
المؤسسة ا�منية بمحافظة المحويت المؤسسة ا�منية بمحافظة المحويت 
تدشن العام التدريبي تدشن العام التدريبي ٢٠١٨٢٠١٨

ــام التدريبي الجديد  ــة األمنية بمحافظة املحويت أمس الع ــنت املؤسس دش
ــروح  ــة وال ــة العالي ــة األمني ــس الجاهزي ــب عك ــكري مهي ــرض عس 2018م بع
ــة األمنية  ــبي املؤسس ــرية لدى قيادات وضباط وأفراد ومنتس ــالية الكب االستبس

بكافة تشكيالتها
ــا وكيل املحافظة  ــن الذكر الحكيم وحرضه ــي افتتحت بآيات م ــة والت الفعالي
ــيخ حسني عركاض ومدير أمن املحافظة العميد محمد محمد الفران دشنت  الش
ــن املحافظة  ــه نائب مدير أم ــذي تقدم ــكري ال ــي بالعرض العس ــا التدريب عامه

العميد عبدالقادر املاخذي 
ــدات األمنية عكس حالة  ــاركت فيه مختلف الوح ــكري الذي ش العرض العس
ــة مديرياتها  ــة بكاف ــة يف املحافظ ــود األمني ــة الجه ــة ملضاعف ــة الكامل الجهوزي
ــتقرار والعمل عىل منع الجريمة قبل وقوعها والبقاء  والحفاظ عىل األمن و االس
يف حالة يقظة دائمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار املحافظة

ــات ومواجهة  ــد الجبه ــتعدادهم لرف ــاركون يف العرض اس ــود املش ــد الجن وأك
العدوان السعودي األمريكي وأن مايقومون به من جهود ردع وضبط هو يف سبيل 

الله ودفاعا عن املستضعفني 
ــكرية وارتال الدفاع  ــات واألطقم العس ــارك يف الفعالية عدد من املدرع ــا ش كم
ــكا  ــن أمري ــرباءة م ــات ال ــكرية وهتاف ــيقى العس ــرض املوس ــل الع ــي وتخل املدن

وإرسائيل..

وساطة تنجح في إبرام صلح بين وساطة تنجح في إبرام صلح بين 
أسرتين على خلفية قضية بإبأسرتين على خلفية قضية بإب

إب / سبأ 
ــرام صلح بني  ــظ عبدالواحد صالح يف إب ــة إب تقدمها املحاف ــاطة بمحافظ ــت وس  نجح

أرستي آل نصاري وآل جميل يف قضية راح ضحيتها قتيالن من األرستني.
وأوضح ممثل مؤسسة السجني الوطنية بإب محمد الفقيه لـ (سبأ) أنه ويف إطار تنفيذ 
ــجن  ــن الطرفني كانوا موقوفني يف الس ــجناء م ــة س ــود الصلح تم أمس اإلفراج عن خمس بن

االحتياطي بإب عىل ذمة قضية القتل التي حدثت قبل عامني.
ــظ صالح ومدير أمن  ــجناء تمت بتوجيهات املحاف ــار إىل أن عملية اإلفراج عن الس وأش
ــامي، وبعد دفع الدية املحكوم بها وفق الصلح الذي تم بجهود  املحافظة العميد محمد الش

ومساعي عدد من الشخصيات االجتماعية وبمشاركة مؤسسة السجني الوطنية.
ــجني الوطنية دور  ــة الس ــتة ماليني و500 ألف ريال كدية كان ملؤسس وبني أنه تم دفع س
ــف ريال، بينما تكفل املحافظ صالح بدفع اثنني مليون ريال ومليون  بدفع مليون ومائتني أل
ــم دفعه من قبل الطرف املحكوم  ــيخ عبدامللك الكينعي، وبقية املبلغ ت ــال قام بدفعها الش ري

عليه بدفع الدية.
ــم وممثلني عن  ــجناء املفرج عنه ــالح بالس ــظ إب عبدالواحد ص ــى محاف ــك التق إىل ذل

األرستني، مباركا لهم هذه الخطوة التي تأتي يف إطار تنفيذ الصلح وااللتزام ببنوده .
وأشاد بالوعي والتفاعل اإليجابي من األرستني وتجاوبهما مع فريق الوساطة الذي بذل 

جهد كبري لرأب الصدع وإصالح ذات البني وإنهاء القضية بصورة أخوية.

