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طائرة تدور حول ا	رض في أقل طائرة تدور حول ا	رض في أقل 
من من ٣٣ ساعات  ساعات 

ــوذج جديد  ــفها عن نم ــريان عالم املالحة بكش ــة بوينغ للط ــأت رشك  فاج
ــاعة و3  ــول األرض يف مدة ترتاوح بني س ــتطيع الدوران ح ــرة نفاثة، تس لطائ

ساعات.
ــرة الجديدة  ــكيل"، أن الطائ ــن وي ــة "أفييش ــس من مجل ــي نوري ــال غ وق
سيطلق عليها اسم "فالكري 2"، وستحلق برسعة 5 أضعاف رسعة الصوت.

ــفت عن تصميم  ــة بوينغ كش ــت" إىل أن رشك ــة "إندبندن ــارت صحيف وأش
ــر املايض، ولم يصدر أي  ــرة يف مؤتمر الطريان بفلوريدا يف يناي ــوذج الطائ لنم

بيان رسمي بمخطط الطائرة حتى اآلن.
ــي النموذج  ــة "إس آر 72"، وه ــس الطائرة الجديدة نفاث ــع أن تناف ويتوق

املطور من طائرة "إس آر 71"، أرسع طائرة يف العالم.
ــرة "إس آر 72" التي تعمل  ــابه تصميم طائرة بوينغ الجديدة وطائ ويتش
ــتخدم كالهما  ــة األمريكية، ويس ــن لصالح الحكوم ــة لوكهيد مارت عليها رشك
ــة 3 أضعاف رسعة  ــتنطلق برسع ــدوران، التي س ــرتكة ال ــو مش ــركات ترب مح

الصوت.
ــغ الطائرة  ــتطلق فيه رشكة بوين ــن املوعد الذي س ــاء ع ــد أي أنب وال توج

الجديدة، وكل ما هو متاح اآلن هو نموذج أويل للطائرة.

ـــي الــفــضــاء ــط ف ــف ــن ـــا تــنــقــب عـــن ال ـــي الــفــضــاءروســـي ــط ف ــف ــن ـــا تــنــقــب عـــن ال روســـي
ــتوى،  ــي رفيع املس ــؤول امريك ــد مس أك
ــراق، أو  ــادة إعمار الع ــوي إع ــالده التن ان ب
ــوال يف صندوق  ــاط من األم ــهام بإقس اإلس
ــل املقرر  ــالل املؤتمر املقب ــادة االعمار خ إع

عقده يف الكويت.
ــة  لوكال ــي  األمريك ــؤول  املس ــال  وق
ــن أي يشء  ــط لإلعالن ع ــرتز:"ال نخط روي
ــام من  ــك قبل 3 أم ــوص"، وذل ــذا الخص به
ــرر عقده يف 12 –  ــالق أعمال املؤتمر املق انط
14 من الشهر الجاري، والذي يحرضه وزير 

الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون.
ــاركة يف  ويتماىش ابتعاد أمريكا عن املش
ــادة إعمار العراق مع وعد الرئيس دونالد  إع

ــة يف 2016  ــه االنتخابي ــاء حملت ــب أثن ترام
ــا "سينهي عهد  بأنه يف حال انتخابه رئيس

بناء الدول".
وساهمت القوات األمريكية بتدمري البنى 
ــوريا والعراق بذريعة  ــة يف كل من س التحتي
ــري  ــش اإلرهابي، وتش ــم داع ــة تنظي محارب
ــر  ــي دم ــش األمريك ــرات اىل ان الجي التقدي
ــري دجلة  ــة عىل نه ــور املقام ــب الجس أغل
والفرات باإلضافة اىل تدمري صوامع الحبوب 
ــات املياه  ــايف ومحط ــن املش ــري م ــدد كب وع

والطاقة بذريعة قصف التنظيم اإلرهابي.

ــية  الروس ــاء  الفض ــة  وكال ــررت  ق
ــر  قم ــم  تصمي ــموس"  "روسكوس
إىل  ــه  إطالق ــح  املرج ــن  م ــي  اصطناع
الفضاء، عام 2025، للبحث عن النفط.

