
ــكرية ميدانية  ــادر عس ــفت مص كش
ــة العدوان  ــى مرتزق ــض رصع ــة بع هوي
ــوا مرصعهم أمس  ــن لق ــعودي الذي الس
ــعبية وتم  ــش واللجان الش بنريان الجي
التعرف عىل هوياتهم يف جبهتي ميدي 

ومأرب.
ــب  بحس ــة  املرتزق ــى   رصع ــني  وب

ــادي يف صفوف املرتزقة يف  املصادر القي
ــيالن محافظة شبوة املدعو  جبهة عس
ــداد واملرتزق  ــح عبدالله صالح الح صال
ــي  ــذي لق ــدي ال ــى األحم ــد يحي احم
ــة ميدي  وهو من  ــه أمس يف جبه مرصع
ــة الجعفرية محافظة ريمة  أبناء مديري
ــيا حزب  ــوف مليش ــل يف صف وكان يقات

اإلصالح.
وأشارت املصادر إىل  مرصع القيادي 
ــيل  ــالزم أول /ع ــة امل ــوف املرتزق يف صف
ــرادي واملرتزق  ــار امل ــعيد النج احمد س
ــة رصواح فضال  ــني يف جبه نبيل الحس
ــاء محافظ  ــن أقرب ــة مرتزقة م ــن ثالث ع

مارب املعني من الفار هادي.

من يعرف هؤالء المرتزقة ... ؟من يعرف هؤالء المرتزقة ... ؟

ــيكاجو صن ـ تايمز“،  بيعت صحيفة ”ش
ــرش دون انقطاع  ــي أقدم صحيفة ظلت تُن وه
ــة  ــة، ملجموع ــة األمريكي ــة الجريم يف عاصم
ــغ رمزي قدره دوالر  ــتثمرين يف مقابل مبل مس

واحد.
 ،1844 ــام  ع ــت  أطلق ــي  الت ــة  والصحيف
ــزة ”بوليتزر“ العريقة،  ــزة 8 مرات جائ والحائ
بيعت ملجموعة يديرها مستشار بلدي سابق 
ــدراث، الذي أصبح  ــو إدوين آيزن يف املدينة ه
ــز“، فضًال عن  ــذي لـ“صن تايم ــر التنفي املدي

تكتل من النقابات.
ولم تقدم أي تفاصيل حول هذه الصفقة، 
ــون“  تريبي ــيكاجو  ”ش ــة  صحيف أن  ــري  غ
املنافسة، أفادت بأن الصفقة أبرمت يف مقابل 
ــفت يف  دوالر واحد. وكانت هذه الصحيفة كش
ــابق من السنة عن نيتها رشاء ”صن ـ  وقت س
ــت رفًضا من وزارة العدل  تايمز“، لكنها واجه

التي تخّوفت من احتكار لألخبار اليومية.
ــذا الدوالر الرمزي، ضخ  وعىل الرغم من ه
املستثمرون يف إطار هذه الصفقة 11,2 مليون 
ــاطاتها. ويدل  ــل الصحيفة نش دوالر، لتواص
ــة  ــبوع عىل هشاش ــذا األس ــربم ه ــاق امل االتف

الصحافة األمريكية.
ــد ”بوينرت  ــن معه ــس وارن، م ــال جيم وق
ــة خلصوا  ــي الصحيف ــتيتوت“، إن مالك إنس
ــد أفضل من  ــول عىل دوالر واح إىل أن الحص

إغالق الصحيفة.

ـــد ــــــدوالر واح ــة ب ــي ــخ ــاري ــة ت ــي ــك ــري ــع صــحــيــفــة أم ــي ـــدب ــــــدوالر واح ــة ب ــي ــخ ــاري ــة ت ــي ــك ــري ــع صــحــيــفــة أم ــي ب
ــومات عدة يف متحف اللوفر يف باريس ألرضار جراء  تعرضت رس
ــهدتها العاصمة الفرنسية مؤخرا،  العواصف الرعدية القوية التي ش

عىل ما أفاد املتحف يف بيان.
ــه االلكرتوني إىل  ــرب موقع ــف ع ــرشه املتح ــذي ن ــان ال ــت البي ولف
ــام نيكوال  ــجيل ترسب للمياه إىل الطالء الخارجي للوحتني للرس تس
ــان وعمل لجان فرنسوا دو تروا ، وقد وضعت هذه اللوحات فورا  بوس
يف مخزن املتحف ”كتدبري احرتازي“ فيما تنتظر اإلدارة حاليا تقرير 

