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صنعاء-سبأ:
ــاء بالتعاون مع  ــس بصنع ــعب االجتماعية للتنمية أم ــة الش ــت مؤسس نظم

مؤسسة جود الرحمن يوماً ترفيهياً لأليتام املكفولني من املؤسسة.
ــل إعطاء األطفال  ــة تواص ــة أكرم باكر أن املؤسس ــح مدير عام املؤسس وأوض
ــة يف كفالة  ــيدا ألحد أهداف املؤسس األيتام املكفولني كل الرعاية واالهتمام تجس

األيتام وانطالقا مما حث عليه الدين اإلسالمي من كفالة اليتيم.
ــمل  ــات متكاملة لأليتام املكفولني من قبلها تش ــة تقدم خدم ــني أن املؤسس وب

اإليواء والتعليم والغذاء واملصاريف واملالبس والرتفيه.

ــل يحيى  ــرض له الزمي ــداء الذي تع ــني االعت ــني اليمني ــاد اإلعالمي أدان اتح
عسكران نائب مدير عام األخبار املحلية بوكالة األنباء اليمنية سبأ.

ــار بيان صادر عن االتحاد يوم أمس تلقت "الثورة" نسخة إىل أن االتحاد  وأش
تلقى شكوى من  الزميل  عسكران تفيد انه تعرض لالعتداء والتهديد بالطرد من 

قبل شخص يزعم انه صاحب البيت الذي يسكن فيه الزميل عسكران.
ــا الجهات األمنية  ــكران.. داعي ــاد تضامنه  مع الزميل يحيى عس ــد االتح وأك
ــؤوليتها يف حماية املواطنني وردع املتنفذين، بما يعزز  حالة األمن  إىل تحمل مس

واالستقرار ويضع حدا لكل ترصف همجي خارج القانون.

صنعاء -سبأ:
ــت الثقافة  ــىل رواق بي ــدوان، أمس ع ــة الع ــة ملواجه ــة الثقافي ــت الجبه نظم

بصنعاء، صباحية شعرية تحت شعار "دماء الشهداء تسور الوطن ".
ــح  ــيخ صال ــاد الش ــاف واإلرش ــل وزارة األوق ــا وكي ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــي ورئيس دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى املهدي، أوضحت رئيس  الخوالن
ــار الذكرى  ــوكل أن الفعالية تأتي يف إط ــام املت ــة الدكتورة ابتس ــة الثقافي الجبه
ــهيد ضحى بحياته من  ــالة تقدير واعتزاز لكل ش ــنوية للشهيد إليصال رس الس

أجل أن يعيش الشعب اليمني حرا كريما.
ــني يف جبهات العزة  ــف إىل جانب املرابط ــة الثقافية تق ــارت إىل أن الجبه وأش
ــان الشهيد والجريح إليصال رسالة للعالم باللغة والثقافة  والرشف معربين بلس

واألدب والشعر .
ــتة من الشهداء املثقفني والشعراء الذين كان لهم دور  وبينت أنه تم اختيار س
كبري يف تعزيز الجبهات يف املجال الثقافة وميادين والقتال وقدموا أرواحهم فداًء 
ــد لطف القحوم والشعراء مجيب  للوطن وهم الدكتور راجي حميد الدين واملنش

الوشيل وجلوي الجرف وعيل وإسحاق محمد العمري.
وألقى يف الصباحية كل من الشعراء معاذ الجنيد ومصطفى املحضار وتوفيق 
ــري ومحمود غنيم  ــزان ووفيه العم ــام وعبد الحفيظ الخ ــايش ووليد الحس الدب
ــد درهم املؤيد مجموعات من قصائدهم املعربة عن التقدير واالعتزاز بأدوار  واحم

الشهداء وعدد من التواشيح للمنشد وضاح السىراجي.
حرض الفعالية أمني عام الجبهة الثقافية محمد العابد ووالد الشهيد الدكتور 
راجي حميد الدين وعدد من أرسا الشهداء واملثقفني واملهتمني بالجانب الثقايف.

