
ــن مرتزقة  ــىل اثنني م ــاء القبض ع ــة البيض ــة بمحافظ ــزة األمني ــت األجه ألق
العدوان يف عمليتني منفصلتني بمديريتي ذي ناعم والرشية.

ــبأ) أن رجال األمن بمديرية ذي ناعم ضبطوا مرتزقا  وأوضح مصدر أمني (س
قاتل يف صفوف الغزاة واملحتلني يف عدد من الجبهات مقابل حفنة من املال.

ــض عىل أحد  ــة ألقوا القب ــن بمديرية الرشي ــال األم ــدر إىل أن رج ــار املص وأش
املرتزقة خالل محاولته االلتحاق بمعسكرات الغزاة يف مارب.

مأرب / سبأ
ــائخ يف إنهاء قضية قتل بني أرستي  ــاطة قبلية قادها عدد من املش نجحت وس

آل الحيي وآل الثابتي يف مديرية بدبدة محافظة مأرب.
ــادق فلحان  ــيخ ص ــد راكان الرشيف والش ــيخ حم ــيل حرضه الش ــاء قب ويف لق
ــيل بن عيل  ــيخ ع ــرب والش ــيخ ناجي أعوج س ــد الحاكم والش ــيخ عبداملجي والش
الصمصام والشيخ عيل بنيان .. أعلن أولياء دم املجني عليه بشري عزيز الثابتي 
ــود يف مواجهة  ــاء ولتوحيد الجه ــة حقنا للدم ــام والتنازل عن القضي ــو الع العف

العدوان السعودي األمريكي وتعزيز التالحم بني أبناء املجتمع.
وأشاد الحارضون باملوقف املرشف لقبائل بدبدة وبني جرب يف مختلف املواقف 

الوطنية دفاعا عن الوطن وإصالح ذات البني.
ــتجابة لدعوة السيد عبدامللك الحوثي يف حل  وتأتي هذه املبادرة الكريمة اس
ــهم يف تماسك الجبهة  الخالفات وإصالح ذات البني وتعزيز وحدة الصف بما يس

الداخلية ملواجهة العدوان.

القبض على اثنين من مرتزقة القبض على اثنين من مرتزقة 
العدوان في البيضاءالعدوان في البيضاء

ــتقبال  ــتعد حديقة الحيوان بالحوبان يف محافظة تعز الس تس
املواطنني خالل عيد الفطر املبارك.

ــة  ــبأ) إن اإلدارة العام ــح لـ(س ــة يف ترصي ــر الحديق ــال مدي وق
ــة بجميع  ــة مرافق الحديق ــىل تهيئ ــة حرصت ع ــدوق النظاف لصن
الخدمات الرتفيهية وتأمني االسرتاحات العائلية ملشاركة املواطنني 

أفراحهم بهذه املناسبة وقضاء أوقات ممتعة خالل إجازة العيد.
ــهد  ــص متنوعة جذابة و تش ــة تتميز بخصائ ــد أن الحديق وأك
ــرياً إىل الجهود  ــود والنمور والطيور النادرة ، مش ــاً تكاثر األس حالي

املبذولة يف أعمال النظافة وتأمني التغذية للحيوانات يومياً .
ــك تتواصل بوترية عالية حمالت النظافة يف جميع أحياء  إىل ذل
ــة وجولة  ــرق ماوي ــة القرص ومف ــان وجول ــق الحوب ــوارع مناط وش
ــاري والجمايل  ــه الحض ــتعادة الوج ــة بهدف اس ــدة والتعزي الراه

ملدينه تعز.