ــّدى مخططاتهم  ــطني، بل تتع ــِع نحو القدس وفلس ــاع الصهيونية بالتوس ــُف األطم ال تق
ــلمني، واألرض املقدسة مكّة املكرمة، حسبما يكشف املؤرخ الصهيوني "آيف  ذلك نحو قبلة املس

ليبكن" يف كتابه (العودة إىل مكة).
ــتعادة  ــة اليهودية وفق "ليبكن"، انطالقا من مبدأ "اس ــم حدودا جديدة للدول الكتاب يرس
ــرب"، فتصبح بزعمه "العودة  ــكان األصليني لجزيرة الع ــي إرسائيل الذين ُيَعّدون الس أرض بن

إىل مكة، أرض امليعاد"، حقا لهم.
ــطني  ــتخبارات يف كتابه "حدود الدولة اليهودية" املزعومة التي ال تمثّل فلس ويبنّي ضابط االس
ــعودية،  ــان إىل الصحراء أي الس ــن لبن ــني أن حدودها تمتد م ــا، يف ح ــمايل منه ــوى الجزء الش س
ــوءات "الكتاب املقدس"،  ــو "ليبكن"، معتمدا عىل نُب ــط إىل الفرات. وبذلك يدع ــن البحر املتوس وم

املسيحيني واليهود للتوحد من أجل استعادة مكة، التي تعد أرضا مقدسة للديانتني معا.
ــور التي عىل  ــن األم ــّد م ــعودية تع ــل الس ــة داخ ــركات املعارض ــن" أّن التح ــرب "ليبك ويعت
ــة، إذ يؤكد  ــه يف أكرث من مقابل ــا. ويوّضح كالم ــبيل تحقيق هدفه ــتغاللها يف س ــل" اس "إرسائي
ــن الواليات املتحدة  ــتطلب الحماية م ــعودية التي س ــع العربي ال بّد أن يصل إىل الس أن الربي
ــه بصورة  ــىل مكة. يف حني يظهر الكيان نفس ــيطرة ع ــل"، ما يقدم لليهود فرصة للس و"إرسائي
ــتبعدا، يف ظّل التحركات  ــعود. ويبدو أّن ما يطرحه "ليبكن" ليس مس ــل الذي أنقذ آل س البط

املعارضة التي ظهرت يف السعودية مؤخرا.
ــعودي الدكتور فؤاد  إبراهيم أّن "التطبيع والجو اإلعالمي الذي  ويرىالكاتب واملعارض الس
ــن األفكار  ــىل هذا النوع م ــاعد ع ــالم خاصة تلك الخليجية تس ــائل اإلع ــه بعض وس تصطنع
ــها ودول الخليج  ــعودية نفس ــتعمارية"، ويصف هذا املؤرش "بالخطري"، يف حني أن "الس االس
تساعد "إرسائيل" وتقدم لهذا الكيان ما يريد عىل طبق من فّضة، فتسمح له بإعادة التموضع 

كما يشاء يف الرشق األوسط".
ــي يعود اىل تاريخ طويل،  ــعودية والكيان الصهيون ــارة إىل أّن االتصال بني الس وتجدر اإلش
ــّمى "رسّي  ــع ويكيليكس تحت ما يس ــرشت عىل موق ــفت الوثائق املرسبة التي ن ــبما كش حس
ــة واقتصاد  ــتى املجاالت من سياس ــري إىل "متانة العالقة بني الطرفني يف ش للغاية"، والتي تش
ــق بـ"إرسائيل" واضعة  ــعودية تث ــتخباراتي. حتّى باتت الس وتجارة وحتى عىل الصعيد االس
النفط يف البحر األحمر تحت حماية األخرية. وهذا ما كتب عنه "ألكسندر بالي" يف (جريوزاليم 
ــعودية وما أن يصل إىل عرض البحر حتى يتم  كوارتيل) حني قال "إن النفط يغادر املوانئ الس
ــف أوراقها وتحويل الحمولة إىل  ــة وتفريغ حمولتها يف عرض البحر، وتزيي ــار القافل تغيري مس

املوانئ اإلرسائيلية، يتم هذا منذ التسعينيات وال يزال مستمراً حتى اليوم".

