
التي  • التحقيقات  أن  أمس  كشفت  سعودية  مصادر   
اجريت أمس بشأن حادثة اسقاط المروحية السعودية 
(بالك هوك" في مأرب اثبتت أن الطائرة سقطت بنيران 
صديقة ، في اشارة إلى االنباء التي تحدثت عن سقوط 
المروحية التي كانت تقل 13 ضابطا سعوديا بصاروخ 
اماراتي اطلق بالخطأ على الطائرة ما ادى إلى تحطمها 

ومصرع جميع من فيها بالقرب من معسكر تداوين.

حول  • السعودي  العدوان  ذرائع  من  السخرية  بلغت   
مخططه الحتالل ميناء الحديدة الذي قال أنه يهدف 
لمنع تهريب ايران السالح إلى اليمن حد قول احدهم إن 
نظام مملكة الدواعش السعودية سيعود لتبرير هزائمه 
ابطال الجيش واللجان الشعبية  المروعة على أيدي 
اليمنية بأن كائنات فضائية هي من تهرب السالح إلى 

اليمن  بما فيهم "غراندايزر".
االزمة االقتصادية الطاحنة في السعودية دفعت نظام  •

الطرق  ضرائب  نظام  بتطبيق  الشروع  إلى  سعود  آل 
للشاحنات التجارية  وهو نظام جباية يسعى لفرض 
في  تسير  التي  الشاحنات  كل  على  ضريبية  رسوم 
دولية  شركة  وعبر  السعودية  االراضي  في  الطرقات 
رفض  وسط  الجديد  لجباية  نظام  تطبيق  ستتولى 
كاهل  ارهقت  التي  هذه  الجباية  ألنظمة  واسع  شعبي 
بن  مملكة  في  شيء  كل  تطال  وصارت  السعوديين 

سلمان.
 آخر مظاهر الهزيمة والرعب السعودي في المحافظات  •

الجنوبية برزت إلى الواجهة مع شروع  نظام آل سعوي 
المحافظات  من  الصوماليين  الالجئين  آالف  بنقل 
الجنوبية اليمنية إلى الصومال بالتزامن مع ترتيبات 
تنظيما  يديرها  سعودية  تدريب  معسكرات  لفتح 
الكتائب  لتغذية  مقديشو  في  وداعش"  "القاعدة 
االرهابية التي يديرها النظام السعودي في المحافظات 

الجنوبية اليمنية.
في  • تداوين  معسكر  امس  سادت  شديدة  توتر  حالة 

مأرب حيث تتمركز كتائب العدوان  السعودي االميركي 
االميركي  السعودي  الصراع   خلفية  على  والمرتزقة 
الذي تصاعد غداة اسقاط المروحية السعودية (بالك 
هوك"، فيما  قالت مصادر محلية إن كتائب آل سعود 
اوقفت امس طاقم الدفاع الجوي المسؤول عن بطاريات 
الدفاع الجوي، وسط حالة هلع  "باتريوت" ومنظومة 

واسع في المعسكر.

حركة " حركة " ٢١٢١ ابريل" السعودية تتوعد باحتجاجات شعبية  ابريل" السعودية تتوعد باحتجاجات شعبية 
مناهضة لنظام آل سعودمناهضة لنظام آل سعود

عاصفة تغريدات لوقف العدوان وكسر الحصارعاصفة تغريدات لوقف العدوان وكسر الحصار

أفعى "طائرة" تنقض على رجل وتثير الرعبأفعى "طائرة" تنقض على رجل وتثير الرعباليابان تدرج كتاب هتلر "كفاحي" كمادة تعليمية في مدارسهااليابان تدرج كتاب هتلر "كفاحي" كمادة تعليمية في مدارسها

إغالق موسم اصطياد الجمبري في البحر اAحمرإغالق موسم اصطياد الجمبري في البحر اAحمر

ــعودية  ــل الس ــة 21 ابري ــدت حرك  توع
ــعبية مناهضة  ــة ش ــي حرك ــة وه املعارض
ــة  الحاكم ــة  الوراثي ــة  العائل ــات  لسياس
ــراك  ــع  بح ــا  الراب ــعودية يف بيانه يف الس
شعبي يبدأ يوم غٍد الجمعة  21 ، ملناهضة 
ــام الوراثي  ــات التي يتبعها النظ السياس
ــو النفطية  ــع رشكة ارامك ــعود يف بي آلل س
ــني  املوظف ــالوات  ع ــادة  باع ــة  واملطالب
ــادة عالوات  ــني واع ــن املعتقل ــراج ع واالف

العساكر.

