
صنعاء - سبأ
ــاة اليمن اليوم فيما  ــأن قن أصدرت وزارة اإلعالم بياناً بش

ييل نصه :
ــعبنا اليمني العظيم يف ربوع الجمهورية اليمنية، إننا  ش
ــن ويف ظل  ــة من عمر الوط ــذه املرحلة الحساس ــم ه يف خض
ــي ومنافقيه يف الداخل ونظراً لألدوار  تكالب العدوان الخارج
ــلبية التي لعبتها أبواق الفتنة والتحريض ضد  السيئة والس

الوطن واملواطن.
يرسنا يف وزارة اإلعالم أن نعلن لشعبنا اليمني العزيز بأن 
الله عز وجل قد وفق شعبنا وأجهزتنا األمنية إلسكات أبواق 
الفتنة ونؤكد لكافة أبناء الشعب بأن الوزارة منذ هذه اللحظة 
سترشف عىل قناة اليمن اليوم لضمان تأدية الدور اإلعالمي 
ــة الوطنية دعماً  ــائل اإلعالمي ــود منها ومن كافة الوس املنش
ــة والعمالة  ــود ورفضاً للفتن ــات وتعزيزاً لحالة الصم للجبه

للخارج وتقمص دور املطية للمحتل األجنبي.
ــة نوعية عىل  ــون هناك نقل ــاة بأن يك ــد جماهري القن ونع

ــالة  الرس ــون  ومضم ــكل  لش ــي  والفن ــي  الربامج ــتوى  املس
ــه أن يعيننا عىل  ــأل الل ــة عرب قناة اليمن اليوم ونس اإلعالمي
ــعبنا  ــق بطموحات وتضحيات ش ــي تلي ــالة الت تقديم الرس
ــة  ــة يف مواجه ــة حقيقي ــا جبه ــز، وان نجعله ــي العزي اليمن

العدوان السعودي األمريكي الغاشم.
ــؤولية  ــائل اإلعالمية للتحيل بروح املس وندعو كافة الوس
ــالة الوطنية املناهضة للعدوان الجامعة للصف  وتقديم الرس

الوطني كما تقتيض املرحلة والله من وراء القصد.

محافظ إب يؤكد استقرار الوضع في المحافظةمحافظ إب يؤكد استقرار الوضع في المحافظة

وزارة ا(عالم تؤكد إشرافها على قناة اليمن اليوم وزارة ا(عالم تؤكد إشرافها على قناة اليمن اليوم 
لضمان تأدية دورها ا(عالمي المنشود لضمان تأدية دورها ا(عالمي المنشود 

إب /سبا
ــع يف املحافظة وال  ــتقرار الوض ــظ إب عبدالواحد صالح اس ــد محاف أك

صحة ملا تروج له بعض أبواق الفتنة وقنوات العدوان ومرتزقتهم.
ــال  ــبأ) " إن العق ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــالح لوكال ــظ ص ــال املحاف وق
ــية يف املحافظة  ــيني وقادة األحزاب واملكونات السياس والوجهاء والسياس
ــؤولية يف الدفاع عن  ــعرون املس ــف ومستش ــدة الص ــىل وح ــون ع حريص
الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة العدوان الذي استهدف األرض واإلنسان 
واستهدف مقومات الحياة للشعب اليمني وال يمكن إال أن يواجه ويصمد 

حتى تحقيق النرص" .
ــزاب  ــات واألح ــور املكون ــة بحض ــة األمني ــت اللجن ــاف" اجتمع وأض
ــول له  ــني املحافظة وأبناءها ضد كل من تس ــدف تأم ــية وكان اله السياس
ــتقرار وأن تظل إب كما هي محافظة السالم  ــاس باألمن واالس نفسه املس
ــف العدوان  ــن فيها تحال ــالث املاضية التي ش ــنوات الث ــا يف الس ــة كم آمن

حربهم الظاملة والغاشمة عىل الشعب اليمني" .
ــخصيات االجتماعية وقيادات  ــة املواطنني والش ــا محافظ إب كاف ودع
السلطة املحلية واألحزاب إىل التعاون يف سبيل الحفاظ عىل أمن وسالمة 

املحافظة يف كل األوقات وتحت مظلة الدولة.

