
رئيس الوزراء يزور قناة اليمن اليوم ويشيد بادائها المتميز وتجربتها الرائدة رئيس الوزراء يزور قناة اليمن اليوم ويشيد بادائها المتميز وتجربتها الرائدة 

ــز صالح بن  ــور عبد العزي ــوزراء الدكت ــاد رئيس ال أش
ــاة اليوم منذ انطالق  ــور باألداء املتميز الذي رافق قن حبت
نشاطها وحتى اللحظة .. مؤكداً أنها مثلت إضافة نوعية 
ــؤولية  ــمت باملس ــن حيث األداء وتنوع الربامج التي اتس م
ــف القضايا التي تهم مختلف رشائح املجتمع  تجاه مختل
ــاح املجال  ــائد بإفس ــي الس ــاخ الديمقراط ــدت املن وجس
ــية للتعبري  لكافة الرشائح واملكونات االجتماعية والسياس

عن نفسها من خالل الرأي والرأي اآلخر

وأوضح الدكتور بن حبتور خالل زيارته امس للقناة أن 
القناة قدمت تجربه إعالمية يمنية رائدة جديرة باالحرتام 
ــني فيها مزيداً  ــاً للقناة والعامل ــل الجميع .. متمني من قب
ــاه كافة قضايا  ــدور التنويري تج ــق ومواصلة ال ــن التأل م
ــعودي وبرامجه  ــن ويف املقدمة مواجهة العدوان الس الوط

اإلعالمية املوجهة ضد الوطن وأبنائه .
ــتمع رئيس الوزراء ومعه وزيرا الخارجية املهندس  واس
ــام رشف والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن  هش

ــني فيها، عن  ــاة واملوظف ــر القن ــن مدي ــظ ، إىل رشح م حفي
ــري العمل وجهود تعزيز مستوى األداء ومواصلة دورها  س
ــي يمر بها  ــة القضايا الت ــاه كاف ــري تج ــي والتنوي الوطن
ــعودي  الوطن ويف املقدمة ما يتعلق بمواجهة العدوان الس
ــويش عىل  ــعيه للتش ــاطه التضلييل وس ــدي لنش والتص
ــاص والعرب  ــكل خ ــي العام للمواطنني اليمنيني بش الوع

بشكل عام.

درجة •  عىل  حصل  البييض  عيل  أحمد  نرص  الباحث   
املاجستري بامتياز من قسم القانون العام باألكاديمية 
اليمنية للدراسات العليا بصنعاء عن رسالته املوسومة 
دور مجلس األمن الدويل يف تحقيق السلم واألمن الدوليني 

يف ظل املتغريات الدولية.
 األخ نبهان محمد أحمد العمري احتفل بمناسبة زفافه • 

يف منزله الكائن يف نقم.. تهانينا.
الزميل عبدالواسع الحمدي احتفل الخميس بزفاف • 

أخيه محمد بقاعة حمري بصنعاء.. تهانينا

أخبار قصيرة

زيد البعوة
يوميات الثورة

شعب التضحيات شعب التضحيات 
وقوافل العظماءوقوافل العظماء

قوافل من الشهداء العظام يزفهم أبناء الشعب اليمني 
مواجهة  في  سنوات  ثالث  مدى  على  يوم  كل  العظيم 
المحافظات  مختلف  من  األمريكي  السعودي  العدوان 
تجسد  نظيرها  قل  فريدة  صورة  في  اليمنية  والمناطق 
معنى قول الله تعالى (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر ) فكلما سقط شهيد يثمر دمه الطاهر المئات من 
المجاهدين الذين نذروا أنفسهم في سبيل الله يرفدون 
من  ويخافون  الله  إال  يخافون  ال  بالمقاتلين  الجبهات 

التقصير في مواجهة العدو..
لله وفي سبيله وابتغاء مرضاته ومن أجل الدفاع عن 
المستضعفين من عباده ومن أجل أن ال يسيطر الطواغيت 
أبناء  يقدم  أهله  ويستعبدوا  فيه  ويفسدوا  الوطن  على 
الشعب اليمني العظيم آالف الشهداء والجرحى وينفقون 
أموالهم ويقدمون التضحيات لم يرغمهم أحد على ذلك 
ال بالترغيب وال بالترهيب إال ألنهم يتمتعون بثقافة القران 
والعزة  الجهاد  وثقافة  والشهادة  العطاء  ثقافة  الكريم 