ــي  ملك ــام  بنظ ــة  الحرك ــب  تطال ــا  كم
ــعب  ــب من الش ــان منتخ ــتوري وبرمل دس
ومحاكم مستقلة وارجاع صالحيات هيئة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر كاملة.
ــذه الحركة أن  ــىل ه ــون ع ــال القائم وق
االحتجاجات الشعبية تسعى إىل التعبري 
ــية واقتصادية  عن رفض القرارات السياس
ــض القرارات  ــري عن رف ــعود والتعب آلل س
ــعودي  القمعية التي انتهجها النظام الس

يف رده عىل املطالب الشعبية.

ــة  ــس عاصف ام ــاء  ــت مس انطلق
ــة التي ينظمها  ــدات السادس التغري
ــب لتوجيه  ــطون يمنيون وأجان ناش
رسالة إىل العالم تطالب بموقف دويل 
ــعودي  ــف العدوان الس ــأنه وق من ش

االمريكي عىل اليمن ورفع الحصار.
وشارك آالف اليمنيني والناشطني 
ــن دول عربية واجنبية  الحقوقيني م
عدة يف العاصفة عرب آالف التغريدات 
ــع التدوينات املصغر "تويرت "  يف موق
ــالة بصوت  ــن خاللها رس موجهني م
ــل  ــده التدخ ــم تناش ــد إىل العال واح
ــار عن  ــع الحص ــدوان ورف ــف الع لوق
الشعب اليمني املستمر منذ اكرث من 
عامني، فضال عن كشفهم أبرز جرائم 

العدوان السعودي يف اليمن.

ــتخدامها  باس اليابان  اعرتفت 
ــروي  ي ــذي  ال ــي"  "كفاح ــاب  كت
ــم النازي  ــة للزعي ــرية الذاتي الس
ــها  مدارس يف  ــر،  هتل ــف  أدول
ــا لتقارير  ــراض تعليمية، وفق ألغ

وسائل اإلعالم.
ــد  بع ــرتاف  االع ــذا  ه ــي  ويأت
ــن  م ــط  فق ــابيع  أس ــة  بضع
ــوم  ــتخدام املرس املوافقة عىل اس
ــدل  للج ــري  املث ــوري  اإلمرباط
ــب  وبحس ــة"،  تعليمي ــادة  كـ"م
ــة  موافق ــإن  ف ــي  يابان ــر  تقري
إدراج  ــىل  ع ــة  الياباني ــة  الحكوم
كتاب هتلر سيئ السمعة "كمادة 
ــوم الجمعة  ــدرس" يف املدارس ي ت
ــة  بطريق ــتخدامه  واس ــة،  املاضي
ــرصي  العن ــز  التميي ــجع  تش

سيؤدي إىل ردود فعل صارمة.

ــائل  ــو تناقلته وس ــر فيدي أظه
ــة لثعبان  ــات مرعب ــالم لحظ اإلع
ــاب  ب ــف  خل ــن  م ــأة  فج ــر  يظه
ــاء  ــد أحي ــال يف أح ــم رج ويهاج

تايالند.
ــادم، أفعى  ويبني الفيديو الص
ــواء،  اله يف  ــري  تط ــا  وكأنه ــأر  الف
ــالء بصدد  ــا كان أحد العم عندم
ــت يف حي  ــاب مقهى إنرتن ــح ب فت
ويست تشاي تشان، يف محافظة 

أنغ ثونغ التايلندية.
ــض  ــىل ع ــى ع ــت األفع وأقدم
ــث  حي ــئ  مفاج ــكل  بش ــل  الرج
ــة  ــا يف محاول ــري أرض ــقط األخ س
الزاحف،  ــوان  للتخلص من الحي
ــر داخل مقهى  ــا أثار الذع وهو م

