
الجيش  • ألبطال  النوعية  الميدانية  العمليات 
الساحلية  الجبهات  في  الشعبية  واللجان 
غيرت المعادلة كليا في الجبهات الساحلية، 
اللعبة  قواعد  تغيير  على  العدوان  وارغمت 
من جديد بعدما كان وضع خططه في معارك 
جبهات الساحل استنادا إلى معطيات قديمة.

سريعا تراجع الناعق البليد لتحالف العدوان  •
عنترياته  عن  عسيري  احمد  السعودي 
المصرية  الحكومة  عرض  شأن  في  وأكاذيبه 
 40 بـ  الدفع  السعودي  العدوان  على تحالف 
الف جندي مصري لخوض حرب برية نيابة 

عن العدو السعودي في اليمن.
بعد  • جاء  السعودي  العدوان  ناعق  تراجع 

ساعات من افتضاح امره بنفي القاهرة مزاعمه 
علمها  وعدم  بل  جندي  الف   40 الــ  بشأن 

بهرطقات رأس المطبخ الدعائي لبن سلمان.
 على أن االدارة االميركية ظلت تقود تحالف  •

على  الهمجي  اإلماراتي  السعودي  العدوان 
العدو  وتزود  العدوان  من  عامين  طيلة  اليمن 
السعودي بترسانة األسلحة المتطورة والدعم  
بصورة  والعمالني  والمخابراتي  اللوجيستي 
سرية وغير مباشرة، إال أن زيارة وزير الدفاع 
رسالة  على  انطوت  امس  للرياض  االميركي 
يقضي  االميركية  السياسة  في  كبير  بتغيير 
بخوض واشنطن الحرب على اليمن بطريقة 
مباشرة نيابة عن اذنابها من العائالت الوراثية 
وقطر  والسعودية  االمارات  في  الحاكمة 
الملكية  االنظمة  في  وحلفائهم  والبحرين 

الوراثية واالنظمة الديكتاتورية.
الخارجية  • ابدتها  التي  التحفظات  سوى 

لتحالف  االميركي  الدعم  حيال  االميركية 
العدوان السعودي في مخططه اجتياح مدينة 
الحديدة ومينائها، فإن التقديرات تشير إلى أن 
التدخل االميركي عبر بوارجه الحربية الراسية 

جنوبي البحر االحمر وخليج عدن خيار وارد.

اليوم .. انطالق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدةاليوم .. انطالق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة

مناقشة االستعدادات للمؤتمر العلمي الخامس للتعليم العاليمناقشة االستعدادات للمؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي

ــة والنصف من  ــاعة الثامن تنطلق يف الس
صباح اليوم األربعاء مسرية الخبز الشعبية 
ــدة  املتح ــم  ــى األم ــام مبن أم ــن  ــة م الراجل
ــعار  ــدة تحت ش ــاء الحدي ــاء إىل مين بصنع
ــدة  الحدي ــاء  مين ــتهداف  واس ــالق  إلغ ال   "
ــادة  ــي .. ال لإلب ــعب اليمن ــع الش .. ال لتجوي

الجماعية ".
ــرية يف  ــت اللجنة التحضريية للمس و دع
بيان تلقت (سبأ) نسخة منه جميع وسائل 
ــة فعالية  ــة لتغطي ــة والدولي ــالم املحلي اإلع
ــرية التي تأتي يف ظل التصعيد  انطالق املس
العسكري لقوات تحالف العدوان عىل ميناء 

ومدينة الحديدة البوابة االنسانية الوحيدة 
ــعب  ــن الش ــة م ــن 80 يف املائ ــرث م ــداد أك إلم

اليمني بالغذاء والدواء .
وأكد البيان أن املسرية تهدف إىل املطالبة 
ــة  ــدة منطق ــاء الحدي ــة ومين ــالن مدين بإع
ــة  إغاث ــة  برسع ــة  املطالب ــذا  وك ــانية،  إنس
ــني واملهجرين قرسيا، ورصف مرتبات  النازح
ــبعة أشهر ،  موظفي الدولة املنقطعة منذ س

ورفع الحصار املفروض عىل اليمن .
وناشد البيان الضمري اإلنساني واألحرار 
ــعب  ــع مظلومية الش ــن م ــم التضام يف العال

اليمني ومنحه حقه يف الحياة بأمن وسالم.

