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مشهدمشهد

 مرة أخرى يضطر سكان احياء وسط مدينة تعز للنزوح االجباري  •
من منازلهم وإقفال محالهم التجارية وتتعطل مصالحهم على وقع 
السعودي اإلماراتي  العدوان  المتجدد بين فصائل مرتزقة  الصراع 
المتصارعين على العائدات المالية ألسواق المدينة في ظل غياب 
الدولة التي اهدر دمها حزب اإلصالح والتنظيمات اإلرهابية الموالية 

للعدوان تحت مسمى مقاومة االحتالل الحوفاشي.
الحزب  • مليشيا  قادة  وال  اإلصالح  حزب  مليشيا  قادة 

في  انخرطوا  الذين  الناصري  والتنظيم  االشتراكي 
العدوان  حرب تدمير محافظة تعز ومساندة تحالف 
السعودي اإلماراتي لم يعلنوا حتى اليوم مسؤوليتهم 
المدينة  سكان  يعيشها  التي  الرعب  أجواء  حيال 
المدنيون  لها  يتعرض  التي  الوحشية  القتل  وأعمال 
وآخرها قتل وتعذيب مديرية مدرسة دبي، كما لم يعلنوا 
مسؤوليتهم عن أمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم بل 
مدانين  إلعالن  الصحفية  المؤتمرات  لعقد  يتهافتون 
في جرائم إرهابية يصفق لها المغفلون، ثم  يتوارون 
في الغرف المغلقة القتسام المكاسب التي نثرها لهم 

تحالف الشر العدواني مكتفين بإطالق الحسرات.
البروبغاندا  • لسطوة  الخاضعة  عدن  أبناء  يصدق  أن  غريبا  ليس   

اقتحموا  الذين  الهوية  المجهولي  المسلحين  عن  مزيفة  روايات 
البنك األهلي في عدن وقتلوا مديره وحارسه ونهبوا أموال، ولن يسأل 
احد لماذا ارتدى المقتحمون بزات عسكرية من تلك التي توزعها 
تمكن  كيف  وال  اإلرهاب،  مكافحة  لقوات  الغازية  اإلماراتية  القوات 
هؤالء من اجتياز الشوارع وصوال إلى مقر البنك في المنصورة في 
وضح  النهار على متن حافلة ركاب وكيف عادوا أدراجهم ببزاتهم 
العسكرية.. فكل الروايات صارت مقبولة في عدن سوى رواية واحدة 

يتجنب الجميع الحديث عنها.
في  • االقتصادية  األزمات  أن  إلى  تشير  التقديرات  كل   

النظام  سقوط  إلى  النهاية  في  ستفضي  السعودية 
العائلي الوراثي آلل سعود  خصوصا في ظل القرارات  
سياسته  في  سلمان  بن  محمد  وإمعان  الخاطئة 
الخارجية المضرة باقتصاده والمهددة الستقرار دول 

المنطقة وال سيما اليمن.
رئيس التحرير 

لها  الصماد  للرئيس  الحربية  الزيارات 
رسائل ودالالت مكثفة من المنظور السياسي 

والعسكري , وفي مجملها 
"هكذا يصنع النصر"

بادئ ذي بدء
في  بالجماهير  تلتحم  التي  القيادة  فإن 
في  تتواجد  وميدانها  الحرب  وفي   , الشدة 
مقدمة الخطوط إلى جانب المقاتل بال اكتراث 
الفعل  بين  بالتوازي  تسير  ثم   ، بالمخاطر 
الجماهيري  والحضور  العملياتي  العسكري 
الميداني , هي بذبك تستخلص إرادتها وقرارها 
قلب  من  وحضورها  وشرعيتها  ومقوماتها 

المعركة الكبرى!  
من المنظور العسكري فإن الصماد زار كمران 
للقوات  أعلى  قائدا  باعتباره  جيزان  وقبلها 

المسلحة , فالقائد الذي عركته الحرب وخاض 
غمارها يعرف جيدا حاجات المقاتل والظروف 
والحرب  المعركة  وضرورات  به  تحيط  التي 

وعلى ضوئها اتخاذ القرار.
وفي األبعاد فإن زيارة الرئيس وتواجده في 
مقدمة الخطوط يعني أن الجيش مرتاح لوضعه 

 , به  يحيط  لما  الدقيقة  المعلومات  ويمتلك 
ويعرف تفاصيل تحرك العدو وخططه ووضعه 
وقدراته االستخباراتية , التي اخترقها الصماد 
مرارا وتكرارا وهو أمر يعطي الجيش دفعة قوية 
الميدان  في  والمقاتلين  العسكرية  للمؤسسة 

الذين يدافعون عن الكرامة والوطن.

