
حدة األزمة االقتصادية التي يعانيها النظام السعودي  •
وزير  بوضوح  عنها  وعبر  عالية،  بوتيرة  ارتفعت 
الدولية  التقارير  على  علق  الذي  السعودي  المالية 
إن  بالقول  سعودي وشيك  إفالس  التي تحدثت عن 
"اإلفالس ليس عيباً" فضال عن تحذيره رجال اإلعمال  
للخسارة واإلفالس في  بإمكان تعرضهم  السعوديين 
ظل الوضع الراهن في إشارة إلى الضغوط الهائلة التي 
خلفها تورط النظام السعودي في عدوانه على اليمن.

رفع  • قرار  تطبيق  بعد  لسعودية  ا  في  الطامات  آخر 
والتبغ،  الغازية  المشروبات  على   100% الضرائب 
حزمة  عن  يعلن  السعودي  العائلي  الجباية  نظام 
ضرائب جديدة تشمل السيارات والمالبس والساعات 

واألكالت الفاخرة ...
األخيرة  • عسيري  احمد  العدوان  ناطق  تصريحات 

لدى  بأن  بنعيقه  سيما  وال  واسعة  سخرية  اثارت 
السعودية جيشا قوامه 100 الف جندي على الحدود 
التصريح  ساعات..  في  اليمن  احتالل  على  قادرين 
بالده  قيادة  من  عامين  من  أكثر  بعد  جاء  العسيري 
فيما  اليمن  على  دولة   17 من  دوليا  عدوانيا  تحالفا 
عمليات الجيش واللجان الشعبية تتوغل كل يوم في 
عمق األراضي السعودية في طريق سالك ال يرى فيه 

المقاتل اليمني سوى الغبار.

المجلس ا-على لمنظمات المجتمع المدني يدعو للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلةالمجلس ا-على لمنظمات المجتمع المدني يدعو للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلةقائمة بأسعار قائمة بأسعار ١٠٠٠١٠٠٠ صنف دوائي صنف دوائي
ــعار أكرث  ــة العليا لألدوية قائمة بأس أعدت الهيئ
ــب مع  ــداول وبما يتناس ــف دوائي مت ــف صن من أل

أسعار الرصف وإشهارها رسميا.
ــة الدكتور محمد  ــاع عقد أمس برئاس وأقر اجتم
املداني رئيس الهيئة العليا لألدوية إحالة املخالفني 
ــة املرفوعة  ــر امليداني ــاق التقاري ــاء مع إرف إىل القض
ــات القضائية  ــة والتفتيش إىل الجه من إدارة الرقاب

املختصة.
ــذة للحد من  ــار اإلجراءات املتخ ــي هذا يف إط يأت
ــتغالل حاجة املواطن  التالعب بأسعار األدوية واس
ــا اليمن جراء  ــروف التي تمر به ــة يف ظل الظ خاص

العدوان وحصاره الجائر .

صنعاء / سبأ
ــىل  األع ــس  املجل ــا  دع
ــع  املجتم ــات  منظم ــاد  التح
ــات والجمعيات  ــي املنظم املدن
ــات  والنقاب ــادات  واالتح
ــز  الخب ــرية  مس يف  ــاركة  للمش
ــعار  ــعبية الراجلة تحت ش الش
ــتهداف ميناء  ــالق واس " ال إلغ
ــعب  الش ــع  تجوي و  ــدة  الحدي

اليمني " .
ــس يف مؤتمر  ــا املجل كما دع
ــاء قبائل  صحفي عقده بصنع
ــاء  صنع ــات  محافظ ــادات  وقي

إىل  ــدة  الحدي  ، ــت  املحوي  ،
ــد مرورها من  ــرية عن ــم املس دع
ــا إىل  ــى وصوله ــم وحت مناطقه
ميناء الحديدة حيث ستنطلق 
ــام مكتب  ــاء من أم ــداً األربع غ
إىل  ــاء  بصنع ــدة  املتح ــم  األم

امليناء.
ــا  ــس بريطاني ــل املجل وحّم
ــم  دع ــؤولية  مس ــكا  وأمري
ــف  تحال ــوات  ق ــاندة  ومس
ــي  ــا اإلجرام ــدوان يف عمله الع
الذي يستهدف ميناء الحديدة 
ــدة لدخول املواد  البوابة الوحي

ــان الحياة ألكرث  الغذائية ورشي
من عرشين مليون نسمة.