صنعاء / سبأ
ــم العايل  ــر التعلي ــة وزي ــس برئاس ــاء أم ــاع بصنع ــش اجتم ناق
ــة للمؤتمر  ــتعدادات النهائي ــازب االس ــني ح والبحث العلمي حس
ــي املزمع انعقاده  ــايل والبحث العلم ــي الخامس للتعليم الع العلم
ــبوع القادم بصنعاء تحت شعار "البحث العلمي واحتياجات  األس

التنمية باليمن".
ــوزارة إىل تقرير رئيس  ــادات ال ــاع الذي ضم قي ــتمع االجتم واس
ــايل والبحث  ــب وزير التعليم الع ــة للمؤتمر نائ ــة التحضريي اللجن
العلمي الدكتور عبدالله الشامي حول مستوى اإلعداد والتحضري 
للمؤتمر بصورة نهائية وتحديد األوراق البحثية املشاركة واألنشطة 
ــة للمؤتمر، كاملعرض اليمني الثالث لالخرتاعات واملعرض  املصاحب
ــورش التي  ــة إىل ال ــات، إضاف ــاريع واإلبداع ــديس األول للمش الهن

ستعقد عىل هامش املؤتمر يف مختلف املجاالت .

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل
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يوميات الثورة

ط ط ٥٥ يراقب .. ماذا بعد الضجة ؟! يراقب .. ماذا بعد الضجة ؟!
 من املؤسف أن الكثري من القضايا املرحلية التي تحتاج اىل تحرك 
ــول اىل مجرد ضجة اعالمية وتنظريات  ــيل وتنظيم تنفيذي ، تتح عم
ــل االعالمي والتوعوي تجاهها ، لكن البد ان  ــة ، مع اهمية العم كالمي
ــة ويقيض عىل  ــوازي يعالج القضي ــرك اجرائي بالت ــون هناك تح يك

تبعاتها وأرضارها بشكل فاعل وبدون تراخ .
ــت الجماهري  ــس وخرج ــور الخام ــوع الطاب ــريا موض ــنا كث ناقش
ــا يف رضورة االرساع باتخاذ  ــول كلمتها يف مواجهته وتعلن تأييده تق
االجراءات املناسبة للقضاء عليه ، وبات املجتمع يعي ويفهم ان ثمة 
ــك وقوة الجبهة الداخلية  ــكل خطرا عىل تماس ــا يش طابورا خامس
ويجب أن يتم مواجهته بحسم سواء عرب الجهاز الرسمي يف السلطة 

او عرب التحرك الشعبي ان تعذر التحرك الرسمي لسبب او آلخر.
ــكاالت قد تحتل مساحة واسعة من اهتمامات  صحيح أن ثمة إش
ــغله عن  ــم وتصبح ضارة بالوعي وتش ــاس وتفكريهم وربما تتفاق الن
ــكاالت التباينات يف  ــذه االش ــم ، ومن ه ــات أوىل واه ــا واهتمام قضاي
ــكالية ينبغي  ــور الخامس ، مع أن هذه االش ــف وتوصيف الطاب تعري
ــني بالتحرك ضد  ــرار ولدى املعني ــومة يف دهاليز الق ــون محس ان تك

الطابور الخامس .
ــرد  ــس مج ــس لي ــور الخام ــاس ان الطاب ــم الن ــم أن يفه ــن امله م
ــون الضجيج  ــممون الوعي ويصنع ــني ومرجفني يس ــاب وصحفي كت
ــون عزائمهم وصمودهم فقط  ــككون الناس يف جبهتهم ويضعف ويش
ــؤولون ونافذون  ــات ، يديرها ويدعمها مس ــبكات ومنظوم ، بل هو ش
ــلطة االنقاذ،  ــا اصحاب قرار يف س ــال وأعمال وربم ــار ورجال م وتج
ــكيك والتحريض ، بل يصل  ــم عىل االرجاف والتش وال يقترص عمله
ــتغل عليها  ــاكل واالزمات التي يش ــهام يف صنع املش عملهم اىل اإلس
ــككني ، أو مضاعفتها ، أو إعاقة حلها من  أتباعهم من املرجفني واملش
ــكلة وتجاهل حلها من  ــكوت عىل املش ــع القرار والتنفيذ ، أو الس موق

