــي وناج ــالج حقيق ع
والذي يعترب األخطر واألكرث إيذاء ألعضاء الجسم.
ــي األوىل من نوعها  ــة مهمة ه ــوة علمي ويف خط
ــن علماء جامعة  ــذا النمط من املرض، تمك لعالج ه
ــاون مع زمالئهم  ــية بالتع ــة الروس األورال االتحادي
ــة األورال من  ــة يف جامع ــوم املناعي ــد العل من معه
ــاعد البنكرياس عىل  ــدة تس ــاف حلول جدي اكتش
ــولني  ــادة إنتاج هرمون اإلنس ــد خالياها وإع تجدي

الذي يضبط مستويات السكر يف الدم.

ــاء: "خالل  ــال العلم ــاف ق ــذا االكتش وحول ه
ــرئان والحيوانات  ــا عىل الف ــا التي أجريناه أبحاثن
ــكري،  ــة إليجاد عالجات جديدة ملرض الس املخربي
قمنا باختبار 3 أنماط من مركبات الـ (ثياديازول) 
بصيغها البنيوية (1 و3 و4) ملا تمتلكه هذه الصيغ 
ــدة مفيدة لصحة الخاليا  من صفات مضادة لألكس
يف الجسم. ووجدنا أن حقن هذه الصيغ الكيميائية 

ــات التي  ــد الحيوان ــة عن ــب معين ــم بنس يف الجس
ــاعد  ــكري س ــت تعاني من النمط األول من الس كان
ــكل كبري عىل ترميم خاليا البنكرياس املترضرة  بش
لديها وزاد من نسب إفراز اإلنسولني. ونتابع حاليا 
ــم اإلنسان،  أبحاثنا العتماد هذه الطريقة مع جس
ــتكون أهم خطوة من نوعها يف  ويف حال نجاحنا س

العالم يف عالج هذا املرض الخطري".

  /وديع العبيس
احتفل العالم املتحرض الواقع يف التصنيفات املتقدمة 
ملراعاة حقوق اإلنسان برأس السنة، ويف اليمن ما يكشف 
ــكرية  عورة األقوال واإلدعاءات، حيث تواصل اآللة العس
ــد الخناق  ــعودية األمريكية حصد أرواح املدنيني وش الس

عىل معيشة من ال يزال منهم عىل قيد الحياة.
ــاالت االمتهان  ــد ح ــالم حرة رص ــائل إع ــل وس وتواص
ــم لتؤكد  ــن بفعل العدوان الغاش ــان يف اليم لحقوق اإلنس

بأن العالم ال يزال يقيس األمور بازدواجية.
ــعودي جاء لريسم االبتسامة عىل  أدعى التحالف الس
ــة اننا  ــذب هذه الغاي ــة التي تك ــال، والنتيج ــفاه األطف ش
ــنوات  ــوم، وأكرث من ثالث س ــرث من 1000 ي ــا اليوم اك بلغن
ــاء وعزالً  ــعب اليمني أطفاال ونس ــعودية تقتل الش والس

بمختلف األسلحة األمريكية والربيطانية والفرنسية.
ــت الذي  ــه "يف الوق ــة عىل ان ــات اإلعالمي ــد املنص تؤك
ــعب  ــنة امليالدية 2018، الش يحتفل العالم فيه برأس الس

اليمني املسلم يباد بالصواريخ املحرمة دوليا."
ــف حيث ال "بابا  ــماس" العالم يف اليمن مختل "كريس

ــل" وهدايا اعياد امليالد لألطفال، وانما طائرات تقذف  نوي
صواريخها عىل رؤوس هؤالء األطفال.

ــالم االثنني  ــيح عليه الس ــيد املس ــرى والدة الس يف ذك
ــلة من الغارات  ــمرب شنت مقاتالت العدوان سلس 25 ديس
ــهاد  ــا أدى اىل استش ــعب اليمني مم ــة عىل الش الهمجي
ــاء  ــرص يف صنع ــه ع ــا يف منطق ــو 51 مواطن ــة نح وإصاب
ــى  ــدة ومبن ــي بالحدي ــة الجراح ــد ومديري ــة زبي ومدين

الجمارك بذمار.
ــدو فيه  ــىل نحو تب ــالد ع ــاد املي ــم بأعي ــال العال احتف
ــن الرجال  ــال واألبرياء م ــاء األطف ــة بدم ــم ملطخ أياديه
ــة الدفاع  ــف وألكذوب ــق الزي ــي يف نس ــا يأت ــاء انم والنس
ــعوب، وثقافة  ــالم بني الش ــان ونرش الس عن حقوق اإلنس