ــىل  األع ــس  املجل ــب  وطال
ــانية  ــة اإلنس ــات الدولي املنظم
ــا  بواجبه ــام  القي ــة  والحقوقي
اإلنساني وتحذير دول تحالف 
ــن  م ــاندها  يس ــن  وم ــدوان  الع
ــاء  بمين ــاس  املس أو  ــرتاب  االق
ــعوب العالم  الحديدة ، داعياً ش
الحرة إىل الخروج ضد كل قوى 
ــرام التي تريد  ــوت واإلج الطاغ
ــي جوعا  ــعب اليمن ــادة الش إب

بإغالق امليناء .

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل
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يوميات الثورة

الشماعة ا0يرانية الصامتةالشماعة ا0يرانية الصامتة
ــف اإلعالمي املرشف  ــد كان لها املوق ــران وق النريد إلي
من العدوان عىل اليمن أن تكون تجسيدا للمثل الشعبي 

القائل "العاشق الكذاب يفرح بالتُهم"
ــرب املجنونة قبل أكرث من عامني لم يكد  منذ بداية الح
ــعودي  ــائل إعالم العدو الس يميض يوم دون أن تلوك وس
ــني  ــني املحلي ــة واملتزلف ــن املرتزق ــا م ــدور يف فلكه ــن ي وم
ــا الالمحدود  ــران ودعمه ــم إي ــني والدوليني اس واإلقليمي
ــلحة  ــن األس ــىص م ــا الُيح ــده بم ــن وم ــل لليم واملتواص
ــياجات  ــارات واملخرتقة لكل الس ــخ العابرة للق والصواري
ــعب  ــىل الش ــروض ع ــر املف ــار والحظ ــراءات الحص وإج

اليمني بأحدث تقنيات الرصد والرقابة..
ــدة رغم نفي  ــران لحظة واح ــم تتوقف االتهامات إلي ل
ــم تلقي أي  ــكل دائ ــؤولة يف صنعاء وبش ــلطات املس الس
ــن إيران وأن  ــكري أو االقتصادي م ــن الدعم العس ــوع م ن
ــب اإلعالمي واليعدو  ــكور مقترص عىل الجان دعمها املش
ــعبيا جراء الجرائم البشعة التي يقرتفها  كونه تعاطفا ش
ــعب اليمني  ــف العدوان بحق األبرياء من أبناء الش تحال
ومرافق معيشته األساسية..لكن ذلك النفي ال احد يلقي 
له باال مع أن املنطق والعقل يؤكدان مصداقية هذا النفي 
ــا أن تمد الجيش  ــف يمكن إليران أو غريه ــي إذ كي القطع
اليمني ولجانه الشعبية بالصواريخ البالستية وبكميات 
ــىل البلد  ــامل ع ــل الحظر الش ــلحة يف ظ ــربى من األس ك
وكيف سيصل مثل هذا الدعم الهائل والطائرات الحربية 
ــوارج والبواخر  ــية الحديثة تمأل األجواء والب والتجسس
والقطع البحرية تجوب مياهنا اإلقليمية وتتواجد يف كل 
شرب فيه؟وأنى للقوارب التقليدية الصغرية املتهمة األوىل 
ــن قبل التحالف نقل وتوريد هذا الكم الضخم أن تقطع  م
ــاحل  ــن إيران للس ــة م ــا الطويل ــال يف رحلته آالف األمي
ــل أن تتفوق مثل هذه القوارب  ــي الغربي؟ وهل ُيعق اليمن
ــات الحديثة  ــىل التقني ــة واملتهالكة ع ــبية البطيئ الخش
ــدث املحركات  ــزودة بأح ــة امل ــزوارق الحربي ــوارج وال للب

