
ــشــمــس ــل ـــــد ل ــشــمــسانـــــفـــــجـــــار جـــــدي ــل ـــــد ل انـــــفـــــجـــــار جـــــدي

ــديدا،  ــة ، انفجارا ش ــمس صباح أمس الجمع ــهدت الش ش
وبلغت قوته ذروتها الساعة الـ11 صباحا بتوقيت موسكو.

ــمس  ــينية للش ــعة الس ــاء يف مخترب فلك األش ــال العلم وق
ــية إن هذا  ــة العلوم الروس ــدى أكاديمي ــي ل ــد الفيزيائ يف املعه
االنفجار ينتمي إىل أعىل درجة "X" يف تصنيف االنفجارات 

الشمسية.
ــي قد أفاد  ــد الفيزيائ ــم مخترب املعه ــق باس وكان ناط

ــية  ــابق بأن األرض تعرضت لعاصفة املغناطيس يف وقت س
ــا يزيد 10 أضعاف  ــملت الكوكب كله بقوة 5-4 درجات، م ش

عن التنبؤات السابقة.

ــالط امللكي  ــريًا من الب ــا أن أم ــرب حرصي له ــكان" يف خ ــث اإلرسائيلية "م ــة الب ــرت هيئ ذك
ــرية، حيث بحث مع  ــكل رسّي األرايض العربية املحتلة خالل األيام األخ ــعودي زار بش الس

كبار املسؤولني الصهاينة فكرة دفع "السالم اإلقليمي" اىل األمام، وفق التعبري اإلرسائييل.
ــات املتالحقة عن اتصاالت جارية  ــي هذا التطّور يف العالقات يف ظّل الترسيب يأت

عىل قدم وساق بني الجانبني اإلرسائييل والسعودي.
وقبل أيام، اعرتف نتنياهو بوجود تعاون يف شتى الوسائل واملستويات مع 

ــبق له مثيل يف تاريخ "إرسائيل"  دول عربية، مؤكًدا أن "هذا التعاون لم يس
حتى بعد التوقيع عىل اتفاقيات مع بعضها".

ــىل الرغم  ــري يحصل ع ــّول الكب ــذا التح ــو أن "ه ــح نتنياه وأوض
ــوية  ــطينيون للوصول اىل تس ــا الفلس ــي يضعه ــرشوط الت من ال

ــبة لغالبية  ــة بالنس ــري املقبول ــا بـ"غ ــي وصفه ــية"، الت سياس
االرسائيليني".

ــدول العربية  ــذا التغّري يف موقف ال ــع نتنياهو ه وأرج
اىل ما أسماه "عظمة إرسائيل" يف املجاالت العسكرية 

واالستخباراتية واالقتصادية والتكنولوجية.

ــع املركز الوطني لألرصاد أجواء   توق
ــول  وهط ــا  جزئي ــة  غائم إىل  ــوة  صح
ــن مناطق  ــدد م ــة عىل ع ــار متفرق أمط
ــاعة  ـــ 24 س ــالل        ال ــة خ الجمهوري

القادمة.
يف  ــواء  األج أن  ــز  املرك ــح  وأوض
الداخلية  الجبلية والهضاب  املرتفعات 
ــول  تتح ــا  جزئي ــة  غائم إىل  ــوة  صح
ــول أمطار  ــة مع هط ــا إىل غائم تدريجي
ــة  ــف رعدي ــة بعواص ــة مصحوب متفرق
ــات  ــلة املرتفع ــن سلس ــزاء م ــىل أج ع
ــة وامتدادها  ــة الجنوبية الغربي الجبلي
إىل الهضاب واملناطق الداخلية الرشقية 

شبوة والبيضاء.
وأشار املركز إىل أن األجواء باملناطق 
ــتكون صحوة إىل غائمة  ــاحلية س الس
ــحب ركامية عىل  ــون س ــع تك ــا م جزئي
ــة الرسعة  ــاح معتدل ــزاء منها والري أج
ــاب املندب  ــواحل الغربية وب ــىل الس ع

ــىل املرتفعات  ــار رعدية ع ــول أمط وهط
الجبلية ملحافظة الحديدة.

ــني يف املرتفعات  ــز املواطن ــه املرك ونب
ــاب الداخلية من تدفق  الجبلية والهض

ــدرات،  واملنح ــعاب  الش يف  ــيول  الس
ــن ومرتادي البحر يف أرخبيل  والصيادي
ــن اضطراب  ــدن م ــقطرى وخليج ع س

البحر وارتفاع املوج.

