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عالمة   يمنية   تبهر   العالم 
   أبهرت   عالمية   يمنية   من   خالل   توصلها   إلى   

 صيغة   معادالت   تجعل   من   السهل   على   وكاالت  
 الفضاء   العالمية   من   قياس   المسافات   بين   نقطة   وأخرى  

 في   الكون   دون   العودة   للطريقة   التقليدية . 
العالمة يمنية الدكتورة »مناهل ثابت« توصلت في 
أبحاثها إلى صيغة معادالت تجعل من السهل على وكاالت 
الفضاء قياس المسافات بين نقطه و أخرى في الكون 
بدون استخدام الطريقة التقليدية بقياس سرعة الضوء 

حيث أن هذه الطريقة ال تصلح في المناطق المعتمة 
من الكون.

وبحسب   الطريقة   المبتكرة   على   يد   العالمة   اليمنية  
 تستطيع   قياس   المسافات   في   اي   بقعة   في   الكون   حتى  

 لو   كانت   معتمة . 
هذا   االختراع   جعل   من   وك��االت   الفضاء   مثل   ناسا   و  
 وكالة   الفضاء   الفرنسية   و   وكاالت   أخرى   محاولة   استقطاب  
 العالمة   اليمنية   و   تطوير   معادالتها   المكتشفة   و   التي   قد  

 تغير   مجرى   األبحاث   الفضائية . 
و « مناهل «  أصغر   شخص   في   العالم   الحاصل   على  
 درج��ة   الدكتوراه   في   الهندسة   المالية   و ) عمرها 32    
 سنة ( وحصلت   علىIQ   مقياس   ذكاء   ال   يحصل   عليه   إال  

   1 . 0 ٪   من   الناس   في   العالم . 
وذكر   موقع  « عدن   الغد »  أن   مناهل   عينت   كرئيسة  
 لشبكات   الذكاء   العالمية .  وبجانب   انجازاتها   العلمية،   هي  

 تؤسس   شركتها   الخاصة   االستثمارية   في   دبي . 

المراكز   الصيفية .. 
والخوف   على   الشباب

 >  البداية   كانت   مع   االخ   أحمد   حمود  
 الحاج  -  مدير   عام   األنشطة   المدرسية  
 بوزارة   التربية   والتعليم   والذي   تحدث  

 قائالً : 
- تم إعداد الئحة متكاملة تضمنت 
االهداف التربوية والوطنية والبرامج 
النافعة والتوعوية والعلمية والثقافية 
والترفيهية وركزت المراكز هذا العام 
ب��ص��ورة خاصة على ج��وان��ب تعزيز 
الوالء الوطني وتوعية الشباب بمخاطر 
االره��اب ودور الشباب في النهوض 
بالوضع الحالي باالضافة ال��ى   دور  
 الشباب   في   محاربة   االرهاب   والتطرف  

 والحفاظ   على   الوحدة   الوطنية . 
 ويأتي اقامة هذه المخيمات في شهر 
رمضان المبارك بحيث تكون شاملة 
لمسابقات القرآن الكريم والندوات 
الدينية واألمسيات والبرامج الرياضية 
لتطوعية،  ا ل��ح��م��الت  وا لثقافية  وا
وأضاف الحاج: ان البرامج واألنشطة 
لهذا العام نوعية تتناسب مع أحالم 
وتطلعات الشباب واحتياجات المجتمع 
وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية، وعلى 
الجميع واج��ب الدفع بأبنائهم الى 
هذه المراكز ألن مشكلة الفراغ التي 
يعاني منها الطالب والطالبات خالل 
العطل الصيفية هي مشكلة يتحمل 
مسؤوليتها المجتمع بكافة شرائحه 
وبالتالي فعلى الجميع واجب المشاركة 
في نشر التوعية بأهمية هذه   المراكز  
 وضرورة   االنضمام   اليها   كونها   المكان  
 اآلم��ن   والسبيل   األمثل   لقضاء   فترة  

 اإلجازة   الصيفية   ألبنائنا   الطالب . 
إشراف   ومتابعة

 >  وفي   ذات   السياق   تقول   االخت   رضية   
 الديلمي  - مديرة   مدرسة : 