والتجهيزات؟
مالحظات كثرية ودالئل الحرص لها تفند هذه االتهامات 
وتثبت زيفها وبطالنها وكذب أصحابها لكن الغريب حقا 
ــزم الصمت وتتحاىش  ــزال حتى اللحظة تلت أن إيران الت
ــان مقتضب  ــدار بي ــل حتى عىل إص ــم تعم ــح ول التوضي
ــا وربما  ــك وكأن األمر قد راق له ــد ذل ــي أو حتى يؤك ينف
ــيني يف  ــا بات يعتقد كثري من املحللني السياس وجدت كم
ــب أوراقاً إضافية لتحقيق  ــل هذه التخرصات واألكاذي مث
ــارك والتجاذبات  ــية أو اقتصادية يف املع ــب سياس مكاس

واألحداث التي باتت تعصف باملنطقة وبلدانها.
ــة  ــدان واألنظم ــعى البل ــا أن تس ــا وال بدع ــس عيب لي
ــع من  ــاون م ــات تع ــم عالق ــا وان تقي ــق مصالحه لتحقي
ــت عالقات اليمن مع  ــعوب وليس ــاءت من الدول والش ش
ــران اليوم مطالبًة  ــران محرمة أو غري مرشوعة لكن طه إي
ــد لهذا الصمت املريب  ــرث من أي وقت مىض بوضع ح وأك
ــاد عىل مرأي  ــعبه ُيب ــن يتعرض لتدمري ممنهج وش فاليم
ــة وحجج أوهى من  ــمع من العالم تحت مربرات كاذب مس
ــماعة  ــة كل ذلك الش ــوت ويف مقدم ــت العنكب ــوط بي خي

اإليرانية الصامتة.

th.cheifeditor@gmail.com

مــــــــرصــــــــد

ومضة
 شعر

 عباد أبو حاتم

باسي و  حيلـــي  رب  يــــا  بك  شديت 
ــت لـي خــري حــارس لــعــون عــونــك و أن

حواسي وكامل  نفسي  لك  اسلمت  و 
دامس  ليل  للعدو  بنـــــــورك  اغزي  و 

قاسي عطان  مثل  قــااااســي  رأس  يل 
يابس صــــــوت  له  فالحرب  وبنديق 

الرواسي شموخ  من  شـامخ  و  ثابت 
المتارس  وسط  البااااااروت  أتعطر  و 

حطمت عداااااااد الصمود القياسي@
مارس عشــرين  و  ستــة  لنــــا  يشهد 

خطأ صحفي كاد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثةخطأ صحفي كاد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة حدث في مثل هذا اليوم: 18/ 04   

طريان العدوان السعودي يشن غارات عىل عدد من مديريات • 
محافظة صعدة.

العدوان السعودي يستهدف مالعب نادي الصقر وفرع • 
القوات الخاصة بتعز.

2015م

توفير الخبز لـ  توفير الخبز لـ  ١٧٠٠١٧٠٠ أسرة في مديرية السبعين أسرة في مديرية السبعين
دشنت يف مديرية السبعني صباح أمس، املرحلة األوىل ملرشوع 

اإلحسان الخريي ضمن حملة (أشداء عىل الكفار) ..
ــقاف أن هذه  ــة عيل الس ــني العاصم ــد وكيل أم ــني أك ويف التدش
ــمل توفري  ــار"  وتش ــداء عىل الكف ــن حملة "أش ــي ضم ــادرة تأت املب

الخبز لـ 1700 أرسة يف مديرية السبعني.
ــائخ ووجهاء وأبناء املديرية إىل املزيد من  ــقاف مش ودعا الس
ــة والتمزق  ــال ونبذ الفرق ــات القت ــود لدعم جبه ــات والصم الثب
ــور  ــة الطاب ــن ومحارب ــتقرار الوط ــن واس ــل ام ــن اج ــل م والعم

الخامس .
وناشد وكيل أمانة العاصمة جميع املنظمات اإلنسانية ورجال 
ــاريع الخريية للتخفيف من  ــاهمة يف دعم املش املال األعمال املس

معاناة املواطنني جراء العدوان والحصار الجائر عىل بالدنا .