اإلنرتنت.
وتظهر زاوية مختلفة للفيديو 

ــدة  ــن وح ــز م ــو يقف ــان وه الثعب
ــاه  ــى باتج ــارج املقه ــن خ تخزي

الباب مبارشة.
ــأر بأنها غري  ــرف أفعى الف وتع
ــامة، حيث تقتل فريستها عن  س
ــاف حولها وخنقها،  طريق االلتف
ويشري اسمها إىل أنها تقتات عىل 
ــا تتغذى  ــال عن أنه ــرئان، فض الف

ــوارض  الق ــن  م ــرى  أخ ــواع  بأن
ــور  والطي ــرية،  الصغ ــات  والثديي
والسحايل وهي بارعة يف التسلق.
ــذا النوع  ــىل الرغم من أن ه وع
ــام  ــري قاتل أو س ــي غ ــن األفاع م
ــة  مرعب ــت  كان ــة  التجرب أن  إال 
ــل  للرج ــبة  بالنس ــري  كب ــكل  بش

وللحارضين يف املكان.

ــمكية إغالق موسم اصطياد الجمربي الساحيل  أعلنت وزارة الرثوة الس
ــاه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1  ــة البحر األحمر من املي بمنطق

سبتمرب 2017م.
ــماك  ــاد إىل أن فرتة تكاثر أس ــم االصطي ــالق موس ــوزارة إغ ــت ال وأرجع
ــات هيئة أبحاث  ــب دراس ــهر أبريل من كل عام بحس ــربي تبدأ يف ش الجم

علوم البحار .
ــخة منه كافة  ــبأ" نس ــرار الصادر عنها تلقت "س ــوزارة يف الق ــت ال ودع
ــربي  ــاد الجم ــة الصطي ــاد املخصص ــدات االصطي ــع مع ــن إىل رف الصيادي
ــاط لصيد  ــة أي نش ــن ممارس ــذرة م ــددة.. مح ــة املح ــاحيل يف املنطق الس

الجمربي خالل فرتة إغالق املوسم .
وحثت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر وهيئة 
ــرار وفقاً  ــراءات القانونية لتنفيذ الق ــاذ اإلج ــوم البحار إىل اتخ ــاث عل أبح

لقانون االصطياد ولوائحه.

وفاة مواطنين اثنين دهسًا بطقم وفاة مواطنين اثنين دهسًا بطقم 
لمليشيات المرتزقة في الجوفلمليشيات المرتزقة في الجوف

ــم  بطق ــاً  دهس ــان  مواطن ــويف  ت
ــة  مرتزق ــيات  ملليش ــع  تاب ــكري  عس
العدوان السعودي األمريكي بمديرية 

الغيل يف محافظة الجوف.
ــبأ) أن  وأوضح مصدر محيل لـ(س
ــكرياً تابعاً ملليشيا املرتزقة  طقماً عس
ــا عىل منت  ــني اثنني كان ــس مواطن ده
ــلمات ما  ــة نارية يف منطقة الس دراج
ــا :  ــور وهم ــىل الف ــا ع أدى إىل وفاتهم
ــد صالح  ــد غليس ، محم ــد محم خال

زبني .

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل
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يوميات الثورة

أم "أربعة وأربعين" وأشياء آخر..!!أم "أربعة وأربعين" وأشياء آخر..!!
ــه إزاء هذا  ــن للمرء أن يطرح ــاؤل إضايف يمك ــم يعد ثمة تس ل
ــتثنائي  ــه األمة وهو بالرضورة واقع اس الواقع املرير الذي تعيش
ــية العربية  ــن األحوال ركود الذهنية السياس ــربر بأي حال م ال ي
وخيبة األمل املمتدة من املحيط إىل الخليج والتي أبتىل بها – مع 
ــديد – حكام األمة الذين تكبلت أعناقهم بالعبودية  ــف الش األس
واالرتماء يف أحضان الخارج ودون إحساس بما تعانيه شعوبهم 
جراء امتداد مرارة الجرح والنزيف الحاد الذي لم يرتك شاردة أو 

واردة إال وأتى عليها ..
أم "أربعة وأربعني"!!

