
ــة الجرحى وأرس  ــا لرعاي ــة العلي ــس اللجن ــد رئي تفق
ــكان الدكتور طه  ــة والس ــة العام ــر الصح ــهداء وزي الش
ــفى 48 الطبي  ــى بمستش ــس أحوال الجرح ــوكل أم املت

النموذجي بمناسبة العيد الرابع لثورة 21 سبتمرب.
ــرة الخدمات  ــوكل ومعه مدير دائ ــع الدكتور املت واطل
ــتوى الرعاية  بوزارة الدفاع العميد نارش القعود، عىل مس
ــوا  قدم ــن  الذي ــى  للجرح ــة  املقدم ــة  والعالجي ــة  الطبي

التضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــية  ــي القيادة السياس ــا وتهان ــى تحاي ــال للجرح ونق
ــن بطوالت  ــا اجرتحوه م ــا عاليا م ــبة، وثمن ــذه املناس به
وتضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره، وقدما لهم 

مبالغ مالية.
ــار وزير الصحة إىل أن االهتمام بالجرحى واجب  وأش
ــطروها دفاعا عن  ــي س ــم الت ــري تضحياته ــاني نظ إنس

الوطن األرض والعرض وحماية املقدرات.
ــتمد  ــوال الجرحى الذي يس ــس أح ــد أهمية تلم وأك
ــزة والكرامة.  ــود والع ــات والصم ــم املعنوي ــع منه الجمي
ــدوان.. متمنيا لهم  ــم يف مواجهة الع ــيدا بتضحياته مش

الشفاء العاجل.
ــن امتنانهم لزيارة وزير الصحة  فيما عرب الجرحى ع
وتفقد أحوالهم. مؤكدين عزمهم العودة إىل جبهات العزة 

والبطولة ملواجهة قوى العدوان بعد تماثلهم للشفاء.
ــفى الدكتور  ــام املستش ــالل الزيارة مدير ع ــه خ رافق

إسماعيل يحيى الوريف.

ــة الجوف أمس  ــاء محافظ نظم أبن
ــدة يف ذكرى  ــة حاش ــة جماهريي فعالي
عاشوراء والذكرى الرابعة لثورة الـ21 

من سبتمرب.
ــي  الت ــة  الفعالي ــالل  خ ــت  وألقي
ــاركة  بمش ــون  املت ــة  بمديري ــت  أقيم
ــائخ  ــلطة املحلية ومش قيادات يف الس
ــات وقصائد  ــاء املحافظة .. كلم ووجه

ــتلهام  اس ــة  أهمي ــا  مجمله يف  ــدت  أك
ــوراء  ــن ذكرى عاش ــرب والدروس م الع
وتضحيات اإلمام الحسني يف مواجهة 

الظلم والطغيان.
وأشارت الكلمات إىل امليض لتحقيق 
ــبتمرب وتحرير  كامل أهداف ثورة 21 س
ــس الغزاة  ــن دن ــراب الوطن م ــل ت كام

واملحتلني.

ــتمرار النفري  ــد أبناء الجوف اس وأك
ــال والرجال  ــد الجبهات بامل العام ورف
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــردع الع ل

ومرتزقتهم.
ــة  الفعالي يف  ــاركون  املش ــتنكر  واس
ــق  بح ــعودي  الس ــدوان  الع ــازر  مج
ــة  الحصار  ــاء واألطفال وسياس النس

والتجويع بحق الشعب اليمني.

صنعاء / سبأ
ــن جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم باملركز  تدش
ــبوع  ــوم فعاليات األس ــة الي ــة العاصم ــيس أمان الرئي

العاملي للصم .
وأشار أمني عام الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية 
ــل يف ترصيح لوكالة األنباء  ــبوع إياد قائد الوعي لألس
ــام بالتزامن مع  ــبأ) إىل أن الفعاليات تق ــة (س اليمني
ــبتمرب من كل عام  ــارة 23 س ــوم العاملي للغة اإلش الي
ــمول )  ــارة ... الجميع مش ــة اإلش ــعار ( لغ ــت ش تح

وتستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري .
ــة ندوة حول  ــات تتضمن إقام ــح أن الفعالي وأوض
ــني والترشيعات  ــل القوان ــم والبكم يف ظ ــوق الص حق
ــل للغة  ــة عم ــة ، وورش ــات الدولي ــة واالتفاقي املحلي
اإلشارة املتداولة يف القاموس اإلشاري اليمني وسبل 
ــاركة  ــارية بمش ــعة املصطلحات اإلش تحديث وتوس

ممثلني عن املحافظات .