االحتكام اىل املرجعيات املتفق عليها دوليا.
ــهداء املوثقني حتى  ــدد الش ــوم يف إجمايل ع ــاك الي هن
األسبوع قبل املايض 13603 من بينهم 2.887 طفًال، 2.027 
ــال 8.689 رجًال، جميعهم  ــهداء من الرج امرأة، وعدد الش
ــى 21.812، بينهم  ــدد الجرح ــغ ع ــني.. فيما بل ــن املدني م
ــًال، وتجاوز عدد  ــرأة، 16857 رج ــال، و2.233 ام 2.722 طف

النازحني مليونني وستمائة وخمسني ألفا.
ــوم  الي ــاك  ــنة هن ــاد رأس الس ــل بأعي ــم يحتف والعال
ــجدا دمرها القصف املتواصل،  409.356 منزال، و826 مس
ــآت الحكومية والخدمية  ويف جانب البنى التحتية واملنش
ــز القانوني أن  ــد املرك ــدوان، أك ــف الع ــن قص ــرضرة م املت
ــا  صحًي ــا  ومرفقً ــفًى  مستش  301 ــتهدف  اس ــدوان  الع
و1.684منشأة حكومية و174 محطة ومولد كهرباء، و524 
ــبكة مياه، و387 شبكة ومحطة اتصاالت، و106  خزانًا وش
ــة ومعهداً،  ــتهدف 827 مدرس ــا اس ــة، كم ــآت رياضي منش
ــة، و15مطارًا،  ــأة إعالمي ــأة جامعية، و30 منش و118منش
و14ميناًء، و2144 طريقًا وجرسًا، واستهدف 3378 وسيلة 
ــتهدفت  ــذاء، و251 ناقلة وقود.. واس ــل، و548 ناقلة غ نق
ــأة، و2.256 حقًال زراعًيا، و593 سوقًا  الغارات 6.393 منش
ــود، و692 مخزن  ــع، و337 محطة وق ــا، و300 مصن تجارًي

غذاء، و245 مزرعة دواجن ومواٍش.
ــهد يف اليمن والعالم يحتفل  عىل هذا النحو يبدو املش

بأعياد السالم.

عبدالله االحمدي                                              
يوميات الثورة

الشهيد/جار الله.. الشهيد/جار الله.. 
حضور يتجدد    حضور يتجدد    

1 - لماذا قتلوا الرجل ؟؟!!
 تطل علينا الذكرى الـ 15 الغتيال القائد المفكر جار الله 
في  جرت  كثيرة  ومياه  تسر،  ال  البلد  وأوضاع  الكهالي،   عمر 
النهر، ومتغيرات أكثر ، طرأت على المشهد السياسي:  منها 
أن من يتهمون باغتيال الرجل قد رحلوا عن الواجهة،  ولم يبق 

إال القليل من األدوات اإلجرامية المختبئة وراء الظالم.
الوضع  منها  المستهدف  كان   الله  جار  اغتيال  جريمة 
أن  حينها-   - قيل  إذ  الوقت.  ذلك  في  البلد  في  السياسي 
المخابرات األردنية أسدت لعفاش االبن نصيحة التخلص من 
عفاش  والده.  بعد  بالحكم  يطمح  كان  ما  إذا  القديم  الحرس 
يعتقد  من  أي  البدائل  باستهداف  لذلك  يمهد  أيضا  كان  األب 
المنصب  إلى  الوصول  في  شعبية  لهم  أو  يطمحون،   أنهم 
القيادات  من  طابور  ضمن  الله  جار  استهداف  ويأتي  األول. 
شوارب،  وابو  وجدبان،  الدين  وشرف  كالمتوكل،   السياسية: 

والسقاف، وقبلهم ضحايا الطائرة المروحية.
الله باتصال مباشر إلى تلفونه  كان عفاش قد توعد جار 
الخاص،  لكن هناك أدوات خططت،  وأخرى نفذت،  فالقاتل 
السعواني تم تدريبه في جهاز القمش،  وإذن فالقمش وجهازه 

مشتركان في مقتل جار الله.
التحقيقات التي أجريت مع القاتل في جهاز القمش كانت 
من أجل التستر على المشاركين في الجريمة،  كما أن النيابة 
متواطئة بإخفاء،  أجزاء من التحقيقات حوالي 27 صفحة لم 

ترسل إلى المحكمة.
الجريمة من خالل عدم حرصه  له دور في هذه  اإلصالح 

على مسألة األمن في مؤتمره.
لقد اختار عفاش قتل جار الله ليضرب فيه رأس المشترك 
الرجل  قتلوا  لماذا  ذاته.  الله  جار  من  والتخلص  حينه،   في 
وهو داعية مدني،  معاد للحروب، وأول من دعا إلى التعددية 