أمنية الحديدة تؤكد على أمنية الحديدة تؤكد على 
أهمية رفع الجاهزية ا3منيةأهمية رفع الجاهزية ا3منية

الحديدة / سبأ
ــدة  ــة الحدي ــة بمحافظ ــة األمني ــدت اللجن عق
ــن احمد  ــظ حس ــة املحاف ــس برئاس ــاً أم اجتماع

الهيج .
ــرضه وكالء املحافظة  ــذي ح ــاع ال ــد االجتم وأك
محمد قحيم وعيل قرش وعبد الجبار أحمد محمد 
أهمية رفع الجاهزية األمنية وضبط كل من يحاول 

اإلخالل باألمن ويقلق السكينة العامة.
ــدد االجتماع عىل رضورة اتخاذ اإلجراءات  وش
ــيق مع  ــتقرار بالتنس ــة بتعزيز األمن واالس الكفيل
السلطة املحلية والنأي باملحافظة عن كل دعوات 

الفوىض.
ــاركة الفاعلة  ــا االجتماع املواطنني إىل املش ودع
أي  ــن  ع ــالغ  واإلب ــتقرار  واالس ــن  األم ــز  تعزي يف 

تحركات مشبوهة.

ــيــمــن ــــعــــدوان الــــســــعــــودي ا(مــــــاراتــــــي عـــلـــى ال ــــال ـــاشـــطـــون بـــريـــطـــانـــيـــون يـــــنـــــددون ب ــيــمــنن ــــعــــدوان الــــســــعــــودي ا(مــــــاراتــــــي عـــلـــى ال ــــال ـــاشـــطـــون بـــريـــطـــانـــيـــون يـــــنـــــددون ب ن
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ــعودي املفرتض يف صنعاء باستعادة عيل  ــفري الس ــاد محمد آل جابر الس أش
عبدالله صالح لزمام املبادرة وبما أسماه انتفاضة صنعاء مؤكداً أن هذا األمر كان 
متوقعا ومتفقاً عليه وأنه من أهم ثمرات عاصفة الحزم . إىل هنا يبدو الكالم مألوفاً 
ــماعها من  ــي تعودنا عىل س ــاف والتهويل الت ــا ألحاديث اإلرج ــداداً طبيعي وامت
خالل قنوات الزيف والبهتان التي تتمادى يف الكذب إىل حد أنها أسقطت صنعاء 
ــن انتصارات  ــت دوماً ع ــرث من مرة وتحدث ــقطت مدنا أخرى أك ــرة وأس ــبعني م س

وهمية ال وجود لها إال يف ذهن من كتبها وقرأها عىل الشاشة  . 
ــكل صدمة لدى من  ــاه الكثري وش ــداً ، ما أثار انتب ــذا لم يرث أح ــا قلنا كل ه كم
ــفري رسعان ما  ظلوا يهتفون بحياة عيل عبد الله صالح لزمن طويل ، أن كالم الس
ــكل مفاجأة للكثريين  ــه صالح يف ترصيحاته التي لم تش ــع مع ما أفصح عن تقاط
ــة  ــة ، لكنها أثارت دهش ــه البهلواني ــل وحركات ــذا الرج ــاليب ه ــن يعرفون أس مم
ــيق واتصاالت  ــا علموا بوجود تنس ــه ، بالذات عندم ــنون الظن ب ــن ظلوا يحس م
ــك وزير الفتنة  ــر ، كما أفصح عن ذل ــدوان من زمٍن مبك ــه وبني دول الع ــة بين رسي
ــري من املرتزقة والعمالء والخونة الذين  ــي أنور قرقاش ، إضافة إىل عدد كب اإلمارات
ــلوا يف اإلفصاح  ــيني ، واسرتس ــة باعتبارهم محللني سياس ــم قنوات الفتن أظهرته
ــك القنوات املأجورة  ــلوب الذي عهدناه من تل ــارات وهمية بنفس األس عن انتص
ــات الدولة  ــقوط مؤسس ، فلقد تمادى هؤالء املحللون يف الحديث وتحدثوا عن س
واملحافظات بيد مليشيات صالح ، فكشفوا بجالء عن الحقيقة التي أكدت أن كل 
ــل وتزييف الحقائق  ــلفاً ، بما يف ذلك بيانات اإلرجاف والتهوي ــّداً س يشء كان مع
ــبقه دور  ــدف إضعاف همم الناس وتثبيط إراداتهم ، أي أن الفعل االنقالبي س به
مشبوه لدول العدوان التي بادرت إىل ترويج الشائعات وفربكة األخبار عىل قاعدة 
ــاح األوىل تتغنى بانتصارات  ــاعات الصب ــم بعلو الصوت" فظلت من س " أغلبوه
ــدول التحالف بياناً  ــمى ب ــرث حينما أصدرت ما تُس ــة وتمادت أك ــب وهمي ومكاس
أكدت فيه التأييد املطلق لصالح ومليشياته وكلها أخبار زائفة رسعان ما دحضها 