حديقة الحيوان بتعز تزدان حديقة الحيوان بتعز تزدان 
الستقبال عيد الفطر المباركالستقبال عيد الفطر المبارك

انهاء قضية قتل بين آل الثابتي انهاء قضية قتل بين آل الثابتي 
وآل الحيي في بدبدة بماربوآل الحيي في بدبدة بمارب

الثورة/..
أكد الفلكي اليمني القايض، أحمد محسن الجوبي: ”أن أول أيام عيد 

الفطر املبارك 1439 ه  سيصادف يوم الجمعة املوافق 15 يونيو 2018م.
ــل  ــع التواص ــابه يف مواق ــرب حس ــرشه ع ــايف ن ــان صح ــح يف بي واوض
ــوف يصادف يوم  ــي، ان اول أيام عيد الفطر املبارك 1439ه ، س االجتماع

الجمعة القادم املوافق 15 يونيو 2018 م.
ــرب اليوم  ــادم 14 يونيو يعت ــس الق ــوم الخمي ــي، أن ي ــاف الجوب وأض
ــيكون مقدار مكث  ــان 1439 ه  حيث س ــهر رمض ــني واألخري من ش الثالث

الهالل بعد غروب شمس الخميس 44 دقيقة و 12 ثانية.

الفلكي الجوبي :  الجمعه أول الفلكي الجوبي :  الجمعه أول 
أيام عيد الفطر المباركأيام عيد الفطر المبارك

ــة إىل أن النوم يف  ــة حديث ــت دراس توصل
ــبب يف اإلصابة بداء  ــد يتس ــة مضاءة ق غرف
ــالل منع  ــوع الثاني من خ ــكري من الن الس

إنتاج األنسولني يف جسم اإلنسان.
وكشفت دراسة أمريكية نرشتها صحيفة 
ــتويات  دييل ميل الربيطانية، عن ارتفاع مس
مقاومة األنسولني لدى املشاركني بعد قضاء 
ــكل  ــط يف غرفة مضاءة بش ــدة فق ــة واح ليل

ضعيف.
ــا  بأنه ــولني  األنس ــة  مقاوم ــرف  وتع
ــتجابة  ــىل االس ــا ع ــدرة الخالي ــاض ق انخف
ــوز من مجرى  ــذي ينقل الغلوك ــون ال للهرم
ــكري من  ــط مع بداية مرض الس الدم ويرتب

النوع الثاني.
ــاث إىل أن التعرض للضوء  ــري األبح وتش
ــوم امليالتونني،  ــاج هرمون الن ــال يقمع إنت لي

ــتويات  ــاعد يف الحفاظ عىل مس ــذي يس ال
ــاج امليالتونني يف  ــدم.. ويتم إنت ــكر يف ال الس
ــم دورات  ــالم، وينظ ــتجابة للظ ــاغ اس الدم

النوم واالستيقاظ.
ــة،  للدراس ــية  الرئيس ــدة  املع ــت  وقال
ــيونغ ماسون، من جامعة  الدكتورة آيفي تش

ــج التي توصلنا  ــرتن: تبني النتائ نورث ويس
ــرض للضوء  ــدة من التع ــا أن ليلة واح إليه

أثناء النوم تؤثر عىل مقاومة اإلنسولني.
ــرض الخفيف  ــرت النتائج أن التع وأظه
ــد يكون له  ــل النوم، كما ق ــوء ليال يعط للض

القدرة أيضا عىل التأثري يف عملية األيض.

ــة منها يوم  ــراض والوقاي ــة ملكافحة األم ــز األمريكي ــت املراك قال
ــت يف كل أمريكا من عام 1999  ــس إن معدالت االنتحار ارتفع الخمي
إىل عام 2016م وإن املعدل زاد بأكرث من 30 % يف نصف أنحاء البالد.

ــرت أن أكرث من نصف من انتحروا يف 27 والية يف عام 2015م  وذك
ــن أن الصحة  ــىل الرغم م ــرض نفيس، ع ــخص إصابتهم بم ــم تش ل
ــية هي التي يلقى عليها باللوم يف حاالت االنتحار يف أحيان  النفس

كثرية .
ــني مختلف  ــدالت االنتحار زادت ب ــني أن مع ــه يف ح ــت أن وأضاف
ــن ترتاوح  ــدل كانت بني م ــادة يف املع ــإن أكرب زي ــة ف ــات العمري الفئ

أعمارهم بني 45 و64 عاما.
ــكلة وطنية  ــر املراكز“إنها مش ــة مدي ــات نائب ــت آن شوتش وقال

واسعة النطاق يجب أن نستخدم أساليب شاملة للتعامل معها”.
ــح االنتحار واحدا  ــخص يف 2016 ليصب وانتحر نحو 45 ألف ش
ــذة يف الصعود يف  ــاة اآلخ ــية للوف ــباب الثالثة الرئيس ــن بني األس م
الواليات املتحدة باإلضافة إىل ألزهايمر وجرعات املخدرات الزائدة.
ــاهم يف زيادة معدالت  وقالت املراكز إن من بني الظروف التي تس
ــف مهارات حل  ــاكل االجتماعية واالقتصادية وضع ــار املش االنتح

املشكالت.