أخصائيي الرتميم يف شأن حالة األعمال.
ــتاش  ــحب ثالث لوحات أخرى لجورج دوالتور واوس كذلك تم س
ــيور من مواقع عرضها يف املتحف بسبب آثار مياه عىل الجدران  لوس

حيث تعرض يف قاعات الرسم الفرنيس من القرن السابع.
ــحب  والس ــاحات  املس ــض  بع ــالق  إغ إىل  ــاه  للمي ــرسب  ت وأدى 
ــومات وأيضا يف قسم اآلثار  ــم الرس االحرتازي لبعض األعمال يف قس
ــكل طبيعي صباح  ــة.وكان متحف اللوفر أعاد فتح أبوابه بش املرصي
ــاص جراء  ــكل خ ــاالت املترضرة بش ــض الص ــتثناء بع ــني باس االثن

العواصف الرعدية.

ـــة ـــدي ـــرع ــــعــــواصــــف ال ـــةتــــضــــرر لــــوحــــات فــــي مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر بـــســـبـــب ال ـــدي ـــرع ــــعــــواصــــف ال تــــضــــرر لــــوحــــات فــــي مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر بـــســـبـــب ال

/ 
ــهري احمد   توقع الفلكي اليمني الش
ــل  املقب ــاء  األربع ــهد  يش أن  ــي  الجوب
املوافق 19 يوليو بداية أيام " نجم علب" 
ــف  الخري ــل  فص والدة  ــهد  تش ــي  والت
ــطة  املتوس ــار  األمط ــول  بهط ــز  املتمي

والكثيفة.
ــة  محافظ أن  ــي  الجوب ــح  واوض
ــديدا يف  ــا ش ــهد ارتفاع ــدة ستش الحدي
درجة الحرارة لتصل إىل أعىل معدالتها 
ــي القائل  "اذا دخل  ــرا باملثل اليمن مذك

تموز فار املاء يف الكوز".

الفلكي الجوبي: االربعاء الفلكي الجوبي: االربعاء 
المقبل سيشهد والدة المقبل سيشهد والدة 

فصل الخريففصل الخريف

يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة إل

عبدالله عيل صربي
يوميات الثورة

الصرخة في وجه الصرخة في وجه 
االستكبار!االستكبار!

th.cheifeditor@gmail.com

22 شوال 1438ه - 16 يوليو 2017م - العدد 19232األحد

مشهدمشهد

مثاليا  • ردا  كانت  كمران  جزيرة  إلى  المفاجئة  الصماد  الرئيس  زيارة 
شديد الوضوح على تكرار المبعوث األممي غير المرحب به في اليمن 
نعيقه في مجلس األمن الدولي بشأن صفقة تسليم ميناء الحديدة 
مقابل صرف الرواتب.. ولعل ابلغ رسائلها أيضا أنها قدمت دليال كبيرا 
على تمسك اليمنيين بخياراتهم في الصمود والمقاومة والنهوض من 
بين الرماد، فالقرار سيبقى داخليا مكتوبا بحبر يمني وال مكان  لقوى 

الوصاية بعد اليوم.
شهد العالم الرئيس الصماد أمس يجول في الخطوط  •

مديريات  بين  متنقال  الساحلية  للجبهة  األمامية 
محافظة الحديدة برا وبحرا متلمسا معاناة المواطنين 
العدوان  بطيران  مكترث  غير  همومهم  لهم  ومشاركا 
السعودي اإلماراتي الهمجي الذي نشر قطعه البحرية 
الجو والبحر  الدولية وأقفل  المياه  على طول وعرض 
حتى أنه منع الصيادين من ممارسة نشاطاتهم اليومية 
بال  الجائر  حصاره  وفرض  التحتية  البنية  دمر  بعدما 

هوادة.. هذا رئيسنا أيها الحثالة فأين رئيسكم ؟
الدور الذي يمارسه سفير الفار هادي في األمم المتحدة خالد اليماني  •

يوغل كل يوم في االبتذال بعدما صار نشاطه محصورا في ما يمليه 
ومنها  المتحدة  األمم  في  السعودي  السفير  مكتب  موظفو  عليه 
تحركاته األخيرة في المنظمة الدولية إلقناع سفراء العالم بادعاءات 
استمرار تهريب الصواريخ اإليرانية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وما 
يمثله ذلك من تهديد لخطوط المالحة الدولية في مضيق باب المندب، 
سعيا إلى حشد التأييد الدولي لصفقة ولد الشيخ المشبوهة بتسليم 
ميناء الحديدة لتحالف العدوان السعودي مقابل شروعهم بإجراءات 

