
صنعاء / سبأ
ــة كل البنات للتنمية بأمانة العاصمة فعالية " قمريات طوال  نظمت مؤسس
 MTN ــر  ورشكة ــآت الصغرية واألصغ ــع وكالة تنمية املنش ــنة " بالتعاون م الس

لالتصاالت .
ــاري بأهمية إعادة  ــاع الهنديس واملعم ــع وعي القط ــت الفعالية إىل رف  هدف
ــطة حملة "ألوان القمريات تجمعنا"  ــاء تراث القمريات وذلك يف إطار أنش إحي
ــيل وإعادة إحياء  ــم االقتصاد املح ــهاماً منها يف دع ــة إس التي تنفذها املؤسس
ــها  ــع دخل األرس املنتجة للحرف االقتصادية وعىل رأس ــرتاث اليمني وكذا رف ال

صناعة القمريات.
ــعبية  ــات الش ــة والرقص ــرات الرتفيهي ــن الفق ــد م ــة العدي ــل الفعالي  تخل

واملسابقات وتكريم املساهمني والداعمني.

ــم توصلوا  ــة والية أوهايو أنه ــد علماء من جامع أك
ــة يف الغالف الجوي  ــور الحلقات املضيئ ــبب ظه إىل س

لألرض.
ــال العلماء إنه  ــة JPCL العلمية ق ــث ملجل ويف حدي
ــات مضيئة ضمن الغالف  ــريا ما يالحظ ظهور حلق "كث
ــم فهم  ــاول العل ــرتات طويلة، ح ــألرض. ولف ــوي ل الج
ــالل بحوثنا  ــفنا خ ــك الحلقات..اكتش ــور تل ــة ظه آلي
األخرية شكال معينا من البلورات الجليدية، التي تبدد 
ــكل يعيد إىل األذهان صورة الحلقات  أشعة الضوء بش

املضيئة التي تظهر يف الغالف الجوي".
ــارص األبخرة  ــد عن ــا تتجم ــادة م ــه "ع ــو أن وأضاف
ــرارة املنخفضة،  ــات الح ــو عند درج ــودة يف الج املوج
مشكلة بلورات جليدية عىل شكل متوازي مستطيالت، 
وضمن ظروف معينة من الضغط والحرارة؛ يمكن لهذه 
ــورات مكعبة، من املمكن  ــكلة بل األبخرة أن تتجمد مش
ــالل تجاربنا  ــات مختلفة.. خ ــس األضواء بآلي أن تعك
ــي قمنا بها مؤخرا تمكنا من صنع صيغة معينة من  الت
ــبة %80، من  ــد الذي يحوي بلورات مكعبة بنس الجلي
ــن فوهات  ــني وبخار املاء ضم ــر الهيدروج خالل تمري
ــوت، وضمن  ــة الص ــة تفوق رسع ــات عالي ــدور برسع ت

ــد تربيد املزيج لدرجة 48 مئوية تحت  هذه الرسعة وبع
الصفر حصلنا عىل هذه الصيغ".

ــوا مخربيا  ــك البلورات قام ــد الحصول عىل تل وبع
ــة خاللها،  ــعة الضوئي ــزم مختلفة من األش ــر ح بتمري
ليكتشفوا أنها تبدد الضوء وتعكسه بآلية معينة تشبه 

ــور الحلقات الضوئية يف الغالف الجوي  تماما آلية ظه
ــوي عىل تلك  ــالف األرض يح ــي أن غ ــا يعن ــألرض، م ل
ــون ضمن ظروف مناخية  الرتكيبات البلورية التي تتك
محددة، وتعكس وتبدد ضوء الشمس وتؤدي إىل ظهور 

الحلقات الضوئية ضمنه.