ــبب  ــت أمريكا حالة الطوارئ يف والية جورجيا بس أعلن
ــي كارولينا الجنوبية  ــا إضافة إىل واليت ــرتاب إعصار إرم اق
ــو الخاضعة للواليات املتحدة  وفلوريدا ومنطقة بورتوريك

وجزر العذراء.
ــس الوكالة الفيدرالية  ــن جانبه، حذر بروك لونغ، رئي م
ــار "إرما"  ــال أن تكون آث ــن احتم ــس م ــوارئ أم إلدارة الط

مدمرة للغاية بالنسبة للواليات املتحدة. 
وقال للصحفيني:"ال يزال إعصار "إرما" يشكل تهديدا 
ــة  ــة والي ــدة يف منطق ــات املتح ــيدمر الوالي ــه س ــا، إن جدي

فلوريدا وعدد من الواليات بالجنوب الرشقي".
وأضاف أن اإلعصار قد يسبب انقطاع التيار الكهربائي 
عن عدد من املناطق بفلوريدا ملدة عدة أيام، وتوقع أن يتم 

إجالء أكرث من 100 ألف شخص.
 Florida Power & Light Company ــا أعلنت رشكة كم
ــت"  ــي بوين ــني "ترييك ــني الكهرذريت ــر املحطط ــي تدي الت
ــانت لويس" الواقعتني بوالية فلوريدا، أنها ستغلقهما  وس

بسبب اقرتاب "إرما".
ويعادل إجمايل الطاقة الكلية للمحطتني 3.6 ميغاواط، 

وهو ما يكفي لتوفري الطاقة لقرابة مليوني شقة.
ــري الوطني  ــز األعاص ــض مرك ــرى، خفّ ــة أخ ــن ناحي م
ــا" من الفئة  ــن اليوم، قوة "إرم ــابق م األمريكي، يف وقت س
ــافري  ــة واألقىص إىل الفئة الرابعة، وفق مقياس س الخامس
ــن 300  ــه م ــة رياح ــت رسع ــد أن انخفض ــون، بع سيمس

كيلومرت يف الساعة إىل 250.
ــول الجزر  ــىل ط ــرك ع ــا" يتح ــز إن "إرم ــح املرك وأوض
ــل  ــا أن يص ــي، متوقع ــر الكاريب ــة البح ــة يف منطق الواقع

السواحل األمريكية اليوم السبت أو غداً.
ــو 800 كيلومرت جنوب  ــز اإلعصار عىل بعد نح يقع مرك

رشق مدينة ميامي األمريكية.
ــرث تدمريا من إعصار  ــيكون أك ويرى خرباء أن "إرما" س
ــهر  ــر ش ــاس يف أواخ ــة تكس ــاح والي ــذي اجت ــاريف" ال "ه
ــة ومخلفا نحو  ــببا فيضانات عارم ــطس املايض، مس أغس

70 قتيال.
ــاد قوة  ــي عن ازدي ــري األمريك ــز األعاص ــا أعلن مرك كم
ــزر البحر الكاريبي  ــيه" الذي يقرتب من ج إعصار "خوس

من الرشق، لتصل إىل املستوى الرابع أيضا. 

إغــــالق محطتين كهرذريتين بفلوريدا تخوفــــًا من إعصار "إرما"إغــــالق محطتين كهرذريتين بفلوريدا تخوفــــًا من إعصار "إرما"أجــــواء صحــــوة وأمواج بحريــــة مرتفعةأجــــواء صحــــوة وأمواج بحريــــة مرتفعة

ــة الجرحى واملعاقني يف منطقة آل سالم  زار ممثلون عن مؤسس
بمديرية كتاف محافظة صعدة عددا من الجرحى ملعايدتهم ونقل 

التحايا لهم.
ــارك وقدموا  ــبة عيد األضحى املب ــزوار الجرحى بمناس وهنأ ال
ــن جانبهم  ــا العيدية، م ــم التحاي ــا نقلوا له ــا رمزية كم ــم هداي له
ــفائهم من  ــتعدادهم للعودة اىل الجبهات فور ش ــد الجرحى اس أك

جراحهم.

