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التطبيع مع العدو الصهيونيالتطبيع مع العدو الصهيوني

ــعودية،  ــطة الس ــرأي" اعتقال الناش ــاب "معتقيل ال ــد حس أك
ــد نرشها فيديو انتقدت فيه التوجه العربي نحو  نهى الحربي، بع

التطبيع مع  الكيان الصهيوني.
وذكر ناشطون سعوديون أن نهى الحربي استدعيت للتحقيق 
يف الثالث والعرشين من يناير، إال أنها لم تغادر املركز األمني حتى 

اآلن.
يف  ــني  املعتقل ــار  أخب ــة  بمتابع ــة  معني ــابات  حس ــارت  وأش
ــعودية مددت فرتة احتجاز نهى  ــعودية، اىل أن السلطات الس الس
ــىل خلفية  ــال نهى الحربي ع ــي اعتق ــا. ويأت ــي إىل 35 يوم الحرب
نرشها فيديو هاجمت فيه مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ــوى كيان  ــدت الحربي، يف الفيديو أن التطبيع لن يخدم س وأك

العدو، وسيرض بمصالح الدول العربية.
ــلطات السعودية  ــار إىل أن أنباء غري مؤكدة أفادت بأن الس يش
تعتقل الداعيتني نورة السعد، ورقية املحارب، إضافة إىل الناشطة 

عائشة املرزوق، دون توجيه أي تهمة لهن.

ـــــادة تــأهــيــل مـــيـــدان الــتــحــريــر ـــــادة تــأهــيــل مـــيـــدان الــتــحــريــرســـت فــــرق مــيــدانــيــة &ع ســـت فــــرق مــيــدانــيــة &ع

حرائر حيدان ومجز بصعدة يحيين  ذكرى الشهيدحرائر حيدان ومجز بصعدة يحيين  ذكرى الشهيد

صنعاء-سبأ:
ــاد أمس  ــد عب ــود محم ــة حم ــني العاصم ــد أم تفق
ــرشوع األعمال التأهيلية مليدان التحرير والذي ينفذه  م
ــة  ــي للتنمية بالتعاون مع مؤسس ــدوق االجتماع الصن

همسة حياة تحت شعار " النقد مقابل العمل" .
ــة من 50  ــة مكون ــرق ميداني ــت ف ــذ س ــث تنف حي
ــي للتنمية  ــع الصندوق االجتماع ــال وعاملة تتب عام
ومؤسسة همسة حياة، أعمال طالء األرصفة بميدان 
ــه، وتنظيف  ــوارع املحاذية ل ــر واألحياء والش التحري
ــيول ورفع املخلفات الرتابية من الشوارع  مجاري الس

الرئيسية وتنفيذ أعمال تأهيل الحدائق .
ــال واملبادرات  ــة أن هذه األعم ــد أمني العاصم وأك
ــدوق االجتماعي  ــاون مع الصن ــاءة تجري بالتع البن
ــن جراء  ــا اليم ــر به ــة يم ــة مفصلي ــة يف لحظ للتنمي

استمرار العدوان والحصار.
ــتثنائية مع  وقال" نعمل بوترية عالية وجهود اس
ــك املبادرات ومنظمات املجتمع  كل الرشكاء بما يف ذل

ــوارع واألحياء،  املدني بما يخدم املجتمع وتزيني الش
ــس اإلرادة والصمود يف مواجهة  ــو ما يبعث يف النف وه

العدوان".
ــة  ــغال العام ــب األش ــود مكت ــاد بجه ــاد عب وأش
ــدوق االجتماعي  ــاريع الصن واملجالس املحلية ومش
ــاندة ألعمال التأهيل والرتميم والصيانة  للتنمية املس

يف عدد من مديريات أمانة العاصمة.
ــة حياة  ــة همس ــن املبادرة املجتمعية ملؤسس وثم
ــة صنعاء ..  ــني العاصم ــل وتزي ــاهمتها يف تأهي ومس
ــاركة  ــع املدني إىل املش ــات املجتم ــا كافة منظم داعي
بمبادرات شبابية ومجتمعية من أجل عاصمة ترشف 

كل اليمنيني.
رافقه خالل الزيارة وكيل أمانة العاصمة املساعد 
ــغال باألمانة  ــر مكتب األش ــم الوزير ونائب مدي هاش
ــان ومرشف املرشوع من  ــدس عبدالحبيب شمس املهن
الصندوق االجتماعي للتنمية املهندس جمال مقبل 

زياد وعدد من املعنيني .

