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صعدة  - سبأ
ــع الجريمة التي ارتكبها   زار فريق إعالمي أمس موق
ــعودي األمريكي أمس يف باب نجران  طريان العدوان الس
ــاء  ــهيداً بينهم نس ــة صعدة وراح ضحيتها 13 ش بمدين

وأطفال وتسعة جرحى .
ــن القنوات  ــي املكون من عدد م ــرب الفريق اإلعالم وع
ــزاء ألرس الضحايا ..  ــص الع ــة عن خال ــة والدولي املحلي
ــع األعراف  ــة حرب تتناىف م ــذه املجزرة، جريم معترباً ه

واملواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــتهداف املتعمد  ــتغرب الفريق اإلعالمي من االس واس
ــني واملناطق  ــدوان ملنازل املواطن ــج لتحالف الع واملمنه

اآلهلة بالسكان يف انتهاك سافر لحقوق اإلنسان.

ــكان  ــب الصحة العامة والس ــد مدير مكت ــك أك إىل ذل
ــزي أن القطاع  ــدة الدكتور عبد اإلله الع ــة صع بمحافظ
ــحة األدوية  ــدة يواجه صعوبات جراء ش الصحي بصع
ــة والوفاة نتيجة  ــة أعداد حاالت اإلصاب والوقود ملواجه
ــتمرار طريان العدوان يف ارتكاب أبشع املجازر بشكل  اس

يومي.
ــي أمس إىل  ــزي يف مؤتمر صحف ــور الع ــار الدكت وأش
ــكل  ــة بش ــى باملحافظ ــداء والجرح ــداد الشه ــد أع تزاي
ــتهداف منازل املواطنني  ــي نتيجة تعمد العدوان اس يوم
ــكان .. منددا بالجرائم الوحشية  واملناطق املكتظة بالس
ــاب نجران  ــة ب ــا جريم ــدوان وآخره ــا الع ــي يرتكبه الت

بمدينة صعدة.

قبول قبول ٥٣٠٥٣٠ طالبا في المقاعد  طالبا في المقاعد 
المجانية بكليات المجتمعالمجانية بكليات المجتمع

ــج املتقدمني  ــب املهني أمس نتائ ــي والتدري ــم الفن ــت وزارة التعلي أعلن
للرتشيح يف الحصول عىل مقاعد دراسية داخلية مجانية تنافسية.

ــوايل أن نتائج  ــد الح ــي الدكتور خال ــم الفن ــب وزير التعلي ــح نائ وأوض
ــيتم  ــيح 530 طالبا وطالبة، س ــات ترش ــول طلب ــفرت عن قب ــة أس املفاضل

استيعابهم للدراسة يف 28 كلية مجتمع يف عدد من  املحافظات.
ــملت  ــية املجانية ش ــتهدفة للمقاعد الدراس ــات املس ــار إىل أن الفئ وأش
الشهداء والجيش واألمن واللجان الشعبية، والجرحى والنازحني واأليتام 
ــادر التعليم الفني  ــق النائية واملحرومة وكذا أبناء ك ــراء وأبناء املناط والفق

واملتفوقني من الثانوية وأوائل التعليم الفني بالجمهورية.
ــمري  ــية املهندس س ــه أوضح مدير عام البعثات واملنح الدراس ــن جانب م
ــن بني 700 طالب  ــات املقبولني، تم اختيارهم م ــع أن الطالب والطالب جعج
ــاً و50 طالبا  ــني للمفاضلة ألف ــدد املتقدم ــا بلغ ع ــة، فيم ــة باملفاضل وطالب

وطالبة.