والكرامة والحرية واالستقالل..
كان الشعب اليمني العظيم المؤمن بالله وبقوله تعالى 
"ويتخذ منكم" شهداء يتمنى في التسعينات وما قبل أن 
يخوض معركة مع الباطل ويقدم فيها الشهداء في سبيل 
للقيادة  يفتقر  كان  لكنه  عباده  من  والمستضعفين  الله 
واالستشهاد  الجهاد  وثقافة  القرآني  وللمنهج  الربانية 
وفي عام 2000 انطلقت المسيرة القرآنية من جبل مران 
الدين  بدر  حسين  السيد  بقيادة  صعده  محافظة  غرب 
الحوثي الذي قال نحن لم نأت بجديد وإنما نشكو من 
الجديد وقال ما نعمله انما هو استجابة لله وللقران الذي 
يقول لنا "يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله"، ونسلك 
نفس الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله 
واالستشهاد  الجهاد  طريق  السالم   عليهم  البيت  وأهل 
وجد الناس ضالتهم وتحرك الكثير في توعية المجتمع 
المستكبرين  وجوه  في  والصرخة  القرآنية  بالثقافة 
والنصارى  اليهود  من  اإلسالم  أعداء  من  موقف  واتخاذ 
الذين أدركوا خطورة هذه المسيرة عليهم فقرروا أن يقفوا 
في وجهها من البداية وأن يحدوا من ظهورها وانتشارها 
المسيرة  من  وحذروا  الشعار  وحاربوا  الشباب  فسجنوا 
في  عسكرية  حرب  شن  فقرروا  ذلك  يجد  فلم  وقائدها 
صيف عام 2004 على منطقة مران والشهيد القائد ومن 
معه من الناس المؤمنين فسقط ما يقارب الـ 500 شهيد 
على رأسهم الشهيد القائد المؤسس لحركة أنصار الله 
السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد المجاهد العالم 
من  األبرار  الشهداء  من  وكثير  مصلح  علي  زيد  الشهيد 
بدأت  هنا  ومن  والوجاهات  والعلماء  والمسنين  الشباب 

مسيرة عطاء الشهادة..
مشوارها  استأنفت  بل  القرآنية  المسيرة  تنته  لم 
رحمة  الحوثي  الدين  بدر  السيد  قيادة  تحت  الجهادي 
السيد  بقيادة  ذلك  وبعد  الثانية  الحرب  في  تغشاه  الله 
واستمرت  الله  حفظه  الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد 
ثقافة القرآن تشق طريقها إلى قلوب الناس والى مختلف 
تغييرا  تحدث  ان  استطاعت  حتى  اليمنية  المجتمعات 
كبيرا من واقع سيىء إلى واقع تسيطر عليه العزة والكرامة 
فأثر ذلك بشكل كبيراً على أعداء الله واإلسالم فلم يتوقفوا 
عن محاربة هذه المسيرة حتى هذا اليوم الذي تشن فيه 
على  ظالماً  عدواناً  العالمية  واالستكبار  الطغيان  قوى 

الشعب اليمني المجاهد الصابر العظيم..
التضحيات  اليمني يقدم  إال والشعب  ال يكاد يمر يوم 
الطواغيت  مواجهة  وفي  الله  سبيل  في  والشهداء 
والمناطق  والقبائل  المحافظات  مختلف  من  والظالمين 
كبير  شرف  وهذا  والشباب  الرجال  خيرة  من  اليمنية 
الشهادة  فضل  الذي  الصامد  المجاهد  اليمني  للشعب 
في سبيل الله وفضل التضحيات والمعاناة الذي يرفض 
سبحانه  الله  غير  احد  يستعبده  أو  أحد  يقهره  أن 
وتعالى خصوصاً في هذا الزمان الذي يسعى فيه اليهود 
والنصارى إلى إحكام قبضتهم على هذه األمة بمساعدة 
ودعم وتأييد من أنظمة عربية وإسالمية كما هو حاصل 
الشعب  على  األمريكي  السعودي  للعدوان  بالنسبة 

اليمني والذي امتد لثالثة أعوام وال يزال مستمراً ..
عدوانهم  مواصلة  على  مصرون  الطواغيت  وألن 
قطع  اليمني  الشعب  بحق  الجرائم  من  المزيد  وارتكاب 
اليمنيون على أنفسهم عهداً أن ال يرى منهم العدو ذلة 
أو موقفاً ضعيفاً مهما كلف الثمن ومهما بلغ عدد الشهداء 
فقوافل العطاء والتضحيات مستمرة حتى يأتي وعد الله 
بالنصر لعباده المؤمنين وكما قال الله تعالى "وكان حقاً 