ــتيا"  "إزفيس ــة  صحيف ــرت  وذك
ــية أن إطالق القمر االصطناعي  الروس
"كوندوز" سيتطلب أوال تعديل برنامج 

الفضاء الفيدرايل.
ويقول فالريي زايتشكو، نائب مدير 
ــم نظم املالحة الفضائية يف الوكالة:  قس
ــار  أقم ــة  مجموع ــر  لتطوي ــط  "نخط
ــن  م ــث  ــة، حي ــدور) االصطناعي (كون

املنتظر إطالق ثالثة جديدة".

ــر أن الربنامج الفيدرايل للفضاء،  يذك
ــن  ــالق قمري ــن إط ــى 2025، يتضم حت
ــي 2019  ــدور"، عام ــلة "كون ــن سلس م

و2020 عىل التوايل، وخصصت للعملية 
ــارات روبل  ــا ثالثة ملي ــة مقداره ميزاني

(أكرث من 71 مليون دوالر).

فعالية ثقافية لحرائر مديرية حريب القراميش بماربفعالية ثقافية لحرائر مديرية حريب القراميش بمارب
مأرب / سبأ

ــش بمحافظة مأرب أمس  ــم حرائر مديرية حريب القرامي  نظ
فعالية ثقافية يف ختام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.

ــتلهام الدروس  وألقيت يف الفعالية كلمات أكدت أهمية اس
ــري عىل نهجهم وإحياء مبادئ  ــهداء والس من تضحيات الش

الحق والحرية والعدالة التي ضحوا بأنفسهم من أجلها.

ــرأة يف تربية األرسة عىل ثقافة  ــارت الكلمات إىل دور امل وأش
ــتقراره وكذا  ــهادة والتضحية دفاعا عن الوطن وأمنه واس الش
ــالء والتمحيص ودفع أبنائهن  ــرب والتجلد يف حاالت االبت الص

للجبهات بما يعزز الصمود املجتمعي .
ــهداء يف  ــت عظمة الش تخللت الفعالية فقرات فنية عكس

نفوس أبناء املجتمع ..

ــبــي  ــدري ــت ـــام ال ـــع ــن ال ــي ــدش ــاقــشــة آلـــيـــة ت ــبــي مــن ــدري ــت ـــام ال ـــع ــن ال ــي ــدش ــاقــشــة آلـــيـــة ت مــن
ـــة فــــي عـــمـــران  ـــي ـــ9جـــهـــزة ا	مـــن ـــد ل ـــجـــدي ـــة فــــي عـــمـــران ال ـــي ـــ9جـــهـــزة ا	مـــن ـــد ل ـــجـــدي ال

عمران / سبأ
ــس  أم ــران  عم ــة  بمحافظ ــد  عق
ــن  ــام أم ــر ع ــة مدي ــاع برئاس اجتم
ــوكل  ــد املت ــد محم ــة العمي املحافظ
ــوات  ــادات الق ــن قي ــددا م ــم ع وض
ــزة  واألجه ــكرية  العس ــر  والدوائ

األمنية باملحافظة.
ــني  آلية تدش ــاع  ــش االجتم وناق
ــزة  لألجه 2018م  ــي  التدريب ــام  الع
األمنية لتحسني األداء األمني ورفع 
ــة  ــني عالق ــة و تحس ــة األمني اليقظ
ــا يعزز  ــع بم ــن باملجتم ــال األم رج

الثقة بني رجل الرشطة واملواطن.
ــن  ــر أم ــار مدي ــاع أش ويف االجتم
ــوكل  ــد املت ــد محم ــة العمي املحافظ
ــذي تقوم به كافة  إىل أهمية الدور ال
ــة يف تأمني الخطوط  األجهزة األمني
ــات  واملؤسس ــدن  وامل ــية  الرئيس
ــدا عىل أهمية تفعيل دور كافة  ..مؤك
الوحدات األمنية ومؤسسات الدولة 
ــل وجه يف  ــىل أكم ــا ع ــوم بدوره لتق