مليون حالة إصابة بالكوليرا في اليمنمليون حالة إصابة بالكوليرا في اليمن
ــدد حاالت  ــر عن ارتفاع ع ــة للصليب األحم ــة الدولي ــت اللجن أعلن
ــذي يفرض  ــة يف الوقت ال ــون حال ــن إىل ملي ــريا يف اليم ــة بالكول اإلصاب
ــن حصارا خانقا عىل املوانئ  ــعودي عىل اليم فيه تحالف العدوان الس

اليمنية ومطار العاصمة صنعاء.
ــا ”إن الحاالت  ــية عن اللجنة قوله ــة الصحافة الفرنس ــت وكال ونقل
ــرية إىل أن  ــتبه بإصابتها بالكولريا يف اليمن وصلت إىل مليون“ مش املش
ــذاء والوقود واملياه  ــعب اليمني يفتقدون للغ أكرث من 80 باملئة من الش

النظيفة والرعاية الصحية.
ــايض أن الوباء  ــهر امل ــت منظمة الصحة العاملية أعلنت يف الش وكان
ــاره يف ابريل املايض  ــن 2200 حالة وفاة منذ بداية انتش ــبب بأكرث م تس
ــؤون  ــق الش ــدة يف اليمن منس ــم املتح ــم لألم ــل املقي ــدد املمث ــا ج فيم
ــع الحصار الذي  ــك مطالبته مؤخرا برف ــانية جيمي ماكغولدري اإلنس
يفرضه تحالف العدوان السعودي عىل اليمن وفتح كل املوانئ اليمنية 

أمام دخول املساعدات والسلع األساسية للبالد.
ــىل اليمنيني  ــه عدوانا دمويا ع ــعودي وتحالف ــل النظام الس ويواص
ــبب بإزهاق أرواح عرشات اآلالف من املدنيني وبدمار  منذ عام 2015 تس
ــار املجاعة  ــن إضافة إىل انتش ــة التحتية لليم ــراب هائلني ىف البني وخ
ــذي يفرضه عىل املوانئ  ــاء الكولريا مع الحصار ال ــة وخاصة وب واألوبئ

اليمنية ومطار العاصمة صنعاء.

ــل االجتماعي مقطعا  ــداول رواد مواقع التواص  ت
ــتهرت  ــعودية الهنوف التي اش ــة الس ــوراً للناق مص
ــط جمهور  ــة“، وس ــف ”مندهش ــي تق ــا وه برسعته
ــالن وقد تدلّت  ــن الجمل عج ــني بزواجها م املحتفل

القطع الذهبّية الكبرية من عنقها.
ــت خصيصا لهذه  ــد صُّمم ــة ق ــع الذهبّي أن القط
املناسبة، األمر الذي أثار غضب رّواد مواقع التواصل 
ــبكة“ التي حصلت  ــذه ”الش ــبب ه االجتماعي، بس
ــا بـ16 مليون ريال  ــا الناقة والتي قدرت قيمته عليه

واعتربوا ذلك شكال من أشكال التبذير.
ــي“  اللبناني  ــزب التوحيد العرب ــال رئيس ”ح وق
وئام وهاب ، يف تعليق عىل موقع التواصل االجتماعي 
ــة الذهب  ــعودي قيم ــون ريال س ــرت“ : ”16 ملي ”توي
ــة ”الهنوف“ يف حفل زواجها عىل  الذي ترتديه الناق
ــة العربية هذا االنجاز  الجمل ”عجالن“ مربوك لألم

العظيم..!! اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .

ــية دولة عربية  ــاً يحمل جنس ــعودية مقيم ــلطات الس اعتقلت الس
أعرب يف حسابه يف "تويرت" عن تأييده إلطالق القوة الصاروخية اليمنية 

صاروخا عىل قرص اليمامة يف الرياض.
ــة العامة أن  ــمية نقال عن النياب ــعودية الرس ــرت وكالة األنباء الس وذك
ــه ”عّرب عن  ــي أي معلومات عن ــيته أو تعط ــدد جنس ــذي لم تح ــم ال املقي

تأييده وهنأ "الطرف املعتدي" عىل حد قولها.
ــه االعتداء  ــول له نفس ــت "إن النيابة العامة تالحق ”كل من تس وقال

عىل املجتمع والتجاوز بحق اآلخرين أو التحريض عليهم“.
ــاء  ــابها يف تويرت مس ــعودي يف حس ــا، كتبت نيابة النظام الس ــن جهته م
األربعاء أن عىل املقيمني يف اململكة أن يلتزموا ”بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم 
ــعودي واحرتام تقاليده ومشاعره“، من دون أن تشري إىل اعتقال  املجتمع الس

املقيم العربي.
ويف إطار حملة القمع والتعتيم توعد النظام السعودي يف وقت سابق 
ــاً عىل أمن املجتمع  ــاوزات ومالحقة أصحابها حفاظ ــد جميع التج برص

وسالمة أفراده من أصحاب دعوات التحريض“.