علينا نصر المؤمنين".
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ــب  ــدوري للمكت ــاع ال ــش اإلجتم ناق
ــني  اإلعالمي ــاد  التح ــذي  التنفي

ــم  أله ــام  الع ــر  التقري ــني  اليمني
ــاد  ــا االتح ــام به ــي ق ــطة الت األنش
ــذي حفل  ــام 2017م، وال ــالل الع خ
ــار  إط يف  ــازات  اإلنج ــن  م ــد  بالعدي

يف  ــة  الوطني ــؤوليته  ومس ــه  أهداف
مواجهة العدوان السعودي األمريكي.

ــاء  بصنع ــد  املنعق ــاع  االجتم ــتعرض  اس ــا  كم
ــتقبلية  ــطة املس ــر 2018م، األنش ــن فرباي ــس األول م الخمي
ــارات  وانتص ــي  اليمن ــعب  الش ــود  لصم ــة  املواكب ــاد،  لالتح
ــذي تضطلع به  ــعبية والدور الكبري ال ــش واللجان الش الجي
املؤسسات اإلعالمية الوطنية يف مواجهة العدوان والحصار، 
ــدي للحرب التضليلية الكبرية املرافقة للعدوان وما  ويف التص

يسمى بعاصفة الحزم.
ــرار يف إطار الجبهة  ــاع دور اإلعالميني األح ــا االجتم وحي
ــن التضحيات الكبرية التي  اإلعالمية املواجهة للعدوان، وثم
ــف حقيقة  ــبيل كش ــالم الوطني والحربي يف س ــا اإلع قدمه
ــاة  ــة ومعان ــراز مظلومي ــعبنا، واب ــق ش ــدوان بح ــم الع جرائ
ــية التي  ــل الحرب الوحش ــارج بفع ــل والخ ــني للداخ اليمني
ــت وتواطؤ دويل  ــط صم ــكت عىل دخول العام الرابع وس أوش

غري مسبوق.

ــوع اإلعالميني األحرار إىل  ودعا االتحاد جم
ــطة  التفاعل الكبري مع الفعاليات واألنش
الرسمية الشعبية املصاحبة لذكرى 
ــدر  ــهداء مص ــون الش ــهيد، ك الش
عزة وكرامة الشعب اليمني والذي 
ــات والفداء  الثب ــة  ــوض ملحم يخ
ــودة، واكد  ــرص املوع ــىل طريق الن ع
ــيض بوترية  ــىل رضورة امل ــاع ع االجتم
ــط  وخط ــداف  أه ــذ  تنفي ــو  نح ــة  عالي
ــىل الصعاب  ــتقبلية، والتغلب ع ــاد املس االتح

والتحديات، وتجاوز محدودية اإلمكانات.
ــي يف  ــار مدن ــني كإط ــني اليمني ــاد اإلعالمي ــس اتح وتأس
ــن، وعمل  ــىل اليم ــة ع ــرب اإلعالمي ــدوان والح ــة الع مواجه
ــدوان بحق اإلعالم  ــم وانتهاكات الع ــد وتوثيق جرائ عىل رص
ــة يف إطار  ــد الجبهة اإلعالمي ــاهم يف توحي ــني، وس واإلعالمي
ــذا الغرض  ــالل، ونظم له ــدوان واالحت ــد الع ــوت واحد ض ص
ــي  ــاق رشف إعالم ــن ميث ــن ع ــي األول، وأعل ــر اإلعالم املؤتم

بهدف االرتقاء باملهنة وحمايتها من الدخالء عليها.
ــم املؤتمر  ــام 2018م، تنظي ــاد للع ــت خطة االتح وتضمن
ــمي عن  اإلعالمي الثاني لإلعالميني اليمنيني، واإلعالن الرس
جائزة الخيواني للصحافة اإلعالم، وإطالق التقرير السنوي 
الثالث عن جرائم وانتهاكات العدوان بحق اإلعالم يف اليمن، 

باإلضافة إىل عدة مناشط تدريبية وتوعوية.

