
وقفة لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة إبوقفة لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة إب
إب-سبأ

ــة احتجاجية بعد  ــة إب أمس وقف ــوي يف محافظ ــيل الكل ــم مرىض الغس  نظ
ــبب نفاد  ــورة العام عن العمل بس ــفى الث ــيل الكلوي بمستش توقف مركز الغس

املحاليل واملواد الخاصة بالغسيل.
ــانية وأصحاب  ــد املرىض الجهات املختصة و املنظمات الدولية واإلنس و ناش
ــم وحياة مئات  ــيل إلنقاذ حياته ــات الغس ــر الحية برسعة توفري جلس الضمائ

الحاالت التي يستقبلها املركز من عدة محافظات .
ــن املحاليل ومواد  ــز باحتياجاته م ــة إىل دعم املرك ــاركون يف الوقف ودعا املش

الغسيل بكميات كافية بما يضمن عدم توقفه واستمرار خدماته للمرىض .

ــايل والبحث  ــم الع ــوزارة التعلي ــات ب ــة املعلوم ــق مركز تقني يطل
ــبوع املقبل محرك البحث عىل شبكة اإلنرتنت الخاص  العلمي األس

بمكتبات املؤسسات التعليمية يف اليمن.
ــي الدكتور  ــث العلم ــايل والبح ــر التعليم الع ــب وزي ــح نائ وأوض
ــة اإللكرتونية  ــني البواب ــيتم تدش ــبأ) أنه س ــامي لـ(س عبدالله الش
ــة وربطها يف  ــات الحكومية واألهلي ــة مكتبات الجامع ــة بكاف الخاص
ــدة تتيح للباحثني  ــيلة إلكرتونية واح بوابة موحدة بهدف توفري وس
ــات اليمنية  ــا املكتب ــي تحتويه ــع الت ــث يف املواضي ــني البح واملهتم

التابعة للمؤسسات التعليمية ومراكز الدراسات والبحوث اليمنية.
ــار إل? أن البوابة ستوفر للباحثني الجهد والتكاليف والوقت  وأش
للبحث عن أي مواضيع تتعلق بأبحاثهم بسهولة وتسهم يف تحسني 
ــات اليمنية  ــني وربط املكتب ــني الباحثني واملهتم ــا وب ــل بينه التواص
ــاط  ــاركة املعلومات واملعرفة يف أوس ــني مش ــع بعض وصوالً لتحس م

املجتمع.
ــتوثق وتعيد نرش  ــامي أن البوابة اإللكرتونية س وأكد الدكتور الش
ــة يف اليمن بما يف ذلك  ــات البحثي اإلصدارات التي أنتجتها املؤسس
ــطة التطبيقية  ــتري أو الدكتوراه أو األنش ــواء املاجس األطروحات س

وإتاحتها للباحثني واملهتمني لالستفادة منها.

تعز / سبأ
ــز  ــظ تع ــأن محاف اطم
ــس  أم ــدي  الجن ــده  عب
ــيخ عبد  الش ــة  عىل صح
ــيخ  والش الجابري  ــويل  ال
ــن  اللذي ــريش  الق ــيل  ع
ــريان  ط ــتهدفهما  اس
ــعودي  الس ــدوان  الع
يف  ــه  ومرتزقت ــي  األمريك
ــرشف  ــزة وال ــات الع جبه
ــان  يدافع ــا  والبطولةوهم
ــه  وأمن ــن  الوط ــن  ع

واستقراه.
ــالل الزيارة  ــدي خ ــظ الجن ــاد املحاف وأش
ــيخ الجابري والشيخ  باملواقف اإليجابية للش

ــف  مختل يف  ــريش  الق
مراحل النضال الوطني .. 
حاثا املعنيني باملستشفى 
ــة  والعناي ــام  االهتم ــىل  ع

بحالتهما الصحية.
 - ــا  جانبهم ــن  م
ــري والقريش – عربا  الجاب
وامتنانهما  تقديرهما  عن 
ــن محافظ  ــذه اللفتة م له
ــال  ــويل أبط ــذي ي ــز ال تع
ــان  واللج ــش  الجي
ــام  ــل االهتم ــعبية ج الش

والرعاية.
ــتمرار النضال لتحرير الوطن من  وأكدا اس

الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم.