قافلة غذائية من أبناء جبل المحويت �بطال الجيش واللجانقافلة غذائية من أبناء جبل المحويت �بطال الجيش واللجان
  /محمد رشف الروحاين 

ــل املحويت  ــة جب ــاء مديري ــري أبن س
ــة مقدمة  ــواد الغذائي ــن امل ــة مدد م قافل
ــة ألبطال  ــائخ ومواطني املديري من مش
ــعبية املرابطني يف  ــش واللجان الش الجي
ــال يرافقها مدد من الرجال  جبهات القت
األشداء وخالل تدشني القافلة أكد مدير 
ــة محمد عبده القرم ومرشف  عام املديري
ــاندة كل  ــاحذي مس ــيل الش ــة ع املديري
ــت لقواتنا  ــل املحوي ــة جب ــاء مديري أبن
ــلحة واللجان الشعبية يف الجبهات  املس

للدفاع عن الوطن الغايل.
ــذه القافلة  ــيري ه ــريين إىل أن تس مش
ــوي عىل مواد غذائية مختلفة  التي تحت
ــة  مديري ــاء  أبن ــف  مواق ــد  لتأكي ــي  يأت
ــدوان وحرصهم  ــة للع ــت الرافض املحوي

ــش واللجان  ــال الجي ــاندة أبط عىل مس
ــجلون أروع املالحم  ــعبية الذين يس الش
ــة..  ــزة والكرام ــن الع ــة يف ميادي البطولي
ــذه القافلة من املدد يأتي  ومؤكدين أن ه
ــيريها اليوم امتداداً لعدة قوافل دعم  تس
ومدد ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

ــة األوفياء منذ  ــريها أبناء هذه املديري س
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  بداي

الظالم عىل بالدنا.
ــؤولؤ  ــادات ومس ــني قي ــرض التدش ح
ــاء  ــائخ والوجه ــة واملش ــلطة املحلي الس

باملديرية.

تكريم الحفاظ والمبرزين في حلقات تعليم القرآن الكريم بأمانة العاصمةتكريم الحفاظ والمبرزين في حلقات تعليم القرآن الكريم بأمانة العاصمة

"ا�يتام" يختتمون أسبوع الشهيد بيوم مفتوح"ا�يتام" يختتمون أسبوع الشهيد بيوم مفتوح

تكريم أسر الشهداء وجرحى اLعالم الوطني والحربي تكريم أسر الشهداء وجرحى اLعالم الوطني والحربي 

  /أحمد زيدان
ــة الشعب االجتماعية للتنمية "اليوم  اختتمت مؤسس
ــع مركز الطفولة  ــيق م املفتوح" ألكرث من 50 يتيماً بالتنس
ــني بأمانة  ــهداء يف منطقة الخمس اآلمنة بزيارة روضة الش
ــبعني  ــهداء يف منطقة الس ــور الش ــرض ص ــة ومع العاصم
ــنوية للشهيد وتوزيع السالل  ضمن فعاليات الذكرى الس

الغذائية.
ــة  ــر العام ملؤسس ــر، املدي ــرم باك ــرأ أك ــام ق ويف االختت
ــة وفرع اليتيمات  ــبو املؤسس ــعب االجتماعية ومنتس الش

ــرار الذين  ــهداء األب ــاب ترحما عىل أرواح الش فاتحة الكت
ــة املعتدين  ــن يف مواجه ــن الوط ــون ع ــم يدافع ــوا وه قض

السعوديني ومرتزقتهم.
ــرياً إىل هذه اللحظات املفصلية يف حياة  وقال باكر مش
ــعب اليمني الذي يقف يف صف واحد ملواجهة  وتاريخ الش
ــيد  ــعى إىل تجس ــات تس ــذه الفعالي ــدوان، أن ه دول الع
ــذه الكوكبة من  ــع ه ــموخ م ــن والش ــب الوط ــعور بح الش
ــادت بأرواحها حتى تبقى راية  ــهداء التي ضحت وج الش

اليمن عالية يف وجه العدوان.

السجن السجن ٥٥ سنوات لسعودي انتقد فساد حكام بالده سنوات لسعودي انتقد فساد حكام بالده
ــة املتخصصة  ــت املحكمة الجزائي قض
يف السعودية بسجن الكاتب والصحفي يف 
ــعودية صالح الشيحي  جريدة الوطن الس

5 سنوات بتهمة اإلساءة للديوان امللكي.
ــة أصدرت  ــرار، أن املحكم ــاء يف الق وج
ــوت إدانة متهم،  ــا ابتدائًيا يقيض بثب حكًم
ــية، بالقدح واإلساءة إىل  ــعودي الجنس س
ــوان امللكي،  ــة، وهو الدي ــد أجهزة الدول أح
ــالل لقاء  ــه خ ــرب حديث ــه، ع ــني في والعامل

ــاد  ــل الفس ــه أص ــه بأن ــي، ووصف تلفزيون
اإلداري. وقررت املحكمة سجن الشيحي 5 
سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر 
ــرى، تبدأ من  ــنوات أخ خارج اململكة، 5 س