زيارات عيدية لجرحى العدوانزيارات عيدية لجرحى العدوان

روســـيا تصـــدّر التعليـــم روســـيا تصـــدّر التعليـــم 

قافلة غذائية من أبناء قافلة غذائية من أبناء 
الحدا للجيش واللجان الحدا للجيش واللجان 
ــدا  الح ــة   مديري ــاء  أبن ــري  س  
بمحافظة ذمار قافلة غذائية متنوعة 
للمرابطني من أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف جبهات العزة بتعز.
أن  ــدا  الح ــة  قبيل ــاء  أبن ــد  وأك
التصعيد هو الخيار األنسب ملواجهة 
ــدوان  الع ــه  يمارس ــذي  ال ــد  التصعي
ــعب  ــذي ينتهجه الش ــو الخيار ال وه
اليمني بمختلف مكوناته، مؤكدين أن 

االنتصار هو ألصحاب األرض.
ــتقبال كبري  القافلة باس ــت  وحظي
ــّربوا عن  ــاء املحافظة الذين ع ــن أبن م
ويف  ــة  اليمني ــل  القبائ ــكل  ل ــكرهم  ش
ــد جبهات  ــي ترف ــك الت ــم تل مقدمته
ــرد الغزاة  ــال لط ــال والرج ــزة بامل الع

واملحتلني.

ومضةومضة
شعرشعر

 معاذ الجنيد
أنصار طهأنصار طه

رعى الله شعباً يف ُهدى اآلل أبَحَرا
ا وكـــربَّ  .. املــؤمــنــني  أمـــري  وواىل 

ثائراً املستحيالت  يطوي  فأصبَح 
( حيدرا   ) تُعانُق  الكُربى  وثورتُه 

ثـــورَة شعبنا ــرار  ك يــا  ــّدرَت  ــص ت
تتصّدرا أن  والــلــه  لنا  هنيئاً 

أحمٌد والَك  منذ  قومي  ــوالَك  ت
تحررا  ( عليَّاً   ) واىل  ومن   .. إماماً 

تولَّتَك يف أريض الصواريُخ فارتَقت
تأثرا الفقار  ذي  يف   ( قاهٍر   ) وكم 

كُبِّلت بــالــُذلِّ  ــالم  اإلس يــَد  رأينا 
منربا للزيف  الله  بيُت  وأصبَح 

بديننا يلهو  زاَل  ما   ( معاويٌة   )
و( أمُّ القُرى ) تنهال حقداً عىل القُرى

وآلـــِه  .. ــه  ط أنــصــاُر  ولــكــنَّــنــا 
را تجذَّ وفينا   .. رنا  تجذَّ ففيه 

إْن استنسَخ الحقُد ( بن هنٍد ) ألُمتي
ستلقى بنا عرشين مليون ( أشرتا )

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل

د. أسماءالشهاري
يوميات الثورة

ال بواكي على ال بواكي على 
اليمن..اليمن..
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مشهدمشهد

عندما مات ضمري اإلنسانية غاب نعيق الغراب!
ــدوان أن عليه أن يكذب ويكذب  ــؤم يرى يف بداية هذا الع كان غراب الش
ــن من وجهه  ــارات خرافية وهمية أوال وحتى يحس ــرياً لكي يصنع انتص كث
ــيظل كذلك عرب  ــخرة وس ــة ومس ــح أضحوك ــذي أصب ــزي ال ــح واملخ القبي

التاريخ!
ــه أمام ما  ــخط العالم وغضب ــف من س ــه لكي يخف ــًة من ــاً، محاول وثاني
ــان وإنما  ــرب انتهاكاً ليس فقط لحقوق اإلنس ــن ارتكابه لجرائم تعت يعلم م
ــال من قبل بل  ــبق له التاريخ مثي ــافرا عليها لم يس ــانية واعتداء س لإلنس
وفقأ عينيها ووأد طفولتها وذبحها علناً من الوريد إىل الوريد بعد بيعها يف 

سوق النخاسة والنجاسة معاً املدنس برائحة النفط الحرام!
ــن املفاجأة التي نزلت كالصاعقة علينا والتي لم يصدقوها حتى هم  لك
ــانية لم تغضب بل وأنها لم تنطق ببنت شفة  ــدتها أن اإلنس من هولها وش
بل إنها ماتت..بل أنهم أقاموا العزاء عليها يف الخفاء ويف ظالم الليل حتى 

ال يعلم عن موتها أحد!
ــريي، ألم تروا أننا لم نعد  وهنا توقف الغراب عن النعيق أقصد به العس
ــي يظهر أمام  ــاك أي داٍع لك ــدوا أنه لم يعد هن ــه صوتا، ألنهم وج ــمع ل نس
ــون أهدافهم بدقة وأنها كلها  ــة التلفزيون ويكذب ويقول إنهم يصيب شاش
ــكرية ويف الحقيقة أنها كلها ليست إال أهدافا مدنية  ــت إال أهدافا عس ليس