الواقع وكذبتها الحقائق يف مرسح األحداث والعمليات . 
مما أسلفت نخلص إىل حقيقتني هامتني هما : 

* قائد املسرية جبل من الصرب والحكمة 
ــزة الحوثي وأوضح  ــا القيادي يف أنصار الله حم ــات التي أفصح  عنه املعلوم
ــبوهة  ــركات صالح املش ــبق بتح ــه كانت عىل علم مس ــار الل ــة أنص ــا أن حرك فيه
ــال التدريب والتأهيل واإلعداد ملثل هذه األحداث  وأنها ظلت تتابع عن كثب أعم
ــات  ــن إرهاص ــا م ــا رافقه ــر ، وم ــني يف الظه ــن املقاتل ــة إىل طع ــة الهادف التدمريي
وممارسات مشبوهة وحمالت إعالمية سعت إىل هز ثقة الشعب بالحركة والتأثري 
ــاف الوطني وإضعاف  ــق عىص االصطف ــم الجماهريي لش ــىل الصمود والتالح ع

همم املقاتلني األبطال يف جبهات الصمود والتحدي . 
ــية  ــق املاضية واملواقف املتناقضة من قبل بعض الكيانات السياس كل الحقائ
ــد امللك بدر  ــيد عب ــرية القرآنية الس ــك أن قائد املس ــدت بما ال يدع مجاالً للش أك
ــة ويف أعماقه كل  ــن الصرب والحكم ــرتاتيجياً م ــي يملك مخزوناً اس ــن الحوث الدي
ــن الرغبة يف اكتمال  ــبحانه وتعاىل املعربة ع ــدق واإليمان بالخالق س ــي الص معان
مقومات بناء الدولة عىل أساس سليم محوره رشاكه وطنية حقيقية تُتيح الفرصة 
ــاء "صالح" يف  ــل يدافع عن بق ــه املختلفة ، لذلك ظ ــعب بفئات ــام مكونات الش أم
واجهة األحداث رغم علمه بما يدور بنية صادقة عله يعود إىل رشده ويتخىل عن 
أساليبه املمقوتة ، لكن كما يقال يف املثل "من شب عىل يشء شاب عليه " وها هو 
ــامية من خالل خطابه األخري الذي دعا فيه عقالء  القائد يؤكد نفس املعاني الس
ــل املؤتمر طرفاً فاعالً  ــخصيات الوطنية إىل التالحم ولم الصف ليظ ــر والش املؤتم
ــات النزقة  ــتفزازية واملمارس ــه بردود الفعل االس ــية ، ولم يأب ــة السياس يف العملي
ــاءت إىل الوطن وحاولت تثبيط همم املقاتلني  ــؤولة من البعض والتي أس غري املس
ــث أتباعه عىل التحيل  ــال ، إال أنه ظل بنفس املنوال يح ــال يف جبهات القت األبط
ــعب  ــافات بني أبناء الش بمزيد من الصرب والحكمة والبحث عن كل ما يقرب املس
ــية من أجل الوطن ، ويف سبيل  ــائخ وعلماء ونخب سياس من فئات وأحزاب ومش
تعزيز الصمود األسطوري لألبطال رجال الرجال يف جبهات القتال ، وبالتايل فإن 
ــني التعاطي معها بإيجابية  ــة تحتم عىل جميع اليمني ــل هذه املواقف العظيم مث
ــي أن تقابل كل هذه النوايا  ــي عند مدلوالتها الوطنية ، إذ من غري الطبيع والتالق
ــنة الصادقة بالجحود والنكران أو التآمر كما حدث من صالح .. حفظ الله  الحس

القائد وأدامه ذخراً للوطن .. إنه عىل ما يشاء قدير .. 