الحديدة-سبأ
ــنت بمديرية الحايل محافظة الحديدة أمس  دش
ــعة التي ينفذها املجلس املحيل  حملة النظافة املوس
ــني  ــة بالتعاون مع صندوق النظافة والتحس باملديري

بدعم من جمعية مجموعة إخوان ثابت الخريية.
ــني الذي حرضه محافظ املحافظة  وخالل التدش
ــن أحمد الهيج أوضح مدير عام مديرية الحايل  حس
ــتهدف  عبد املنعم الرفاعي، أن هذه الحملة التي تس

ــا وحاراتها تنفذ  ــع أحيائه ــة يف جمي ــوارع املديري ش
ــة برئيس  ــت ممثل ــوان ثاب ــة إخ ــن مجموع ــم م بدع

مجلس اإلدارة الحاج عبد الجليل ثابت .
ــات كبرية  ــهم يف رفع كمي ــة ستس ــد أن الحمل وأك
ــة بعد أن تم  ــاء وحارات املديري ــن القمامة من أحي م
ــنى لعمال النظافة  ــيمها إىل عدة مربعات ليتس تقس
ــل لتحقيق  ــتوى أفض ــل بمس ــا العم ــاركني فيه املش

الغايات املنشودة.

ــدوق النظافة  ــذي لصن ــار املدير التنفي ــا أش فيم
ــدف من  ــن إىل أن اله ــادر رشف الدي ــد الق ــد عب محم
يف  ــة  املكدس ــة  القمام ــة  إزال يف  ــاهمة  املس ــة  الحمل
ــىل املنظر العام  ــوارع واألحياء بهدف الحفاظ ع الش

للمحافظة.
ــاء  ــى انته ــتمر حت ــة ستس ــار إىل أن الحمل وأش
الفرق واآلليات من إزالة القمامة املرتاكمة يف الشوارع 

والتي أصحبت تشكل خطرا عىل املواطنني.

ــان يف قطر أن إدارة  ــادت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس أف
ــأن إزالة  ــمًيا بش ــف اللوفر يف باريس فتحت تحقيقًا رس متح

خارطة قطر من متحف "لوفر أبوظبي".
ــان  ــىل موقعها اإللكرتوني، عىل لس ــك يف بيان ع ــاء ذل وج
رئيس اللجنة عيل املري الذي يرتأس وفًدا التقى إدارة املتحف 
العاملي، قائال إن "إدارة املتحف يف باريس، أبلغته أنها فتحت 
ــارة النقاش  ــدث، واعدة بإث ــت اعتذارًا عما ح ــا، وقدم تحقيقً
حول القضية خالل الزيارة املرتقبة للمسؤولني الفرنسيني إىل 

أبوظبي األسبوع املقبل".

ــك  تل ــتعمال  "اس أن  ــن  م ــري  امل ــّذر  ح ــان،  للبي ــا  ووفقً
ــتغالل الفن والثقافة،  ــات من قبل أطراف، تحاول اس املؤسس
ــا أقدمت عليه  ــن قبيل م ــية، م ــزج بها يف رصاعات سياس وال
ــلطات أبو ظبي من استغالل فاضح ملتحف (اللوفر) الذي  س
ــية والعاملية، لتصفية  يعد أحد أهم وأبرز رموز الثقافة الفرنس
حسابات سياسية ضيقة، وتعمدها تحريف حقائق تاريخية 
ــنيعة، بعد إقدامها عىل حذف دولة قطر  وجغرافية بصورة ش
ــخط املجتمع  ــج، يف تزييف متعمد، أثار س ــن منطقة الخلي م

الدويل وبخاصة املهتمني بالثقافة والفن والرتاث يف العالم".