ــدان  حي ــة  مديري ــاء  نس ــت  أقام
ــة  ثقافي ــة  فعالي ــدة  صع ــة  بمحافظ

بمناسبة ذكرى الشهيد السنوية.
ــهن  ــاركات وعىل رأس ــدت املش وأك
ــهداء امليض عىل  ــات الش ــاء وأمه نس
ــة  برتبي ــدات  متعه ــهادة،  الش درب 
ــة الجهاد  ــن وبناتهن عىل ثقاف أبنائه
ــبيل الحرية ونيل  ــهاد يف س واالستش

االستقالل.
ــائي  ــك اختتم القطاع  النس إىل ذل
ــدة  ــة صع ــز بمحافظ ــة مج يف مديري

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــز  ــة مج ــر مديري ــتنكرت حرائ واس
استمرار العدوان السعودي األمريكي 
ــاء  أبن ــق  بح ــية  الوحش ــه  جرائم يف 
ــتمرار عىل درب  ــن، مؤكدات االس الوط

الشهداء.

عاصفة تغريدات لفضح آل سعود وتاريخهم ا&جراميعاصفة تغريدات لفضح آل سعود وتاريخهم ا&جرامي

٣٫١٣٫١ مليار ريال إيرادات ضرائب إب العام الماضي مليار ريال إيرادات ضرائب إب العام الماضي

ــاعة  الس ــت  انطلق
ــاء أمس  الثامنة من مس
عاصفة تغريدات محلية 
ــعة  ــة وعاملية واس وعربي
ــطون عرب  ــا ناش أطلقه
ــعود وإبراز  لفضح آل س
ــي  اإلجرام ــم  تاريخه
ــي  عرب ــتاقني  هاش ــرب  ع
وإنجليزي وتحت عنوان 

"العائلة الفاسدة".

 /  
ــة خالل العام  ــة إب إيرادات مركزية ومحلي ــب الرضائب بمحافظ حقق مكت
ــاً و898 ألفا  و282 رياال   ــا  3 مليارات و153 مليون ــغ إجماليه ــايض 2017 م بل امل
ــمرب 2017 م بلغت  542 مليونا  ــطس 2016 ديس ــجال زيادة عن الفرتة اغس مس

و144 ألفا و584 رياال بنسبة زيادة بلغت 121%.  
ــعبان مدير عام مكتب الرضائب. أوضح ذلك لـ"الثورة" األخ نجيب أحمد ش

بمحافظة إب .

تشييع جثمان الشهيد ا&عالمي عبداG المنتصر في إبتشييع جثمان الشهيد ا&عالمي عبداG المنتصر في إب
ــيع بمحافظة إب أمس يف موكب جنائزي  ش
ــه  عبدالل ــي  اإلعالم ــهيد  الش ــان  جثم ــب  مهي
ــاحات  ــاة الس ــور قن ــرص مص ــاح املنت عبدالفت

الفضائية واملخرج بإذاعة إب.
وانطلق موكب التشييع الذي تقدمه محافظ 
ــفى الثورة  ــالح، من مستش ــد الواحد ص إب عب
ــهيد  الش ــة  منطق إىل  ــة  املحافظ ــز  بمرك ــام  الع

بمديرية جبلة قرية منازل بردان.
ــرضه وكالء املحافظة  ــذي ح ــييع ال ويف التش
ــماعيل  وإس ــوكل  املت وأرشف  ــي  املليك ــارث  ح
ــة،  ــو املحافظ ــزة وإعالمي ــادق حم ــفيان وص س
ــيعون بمناقب الشهيد وإسهاماته يف  أشاد املش

ــدوان وفضح  ــع ومقارعة الع ــل معاناة املجتم نق
ــعب اليمني بالكلمة  جرائمه ومجازره بحق الش

والصورة.
فيما أوضح املحافظ صالح أن الشهيد املنترص 
ــه يف فضح جرائم  ــوم بعمل ــه وهو يق ضحى بنفس
ــة  ــس بمحافظ ــة حي ــازره يف منطق ــدوان ومج الع
ــهداء هي الطريق  الحديدة ..الفتا إىل أن دماء الش

نحو الحرية والكرامة للشعب اليمني.
ــاح املنترص  ــهيد عبدالفت ــا أكد والد الش فيم
ــهيد وكل  ــة إب، امليض عىل درب الش ــر إذاع مدي
ــهداء يف مقارعة العدوان والتصدي له حتى  الش

تحقيق النرص.