إب / سبأ
ــة راكان النقيب، قضية قتل بالخطأ  ــى صلح قبيل تقدمه وكيل املحافظ  أنه

بمديرية القفر بمحافظة إب.
ــي العفو  ــد الرصيم ــاء دم املجني عليه صالح مرش ــن أولي ــح، أعل ويف الصل

والصفح عن الجاني يف هذه القضية .
ــدم والذي يقدم  ــة النقيب بموقف أولياء ال ــاد وكيل املحافظ ــح أش ويف الصل

نموذجا للقبيلة املشهود لها بالشجاعة والعفو والكرم.
ــاء الدم كما هي  ــة وتحكيم أولي ــاع حثيث ــار إىل أن الصلح جاء بعد مس وأش

عادة القبائل اليمنية، والذي بموجبه تم التنازل والعفو عن دم ابنهم .

البيضاء/محمد املشخر
ــاء يف اجتماعها أمس  ــة لالمتحانات بمحافظة البيض ــرت اللجنة الفرعي أق
ــالم الزالف نقل  ــب الرتبية والتعليم باملحافظة محمد س ــة مدير عام مكت برئاس

مركز امتحاني بمديرية الرياشية إىل مدينة رداع بمحافظة البيضاء .
ــالم الزالف لـ(الثورة )  ــح مدير عام مكتب الرتبية باملحافظة محمد س وأوض
أنه تقرر نقل مركز  الفالح للمرحلة الثانوية العامة بمديرية الرياشية  إىل مركز 
ــب الرتبية بمديرية  ــىل طلب مدير مكت ــاء بمدينة رداع . بناء ع ــة الخنس مدرس
ــني عىل إدارة  ــدرة  رئيس املركز واملالحظ ــة العامة وعدم ق ــية وللمصلح الرياش
ــة  املركز االمتحاني  ــر الحاصل  بمنطق ــبب أعمال الفوىض والتجمه ــز بس املرك

ومن أجل نجاح سري االمتحانات باملديرية تم القرار بذلك..
وأهاب الزالف بطالب وطالبات املركز االمتحاني بمديرية الرياشية االنتقال 
ــاء " علمي "  ــادة الفيزي ــن امتحان م ــم بدءاً م ــة امتحاناته ــبت لتأدي ــوم الس ي
ــم التوفيق  ــة رداع.. متمنيا له ــد بمدين ــز الجدي ــي " ،يف املرك ــات " أدب والرياض

والنجاح.
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صنعاء / سبأ
ضبطت األجهزة األمنية واللجان الشعبية 
ــة العاصمة متهمني  ــبعني يف أمان بمديرية الس

اثنني بتهريب اآلثار.
وأوضح مصدر أمني باملديرية ملركز اإلعالم 
ــم إيقاف املتهمني، أحدهما عراقي  األمني أنه ت
ــق يف قضية تهريب  ــية، يف إطار التحقي الجنس

آثار تم ضبطها األسبوع املايض.
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اثنين بتهريب اثنين بتهريب 

ا9ثار في ا8مانةا9ثار في ا8مانة

صلح قبلي ينهي قضية قتل بإبصلح قبلي ينهي قضية قتل بإب

نقل مركز امتحاني من الرياشية إلى مدينة رداعنقل مركز امتحاني من الرياشية إلى مدينة رداع

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل

زيد البعوة
يوميات الثورة

العدو واحد والقضية العدو واحد والقضية 
وا8هداف واحدةوا8هداف واحدة

th.cheifeditor@gmail.com

20 شوال 1438ه - 14 يوليو 2017م - العدد 19230الجمعة

ــوم  ــــادف ي ص
يوليو   13 ــس   أم
ذكـــرى    2015
ــريان  ــاب ط ــك ارت
العدوان  تحالف 
الــــســــعــــودي 
مجزرة  األمريكي 
ــة بــحــق  ــع ــش ب
النظافة  عمال 
ــة  ــم ــاص ــع ــال ب
بعد  ــاء،  ــع ــن ص
ـــه  ـــداف ـــه ـــت اس
منازلهم يف مدينة 
بسعوان  العمال 
عن  ــر  ــف اس مـــا 
 25 اســتــشــهــاد 
مدنيا وإصابة 50 
بجروح يف واحدة 
املجازر  كرث  ا  من 
لتحالف  وحشية 
ـــــدوان يف  ـــــع ال
العاصمة صنعاء.