الفلكية  الفيزياء  ــف علماء  اكتش
ــا للمرة  ــف مجرتن ــب خل آالف الكواك
ــرث  تع ــم  ل إذ  ــالق،  اإلط ــىل  ع األوىل 
ــوى عىل بعض  ــابقة س األبحاث الس
الكواكب يف حدود مجرة درب التبانة.
ــة  تقني ــتخدام  اس ــالل  خ ــن  وم
ــة"  املجهري ــات  "العدس ــمى  تس
ــاء  العلم ــتطاع  اس  ،microlensing
ــم  العوال ــن  م ــة  مجموع ــد  تحدي
ــات  بيان ــىل  ع ــاد  باالعتم ــدة  البعي
ــينية  ــعة الس ــاندرا لألش ــد ش مرص

التابع لوكالة ناسا.
ــات  "العدس ــة  تقني ــد  وتع
ــطوع  ــتخدم س التي تس املجهرية" 
ــدة مثل  ــماوية البعي ــام الس األجس
ــة  ــو املنطق ــزار (وه ــوم والكوي النج
ــاخنة املحيطة مبارشة  ــة الس الغازي
ــلوب  األس ــل)،  هائ ــود  أس ــب  بثق
ــروف الوحيد القادر عىل تحديد  املع

الكواكب عن مثل هذه املسافات.
ــفة  املكتش ــب  الكواك ــت  وتراوح
حديثا بني حجم القمر وحجم كوكب 

ــن درب  ــد مجرتها ع ــرتي، وتبع املش
التبانة نحو 3.8 مليار سنة ضوئية.

ــينيو داي،  ــور ش وقال الربوفيس
ــة  بجامع ــة  الفلكي ــاء  الفيزي ــم  عال
ــرة األوىل التي  ــذه امل ــا: "ه أوكالهوم
ــخص كواكب  ــا أي ش ــف فيه يكتش

خارج مجرتنا".
ــور إدواردو غرياس،  ــار الدكت وأش
ــوة  ــدى ق ــىل م ــال ع ــذا مث إىل أن "ه
ــات املجهرية  تقنيات تحليل العدس

خارج درب التبانة.

ــا ضـــد لــوفــر أبــوظــبــي تدشين حملة نظافة بمديرية الحالي بمحافظة الحديدةتدشين حملة نظافة بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة ــًي ــم ــر فـــي بـــاريـــس يــفــتــح تــحــقــيــًقــا رس ــوف ــل ــا ضـــد لــوفــر أبــوظــبــي مــتــحــف ال ــًي ــم ــر فـــي بـــاريـــس يــفــتــح تــحــقــيــًقــا رس ــوف ــل مــتــحــف ال

اكتشاف آالف الكواكب خارج درب التبانةاكتشاف آالف الكواكب خارج درب التبانة

قيادة مؤسسة ٹ تزور روضات الشهداء باألمانةقيادة مؤسسة ٹ تزور روضات الشهداء باألمانة

عيل احمد جاحز
يوميات الثورة

ذكرى فبراير .. ثوار ذكرى فبراير .. ثوار 

والذين باعواوالذين باعوا
التأثير  عوامل  بوجه  ثباتها  من  قيمتها  األشياء  تكتسب  إنما 
عبر  وبريقه  لونه  عن  يتخلى  أن  اليمكن  الذي  كالذهب   ، والتغيير 
العصور وحين تتدخل النار في إجباره على الذوبان فان التغيير 
شكال  ويتخذ  نقاءا  أكثر  يصبح  انه  هو  عليه  يطرأ  أن  يمكن  الذي 
أحدث ، وهو الحال نفسه مع كل األشياء الثمينة والنفيسة والقوية 

والرفيعة تجمعها خاصية واحدة وهي الثبات .
اجزم أن ثمة من سيتحسس البطحا على رأسه بمجرد أن يقرأ 
هذه المقدمة ، خاصة ممن يعرفون جيدا معدنهم الذي يصدأ حين 
طوال  عليها  والمتعوب  المكثفة  التلميع  عمليات  رغم  نسمة  تهب 

الوقت .
تبدأ  أن  قبل  للهزيمة  يستسلمون  داخلهم،  في  المهزومون 
 ، حضن  إلى  حضن  من  للقفز  المسوغات  ويصنعون   ، المعركة 
 ، يصفقون  وهم  عليها  بالدوس  ليتسلى  لآلخر  ذواتهم  ويبيعون 
ويغيرون جلودهم ووجوههم بحسب ما تقتضيه أمزجة المشترين 