خدمة املجتمع.
ــن  األم ــوات  ق ــد  قائ ــد  أك ــا  فيم
ــد  ــد عب ــة العمي ــزي باملحافظ املرك

العظيم الحيمي استعداد منتسبي 
ــزي للقيام بدورهم  قوات االمن املرك
ــه وتنفيذ كامل املهام  عىل أكمل وج

األمنية املوكلة اليهم.
ــاعد مدير  ــاع مس ــرض االجتم ح
ــن  محس ــدم  املق ــة  املحافظ ــن  أم
ــواء  ــات الل ــس عملي ــزي ورئي الحم
ــدي  العب ــد  حمي ــد  العمي ــع  التاس
ــدة العقيد  ــرب قوات النج وأركان ح

عباس الحوري

ـــــــال ري ـــــون  ـــــي ـــــل م ــــخــــمــــســــني  ب تــــكــــلــــفــــتــــه  ــــــدر  ــــــق ت   

عمران / سبأ
أعلن أبناء شوابة وسفيان اليمانية بمديرية ذيبني 
محافظة عمران يف وقفة قبلية مسلحة أمس النفري 

العام والتعبئة العامة ملواجهة العدوان.
يف  وثباتهم  صمودهم  الوقفة  يف  املشاركون  وأكد 

مواجهه العدوان ورفد الجبهات باملال والرجال.
قافلة  اليمانية  وسفيان  شوابة  أبناء  سري  ذلك  إىل 
اختتام  يف  الجبهات  يف  للمرابطني  ومالية  غذائية 
فعالية الذكرى السنوية للشهيد والتي حملت اسم 
الشهيد ابو جهاد عزة وتحت شعار ”وفاء لشهدائنا 

نرفد جبهاتنا“ .
قوافل  تسيري  يف  املديرية  أبناء  استمرار  وأكدوا 
العطاء من الرجال واملال حتى يتحقق النرص عىل 
تعترب  القافلة  هذه  أن  إىل  مشريين  العدوان..  قوى 

وفاء
ج لدماء الشهداء وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم.

قبائل  جميع  اليمانية  وسفيان  شوابة  أبناء  ودعا 
اليمن إىل االستمرار يف رفد الجبهات بقوافل العطاء 
والجود والكرم حتی تحرير كل شرب من دنس الغزاة 

واملحتلني.

وقفة قبلية >عالن النفير العام بعمرانوقفة قبلية >عالن النفير العام بعمران

باحثون يمنيون يبتكرون عقارًا جديدًا باحثون يمنيون يبتكرون عقارًا جديدًا 
لعالج عتامة قرنية العينلعالج عتامة قرنية العين

 كشفت وزارة الصحة العامة والسكان عن ابتكار باحثني يمنيني عقاراً جديداً 
يعطي األمل ملن يعانون عتامة يف قرنية العني نتيجة إصابة أو أي أسباب أخرى.

ــوان  ــط والتنمية الصحية الدكتور نش ــوزارة لقطاع التخطي ــح وكيل ال وأوض
العطاب لـ (سبأ) أن العقار عبارة عن قطرات عيون تمت تجربته عىل حيوانات 
ــة أدت إىل  ــة الناجمة عن إصاب ــة عتامة القرني ــت نجاحه يف تصفي ــارب وأثب تج

العتامة وبنسب متفاوتة.
وأشار إىل أن هذا االبتكار العلمي هو األول من نوعه يف العالم واستغرق العمل 
لتحقيقه عاماً كامالً ويعترب ثورة حقيقية يف مجال طب العيون و جراحة القرنية 

وسيؤدي إىل تقليل عدد الحاالت املحتاجة إىل عملية الزراعة للقرنية.
ــة  ــتكمال الدراس ــتمرين يف اس ــاب إىل أن الباحثني مس ــور العط ــت الدكت ولف
ــا إذا كان  ــق ملعرفة م ــا يف وقت الح ــن تفاصيله ــيتم اإلعالن ع ــي س ــة الت العلمي
ــتفادة من هذا العقار  هناك أعراض جانبية وكذا تفاصيل عن الحاالت األكرث اس