السعودي على جبل  • العدوان  تستمر غارات تحالف 
بكثافة  تعز  المخا ومعسكر خالد بمحافظة  النار في 
والمراكز  للعدوان  الدعائية  الماكنة  فيما  هستيرية 
تسويق  عن  تكف  ال  الخامس  للطابور  الدعائية 
انتصارات بالسيطرة على الموقعين، وكأن طيران العدو 
يلقي بغاراته الورود على كتائبه المجندلة في محيط 

الموقعين.

ام السعودي 

 
 
 
 
 
 

ضبط حشيش بصعدة ومتهمين بتجارته في صنعاءضبط حشيش بصعدة ومتهمين بتجارته في صنعاء

ــــــســــــان ــــــد مـــــتـــــوســـــط عـــــمـــــر ا0ن ــــــزي ـــــــض ي ـــــــرك ــــــســــــانال ــــــد مـــــتـــــوســـــط عـــــمـــــر ا0ن ــــــزي ـــــــض ي ـــــــرك ال

ــعبية كمية من  ــت األجهزة األمنية واللجان الش ضبط
ــيش بمحافظة صعده واثنني من املتهمني بتجارته  الحش

يف محافظة صنعاء.
ــم ضبط متهمني  ــبأ/ أنه ت ــح مصدر أمني لـ/س وأوض
ــاء  صنع ــة  محافظ ــنحان  س ــة  بمديري
ــعودي ,  وبحوزتهما مبلغ 4500 ريال س

ــفت قيامهما باالتجار  الفتا إىل أن التحقيقات معهما كش
بالحشيش و تم إحالتهما لإلجراءات القانونية والتحفظ 

عىل السيارة.
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــات  ــو جرام ــت 10 كيل ــده ضبط ــة صع ــعبية بمدين الش
حشيش عىل منت سيارة شاص وتم التحفظ عىل املتهمني 

ــات  الوالي ــن  م ــاء  أطب ــار  أش
ــض بانتظام  ــدة إىل أن الرك املتح
ــط العمر املتوقع  ــد من متوس يزي

لعدة سنوات.
ذات  ــوث  البح ــرشت  ن ــد  وق
ــوع يف مجلة  ــذا املوض ــة به الصل
 Progress in Cardiovascular”

ــة  صحيف ــب  بحس  ،“Diseases
نيويورك تايمز.

ويعتقد الباحثون أن الهرولة 
ــاعتني عىل  ــدة س ــبوعية مل األس
ــىل زيادة  ــدى 40 عاما قادرة ع م
ــن 2,8 إىل 3,2  ــخص م حياة الش
عاما، باملقارنة مع أولئك الذين ال 

يولون اهتماما ملثل هذا النوع من 
الخرباء  البدني. ووجد  ــاط  النش
ــض jقلل  ــة الرك ــا أن ممارس أيض
بنسبة 40-25 % من خطر الوفاة 

املبكرة.
ــذه  ــاء أن ه ــول العلم ــا يق كم
ــىل  ع ــق  تنطب ــتنتاجات  االس

ــك  أولئ ــى  حت ــاس،  الن ــع  جمي
ــون أحيانا، أو الذين  الذين يدخن

يعانون من الوزن الزائد.
ــارة إىل أن العلماء  تجدر اإلش
ــبب املبارش الذي  ــم يذكروا الس ل
ــط    ــض يطيل متوس ــل الرك يجع

العمر املتوقع.