صرف رواتب الموظفين.
الركون على مبادرات للحل السياسي تخرج من مكتب  •

المبعوث األممي غير المرحب به في اليمن اسماعيل 
ولد الشيخ ليس إال وهما كبيرا، وإن كان ا لبعض يثق بأن 
تداعيات األزمة الخليجية ستأتي بحل فهو واهم أيضا، 
وكل ما سيأتينا من ولد الشيخ لن يكون سوى مؤامرات 
قرر  أن  منذ  فقط  الدور   لهذا  م  مصمَّ فالرجل  ومكائد 
اللوبي األميركي البريطاني السعودي، إدخاله أروقة  

المنظمة الدولية قبل سنوات للعب الدور القذر.
رئيس التحرير 

كتبت ذات مرة أن "الرصخة" لن يكون لها معنى إال 
ــتكبار،  إذا تحولت إىل صخرة يف طريق الهيمنة واالس
ــيل يظل حجر  ــب العم ــول أن الجان ــك الق وأردت بذل
ــاً  ــع نظري ــي ترف ــعارات الت ــبة للش ــاس بالنس األس
ــرث النظم  ــور .. وما أك ــاعر الجمه ــدف دغدغة مش به
ــعارات الرباقة  ــن صياغة الش والجماعات التي تحس

وتفشل يف تطبيقها عىل أرض الواقع ..
ــة " يف اليمن قد أتت أكلها، حينما  غري أن " الرصخ
ــهم لوحدهم يف مواجهة العدوان  وجد اليمنيون أنفس
ــت الرصخة  ــا، فكان ــىل بالدن ــي ع ــعودي األمريك الس
ــرام  لإلج ــعبي  الش ــض  والرف ــب  الغض ــن  ع ــرياً  تعب
ــت الرصخة  ــعبنا، وكان ــعودي األمريكي بحق ش الس
ــعبي املتواصل  ــود الش ــاً لهذا الصم ــتبقى عنوان وس
ــتبقى  ــوال يوميات العدوان، كما كانت الرصخة وس ط
ــش واللجان  ــارات الجي ــادي الجميل لكل انتص الح
ــوة الصاروخية  ــع كل عملية نوعية للق ــعبية، وم الش
ــدو، وفرضت  ــكري للع ــن التفوق العس ــي حدت م الت

عليه حسابات جديدة لم يكن يتوقعها!
ــي يف معركة الحرية  ــذا الصمود اليمان واألهم أن ه
ــك  ــتقالل، يؤكد بما ال يدع مجاالً للش والكرامة واالس
ــة والوصاية  ــارج الهيمن ــبتمرب بات خ ــن 21 س أن يم
ــي يف املنطقة  ــرشوع الصهيوأمريك ــة وأن امل الخارجي
ــوم عىل صخرة اإلرادة اليمنية  يتحطم وينحرس كل ي
ــب هذا الزخم لوال  الفوالذية التي ما كان لها أن تكتس
ــواعدهم  ــم أطلقوا حناجرهم وس ــة آمنوا بربه أن فتي
ــدت  ــن، فغ ــه والوط ــبيل الل ــم يف س ــرتوا آخرته واش
ــة صخرة بالفعل، ويحق لليمنيني أن يفاخروا  الرصخ
ــتوى التحدي حني  ــوا يف مس ــم – كان ــم – لوحده أنه
ــتئصال كرامة  ــررت الهمجية األمريكية وأدواتها اس ق
ــم  ــم وتاريخه ــم وأرضه ــتباحة دمائه ــني واس اليمني

وحضارتهم!!
ــة الخجىل يف جبال  ــتان اليوم بني تلك الرصخ وش
ــة املدوية يف  ــني الرصخ ــنوات، وب ــل بضع س ــران قب م
ــتان  ــريات واملحافظات .. وش مختلف الجبهات واملس
ــاس قبل  ــا الن ــتضعفة يتخطفه ــة مس ــني فئ ــوم ب الي
ــنوات، وبني قوة شعبية التحمت باألرض وبالناس،  س
فما عاد من يرصخ " أنصارياً " أو " حوثياً "بل يمني، 
ــاً بالجهاد يف  ــه ومؤمن ــلم لل ــم، مس ــي، حر، كري وطن
ــتكبار  ــدوان، وبالرصخة يف مواجهة االس مواجهة الع

العاملي !
ــل، اللعنة  ــكا، املوت إلرسائي ــرب، املوت ألمري ــه اك الل

عىل ( اليهود )، النرص لإلسالم..

