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ــري يف  ــكور عمر البش ــلمي نظام العس ــودان بحراكها الس وضعت جماهري الس
ــماجة التكبريات  ــوى اللجوء إىل املقدس لريدد وبكل س ورطة، فلم يدر ما يقول س
ــجار.. ) هكذا  والتهليل وليخطب يف بقايا نظامه : ( إن الصحابة أكلوا أوراق األش
ــن والوطنية،  ــتهلك الوط ــر ملجأ له هو الدين بعد أن اس ــتبد آخ هو الحاكم املس

ودمر كل يشء. 
ــتخدام الدين ليس جديدا عىل الحاكم املستبد، فقد سبق الطاغية البشري  اس

يف هذا االستخدام طغاة كرث قبله، وطابور من األوغاذ. 
ــه جيش اإلمام عيل  ــش يزيد رفع املصاحف يف وج ــرو بن العاص قائد جي عم
ــلمني  ــعر بالهزيمة.  كثري من طغاة املس بن ابي طالب يف معركة الريموك عندما ش
ــتخدموا الدين ورقة من أجل االنتصار  ــوا املصاحف يف وجه معارضيهم، واس رفع
عىل معارضيهم والبقاء يف الحكم، حتى وصلنا إىل العرص الحديث ومازالت نفس 

املمارسات واألساليب قائمة. 
طاغوت اليمن الهالك عفاش رفع املصحف يف وجه شباب ثورة 11 فرباير 2011 م 
رفع املصحف يف وجه قوى التغيري حق يراد به باطل.  التسرت خلف الجملة الدينية 
ــف وجود علماء دين أوغاد ايضا  ــتبداد، واملؤس ــتمرأه الطغاة منذ أن وجد االس اس

يربرون للحاكم املستبد جرائمه وأفعاله، ويصدرون الفتاوى لصالحه. 
ــتبدون أذاقوا  ــوك وأمراء مس ــلطان؛  مل ــتبداد، وعلماء الس ــت األمة باالس بلي
األمة صنوف العذاب،  وعطلوا مسار نهوضها وتطورها،  وجاء من بعدهم عسكر 
ــري  ــكور البش ــتعمر،  ومنهم هذا الطاغية العس ــن صنعهم املس ــة الذي الدكتاتوري
ــودان  ــاحة الس ــودان يف حروب اجتاحت ثلثي مس ــودان الذي عيش الس يف الس
ــمح للطفيلية اإلخوانية  ــل اإلنتاج االقتصادي،  وس ــن الرشق إىل الغرب،  وعط م
باالستيالء عىل املنشآت االقتصادية يف القطاع العام، تحت مسمى الخصخصة،  
ــوداني كمرتزقة، وظل  ــة إىل أخرى،  وأجر جنود الجيش الس ــل البالد من أزم ونق

يرقص بعد كل كارثة يجرعها شعب السودان. 
ــعودي  14 ألف من الجنجويد منهم 5 آالف طفل جندتهم مملكة اإلرهاب الس

برضا البشري للحرب يف اليمن.
ــل والغرب  ــكا وإرسائي ــي ارتهنت ألمري ــة الت ــن األنظم ــري واحد م ــام البش نظ
االستعماري، ولم ترض عنه اليهود وال النصارى ومازال موضوعا يف قائمة الدول 

الداعمة لإلرهاب، ويخضع للعقوبات األمريكية، ومطلوب للعدالة الدولية.
ــت تطالب  ــري فخرج ــكور البش ــة بنظام العس ــودان فقدت الثق ــري الس جماه
ــاص.  واعتقد -  ــلمية الجماهري بالرص ــري واجهوا س ــكر البش ــري، لكن عس بالتغي
ــكلة السودان، واستمرار مواجهة الجماهري  ومعي كثريون - ان ذلك ليس حال ملش
ــس الدولة والذهاب إىل تشظي ما بقي من وحدة  بالعنف يعني تآكال للنظام واس

السودان.
ــقط عندما باع  ــرتض أن يس ــن املف ــريا وكان م ــري تأخر كث ــم البش ــقاط حك إس
ــادة الجماعية للناس يف دارفور، ولكن عاقبة  ــوب،  وعندما ارتكب جرائم اإلب الجن