تتجاوز  وجماهيري  سياسي  منظور  ومن 
تكريس  الى  وزار_  واطلع  -تفقد  الرسالة 
في  االول  مسؤولها  بوجود  الدولة  لشرعية 
كمران _التي ال تزار كثيرا في الظروف الطبيعية 
ومن مسؤولين أقل وادنى مستوى_ وفي زبيد 
والتحيتا والجوف وووو ...مع الصياد والمزارع 

وطالب العلم ومع كل اليمنيين.
الدعم  مقومات  توفير  فإن  األبعاد  وفي 
واإلسناد المعنوي لصمود الجماهير الشعبية 
أهمية عن  أولوية كبرى للصماد ال تقل  تمثل 
المواجهة العسكرية والميدانية , وكل الهامات 
يجب أن تنحني وترفع القبعات احتراما وتقديرا 
وشرائحه  مكوناته  بكل  العظيم  الشعب  لهذا 
الذي يدفع ضريبة الكرامة ومعركة االستقالل 

والتحرر.

الرئيس بني الجماهري .. ويف 
قلب املعارك

عبدالرحمن االهنومي

لم يُعد خافيا عىل أحد أن املبعوث األممي إسماعيل 
ولد الشيخ ، يتفانى يف خدمة السعودية والتغطية عىل 
ــتطيع إلخراجها  جرائمها يف اليمن ، ويبذل كل ما يس
ــاب  ــن مأزقها ، وبما يحفظ لها ماء الوجه ، عىل حس م

سيادة واستقالل اليمن ، وكرامة اليمنيني واليمنيات.
ــأن اليمن  ــاع مجلس األمن بش ــح عن اجتم ما ترّش
ــيك) يف  ــا كان يطمح إليه ولد (الش ــن تبنّي م يخلو م

إحاطته يوم األربعاء 13 يوليو 2017.
ــيك) األخرية  ــع كل من يقارن إحاطة ولد (الش بوس
ــاء  ــداوالت أعض ــك م ــا يف ذل ــابقة ، بم ــه الس بإحاطت
ــتمرار الركود الذي يحيط  ــس األمن ، مالحظة اس مجل
ــة املجتمع الدويل  ــن قناع ــكلة عىل الرغم م ــذه املش به
ــانية للعدوان السعودي  بتعاظم تداعيات اآلثار اإلنس

عىل اليمن .
ــيك أو مداوالت  ــواء من إحاطة ولد الش ــ س الثابتـ 
ـــ ان ثّمة من  ــار يف مجلس األمن الدويلـ  ــني الكب الالعب
ــك الجمود من خالل الدعوة  يراهن عىل رضورة تحري
اىل جولة جديدة للمفاوضات بني األطراف املتنازعة يف 
ــعودية ودول العدوان واالحتالل  ــن ، مع تربئة الس اليم
ــكاب جرائم حرب وجرائم معادية  التي تورّطت قي ارت
ــاة  املعان ــم  تفاق ــن  ــا ع ــن فصله يمك ، ال  ــانية  لإلنس
اإلنسانية للشعب اليمني تحت نري العدوان والحصار 

واالحتالل.
ــول ان ثّمة صوتني متناقضني يف مداوالت  ويبقى الق
ــس األمن الدويل حول اليمن .. األول هو إحاطات  مجل
ــيخ التي تٌصاغ يف  ــماعيل ولد الش املبعوث األممي إس
الرياض وال تُخفي انحيازها للسعودية ودول العدوان 
.. أّما الصوت الثاني فهو تقارير السيد ستيفن أوبراين 
ــانية التي تٌصاغ  ــؤون اإلنس ــم املتحدة للش وكيل األم

بمهنية ومسؤولية تستحق القدير واالحرتام.