تاريخ انتهاء محكوميته وإطالق رساحه.
ــر عىل  ــا ظه ــيحي بعدم ــل الش واعتق
ــة  حلق يف  ــة"  خليجي ــا  "روتان ــة  محط
ــي  امللك ــوان  الدي ــا  فيه ــم  يته ــة  تلفزيوني
ــعودي بتأصيل الفساد باململكة، وبأن  الس

هناك أشخاصًا داخل الديوان خرقوا املنع 
الذي كان مفروًضا بشأن توزيع أراٍض دون 
ــة حصول  ــح كيفي ــن آلية توض ــالن ع اإلع
ــابقًا انتقاداته  ــيحي س ــدى الش ــك. وأب ذل
ــائدة مؤخرًا  ــة الس ــات االقتصادي للسياس
ــعار  ــًال "منذ الثمانينات أس يف اململكة، قائ
ــلع تضاعفت 20 مرة بينما الرواتب لم  الس
ــبة %15، ومع ذلك ألغوا  تتضاعف إال بنس

العالوة السنوية"

  /مصلح املرهبي 
ــة  نظم اتحاد اإلعالميني اليمنيني ومؤسس
ــهداء  لش ــاً  تكريمي ــالً  حف ــس  أم ــهداء  الش
ــرسح  ــك يف م ــي وذل ــي والحرب ــالم الوطن اإلع
ــعار(نحو  ــت ش ــاء تح ــزي بصنع ــالح الع ص
جبهاتنا وفاء لشهدائنا بحضور وزير اإلعالم 
ــالم جابر ومستشار رئاسة  ــتاذ عبد الس االس
ــز الرتب واملتحدث  الجمهورية األخ عبدالعزي
ــد رشف لقمان  ــم الجيش العمي ــمي باس الرس
ــعبي  ــرة اإلعالمية للمؤتمر الش ــس الدائ ورئي

العام طارق الشامي .
ــل ألقى األخ عبدالله عيل صربي  ويف الحف
ــاد اإلعالميني اليمنيني كلمة أوضح  رئيس اتح
ــهداء اإلعالم الذين آثروا  فيها مآثر ومناقب ش
عىل أنفسهم إالٌ أن يكونوا يف مقدمة الصفوف 
مع إخوانهم أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــن األرض والعرض  ،مقدمني أرواحهم  دفاعاً ع

فداًء لهذا الوطن .
ــمة  ــالم يمثلون أوس ــهداء اإلع ــال إن ش وق
ــكل الصحفيني اليمنيني ،حيث كان لهم  رشف ل
ــهد الصحفي اليمني  ــاء بارز يف إثراء املش عط

والتصدي الواعي واملسؤول بالكلمة الصادقة 
والجريئة لكافة املؤامرات الداخلية والخارجية 

التي تعرض لها الوطن طيلة عقد ونيف .
من جانبه أشار حمود رشف الدين يف كلمة 
ــجايا ومآثر شهداء  ــم أرس الشهداء إىل س باس
ــم رخيصة يف  ــوا بأرواحه ــالم الذين ضح اإلع
ــن ودفاعاً عن  ــن حياض الوط ــبيل الذود ع س

الحرية والكرامة والعزة واإلباء، .
ــاذج  ــوا نم ــهداء مثل ــؤالء الش ــال إن ه وق
ــداث وتوثيقها من امليدان  حية يف تغطية اإلح

ــبيل  تحت لهيب القصف الذي اليتوقف يف س
ــفها للرأي العام ويف الوقت  نقل الحقيقة وكش
ــدوان  ــواق الع ــالل وزيف أب ــف ض ــه كش نفس
ــاره لليمنيني عىل مدى ثالثة أعوام ، وما  وحص
استشهاد وجرح أكرث من 40اعالمياً إالٌ رسالة 
ــالمية  ــداء اليمن واألمة اإلس ــكل أع عظيمة ل
ــك أن اليمني  ــاال للش ــدع مج ــاال ي ــد بم وتؤك
ــف عند حد معني يف التصدي لالحتالل  اليتوق

والدفاع عن أرضه .
كلمة مؤسسة الشهداء اشارت اىل الجهود 

ــة يف خدمة أرس الشهداء  التي تبذلها املؤسس
ــتمرارها يف توفري كل  ــهداء الكلمة واس ، فهم ش
ــهداء يف  ــة  ألبناء أرس الش ــات والرعاي املتطلب

مختلف جوانب الحياة .
ــار  ــر االعالم ومستش ــام قام وزي ويف الخت
ــة الجمهورية ورئيس االتحاد واملتحدث  رئاس
ــهداء  ــم الجيش بتكريم أرس ش ــمي باس الرس
ــه  ــا قدم ــري م ــي نظ ــي والحرب ــالم الوطن اإلع
ــل هذا الوطن  ــن تضحية وفداء ألج أبناؤها م

الحبيب.