جرائم التعذيب لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب تطفح بأول ضحاياها  المدنيين جرائم التعذيب لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب تطفح بأول ضحاياها  المدنيين 
/ 

ــة  محلي ــادر  مص ــدت  أك
ــل  مقت ــأرب  م ــة  محافظ يف 
ــة  رسي ــجون  س يف  ــي  مدن
ــا كتائب  ــري نظامية تديره غ
العدوان السعودي اإلماراتي 
ــأرب يف  ــة م ــة بمدين واملرتزق
أول جريمة تعذيب وحشية 
ــطح بني قائمة  تطفو إىل الس
ــم التعذيب  ــة من جرائ طويل
ــها  تمارس ــي  الت ــاء  واإلخف

مليشيا العدوان السعودي يف هذه املحافظة.
ــد  محم ــل  املعتق أن   ــادر  املص ــت  وأوضح
ــب وحيش   ــراء تعرضه لتعذي ــل ج ــودري قت الع
ــة  ــة يف مدين ــة للمرتزق ــجون الرسي ــد الس يف أح
ــيا خطفته  قبل  ــد أن كانت هذه املليش ــأرب بع م
ــهر من نقطة الفلج باملدخل الجنوبي  سبعة أش

للمدينة.
ــا  فيم ــك  ذل ــي  ويأت
ــطني  الناش ــرشات  ع ــه  وج
ــن تصاعد وترية  تحذيرات م
والتعذيب  ــف  الخط ــم  جرائ
ــفي  التعس ــال  واالعتق
ــجون  الس يف  ــني  للمدني
الرسية التي تديرها مليشيا 
حزب اإلصالح واملوالني للفار 
هادي ومسلحي التنظيمات 
ــز  تع ــة  مدين يف  ــة  اإلرهابي
ــي،  ــي الغرب ــا الجنوب وريفه
ــجون  ــاكات يف الس ــتمرار االنته ــن اس ــال ع فض
الرسية التي تديرها القوات  اإلماراتية الغازية يف 
املحافظات الجنوبية والتي سجلت خالل الفرتة 
املاضية العديد من حاالت الوفاة جراء التعذيب 
ــات املدنيني يف  ــال مئ ــاء واعتق ــال عن اختف فض

ظروف غامضة.

ــران أمس قافلة  ــني بمحافظة عم ــاء مديرية ذيب ــًري أبن س
ــني يف  ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج ــا للجي ــة دعم غذائي

مختلف الجبهات.
ــة التي  ــيري القافل ــالل تس ــة ذيبني خ ــاء مديري ــد أبن وأك
ــان واحتوت  ــران الدكتور فيصل جعم ــا محافظ عم حرضه
ــتعداد  ــة متنوعة، االس ــواد غذائي ــربي وم ــىل العنب الج ع
ــات  ــني يف جبه ــم للمرابط ــل الدع ــن قواف ــد م ــم مزي لتقدي
ــن يبذلون  ــن تقديمه مل ــل ما يمك ــار ذلك أق ــود باعتب الصم

أرواحهم ودماءهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــني من دعم  ــا يقدمه أبناء ذيب ــظ عمران بم ــاد محاف وأش
ــاء ذيبني  ــس غريبا عىل أبن ــك لي ــدا أن ذل ــات .. مؤك للجبه

األحرار والثوار .
ــتمرار الصمود ورفد  وحث املحافظ أبناء املديرية عىل اس
ــال للدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه  الجبهات بالرجال وامل

واستقراره.

قافلة غذائية من أبناء ذيبين قافلة غذائية من أبناء ذيبين 
للمرابطين في الجبهاتللمرابطين في الجبهات

هناك من الرجال األشاوس من ُيتقنون لغة تعاطي 
 ، الجبال  في  يتقنونها  وآخرون   ، البحار  في   المعركة 
وغيرهم يتقنون لغة الصحاري والفيافي وهم يواجهون 
المتردية  من  طويل  طابور  فيه  يصطّف  عدوان  أعتى 
والنطيحة واألقزام واألزالم وما أكل البغي من ارتزاٍق وبيٍع 

للوطن .
لكّن القليل من صقور المعركة الميدانية والسياسية 
مع العدّو الغاشم يتقنون لغة المواجهة على كّل الُصعد ،  
ويوجهون رسائلهم العظيمة لتبقى منهاج حياٍة عملّية 
تُتلى لألجيال القادمة .. إلى أبد النضال والحرية .. وذاك 