ــة وأربعني  وأم  ــمع عن حرشات أم أربع ــت قريب كنا نس إىل وق
ــمع عن  ــا نس ــل وكن ــة ،ب ــة اليمني ــان باللهج ــق وأم الصبي القوي
القنابل العنقودية واالنشطارية وغريها ،لكننا لم نسمع أبداً عن 
ــراً بإلقائها  ــه الرئيس األمريكي ترامب مؤخ ــل التي وج أم القناب
وسط جبال أفغانستان وفوق أنفاق املجاهدين واملواطنني هناك.
ــة أم القنابل  ــراء كارث ــداد القتىل ج ــى اآلن أع ــم ُيعرف حت ول
هذه..وهي خطوة تبعث برسالة واحدة مفادها أن ثمة جنونا بدأ 
ــاالت جنون البقر  ــة األمريكية الجديدة  بح ــيطر عىل العقلي يس

التي ــ  يبدوــ  أنها تنطبق أكرث عىل جنون ترامب !
هل جاء الدور عىل مرص ؟!

بعد العراق وسوريا ثم ليبيا واليمن ..هل أتى الدور عىل مرص 
السييس وجرها إىل مربع الفتنة واالحرتاب ؟

هذا عىل األقل ما يبدو يف الصورة البانورامية ملا يجري داخل 
ــة  ــا الوطني ــح لوحدته ــتهداف الواض ــاً واالس ــة راهن أرض الكنان
ونسيجها االجتماعي .. وبالتايل جرها إىل مشكالت قديمة كإثارة 
ــيحي وغريها من  ــتهداف مكونها املس ــب ) واس ــة (الحالي قضي
ــات االقتصادية واالجتماعية الراهنة التي تحكم الخناق  التحدي
ــاع  ــي األمرين جراء اتس ــات يعان ــرصي الذي ب ــىل املواطن امل ع
ــته يبيعون فيه  ــة املعاناة ،خاصة وان هذا املواطن يرى ساس رقع
ــاركة يف قوات  ــداء من املش ــب ابت ــيب أو رقي ــرتون دون حس ويش
ــن أو يف غريها من االنخراط يف مواقف  ــف العدوان عىل اليم تحال
ــدر ما ترتب  ــأي حال من األحوال بق ــعب املرصي ب ال تخدم الش

عليه أعباء إضافية يف هذا الزمن العربي الردىء .
.الوزير الذي بح صوته..!

بح صوت املهندس هشام رشف منذ تسنمه حقيبة الخارجية 
يف حكومة اإلنقاذ الوطني وهو يدعو الخارج املتكالب عىل اليمن 
إىل تغليب صوت العقل والنظر إىل معاناة اإلنسان اليمني الذي 
يتعرض اليوم لشتى أصناف العدوان والحصار واإلبادة مع سبق 

اإلرصار والرتصد !
ــري دون أن يرف جفن لهذه الدول املعتدية  ــاً أن  ذلك يج علم
ــاندة وعىل الرغم من ذلك ال زال الوزير هشام رشف يف دأب  واملس
ال ينقطع مع مالحظة محدودية اإلمكانات وغياب دائرة التغطية 
ــدرت الوزير يف  ــالً عن ق ــدوان ،فض ــة يف هذا الع ــة الضالع األممي
اخرتاق جدار الصمت املريب الذي يكلل دول العدوان واالستكبار 
ــل وقوى العدوان يف الخارج إىل  ــك يف دعوته الفرقاء يف الداخ وذل
ــالم عىل أساس ثوابت رفع املظلومية عن هذا  مد يد الحوار والس

الشعب الصامد منذ أكرث من عامني .
ــل ــ  ــىل األق ـــ ع ــح ـ ــو ينج ــام رشف وه ــر هش ــة للوزي التحي
ــات والهيئات  ــد املنظم ــاة إىل عدي ــذه املعان ــوت ه ــال ص يف إيص