العشبي.
ــد العوائق  ــل اليمني خاصة بع ــد أحد إجازات العق ــذا االبتكار يع ــد أن ه وأك
ــدوان والتي أدت إىل عدم توفر إمكانيات عملية زراعة  التي فرضها الحصار والع
ــعودي األمر  ــة التي كانت تجرى يف اليمن قبل بدء العدوان األمريكي الس القرني

الذي تسبب يف زيادة حاالت العمى.
ــاث العلمية وتوفري  ــني واألبح ــجيع الباحث ــل وزارة الصحة إىل تش ــا وكي ودع

معامل وحظائر حيوانات التجارب .

جامعة حجة تبدأ برنامجًا تدريبيًا في االتصاالت الخلويةجامعة حجة تبدأ برنامجًا تدريبيًا في االتصاالت الخلوية
تدشين مشروع إنشاء خزان لحصاد مياه ا	مطار  بريمة تدشين مشروع إنشاء خزان لحصاد مياه ا	مطار  بريمة 

الثورة / قاسم الشاوش
ــدس عبده عيل  ــة املهن ــة بمحافظة ريم ــب الزراع ــام مكت ــن مدير ع دش
القعاري إنشاء مرشوع خزان حصاد مياه األمطار بعزلة قعار مديرية الجبني 

تنفيذ مكتب االشغال العامة باملحافظة.
ــاص لــ(الثورة ) أن املرشوع  ــده القعاري يف ترصيح خ ــد املهندس عب وأك
ــتجابة الطارئة عرب برنامج األمم  ــذي يموله البنك الدويل ضمن منحة االس ال
ــة يف ظل الظروف  ــرية لدى ابناء العزلة خاص ــدة اإلنمائي له أهمية كب املتح
ــالد منذ قرابة  ــار والعدوان عىل الب ــر بها اليمن جراء الحص ــة التي تم الراهن

ثالث سنوات .
ــن 100أرسة  ــتفيد منه أكرث م ــرشوع الذي سيس ــاري  أن امل ــاف  القع وأض
ــه اإلجمالية ب50 مليون  ــاء قريتي الربحة واملروح  والذي تقدر تكلفت من أبن
ــعة تخزينية تصل إىل ألف مرت مكعب وإرشاف املهندس خالد مثنى  ريال وس
ــاري املرشوع سيسهم يف تطوير املحاصيل الزراعية خاصة  النجماني استش
ــة وكدا خلق فرص عمل  ــجيع  املزارعني عىل الزراع ــة النب إضافة إىل تش زراع
ــريا إىل أن  ــة صالحة للرشب مش ــرشوع وتوفري مياه نقي ــالل فرتة امل ــة  خ مؤقت
ــاريع  ــن املناطق التي بحاجة إىل مش ــن القرى  تعترب م ــني وغريهما م القريت
ــرشب وتعتمد عىل  ــق تفتقر إىل مياه ال ــار باعتبارها مناط ــاد مياه األمط حص
ــة الجهود التي  ــب الزراعة بريمة كاف ــار . وثمن مدير مكت ــاد مياه األمط حص
ــاهمت يف إنجاح تدشني هذا املرشوع التنموي الذي  يعود بدرجة أساسية  س

بالنفع عىل املجتمعات

حجة -  سبأ
ــؤون  للش ــة  حج ــة  محافظ ــل  وكي ــن  دش
ــك جحاف  ــور عبداملل ــة الدكت ــة واإلداري املالي
ــور رضوان  ــة الدكت ــة حج ــس جامع ــه رئي ومع
الرباعي، برنامجاً تدريبياً يف مجال االتصاالت 
الخلوية ينظمه مركز التدريب وخدمة املجتمع 

بالجامعة.
ــن  ــدداً م ــج ع ــاركون يف الربنام ــى املش يتلق
ــا  ــة يف تكنولوجي ــة والتطبيقي ــارف النظري املع

االتصاالت الخلوية و طرق صيانتها.