حملة للتبرع بالدم في إبحملة للتبرع بالدم في إب

صلح قبلي ينهي قضية قتل بمنطقة أشمور عمرانصلح قبلي ينهي قضية قتل بمنطقة أشمور عمران

إب/ سبأ
ــالح ومعه  ــد ص ــظ إب عبدالواح ــن محاف دش
ــزة وصالح حمزة أمس  وكيل املحافظة صادق حم
ــورة العام، حملة  ــفى الث ــز بنك الدم بمستش بمرك

التربع بالدم للجرحى واملصابني جراء العدوان .
ــدم  ــه بال ــالل تربع ــالح خ ــظ ص ــد املحاف وأك
ــات الذكرى  ــن فعالي ــي ضم ــي تأت ــة الت أن الحمل
ــد معاني الوفاء للشهداء  السنوية للشهيد تجس
ــم .. داعيا كافة  ــىل دربه ــري ع ــد للعهد للس وتجدي
ــم  ــاهمة يف دع ــدم واملس ــربع بال ــني إىل الت املواطن

الجرحى واملصابني واملحتاجني للدم.

ــة  ــن قافل ــا ضم ــي أيض ــة تأت ــد أن الحمل وأك
غذائية ثالثة تم تسيريها من أبناء املحافظة أمس 
ــزة .. مؤكدا أن  ــات الرشف والع ــني يف جبه للمرابط
ــني املاضيني قافلة إىل  ــريوا خالل اليوم أبناء إب س
ــزة والكرامة للدفاع عن حياض الوطن  جبهات الع

وأمنه واستقراره .
ــة العميد  ــن املحافظ ــني مدير أم حرض التدش
ــفى الثورة  ــس هيئة مستش ــامي ورئي ــد الش محم
ــد ومدير مكتب  ــور محمد املجاه ــام بإب الدكت الع
ــي املهندس محمد  ــم الفني والتدريب املهن التعلي

الجعشني.

ــظ عمران  ــه محاف ــيل تقدم ــح قب ــى صل  أنه
ــل  ــة قت ــس، قضي ــان أم ــل جعم ــور فيص الدكت
بالخطأ بني أرستي محمد صالح فاضل ويوسف 
نارص فاضل يف منطقة األشمور استمرت خمسة 

أشهر.
ــالل الصلح القبيل الذي حرضه مدير أمن  وخ
ــوكل و عبد العزيز  ــد محمد املت ــة العمي املحافظ
ــد الله  ــؤون القبائل عب ــام ش ــر ع ــة ومدي خرفش

ــمي، أعلن أوالد املجني عليه محمد صالح  العس
ــف  فاضل العفو العام عن الجاني من أرسة يوس

نارص فاضل.
ــر أمن املحافظة  ــاد محافظ عمران ومدي وأش
ــو  ــل يف العف ــح فاض ــد صال ــف أرسة محم بموق
ــامح  ــن الجاني لتعزيز األخوة والتس والصفح ع

بني أبناء العمومة.
وأكدا أهمية حل القضايا والعمل عىل تعزيز 

ــه العدوان  ــات يف مواجه ــود والثب ــل الصم عوام
الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

ــري العام إىل  ــىل تضافر الجهود والنف وحثا ع
جبهات الرشف والبطولة للتصدي للعدوان.

ــاعي قيادة  ــمور مس ــاء األش ــن أبن ــا ثم فيم
ــة وبما من  ــذه القضي ــح يف ه ــة يف الصل املحافظ
ــأنه توحيد الصفوف ونبذ الفرقة واالختالفات  ش

يف أوساط املجتمع .

ومضةومضة
شعرشعر

حمري العزكي
عن رجال ..عن رجال ..

ــــــــاة كــــرامــــا ــــوا أب ــــض ــــــــال ق ـــــن رج ع
ـــا أيـــــهـــــا الـــــكـــــون قـــــل ســـــالمـــــا ســـالم

ــي ــن ــب عــــن نــــجــــوم بــــال انــــطــــفــــاء أج
ــــا ا+فــــــــق مـــــن ســـــواهـــــا تــســامــى ــــه أي

ــــــوت ـــــاء وم ـــــن ــــــال ف ـــــود ب ـــــل ــــــن خ ع
ــــا ــــوام ــــل ــــــدهــــــر أخــــــــــرس ال ـــــا ال ـــــه أي

ـــــات ـــــي ــــــن دمــــــــــاء طــــــهــــــورة زاك ع
ـــا ـــدي وســـام ـــصـــي ــــغ ق ــــرف ص ــــح أيــــهــــا ال