موقع القرار والتنفيذ ايضا.
ــع ، فإن املعني بالتحرك اإلجرائي هو من  يحتاج وجوبا  ويف الواق
ــور الخامس ويكفي بقية املتابعني  اىل تعريف وتوصيف دقيق للطاب
ــات  والتعريف ــات  التوصيف ــن  يتضم ــذي  ال ــع  الترشي ــروا  ينتظ أن 

القانونية من باب االطالع والوعي باليشء ال أكرث.
ــرب ترشيعات  ــه مفهومة ع ــمي معروف واليات ــرك الرس وألن التح
ــة ، فإن  ــة االمني ــات الدول ــطة مؤسس ــال وبواس ــوارئ مث ــة الط حال
ــاس وخاصة النخب  ــاؤالت الن ــدو ايضا مثار تس ــكالية اخرى تب إش
ــعبي  ــية واالعالمية واملراقبني ، وتكمن يف كيفية التحرك الش السياس
ملواجهة الطابور الخامس الذي لوح به السيد القائد يف آخر خطاب 

ألقاه بمناسبة جمعة رجب .
ــة وجربنا التحرك  ــر أننا أصحاب تجربة ثوري ــا البد أن نتذك وهن
ــة وليس عرب  ــرق منظم ــار بط ــري من االخط ــة الكث ــعبي ملواجه الش
الفوىض والبلطجة الفردية كما قد يفهم البعض ، ومن أمثلة التحرك 
ــتوري  ــقاط نظام هادي وملء الفراغ عرب االعالن الدس ــعبي اس الش
ــات  ــعبية والحفاظ عىل مؤسس ــة القاعدة عرب اللجان الش ، ومالحق
ــط االمن عرب اللجان األمنية ، وغري  ــة عرب اللجان الثورية، وضب الدول
ــعبي ، وهو ما يمكن أن نجد فيه إجابة  ــكال التحرك الش ذلك من أش
ــعبي ضد الطابور  ــوص كيفية التحرك الش ــاؤالت بخص كافية للتس

الخامس .
ــايض كان يحمل  ــبت امل ــارع املطار الس ــد الجماهريي يف ش الحش
ــائل املفيدة يف هذا الصدد  العديد من الدالالت وبعث الكثري من الرس
ــار  ــاد بحد ذاته يعطي دالالت واضحة عىل ان املس ــكان االحتش ، فم
الثوري اليزال موجودا وأن التحرك ضد الطابور الخامس أن لم يأت 
ــلطات يف حكومة االنقاذ التي تحتاج قراراتها الحساسة اىل  عرب الس
توافق بني أطراف الرشاكة ، فانه سيتم عرب التحرك الشعبي املعروف 
ــار يحذر حكومة  ــارع املط ــاليب الثورية التي كان ش وبالطرق واالس
هادي وقبلها حكومة باسندوة من االضطرار الشعبي الستخدامها .
ــس التحرك فان  ــور الخام ــا ينتظر الطاب ــة القول ، مثلم وخالص
الجماهري ايضا تنتظر بل وترتقب متى ستنطلق الخطوات االجرائية 
ــميا أو  ــو ما يجعل املعنيني رس ــور الخامس ، وه ــاء عىل الطاب للقض
شعبيا امام مسؤولية الوفاء بما فوضهم به الشعب بهذا الخصوص 
ــي أن الطابور الخامس  ــل يشء من هذا فان ذلك يعن ــم يحص ، واذا ل

نجح يف ايقاف التحرك .
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 شعر

 يوسف ابوطالب

َســَقــر ــة  ــاع ق والــمــخــا  جهنم  ــدي  ــي م
ــار والــمــنــدب سعري ــن ال ــــاب جمر  وُذب

ـــا مـــالـــك مفر ـــّدن ـــن تـــعـــدى ح ـــا م ي
ـــع أســري ــا واق ــا ِمــْنــصــاب ي ــا مـــوت ي ي

انتشر الــمــيــاديــن  ــل  ك عــلــى  شعبي 
النفري لــّبــى  للمعركة  الــّنــكــف  ــّب  ش