أقيم بالجامع الكبري بصنعاء أمس الحفل التكريمي األول 
ــم القرآن الكريم  ــاركني يف حلقات تعلي للحفاظ واملربزين املش
ــل األول بأمانة العاصمة، نظمتها دائرة الثقافة القرآنية  الفص

ممثلة بإدارة حلقات القرآن الكريم.
ــد عباد إىل  ــود محم ــني العاصمة حم ــار أم ــل أش ويف الحف
ــكل عىل  ــد منهجية إلهية تش ــرآن الكريم الذي يع ــة الق عظم
أساسها مفهوم االستخالف للبرش عىل األرض ورشيعة حياة.

ــج بأنوار  ــذا االحتفال املتوه ــهد ه ــا أن نش ــال" رشف لن وق
ــن رب الجمال  ــاويه يشء ألنه م ــذي ال يس ــم ال ــرآن الكري الق
ــتقوا من  ــالل والذي نكرم فيه كوكبة من أبنائنا الذين اس والج

القرآن روحية الحياة ومعنى اإليمان والعزم ".
ــون العالم  ــباب يواجه ــذه الكوكبة من الش ــار إىل أن ه وأش
ــه وتكنولوجياته وهم يمتلكون ذخرا  ــه وأمواله وإعالم بطغيان
ــان الجالل والقوة واإليمان من كالم الله  هائالً وعظيماً من مع

العظيم ".
ــا بأهم قضية  ــة اهتمام األمانة ورعايته ــد أمني العاصم وأك

ــاء من األوقاف  ــم التي أعد لها اآلب ــة وهي القرآن الكري ووقفي
ما ال يوصف من أجل خدمة القرآن وأهله ومعلميه وتالميذه.

ــاء من العالمة أحمد  ــت يف الفعالية كلمات عن العلم وألقي
ــة القرآنية الدكتور قيس الطري وعن  املروني وعن دائرة الثقاف
ــارت إىل رضورة أن تكون  ــي .. أش ــماعيل املضواح الطالب إس
ــل كتاب الله  ــل قرآني يحم ــا لبناء جي ــة القرآن يف توجهه أم
ــلوكاً وتجسيداً يف  عز وجل تالوة وتجويداً وحفظاً وتربية وس

الواقع العميل .
ــات أن ثقافة القرآن وآثاره اإليجابية تجلت يف  وأكدت الكلم
ــعب الصمود والثبات والتضحية  ــعب اإليمان والحكمة وش ش

يف مواجهة العدوان منذ أكرث من ثالث سنوات.
ــم 92 طالبا من أصل ألفني  ــام االحتفال جرى تكري ويف خت
ــم بمديريات  ــات القرآن الكري ــاركني يف حلق ــب املش و700 طال
ــهادات التقديرية  أمانة العاصمة، الفصل الدرايس األول بالش

والجوائز العينية.

زيد البعوة
يوميات الثورة

١١١١ فبراير ثورة شعب  فبراير ثورة شعب 
ضد الطاغوتضد الطاغوت

مرت أكثر من ست سنوات على ثورة الـ11 من فبراير 
ضد  2011م  في  خرجت  التي  اليمنية  الشعبية  الثورة 
النظام السابق من مختلف التيارات واألحزاب والمكونات 
شعبية  ثورة  كانت  والتي  المحافظات  كل  وفي  اليمنية 
عارمة أتت بعد ركود وجمود شعبي طويل بعد زمن طغت 
عليه المظلوميات والمعاناة واالستبداد السياسي ونهب 
والحروب  الداخلية  والصراعات  بالحكم  والتفرد  الثروة 
لمصلحة الخارج إال أن ثورة فبراير كانت بداية المشوار 
التحرري الذي أخرج الشعب اليمني من حالة الصمت 

إلى حالة الثورة والحرية واالستقالل..
في  خرجت  التي  فبراير  من  عشر  الحادي  ثورة 
تنشد  تحررية  شعبية  ثورة  تزال  وال  كانت  2011م  عام 
والسياسية  االقتصادية  الحياة  شؤون  كل  في  التغيير 
واالجتماعية والثقافية وغيرها من المجاالت التي تهم 
اليمني إال أن أهم وابرز أهدافها هو االستقالل  اإلنسان 
ومحاكمتهم  الفاسدين  وطرد  الدولية  الوصاية  ورفع 
والشراكة الوطنية في الحكم من كل األحزاب والمكونات 
اليمنية والسالم الداخلي بين أبناء اليمن وحماية الوطن 
من أي عدو أجنبي واستطاعت ثورة فبراير أن تغير وان 
تصل إلى نتيجة لوال حصول بعض المعوقات والعراقيل 
التي حالت بين الشعب وبين أهدافه الحقيقية نتيجة 
سياسات بعض األحزاب والمكونات مثل حزب اإلصالح..