إن ه��مّ اإلج���ازة الصيفية أصبح 
يشغل أولياء األمور خاصة هذه األيام، 
حيث أن هناك مخاوف من أماكن قد 
تكون غير آمنة، وقد تؤدي بهم الى 
غرس األفكار غير الصحيحة، ومن 
هذا المنطلق فإن المراكز والمخيمات 
الصيفية التي يتم االش��راف عليها 
ومتابعتها من قبل الدولة هي األماكن 
التي تكون األفضل الستغالل أوقات 
ف��راغ األبناء بطرق سليمة وبعيدة 
ع��ن ال��م��خ��اوف ولضمان تثقيفهم 

دينيًا وتربويًا ولتحصينهم من أفكار 
التطرف والمتطرفين ودفعهم الى 
طرق غير سليمة، لذلك نتمنى من 
الجميع الشعور ب��روح المسؤولية 
لتحقيق أه��داف ه��ذه المراكز ألن 

النشء والشباب هم مستقبل   هذا  
 الوطن   وهم   أداة   النهوض   به . 

إرشاد   وتوعية
 >  ويقول   األخ   هيثم   التركي  « ولي  

 أمر »: 

 الطالب والطالبات بحاجة ماسة الى 
نوع من االرش��اد والتوعية الصحيحة 
التي تكون من جهات مسؤولة ومتابعة 
بحيث ال يتمكن أحد من استغاللهم 
أو توجيههم نحو ما يعزز أمن البالد 
واستقراره، وهذا ما نرجوه نحن أولياء 
األمور نريد أن نضع أبناءنا في األماكن 
التي نثق بها بحيث يكتسبون العلم 
والمعرفة ويجدون متنفسًا لإلبداع 
فيها بحيث تكون مكانًا لتنمية المواهب 
وإف��راغ الطاقات االبداعية وتنميتها 
والقضاء من خالل هذه المراكز - على 
السلوكيات أو األفكار التي قد تؤثر على 
الطالب نفسه وأسرته ومجتمعه والبيئة 

المحيطة به.
مسؤولية   جماعية

> وتتمنى االخ��ت مريم الدبعي - 
مدرسة- أن تكون المراكز الصيفية 
لهذا العام بالمستوى ال��ذي يتالءم 
مع المستجدات في الساحة اليمنية.. 
مشيرة الى أن تزامن هذه األنشطة مع 
شهر رمضان هو شيء ايجابي بحيث 
الثقافية  البرامج واألنشطة  تدمج 
والدينية والترفيهية بما يتناسب مع 
فضائل   هذا   الشهر   الكريم   ومكانته .. 
 مؤكدة   أن   مسؤولية   حماية   الشباب  
 والحفاظ   علىهم   من   خ��الل   غرس  
 األفكار   الصحيحة   والتوعية   المناسبة  
 هي   واج��ب   يتحمله   المجتمع   بكافة  

 شرائحه   وأفراده . 
مراكز   دائمة

> واختتمت الطالبة أفراح السياغي 
والتي ترى أن مثل هذه المراكز يحتاجها 
الشباب ويتطلع إلظهار بعض مواهبه 
من خاللها، مؤكدة أنها لم تستطع 
ممارسة مواهبها الرياضية اال من 
خالل المراكز الصيفية وذلك ألن أيام 
الدراسة مضغوطة بالمواد والدرس 
العلمي ال��ذي ال يترك للتنفيس عن 
الذات شيئًا من الوقت، باإلضافة الى أن 
األماكن التي تستطيع الفتاة بالتحديد 
ممارسة االنشطة من خاللها محدودة 
وقد ال تكون موجودة، لذلك تمنت أفراح 
في ختام حديثها أن يكون هناك اهتمام 
أكثر بأنشطة الفتيات وتخصيص مراكز 
دائ��م��ة الكتشاف المواهب وتنمية 

القدرات لديها.