ــس  ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــؤون الطالب الدكتور حمود نصار  الجامعة لش
ــة اضطالع املراكز  ــور جحاف أهمي .. أكد الدكت
ــة بدورها يف خدمة  ــة والبحثية بالجامع العلمي

املجتمع.
ــة الجامعة يف تحسني  ــاد بجهود رئاس وأش
ــة  ــا يف خدم ــا بوظيفته ــر األداء وقيامه وتطوي

املجتمع.
ــة حجة إىل  ــس جامع ــار رئي ــن جانبه أش م
ــاء مركز  ــي كثمرة من ثمار إنش ــج يأت أن الربنام

التدريب وخدمة املجتمع.
وأكد أهمية مثل هذه الربامج للمتخصصني 
ــرشكات  ب ــني  والعامل ــاالت  االتص ــال  مج يف 
ومؤسسات االتصاالت .. مبينا حرص الجامعة 
ــاالت للعمل  ــم االتص عىل تأهيل خريجي قس

بسوق العمل .
ــة الرتبية بحجة  ــني عميد كلي حرض التدش
ــد كلية  ــب عمي ــحلول ونائ ــده س ــور عب الدكت
ــزي  ــد الحم ــور أحم ــة الدكت ــوم التطبيقي العل

وأمني عام املركز محمد العاصمي.

عبدالله عيل صربي
يوميات الثورة

اإلعالميون وعطاء اإلعالميون وعطاء 

الدم!الدم!
المآسي  سوى  منها  ننتظر  ال  الحرب،  إنها 
واألسى، بيد أن العدوان السعودي األمريكي على 
بالدنا ال يحترم قواعد الحرب المتعارف عليها، وهو 
ما جعل المأساة في اليمن تتضاعف يوماً بعد آخر، 
اآلمنين  المدنيين  بحق  الجرائم  توالي  مع  خاصة 

في المنازل واألسواق والطرقات.
األسبوع الماضي كان اإلعالميون اليمنيون تحت 
دائرة القتل واالستهداف مجدداً، ففي جبهة حيس 
عابد  الزميلين  ارتقى  الغربي،  الساحل  ومعارك 
وعبدالله  الحقيقة،  صحيفة  تحرير  رئيس  حمزة 
الشهادة  سلم  الساحات  قناة  مصور  المنتصر 
والتضحية، وهما يغطيان ويوثقان لجرائم العدوان 
واللجان  الجيش  رجال  واستبسال  وغاراته، 
الشعبية في التصدي لزحوفات العدوان وهجماته.
وعلى مدى ثالثة أعوام من الحرب والعدوان قّدم 
اإلعالم الوطني عشرات الشهداء والجرحى، وإلى 
جانب عطاء القلم، كان عطاء الدم حاضراً وشاهداً 
انخرطوا  الذين  األحرار،  اإلعالميين  ثبات  على 
في الجبهة اإلعالمية، ولم يبالوا بمخاطر وأهوال 
بعملهم  فسطّروا  النار،  خطوط  داخل  من  العمل 
وتضحياتهم أروع مالحم الوطنية والفداء، وكانوا 

هم األحياء حقاً ... وغيرهم موتى!
لكن  المرجفون،  يتقول  كما  موت  دعاة  لسنا 
إيماننا وكرامتنا تأبى علينا إالّ أن نحيا في سبيل 
لنا  خير  األرض  فباطن  وإالّ  وأحراراً،  أعزاءً  الله 
يتشدق  كما  حروب  دعاة  ولسنا  ظاهرها..  من 
المبطلون، فأيدينا كانت وما تزال ممدودة للسالم 

وللحوار وللمصالحة الوطنية.
الداخل  مرتزقة  أقصد  قرار-  أصحاب  كنتم  فإن 
كنتم  وإن  سواء،  كلمة  إلى  فتعالوا  والخارج- 
مسلوبي اإلرادة والكرامة، فال تلوموا رجاال صدقوا 
عن  دفاعاً  الوغى  ساحة  واقتحموا  والوطن،  الله 