بكل  ناجحة  كانت  فبراير  ثورة  أن  القول  نستطيع  ال 
صح  إن  واالحتيال  للنصب  تعرضت  ألنها  المقاييس 
التعبير على المستوى المحلي والدولي بسبب خيانة 
اإلصالح وطمعهم في السلطة وكذلك من خالل ما يسمى 
ثار  الذي  النظام  رأس  منحت  التي  الخليجية  المبادرة 
ضده الشعب الحصانة ومارست ضغوطات سياسية على 
القرار السياسي في الشأن اليمني الداخلي وتدرجت في 
ذلك حتى فرغت الثورة من مضمونها الحقيقي وجعلتها 
اليمني  الشعب  يريد  ما  عكس  أهداف  وفق  ثورة  مجرد 
الحكم  سدة  إلى  وأوصلت  الخارج  له  يسعى  ما  ووفق 
اليمن في  حفنة من المرتزقة والخونة والعمالء ادخلوا 

دوامة من الصراع ..
بل  المخططات  لتلك  يرضخ  لم  اليمني  الشعب  أن  إال 
استأنف ثورته وخرج من جديد في عام 2014م في ثورة 
وترسيخ  الثورة  أهداف  لتحقيق  وشاملة  قوية  شعبية 
ومحاربة  وطرد  الوصاية  ورفض  والشراكة  السلم  مبدأ 
الثورة  هي  سبتمبر  من  الـ21  ثورة  فكانت  الفاسدين 
األجنبية  المخططات  ظهر  قصمت  التي  الحقيقية 
الفاسدين  وطردت  اليمني  الشعب  أهداف  وحققت 
التي  المنشودة  غايته  إلى  الشعب  وأوصلت  والعمالء 
اليمن  أعداء  جنون  فجن  واالستقالل  الحرية  أبرزها 
جمهورها  على  واالعتداء  الثورة  هذه  محاربة  فقرروا 
بعدوان سعودي أمريكي أجنبي يهدف إلى إعادة اليمن 
إلى تحت الوصاية الدولية مسلوب القرار والحرية وهذا 

ما يرفضه الشعب اليمني..
التي  فبراير  من  الـ11  ثورة  ذكرى  نعيش  اليوم  وألننا 
لم تكن ضد حزب معين بل كانت ضد نظام مستبد ظالم 
وكانت وستبقى ثورة تغيير نحن اليوم في أمس الحاجة 
الثورة  سبيل  في  سقطوا  الذين  الشهداء  استذكار  إلى 
وفي سبيل أهدافها ونتذكر من كان السبب في قتلهم وأن 
نستمر  وان  والثوار  والجرحى  الشهداء  مع  أفياء  نكون 
الداخل  من  انتقل  الذي  الثوري  مشوارنا  استكمال  في 
إلى ثورة ضد العدو الخارجي ما يجعل الجميع معنيين 
الجبهات  ورفد  الصفوف  برص  انتماءاتهم  مختلف  من 
ومواجهة العدوان حتى نقهر العدوان ومرتزقته ونصل 

إلى النصر المنشود إن شاء الله.

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير
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شعرشعر

معاذ الجنيد
إىل روح إىل روح  أبو حيدر الحمزي  أبو حيدر الحمزي 

إلى روح الشهيد أبو حيدر الحمزي .. سالم ا� عليه 
وعلى جميع الشهداء .

ــُمــشــتــرْي ) ــن ( ال ــُه أعــلــى م ــوُخ ــم ُش
( ــــِر  ــــت ا,ش  ) مــــن  ـــى  ـــض أم ـــُه  ـــُف ـــي وس

( حــيــدٍر ) ــن  .. وم فــيــِه   ( ( حــمــزٍة  مــن 
( حـــيـــدِر  ـــو  أب ــزْي  ــم ــح ال  ) ــفــتــى  ال ذاَك 

ــــــــــواَل ُمــســتــبــِســًال ـــــَط ا,ه تـــــأبَّ
ــــى زمــــِجــــري ــــوغ ــــا ريــــــح ال ــــــــاَح ي وص

يـــنـــَحـــِن ــــم  ل ا�  ســـبـــيـــل  وفـــــي 
ـــري ـــبـــرب ــــِم ال ــــاَل ــــع ــــِه ال ــــوج يـــومـــK ب