في سوق الخيانة والعمالة .
 ، المقصودين  عن  يتساءل  أو  سيحتار  منكم  أحدا  أن  اعتقد  ال 
فمستوى التعري الذي وصلوا إليه لم يعد يترك للغموض والحيرة أي 
دور في مسرحية الواقع الممجوجة التي عمد مخرجها إلى إسقاط 

كل األقنعة وتعرية كل سوأة وكشف كل مستور .
لقد هيجت الذكرى السابعة لثورة فبراير 2011م  هذه الشجون 
وأعتقد انها فرصة لنسلط الضوء على المتلونين البياعين الساقطين 
من  والمطرودين  الشعبية  الذهنية  في  والمكشوفين  الوعي  في 

التاريخ .
الحرية  شعارات  ويحملون  المعارضة  دور  يلعبون  كانوا 
النظام  بوجه  والناصرية  واالشتراكية  والعدالة  والديموقراطية 
الفاسد والمجرم، ويتبنون حراكا جنوبيا ضد قادة وسلطة حرب 

1994م ، صدقناهم ..
ثم ركبوا على حماس الثوار في 11 فبراير 2011م إلسقاط النظام 
ومراكز القوى التي يتكئ عليها والوصاية التي تدعم قوى النظام 
والتدخالت الخارجية التي تضعف اليمن وتعيق نهضته االقتصادية 

والعسكرية وحرية قراره السياسي ، وصدقناهم ..
ممثلة  الثورة  ساحة  إلى  القوى  تلك  ونصف  النظام  نصف  قفز 
النافذة  القوى  وعتاولة  اإلصالح  وحزب  األحمر  محسن  علي  في 
في النظام ليركبوا على موجة الثورة ، فقفز أولئك الذين الذين كنا 
نظنهم ثوارا من قادة المعارضة من حضن الثوار الشباب إلى حضن 
وإن  اعذرهم  لم  وبصراحة   ، لهم  وصفقوا  واإلصالح  محسن  علي 

عذرهم البعض ممن قالوا قد يكون في ذلك خير .
لم تمر إال أشهر حتى قفزوا من حضن الساحة التي على رأس 
التي  الخارجية  الوصاية  حضن  إلى   ، الوصاية  إسقاط  شعاراتها 
اشترتهم ليوقعوا مبادرة خليجية لتقاسم السلطة مع عفاش وعلي 
محسن واإلصالح ورضيوا بفتات الحقائب وباعوا الثورة، فقال قائل 

كانت ضرورة لحقن الدماء ، فانتظرناهم .
وتمزيق  الجيش  وتدمير  الثورة  بيع  لعبة  في  األيام  مع  ذابوا 
النسيج االجتماعي وتقسيم الوطن ورهن القرار للخارج بشكل كلي 
، وانتقلوا من حليف للشعب والثوار إلى أعداء لمن تبقى من الثوار في 
الساحات وقفزوا من مربع الحرص على الدماء إلى مربع التصفيق 
في  والفتن  الحروب  ويشعل  صنعاء  شوارع  في  الشعب  يقتل  لمن 
صعدة ويقطع الطرقات في عمران وحجة ، فقال قائل ربما مجبرون 
وينتظرون أن يتحرروا من ضغوطات الخارج والداخل ، فأمهلناهم .

الشعب  شرفاء  قادها  التي  سبتمبر   21 ثورة  نجحت  وحين 
والثابتون على مبدأ الثورة وشعارات الحرية واالستقالل وإسقاط 
الوصاية ، قفز المتلونون المهزومون من مربع الثورة كليا إلى مربع 
ومن  الوصاية  مربع  إلى  االستقالل  مربع  ومن  اليمن  على  العدوان 
مربع االشتراكية إلى مربع الوهابية ومن مربع القضية الجنوبية إلى 
مربع تسليم الجنوب لالحتالل ومن مربع الحرص على حقن الدماء 
إلى مربع التبرير لقتل الشعب بالطيران وتدمير الوطن بكله على 
رؤوس أبنائه ، بحجة أن ثوار 21 سبتمبر تحالفوا مع حزب المؤتمر 