مائة باملائة تصيب وال تخطئ طفال وال امرأة، وال منزال وال مستشفى!
ــدف حتى لو  ــذار بأنهم أخطأوا اله ــى لالعت ــد هناك أي داٍع حت ــم يع ل
ــل وإنه يجب  ــاز باملئات وباأللوف، ب ــات التلف ــاقط الصغار أمام شاش تس

تهنئتهم عىل هذه اإلنجازات العظيمة!
ــيب لها رؤوس الولدان وتتوقف من هولها دقات  كم من املناظر التي تش
ــاة  ــماوات واألرض لكن وياللمأس ــا الجبال والس ــوب وتتصدع لرؤيته القل
ــدث تأثريا يف  ــي البرش.. إنها لم تح ــاكناً يف بن ــا لم تحرك س ــة أنه وياللكارث

الناس عندما تفتت من هول رؤيتها الحجر!
ــاعر وانعدمت  ــت املش ــن متى مات ــرت القلوب وم ــاذا تحج ــي مل أخربون

الضمائر؟
ــن وعىل  ــاء اليم ــال اليمن ونس ــىل أطف ــىل اليمن وع ــي ع ــاذا ال بواك مل

املقتولني غدرا وجبنا ونذالًة من أبناء اليمن؟
ــوب، آالف القصص  ــدوان والتي تدمي القل ــر منذ بداية الع آالف املناظ

التي تتهاوى الجبال أمام بشاعتها وقسوتها وتذوب!
ــاهد ال  ــان ومش ــان عىل رؤيتها يا بني اإلنس هناك صور ال يقوى اإلنس

يقوى اللسان عىل وصفها بل تصيبه بالذهول والهذيان!
ــم إال قليل ولهم كل  ــم ربي وإن ه ــىل اليمن.. إال ما رح ــن ال بواكي ع لك

الود والتبجيل.
ــاك ألف ألف بثينة وألف ألف محمد الدرة، هل تذكرون محمد الدرة  هن
ــم ذلك قام اليهودي بإطالق الرصاص  ــذي كان يختبىء خلف والده ورغ ال

عليه حتى أرداه قتيالً..أتعرفون ماذا؟
لقد تطور األمر كثرياً، فهناك ألف ألف طفل يختبئون يف أحضان آبائهم 
ــوات الطائرات التي تزمجر  ــم ليس من منظر الجنود ولكن من أص وأمهاته
ــة ولكن لتبعرث  ــس لتطلق عليهم رصاص ــار، ولكن لي ــهم ليل نه فوق رؤوس
ــع أمهاتهم  ــم فقط لكن م ــة ليس ه ــاروخ أو قنبل ــم بص ــم وأحالمه طفولته
ــون كيف يدرءون عنهم هذا  ــبل وهم ال يعرف وآبائهم الذين تتقطع بهم الس
ــم الصغرية وهم  ــاد أطفاله ــرام عن أجس ــون  هذا اإلج ــف يدفع ــم وكي الظل
ــتعدون أن ُيقطعوا ألف مرة وال أن يصاب أطفالهم بمكروه، وكم تتقطع  مس
ــم يعرفون أنه ال حول  ــماؤهم وه ــم  عندما يقرتب ذلك الصوت من س قلوبه
ــذات أكبادهم،.. فما يكون  ــوة يف دفع هذا اإلجرام عنهم وال عن فل ــم وال ق له
إال أن يرتقوا جميعاً إىل جوار الله ورحماته.. وما يكون منّا إال أن نثأر لهكذا 

إجرام ومجون ولو تعاقب علينا الدهر وتوالت آالف السنني.

أمير سعودي يلتقي مسؤولين صهاينةأمير سعودي يلتقي مسؤولين صهاينة  

ــات الجمهورية  ــن محافظ ــهدت عدد م ش
وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة أمس، 
ــا يف ميانمار  ــلمي الروهينغ ــع مس ــاً م تضامن

وتنديداً بالجرائم التي يتعرضون لها.
ــب صالة  ــت عق ــار أقيم ــة ذم ــي مدين فف
ــات احتجاجية وتضامنية  الجمعة عدة وقف

مع مسلمي ميانمار .
وأدان املشاركون يف الوقفات االحتجاجية 
ــالمية إزاء  صمت زعماء الدول العربية واإلس