ــر وتكييف  ــول تطوي ــة عمل ح ــا تتضمن ورش كم
ــم يف الصفوف األولية  ــية للطالب الص املناهج الدراس
ــاع املناهج  ــع وزارة الرتبية والتعليم وقط ــاون م بالتع
ــتقبل املناهج  ــة مس ــه بالوزارة وذلك ملناقش والتوجي
ــة مقرتحات وخطط  ــية للصم ووضع مصفوف الدراس
ــالءم مع  ــج تت ــر مناه ــأنها تطوي ــن ش ــتقبلية م مس

القدرات االستيعابية للصم.
ــتقام  ــة التنفيذية إىل أنها س ــس اللجن ــت رئي ولف
ــاء أمور الصم  ــتهدف أولي ــادية وتوعية تس ندوة إرش
ــة  اإلعاق ــذوي  ل ــة  اإلدراكي ــص  الخصائ ــتعرض  تس

السمعية وكيفية التعامل مع األطفال الصم .
ــوح لألطفال  ــص يوم مفت ــيتم تخصي وذكر أنه س
الصم بحديقة السبعني يتضمن عدداً من الفعاليات 
ــة والرياضية  ــابقات الثقافي ــم واملس الرتفيهية كالرس

بهدف إيجاد مساحات صديقة لألطفال الصم .
ــد لقاء  ــيق لعق ــري التنس ــه يج ــل أن ــد الوعي وأك

ــة  ــرور واإلدارة العام ــة للم ــع اإلدارة العام ــع م موس
ــىل الصعوبات التي تواجه الصم يف  لألمن للوقوف ع
ــهيالت املقدمة لهم تماشياً مع  تلك القطاعات والتس
ــة وتأهيل  ــأن رعاي ــنة 1999م بش القانون رقم 61 لس
ــخاص  ــة لحقوق األش ــات الدولي ــني و االتفاقي املعاق

ذوي اإلعاقة والتي صادقت عليها بالدنا .
ــبوع ستختتم بحفل فنى  وأفاد بأن فعاليات األس
ــاركة الطالب الصم بمدارس الجمعية  وخطابي بمش
ــادية  ــن الفقرات الفنية واإلنش ــيتخلله العديد م وس
ــة للجمعية  ــات الداعم ــم الجه ــارة وتكري ــة اإلش بلغ
ــة  ــات الحرفي ــرض للمنتج ــة مع ــة إىل إقام باإلضاف

واألشغال اليدوية .
ــاد  ــو يف االتح ــة عض ــر أن الجمعي بالذك ــر  جدي
ــات بالتزامن مع  ــذه الفعالي ــم ه ــي للصم وتقي العامل

فعاليات مماثلة يف معظم دول العالم .

ـــي مــســتــشــفــى ٤٨٤٨ ـــلـــجـــان ف ــش وال ــي ــج ــة يــتــفــقــد جـــرحـــى ال ــصــح ـــــر ال ـــي مــســتــشــفــى وزي ـــلـــجـــان ف ــش وال ــي ــج ــة يــتــفــقــد جـــرحـــى ال ــصــح ـــــر ال وزي

لـــثـــورة ٢١٢١ سبتمبر  سبتمبر  الـــرابـــعـــة  بـــالـــذكـــرى  الـــجـــوف  فـــي  لـــثـــورة فــعــالــيــة حـــاشـــدة  الـــرابـــعـــة  بـــالـــذكـــرى  الـــجـــوف  فـــي  فــعــالــيــة حـــاشـــدة 

العاصمة بــأمــانــة  للصم  الــعــالــمــي  ا2ســـبـــوع  فــعــالــيــات  تــدشــيــن   .. ــوم  ــي العاصمةال بــأمــانــة  للصم  الــعــالــمــي  ا2ســـبـــوع  فــعــالــيــات  تــدشــيــن   .. ــوم  ــي ال

ــلكي يف ضواحي بطرسبورغ مراسم  ــهد مخترب "سفيتلوي" الفلكي الالس ش
اختبار مرصد "آر تي13-" الالسلكي من الجيل الجديد، وتلقى املرصد إشارات 

السلكية أوىل من الفضاء الكوني البعيد.
ــبورغ، إسماعيل راحيموف،  وقال مدير معهد علم الفلك التطبيقي يف بطرس
ــلكية "كوازار- ــبكة املراصد الالس إن املرصد الجديد يعترب جزءا ال يتجزأ من ش

ــطة  ــيا، وترتبط معا بواس كا يف أو" التي تتوزع عنارصها يف مختلف أنحاء روس
خطوط األلياف البرصية.