ــريان املدني  ــة للط ــة العام ــس الهيئ ــد رئي أك
ــة  الجمهوري أن  ــادر  عبدالق ــد  محم ــاد  واألرص
ــيادة تامة عىل كل مطاراتها  اليمنية دولة ذات س
ــاوية مع كل  ــا الجوي ولها حقوق متس و فضائه
ــدويل  ــي ال ــريان املدن ــة الط ــا التفاقي الدول،طبق

والقوانني واألنظمة واملواثيق الدولية.
جاء ذلك يف الرسالة التي بعثها رئيس الهيئة اىل 
ــريان املدني الدويل (اإليكاو)  األمني العام ملنظمة الط

السيدة فانغ ليو وتلقت (سبأ) نسخة منها.
ــدوان  ــف الع ــالة أن دول تحال ــت الرس وبين
ــريان عىل  ــت حظر الط ــعودية فرض ــادة الس بقي
ــادس  ــانية يف الس ــالت املدنية واإلنس كافة الرح
من نوفمرب الحايل من وإىل مطاري عدن وسيئون 
الدوليني للجمهورية اليمنية اللذين كانا يعمالن 
ــرية بعد إغالق مطار صنعاء الدويل  يف األونة األخ
ــي الجمهورية اليمنية  ــان الرئييس ملواطن الرشي
ــد كل  ــه بع ــادة فتح ــع إع ــن املتوق ــذي كان م ال

ــانية، مشريا  ــدات الدولية والرضورة اإلنس املناش
ــغل واحد  ــالت كانت محصورة يف مش اىل ان الرح
ــع رحلة  ــة بواق ــة اليمني ــوط الجوي ــي الخط وه

واحدة لكل مطار.
ــذ  ــالق املناف ــرار إغ ــالة إىل أن ق ــت الرس ولفت
ــالت املدنية  ــبب يف إيقاف كافة الرح ــة تس الجوي

ــاة  ــذي أدى إىل تفاقم مأس ــل األمر ال ــكل كام بش
ــن كليا  ــزل اليم ــم وع ــارات العال ــني يف مط العالق
ــني اليمنيني فضال عن  ــة كل املواطن ــد حرك وتقيي
ــدادات الحيوية  ــة أمام اإلم ــل حركة املالح تعطي
ــباب  ــفر ألس ــني يف الس ــام الراغب ــة وأم والتجاري

عالجية ودراسية وغريها.

ــي  املدن ــريان  للط ــة  العام ــة  الهيئ ــت  وطالب
واألرصاد منظمة الطريان املدني الدويل(اإليكاو) 
ــىل  ع ــة  اليمني ــة  الجمهوري ــيادة  س ــرتام  باح
ــات التي  ــاف التدخالت واملمارس ــا وإيق مطاراته
ــني  ــكل القوان ــا ل ــا وواضح ــاكا رصيح ــد انته تع
ــق الدولية ذات الصلة باعتبارها  واللوائح واملواثي
عضوا يف منظمة الطريان املدني الدويل (إيكاو).

كما طالبت الهيئة بإلزام دول تحالف العدوان 
ــر املفروض عىل كل  ــعودية برفع الحظ بقيادة الس
ــتئناف  املنافذ الجوية يف الجمهورية اليمنية واس
ــالت ذات  ــة باعتبارها رح ــالت املدني ــع الرح جمي
يف  ــاركة  مش ــارات  مط ــن  م ــع  وتقل ــي  مدن ــع  طاب
ــات األمنية  ــع للمعايري واملتطلب ــف وتخض التحال
ــن  ــادرة م ــات الص ــية والتوصي ــد القياس والقواع
ــرتام حقوق  ــا باح ــة إىل مطالبته ــكاو باإلضاف اإلي
ــان اليمني الذي نص عليه اإلعالن العاملي  اإلنس

لحقوق اإلنسان التي كفلتها األمم املتحدة.