ورئيسه عفاش أعداء الشعب وقادة حرب 94م وغرماء الثورة . 
ذلك  بكل  الرخيصة  المعادن  أصحاب  هؤالء  قبول  أن  يبدو  كان 
السقوط هو منتهى ما يمكن أن يدهشنا ، لكن لم يكن احد يتوقع أن 
تنصهر كل تلك النفايات ( االشتراكي – الناصري – اإلصالح – القاعدة 
– داعش – عفاش – الحراك – االحتالل السعودي – االحتالل اإلماراتي 
.... الخ ) في بوتقة واحدة ليتشكل كوكتيل من العهر واإلجرام بوجه 

الشعب الثائر الثابت على مبدأ الثورة وأهدافها .
أولئك  ظهر  وقد  فبراير  لثورة  القادمة  الذكرى  تأتي  وربما 
المتقلبون المتلونون الغثاء في صورة جديدة وفي مربع جديد ، 

وإن شاء الله تكون صورة رمادهم ال أكثر .

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير

Alahnomi1@gmail.com 
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مشهدمشهد

قرار أمين العاصمة بتحديد سعر الرغيف بأنواعه بـ قرار أمين العاصمة بتحديد سعر الرغيف بأنواعه بـ ٢٠٢٠ رياًال بوزن  رياًال بوزن ٧٠٧٠ جرامًا جرامًا
ــأن تحديد آلية  صدر قرار أمني العاصمة بش

بيع الرغيف بأنواعه بسعر 20 رياالً فقط.
ــف بأنواعه  ــإن وزن الرغي ــب القرار ف وبحس
ــعبية ينبغي أن  يف املخابز واألفران اآللية والش
ــية  ــن 70 جراماً وباملواصفات القياس ــل ع ال يق
املعتمدة واالشرتاطات الصحية ووفقاً للقوانني 

واللوائح النافذة.
ــعر الكيلو جرام من الرغيف  وحدد القرار س
ــن الفرن  ــتهلك م ــاالً للمس ـــ280 ري ــه ب بأنواع

ومنافذ البيع.

ــز واألفران ومنافذ  ــزم القرار جميع املخاب وأل
ــع بواجهة  ــعار البي ــهار أس ــع، بعرض وإش البي
ذات  ــدة  املعتم ــن  امليازي ــتخدام  واس ــل  املح

الكفتني.
ــاء عموم  ــدراء وأمن ــني العاصمة م ــف أم وكل
ــة والتجارة باألمانة  ــات ومكتب الصناع املديري
ــعبة املخابز  ــاركة ش وفروعه باملديريات وبمش
ــىل  ــاإلرشاف ع ــة، ب ــة التجاري ــران بالغرف واألف
تنفيذ القرار وتكثيف الحمالت امليدانية لضبط 

األفران ومنافذ البيع.

هيئـــة مراقبـــة الحرميـــن ترصـــد انتهـــاكات ســـعودية وســـوء إدارةهيئـــة مراقبـــة الحرميـــن ترصـــد انتهـــاكات ســـعودية وســـوء إدارة
إدارة  ــة  ملراقب ــة  الدولي ــة  الهيئ ــدرت  أص
ــني  (الحرم ــني  الرشيف ــني  للحرم ــعودية  الس
ــام 2018  ــهري األول لع ــش) تقريرها الش ووت
ــهر يناير املايض رصدت فيه ما اعتربتها  عن ش
ــق  ــعودية بح ــلطات الس ــن الس ــاكات م انته
ــن  باألماك ــم  عبادته ــة  ممارس يف  ــلمني  املس

املقدسة.
ــزاز  ــة االبت ــن ممارس ــر ع ــدث التقري وتح
ــج،  الح ــص  حص ــاب  حس ــىل  ع ــيايس  الس
واستخدام منابر املساجد ألغراض سياسية، 
ــري  غ ــرق  بط ــن  معتمري ــل  وترحي ــال  واعتق

قانونية.
ــا للهيئة  ــهادات قدمه ــن التقرير ش وتضم
ــم  ــة، أبرزه ــيات مختلف ــن جنس ــخاص م أش

مرصيون وأردنيون وأفارقة.
ــاد كربى  وتحدث التقرير عن عمليات فس
ــوم املالية  ــرة، ورفع الرس ــج والعم يف إدارة الح
ــعودية يف  ــعائر، وتقصري اإلدارة الس ألداء الش

ــطة وفعاليات  ــف وأنش ــىل املصاح ــة ع الرقاب
الهيئة الدولية.