أبو بكر عبدالله
ملاذا ورط العدوان مليشيا املجلس 

االنتقايل يف جبهات الساحل؟
ــدو اإلماراتي مؤخرا  ــنه الع ــا وال مفاجئا التصعيد الذي دش ــم يكن غريب ل
بدفع ألوية المرتزقة التابعين لمليشيا المجلس االنتقالي إلى إشعال مناطق 
ــة الحديدة، فما  ــي مديرية حيس بمحافظ ــاحل وفتح جبهات جديدة ف الس
ــداث العنف  ــة طبيعية ألح ــي كان نتيج ــاحل الغرب ــي مناطق الس ــري ف يج
ــام التي اختلقها الغازي اإلماراتي في عدن باألمس وهو يجني اليوم  واالنقس
ثمار دعمه سلطة المجلس االنتقالي وتحجيمه سلطة الفار هادي وحكومته 

العميلة بعدما حشر الجميع  في دوامة الصفقات المشبوهة.
ــوى  ــن الواضح أن أحداث عدن األخيرة لم تمنح المجلس االنتقالي س م
حضور شكلي وسيطرة عسكرية شكلية ال يتوقع أن تشكل رقما في المعادلة 
ــارات) لكن المؤكد أنها  ــعودية واإلم ــي يديرها قطبا العدوان هناك (الس الت
منحت الغازي اإلماراتي مكاسب ال تخطئها العين ومفاعيلها بدت واضحة 
في بورصة المقايضات المفتوحة مع المليشيا العميلة التي شرعت بتقديم 
ــد المزيد من أبناء المحافظات الجنوبية  خدماتها للغازي اإلماراتي بحش
ــي معركته  ــدو اإلماراتي ف ــتخدمها الع ــي يس ــة الت ــيا المرتزق ــن مليش ضم

الحتالل مناطق الساحل الغربي.
ــعودي  ــهلت لتحالف العدوان الس ــي س ــعبي الت ــازات الحاضن الش قف
اإلماراتي سابقا احتالل المحافظات الجنوبية هي ذاتها التي يرتديها اليوم 
ــتخدما  ــاحل الغربي مس ــي للمضي بأهدافه بمناطق الس ــازي اإلمارات الغ
ــيا المرتزقة الجنوبيين لتالفى المواجهة مع الموقف  هذه المرة أيضا مليش
الدولي المتحفظ على أي عمليات عسكرية للعدوان باتجاه ميناء الحديدة 

قد تقود إلى تداعيات تهدد حركة المالحة الدولية في باب المندب.
ــيا  ــداث الصراع األخيرة في عدن بين المليش ــا منذ بداية أح كان واضح
ــادي وحكومته  ــعى إلى تجريد الفار ه ــة أن الغازي اإلماراتي س المتصارع
ــز النفوذ  ــل تعزي ــكرية مقاب ــية والعس ــوة السياس ــز الق ــن مراك ــة م العميل

السياسي والعسكري الشكلي للمجلس االنتقالي الجنوبي.
والرضوخ الكبير الذي أبداه المجلس االنتقالي لشروط الغازي اإلماراتي 
بضخ المزيد من مليشيا المرتزقة الجنوبيين إلى جبهات الساحل الغربي 
ــس، دون منحهم   ــى الخوخة وصوال إلى حي ــاب المندب والمخا وحت من ب
ــدن، لم يكن  ــلح في ع ــد موجة الصراع المس ــاط األنفاس بع ــة اللتق الفرص

مجانيا بل مقابل ثمن ينتظر المجلس جنيه في األيام القادمة.
ــا المجلس االنتقالي  ــول الجائزة التي ينتظره ــث اليوم يدور ح والحدي
ــول على تمثيل في أي حكومة جديدة  ــن قوات الغزو اإلماراتية في الحص م
ــيما  ــكيلها قريبا وال س ــار هادي تش ــعودي على الف ــه الس ــيفرض حليف س
ــعودي  ــد وزارة الخارجية وهي الوزارة التي ينتظر تحالف العدوان الس مقع
ــاطه من الداخل إلى الخارج  اإلماراتي أن تتيح للمجلس االنتقالي نقل نش
ــيتبعها تغيير شامل في البعثات الدبلوماسية بالخارج بعناصر  بخطوة س
سيعتمد عليها تحالف العدوان في قيادة تحركات تسعى إلى حشد التأييد 