ــني  الحقوقي ــطني  الناش ــرشات  ع ــج  احت
ــفارة اإلماراتية يف لندن  الربيطانيني أمام مقر الس
، تنديدا بجرائم ضد اإلنسانية يرتكبها التحالف 
ــعودية يف العدوان عىل  ــوده الس العربي الذي تق

اليمن.
ــات  منظم ــرة  املظاه يف  ــاركني  املش ــني  ب ــن  م
ــرب" و"الحملة الربيطانية املناهضة  "أوقفوا الح
ــة  ملقاطع ــة  الدولي ــة  و"الحمل ــالح"  الس ــع  لبي

اإلمارات".
ــة الربيطانية  ــات الحكوم ــت هذه املنظم ودع
ــكري  ــيايس والعس ــكال الدعم الس لوقف كل أش
ــعودية يف  ــارات والس ــكل من اإلم ــي تقدمها ل الت

عدوان اليمن.

ــن  ــة م ــدادا هائل ــأن أع ــرون ب ــد املتظاه وأك
املدنيني يف اليمن مهّددون باملوت جوعا أو بسبب 
ــعودية  ــة يف ظل حصار فرضته الس ــيش األوبئ تف
ــم ُيرفع  ــابق ول ــالد يف وقت س ــىل الب ــارات ع واإلم

بشكل كامل.
ــذي  ــارات ال ــلوك اإلم ــاركون س ــد املش وانتق
ــا يف قتل  ــة، وبإمعانه ــني دولي ــي أي قوان ال يراع
ــي جلبتهم إىل  ــة الت ــالل املرتزق ــن خ ــني م املدني
اليمن"، كما حملوا الفتات تطالب بمحاكمة قادة 
اإلمارات يف املحكمة الجنائية الدولية ومعاملتهم 

كمجرمي حرب.
ــت" إن وجودها بني  ــارة واي ــطة "س ــت الناش وقال
ــاركني أقل ما يمكن تقديمه للمدنيني العزل الذين  املش

يقتلون يوميا يف اليمن ويعانون الجوع والحصار.
ــموه تقارب اإلمارات  ولفت املحتجون إىل ما س
ــعب  الش ــوق  حق ــاب  حس ــىل  ع ــل  إرسائي ــع  م
الفلسطيني ودعمها للواء الليبي املتقاعد خليفة 

حفرت الذي تُتهم قواته بارتكاب جرائم حرب.
ــة ملقاطعة اإلمارات  ــت الحملة الدولي وقد أثن
ــدن مختلفة  ــطني الذين "قدموا من م ــىل الناش ع
ــفارة  ــاركة يف الوقفة أمام الس يف بريطانيا" للمش
ــون لكونه  ــام والت ــط س ــة، خاصة الناش اإلماراتي
ــالح  ــع الس ــف بي ــول رضورة وق ــة ح ــى كلم ألق
ــىل حياة املدنيني  ــعودية واإلمارات حفاظا ع للس
ــف  ــن القص ــون م ــن يعان ــن والذي ــزل يف اليم الع

والحصار.
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اليمنية  الصاروخية  القوات  وبقصف  اليوم 
كلها،  المنطقة  في  المعادلة  تغيرت  (ابوظبي) 
تغيرت معادلة القوة والهيبة، وتغيرت معادلة الحرب 
السلم،  وشروط  الحرب  شروط  وتغيرت  والسلم، 
اليمن،  على  العدوان  تحالف  دول  خارطة  تغيرت 
وبريطانيا  أمريكا  أوهام  كل  وسحقت  وسقطت 
وإسرائيل في تقسيم اليمن، وسيطرتهم على جزر 
تغيرت  نعم،  المندب،  باب  ومضيق  األحمر  البحر 
المعادلة اليوم بإطالق القوات الصاروخية اليمنية 
براكة  إلى مفاعل  نوع كروز (مجنح)  صاروخ من 
النووي اإلماراتي الذي هو قيد اإلنشاء ويتم إنشاؤه 

بخبرات ومخططات إسرائيلية..
ابوظبي  دك  الذي  المجنح  اليمني  الصاروخ 
هو صاروخ كروز وتسميته هذه هي تسمية عامة 
ألسلحة ذاتية الدفع تحلق في الجو مثل الطائرات 
العادية في معظم رحلتها نحو الهدف، وهو من نوع 
البر  من  إطالقها  ويمكن  النصب  سهلة  الصواريخ 

والبحر والجو.. 
من  المختلفة  األنواع  مدى  يتباين  العالم  في 
البسيط،  النوع  من  فالصواريخ  كروز،  صواريخ 