ــكاوى عىل  ــهادات وش وتضمن التقرير ش
ــني، كما  ــعودية يف إدارة الحرم ــاكات الس انته
ــن  ــدد املعتمري ــن ع ــق ع ــا وحقائ ــم أرقام ض
ــة التي  ــرآن املحرف ــخ الق ــني، وعدد نس املرحل

كشفتها الهيئة يف السعودية.

ــطة والفعاليات  ــر إىل األنش ــار التقري وأش
ــر 2018 مثل  ــة خالل يناي ــي نفذتها الهيئ الت
ــيا عن املواقع  ــم مؤتمر دويل يف إندونيس تنظي
اإلسالمية بالسعودية، ودور الدول اإلسالمية 
يف اإلدارة والتطوير، إىل جانب إطالق عريضة 
ــل إدارة  وحملة دولية إعالمية مكثفة ضد فش
ــويه  ــة فيها، وتش ــعودية لألماكن املقدس الس

ــالمية وتحويلها  ــري األماكن األثرية اإلس وتدم
إىل مدن حديثة تفتقر إىل الوجه اإلسالمي.

ــف  تعس ــتهجانها  اس ــة  الهيئ ــددت  وج
ــلمني ومنعهم  ــلطات السعودية بحق مس الس
ــة من دون  ــعائر الديني ــن حقهم يف أداء الش م
ــاض بوقف مثل  ــع، وطالبت الري أي مربر مقن
ــرتام القانون  ــزام باح ــات، وااللت ــذه املمارس ه
الدويل وميثاق األمم املتحدة الذي وقعت عليه 
اململكة، خاصة املادة الـ18 من اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان واملادة الـ18 من العهد الدويل 

الخاص بالًحقوق املدنية والسياسية.
ــة  الخارجي وزارة  ــت  أعرب ــك  ذل ــل  وقب
ــتغالل فريضة الحج  ــة عن رفضها اس القطري
ــيايس، وشددت عىل رضورة  أداة للتجيري الس
ــية  ــة الحج الخالفات السياس ــب فريض تجني
بني الدول وعدم عرقلة أدائها عن طريق وضع 
ــس حقوق  ــدول أو تم ــيادة ال ــس س رشوط تم

مواطنيها.

/  
ــة لذكرى  ــات الوطني ــار الفعالي يف إط
ــام  ـــ ق ــام 1439ه ــنوية للع ــهيد الس الش
ــورة  الث ــة  مؤسس إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
ــتاذ  ــرش األس ــة والن ــة والطباع للصحاف
عبدالرحمن األهنومي ومعه مدراء عموم 
ــة بزيارة ميدانية لثالث روضات  املؤسس

من رياض الشهداء باألمانة صنعاء.
حيث زار رئيس مجلس اإلدارة ومدراء 
العموم روضة الشهداء بالجراف الرشقي 
ــي  الغرب ــراف  بالج ــهداء  الش ــة  وروض
ــني  الخمس ــارع  بش ــهداء  الش ــة  وروض
ــهداء  ــاء للش ــم بالدع ــتهلني زيارته مس
ــم الطاهرة،  ــة إىل أرواحه ــراءة الفاتح وق
ــهداء يف  ــة الش ــىل أرضح ــواف ع ــم الط ث

الروضات الثالث.
أن  اإلدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــح  وأوض
ــات قائد  ــذا لتوجيه ــي تنفي ــارة تأت الزي
املسرية القرآنية السيد عبدامللك بن بدر 
ــهيد  ــن الحوثي وإحياء لذكرى الش الدي
ــادئ الثورية  ــنوية بهدف إحياء املب الس
ــالمية  ــد أعداء األمة اإلس ــة ض والجهادي