السياسية،  قبل الوحدة في جنوب البالد؟
الديمقراطية،   أو  التعددية،   يحبذون  ال  ألنهم  قتلوه  نعم 
بالسلطة  وتحكما  وتعسفاً،   قبيلية،   عصبوية  يريدونها 

والثروة،  ال يشاركهم فيهما احد.
اليوم مطلوب من أصحاب دم الشهيد ومن الحريصين في 
حزبه الدعوة إلى فتح ملف القضية كون أشياء قد جدت في 

البالد إنصافا للضحايا،  وإحقاقا للحقوق.
2 - شيء من سيرته العطرة:

بعد حرب 94 القذرة، كان الشهيد جار الله عمر نازحا في 
العاصمة المصرية القاهرة،  وكان يعاني من آالم في جسمه 
النحيل، ومتاعب نفسية جراء الحرب،  والهزيمة التي لحقت 

بمشروع الوحدة.                                             
عرض نفسه على األطباء،  نصحوه بإجراء عملية جراحية،  
لم يكن الرجل يمتلك المال لدفع فاتورة العملية،  نصحه احد 
النفطية  الدول  احدى  سفارة  إلى  طلب  بكتابة  السماسرة 
مكيدة  واعتبرها  النصيحة،   تلك  الله  جار  رفض  المجاورة، 
المعادي  النضالي  تاريخه  عن  معيباً  وتنازال  به،  لإليقاع 
اآلالم،  على  الصبر  وفضل  الصغيرة،  والمشاريع  للرجعية، 

والموت نظيفا على التنازل لهكذا طلب.
بدون  ويهرولون  كبارا،   نعتبرهم  كنا  من  يتهافت  اليوم 
طلب إلى  براميل النفط، ودول العدوان، يفرطون بكرامتهم، 
علينا  ويخرجون  ووطنهم،   شعبهم،   على  ويتآمرون 
بالشاشات المشبوهة بكروشهم المنتفخة، وبالبدالت األنيقة،  
الليلية  والنوادي  المراقص،  في  العاهرات،   يحتضنون  وهم 
بيروت،  في  الحمراء  وشارع  القاهرة،  في  الهرم  شارع  في 
وكازينوهات،  وخمارات اسطنبول، يظهرون بصور مقززة،  

مستفزين فقراء شعبهم الصابر.
رفض جار الله أن يكتب طلبا،  بينما هؤالء يهرولون بذل،  
بالدهم  فقراء  مستفزين  شعبهم،   أعداء  إلى  أيديهم  يمدون 

المحاصرين بالقتل والموت واألمراض،  والجوع والحصار.
الذين  سبتمبر،  ثورة  بعد  ما  عمالء  على  لوم  وال  غبار،   ال 
اللجنة  ومسؤولي  النفط،   أمراء  أحذية  لعق  على  تطبعوا 
على  غبار  ال  عليه،   تطبعوا  الذي  طبعهم  الخاصة،فذاك 
المشايخ، والعسكر وكهنوت الدين، فهؤالء لحمهم،  ودمهم من 
خير آل الشيطان، ومشيخات البغاء في قطر والحمارات،  لكن 
الناس بالوطنية،  والقومية،   الذين خدعوا  أولئك  اللوم على 
واالشتراكية، والحداثة، الذين سقطوا قبل الساقطين، وهرولوا 

قبل المهرولين.
أيها المهرولون ابنكم من القمم الوطنية؟  اينكم من جار الله 

الذي فضل األلم، والموت على كتابة طلب إلى عاهرة النفط؟!
جار الله عاد إلى صنعاء  إلى حضن شعبه،  وحزبه، ألنه 
نظيف،  ووطني شريف لم يتنازل،  أو يبْع،  وظل طودا شامخا، 
لكن انتم لن تعودوا ألنكم بعتم أنفسكم (كالت ) دون رجعة. 
إلى أين ستعودون؟  من سيتقبلكم؟الم اقل لكم إننا في زمن 

السقوط العاهر؟؟!!
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مشهدمشهد

ال يجوز تفتيش األشخاص أو دخول المساكن 
ــالت البريدية أو تسجيل  أو االطالع على المراس
المحادثات السلكية أو الالسلكية أو الشخصية 
ــن النيابة العامة  ــياء إال بأمر م ــذا ضبط االش وك

أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة "

(مادة132) إجراءات جزائية

أمام  النسوة  من  ملجموعة  اعتصام 
أحد مقرات قوات االحتالل اإلماراتي 
عن  باالفراج  للمطالبة  عدن  يف 
رسية  سجون  يف  املعتقلني  ذويهن 

منذ أكرث من عام ..

ــن ــم ــي ال يف  الــــشــــمــــوع  ـــئ  ـــف ـــط ُي الــــعــــالــــم  الــــمــــيــــالد..  أعــــيــــاد  يف 