مشهدمشهد

" الكاتيوشا"المعدلة  تتخطى "باتريوت" " الكاتيوشا"المعدلة  تتخطى "باتريوت" 

يري ب
وبحوزتهما م

ــينخوا“ الصينية  ــة أنباء ”ش وقعت وكال
ــن املمكن  ــايف، كان م ــأ صح ــمية يف خط الرس
ــة ثالثة. فقد  ــؤدي إىل اندالع حرب عاملي أن ي
ــمالية ”أطلقت“  أوردت الوكالة إن كوريا الش
ــمس،  ــاء احتفاالتها بيوم الش ــاً أثن صاروخ
ــد أن بيونغيانغ  ــبت، يف حني كانت تقص الس

”استعرضت“ الصاروخ فقط.
ومع التوتر املتصاعد بني كوريا الشمالية 
ــدات  والتهدي ــرا،  مؤخ ــدة  املتح ــات  والوالي
ــن هجمات،  املتبادلة بني البلدين بإمكانية ش
كان من املمكن أن يعمل العنوان كمحفز عىل 
ــائل إعالم أمريكية  ــدالع حرب. وتلقفت وس ان
ــي نقلت عن  ــربغ“ الت ــا ”بلوم ــوان، ومنه العن

”شينخوا“ إطالق صاروخ كوري شمايل.
ــرد  مج كان  ــدث  ح ــا  م ــة  حقيق ــن  لك
استعراض للصواريخ محملة عىل شاحنات، 
ــمالية  ــكري يف كوريا الش ــرض عس ــن ع ضم
ــان ما تداركت  ــمس. ورسع احتفاال بيوم الش
ــة الصينية خطأها وأصلحته، وتبعتها  الوكال
ــا فيها  ــالم األمريكية بم ــائل اإلع ــك وس يف ذل

”بلومربغ“.
ــخ  صواري ــمالية  الش ــا  كوري ــت  وعرض
ــق من  ــرى تطل ــدى وأخ ــة امل ــدة طويل جدي

ــمس الذي يوافق  غواصات، يف يوم الش
ــالد  ــة ملي ــد املئ ــة بع ــرى الخامس الذك

مؤسس البالد كيم إيل سونغ.

ــخ  صواري ــه  تواج  72 ـــ  الـ ــا  ميالده ــد  عي يف 
ــال  أبط ــتخدمها  يس ــي  الت ــية  الروس ــا  الكاتيوش
ــعبية يف عملياتهم العسكرية   الجيش واللجان الش
ــعودي االمريكي  لردع جحافل تحالف العدوان الس
يف الجبهات الداخلية والحدودية، احدث التقنيات 
ــة " باتريوت" ذات  ــة األمريكي ــة الدفاعي الصاروخي
ــلح بها تحالف العدوان  البطاريات الكثرية التي س
ــه يف عدوانهم  ــعودي االماراتي كتائبه ومرتزقت الس

الهمجي عىل اليمن.
ــلت منظومة  ــكرية، فش ــادر عس ــب مص وبحس
ــف  قذائ ــرتاض  اع يف  ــة  االمريكي ــوت"  "الباتري

ــان  واللج ــش  الجي ــا  اطلقه ــي  الت  " ــا  "الكاتيوش
ــعبية عىل مخابئ العدوان واملرتزقة يف جبهات  الش
ــا وميدي  ــا يف جبهتي املخ ــوف ومثله ــأرب والج م
وجبهات ما وراء الحدود، حيث سجلت الكاتيوشا 
ــا نوعيا يف انتهاك التحصينات االمريكية ودك  تفوق

األهداف.
ــي يف القوة  ــدة التصنيع الحرب ــار إىل أن وح يش
يف  ــريا  كب ــا  نجاح ــرزت  اح ــة  اليمني ــة  الصاروخي
ــية تلبي  ــا الروس ــل وتطوير قذائف الكاتيوش تعدي
ــدان املعركة، من دون  ــا العمالنية يف مي احتياجاته

إضافة االسم اليمني لها.