النوم في غرفة مضاءة يتسبب في إصابتك بمرض خطيرالنوم في غرفة مضاءة يتسبب في إصابتك بمرض خطير

زيادة مخيفة بمعدالت االنتحار في أمريكا من زيادة مخيفة بمعدالت االنتحار في أمريكا من ١٩٩٩١٩٩٩ إلى  إلى ٢٠١٦٢٠١٦

صنعاء - سبأ 
ــة  املدني ــة  الخدم وزراء  زار 
ــالن  عق ــالل  ط ــات  والتأمين
ــور  الدكت ــني  املغرتب ــؤون  وش
واالتصاالت  ــجري  املش محمد 
ــدس  املهن ــات  املعلوم ــة  وتقني
ــاه  املي ــر  ووزي ــري  النم ــفر  مس
والبيئة املهندس نبيل عبداللله 
ــهيد  ــس رضيح الش ــر، أم الوزي
ــح الصماد ورفاقه  الرئيس صال
ــبعني بالعاصمة  ــدان الس يف مي

صنعاء.
ــارة وضع الوزراء  وأثناء الزي
ــور عىل  ــة من الزه ــال وباق إكلي
ــة عىل  ــرأوا الفاتح ــح وق الرضي
وأرواح  ــاد  الصم ــهيد  الش روح 
ــن ارتقت  ــال، الذي ــه األبط رفاق

أرواحهم إىل بارئها يف 19 أبريل 
ــتهداف طائرات  ــايض إثر اس امل
الغدر السعودية ملوكب الرئيس 

الشهيد يف محافظة الحديدة .
ــوا إىل املوىل عز وجل  وابتهل
ــهداء  ش ــة  وكاف ــم  يتغمده أن 
ــادوا بأرواحهم  الوطن الذين ج
ــن  ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف يف س
ــعب اليمني،  ــزة وكرامة الش وع

بواسع الرحمة واملغفرة .
ــجري  واملش ــالن  عق ــد  وأك
ــر أن تضحيات  ــري والوزي والنم
ــه وكل  ــاد ورفاق ــهيد الصم الش
شهداء الوطن لن تذهب سدى 
ــعب  الش ــيحصد  س ــا  وحتم
ــي نتاج صربه وثباته خريا  اليمن

يف حارضه ومستقبله.