محط مقالي هذا.
في صباح يوم الجمعة 14/7/2017م فاجأ الرئيس 
صالح الصماد رئيس المجلس السياسي األعلى القائد 
اللواء  الدفاع  وزير  وبرفقته  المسلحة  للقوات  األعلى 
الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء 
بمحافظة  كمران  جزيرة  أبناء  الغماري  محمد  الركن 
الحديدة بزيارته لهم وتفقُّد أحوالهم ومالمسة معاناتهم 
الذي  األمريكي  السعودي  العدوان  بها  تسبب  التي 
التحتية  بنيتها  مدمراً  دائم  بشكل  الجزيرة  يستهدف 
الحالة  تضّرر  عنه  نتج  الذي  األمر  الحيوية  ومرافقها 

المعيشية للسكان وتفاقم األزمة اإلنسانية هناك .
هذه الزيارة من وجهة نظري ليست عادية وإنما هي 

استثنائية لشخصية استثنائية وفي ظرف استثنائي ..
ففي الوقت الذي لم يفق فيه بعد بنو سعود من صدمة 
داخل  وتوغله  الحدود  لجبهات  الصماد  الرئيس  زيارة 
األراضي التابعة لمملكة بني سعود والتي أصبحت تحت 
دول  صدم  الشعبية  واللجان  الجيش  أبطال  سيطرة 

العدوان بزيارته لجزيرة كمران .
فزيارة لؤلؤة جزر البحر األحمر " كمران " التي تبعد 
عن الساحل الغربي للصليف 6كم وتمثل الحزام األمني 
لميناء الصليف تعتبر خطوة نوعية ولها دالالت ورسائل 
جزيرة  موقع  أخذ  يتم  فعندما  وهامة..  كبيرة  وأبعاد 
كمران بالحسبة المادية والعسكرية بل وبالمنطق فإنه 
من المفترض أن تكون تحت سيطرة دول العدوان لكن 

المقاتلين  أسطورة  يمثل  أصبح  الذي  اليمني  المقاتل 
وتمكن  بل   ، ممكنا  المستحيل  جعل  العالم  هذا  في 
ثم  الله  بفضل  واستطاع  العسكري  المنطق  إلغاء  من 
بفضل  استبساله وصموده وثباته أن يتجاوز الماديات 
بل واخترع نظريات لوجستية عسكرية جديدة سيتم 

دراستها في الكليات العسكرية مستقبال ..
كما أن زيارة الرئيس الصماد لجزيرة كمران الواقعة 
تحت االستهداف المباشر من قوات العدوان وفي وضح 
أحوال  وتفقد  العليا  العسكرية  القيادات  وبرفقة  النهار 
المرابطين األبطال هناك أتت لتكشف للعالم مدى ضعف 
دول العدوان رغم كل ما يمتلكونه من عتاد وقوة ومدى قوة 
وشجاعة أبناء اليمن قيادة وشعباً رغم بساطة ما يمتلكه 

التحدي  أهمها  رسائل  حملت  الزيارة  أن  إلى  إضافة   ،
واالستعداد للمواجهة والثبات حتى النصر .

كذلك فإن الزيارة أتت كردٍّ عملّي على إحاطة مبعوث 
بني سعود ولد الشيخ التي أدلى بها في 12/7/2017م 
والذي طالب فيها أمام مجلس األمن بتسليم الحديدة 
وسنحمي  تنفيذه  يستحيل  طلبكم  أن  الرد  ،ومفاد 
الحديدة وستتحول إلى ثقب أسود يلتهم كل من يحاول 

االقتراب منه .
لسقطرى  اإلستراتيجية  األهمية  أن  المعروف  ومن 
على  تشرف  كونها  من  تأتي  كمران"   " االحمر  البحر 
الغربية،  جهتها  من  المارة  الدولية  المالحة  خطوط 
وكذلك تحكّمها في رأس عيسى والصليف .. األمر الذي 
للغاية  مهما  استراتيجيا  عسكريا  موقعا  تمثل  جعلها 
السيطرة  العدوان  دول  وتحاول  حاولت  لذلك  ونتيجة 
عليها وبذلت المستحيل لقاء ذلك لكن اليمنّي أسطورة 
 ، سراب  إلى  محاوالتها  وحّول  أفشلها  المقاتلين 

وسيستمّر إلى أن يتحقق النصر العظيم .
الصماد  الرئيس  زيارات  إن   ، نقول  أن  لنا  يبقى 
بأشكالها المتعددة لجبهات الحدود والساحل الغربّي 
هي باختصار رسالة قوّية يفقهها من وصلت إليهم محلياً 
 ، البر والبحر  وإقليمياً وعالمياً مفادها " نحن هنا في 

فأين أنتم ..! " .

الرئيس يف جزيرة كمران .. 
دالالت وأبعاد

محمد عبدالقدوس الرشعي 