صنعاء - سبأ
ــدوان  الع ــة  همجي ــرص  تقت ــم  ل
ــتهدافه  ــىل اس ــي ع ــعودي األمريك الس
ــازل والطرق بل امتدت  للمدنيني يف املن
ــف  ــرام إىل القص ــة واإلج ــك الهمجي تل
املبارش واملتعمد للمستشفيات واملراكز 
الصحية عىل مدى 1000 يوم يف انتهاك 
صارخ لكل األديان واألعراف اإلنسانية.
ما يتضمنه هذا التقرير يحكي جزءا 
ــراء انهيار  ــانية ج ــة كارثة إنس من قص

ــة  ــا التحتي ــة وبنيته ــة الصحي املنظوم
ــن العدوان  ــاعة م ــىل مدى 24 ألف س ع
والقصف املتواصل والحصار الذي منع 

وصول األدوية واملستلزمات الطبية.
ــب بعيدا ، فقد أكدت تقارير  ولن نذه
املنظمات الدولية أن ما يحدث يف اليمن 
ــانية يف العالم من  ــة إنس ــوأ كارث هو أس
ــا  ــا وإنه ــب وصفه ــرش يصع ــع الب صن
ــم ومنظماته  ــن العال ــية م ــاة منس مأس

املختلفة. السعودية .. حملة قمع وتعتيم على خلفية "صاروخ اليمامة"السعودية .. حملة قمع وتعتيم على خلفية "صاروخ اليمامة"

صنعاء - سبأ:
ــية  ــة املدرس ــرشوع التغذي ــن م  دش
ــة العاصمة  ــانية بأمان ــة اإلنس واإلغاث
ــة  الغذائي ــاعدات  املس ــع  توزي ــس،  أم
املقدمة من برنامج الغذاء العاملي لألرس 

املستهدفة ضمن مرشوع الطوارئ.
ــرشف لجان  ــح م ــني أوض ويف التدش
ــى  يحي ــة  العاصم ــة  بأمان ــع  التوزي
ــتهدفة  ــادي، أن إجمايل األرس املس اله
نحو 63 الفا و 678 أرسة نازحة ومترضرة 

ــات  االحتياج ذوي  ــن  وم ــة  ومحتاج
الخاصة واألمراض املزمنة.

ــرصف لهم أو  ــم ال ــه يت ــار إىل أن وأش
ــد  ــداً بي ــة األوىل ي ــن الدرج ــم م ألقاربه
ــة بما يضمن  ــرب لجان مركزية ومحلي ع

إيصال املساعدات ملستحقيها.
ــان بعملية  ــدء اللج ــد الهادي ب وأك
ــع  التوزي ــز  مراك ــع  جمي يف  ــرصف  ال
ــس املديريات  ـــ57 املوزعة عىل الخم ال
ــبعني  ــتهدفة معني والتحرير والس املس

أن  إىل  ــاً  الفت ــدة..  والوح ــة  والصافي
ــرشوع  ــة امل ــن خط ــي ضم ــع يأت التوزي

لشهر ديسمرب الجاري.
ــن  م ــتفيدة  املس األرس  أن  ــني  وب
ــس قمح  ــىل كي ــل ع ــاعدات تحص املس
ــو جرامني  ونصف  ــم وزيت وكيل 50 كج
من العدس.. داعياً الجميع إىل التعاون 
ــاهم يف إيصال  مع لجان الرصف بما يس
ــتحقيها  ــة إىل مس ــاعدات الغذائي املس

بيرس وسهولة.