اإلقليمي والدولي لمشروع االنفصال .
ــف العدوان صعوبة  ــنطن ودول تحال ــتنادا إلى إدراك واش يأتي ذلك اس
ــتقلة في ظل  ــوب اليمن بدولة مس ــب بانفصال جن ــم أي تحركات تطال دع

موقف إقليمي ودولي يناهض كليا أي مشاريع تهدف إلى تقسيم اليمن.
ــات الدولية عنه  ــة إبعاد االتهام ــاوالت العدو اإلماراتي اليائس ورغم مح
بالضلوع في دعم مشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله إال أن التداعيات 
التي حركها الغازي اإلماراتي بأيادي المرتزقة الجنوبيين مؤخرا في مناطق 
ــه في مخطط  ــوح على ضلوع ــديد الوض ــي قدمت دليال ش ــاحل الغرب الس
ــيم اليمن بزرع فتائل صراع طويل تحركه دولة  واضح لفصل الجنوب وتقس
ــاض وتتجاذبها  ــة عمالء الري ــرعية مع حكوم ــة تتصارع  الش جنوبية هش

مراكز قوى داخلية متناحرة.
رهانا على الوقت سيستمر الغازي اإلماراتي في لعبة مقايضات مفتوحة 
ــع المزيد من أبنائها  ــق أهدافها القريبة بدف ــع المجلس االنتقالي لتحقي م
ــا البعيدة في  ــا أهدافه ــاحل الغربي وأيض ــي مناطق الس ــودا لحروبه ف وق
ــى أن تتحول في  ــابة التي يخش ــراغ المحافظات الجنوبية من القوة الش إف
ــوب، في حين  ــاريعه في الجن ــة وطنية تناهض مش ــتقبل إلى مقاوم المس
ــس االنتقالي لن يجني في المدى  ــير كثير من المعطيات إلى أن المجل تش
القريب سوى سلطات شكلية تضعه فقط في حال استعداد لجوالت حروب 

قادمة.

مشهدمشهد

قافلة غذائية للجيش واللجان من أسر الشهداء بمديرية خمر قافلة غذائية للجيش واللجان من أسر الشهداء بمديرية خمر 

عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

عصابة عصابة ٧٧//٧٧ وسفاح  وسفاح 
اسمه الفأر هادياسمه الفأر هادي

في األسطورة أن فأرا كان سببا في خراب سد مارب،  والحضارة 
اليمنية في ذلك العصر.

وفي واقعنا المعاصر هناك فأر اسمه هادي الدنبوع كان ومازال 
سببا للدمار والخراب والقتل الذي حل بالشعب اليمني منذ مذبحة 
13 يناير 1986 م مرورا بعدوان 1994م على الجنوب واالنقالب على 
األمريكي،  السعودي  العدوان  استدعاء  وحتى  السلمية،   الوحدة 
من قبل الدنبوع وعصابة 7/7 ثم سفك دماء الجنوبيين في 28 يناير 

الفائت وما بعده.
الدنبوع - مثل كثيرين - ال يتعظ من أحداث التاريخ،  فهو كائن 
المستعمر  جيش  في  جنديا  كان  أن  منذ  والعمالة  الخيانة  أدمن 

البريطاني يتآمر على الشعب ويحارب ثوار 14 أكتوبر.
الفندم  يتزعمه  الذي،  االنتقالي  المجلس  مليشيا  بسيطرة   
عيدروس الزبيدي على مدينة عدن تكون ما تسمى بالشرعية قد 
التي وفرت غطاء للعدوان لم يعد لها  انتهت عمليا، هذه العصابة 
الزيف  أدمنت  التي  الكاذبة  الفضائيات  الهدرة من تلك  وجود غير 
وأدواتها  المتوحشة،  واالمبريالية  االستعمار  لمشاريع  والترويج 