وتكمن الغاية الرئيسة من املرصد الجديد يف رصد الكوازارات بصفتها مصادر 
ــلكية الواردة  ــلكية خارج درب التبانة. وتستخدم املعلومات الالس ــارات الس إش

منها لتدقيق مواصفات دوران األرض وإحداثيات مراكز الرصد.
ــود  ــاخنة تحيط مبارشة بثقب أس ــرف الكوازارات بأنها منطقة غازية س وتع

هائل، وتبعث الضوء وأشعة أخرى.
ــبكة  ــلكية العاملة ضمن الش ــدر دقة القياس التي تقدمها املراصد الالس وتق
ــلكي من الجيل الجديد  ــنتيمرتات. بينما تقدر دقة مرصد "آر تي13-" الالس بس
بميلليمرتات، إذ يزود بـ5 رادارات صغرية. أما سابقه، فيتزود بهوائي كبري واحد، 

يسمح له بقياس املواصفات مرة واحدة يف اليوم.

مرصد روسي جديد يتلقى أولى إشاراته من الفضاء الكونيمرصد روسي جديد يتلقى أولى إشاراته من الفضاء الكوني

ماجد الوشيل 
الحديدة ومعركة

 كسر العظم 
 تعتبر محافظة الُحديدة شريان الحياة اليمنية وقلب المالحة البحرية؛ التي تجعُل 
ــتراتيجي  ــار اإلس ــة المفصلية والتي ُتحدد  بوصلة المس ــاحل الغربي المعرك من الس
ــي لجميع  ــار الُمفاوضات والحل السياس ــم الخطوط العامة لمس ــة اليمنية وترس لألزم
األطراف، وهذا يجعل من الساحل الغربي نقطة تحول ومعادلة جيوسياسية وعسكرية 

هامة  ..
 فمنُذ بداية العدوان على اليمن في  26 مارس من العام 2015  ال زالت تعيش محافظة 
ــرية ألن  ــات الحياة البش ــة بكل ُمقوم ــية واالقتصادي ــاة المعيش ــدة واقع المأس الُحدي
ــكري واالقتصادي،  ــتراتيجي والعس محافظة الحديدة لها أهمية كبرى في العمق االس

وتطل ١٢ مديرية من مديريات محافظة الحديدة على سواحل البحر األحمر ..
 فميناء الحديدة يمثُل الشريان المعيشي  واالقتصادي ألغلب المحافظات اليمنية 
ــتثنائية  ــذى بالمواد األولية والصحية والطبية وخاصة في هذه الظروف االس التي تتغ
ــعودي جعل من األرض  ــعب اليمني من عدواٍن أمريكي س والتاريخية التي يمُر بها الش
اليمنية مسرحاً مفتوحاً لكل العمليات اإلجرامية واإلبادية بحق المدنيين واألبرياء من 
ــعب اليمني والتي شهدت عليها تقارير دولية وأممية أنها جرائم حرب يعاقب  أبناء الش
ــوا صورة عامة لما  ــراء الدوليين والذين قدم ــون الدولي وآخرها تقرير الخب ــا القان عليه
ــي جميع المحافظات  ــعب اليمني ف ــاة والمعاناة لكل أبناء الش يحصل من واقع المأس

الشمالية والجنوبية  ..
ــة التحدي والمصير  ــر العظم " ومعرك ــاحل الغربي معركة " كس ــُر معركة الس وتعتب
ــعب اليمني بجميع مكوناته وأحزابه، وبالتالي  لجميع األحرار والوطنيين من أبناء الش
فإن هذه المعركة المفصلية تكتسب أهمية خاصة وإستراتيجية ألنها البوابة الرئيسية 
والوحيدة التي تحافظ على سيادة اليمن ووحدته من الُغزاة والُمعتدين الذين يطمعون 
في نهب الخيرات والثروات الطبيعية وفي كسر إرادة الشعب اليمني وتجويعه وحصاره 