لجنة ا%سرى: خمس عمليات تبادل معلقة لجنة ا%سرى: خمس عمليات تبادل معلقة 
بسبب تعنت العدوانبسبب تعنت العدوان

قال مصدر مسؤول يف اللجنة الوطنية لشؤون األرسى "إن 
ــبب تعنت  خمس عمليات تبادل أرسى من الطرفني معلقة بس

دول العدوان".
ــات تبادل لعدد  ــبأ) أن خمس عملي ــح املصدر لـ (س وأوض
ــريا من الطرفني معلقة تنتظر توقيع الضابط السعودي  70 أس
ــد أن تم التوافق عليها مع بعض الفصائل  للموافقة عليها، بع

التابعة للعدوان يف مأرب والجوف قبل أسبوعني.
ــؤون  ــة يف ش ــي املتحكم ــدوان ه ــدر أن دول الع ــد املص وأك

مرتزقتها والعائق األكرب أمام عمليات التبادل لألرسى .

الديكتاتور البشير يطالب بمليار دوالر عن كل الف الديكتاتور البشير يطالب بمليار دوالر عن كل الف 
مرتزق سوداني يدفع بهم إلى اليمنمرتزق سوداني يدفع بهم إلى اليمن

/ 
ــات  ــد العقوب ــطن تمدي ــرار واش ــداة ق غ
ــعودي  الس ــام  النظ ــىل  ع ــا  تفرضه ــي  الت
ــر  عم ــوداني  الس ــور  الديكتات ــد  صع
ــري مطالباته من النظام  حسن البش
يف  ــتمراره  اس ــاء  لق ــعودي  الس
مشاركة املرتزقة السودانيني يف 
ــرب العبثية التي يقودها  الح
يف  ــعودي  الس ــف  التحال

اليمن.
ــعودي  الس ــرد  املغ ــف  وكش
ويل  أن  ــد"  مجته  " ــدل  للج ــري  املث
ــلمان  ــعودي محمد بن س ــد الس العه
ــري ارسال   طالب من الديكتاتور البش
املزيد من الجنود إىل اليمن 
ــات كبرية  ــد انتكاس بع
ــه  حملت ــا  واجهته

ــري  ــور البش ــريا إىل ان الديكتات ــكرية مش العس
ــعودي لقاء  ــتعداه لتنفيذ الطلب الس ابدى اس
ــار دوالر عن كل 1000 جندي  حصوله عىل ملي

يرسلهم إىل اليمن.
ــدات  تغري ــلة  سلس يف  ــد"  "مجته ــد  واك
ــابه الرسمي عىل موقع التواصل  نرشها يف حس
ــودانية يف  ــي "تويرت" إن  القوات الس االجتماع
ــا مئات  ــة راح ضحيته ــت ملذبح ــن تعرض اليم
ــهر تقريبا  ــدي قبل ش ــراء مي ــود يف صح الجن

تكتمت عليها السعودية والسودان".
ــتغل  ــلمان يس ــد بن س ــار إىل أن محم  واش
ــل  جه ــتغل  يس ــا  كم ــال  للم ــري  البش ــة  حاج
ــلهم  الدكتاتور  ــودانيني الذين يرس الجنود الس
ــال دعاة  ــة عن طريق ارس ــات اليمني إىل الجبه
ــبيل  ــم لتضليلهم بالجهاد يف س ــني اليه وهابي
ــة  بمثاب ــن  اليم يف  ــم  قتاله أن  ــاعة  واش ــه  الل

املشاركة يف غزوة بدر.

يا بالدي يا كبرياء جراح يا بالدي يا كبرياء جراح 
رضعت من نزيفه الكبرياء رضعت من نزيفه الكبرياء 

"حماية المستهلك" تحذر من عصائر سعودية فاسدة منتشرة في ا%سواق"حماية المستهلك" تحذر من عصائر سعودية فاسدة منتشرة في ا%سواق

ا%رصاد يحذر من انخفاض الرؤية وتدفق السيولا%رصاد يحذر من انخفاض الرؤية وتدفق السيول

الثورة/ نورالدين محمد 
ــتهلك  املس ــة  لحماي ــة  اليمني ــة  الجمعي ــذرت  ح
ــتهلكني من رشاء أو تناول حليب الربيع  جمهور املس
ــري صالح  ــأ كونه غ ــعودي املنش ــري الربيع س أو عص

لالستخدام اآلدمي.
ــون عصائر  ــة 8900 كرت ــط وتحريز كمي ــم ضب  وت
ــارة باألمانة  ــب الصناعة والتج ــع  من قبل مكت الربي
وكذلك2527  كرتون حليب الربيع  كونها غري صالحة 
ــرايس للنيابة  ــة الغ ــم إحالة مؤسس ــتخدام وت لالس
ــة والتجارة   ــب الصناع ــرة مكت ــب مذك ــة بموج العام
ــه ببيع حليب  ــأن قيام ــة 12 يوليو 2017 م بش املؤرخ
ــتخدام االدمي  ــة لالس ــع غري صالح ــر الربي وعصائ

ــات املحتجزة باملخازن وغري  وكذلك الترصف بالكمي
الصالحة لالستخدام . 