الحديدة / سبأ 
ــاء  املين ــة  مديري ــاء  أبن ــم  نظ
ــة  ــس وقف ــدة أم ــة الحدي بمحافظ
ــتمرار  باس ــد  للتندي ــة  احتجاجي
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
وارتكابه مجازر بحق أبناء الشعب 

اليمني.
ويف الوقفة طالب أبناء املديرية 
ــة  بمواصل ــعب  الش ــاء  أبن ــة  كاف
ــات  املخطط ــة  ومواجه ــود  الصم
ــن  األم ــة  زعزع إىل  ــي  ترم ــي  الت
ــة  ــة الوطني ــف واللحم ــق الص وش
ــزاة الطامعني  ــكل الغ ــدي ل والتص

بمقدارت الوطن وثروته.
ــر  الضمائ ــاركون  املش ــد  وناش
ــة يف املنطقة واملجتمع الدويل  الحي
ــن  اليم ــاذ  ــل إلنق ــل العاج التدخ

ــرب ال تمت  ــرض له من ح مما تتع
ــة  ــأي صل ــانية ب ــري واإلنس للضم
والتي ال تحقق إال أهداف ومطامع 

الحاقدين عىل اليمن وأبنائه.
ــة كلمات  الوقف ــالل  وألقيت خ
ــن مجازر يف  ــدت أن ما يحدث م أك

ــعب اليمني يعري  ــاء الش حق أبن
ــراء صمتهم  ــف املتخاذلني ج مواق
ــازر  ــن مج ــدوان م ــه الع ــا يرتكب مل
يندى لها جبني اإلنسانية وآخرها 
مجزرة هران بمحافظة حجة التي 
ــهيداً  ــا أكرث من 60 ش راح ضحيته

ولم يلق هذا الفعل أي استنكار من 
املجتمع الدويل لوقف هذا العدوان.
ــتنكر بيان صادر عن أبناء  واس
ــتمرار تحالف  ــة امليناء، اس مديري
ــازر بحق  ــكاب املج ــدوان يف ارت الع
ــاً  .. داعي ــي  ــعب اليمن ــاء الش أبن
ــداً ملواجهة  ــوف صفاً واح إىل الوق
ــات القتال  ــه لجبه ــدو والتوج الع
إىل جانب أبطال الجيش واللجان 

الشعبية.
ــات  الجه ــان  البي ــا  دع ــا  كم
ــني  املتالعب ــط  ضب إىل  ــة  املعني
ــبتهم  ومحاس ــعب  الش ــوات  بأق
ــم  تجاهه ــني  القوان ــل  وتفعي
ــتغاللهم  وتقديمهم للمحاكمة الس
ــية  ــة املواطن للمواد األساس حاج

والرضورية .
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يوميات الثورة

مملكة الشر تتآكل ..مملكة الشر تتآكل ..

ــوالت القرسية التي  ــداث والتح ــكل واٍع األح ــرأ بش ــن يق م
ــبوع  ــة األس ــن بداي ــعودية" م ــرش "الس ــة ال ــت يف مملك تتابع
ــدة مفادها أن  ــة واح ــيصل إىل نتيج ــه س ــك أن ــايل ، ال ش الح
ــىل العقيدة واألمة وصلت إىل  ــذه اململكة املوغلة يف التآمر ع ه
مرحلة النهاية ، وأن النظام بدأ يتآكل من داخله بفعل الغباء 
ــعود املغلف بنزعة الجاهلية وعصبية  املركب لدى أمراء آل س
القبيلة ، وهي الصفات التي استطاع مؤسس الدولة توطينها 
ــدة وتحويل رجال الدين  ــرب دمجها بأحكام العقي يف الواقع ع
ــدون ألي حركة إصالحية  ــاول هدم يتص ــياط قمع ومع إىل س
ــتوياته ،  ــع صوته بالنقد ولو يف أدنى مس ــخص يرتف أو أي ش
ــرة أن تحولت إىل ثقافة مرعية يف زمن الطفرة  ثم ما لبثت الفك
ــت األمراء  ــة مالية كبرية جعل ــا أحدثته من تخم ــة وم النفطي
أبناء املؤسس يوظفون املال لدعم نفس الفكرة  وتصديرها إىل 