مساعدات غذائية لـ مساعدات غذائية لـ ٦٣٦٣ ألف أسرة با9مانة ألف أسرة با9مانة

صنعاء / سبأ
ــيق  التنس ــة  هيئ ــددت  ج  
ــري الحكومية  ــات اليمنية غ للمنظم
ــل دعوتها األمم  لرعاية حقوق الطف
ــان  ــس حقوق اإلنس ــدة ومجل املتح
ــات  ــل واملنظم ــوق الطف ــة حق ولجن
ــال  األطف ــل  قت ــف  وق إىل  ــة  الدولي

واملواطنني األبرياء يف اليمن .
ــان العالم  ــة يف بي ــدت الهيئ وناش
ــازر التي  ــف العدوان واملج أجمع وق
ــال واملدنيني يف  ــا بحق األطف يرتكبه
ــببت  ــذ ألف يوم والتي تس اليمن من
ــال وإصابة  ــل ألفني و890 طف يف مقت

سبعة آالف و 730 .
ــتمرار  اس ــة  الهيئ ــان  بي وأدان 
ــوم عىل  ـــ 1000 ي ــر ل ــدوان الجائ الع
ــب اليمني ، والذي خلف دمارا  الشع
ــازر  ومج ــة  التحتي ــى  البن يف  ــريا  كب
ــاء  والنس ــال  األطف ــق  بح ــة  بشع
ــرض حصارا  ــني األبرياء ،و ف واملدني
ــواد  امل ــول  دخ ــع  ومن ــا  اقتصادي
ــواد النفطية،  ــة واألدوية وامل الغذائي
فضال عن تسببه يف انتشار األمراض 

واألوبئة .
وطالب البيان برفع الحصار الربي 
ــروض عىل  ــوي املف ــري والج والبح

ــن ورسعة تشكيل لجان تحقيق  اليم
ــم أثر انتهاكات  وطنية ودولية لتقيي
ــع  جمي يف  ــار  والحص ــدوان  الع
ــة  ورسع  ، ــة  الجمهوري ــات  محافظ
ــدن اليمنية  ــار يف كل امل إعادة اإلعم
ــات  والتعويض ــب  الروات ورصف 

العادلة لكل املترضرين
ــيق  التنس ــة  هيئ ــتنكرت  اس و 
ــري الحكومية  ــات اليمنية غ للمنظم
لرعاية حقوق الطفل صمت املجتمع 
ــدوان التي  ــم الع ــدويل تجاه جرائ ال
ــراف واملواثيق  ــة األع ــع كاف تتناىف م

والقوانني الدولية واإلنسانية .

"تنسيق المنظمات" تدعو إلى وقف قتل أطفال اليمن"تنسيق المنظمات" تدعو إلى وقف قتل أطفال اليمن

توقع املركز الوطني لألرصاد استمرار األجواء شديدة الربودة 
ــزاء من  ــون الصقيع عىل أج ــة وتك ــاعة القادم ـــ 24 س ــالل ال خ

املناطق الجبلية.
ــطحية والعلوية تبني  ــز أن خرائط الطقس الس وأوضح املرك
ــن املناطق  ــاردة القادمة م ــة الب ــق الكتلة الهوائي ــتمرار تعم اس

السيبريية شديدة الربودة عىل معظم محافظات البالد.
ــتمرار األجواء شديدة الربودة  وتوقع املركز يف نرشته أمس اس
ــار، البيضاء، إب  ــاء، ذم ــدة، عمران، صنع ــىل محافظات صع ع
ــاب  والهض ــة  الصحراوي ــات  املحافظ ــىل  ع ــاردة  وب ــع،  والضال

الداخلية مع تكون الصقيع عىل أجزاء من املناطق الجبلية.