ـــــذل ــــاع وب ــــط ــــق ـــــال ان ــــاء ب ــــط ـــــن ع ع
تـــتـــعـــامـــي  ال  صــــــــاح  يــــــا  مــــــــّن  دون 

ـــطـــوفـــهـــا شـــامـــخـــات عـــــن ريــــــــاض ق
ـــى ـــام ـــن ـــت ـــــــاؤه ي ـــــــي ـــــصـــــر ض فـــــجـــــر ن

ـــــأس ــــكــــســــار وب ـــــال ان ــــات ب ــــب عـــــن ث
حـــطـــامـــا ـــــطـــــغـــــاة  ال ذرى  ــــــدري  ــــــي ح

ـــشـــهـــداء ـــحـــضـــرة ال ــــوري ب ــــع ــــن ش ع
ــا ــام ــق ــم كـــيـــف يـــرقـــى مـــقـــام شـــعـــري ال

ــعــهــد عــاشــقــو الــتــضــحــيــات صـــادقـــو ال
والـــــــوفـــــــآ الــــمــــســــتــــوجــــب اSكــــــرامــــــا

ســــــــادة الـــمـــجـــد قــــــــادة اSنـــتـــصـــار
ــــهــــزامــــا ــــــى اSن ــــوخ الــــــــذي أب ــــم ــــش وال

ــه  ط آل  مــــــع  ــــهــــدى  ــــل ل والـــــــفـــــــدا 
والـــــمـــــدى والـــــنـــــدى يـــمـــانـــي الـــخـــزامـــى

ــحــيــاة ــوا ال ــق ــح ــت ــاس ـــوت ف ـــم ـــروا ال ـــه ق
حـــرامـــا والــــطــــغــــاة  الـــعـــيـــش  ورأوا 

ـــوا ـــاب ـــجـــهـــاد أج حـــيـــن نــــــودي إلـــــى ال
ـــــــــدوا اســـتـــفـــهـــامـــا بـــاشـــتـــيـــاق مـــــا أب

نـــــادى ا^  إذا  ــــرون  ــــف ــــن الي ـــف  ـــي ك
ــــــــــا^ نــــــخــــــذل ا+عــــــالمــــــا ـــــف ب ـــــي ك

سبتنا حــتــى  الـــحـــيـــاة  عــشــقــنــا  كـــم 
ـــــــا ـــــــدام ــــــــا االق ــــــــروره بــــخــــطــــايــــا غ

ــز  ــــعــــد ع ـــــــــة ب ــــغــــدو أذل هــــــل ســــن
اســـتـــســـالمـــا ســـالمـــنـــا  ســـيـــمـــســـي  أم 

فــيــنــا مـــــــــادام  ـــات  ـــه ـــي ه ـــــــي  ورب ال 
ــــا ــــام ــــج ـــكـــف اSح ـــن ـــســـت ــــض حــــــر ي ــــب ن

ــم ــك ــم وح ــل ــع ـــــدر الــــهــــدى ب ــــــن ب واب
لـــــــم يـــــــــزل قـــــــائـــــــدا لـــــنـــــا وإمــــــامــــــا

ــرا ــخ ف الــــشــــهــــادة  ـــــرى  ي شـــعـــبـــا  إن 
ـــا ـــضـــام ــــــن ي ــــــن يــــــــــــوارى لــــــــــــواؤه ل ل

عــشــقــا ــــشــــهــــادة  ال أتــــــى  ـــال  ـــي ج إن 
ــــظــــالمــــا ــــــزاة وال ــــــغ ـــي ال ـــن ـــف ـــــــوف ي س

ـــــروا أيـــــهـــــا ا+بـــــــــــاة وفــــــاء ـــــف ـــــان ف
ـــوا الــــوفــــاء الـــتـــزامـــا ـــل ـــع ــد اج ــي ــه ــش ــل ل

ــــــفــــــروا لــــلــــوغــــى خــــفــــافــــا ثـــقـــاال ان
أقــــــزامــــــا خــــــوالــــــفــــــا  تــــــكــــــونــــــوا  ال 

ــبــعــث عــزمــا ــد ت ــي ــه ــش ــت ذكـــــرى ال ــي ل
ــــا ــــام ـــــال ون ــــى طـــــوي ــــف فــــــي ضـــمـــيـــر غ