الرخيصة في المنطقة.
اآلن كشف الغطاء عن مشاريع العدوان الذي ادعى انه جاء  من 

اجل تأمين اليمنيين. وعودة ما يسميه الشرعية.
وللحقيقة أن العدوان جاء لقتل اليمنيين وتدمير بالدهم،  وتمزيق 

وحدتهم وأرضهم، ونهب ثرواتهم.                                         
لحوم  من  يشبعا  لم  مفسد  علي  المجرم  ومعه  هادي  السفاح 
اليمنيين،  ولم يرتويا من دمائهم،  ومازاال على إصرارهما في العمالة 

وسفك الدماء.
الماضي  القرن  ثمانينيات  منذ  معروف  إرهابي  هو  مفسد  علي 
دوالر  آالف  عشرة  مقابل  اإلرهاب  لقوى  اليمنيين  يبيع  كان  حينما 
عن كل رأس بقر،  وكانت معسكرات ما تسمى بالفرقة األولى مطوع 
مقرا لتجميعهم،  وتدريبهم، وإرسالهم إلى أماكن الصراعات حسب 
الطلب، ثم تم استدعاوهم في حرب 94 ليقاتلوا الجنوب واالشتراكي.

الشعب  ليقاتلوا  اإلرهابيين  كل  استدعوا  فقد  الكرة  تعاد  اآلن 
اليمني من أجل بسط النفوذ السعودي على اليمن،  وعودة الفساد.

ألوية ما تسمى بالحماية الرئاسية في عدن هم مجاميع إرهابية 
الجنوب،   في  اليمنيين  لقتل  والخارج  الداخل  من  تجميعهم  تم 

ومحاربتهم في الشمال.
القضية  لطمس  الجنوبي  الحراك  على  االنقالب  البداية  كانت 
ما  وحماية  الستعادة  الجنوب  إلى   7/7 عصابة  وعودة  الجنوبية 

نهبه علي مفسد وأوالد األحمر وبقية العصابة في الجنوب.
انطالق  محطات  عن  عبارة  كانت  الرئاسية  الحماية  معسكرات 
للقاعدة وداعش التي يقودها علي محسن تحت غطاء الشرعية،  
ولقد شاهد الناس أن معسكر اللواء الرابع حماية في دار سعد كان 
وتخريج  الناسفة،  األحزمة  وصناعة  السيارات،  لتفخيخ  مكانا 

عصابات االغتياالت التي لم يسلم منها، حتى أئمة المساجد..
عصابة 7/7 كانت تستقوي بألوية الحماية الرئاسية التي يديرها 
يمولها  محسن  علي  وكان  والقاعدة،   وداعش  االخوان  من  قادة 
بالسالح استعدادا لالنقضاض على المقاومة الجنوبية والمجلس 
االنتقالي الذين يعارضون حكم عصابة 7/7 وعلى رأسها المرتزق 

علي محسن .
من  الذي  طروادة  حصان  يمثل  فكالعادة  الدنبوع  هادي  أما 
خالله تتمكن عصابة 7/7 من العودة إلى الجنوب والتحكم بمصير 
رئيسا  الدنبوع  اختيار  وما  االخوان،  مشاريع  وتمرير  الجنوبيين، 
من قبل عصابة بيت األحمر إال لهذا الغرض، ويعلم الجميع الهدف 
من الضغط على الدنبوع تعيين علي محسن نائبا للرئيس من اجل 
كان  والذي  الدنبوع  على  االنقالب  حال  في  الرئاسة  إلى  الصعود 
يخطط له من قبل عصابة 7/7 وسوف تنفذه األلوية الرئاسية،  ولذلك 
يقال أن منع الدنبوع من العودة إلى عدن كان خوفا من القضاء عليه.

استباقا  كان  االنتقالي  المجلس  قبل  من  عدن  في  حدث  ما 
لألحداث إذ تغدى االنتقالي بعصابة 7/7 قبل ان تتعشى به.

    االحتالل السعو/ حماراتي له أجنداته وحساباته تجاه بيادق 
االرتزاق التي يحركها،  فهو يحرض الجميع ضد الجميع من اجل 
انه  اليد،  وكل يحسب  المكونات،  ليجعلها في قبضة  أضعاف كل 

صاحب الحظوة.
الدنبوع  على  تسيطر  التي  االخوان  جماعة  يقرب  السعودي 
وتملي عليه ما تريد، بينما الحماراتي يستقطب الجماعات السلفية 

والمجلس االنتقالي،  وهدف االحتالل واحد ال يتغير.
مملكة داعش تحتفظ بالدنبوع وجماعة الفنادق كرهائن لضمان 
تحتجز  بينما  العدوان،   شرعية  تسميه  وما  العدوان،   استمرار 
اإلمارات عوائل قادة المجلس االنتقالي من أمثال عيدروس الزبيدي 
والمتطرف اإلرهابي بن بريك كضمان لتنفيذ أجنداتها االستعمارية.