بقية الدول اإلسالمية .
ــراء الجيل الثالث بالذات من  ــذا األمر اختلف كلياً مع أم ه
ــات األوروبية واألمريكية ، وصدموا  تخرجوا من أرقى الجامع
ــارق الجوهري بني البيئة التي  ــكل غري طبيعي نتيجة الف بش
ــوا إليها يف أمريكا وأوروبا وبني  ــدوا منها والبيئة التي انتقل وف
ــة الجديدة التي بات عليهم أن  املعارف التي حملوها والثقاف

يستوعبوها . 
هذه الهوة العميقة بني األمس واليوم سهلت عىل املخابرات 
ــراء إىل منزلق التبعية  ــتقطاب بعض األم األمريكية مهمة  اس
ــار بثقافة الغرب إىل  ــة واالنبه املطلقة وتحويل لحظة الدهش
ــتعداد املطلق لعمل أي يشء مقابل  ــتالب واالس مدخل لالس
ــهام يف  ــول يف عالم هذا الغرب املتحرض بما يف ذلك اإلس الدخ

تقويض نظام البلد وهدم كيان األرسة من داخله . 
ــالم محمد بن  ــندت إىل الغ ــة أس ــذه املهم ــدو ه ــىل ما يب ع
ــك أن الرجل  ــا ال يدع مجاالً للش ــلمان فاألحداث تؤكد بم س
ــة الهالمية تتآكل من  ــن الدور بالفعل ، و جعل هذه اململك أتق

داخلها . 
ــف عن الدور األمريكي الخفي يف ما يجري بالذات  ما يكش
ــدداً كبرياً من األمراء  ــة االعتقاالت األخرية التي طالت ع حمل
ــوزن الثقيل..  ــؤولني وعلماء الدين كلهم من ال ــوزراء واملس وال
ــب بن عبدالله  ــد املعلومات أن األمري متع ــذا الجانب تؤك يف ه
ــام ولكن ثقته املطلقة  ــن عبدالعزيز كان قد أعد لتغيري النظ ب
ــه يركن إىل  ــري املعقولة جعلت ــي وتبعيته غ ــب األمريك بالجان
السفري األمريكي يف الرياض ويضعه يف صورة كل ما سيحدث 
، فما كان من هذا السفري إال أن بادر إىل نقل املعلومة إىل الغالم 
ــلمان وأجهض التحرك املرتقب ،  أي أن ما حدث  محمد بن س
ــتباقيه إلحباط انقالب وشيك الحدوث ،  كان مجرد خطوة اس
ــلوب الذي رافق حركة  وهذه الفرضية دعمتها الطريقة و األس
ــرت باالعتقاالت تم  ــاالت ، إذ أن الهيئة املعنية التي أم االعتق
اإلعالن عنها بعد  العملية مبارشًة للتغطية ،  وهذا هو ما يؤكد 
ــال أمام الكثري من  ــود االنقالب وبالتايل يفتح املج فرضية وج
ــقوط هذه اململكة إن شاء  ــتُعجل بلحظة س األحداث التي س

الله .  
* بركان امليمون 

ــىل  ــعودي ع ــل الس ــني أن رد الفع ــدور اليمني ــج ص ــا أثل م
صاروخ بركان جاء رسيعاً واتسم بالهسترييا والعنف فكشف 
ــن طبيعة الوجع الذي  أحدثه هذا الصاروخ  امليمون ، وهذا  ع
ــأن طبيعة  ــان كل اليمنيني الرشفاء ب ــخاً يف  أذه ــات راس ــا ب م
ــة بعيداً  ــح الحقيق ــع وتوض ــتوى الوج ــدد مس ــل تح رد الفع
ــرص للمجاهدين  ــة واألخبار امللفقة .. الن ــن البيانات املفربك ع

األبطال .. واملجد والعزة والكرامة للوطن .. 