وزراء الخدمة المدنية والمغتربين واالتصاالت والمياه والبيئة يزورون ضريح الشهيد الصمادوزراء الخدمة المدنية والمغتربين واالتصاالت والمياه والبيئة يزورون ضريح الشهيد الصماد
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ــب.. هكذا قالوا  ــة، ولكل مجتهد نصي ــيخ طريق لكل ش
ــد  ــنودعه بع ــذي س ــارك ال ــان املب ــهر رمض ــا ويف ش قديم
ــبه األجر  ــام.. كان لكل منا طريقته يف البحث عما يكس أي
ــألني صديق  ــف من ثوابه ورضا الله عنه،وقد س ويضاع
ــه، فقلت له  ــا الل ــا يف رض ــان طمع ــه يف رمض ــوم ب ــا أق عم
ــزح.. فقال:  ــخر أو أم ــن ال تعتقد أنّي أس ــأقول لك ولك س
ــي عزفت عن  ــرف أن ــت له تع ــك، قل ــات إجابت ــك ه ال علي
ــوفة  ــبوهة بل املكش ــس املش ــة لي ــوات الفضائي ــك القن تل
ــي  ــة- الت ــى العربي ــرب حت ــدث األك ــن الح ــة (م املفضوح
ــر كذلك فإني  ــا أن األم ــا عربية) وبم ــا ونطقوه صحفوه
ــل االجتماعي  ــع مواقع التواص ــن الوقت م ــيئا م أقيض ش
ــتغل عقولهم  ــن تش ــه أولئك الذي ــا يكتب ــىل م ــالع ع واالط
ــلمان واملجندين يف  ــن س ــالت ب ــم بفض ــرك أصابعه وتتح
ــائيل بقوله سألتك عما  ــه االلكرتوني، فقاطعنى س جيش
ــا يغضب الله وما  ــب الرضا من الله، وليس عم تفعله لطل
ــاء واملغفلني،  ــن الحمق ــك العمالء م ــه أولئ ــه أو ينفث يكتب
ــمعت اإلجابة كاملة، إني أقرأ  قلت له: لو لم تفاطعني لس
ــل- فاتوجه إىل الله  ــيئا مما يكتبون – يف مواقع التواص ش
ــوع واالمتنان  ــه بقلب ميلء بالخش ــكر نعمت واحمده وأش
ألنه لم يجعلني مثلهم ومنحني عقال ال كعقولهم وجنب 
ــاد وضغائن  ــن أحق ــم م ــرسي فيه ــي مما ت ــؤادي وبدن ف
ــماء وأقول بقلبي قبل  ــب ضارة وأرفع يدي إىل الس ورواس
لساني: أحمدك وأشكرك يا من جنبتنا الكثري مما ابتليت 

به بعض مخلوقاتك اآلدمية.
ــتتحدث عن تسليتك  ــم محدثي وقال ظننتك س ابتس
ــي فقلت له  ــرب التواصل االجتماع ــك ع والرتفيه عن نفس
ــا يكتبه  ــي أجدها فيم ــن قلب ــليني والرتفيه ع ــى تس حت
ــل االجتماعي أني  ــه أولئك عرب مواقع التواص أو يبعث ب
ــا يدفعني إىل الضحك  ــرش الغبي املقزز م ــد يف ذلك الن أج
ــتفادة  ــيل بغفول وحماقة من أرشنا إليهم بل واالس والتس
ــن ولكن  ــخرية اآلخري ــري س ــا يث ــب م ــس بتجن ــم لي منه
ــراءة ما يكتبون  ــياء لم نكن نعرفها لوال ق ــل إىل أش بالتوص
ــأرضب لك مثال لالختصار: هناك الكثري من الزواحف  وس
ــي  ــدريس ولكن ــج امل ــا يف املنه ــا عنه ــا وقرأن ــي نعرفه الت
توصلت بفضل من نقصدهم أن ظاهرة يف اليمن قد تجلت 
ــتقبال وهي ما يمكن أن نسميها  ليكتب عنها التاريخ مس
ــن كل  ــف ع ــف تختل ــا زواح ــل أنه ــرن" ب ــف الق بـ"زواح
ــبه  ــىل األرض من حيث حركتها أو زحفها ش الزواحف ع
ــنوات ولم تبتعد  ــا تزحف ألكرث من ثالث س ــدوم وأنه الًمع

عن مكانها أو تظل حيث هي.
ــن أرشنا  ــن كتابات م ــافها م ــرة تم يل اكتش ــذه الظاه ه
ــن  ــة ع ــار العاجل ــون األخب ــون وينقل ــم يكتب ــم وه إليه
ــا وأمريكا  ــعوديا وإماراتي ــم س ــم تكليفه ــن ت ــات م زحوف
ــة للخروج من تحت  ــف والقضاء عىل اإلرادة اليمني للزح
ــل تلك املخلوقات زحفها  الهيمنة والوصاية وكيف تواص

يف الساحل الغربي أو تعز أو فرضة نهم، أو الجوف الخ.
ــنوات نجد تلك الزواحف  ولكننا وبعد أكرث من ثالث س
ــب  العجي ــا  ــرد بزحفه أن تتف ــتطاعت  ــا.. فاس يف مكانه

الغريب حتى استحقت أن تسمى بـ"زواحف القرن".
ــم  ــن ت ــه م ــه وينفث ــا يكتب ــض م ــي لبع ــي وبمتابعت إن
تجنيدهم يف الجيش األلكرتوني لـ"بن سلمان" قد وجدت 
ــا مما أصابهم  ــكري لله عىل أنه وقان ــد ثالث أولها ش فوائ
به، وثانيها: اكتشاف زواحف القرن وأما ثالثها: فالرتفيه 
ــكا هي من  ــن قولهم أن أمري ــوب، كما ضحكنا م ــىل القل ع

منعت تلك الزواحف من الوصول إىل الحديدة.