اآلن يظهر في المشهد العدواني طرف آخر صنعته اإلماراتي، هو 
المرتزق طارق عفاش النافر بجلده من صنعاء والذي ترعاه اإلمارات  
وتستخدمه كفزاعة ضد اآلخرين الذين فشلوا في تحقيق أي انتصار 

للعدوان.
نظام  وجود  يؤرقهم  الستينات  منذ  والسعودية  الخليج      
جمهوري في اليمن على الحدود من ممالكهم وعبيدهم، وزاد من 
هذا األرق الدعوات والتوجه لبناء دولة مدنية تسودها الديمقراطية 
وحرية التعبير،  ولذلك فقد وجد هؤالء البدو حديثو النعمة الفرصة 
سانحة للقضاء على الجمهورية اليمنية واحتالل وتجزئة  أرضيها.

الدماء ليس للجنوبيين  السفاح هادي فمازال يحن لسفك  أما   
فحسب، بل هذه المرة لكل أبناء اليمن. أما عصابة 7/7 فمازالت تحلم 

بالعودة إلى الحكم،حتى ولو على ظهر دبابة االحتالل.                         
وال عزاء للمرتزقة والمغفلين، ويظل االحتالل ومرتزقته يسفكون 

الدم اليمني.
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كاتب مصري يحذر من كارثة سرقة وتدمير كاتب مصري يحذر من كارثة سرقة وتدمير 
آثار وتاريخ اليمنآثار وتاريخ اليمن

قال الكاتب املرصي عبدالنارص سالمة أن 
حضارة اليمن يتم نقلها عىل مراكب وطائرات 

إىل خارج اليمن.
ــة  ــه يف صحيف ــال ل ــالمة يف مق ــار س وأش
ــا يتعلق  ــة كل م ــه يتم رسق ــوم أن ــرصي الي امل
ــعاب  ــي من آثار وش ــخ اليمن ــرتاث والتاري بال
ــادرة  ــور ن ــيوف وطي ــر وس ــة وخناج مرجاني
ــىل رشاء األرايض  ــالوة ع ــرة ع ــجار معم وأش
والعقارات خصوصاً يف جزيرة سقطرى التي 
صنفت ضمن مواقع الرتاث العاملي يف 2008م 
ــم وفقاً  ــق غرابة يف العال ــرث املناط ــت بأك ولقب

لصحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية.
ــح من الواضح أن  ــالمة إىل أنه أصب ونوه س

ــعى إىل محو حضارة اليمن  هناك أنظمة تس
ــاء حضارات مصطنعة من خالل نهب  وإنش
ــارة إىل ما  ــدم يف إش ــة يف الق ــارات موغل حض
ــقطرى واملحافظات  ــارات يف س ــه اإلم تقوم ب

الجنوبية.
ــدة الدول  ــت أود مناش ــالمة "كن ــال س  وق
العربية حماية آثار وتاريخ املنطقة من العبث 
ــف نجد بعض  ــة والتدمري إال أنه لألس والرسق
ــى النخاع يف هذه  ــذه املنظومة متورطة حت ه
ــت أتمنى  ــانية، كن ــة األخالقية واإلنس الكارث
ــا  مقدمته ويف  ــة  الدولي ــات  املنظم ــدة  مناش
ــف ال  ــكو إال أنها لألس األمم املتحدة واليونس

تستطيع أكرث من إصدار بيانات وتقارير".