ــورة" قال رئيس الجمعية فضل  ويف ترصيح لـ"الث
ــتهلكني بعدم  منصور إن الجمعية تطالب عموم املس
ــعودي  ــع س ــر الربي ــب أو عصائ ــاول حلي رشاء أو تن

املنشأ. 
ــاً: إن الجمعية تدعو النائب العام للتوجيه  مضيف
إىل نيابة الصناعة والتجارة برسعة اتخاذ اإلجراءات 
ــث الحاصل  ــتهلكني من العب ــة لحماية املس القانوني
ــالمتهم وفقا لقانون حماية املستهلك   بصحتهم وس
ــتعجلة  ــنة 2008 وتعترب من القضايا املس رقم 46 لس

وفقا لنص القانون .

علماء روس يبتكرون طريقة لمعالجة زرق العينعلماء روس يبتكرون طريقة لمعالجة زرق العين
ــة  جامع ــن  م ــاء  علم ــل  توص

نوفوسيبريسك الروسية إىل 
ــر طريقة جديدة  تطوي

العني  زرق  ــة  ملعالج
ــى  يدع ــا  م أو 

بالـ"غلوكوما".
ــزرق  ال ــرب  يعت

ــرث أمراض  ــد أك أح
ــيوعا،  ش ــني  الع

ــار  كب ــد  عن ــة  خاص
ــبب  ــا ما يتس ــن، وغالب الس

أو  ــكيل  ال ــى  بالعم ــرض  امل ــذا  ه
الجزئي يف حال عدم معالجته.

ــال علماء من  ــوع ق ــذا املوض وحول ه
ــك الروسية إن "هذا  جامعة نوفوسيبريس
ــراض التي تصيب  ــن أخطر األم املرض م
ــة كبرية من  ــي منه رشيح ــون، وتعان العي
 60 ــن  ع ــم  أعماره ــد  تزي ــن  مم ــاس،  الن
ــهد العني يف هذا العمر تغريات  ــنة. تش س

جية  لو ــيو فيس
ــاس  احتب ــة  عملي ــىل  ع ــر  تؤث ــة،  معين
السوائل داخلها، وبالتايل ارتفاع ضغطها 
ــد من إيجاد حل  ــيل، لذلك كان ال ب الداخ

ملعالجة هذا االرتفاع".
ــوة  ــوا: "لقد طورنا مؤخرا حش وأضاف
ــة، تتم زراعتها داخل العني،  داخلية رقيق

ــماكتها ال تتجاوز الـ 500 ميكرون.  س
ــىل  ــوة ع ــذه الحش ــاعد ه تس
ــوائل  الس ــة  حرك ــط  ضب
ــني، وتقليل  ــل الع داخ
ــيل،  الداخ ــا  ضغطه
ــاهم  ستس ــايل  وبالت
يف عالج الزرق. وأهم 
ــا أن بنيتها  ما يميزه
ــة  مصنوع ــامية  املس
من بوليمريات الكوالجني، 
ــل بعد 4  ــا تتحل ــي تجعله الت
ــا، دون أن  ــا تقريب ــن تركيبه ــهر م أش

ترتك أي آثار سمية يف العني".
ويذكر أن الزرق أو الغلوكوما هو مرض 
ــم عن ارتفاع ضغطها  يصيب العني وينج
ــؤدي مع الوقت إىل تلف  الداخيل، الذي ي
ــجة العصب البرصي كليا أو جزئيا،  أنس
ويف حال عدم معالجة تلك املشكلة، تفقد 

العني قدرتها عىل اإلبصار.