املحويت /سبأ
ــت بإرشاف  ــة املحوي ــيل بمحافظ ــی صلح قب أنه
ــل أحمد حيدر، قضية قتل بني أرستي  املحافظ فيص

املحرييس والعقبي يف مديرية الرجم.
ــا محافظ  ــي قاده ــاطة الت ــود الوس ــت جه وتكلل
ــني عركاض  ــة حس ــل املحافظ ــه وكي ــت ومع املحوي
ــطبي  ــني الش ــيخ حس ــل الش ــؤون القبائ ــر ش ومدي
ــاء القضية  ــم والخبت ، بإنه ــرا مديريتي الرج ومدي
ــيل  ع ــد  محم ــد  خال ــه  علي ــي  املجن أرسة  ــالن  وإع
ــه عن الجاني عبدالجليل  املحرييس العفو لوجه الل
ــاء الجاني ما  ــدم أولي ــد أن ق ــيل العقبي بع ــده ع عب
ــب  ــم وبموج ــن رشوط للتحكي ــاطة م ــه الوس فرضت

الرشع والعرف القبيل.
ــالل لقاء الصلح القبيل الذي أعلن فيه أولياء  وخ
ــربت أرسة العقبي عن  ــازل عن القضية .. ع الدم التن
ــي قادها  ــانية الت ــود اإلنس ــر للجه ــكر والتقدي الش
ــه يف إنهاء هذه  ــاهم مع محافظ املحويت وكل من س

ــامح يعكس  ــة .. مؤكدة أن موقف العفو والتس القضي
ــيدهم للقيم  ــروءة أرسة املحرييس وتجس ــهامة وم ش

واألخالق اليمنية األصيلة.
ــف النبيل ألرسة  ــاد املحافظ بن حيدر باملوق وأش
ــامح بني  املحرييس يف تعزيز روابط اإلخاء وقيم التس
ــل العدوان الذي يتعرض  أفراد املجتمع خاصة يف ظ

له اليمن.
ــات والعمل عىل  ــن الخالف ــىل االبتعاد ع وحث ع
ــامح لحل  ــاء قيم التس تعزيز التالحم األخوي وإرس

املشكالت القبلية واالجتماعية.
ــت إىل التحديات والظروف  ولفت محافظ املحوي
ــب من الجميع تجنب  ــي يمر بها الوطن، ما يتطل الت
ــة  ملواجه ــيل  الداخ ــف  الص ــد  وتوحي ــات  خالف أي 

العدوان.
ــىل  ــا ع ــية وحرصه ــادة السياس ــن دور القي وثم
إنهاء الخالفات العالقة والتأكيد عىل توحيد الصف 

الداخيل وتعزيز الجهود ملواجهة أعداء الوطن.

صلح قبلي ينهي قضية قتل في مديرية الرجم بالمحويتصلح قبلي ينهي قضية قتل في مديرية الرجم بالمحويت

  / نور الدين القعاري
دعا وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس، 
ــام باليتيم يف  ــات الخريية إىل االهتم املؤسس
ــان وذلك أثناء  ــهر رمض العرش األواخر من ش
ــري  ــغ التوف ــة مبال ــاً ويتيم ــليم 319 يتيم تس

الربيدي، خالل العام (2018 - 2019م).
ــني املرحلة األوىل من مرشوع  ودعا يف تدش
ــنها  أمان لرعاية األيتام واليتيمات التي تدش
ــات واملنظمات إىل  مؤسسة الشعب، املؤسس
ــة رشيحة  ــن وخاص ــة املواط ــل يف خدم العم
ــرتاتيجية الحالية  ــر االس ــام وإىل تطوي األيت
ــع والبحث عن مصادر  ــرتاتيجية أوس إىل اس
ــع وكبرية بحيث تتعدد أنشطتها وتصل  أوس
ــاً أن هناك  ــود منها موضح إىل الغرض املنش