"الرجل الشجرة".. ظاهرة عجز اUطباء عن عالجها"الرجل الشجرة".. ظاهرة عجز اUطباء عن عالجها
عادت "أفرع األشجار" للنمو مرة أخرى 
ــش، عقب إزالة  ــراف رجل من بنغالدي يف أط

األطباء 5 كيلوغرامات منها.
ــدارا (27 عاما) واحدا  ويعد أبوال باجان
من أربعة أشخاص يف العالم تم تشخيصهم 
ــة نادرة "أورام ثؤلولية"، تصيب  بحالة وراثي
ــة  ــات خلقي ــه اضطراب ــبب ل ــان وتس اإلنس
ــرض الورم  ــة لإلصابة بم ــه أكرث عرض تجعل

ــل  ثآلي ــو  تنم ــث  حي ــرشي،  الب ــي  الحليم
ــجار وفروعها  ــان األش ــبه أغص ضخمة تش
ــرض النادر  ــدأت بوادر امل ــراف. وب عىل األط
بالظهور عىل أطراف الشاب وهو يف العارشة 

من عمره.
ــل يف العودة  ــدار لم يفقد األم لكن باجان
ــه  ــرى ل ــد أن أج ــة بع ــاة الطبيعي إىل الحي
ــة،  صعب ــة  جراحي ــة  عملي  16 ــاء  األطب

ــرث من 5  ــام 2016، أك ــالل أوالها، ع ــوا خ أزال
كيلوغرامات من الثآليل الزائدة من أطرافه.

ــدارا يقيم  ــيش باجان ــزال البنغالدي وال ي
ــة خاتون  ــه حليم ــع زوجت ــفى م يف املستش
ــتطاع أن يضمها  وابنتهما الوحيدة التي اس
بعد أن أزالوا الزوائد اللحمية من يديه، عىل 
ــافيا يعيده إىل  ــد األطباء حال ش أمل أن يج

الحياة الطبيعية.

بوتين ال يستخدم الهواتف الذكيةبوتين ال يستخدم الهواتف الذكية
ــني  ــري بوت ــرويس فالديم ــس ال رصح الرئي
ــاع مجلس العلوم والتعليم بأنه ال  أثناء اجتم

يملك هاتفا ذكيا.
ــس الرويس،  ــان الرئي ــىل لس ــاء ذلك ع ج
ــاتوف  ــد كورتش ــس معه ــىل رئي ــاء رده ع أثن
ــية، ميخائيل  ــو أكاديمية العلوم الروس وعض
ــيدي  ــال ممازحا: "س ــث ق ــوك، حي كوفالتش
املحرتم كوفالتشوك، تقولون أن الجميع اليوم 
يمتلكون هواتف ذكية، يف الوقت الذي ال أملك 
ــه هاتفا ذكيا، وال تملكون أنتم أيضا هواتف  في

ذكية، فكيف تدعون ذلك؟".

وكان كوفالتشوك قد أشار يف مداخلته إىل 
ــالة صوتية إىل  ــة أن "عملية إدخال رس حقيق
ــاوي الطاقة  ــف الذكي تتطلب طاقة تس الهات

ــرت واحد من  ــي لغليان ل ــي تكف الت
املاء".

ــمي باسم  وكان املتحدث الرس
ــكوف، قد  ــني، دميرتي بيس الكرمل
ــابق من عام 2014،  ذكر يف وقت س

أن الرئيس فالديمري بوتني ال يمتلك 
ــه، وإنما يفضل  ــا خاصا ب ــا ذكي هاتف

أنواعا أخرى من االتصاالت.  

قيادات من الداخلية تزور روضات الشهداء باUمانةقيادات من الداخلية تزور روضات الشهداء باUمانة

ــزات  ــة للتجهي ــوزارة الداخلي ــاعد ب ــل املس  زار الوكي
ــه مدير عام اإلمداد  ــالم ناجي ومع املالية العميد عبدالس
األول  ــس  أم ــياني  الس ــق  عبدالخال ــد  العمي ــن  والتموي
ــة  ــا بأمان ــراف والحف ــي الج ــهداء بمنطقت ــات الش روض

العاصمة.
ــياني ومعهما مدير  ــي والعميد الس ــرأ العميد ناج وق

ــمي الفاتحة  ــوزارة العميد إبراهيم الهاش عام التقاعد بال
ــاد مدير عام اإلمداد والتنموين  عىل أرواح الشهداء . وأش
ــبيل الدفاع  ــهداء يف س ــة بتضحيات الش ــوزارة الداخلي ب
ــد رضورة االهتمام بأرس  ــتقراره . وأك عن الوطن وأمنه واس
ــم  ــم ودماءه ــوا أرواحه ــن قدم ــى الذي ــهداء والجرح الش

رخيصة يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.