اإلنسانية اإلقليمية والدولية التي تتحرك عىل استحياء!.
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محمد أحمد مفلح

رضي  عرضه  على  أرضه  يف  رضي  هو  من 
ــرية مـــا بــقــي فــيــهــا  جـــدال  ــص كــلــمــه ق

يحتضـي  ــه  ــرام ــك ال دون  ــن  م والــرجــل 
ـــال  ـــرج ال بـــني  مــنــزلــه  لـــه  فــمــا  وإال 

ــي ثــــار الــيــمــن بــايــنــقــضــي  ــض ــق ــن ــاي ب
ــم والـــعـــيـــال  ــاج ــم ــج ــال ــــوّيف ب ــــان لــــو ب

ــك ريب مــــا  فضي  ــن ب ــودي  ــع ــس ــل ل قـــل 
مــال  رأس  أكـــرب  نملك  اهللا  ــة  ــاع ط يف 

ـــوره عــلــى الــعــالــم يضي نــصــر الــيــمــن ن
ــزوال  ــل ـــال حــكــمــه ل ــم مــهــمــا ط ــل ــظ وال
لـــلـــرجـــال اســتــنــهــضــي ــــوة اهللا  ق ـــا  ي

ــال ــك االت عليك  اهللا  ــا  ي الــقــضــاء  حـــان 

التي  يحقيقات 

مشهدمشهد

ــاحلية  ــة الكدحة الس ــكان منطق ــن س ــني م ــات املدني ــه مئ يواج
ــيا الفار هادي  ــز الذين أرغمتهم مليش ــوزع  بمحافظة تع ــة م بمديري
ــات اوضاعا  ــزوح إىل مخيم ــىل الن ــابق ع ــزب االصالح يف وقت س وح
ــيا حزب  ــب املرتزقة من مليش ــية بعدما انخرطت كتائ ــانية قاس انس
ــات اإلغاثية التي ُمنحت  ــعة باملعون االصالح يف عمليات متاجرة واس

لهؤالء املدنيني االبرياء خالل الفرتة املاضية.
ــن تحولوا إىل  ــالح الذي ــادات حزب االص ــن أن قي ــكو هؤالء م ويش
ــاتهم ويتاجرون بمعوناتهم  ــتثمرون مأس منظمات مدنية إغاثية يس
جهارا نهارا فيما يكتفون بتصويرهم  لتقديمهم للعالم كضحايا رصاع 

داخيل وليس عدوانا همجي قتل عرشات اآلالف ورشد املاليني.
تجارة الحروب القذرة  تجارة الحروب القذرة  

يحتفل •  الصرييف  حسن  عبدالله  الزميل 
اليوم بزفاف نجله، "محمد" يف قاعة امللوك 

تهانينا
امس •  احتفل  الداعري  حسني  الدكتور 

بزفافه .. تهانينا 

أخبار قصيرة

استخراج حجر وزنه ١٫٣٦ كلغ من جسم هندي!

ــيوم تكون  ــتخراج حجر من الكالس ــع رجل هندي لعملية جراحية الس خض
داخل مثانته، وزنه 3 باوند ما يعادل نحو 1.36 كلغ.

ــفى بعد  وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إىل املستش
معاناته من ألم مفاجئ يف بطنه.

وبعد الفحص عن طريق األشعة السينية، اكتشف األطباء حجرا يبلغ طوله 
11.5 سم وعرضه 17 سم، داخل مثانة باتيل.

ــاعة ونصف إلزالة الحجر من جسم املريض،  ــتغرق الجراحون حوايل س واس
ــاد  ــيناث يف فلس ــفى رسي س وقد تم تصوير فيديو للعملية الجراحية يف مستش
ــتخراج الكتلة  ــل اس ــم يكافحون من أج ــاء وه ــن خالله األطب ــر م ــد، يظه بالهن

املتحجرة من دون التسبب يف أية أرضار للمريض.
ــت أعاني من  ــكل جيد وقال: "كن ــدأ باتيل بالتعايف بش ــبوع ب ويف أقل من أس

األلم الشديد خالل األيام القليلة املاضية، وبعد العملية، أنا أشعر بتحسن".