الصحة : إغالق العدوان للمنافذ الصحة : إغالق العدوان للمنافذ 
ضاعف من معاناة ضاعف من معاناة ٩٥٩٥ ألف مريض  ألف مريض 

استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان إغالق تحالف العدوان 
ــرىض  ــه امل ــارات يف وج ــذ واملط ــع املناف ــعودية لجمي ــادة الس بقي

والجرحى املحتاجني للسفر واملساعدات اإلنسانية.
ــور عبدالحكيم  ــوزارة الدكت ــم ال ــمي باس ــق الرس ــال الناط وق
ــبأ) " إن إغالق املنافذ ضاعف من معاناة أكرث من  الكحالني لـ(س
ــنويا، ليواصل تحالف العدوان  ــفر س 95 ألف مريض يحتاج للس
ــارج نهائيا دون  ــن الخ ــزل اليمن ع ــانية ويع ــه ضد اإلنس جرائم
مراعاة من يتوفون من مرىض القلب والرسطانات والفشل الكلوي 

وجرحى القصف الجوي".
ــعيه ملنع  ــدوان بإغالقه للمنافذ وس ــف الع ــار إىل أن تحال وأش
وصول أي مساعدات إنسانية دوائية وغذائية، يرتكب حرب إبادة 
جماعية بحق اليمنيني ويتسبب يف انتشار األوبئة كالكولريا التي 

تجاوزت حاالت االشتباه بها 905 آالف حالة وألفني و190 وفاة.
ــار وإغالق املطارات واملنافذ  ــت الكحالني إىل أن هذا الحص ولف
ــيقوض جهود مكافحة وباء الكولريا حسب ترصيحات منظمة  س

الصحة العاملية.

/  
ــون وعرب  ــطون يمني ــق ناش يطل
ــس  الخمي ــوم  الي ــاء  مس ــب  وأجان
ــىل مواقع  ــدات ع ــة تغري ــرب عاصف اك
التواصل االجتماعي تسعى للكشف 
عن األهداف الخفية لتصعيد تحالف 
العدوان السعودي اإلماراتي حصاره 
عىل  اليمن بعد اقفاله املنافذ اليمنية 
وإمعانه بارتكاب جرائم حرب مروعة 

ضد املدنيني.
ــإن عاصفة  ــب املنظمني ف وبحس
ــف جرائم  ــعى إىل كش التغريدات تس
السعودي اإلماراتي  العدوان  تحالف 
ــة  ــج الكارثي ــكا والنتائ ــوم أمري املدع
املنافذ  ــه  ــار واقفال ــده الحص لتصعي
ــول  دخ ــع  من إىل  ــة  الهادف ــة  اليمني
إمدادات الغذاء والدواء والوقود لنحو 

30 مليون نسمه.

ــة إىل توجيه  ــعى الحمل ــا تس كم
ــال جرائم  ــه حي ــم لصمت ــة للعال إدان
ــي وتوجيه   ــعودي اإلمارات العدو الس
ــم للمطالبة  ــرار العال ــوة إىل أح الدع

ــعب اليمني  ــن الش ــك الحصار ع بف
ــن  ــة ع ــه الناتج ــد ملعانات ــع ح ووض
ــن العدوان الهمجي  أكرث من عامني م

الحصار.

عاصفة تغريدات تكشف اHثار اFنسانية لتصعيد عاصفة تغريدات تكشف اHثار اFنسانية لتصعيد 
العدوان حصاره على اليمن والشعب اليمنيالعدوان حصاره على اليمن والشعب اليمني

  / حسن حمود
ــم  ــن ورس اليم ــال  أطف ــم  لدع
ــادر صندوق  ــامة الربيئة ب االبتس
ــة  لجمهوري ــوي  التنم ــاون  التع
ــيك تمويل وتوزيع عدد من  التش
ــدد من  ــية يف ع ــب املدرس الحقائ
ذوي  ــز  ومراك ــة  اليمني ــدارس  امل
ــز  ومرك ــة  الخاص ــات  االحتياج
يف  ــاهمة  املس ــدف  به ــام  األيت
تخفيف معاناة األطفال يف ما تمر 

به البالد منذ أعوام.
ــال التعاون  ــم بأعم وأكد القائ
ــيك يف  ــوي لجمهورية التش التنم
اليمن السيد/ عزي عبده األحول 

ــانية  اإلنس ــادرة  املب ــذه  ه ــأن  ب
ــت األوىل من نوعها حيث أن  ليس
ــيك رصيداً كبرياً  لجمهورية التش
إىل  ــريا  مش ــاريع..  املش ــم  دع يف 
ــة التي  ــة القوي ــة التاريخي العالق

ــنني..  ــني البلدين منذ س ــط ب ترب
ــا أن تنتهي األزمة يف اليمن  متمني
ــعب اليمني  قريباً وأن يتغلب الش
ــب التي يواجهها  عىل كل املصاع

يف هذه الظروف.