وجعله تحت سلطة اآلمر األمريكي والسعودي واإلماراتي ..
ــاحل  ــنطن تقف كلياً وراء التصعيد في الس وهنا نالحظ أنه بات من الواضح أن واش
ــميات الحفاظ على  ــة حماية المالحة البحرية والدولية وتحت ُمس الغربي تحت ذريع
ــكري عبر أدواتها السعودية واإلماراتية  ــلم الدوليين، وتقوم يالتصعيد العس األمن والس
ــتمرة في دعمها اللوجستي والمخابراتي رغم كل المجازر والجرائم التي يقوم بها  ومس
ــات اليمنية والتي  ــكل يومي في المناطق والمحافظ ــعودي األمريكي بش التحالف الس
ــعوب  ــيادية والُمحقة للش ــن واألعراف الدولية وال تحترم  المبادئ الس ــف القواني تخال

واألوطان المستقلة..
ويبدو أن واشنطن قررت ايكال مهمة الهجوم - العمليات العسكرية البرية والجوية 
ــيقهم  والبحرية-  على الُحديدة ألبوظبي لعدة اعتبارات أبرزها عالقة اإلماراتيين وتنس
ــكري  ــعودي العس ــة األمل األمريكي من األداء الس ــرائيلي وأيضا خيب ــع الكيان اإلس م
ــد من خالل  ــية تكب ــة والتي كانت نتائجها عكس ــدوان الماضي ــنوات الع ــل في س الهزي
ــرية فادحة وانعكاساً سلبياً على المستوى الشعبي في الشارع الخليجي  خسائر بش
ــمى  ــا غير الكثير من المعادالت وعكس رأياً عاماً للصورة الحقيقية لما يس والعربي مم

التحالف العربي  ..
ــي تعتبر معركة  ــكرية أن أبو ظب ــة والعس ــات الميداني ــن خالل الُمعطي ــح م والواض
ــة العدوان  ــا منُذ بداي ــا وجودها رغم أنه ــم فيه ــي الُبّد أن تحس ــا والت ــدة معركته الحدي
ــاحلية  ــى اليمن فّضلت العمل في مناطق الجنوب، ووضعت يدها على الموانئ الس عل
ــاحل  ــر من ميناء على امتداد الس ــآتها الخاصة في أكث ــرعت ببناء منش ــة وش الجنوبي
ــاً وحرصت على   ــاء عدن غرب ــرقاً إلى مين ــلطنة ُعمان ش ــن الحدود مع س ــي م الجنوب
ــيطرة الُجزر اليمنية في بحر العرب وأهمها جزيرة سقطرى وصوًال إلى جزيرة ميون  س

عند مضيق باب المندب ..
ــاً للتصاريح  ــاء الحديدة وفق ــاة الحياتية ألبن ــى حجم المأس ــير إل ــد لنا أن نش والب
ــة " انقذوا  ــة, فقد حذرت منظم ــي والتقارير األممي ــات المجتمع المدن ــة ومنظم الدولي
ــبب ارتفاع  ــن في اليمن بس ــدد مليون طفل آخري ــة باتت ُته ــن أن المجاع ــال "  م األطف
أسعار المواد الغذائية، وقالت المنظمة اإلنسانية البريطانية : إن الهجوم على الُحديدة 
سيزيد عدد األطفال المهددين بالمجاعة في اليمن إلى مليونين وخمسمائة ألف طفل 
ــبب  ــدادات الغذاء والوقود التي تمُر عبر الحديدة يمكن أن يس ــراب في إم وإن أي اضط

مأساة على نطاق غير مسبوق في اليمن ..
من جهتها صرحت رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية ديفيد ماليبياند بالقول  :

ــار العالم  ــداً عن أنظ ــي اليمن بعي ــاء ما يدور ف ــل إلبق ــة تعم ــاً دولي ــاك أطراف  إن هن
ــاك الكثير من  ــور األوضاع في الحديدة، وهن ــتزداد تفاقماً أكثر مع تده ــاع س وأن األوض
ــرية ألبناء محافظة الحديدة  ــات الواضحة على حجم المعاناة للحياة البش التصريح
ــع الدولي  ــط على المجتم ــي يتم الضغ ــكل كامل ك ــليط الضوء بش ــتدعي تس مما يس
ــة التي ترعى  ــت الحقوقي ــانية والثواب ــق القيم اإلنس ــرك وف ــي ليتح ــان األوروب والبرلم