ــني  ــاد املواطن ــي لألرص ــز الوطن ــا املرك دع
ــة  الجبلي ــدرات  املنح يف  ــات  املركب ــائقي  وس
ــن  ــة م ــذ الحيط ــة إىل أخ ــاب الداخلي والهض
تدفق السيول والتدني يف مدى الرؤية األفقية 

بسبب هطول األمطار.
كما نبه املركز الصيادين ومرتادي البحر يف 
ــقطرى والسواحل الرشقية وخليج  أرخبيل س

عدن من اضطراب البحر وارتفاع املوج.
ــع املركز يف نرشه له أمس تلقتها وكالة  وتوق
ــبأ) أن يكون الطقس باملرتفعات الجبلية  (س
ــول  ــا يتح ــاً جزئي ــة غائم ــاب الداخلي والهض
ــحب  ــكل الس ــبب تش ــم بس ــا إىل غائ تدريجي
الركامية الكثيفة والتي من املحتمل أن يرافقها 
ــة بالعواصف  ــار متفرقة مصحوب ــول أمط هط
الرعدية أحيانا عىل أجزاء متفرقة من سلسلة 
ــة امتدادها رشقا  ــات الغربية مع إمكاني املرتفع

إىل أجزاء من الهضاب الداخلية.
ــق الصحراوية  ــا تكون األجواء باملناط فيم
ــحب  ــكل الس حارة بوجه عام مع احتمال تش
ــن محافظتي  ــىل أجزاء م ــة املمطرة ع الركامي

شبوة وحرضموت.

فتح باب القبول والتسجيل %وائل فتح باب القبول والتسجيل %وائل 
الجمهورية في الجامعات اليمنيةالجمهورية في الجامعات اليمنية

ــن فتح باب  ــث العلمي ع ــايل والبح ــم الع ــت وزارة التعلي أعلن
ــي الثانوية  ــن خريج ــة م ــل الجمهوري ــجيل ألوائ ــول والتس القب
ــام 2015/2016م الراغبني  ــي، إنجليزي" للع ــة " علمي، أدب العام

االلتحاق بالجامعات اليمنية الحكومية واألهلية.
ــبأ) أوائل  ــت وزارة التعليم العايل يف بيان تلقته وكالة (س ودع
ــة الحكومية  ــاق بالجامعات اليمني ــة الراغبني بااللتح الجمهوري
للعام الجامعي 2017/2018 عليهم التوجه مبارشًة إىل الجامعات 
الحكومية التي يرغبون االلتحاق بها وتقديم وثائقهم والتسجيل 
ــتيعابهم يف هذه  ــب رغباتهم وبما يتوافق مع مؤهالتهم الس بحس
ــب قرار  الجامعات بدون امتحان قبول تقديراً وتكريماً لهم وبحس

املجلس األعىل للتعليم العايل.
ــاق بالجامعات  ــني بااللتح ــالب الراغب ــان أن الط ــح البي وأوض
ــم الحضور  ــي 2017/2018 عليه ــام الجامع ــة األهلية للع اليمني
ــل  ــوزراء أو التواص ــة ال ــام رئاس ــايل أم ــم الع ــر وزارة التعلي إىل مق
ــايل (postgraduate@mohe.gov.ye) لتعبئة  ــل الت ــرب االيمي ع
ــات والجامعات  ــد التخصص ــة بذلك وتحدي ــتمارات الخاص االس
ــبت وحتى  ــرتة من الس ــالل الف ــاق فيها خ ــون االلتح ــي يرغب الت

الخميس املوافق 20 يوليو الجاري 2017م.

وصول طائرة شحن لمنظمة اليونيسف وصول طائرة شحن لمنظمة اليونيسف 
تحمل لقاحات إلى صنعاءتحمل لقاحات إلى صنعاء

صنعاء / سبأ
ــحن  ــدويل طائرة ش ــار صنعاء ال ــس إىل مط ــت أم وصل
تابعة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسف عىل متنها 

لقاحات مقدمة لوزارة الصحة العامة والسكان.
ــد بالربنامج  ــلة التربي ــات وسلس ــر اللقاح ــح مدي وأوض
ــه العقاري لـ  ــع بوزارة الصحة ط الوطني للتحصني املوس
ــيف  ــي قدمتها منظمة اليونيس ــات الت ــبأ) أن اللقاح (س

تستهدف األطفال ما دون العام.
ــا و690  ــىل 327 ألف ــوي ع ــحنة تحت ــار إىل أن الش وأش
ــف جرعة من  ــايس ومليون و92 أل ــة من اللقاح الخم جرع
ــاح الحصبة  ــة من لق ــا و600 جرع ــا و545 ألف ــاح الروت لق

والحصبة األملانية.
ــمل أيضا 260 ألفا و 400  ــحنة تش وبني العقاري أن الش
ــلل (الحقن) وثالثة ماليني و 294 ألف  جرعة من لقاح الش

جرعة من لقاح الشلل الفموي.