ــب يف حق  ــعة التي ترتك ــم البش ــذه الجرائ ه
ــمع  ــذه البالد أمام مرأى ومس ــلمني يف ه املس
ــن يرتكبون هذه  ــم الذي يمنح الغطاء مل العال
أن  ــن  مؤكدي ــكوتهم  وس ــم  بصمته ــم  الجرائ
الشعب اليمني سيظل دائما منارصا لقضايا 
ــكت عن مثل  ــتضعفني يف العالم ولن يس املس

هذه الجرائم.
ــايل منطقة  ــة، نظم أه ــة حج ويف محافظ
ــة  وقف ــة  املحابش ــة  بمديري ــي  املغرب ــت  بي

ــن  منددي ــار  ميانم ــلمي  مس ــع  م ــة  تضامني
ــع  ــؤ املجتم ــم وتواط ــادة بحقه ــم اإلب بجرائ

الدويل حيال تلك الجرائم.
ــرة  الح ــعوب  الش كل  ــون  املحتج ــا  ودع
ــىل أنظمتهم  ــاد والضغط ع ــرك الج إىل التح
ــم واإلبادات  ــذه الجرائ ــىل إيقاف ه للعمل ع
الجماعية مؤكدين أن هذه الجرائم ال تختلف 
عن جرائم العدوان السعودي األمريكي بحق 

اليمنيني.

وقفات تضامنية مع مســـلمي ميانمار بالحديدة وحجةوقفات تضامنية مع مســـلمي ميانمار بالحديدة وحجة

ناقش اجتماع ضم قيادات املرور بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء واإلدارة 
العامة للمرور، الجوانب املتعلقة بعمل مركز الشكاوى ودور رشطة املرور يف هذا 

الجانب.
ــم واللوائح وتجنب أي  ــال املرور بالنظ ــىل أهمية تقّيد رج ــد االجتماع ع وأك
ــىل أن كل من يتجاوز  ــددا ع ــات املمنوحة لهم قانوناً.. مش ــاوزات للصالحي تج

القانون يف التعامل مع املواطنني سيكون عرضه للمساءلة القانونية.
ويف االجتماع أكد العميد خالد الشمام مدير عام املرور عىل أهمية االنضباط 
ــتوى األداء وتعميم ما يتعلق بمركز الشكاوى عىل كافة منتسبي  ــني مس وتحس
ــالمة املرورية يف الطرق  ــة واملحافظات والعمل عىل تحقيق الس ــرور يف األمان امل

حفاظاً عىل األرواح واملمتلكات.

سخر مدير دائرة العالقات العامة بوزارة الدفاع العميد احمد محمد املاوري 
ــاعات التي تروج لها أبواق العدوان ومواقع التواصل االجتماعي حول  من اإلش

اختفائه يف ظروف غامضة يف العاصمة صنعاء.
ــاس لها  ــذه األخبار ال أس ــبأ) أن ه ــح لـ(س ــاوري يف ترصي ــد امل ــد العمي وأك
ــدة الصف الوطني  ــق وح ــن الصحة وتأتي يف إطار محاوالت إثارة الفتنة وش م
ــي ال تتحرى  ــع اإلخبارية الت ــه عدد من املواق ــد تفاجأت بما نرشت ــال" لق .. وق

املصداقية والدقة واملوضوعية".
ــع واملصادر التي  ــاة تلك املواق ــه القانوني يف مقاض ــد احتفاظه بحق ــا أك كم

اعتمدت عليها وفقا للنظام والقانون.
ــة واملصداقية وعدم  ــع اإلخبارية إىل تحري الدق ــا العميد املاوري املواق ودع
االعتماد عىل مصادر مدسوسة تحاول إثارة الفتنة وشق وحدة الصف الوطني 

فاليمن ال يتحمل املزيد.

تفعيل مركز الشكاوى المروريةتفعيل مركز الشكاوى المرورية

العميد الماوري يسخر من شائعات اختفائهالعميد الماوري يسخر من شائعات اختفائه

 39 ــية  الروس ــم  التعلي وزارة  ــارت  اخت
ــارك يف تحقيق مرشوع  ــدا لتش ــة ومعه جامع
ــتقطاب الطالب  ــم الرويس واس تصدير التعلي

األجانب.
وقالت وزيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيليفا، 

ــية عىل هامش منتدى  ــة "أر بي كا" الروس ، لصحيف
ــية كانت قد  ــادي إن الحكومة الروس ــرشق االقتص ال
ــر التعليم إىل  ــرشوع تصدي ــة طريق مل ــمت خارط رس
ــة ومعهدا  ــددت 39 جامع ــث ح ــيا، حي ــارج روس خ

يسمح لها بتدريس الطالب األجانب.