ــاِم الـــردى ــه ــن س ــو اشــتــيــاقــK م ــدن ي
ـــــن الــــكــــوثــــِر ــــو م ــــدن ــــٍئ ي ــــام ــــض ك

بالمصطفى  .. ـــا�  ب  Kُمــســتــمــِســكــ
ـــِر ـــِح ـــب ــــم ُي ـــــقـــــرآن ل وفــــــي ســــــوى ال

ـــاس إيـــمـــاَنـــُه ـــن ـــي ال ُعــــــــوا ف ـــو وزَّ ل
ُمــنــَكــِر ِمــــن  ا,رِض  فـــي  بــقــى  لــمــا 

أيـــــاَمـــــُه ا]ل  بـــــُحـــــبِّ  قــــضــــى 
ـــِر ـــه ــــٍر يـــمـــضـــي إلــــــى أط ــــه ــــن أط م

.. وُهـــَو في ــْي جــوهــٌر  ــتــولِّ ال ِصـــدُق 
ــــجــــوهــــِر ال ُخــــــالصــــــُة   .. ــــــــــــِه  والِئ

ــي روحـــِه ــن ) ف ــدي ــن بـــدر ال كـــان ( ب
الــمــظــَهــِر فـــي   ( الـــحـــمـــزيَّ  حــيــدر   ) و 

ــٌة ــم ــك ــــــُه ح ـــــداٍن ل ـــــي ــــــلِّ م فـــــي ك
الـــمـــصـــدِر ـــــيـــــُة  ـــــرآن ُق  .. لـــلـــحـــســـم 

ــِه ِب ــوف ) تــزهــو  ــج ال ــاُل (  ــب عــاَشــْت ج
كــــــاَنــــــْت تـــــــــــراُه كـــــــــــا,ِخ ا,كـــــبـــــِر

بـــأِســـِه ـــن  م  ( ـــــــرواُح  ِص  ) َبـــت  تـــشـــرَّ
ــخــهــا ( الـــِحـــمـــَيـــِرْي ) ــاري حــتــى نـــَســـْت ت

ـــــــرادِه أف بـــيـــن  ــــــرٌد  ف  ( هــــيــــالُن   )
عــســكــري مـــيـــداِنـــِه  فـــي   ( ــــاُن  ــــطَّ ع  )

) مـــن غـــزوٍة ــم  ــه ِن  ) فـــي  لـــُه  ــــْم  وك
( خــيــبــِر   ) ــــن  وم  ( ـــــدٍر  ب  ) ـــن  م  jـــــد أش

ـــت نــفــســهــا .. ث ـــدَّ ــا ح ــاي ــن ــم عـــنـــُه ال
! تــــحــــُضــــِري  فــــال   lمــــوجــــود داَم  مــــا 

الــــــمــــــوُت مــــخــــبــــوٌء بــــأحــــداِقــــِه
ــــــى الـــَمـــحـــَشـــِر ــــُه بــــــــاٌب إل ــــُف ــــي وس

ــــابــــٍة بــــدبَّ ــــــــــوِدي  ُي أن  راَم  إن 
ــــظــــري ـــا اُن ـــه ـــي ــــــــاَر يــــا عـــيـــنـــي إل أش

ــجــتــاحــهــا ــــــِزُل الــــســــاحــــات ي ــــــزل ُي
ـــِر ـــســـتـــغـــِف ُم ُذلِّ  ـــــي  ف ويــــــنــــــزوي 

ــعــطــا ــــُم ال ـــٌث كــــري ـــي أوصــــــاُفــــــُه غ
ــحــُصــري ت ــن  ــل ف  ( ْي  ِقـــــــرِّ  ) أحــــُرفــــي  ـــا  ي

( حــيــدٍر  ـــي  إب  ) فــي   Kبــيــتــ ــُت  ــغ إن ص
ـــــي دفــــتــــري ـــــُخ ف ـــــاري ـــــت ــــَع ال ــــمَّ ــــج ت

 
ُمــهــجــتــي فـــيـــا   ..  Kـــ ـــوم ي قـــابـــلـــُتـــُه 

ــــِري ــــَخ ــــوم الـــعـــظـــيـــم اف ــــي ــــَك ال ــــذل ب
أحـــداَقـــَنـــا ـــاُه  ـــن ـــي ع فــــــاَرَقــــــْت  إن 

ـــِر ـــَب ـــق ــــم ُي ــــي الـــقـــلـــِب ل ـــــذكـــــرُه ف ف
الـــذي مـــا   ..  lخـــالـــد  Kـــ حـــيَّ زاَل  مـــا 