مشهدمشهد

الحوثي  • علي  محمد  العليا  الثورية  اللجنة  رئيس  دعوة 
االحزاب والمكونات السياسية والعلماء واعضاء مجلسي 
النواب والشورى والوجهاء والمجالس المحلية إلصدار 
غير  األممي  المبعوث  من  موحد  بموقف  موقعة  وثيقة 
المرحب به في اليمن اسماعيل ولد الشيخ توجه لألمين 
العام لألمم المتحدة كانت في محلها، ولعلها تعيد صوغ 
المشهد القاتم في ملف التسوية السياسية جراء استمرار 

ولد الشيخ المتهم بعدم الحياد واالنحياز للعدوان.

نظام  • على  العقوبات  ترامب  ادارة  تمديد   
الديكتاتور السوداني عمر البشير كان صادما 
يقيه  بدور  الحالم  الديكتاتور  آلمال  ومخيبا 
بعد  جاء  التمديد  الدولية.   الجنايات  مقصلة 
التي حشرت  انتهاء مهلة الوساطة السعودية 
اليمن  في  الحرب  مستنقع  في  الديكتاتور 
وسرعان ما خلعته بموقف مهزوز اعلنه النظام 
السوداني في لحظة كسل حيال األزمة مع قطر.

 بعد ان كان ترامب رفض مشاركة الطاغية المتهم بجرائم  •
في  السعودي  النظام  لها  حشد  التي  القمم  في  حرب 
الرياض مؤخرا خرج الديكتاتور البشير معلنا استعداده  
الدفع بمزيد من مرتزقة الجنجويد وقودا مجانيا للعدوان 
السعودي اإلماراتي على اليمن غير أن المرتزق الكبير لم 
يلتفت لتلك اإلهانة التي حولت وجهه شطر الكعبة ألداء 
الغائب للمئات من مرتزقته  الميت  العمرة والصالة على 

الذين ابتلعتهم صحراء ميدي وسواحل المخا.

لعقود ظلت امتحانات الثانوية العامة والشهادة  •
وزاريا  تدار  حالها  على  (تاسع)  االساسية 
بعملية ضخمة تحشد لها اإلمكانات وتجند لها 

الموازنات وتفضي في النهاية إلى فشل ذريع .
الطالب  • مستوى  لتقويم  للمعلم  المجال  يفسح  ال  لماذا 

بامتحانات  الدراسي  عامه  الطالب  وينهي  العام  طوال 
تديرها المدرسة بنظام تراكمي كامل دون ان يترك المجال 
المتحان نهاية العام الوزارية التي تتحول عادة إلى  موسم 

فرح للفاشلين وقهر للمتميزين .

رئيس التحرير 

ــدوان  ــد دول الع ــي ض ــي أو إعالم ــكري أو امن ــاز عس ــرص وإنج كل ن
ــش يف أي بقعة من هذا  ــعودية وداع ــها أمريكا والس ــتكبار وعىل رأس واالس
ــف مناهضة  ــن لهم مواق ــاً وخاصة الذي ــلمني جميع ــو نرص للمس ــم ه العال
ــة وكل هزيمة للمعتدين  ــي يف املنطق ــتعماري الصهيوامريك للمرشوع االس
ــتضعفني  ــا تمثل حافزاً ودافعاً للمس ــوريا أو غريه ــن أو العراق أو س يف اليم
ــم ومعتقداتهم  ــهم وعن دينه ــاد والدفاع عن أنفس ــتمرار يف الجه عىل االس
ــعب السوري يف  ــعب العراقي يف املوصل والش وأوطانهم، ومثلما انترص الش
ــعب اليمني يف كل املحافظات ألن هناك إرادة وعزيمة  ــينترص الش حلب س