الحريات للشعوب والمجتمعات  ..
ــوداء النتصارات  الجديُر بالذكر أننا نرى زخماً إعالمياً لقوى العدوان وبروبجندا س
ــيطرتهم على  ــواء العمالقة المدعوم إماراتياً وس ــمى الجيش الوطني ول وهمية لما يس
ــوات التضليل اإلعالمي  ــر من قن ــط المدينة، وهناك الكثي ــم إلى وس ــة ودخوله المنطق
ــارات إعالمية  ــاض وأبوظبي كي تحقق انتص ــة لعمالء الري ــف التابع ــع والُصح والمواق
ــل الرأي العام، والتي تناقض كلياً المهنية اإلعالمية والصحفية لمصداقية الخبر  وتضل

..
ــة متمثلًة بالجيش  ــوى الوطنية اليمني ــكري للق ــتراتيجي والعس إن التحدي اإلس
ــيادة  ــن قدموا أنموذجاً  للوطنية والس ــاء القبائل واألحرار الذي ــعبية وأبن واللجان الش
ــطورة  ــك أبناء الوطن ضد قوى الغزو واالحتالل وقدموا أس وحافظوا على وحدة وتماس

الثبات وأيقونة السيادة اليمنية في أعظم معركة وجودية على تاريخ اليمن ..

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 
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عباس الديلمي      
يوميات الثورة

ــوم في كل ما  ــى اليمن الي ــها عل ــس (اإلثنية) نفس تعك
ــين وحكومتين – في  ــن عاصمتين ورئيس ــي.. م هو سياس
ــى  ــن و.. و... حت ــين ومقاومتي ــارج – وجيش ــل والخ الداخ
ــن انقلب  ــأن هناك م ــمع من يقول ب ــا نس ــات صرن االنقالب
ــة عبدربه منصور التوافقية وتجديدها  ــرعية رئاس على ش
ومخرجات الحوار الوطني.. ومن يقول بأن هناك من انقلب 
ــلم والشراكة  ــة وهي اتفاقية الس على توافقيه ومدة الرئاس

الموقع عليها محلياً والمرعية إقليمياً ودولياً.. 
ــارج – أن الطرف  ــرف األول – أي من في الخ ــى الط يدع
الثاني هو اإلنقالبي وحجتهم أن (عاصفة الحزم) قد هبت 
ــم، وأن من قاموا  ــم ال تعترف إال به ــم وأن دول العال لنصرته
ــة في المائة  ــالب ومن يناصرهم اليزيدون عن خمس باالنق

من الشعب اليمني.
ــل – أن اإلنقالبي  ــي الداخ ــرف الثاني – من ف ــرد الط وي
ــلم والشراكة وهو من فر  على التوافق وتحديداً اتفاقية الس
ــتقوي باألطماع السعودية في اليمن، ومن  بعد فشله ليس
ــي – هو ما  ــي التعريف السياس ــم أن االنقالب – ف حججه
ــلطة  تقوده وحدات متمردة من الجيش أو نفر ممن في الس
ــعبية  ــتورية أو هبة ش وال يقوى على مقاومته ردة فعل دس
ــم باالنقالبين  ــن يوصفونه ــن الداخل وم ــف يتمكن م فكي
ــنوات؟ -  ــتورية أن يصمدوا ألربع س ــرعية الدس ــى الش عل
ــة – أمام تحالف شبه أممي وعدوان  ــيدخلون  الخامس وس
ــات الحروب، ومدعوم  ــي متحلل من كل قيم وأخالقي همج
ــة إعالمية، ويقولون  ــط الصحراوي وإمبراطوري بمال النف
ــي؟ أهو من يصمد في جبهات القتال  أيضاً من هو االنقالب
ــرات الجبهات طيلة هذه المدة أم ذلك الذي انقلب  في عش
ــم يصمد  ــراكة ول ــلم وش ــق الناس عليه من س ــى ما اتف عل
ــها  ــات الدولة وعدة وعديد جيش ــاعات وبيده كل مقوم س