؟! نـــشـــُعـــِر  لـــم  ـــحـــُن  ن إْن   .. ُه  jيــــُضــــر
السما ـــــدوُد  ُخ ــِه  ــي ف  ( ــَرْت  ــَق ــش ــم ت  )

( َمـــشـــُقـــِر   ) ـــن  م أحــــــالُه  ومــــا   ..  lزهـــــو
ومـــن  .. صــــــالٌة  ــــــي  ربِّ مــــن  عـــلـــيـــَك 

( ــــدِر  ــــي أبـــــى ح  ) ــــا  ي قـــلـــبـــي ســـــــالٌم 

زعيم كوريا الشمالية: أصبحنا قوة عسكرية من المستوى العالميزعيم كوريا الشمالية: أصبحنا قوة عسكرية من المستوى العالمي
ــغ يانغ، بحضور  ــمالية بيون ــم يف العاصمة الكورية الش أقي
ــبة الذكرى  ــكري بمناس ــم البالد كيم جونغ أون، عرض عس زعي
الـ70 لتأسيس الجيش الشعبي لجمهورية كوريا الديمقراطية 

الشعبية.
ــذي حرض  ــغ أون، ال ــن كيم جون ــالم ع ــائل اإلع ــت وس ونقل
ــول جو القول: "أصبحنا  ــكري برفقة زوجته يل س العرض العس
ــكرية من  ــا كقوة عس ــم تصنيفن ــرض للعال ــن عىل أن نع قادري

املستوى العاملي".
وأقيم هذا العرض العسكري قبل نحو 24 ساعة من انطالق 
ــانغ الكورية  ــغ تش ــة بيون ــتوية يف مدين ــة الش ــاب األوملبي األلع

الجنوبية.
ــقيقة الزعيم الكوري  ــرر أن تتوجه إىل األوملبياد ش ــن املق وم

ــمايل، كيم يو جونغ، ضمن الوفد الرسمي لبالدها، الذي من  الش
املتوقع أن يستقبله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

ــة الجنوبية منها، إىل  ــائل إعالم، وخاصة الكوري ولفتت وس
ــة مع العروض  ــرث تواضعا باملقارن ــكري كان أك ــرض العس أن الع

العسكرية السابقة.
ــارك فيه 13  ــب معطيات اإلعالم الكوري الجنوبي، ش وحس
ــاعة،  ــاعة ونصف الس ــتمر العرض نحو س ــكري، واس ألف عس
ــل املايض  ــري يف 15 أبري ــكري األخ ــرض العس ــتمر الع ــا اس فيم
ــمي  ــرض التلفزيون الرس ــا. ولم يع ــرب حجم ــاعات وكان أك 3 س
ــرض خالله  ــرض.. ولم تع ــارشا للع ــا مب ــمالية بث ــا الش يف كوري
ــة مدفعية  ــه دبابات وأنظم ــاركت في ــة صاروخية، وش أي أنظم

ومدرعات فقط، حسبما بينته مقاطع فيديو للعرض.

السماء تمطر فيروساتالسماء تمطر فيروسات
وجد علماء بريطانيون أن الطبقات 
ــوي تحتوي  ــالف الج ــن الغ ــفىل م الس
ــاقط  ــات التي تتس عىل ماليني الفريوس

باستمرار عىل األرض مع حبات املطر.
ــة كولومبيا  ــن جامع ــد علماء م وأك
الربيطانية وجود 800 مليون فريوس يف 
ــة الغالف الجوي  كل مرت مربع من طبق

القريبة من األرض.
ــات مع الغبار  وتختلط تلك الفريوس
ــة ومع جزيئات أمالح مياه  فوق اليابس
البحار. وأنشأ العلماء مجمعني لدراسة 
ــيريا نيفادا  الهباء الجوي فوق جبال س

ــا  بحزامه ــتهر  تش ــي  الت ــبانية  اإلس
الكثيف من الغبار الجوي فوق األرض.

ــا  البكتريي ــني  ــول مالي ــح دخ واتض
ــات يف هذين  ــوايل مليار من الفريوس وح
ــات  ــب الفريوس املجمعني يوميا. وترتس
ــرة من  ـــ 9441 م ــىل ب ــرية أع ــا بوت فيهم
ــات الحية الدقيقة  ــب الكائن معدل ترس

األخرى.
ــون أن الغالف  ــرى الباحث ــك، ي لذل
ــب دور بنك التنوع الجيني  الجوي يلع
ــة مع  ــف برسع ــي تتكي ــات الت للفريوس

الظروف البيئية املتبدلة.