بر ـــل  ك يف  ُجـــنـــدنـــا  ســـاحـــل  ـــل  ك يف 
ـــايه زمــهــريــر ـــار م تــمــطــر عــلــيــكــم ن

وانتصر إال  حـــرب  شعبي  خـــاض  ــا  م
واألخـــري االول  ــخ  ــاري ــت ال ــه  ل يشهد 

دراسة توسعة محطة ا9وكسجين دراسة توسعة محطة ا9وكسجين 
الرئيسية في إبالرئيسية في إب

محافظ البيضاء يكرم رئيس البعثة الدولية للصليب ا9حمر باليمنمحافظ البيضاء يكرم رئيس البعثة الدولية للصليب ا9حمر باليمنناسا تصدر أول بث مباشر Dطالق صاروخ بتقنية ناسا تصدر أول بث مباشر Dطالق صاروخ بتقنية ٣٦٠٣٦٠ درجة درجة

واتس آب تقدم ميزة استرداد الرسائل "المحرجة" خالل واتس آب تقدم ميزة استرداد الرسائل "المحرجة" خالل ٥٥ دقائق دقائق

ااااالللللللللللللللللججججججججججججججججججججججججججججججججججيش  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
الساحلية 

مشهدمشهد

المعركة لم تبدأ بعد .. المعركة لم تبدأ بعد .. 
إب - سبأ

ــس اللجنة الفنية املكلفة  ــى محافظ إب عبدالواحد صالح أم التق
ــورة العام بإب  ــفى الث ــفى جبلة العام وهيئة مستش من إدارة مستش
إلعداد دراسة توسعة محطة األوكسجني الرئيسية بمستشفى جبلة 

لتغطية احتياجات املستشفيات املركزية باملحافظة.
وأستمع املحافظ صالح خالل اللقاء الذي حرضه وكيل املحافظة 
األول عبدالحميد الشاهري ومدير مستشفى جبلة الدكتور عبدالله 

املطري من اللجنة إىل رشح حول املرشوع ومكوناته واحتياجاته.
ــعة وحدات تعبئة  ــمل توس ــارت اللجنة إىل أن املرشوع سيش وأش
ــية وتنقيتها وكذا وحدات  ــجني الرئيس الهواء والتربيد وتركيب األوكس
ــية والتعبئة الرئيسية  ــية لألوكسجني والتوزيع الرئيس الخزن الرئيس
لألسطوانات .. مبينة أن هذه التوسعة ستسهم يف تغذية مستشفيات 
إب وتغطية احتياجاتها بـ 200 أسطوانة يومياً عرب الشبكة الرئيسية.

ــة وتوفري  ــاد الدراس ــاء باعتم ــالل اللق ــظ صالح خ ــه املحاف ووج
ــجني  ــة لألوكس ــفيات إب بحاجة ماس ــا كون مستش ــادر تمويله مص
ــاء املحافظة والنازحني  ــن املرىض من أبن ــه تزايد أعداد كبرية م وتواج
ــن مختلف  ــازح م ــتمائة ألف ن ــن س ــم إىل أكرث م ــل عدده ــذي يص ال

املحافظات.

ــد األول من نوعه،  ــارش يع ــا ببث مب قامت ناس
ــة البعثة املدارية  ــالق الصاروخ يف مهم للحظة إط

Cygnus بتقنية 360 درجة.
ــاة  قن ــىل  ع ــارش  املب ــث  الب ــرش  ونُ

"NASATelevision" عىل يوتيوب، يوم 18 أبريل.
 ATK ــال ــع أوربيت ــا بالتعاون م ــت ناس ووضع
ويونايتد النش Alliance (املطور لصاروخ أطلس 
ــة Cygnus إىل  ــة الفضائي ــينقل املركب ــذي س 5 ال
ــد حوايل 92  ــة)، 4 كامريات عىل بع ــة الدولي املحط

مرتا من الصاروخ.