المراكز الصيفية والمخيمات لهذا العام والتي تزامنت  
200( ألف  مع حلول شهر رمضان الكريم وتضم )
مشارك ومشاركة موزعين على )400( مركز ومخيم صيفي 
تشمل كافة محافظات الجمهورية وتهدف الى استثمار 
الوقت في تعميق الوعي وزيادة المنفعة واالستفادة الفاعلة.. 
حول أهداف هذه المراكز   والمخيمات   والفائدة   المرجوة   منها  

 تحدثت   عدد   من   الشخصيات   المعنية   وهذه   هي   الحصيلة : 

انضمت المحامية اللبناية بشرى الخليل التي    
ترافعت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق 
الزعيم صدام حسين إلى هيئة االدع��اء اليمني 

الرئيس  المترافعين عن  والعربي 
اليمني السابق الزعيم علي 

ع��ب��داهلل ص��ال��ح وضحايا 
وج��رح��ى ح���ادث مسجد 

دار الرئاسة الذي وقع 
العام الماضي، وأدى 
إل��ى   قتل   نحو 14    
لين   و لمسؤ  م��ن   ا
 وال�����ض�����ب�����اط  
 وع��ل��ى   رأس��ه��م  
 رئ��ي��س   مجلس  
 الشورى   السابق  
 ع���ب���دال���ع���زي���ز  
 عبدالغني   الذي  

 توفي   متأثرا  
 بجروحه   في  
 ال���ري���اض  
 وجرح   أكثر  
 م��ن 200    
 ب��ي��ن��ه��م  
 ال��زع��ي��م  
 ع�����ل�����ي  

 عبداهلل   صالح . 
والتقت   بشرى   مع   فريق   من   المحاميين   العرب  
 واليمنيين   بالزعيم   علي   عبداهلل   صالح   في   منزله  
 في   صنعاء،   لمناقشة   البدء   بتسريع   القضية   داخل  

 اليمن   أو   خارجها . 
وقالت خالل اللقاء ان «الجريمة مخطط لها 
من قبل أكثر من جهة وال يمكن ان تكون 
عادية، حيث تم اإلعداد لها باستخدام 
عدد من الوسائل الحديثة، وإن جهة 
كبيرة تقف وراءه��ا، كونها استهدفت 
أعضاء  وغالبية  الجمهورية  رئيس 

حكومته. 
وبدأت   المحامية   بشرى   مع   فريقها  
 ب��زي��ارة   المسجد  
 ال��ذي   وقعت   فيه  
 الحادثة   للتعرف  
 ع���ل���ى   ك��ي��ف��ي��ة  
 تنفيذها   لضم   كل  
 المعلومات   واألدلة  
 الجنائية   إلى   ملف  

 القضية . 

 -   ن��ق��ا   ع��ن  
 الرأي   الكويتية  

 بتصرف

محامية  »  صدام   حسين «  تترافع   عن  
» صالح  »  في   حادثة   مسجد   الرئاسة

هناءالوجيه

مليون   طفل   يمني   يواجهون   سوء   تغذية   حادة

   ذكر   برنامج   الغذاء   العالمي   ان   
 مليون   طفل   يمني   يواجهون  
 خطر   التعرض   لسوء   تغذية   حاد   خالل  
 شهور   في   حين   تكافح   األس��ر   لتدبير  
 تكاليف   الغذاء   في   واحدة   من   اشد   الدول  

 العربية   فقراً . 
ودفعت   االزم��ة   البالد   الى   شفا   ازمة  
 انسانية،   وتقدر   وكاالت   االغاثة   ان   نصف  
 سكان   البالد   البالغ   عددهم   24   مليون  

 نسمة   يعانون   من   سوء   التغذية . 

وق��ال   راميرو   لوبيز   دا   سيلفا   نائب - 
 المدير   التنفيذي   للبرنامج -  لرويترز  
» وضع   التغذية   بكل   وضوح   أخطر   من  
 موقف   االمن   الغذائي   حيث   نرى   ان   مليون  
 طفل   قد   يتعرضون   لسوء   تغذية   حاد  

 خالل   االشهر   المقبلة .« 
واض��اف  » ف��ي   حين   لدينا   قضية   امن  
 غذائي   فإن   الغذاء   موجود   في   االسواق  
 ولذلك   فالمسألة   ليست   توافر   الغذاء   وانما  
 امكانية   الحصول   عليه   ألن   قطاعا   كبيرا  

 من   السكان   ال   يملك   القوة   الشرائية .« 
وتقول   منظمة   الصحة   العالمية   ان   سوء  
 التغذية   الحاد   يتسم   بهزال   شديد   ويمكن  
 ان   يؤدي   للوفاة   اذا   تدهورت   حالة   الطفل . 
وتحذر وكاالت االغاثة من عدم كفاية 
المساعدات البالغة اربعة مليارات دوالر 
التي تعهد بها في مايو جيران اليمن 
الخليجيون وبلدان غربية لدعم اتفاق 
سياسي أبرم بعد ان اوشكت البالد على 

الدخول في حرب اهلية.