وصموداً وصرباً واستمراراً يف الجهاد..
غبي وال يعرف ما حوله من ال يستطيع الربط بني ما يجري يف قطر والعراق 
ــيطرت  ــوريا وبني العدوان عىل اليمن صحيح أن داعش س تحديداً املوصل وس
ــح أن األحداث يف  ــن العدوان وصحي ــنة م ــل يف عام 2014م  قبل س ــىل املوص ع
ــنوات، قبل ثالث سنوات من العدوان وصحيح أن  ــوريا منذ حوايل خمس س س
ــن العدوان لكن كل هذه األحداث لها  ــة مع قطر حدث جديد بعد عامني م األزم
ــكا ودول الخليج  ــا أن العدو واحد أمري ــدة اتجاهات أهمه ــاط وثيق من ع ارتب
ــتهدف طرف واحد يف العراق وسوريا واليمن أما قطر  وإرسائيل وداعش واملس
ــم أن داعش  ــة ببعضها فنحن نعل ــداث مرتبط ــا إال أن األح ــا لوحده فقضيته
ــعودي وتركي وكذلك  ــتوطن املوصل تحظى بدعم أمريكي وس التي كانت تس
ــة إرسائيلية تركية  ــعودية إماراتية قطري ــوريا حرب أمريكية س الحرب عىل س
ــتطاعوا  ــتئصال إن اس وكذلك العدوان عىل اليمن وكل هذا يهدف إىل قمع واس
ــتقالل  كل األحرار والرشفاء واملؤمنني والثوار ومن يتمتعون بقيم الحرية واالس

ويحملون يف صدورهم عداوة حقيقية ألمريكا وإرسائيل ..
ــراق أو يف  ــكان وان كانت يف الع ــان وامل ــف الزم ــدة وان اختل ــة واح املعرك
ــعى العدو  ــوريا يس ــوريا أو يف اليمن والعدو واحد واألهداف واحدة يف س س
الصهيوني واألمريكي والسعودي إىل استئصال نظام األسد املمانع واملقاوم 
ــة  ــطني ولبنان والذي ال يخضع لهيمنة وسياس الذي يدعم املقاومة يف فلس
ــكا والذي يمثل خطراً عىل الكيان الصهيوني والذي له تحالف وعالقة  أمري
ــب يف مصلحة  ــكرية تص ــية وعس ــران ألهداف إيمانية وسياس ــة مع إي قوي
ــة  ــوريا بطريقة مدروس ــدوان عىل س ــن الع ــكان البد م ــلمني ف ــا املس قضاي
ــا أمريكا ومولتها  ــن خالل داعش التي صنعته ــي إنهاكها من الداخل م وه
ــكرياً واقتصاديا  ــتطاعت أن تفتك بسوريا وان تنهكها عس ــعودية واس الس
ــرور األيام  ــوريا ولكن مع م ــاحة جغرافية كبرية يف س ــيطر عىل مس وان تس
ــع العربي وبدأ الكثري  ــعبية يف املجتم ــف الحقائق حصلت صحوة ش وتكش
ــعب  ــا ويدعمها، فالش ــد من يموله ــوريا ضد داعش وض ــع س ــون م يتفاعل
اليمني خرج يف مظاهرات كبرية تساند الشعب السوري وقيادته وحزب الله 
ــوريا وإيران أرسلت خرباء وأسلحة  ــل مجاميع عسكرية للدفاع عن س أرس
ــاركت عسكريا يف سوريا واملهم هنا أن الشعب اليمني  وأمواالً ويف األخري ش
ــل ويؤيد محور املقاومة  ــرصخ يف وجه أمريكا وإرسائي ــذي يكره داعش وي ال
واملمانعة كان وال يزال يمثل خطراً عىل دول االستكبار فقرروا العدوان عليه 
ــتطيع هذا أن ينرص ذاك ويغرق  لكي تغرق املنطقة يف رصاعات حتى ال يس