الثورة / محمد املشخر/
ــظ محافظة البيضاء   ناقش محاف
ــالل لقائه   ــوري خ ــد املنص ــيل محم ع
رئيس البعثة الدولية للصليب األحمر 
ــب دعم  ــت جوان ــندر ف ــدويل اليكس ال
ــذا احتياجات  ــة باملحافظة وك التنمي
ــة  النظاف ــاالت  مج يف  ــة  املحافظ
ــرصف الصحي  ــاه وال ــني واملي والتحس
ــه اللجنة  ــم الذي تقدم وجوانب الدع
ــبيل  ــر يف س ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــة التنمية والتطوير يف  النهوض بعملي

املحافظة .
ــذي حرضه  وكيل  ــالل اللقاء ال وخ
ــني عام  ــاوري وأم ــر امل ــة مطه املحافظ
ــد العكام  ــرداع احم ــس املحيل ب املجل

ــتوى  مس ــوري  املنص ــظ  املحاف ــن  ثم
ــة الدولية  ــه اللجن ــذي تقدم الدعم ال
ــر لدعم جهود التنمية  للصليب األحم
ــاع  قط يف  ــا  وخصوص ــة  املحافظ يف 
النظافة والتحسني بمدينة رداع, داعيا 
ــاعدات  ــتوى الدعم واملس ــع مس إىل رف
ــات املحافظة  ــب واحتياج وبما يتناس

ــهدها  تش ــي  الت ــكانية  الس ــة  والكثاف
محافظة البيضاء ومدينة رداع .

ــظ محافظة  ــام محاف ــاء ق ويف اللق
ــوري  املنص ــد  محم ــيل  ع ــاء  البيض
بتكريم رئيس وأعضاء اللجنة الدولية 
ــدويل وذلك تقديرا  ــب األحمر ال للصلي
ــم  ــل يف دع ــم الفاع ــهاماتهم ودره إلس

ــة  بمحافظ ــة  التنمي ــال  وأعم ــود  جه
ــي  قطاع يف  ــا  وخصوص ــاء  البيض
النظافة والتحسني بمدينة رداع واملياه 

والرصف الصحي .
ــام رئيس البعثة  ويف ختام اللقاء ق
ــب االحمر الدويل ومعه  الدولية للصلي
ــيد  ــة الفرعية بصنعاء س رئيس البعث
ــليم املحافظ املنصوري  اسد الله بتس
ــرصف الصحي  ــاص بال ــفاط الخ الش
ــاء رداع والبالغة  ــة مياه البيض ملؤسس
ــذي  وال ــال  ري ــون  ملي  61 ــه  تكلفت
ــهم يف الحد  ــيدخل الخدمة وسيس س
ــه املنطقة  ــل وما تعاني ــن أعباء العم م
ــل  مناه يف  ــدادات  االنس ــراء  ج ــن  م

الرصف الصحي.

ــىل  ــس آب اآلن ع ــل وات يعم
يف  ــاعدنا  تس ــدة  جدي ــيلة  وس
ــة  املحرج ــائل  الرس ــرتداد  اس

خالل 5 دقائق من إرسالها.
وظهرت امليزة مؤخرا بشكل 

مؤقت يف أحدث إصدار لـ واتس 
ــا تتعلق  ــد أنه ــا، وُيعتق آب بيت

بالرسائل التي لم تُقرأ بعد.
ــة دييل ميل  ــرت صحيف وذك
ــم  ل آب  ــس  وات أن  ــة،  الربيطاني

ــذا األمر بعد، ولكن  تعلق عىل ه
ــري املعروف موعد  ال يزال من غ
ــق  التطبي ــالق  إط ــال  احتم أو 
ــة لجميع  ــزة، لتكون متاح للمي

املستخدمني.

ــاء  أبن ــائر  وس ــة  اليمني ــل  القبائ ــري  نف
ــتعداد  ــات ملواجهة العدوان واالس املحافظ
ــي والعزيمة القوية  ــاحل الغرب ملعركة الس
ــالح  ــال والس ــات بالرج ــذه الجبه ــد ه لرف
ــات  ــاف معطي ــداد أض ــل االم ــال وقواف وامل
كبرية وهامة ملعادلة ثبات الجيش واللجان 

يف جبهات الساحل الغربي .
ــس  ام ــل  تكل ــة  املعادل ــذه  ه ــى  معط
ــان يف  ــش واللج ــة للجي ــارات نوعي بانتص
ــام القادمة  ــا األي ــار، فيم ــل الن ــط جب محي

حبىل باملفاجآت.