كرامة اليمن وسيادته واستقالله.
تعجز  للشهيد،  السنوية  الذكرى  وبمناسبة 
أن  المرء  عسى  وما  الشهداء،  تكريم  عن  الكلمات 
الدنيا  في  األبدية  بالكرامة  فازوا  من  بحق  يقول 
واآلخرة، ولم ينتظروا من أحد- سوى الله – جزاءً 

وشكوراً .
الحروف  تبدو  والشهداء  الشهادة  حضرة  وفي 
الذين  الله  رجال  وتضحيات  عطاء  أمام  خجلى 
صدقوا القول بالعمل ، فاستحقوا التكريم اإللهي 
في قوله تعالى " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

تبديال " .
والسالم  األبرار...  للشهداء  والخلود  المجد 

والحرية لكل اليمنيين األحرار.

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير
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ـــق ـــاف ـــن ــــــســــــعــــــودي م ـــــام ال ـــــظ ـــــن ـــقمــــحــــلــــل ســـــيـــــاســـــي مـــــــصـــــــري: ال ـــاف ـــن ــــــســــــعــــــودي م ـــــام ال ـــــظ ـــــن مــــحــــلــــل ســـــيـــــاســـــي مـــــــصـــــــري: ال
ــامح  ــيايس املرصي س ــن الكاتب واملحلل الس ش
ــعود“ واصفا  ــكر هجوما عنيفا عىل نظام ”آل س عس
إياه بالـ“املنافق“ الذي يقدم نفسه للغرب ”ليربالياً“ 

وللعرب كـ“حامي السنة“.
ــابه بموقع  ــكر“ يف تدوينة له عرب حس وقال ”عس
التدوين املصغر ”تويرت“ :“ النظام السعودي يسوق 
ــه يف الغرب عىل أنه (علماني ليربايل) ويسوق  لنفس
ــالم وحامي  ــد اإلس ــني العرب عىل أنه (أس ــه ب لنفس
ــببها ضعف  ــاق س ــة والنف ــذه االزدواجي ــنة) ه الس

الغرب عن اتخاذ خطوات رادعة عىل آل سعود"
ــلمان  ــّوق فيه محمد بن س يأتي ذلك يف وقت يس
ــنة، من خالل  ــل الس ــه حامي اه ــه داخليا بان نفس
ــوبا بمقاربة  ــران مش ــددا ضد إي ــا متش ــه موقف تبني
ــوي له بعد  ــا يف أول ظهور ق ــث اتهمه ــة، حي طائفي
ــايض بأنها  ــو من العام امل ــة العهد يف يوني ــه والي تولي
ــعى للسيطرة عىل األماكن اإلسالمية املقدسة يف  تس

مكة واملدينة، ولوح بنقل املعركة إىل الداخل اإليراني، 
كما اتهمها إثر إطالق الصاروخ البالستي من اليمن 
ــىل اململكة، وتعهد  ــاض بالعدوان املبارش ع عىل الري
ــي نربة تهديد  ــبني، وه ــرد يف الزمان واملكان املناس بال

غري مسبوقة.
ــلمان“ نفسه كـ“ليربايل“  وخارجيا، أظهر ”ابن س
ــة من القرارات أراد منها  أصيل من خالل تبنيه حزم
ــه وتخليه عن  ــرب تعكس انفتاح ــالة للغ توجيه رس

املنهج املتشدد املتبع يف اململكة منذ تأسيسها.
ــعودي سلمان  ــياق، أصدر امللك الس ويف هذا الس
ــد محمد بن  ــه من ويل العه ــد العزيز وبتوجي بن عب
سلمان قرارا يقيض بالسماح للمراة بقيادة السيارة، 
ــول املالعب  ــاء بدخ ــماح للنس ــرار الس ــم اعقبه ق ث
ــة  متخصص ــة  هيئ ــاء  إلنش ــة  باإلضاف ــة  الرياضي
ــات ”للرتفيه عن  ــالت والفعالي ــه إلقامة الحف بالرتفي

الشعب“.
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