الجميع يف الدفاع عن أنفسهم واملستفيد إرسائيل وأمريكا..
كذلك العراق لنفس األهداف ولنفس املقاصد تم إرسال البغدادي ليعلن 
ــمى بدولة الخالفة ويستوطن املوصل والفلوجة وبعض مناطق  فيها ما يس
العراق باسم اإلسالم ويقتل املسلمني ويمزقهم كل ممزق وينىس الصهاينة 
ــذاب وكل هذا  ــوء الع ــطني س ــومون أهل فلس ــون األقىص ويس الذين يدنس
ــاض فيما بعد  ــاحة لالنقض ــوريا بهدف تهيئة الس ــاً يف العراق وس خصوص
ــوا دولتهم  ــالم ويبن ــوا بس ــا يمكن لليهود أن يعيش ــزب الله وحينه ــىل ح ع
ــهاد  ــالم وثقافة الجهاد واالستش ــن النيل إىل الفرات إال أن اإلس ــة م املزعوم
ــن املؤمنني يف اليمن  ــاعر وترصفات وأعمال الكثري م ــيطر عىل مش التي تس
ــوريا والعراق ولبنان وفلسطني وغريها من الدول العربية واإلسالمية لن  وس
ــتمر الرصاع وطال  ــون إىل أهدافهم مهما اس ــل اليهود والنصارى يصل تجع

الزمان، فالله وعد املؤمنني بالتمكني يف األرض ووعده ال يتخلف.

النظام السعودي النظام السعودي 
لن يكون بمنأىلن يكون بمنأى

وصول طائرتي شحن لمنظمتي اليونيسف وصول طائرتي شحن لمنظمتي اليونيسف 
وأطباء بال حدود إلى مطار صنعاءوأطباء بال حدود إلى مطار صنعاء

ا8رصاد يدعو لالبتعاد عن مجاري السيول ا8رصاد يدعو لالبتعاد عن مجاري السيول 

 صنعاء/ سبأ 
ــحن ملنظمتي  ــدويل طائرتي ش ــاء ال ــار صنع ــس إىل مط ــت أم وصل

اليونيسف وأطباء بال حدود عىل متنهما أكرث من 77 طناً.
ــف 71 طناً  ــحنة منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيس تتضمن ش
ــن املحاليل الطبية والعالجات واملعقمات الصحية املختلفة الخاصة  م
ــال حدود  ــة أطباء ب ــحنة منظم ــوي ش ــا تحت ــريا، فيم ــة الكول بمكافح
ــل وأدوية خاصة  ــاعدات طبية ومحالي ــبعة أطنان مس عىل أكرث من س

بالكولريا.

ــني  املواطن ــاد  لألرص ــي  الوطن ــز  املرك ــا  دع
ــاري  ــن مج ــاد ع ــات إىل االبتع ــائقي املركب وس
ــع  ــق املتوق ــذر يف املناط ــادة بح ــيول والقي الس
هطول األمطار عليها خالل الساعات القادمة .
ــت  ــة - تلق ــه الجوي ــز يف نرشت ــع املرك  وتوق
ــحب  ــكل الس ــخه منها - تش ــبأ/ نس وكالة/س
ــطة  ــول أمطار خفيفة إىل متوس ــة وهط الركامي
ــات الجبلية  ــرة أحيانا عىل املرتفع ــدة غزي الش

وخاصة الغربية والجنوبية والهضاب الداخلية 
ملحافظات املهرة  ، شبوة ، حرضموت .