..؟! وفر ليستدعي عدواناً خارجياً؟!
ــن نخوض فيه بل  ــر الحديث حول هذا األمر الذي ل يكث
ــق اإلعالمي ولضيوف القنوات الفضائية من  نتركه للتراش
(المحللين) ولمن يفرغون شحناتهم عبر قنوات التواصل 

االجتماعي أو ( من وراء حجاب).
دعونا من االنقالبين ولنقف قليًال أمام قضية هذا الشعب 
ــبَّ عن  ــرى فيه المتابعون في العالم أنه ش ــي الذي ي اليمن
ــعودية ورفض أن  ــة والهيمنة الس ــال: ال للوصاي الطوق وق
ــعبية  ــون الحديقة الخلفية لمملكة النفط.. إنها هبة ش يك
ــة  ــة التبعية وإّال كيف لخمس ــض الخنوع ومذل ــة ترف يمني
ــرزوا كل هذا الصمود  ــه كما يزعمون أن يح ــي المائة – من ف
ــرور  ــروا على كل ش ــات ويصب ــذه التضحي ــوا كل ه ويقدم
ــة إلى األمراض  ــلحة الحديثة والمحرم ــف من األس التحال
ــل المدنيين.. إلخ  ــار والتجويع إلى قت ــة إلى الحص الفتاك

إلخ.
ــأنهم لما حدث ما  ــة أنه لو تركوا أبناء اليمن وش الخالص
حدث، ولو لم يتم هذا العدوان لما كانت هذه الهبة الشعبية 
ــت البندقية في  ــه الهيمنة – والتي وجه ــورة  - في وج والث
ــعودية – وها  ــي وجه األطماع الس ــمال اليمن وغربه – ف ش
ــرقه – أو  ــرعت بالخطوة األولى في جنوب اليمن وش هي ش
ــموها بالمناطق المحررة – إنها الخطوة األولى التي  ما أس
ــد األجنبي  ــة ورفض التواج ــدأت باالحتجاجات المدني ب

الذي ال مناص من مقاومته بالبندقية.
ــات) ونلتفت إلى  ــن (االنقالب ــرك الحديث ع ــا نت دعون
ــة  ــض الوصاي ــي رف ــكل وه ــة ال ــع ومصلح ــة الجمي قضي

والهيمنة والثورة في سبيل أن يتركوا اليمن وشأنه.

  عن االنقالب والثورةعن االنقالب والثورة

ــد علماء من جامعة ألربت يف كندا أن خطر ذوبان الجليد الدائم عىل  أك
الكرة األرضية قد تم التقليل من شأنه يف األبحاث السابقة.

ووجد الباحثون الكنديون أن كمية ثاني أكسيد الكربون التي ستنبعث 
يف الغالف الجوي، من الكتل الجليدية الدائمة (الجليد األزيل)، أكرب بكثري 

مما كان متوقعا.
ــة "Phys.org"، أن عملية التجوية  ــر العلماء يف مقالة نرشتها مجل وذك
"Weathering"، تكثف الذوبان الرسيع ملنطقة الرتبة الصقيعية يف شمال 
ــيد الكربون الذي يحدث  غرب كندا. وهذا يؤدي إىل انبعاث غاز ثاني أكس
ــي عملية تكون  ــراري "Thermokarst"، وه ــة لتكون الترضيس الح نتيج
ــد تربة دائمة التجمد وتتكون كثريا  ــس مميزة، تنتج عن ذوبان جلي تضاري

يف مناطق مثل القطب الشمايل.
ــة،  والتجوي ــان  للذوب ــة  نتيج ــررة،  املح ــد  الكربيتي ــادن  مع ــع  وتخض
ــور الكربونات مع  ــك الذي يدمر صخ ــون حمض الكربيتي ــدة، ويتك لألكس

إطالق جزيئات ثاني أكسيد الكربون يف الجو.
ولهذا، فإن ذوبان الكتل املتجمدة الدائمة يؤدي إىل املزيد من انبعاثات 

الغازات الدفينة أكرث مما كان يعتقد بكثري.

علماء: الكارثة المناخية القادمة علماء: الكارثة المناخية القادمة 
أكبر من المتوقع!أكبر من المتوقع!