   17يوليوعالمة   فارقة  
 في   تاريخ   اليمن

نبيهةأحمدمحضور

 كما   يُ�قال   لكل   وقت   رجاله   وأبطاله ..  وهناك     
 من   األح���داث   ما   ال   يمكن   نسيانها،   ومن  
 المواقف   ما   ال   يمكن   تجاهلها ..  ومن   الرجال   من  
 حفروا   في   الصخور   الصماء   أسماءهم   بصنيعهم  

 وشهامتهم   ووفائهم   ألوطانهم .. 
ففي تاريخ بالدنا الحبيبة اليمن الكثير من االحداث 
والمواقف البالغة الصعوبة والمناسبة التي مر بها 
الشعب اليمني قبل وبعد اندالع ثورتي سبتمبر 
واكتوبر المجيدتين في شمال اليمن وجنوبه 
آنذاك، شمال الوطن الذي كان يرزح تحت وطأة 
الجهل والفقر والظلم واالستبداد اإلمامي لعقود من 
الزمن، وجنوب الوطن الذي كان يئن من االستعمار 
البريطاني واستبداد السالطين واالشتراكية 
الباغية، وفي ظل تلك االوضاع الهائجة والمضطربة 
المليئة باالغتياالت، واالنقسامات تولى الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئاسة اليمن، حاماًل كفنه بيديه واهبًا 
نفسه فداء للوطن   في   الوقت   الذي   تنصل   فيه  
 الجميع   عن   هذه   المسؤولية   التي   حملها   هو   بنفس  

 راضية ..  تحمل   الكثير   من   الحب   والوفاء   لوطنه . 
فكان 17 يوليو عالمة فارقة في تاريخ اليمن 
واليمانيين، حيث دخلت اليمن عهدًا جديدًا صنع 
فيه الكثير من المنجزات الوطنية التي لمسها 
الشعب اليمني بل العالم بأسره، فاستطاع هذا 
القائد العظيم بناء يمن كان مهدمًا وإظهاره الى حيز 
النور بعد ما كان يسبح في ظالم دامس، استطاع 
إيجاد نهضة تنموية على كل االصعدة االجتماعية 
والصحية والثقافية والتعليمية، فانتشرت في 
عهده المدارس والمعاهد والجامعات في أرجاء 
الوطن، استطاع بحكمته وصبره من توحيد ارض 
اليمن المشطرة، في ال���22 من مايو لعام 90م 
وفي الوقت ال��ذي كانت فيه أعظم دول العالم 
تتفكك وتتجزأ أعاد هو لحمة اليمن واليمانيين 
وإن لم يكن لعلي عبداهلل صالح اال منجز واحد وهو 
الوحدة اليمنية لكفى اليمانيين فخرًا به، وبأنه 
أرسى قواعد الديمقراطية وكان المعلم االول في 
السلوك الديمقراطي، ففي عهده عاش اليمانيون 
أجواء الحرية واالنتخابات والمشاركة في اختيار من 
يمثلهم في البرلمان والمجالس المحلية واختيار 
حاكم لهم.. في عهده فصح المفصحون وتحدث 
المتحدثون ونقد الناقدون، في عهده مورست 
الديمقراطية قواًل وفعاًل، فشكلت األحزاب على 
مختلف أنماطها والصحف بمختلف أشكالها، فكان 
مثااًل للقائد المتواضع والمتسامح والمستمع لهموم 
وقضايا شعبه، الحكيم في التعامل معها، شمل 
عفوه وتسامحه القريب والبعيد العدو والصديق، 
قدم الكثير والكثير من أجل أمن وعزة وشموخ اليمن 
وأثبت بحق أنه رجل المواقف الصعبة، ذو العزيمة 
الفوالذية التي ال تنحني وال تنكسر وال يحمل بداخله 
اال الوفاء والحب لوطنه   وألبناء   وطنه،   لذلك   استحق  
 محبتهم   ووفاءهم   له،   وكان   وسيظل   خالداً   في   ذاكرة  
 اليمانيين   والزمن ..  وسيظل   17   يوليو   عالمة   فارقة  

 في   حياتنا . 