ـــذكـــرون وصـــايـــا ـــســـت ـــي ي ـــوم لـــيـــت ق
ــــا ــــرام ـــــوا أبــــــــــاة ك ـــــض ــــــن رجــــــــــال ق م

علماء يحذرون من ظالم عالمي دامسعلماء يحذرون من ظالم عالمي دامسحفل توقيع مجموعتين للقاص إسماعيل النجارحفل توقيع مجموعتين للقاص إسماعيل النجار
صنعاء / سبأ

ــة بصنعاء ، حفل  ــىل رواق بيت الثقاف ــايف، أمس ع ــة والتنوير الثق ــم منتدى الحداث نظ
ــور " للكاتب  ــرون مع الطي ــق القاتل " و "املهاج ــني: "العش ــني القصصيت ــع املجموعت توقي

الدكتور إسماعيل محمد النجار.
ــب وزير الثقافة  ــاد األدباء والكتاب اليمنيني نائ ــادت األمني العام التح ــة أش ويف الفعالي
ــط األدبي صدور هذه األعمال، منوهة  ــدى أبالن باملجموعتني القصصيتني وباركت للوس ه

بخصوصيتها وقيمتها اإلبداعية والثقافية.
ــاعد لالتحاد الدكتور عبدالكريم قاسم قراءة يف املجموعتني ،  فيما قدم األمني العام املس

متناوالً تقنية الرسد وعنارص التشويق والعوامل االجتماعية فيهما.
ــوان "اإلبداع القصيص لدى  ــدم الناقد أحمد ناجي أحمد النبهاني قراءة بعن ــك ق إىل ذل
القاص إسماعيل النجار" فيما ألقى رئيس املنتدى عبدالفتاح إسماعيل الخرض كلمة عن 

الظواهر األسلوبية وتقنية الرسد يف إحدى قصص املحتفى به.
ــا تحدثت الهام نزار عن العوامل االجتماعية وتأثريها عىل املغرتب اليمني من واقع  وفيم
ــاء محمد القعود  ــاء والكتاب بصنع ــس فرع إتحاد األدب ــص الكاتب، تناول رئي ــدى قص إح

التنوع املوضوعي يف اإلصدارين املُحتفى بهما.
ــيقي  ــهرية للمنتدى، معزوفات للموس ــطة الش تخلل الفعالية، التي تأتي ضمن األنش

عبدالله الدبعي، والعازف أمجد فقرية، وأغنية للفنان الشاب أسامة املقطري.

  يعتقد عدد من الخرباء أن البرشية مهددة ليس من قبل االحتباس الحراري 
فقط، وإنما من قبل الظالم الذي سيطغى عىل الكرة األرضية.

ــري املناخ،  ــص يف قضايا تغ ــم الياباني املخت ــة العال ــج الكارث ــن نتائ ــم ع وتكل
أوتسومو أومورا، يف ثمانينيات القرن املايض.

ــوف  ــنوات العرش القادمة س ــه يف الس ــت، إىل أن ــك الوق ــري، يف ذل ــار الخب وأش
ــعة الشمس عىل كوكب األرض. وقد تم تجاهل تنبوءاته بني األوساط  تتقلص أش
ــم مالحظة  ــرصم، عندما ت ــعينيات القرن املن ــا يف تس ــم تذكروه ــة، ولكنه العلمي

انخفاض مستوى الضوء يف أجزاء مختلفة من العالم، وفق موقع "واني".
ــا، حيث تم  ــا األكرث ظالم ــام 2017 يف بلجيكي ــن ع ــمرب م ــهر ديس وقد كان ش
ــر األرصاد  ــا اعترب مدي ــاعات فقط. بينم ــدة 10.5 س ــمس م ــة ضوء الش مالحظ
ــيا "غري  ــتاء يف روس ــهر األول من الش ــية، رومان فيلفاند، أن الش الجوية الروس
ــد األول من يناير  ــة "ليل" العق ــكان مدين ــهد س ــا، فقد ش طبيعي". أما يف فرنس

تقريبا 3 ساعات من ضوء الشمس فقط.
ــؤدي إىل "عواقب  ــن أن ي ــالم العاملي" يمك ــرباء، فإن "الظ ــض الخ ــا لبع ووفق
ــمس يؤدي إىل مشاكل يف صحة  ــعة الش وخيمة". فمن املعروف أن انخفاض أش

اإلنسان، ويؤدي يف بعض األحيان إىل االكتئاب املوسمي، ونقص الطاقة.