التي طورتها الصين، يبلغ مداها نحو مئة كيلومتر 
فقط، لكن الترسانة األمريكية تضم صواريخ يمكن 
إطالقها باتجاه الهدف من مسافة تقارب ثالثة آالف 
كيلومتر لتضربه بدقة يزعم أن مقدار الخطأ فيها ال 

يتجاوز أكثر من بضعة أمتار..
كروز  لصاروخ  التقنية  المعلومات  هذه  كانت 
إن   : أن نسأل سؤاال وهو  ما يهمنا هو  لكن  عامة، 
سالح الجيش اليمني كله هو سالح روسي وخاصة 
اآلن،  األول  السؤال  ليظهر  اليمني،  الجو  سالح 
والقوات  الشعبية  واللجان  الجيش  امتلك  كيف 

وكيف  أمريكياً،  كروز  صاروخ  اليمنية  الصاروخية 
تم تطويره، وهل لهذا األمر عالقة باالمارات نفسها 
تحمل  كانت  هل  اإلماراتية،  (سويفت)  وبارجة 
البحرية  القوات  هاجمتها  عندما  كروز  صواريخ 
اإلقليمية  للمياه  انتهاكها  أثناء  ودمرتها  اليمنية 

اليمنية في البحر األحمر..؟!!!
طي  العسكرية  اإلجابة  تبقى  سوف  بالتأكيد 
سوى  يعرفها  احد  وال  بها،  نعلم  ولن  الكتمان، 
اليمنية،  الصاروخية  والقوات  اليمني  الجيش 
يحمل  المجنح  اليمني  كروز  الصاروخ  يبقى  لكن 

والسياسية  العسكرية  األلغاز  من  كبيرا  عددا 
نجاح  المثال،  سبيل  على  منها  واالستراتيجية، 
خطابات  مع  بالموازاة  الصاروخية  القوات  عمل 
السيد عبدالملك الحوثي في توضيحاته عن تطور 
إطالق  تجربة  ومنها  اليمني،  العسكري  التصنيع 
صاروخ تجريبي إلى ابوظبي، ليثبت صاروخ كروز 
وإنما  للتهريج  ليس  الحديث  أن  اليوم  اليمني 
النووي  المجمع  قصف  في  اليوم  ماثلة  حقيقة 

اإلماراتي بأبوظبي..
ومن بعد استراتيجي يأتي صاروخ كروز اليمني 
نصرالله  حسن  السيد  لكلمة  تصديقاً  المجنح 
الرمال  وشيوخ  ممالك  من  والساخرة  الفكاهية 
في  العقال  حتى  يصنعون  ال  الذين  الخليجية 
اليمنيين  صدقوا  حبيباتي  (ال  قوله  في  بلدانهم، 
مسيرة  وطائرات  باليستية  صواريخ  بيصنعوا 
كمان)، هذا البعد ال يصنع الخوف فقط لدى هذه 
الصدور  من  قلوبهم  ينزع  بل  الكرتونية،  الممالك 
أقدام  تحت  ويضعها  وجوههم  جلد  ويسلخ 

اليمنيين..
أما البعد السياسي للصاروخ اليمني المجنح 

الغزو  دول  إحدى  عاصمة  قصف  أن  فأعتقد 
اإلماراتية،  العاصمة  أبوظبي  وهي  واالحتالل 
عاصمة  صنعاء،  العاصمة  فيه  تشهد  توقيت  في 
التحدي والصمود والبطوالت والكرامة والشرف ضد 
تحالف دول العدوان، حالة تمرد بعض الطامحين 
للتطبيع مع اإلمارات، بحجة وجود بعض أقربائهم 
هناك، تخلل هذا التمرد واالنقالب على وعي وقيم 
ومشروع اليمنيين، تصريح واضح على االستسالم 
لتحالف العدوان ودعوة الشعب اليمني للثورة ضد 
من يدافع عن كرامتهم وشرفهم وأرضهم وعرضهم، 
كل هذا قد يعتبره القارئ الطبيعي، أن هذا الجناح 
كان  اليمنيين  ومشروع  وقيم  وعي  على  المتمرد 
تؤذي  ال  حتى  اإلمارات  أذية  ليمنع  فقط  شريكا 

أقرباءه أو تصادر أمواله التي في بنوكها..
شكرا للشعب اليمني والكروز اليمني المجنح 
والسيد  واللجان،  والجيش  الصاروخية  وللقوات 
ومتحد  صامد  يمني  وشريف  حر  ولكل  القائد 
ومحارب ومقاتل لدول تحالف العدوان ومرتزقتهم 
بإعالن  لليمن  الله  يأذن  حتى   ، والجدد  القدماء 

النصر القريب..