مؤسسات كثرية ال نرى منها سوى العناوين.
ــر عام  ــر، مدي ــرم باك ــال أك ــه ق ــن جانب م
ــعب االجتماعية للتنمية: لقد  ــة الش مؤسس
ــة عىل أن يكون لأليتام ثمرة  حرصت املؤسس

ــط يف كفالة  ــس فق ــاريعها، لي ــار مش ــن ثم م
ــيقفون  ــام، وإنما تأمني القاعدة التي س األيت
ــد واعتمادهم  ــن الرش عليها بعد وصولهم س
ــان  ــرشوع أم ــي م ــث يأت ــهم، حي ــىل أنفس ع

ــام يف الربيد  ــابات لأليت ــق فتح حس عن طري
ــتثمارها حتى بلوغهم السن  اليمني، يتم اس
ــم، ليقوموا  ــليمها له ــم تس ــم يت ــة، ث القانوني
ــاريع صغرية،  ــة مش ــتثمارها يف إقام ــم باس ه
ــري  ــة أو غ ــاتهم الجامعي ــتكمال دراس أو اس
ــم بالنفع  ــم وعىل أرسه ــا يعود عليه ــك بم ذل

والفائدة.
 "767" ــدد  ع ــتهداف  اس ــم  ت ــاف:  وأض
ــتواهم  ــني مس يتيماً ويتيمة، من خالل تحس
ــم  بينه ــي،  والصح ــي  والتعليم ــيش  املعي
ــن القانونية،  ــوا الس ــة بلغ ــاً ويتيم 319 يتيم
مستفيدين من مبالغ التوفري الربيدي، خالل 

العام  الجاري.
تصوير/ فؤاد الحرازي

تســـليم تســـليم ٣١٩٣١٩ يتيمـــًا ويتيمـــة مبالغ التوفيـــر البريدي للعـــام الجاري يتيمـــًا ويتيمـــة مبالغ التوفيـــر البريدي للعـــام الجاري

مشهدمشهد

ستبقى القدس قضيتنا اTولى جيًال بعد جيل ستبقى القدس قضيتنا اTولى جيًال بعد جيل 

إب / سبأ
ــة  ــري عملي ــىل س ــس، ع ــالح، أم ــد ص ــظ إب عبدالواح ــع محاف اطل
ــة والصورة  ــراءات اخذ البصم ــذ املرحلة الثانية من اج ــتكمال تنفي اس

ملوظفي الدولة املتبقيني يف املرافق الحكومية باملحافظة .
ــة  ــة املدني ــب الخدم ــر مكت ــن مدي ــاح م ــظ إىل ايض ــتمع املحاف واس
ــجاع الدين، ومدير مركز املعلومات باملكتب رئيس  باملحافظة خطاب ش
ــتكمال اللجنة اجراءات البصمة والصورة  اللجنة محمود لطف، عن اس

ألكرث من 1100 عامل وموظف حكومي يف املحافظة .
ــبق اإلعالن  ــني املتبقني الذين س ــظ إب دعوته للموظف ــدد محاف وج
ــل اللجنة يف مكتب التخطيط  ــمائهم رسعة الوصول إىل مقر عم عن أس
ــق املطلوبة  ــني معهم كافة الوثائ ــدويل باملحافظة مصطحب ــاون ال والتع

وأصل البطاقة الشخصية االلكرتونية للمطابقة .
ــذل املزيد من  ــا املعلومات بب ــز تكنولوجي ــىل مرك ــث القائمني ع وح
ــة  ــراءات البصم ــتكمال إج ــة الس ــا املتبقي ــرتة عمله ــالل ف ــود خ الجه

والصورة لكافة املوظفني املستهدفني .

محافظ إب يطلع على عملية استكمال محافظ إب يطلع على عملية استكمال 
إجراءات البصمة والصورةإجراءات البصمة والصورة