أمريكا وإرسائيل.
ــرص عىل قوى  ــي أن الن ــد األهنوم وأك
ــد إلهي إذ وعد  ــتكبار مؤكد وهو وع االس
ــىل  ع ــرص  بالن األرض  يف  ــتضعفني  املس
ــهداء  ــتكربين.. وأن أمثال هؤالء الش املس
ــهداء  الذين زرناهم اليوم يف روضات الش
ــة يف بناء  ــاهمة حقيقي ــاهموا مس ــد س ق

رصح اإلسالم الشامخ.

أطباء يحذرون من الشاي الساخن لصلته بمرض خطيرأطباء يحذرون من الشاي الساخن لصلته بمرض خطير
أستنتج مجموعة من العلماء الصينيني إىل أن 
تناول الشاي الساخن جنبا إىل جنب مع الكحول 
والتدخني يزيد من خطر اإلصابة برسطان املريء.
ــادات  ــنوات الع ــع س ــدة تس ــاء مل ودرس األطب
ــخص ترتاوح  ـــ 456 ألف ش ــة والتغذوية ل الصحي
ــذه الفرتة،  ــني 30 و79 عاما. . وخالل ه ــم ب أعماره
ــب ما  ــة رسطان املريء، بحس ــفوا 1731 حال اكتش

نرش يف مجلة الطب الباطني.
ووجد العلماء أن مثل هذه األورام  أكرث شيوعا 
ــون بانتظام  ــرىض الذين يرشب ــس مرات يف امل بخم
الشاي الساخن ويتناولون يوميا ما ال يقل عن 15 

غراما من الكحول. 

ــرث  ــريء أك ــان امل ــك، فرسط ــة إىل ذل وباإلضاف
ــون املرشوبات  ــن يتناول ــيوعا بمرتني لدى الذي ش
ــد  ــت. ويعتق ــس الوق ــون يف نف ــاخنة ويدخن الس
األطباء أن املرشوبات بدرجة حرارة فوق 65 درجة 
ــبب إصابات  لألعضاء الداخلية، يمكن  مئوية تس
ــال األورام. ويحثون الناس عىل  أن تزيد من احتم
ــاخنة للغاية. ويف  ــوائل الس توخي الحذر إزاء الس
ــابق، نرشت منظمة الصحة العاملية تقريرا  وقت س
ــتخدام الكحول يزيد من احتمال  ــري إىل أن اس يش
ــان  ــان: رسط ــن الرسط ــواع م ــبعة أن ــة بس اإلصاب
ــدي، واملريء،  ــان الث ــتقيم، ورسط ــون واملس القول

والحنجرة، والكبد، والفم، والحلق.

٥٠٠٥٠٠ جنيه غرامة على من ال يشارك  جنيه غرامة على من ال يشارك 
في االنتخابات المصريةفي االنتخابات المصرية

أعلن حافظ أبو سعدة عضو املجلس القومي لحقوق اإلنسان يف مرص، أن املجلس سرياقب 
االنتخابات الرئاسية املرصية املقبلة وسريها عن كثب.

ــارك  ــص عىل أن االنتخاب واجب ومن ال يش ــعدة: "القانون ن ــق متلفز، قال أبو س ويف تعلي
فيها، يعاقب بغرامة تصل إىل 500 جنيه".

وأضاف أنه ال يصح أن ينحاز أحد أعضاء املجلس لفريق سيايس معني، وسوف يتم تجميد 
عضوية أي عضو يعلن انحيازه لطرف دون آخر يف انتخابات الرئاسة املرصية املقبلة.

ــية  ــدة من النصوص الرئيس ــية واح ــىل أن االنتخابات الرئاس ــتور املرصي ع ــص الدس وين
ــاس  ــرتاب منهما هو مس ــن، وأي اق ــكل مواط ــق ل ــي ح ــوت االنتخاب ــتور، واإلدالء بالص بالدس

بالدستور ومحاولة لتعطيله.