صاروخ كروز يمني ُمجنح يهز أبوظبي .. يغري 
معادلة القوة والهيبة لصالح اليمن .. ويسحق كل 

أوهام أمريكا وبريطانيا وإسرائيل فيها
عبدالفتاح حيدره

البقية صفحة 02

دراسة تثبت إمكانية إطالة العمردراسة تثبت إمكانية إطالة العمر

ــة جديدة تمكن من  ــون من عدة دول إىل طريقة علمي ــل باحث توص
إطالة متوسط العمر.

ــاء من  ــور علم ــن عث ــة، ع ــة علمي ــة "Nature"دراس ــرشت مجل ون
الواليات املتحدة وبريطانيا وهولندا عىل طريقة "عاملية" إلطالة عمر 

الكائنات الحية.
ــا الخمريية (ميكروبات  ــون أن إطالة عمر الخالي ــد وجد الباحث فق
ــيجني، ويمكن  ــه أوكس ــط ب ــا التواجد يف وس ــا يمكنه ــة الخالي أحادي
ــدان الخيطية،  ــة والدي ــواء) وذبابة الفاكه ــدون ه ــا العيش ب لبعضه
ــبة %10 تتم بتخفيض طفيف لنشاط إنزيم "آر إن إيه بوليماز 3  بنس

هولوإنزيم" يف مرحلة البلوغ.
ــاط "آر إن إيه  ــارك يف البحث، إن نش ــول العالم داني فيلر املش ويق
ــلبا عىل وظيفة الخاليا الجذعية وعىل  ــاز 3 هولوإنزيم" يؤثر س بوليم
ــذا اإلنزيم كما  ــات بالعموم. وتثبيط ه ــاء وحياة الحيوان صحة األمع
ــني (دواء يستعمل يف التثبيط  ــة يشبه تناول الراباميس أثبتت الدراس

املناعي).
ــوزي "آر إن إيه  ــووي الريب ــض الن ــون إىل أن الحم ــري الباحث ويش
ــع املخلوقات  ــا جمي ــم خالي ــود يف معظ ــم" موج ــاز 3 هولوإنزي بوليم
ــن أن يزيد من  ــط عمله يمك ــا، وتثبي ــان أيض ــة ولدى اإلنس الحيواني

متوسط طول العمر.

أقدم شجرة متحجرة في العالمأقدم شجرة متحجرة في العالم

ــجرة  ــاء الحفريات يف مقاطعة يونان، يف جنوب غرب الصني، عىل ش عرث علم
"dipteronia" متحجرة.

ــدد الخرباء  ــة. وح ــينخوا الصيني ــاء ش ــة أنب ــاف وكال ــن االكتش ــت ع وأعلن
الصينيون العمر التقريبي للشجرة بحوايل 32 مليون سنة، وتعترب أول اكتشاف 
ــرة، أي إىل الفرتة ما بني 40-23 مليون عام  ــتينية املبك يعود اىل الحقبة األوليغوس

مضت.
ــجرة مزهرة، وكانت تنترش عىل نطاق واسع يف النصف  وتعد "الديبتريونيا" ش
ــني 23 66- مليون  ــة الحياة التي امتدت ما ب ــرة األرضية خالل حقب ــمايل للك الش
سنة مضت. ولكنها يف الواقع الفعيل اختفت مع  حلول الحقبة األوليغوستينية.

ــر يف باطن  ــكل أوف ــجار "الديبتريونيا" املتحجرة بش ــور عىل أش ــن العث ويمك
أرايض أمريكا الشمالية وبشكل نادر يف آسيا.

ــوم، والذين أرشفوا عىل  ــة الصينية للعل ــات خرباء األكاديمي ــن وفقا لكلم  ولك
ــفت مؤخرا،  ـــ dipteronia املتحجرة التي اكتش ــة ال ــات الحفر، فإن "عين عملي
ــبيهة من حيث املواصفات مع األشجار التي تم العثور عليها سابقا يف أمريكا  ش

الشمالية".
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