توزيع حقائب مدرسية لمدارس ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة وا9يتامتوزيع حقائب مدرسية لمدارس ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة وا9يتام
بيع أكبر ماسة في العالم بيع أكبر ماسة في العالم 

ــة غري مصقولة يف حجم كرة التنس،  أعلنت رشكة "لوكارا دايموند“ الكندية، أن أملاس
كانت قد اكتشفتها الرشكة قبل قرابة عامني، بيعت مقابل 53 مليون دوالر.

ــهري  الرشكة قالت يف بيان صدر لها: إن جراف دايموندز، تاجر األملاس الربيطاني الش
اشرتى األملاسة، التي تزن 1109 قراريط وتعد أكرب أملاسة غري مصقولة يف العالم، مقابل 

47777 دوالرا للقرياط وسيجري قطع األملاسة وصقلها.
ــؤول يف الرشكة إن عدم بيع األملاسة يف يوليو املايض كان شديد التأثري عىل   وقال مس

أسهم الرشكة التي تراجعت بأكرث من %40 يف العام املايض.
ــوانا،  ــم "أور اليت“ باللغة الوطنية يف بوتس ــة، التي تعرف باس ــرتاوح عمر األملاس وي
ــن ونصف املليار  ــام 2015، بني ملياري ــة الكندية يف نوفمرب ع ــتخرجتها الرشك ــث اس حي

وثالثة مليارات عام.. وفقا لوكالة أنباء "رويرتز.

اندبندنت : الحرب على اليمن رفعت  مبيعات اندبندنت : الحرب على اليمن رفعت  مبيعات 
االسلحة البريطانية للسعودية االسلحة البريطانية للسعودية ٥٠٠٥٠٠٪٪

ــلحة  ــرتيات األس ــة عن ارتفاع كبري يف مش ــت" الربيطاني ــة "اإلندبندن ــفت صحيف كش
السعودية من بريطانيا لتصل إىل %500 منذ اندالع لحرب عىل اليمن قبل أكرث من عامني.
ووفقاً للصحيفة، فإنه تم بيع أسلحة بقيمة 4.6 مليارات جنيه خالل العامني املاضيني، 
ــعودية عىل نحو متزايد،  ــلحة إىل الس بعد أن منحت الحكومة تراخيص بيع وتصدير األس
ــتهداف  ــكاب مخالفات بحق املدنيني تُرتكب يف اليمن، واس ــىل الرغم من صدور تهم بارت ع

السعودية مستشفيات ومدارس وحفالت زفاف.
ــىل اليمن ، فإن  ــدالع الحرب والعدوان ع ــابقاً وما ِبيع عقب ان ــني ما ِبيع س ــة ب وباملقارن
األرقام تُظهر أن بريطانيا باعت أسلحة للسعودية قبل بقيمة 33 مليون جنيه إسرتليني.
ــات الربيطانية  ــدوان ، ارتفعت قيمة املبيع ــىل بداية الع ــد أكرث من عامني  ع ــن، وبع ولك
ــجلت مبيعات  ــرتليني، يف حني س ــعودية لتصل إىل 1.9 مليار جنيه إس ــلحة للس من األس
الطائرات الحربية ارتفاعاً كبرياً وصل إىل %70، حيث وصلت قيمة املبيعات منها للرياض، 

، إىل 2.6 مليار جنيه إسرتليني.
ــنت هجوماً عىل حكومة ترييزا  وُيذكر أن العديد من املنظمات الحقوقية الربيطانية ش

ماي؛ بسبب دعمها السعودية يف عدوانها عىل اليمن .