موجة الصقيع مستمرةموجة الصقيع مستمرة

وهاب : اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناوهاب : اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

مشهد

زيد البعوة
يوميات الثورة

ألف يوم من الصبر ألف يوم من الصبر 
والصمودوالصمود

ــرور ألف يوم  ــد امللك ذكرى م ــيد القائد عب ــوج الس ت
ــالق صاروخ  ــبقه إط ــدوان بخطاب تاريخي س ــن الع م
ــة يف الرياض  ــرص اليمام ــركان اىل ق ــن نوع ب ــتي م بالس
ــاً تاريخياً  ــمرب يوم ــن ديس ـــ19 م ــاء ال ــوم الثالث ــكان ي ف

واستثنائيا..
ــة وليلة  ــف ليل ــت قصة أل ــه ليس ــف ليل ــوم وأل ــف ي أل
ــوم وليلة من  ــزل إنها قصة الف ي ــة بالحب والغ املعروف
ــارات وأصوات الثكاىل  ــل والدمار والحصار واالنفج القت
ــعب  ــرت يف تاريخ الش ــوم م ــف ي ــرات ال ــوات الطائ وأص
اليمني لم تمر عليه من قبل ولن تمر عليه من بعد مرت 
ــني بكل ما فيها من مآس  ــذه األيام والليايل عىل اليمني ه
ــارزه عنوانها  ــا صفة ب ــي تحمل معه ــراح وه وآالم وج
الصمود والثبات والتحدي والصرب والثقة املطلقة بالله 

تعاىل..
ــام بالغبار والبارود  ــماء اليمن خالل هذه األي تلبدت س
ــالت أودية من الدماء عىل تراب هذه األرض من أجساد  وس
ــت  ــيوخ تفحم ــاء والش ــال واألبري ــاء واألطف ــوب النس وقل
ــاد الكثري من املدنيني بفعل القنابل والصواريخ التي  أجس
ــعودي األمريكي عىل منازل  ــرات العدوان الس تلقيها طائ
ــفيات وأعراس وصاالت عزاء  ــواق ومستش ــاجد وأس ومس
ــن ذاكرة  ــن ان تنىس م ــا ال يمك ــت أيام ــي كان ــعب اليمن الش

التاريخ وال من ذاكرة كل إنسان يمني ..
ــىلٍء باألحداث فيحل  ــوي صفحة يوم م ــالم يط كان الظ
ــوم التايل  ــمس الي ــعب اليمني فال ترشق ش ــل عىل الش اللي
ــدوان يف هذه املحافظة  ــعة يرتكبها الع ــىل مجزرة بش اال ع
ــوق أو أناس  ــة مروعة عبارة عن أرسة أو س ــك جريم أو تل
ــافرين يف الطريق أو مرىض يف مشفى تحولوا اىل أشالء  مس
ــافرت  ــم وس ــرات دمائه ــرت قط ــادهم تطاي ــت أجس تمزق
ــرب وتكرب اكرث  ــب كانت الجريمة تك ــم بدون أي ذن أرواحه
ــعوب العالم من  ــد ش ــي فيج ــعب اليمن ــر الش ــا ينظ عندم
ــا فيغور الجرح  ــت عيونها وصمت اذانه ــه قد أغمض حول
ــوي عزائم  ــه يشء يق ــى علي ــن ال يخف ــم لكن م ــرب األل ويك

اليمنيني..
ألف يوم وألف ليلة مرت من زمن وإعمار وتاريخ الشعب 
ــآٍس واألم إال أن هذه األيام كانت  ــي بكل ما فيها من م اليمن
ــروح  ــداوي ج ت ــارات  انتص ــائر  ــازات وبش بإنج ــة  حافل
ــىل أيدي رجال اليمن من أبطال  اليمنيني يتم صناعتها ع
ــعبية يف هذه الجبهة أو تلك يدمرون  الجيش واللجان الش
ــاط والجنود  ــون عدداً من الضب ــدداً من اآلليات ويقنص ع
ــدداً من املواقع  ــدوان ومرتزقته ويقتحمون ع التابعني للع
ــات  ــود والثب ــة الصم ــرص ملحم ــاص الن ــمون برص ويرس