ــادي البحر يف  ــه املركز الصيادين ومرت   ونب
أرخبيل سقطرى إىل أخذ الحيطة والحذر من 
ــة  الرياح  ــدة رسع ــراب البحر نتيجة ش اضط
ــدة وارتفاع املوج  ــني 22 و 23 عق ــى ترتاوح ب الت
الذي قد يصل إىل خمسة أمتار ، فيما ستكون 

األجواء صحوة إىل غائمة جزئياً .
ــز  املرك ــع  توق ــا  كم  
يف  ــر  البح ــراب  اضط
ــي  الجنوب ــاحل  الس
ــة  نتيج ــدب  املن ــاب  وب
ــاح  الري ــة  رسع ــدة  لش
ــزاء متفرقة منه  عىل أج
حيث سترتاوح رسعتها 
بني 12 و 27 عقدة فيما 
إىل  ــوج  امل ــع  يرتف ــد  ق

أربعة أمتار .

ــرويس ديميرتي  ــوزراء ال ــس ال ــن نائب رئي أعل
ــية  روغوزين أن مجمع الصناعات الدفاعية الروس
ــتعد إلنتاج صاروخ بالستي عابر للقارات يبلغ  يس

مداه 16 ألف كيلو مرت.
ــن روغوزين قوله يف  ــيا اليوم ع ونقل موقع روس
ــدا يطلق عليه  ــح صحفي إن ”صاروخا جدي ترصي
ــغل مكان  ــارمات/ يجب أن يش ــم /ار اس 28 س اس
ــريا  ــارمات“ مش ــطوري ار اس 20 س الصاروخ األس

اىل أن وزن الصاروخ الجديد سيصل إىل 100 طن.
أي  ــرتاق  اخ ــىل  ع ــادر  ق ــد  الجدي ــاروخ  والص
ــافة تبلغ 16  منظومة للدفاع الجوي وعىل قطع مس
ألف كيلو مرت ليصل إىل الواليات املتحدة عن طريق 
القطب الشمايل أو القطب الجنوبي عىل حد سواء.

 28 اس  /ار  ــاروخ  ص ــارب  تج أن  إىل  ــار  يش
ــارمات/ جارية ومن املخطط تسليح أفواج عدة  س
تابعة لسالح الصواريخ االسرتاتيجية الرويس بهذا 

الصاروخ بعد استكمال التجارب.

لم يكن الرئيس يقول كالما بل 
ويؤكد   ، ميدانيا  واقعا  يتحدث 

على ثابت ال يقبل النقاش.
المجلس  رئيس  يكن  ولم 
يرعى  وهو  األعلى  السياسي 
للقوات  قتالية  دفعات  تخرج 
في  الحديدة  بمدينة  المسلحة 
معرض الحرب الكالمية وإطالق 
، بل  الرد عليها  او  التصريحات 
الميدان  معادالت  يرسم  كان 
وثوابت  قواعد  على  ويؤكد   ،

المعركة الكبرى.
الميدانية  المعادالت  في 
المحتدمة  الدفاعية  للمعركة 

في السواحل والجزر والممرات 
العدوان  يحاول  التي  المائية 
النفسية  بالحرب  حسمها 
والطاوالت المشبوهة ، على إثر 
الصماد  فرمل   ، ميدانيا  فشله 
العدوان  محاوالت  من  المنتظر 

للهجوم على الحديدة.
وفي المعركة الكبرى  فحربنا 
 ، اليمنية  األراضي  كل  تحرير 
ثابت ال يخضع ألولويات الميدان 
والسياسة ، وال تفاوض وال ميدان 

إال لتحقيق هذا الهدف.

أي  أو  الحديدة  أن  بمعنى 
كالم  محط  ليست  يمنية  مدينة 
أو  بالميدان  لتحريرها  إال   ،
حديث  فال  ذلك  عدا  بالسياسة 
يعشقون  رجال  مع  إال  كالم  وال 
المعنيون بالحديث  الموت وهم 
والنقاش برسم الميدان ال بكالم 

السياسة.
الضجيج  لفرملة  ويكفي 
والحمالت اإلعالمية والسياسية 
الحديدة  حول  المشبوهة 
الميدان  في  القيادة  حضور 
وأقوى   ، رد  أبلغ  وهو  الحربي 

تعبير عن الموقف.

ممنوع النقاش..
"الحديدة دونها رجال"

عبدالرحمن األهنومي