والشجاعة التي أذهلت العالم وكرست شوكة العدو..
ــل يف  ــزال يتوغ ــدوان وال ي ــام كان الع ــرور األي ــع م م
اإلجرام وكان الشعب اليمني يتعملق يف القوة والتحدي 
ــعب اليمني يعلن عن  ــون صالة عزاء والش كانوا يقصف
ــع كان العدوان يقصف  ــتية محلية الصن صواريخ بالس
ــدون طيار  ــرات ب ــن طائ ــن ع ــورة يعل ــد الث ــاً وقائ عرس
ــال  ــة أطف ــف مدرس ــدوان يقص ــع كان الع ــة الصن يمني
ــد امللك  ــيد عب ــل فيظهر الس ــة ال فاض ــم او جمع يف نه
ــاض كان  ــد الري ــا بع ــاض وم ــتهدف الري ــدد سنس ليه
ــجناً يف صنعاء  ــة وس ــفى يف حج ــف مش ــدوان يقص الع
فيظهر السيد القائد ليحذر ابوظبي أصبحت يف مرمى 
صواريخنا وهكذا هم ينحدرون اىل األسفل ويغرقون يف 
دماء اليمنيني والشعب اليمني يزداد صالبة ويطور من 

قدراته وقوته وعالقته بالله..
وبعد مرور الف يوم يستأنف الشعب اليمني مرحلة 
ــدي يف مواجهة  ــات والتح ــود والثب ــن الصم ــدة م جدي
ــة  ــام القادم ــل إن األي ــي ب ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــدوان كما  ــدول الع ــبة ل ــري املايض بالنس ــوف تكون غ س
ــوم إن قصف  ــاب األلف ي ــيد القائد يف خط ــد ذلك الس أك
ــن التصعيد  ــة جديدة م ــو بداية مرحل ــرص اليمامة ه ق

واملواجهة حتى النرص.
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ــعودي  ــطون جزائريون هجوما عنيفا عىل الكاتب الس ــن ناش ش
ــعب الجزائري ووصفه  ــان، بعد تهجمه عىل الش عايض آل هرس
ــجعون جزائريون  ــورة التي رفعها مش ــبب الص بـ“الحثالة“ بس
ــة  القضي ــىل  ع ــره  لتآم ــارة  إش يف  ــب  ترام ــع  م ــلمان  س ــك  للمل

الفلسطينية والقدس.
ــا وصفهم  ــاباتها مع م ــالده بإعادة حس ــان" ب ــب "آل هرس وطال

بـ"حثالة العرب املستعربة"
ــعودي والرئيس األمريكي وإىل جوارهما  وتظهر الالفتة امللك الس
ــجد األقىص، وكتبت تحتها عبارة باللغة اإلنجليزية  صورة للمس
ــة)،  العمل ــس  لنف ــان  (وجه  "two faces of the same coin"

باإلضافة إىل عبارة ”البيت لنا والقدس لنا“.
يذكر أن رفع الالفتة املثرية للجدل من قبل املشجعني الجزائريني 

ــدول العربية  ــال واحتجاجات ملواطني ال ــاء يف إطار ردود أفع ج
ــاري، اعرتاف  ــمرب الج ــالن الرئيس األمريكي، يوم 6 ديس ــىل إع ع
ــالل االرسائييل  ــدس عاصمة لكيان االحت ــات املتحدة بالق الوالي
ــفارة األمريكية من تل أبيب إىل املدينة املقدسة، يف  وبدء نقل الس
خطوة جرى اتخاذها مخالفة لجميع قرارات األمم املتحدة حول 

صفة هذه املدينة، ولقيت انتقادات دولية واسعة النطاق.

كاتب سعودي يؤجج غضب الجزائريينكاتب سعودي يؤجج غضب الجزائريين

٢٤٢٤ ألف ساعة ألف ساعة
من التدمير الممنهج للمستشفيات والمراكز الصحيةمن التدمير الممنهج للمستشفيات والمراكز الصحية
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