الصرب عىل عسكر الفساد تبدو وخيمة. 
ــة واحدة يف املنطقة العربية من رشقها اىل  ــاد هم مدرس ــكر الفس ويبدو أن عس
ــاش يف صنعاء يف  ــوم ال يختلف عن مؤتمر عف ــري يف الخرط ــرب، فمؤتمر البش الغ
ــقوط وبأثمان  ــة مطالب الجماهري بالعنف، لكن النتيجة واحدة وهي الس مواجه

باهظة.
ــزب األمة، وكثري من  ــن 23 حزبا ومعها ح ــة للتغيري واملكونة م ــة الوطني الجبه
ــا لإلنقاذ  ــت مرشوع ــة وقدم ــة الجماهريي ــد االنتفاض ــت إىل تأيي ــات تداع النقاب
ــيادة، وحل الحكومة والربملان القومي  ــكيل مجلس س تمثل يف رحيل النظام وتش
ــودان من أزماته  ــكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج بالس ومجالس الواليات، وتش
ــزة باإلثم،  ــري ومؤتمره أخذته الع ــري وأعوانه، لكن البش ــا حكم البش ــي صنعه الت

وأرص عىل استمرار حكم الباطل والفساد. 
ــن ومكونات أخرى  ــالح الدي ــها غازي ص ــالح اآلن) والتي يرأس ــة اإلص (جبه

ضمن ترويكة الحكم أعلنوا االنسحاب من مكونات املجالس والحكومة. 
ــري  ــتقاالتهم من الحكومة والتحقوا باالنتفاضة، ومازال البش وزراء أعلنوا اس

يمارس الكذب عىل شعبه. 
ويبدو أن الحاكم الجيفة لن يخرج من السلطة إالّ عىل الدماء واألشالء، وربما 

أنه ينتظر انقالباً عسكرياً.
ــيطرة  ــل عنجهيتهم هي املس ــرأون التاريخ،  وتظ ــاة ال يق ــل أن الطغ والحاص
ــري،  ــاء الجماه ــرتخصون دم ــتقبل،  ويس ــم إىل املس ــارص نظراته ــم،  وتتق عليه

وتأخذهم العزة باإلثم.
ــة، فارحل غري  ــي أفعالك دميم ــح، وكم ه ــوت كم أنت قبي ــم الطاغ ــا الحاك ايه
ــة،   ــاف النصوص املقدس ــوف عليك،  فلن ينفعك رفع املصاحف،  وال اعتس مأس

فتلك وسائل مفضوحة جربها طغاة قبلك ولم يفلحوا.

ــواء الباردة خالل  ــتمرار األج توقع املركز الوطني لألرصاد اس
ــكل الصقيع عىل أجزاء من  الليل والصباح الباكر مع احتمال تش

املناطق الجبلية، خالل الـ24 ساعة القادمة.
ــبأ) تأثر املحافظات  ــه أمس تلقتها (س ــد املركز يف نرشة ل وأك
ــاء"، وأجزاء  ــار، والبيض ــران، صنعاء، ذم ــدة، عم ــة" صع الجبلي
ــزاء من  ــبوة، وأج ــع، وش ــني الضال ــج، أب ــات إب، لح ــن محافظ م
ــة والهضاب الداخلية، بكتلة هوائية بادرة  املحافظات الصحراوي

وجافة.
ــق الصحراوية ملحافظات" املهرة،  ــا توقع املركز تأثر املناط كم
ــبوة  حرضموت، مأرب، الجوف، صعدة، وأجزاء من محافظتي ش
ــاء" وأجزاء من محافظة ذمار بكتلة هوائية محملة بغبار  والبيض

واسع اإلنتشار قادمة من رشق ووسط شبه الجزيرة العربية.
ــات املذكورة، خاصة األطفال وكبار  وحذر املواطنني باملحافظ
السن واملرىض والعاملني أثناء فرتتي الليل وساعات الصباح، من 

التدني الحاد يف درجات الحرارة الصغرى.
ــار موجة الربد  ــة من آُث ــات الجبلي ــني يف املحافظ ــه املزارع ونب

الشديدة والصقيع حفاظا عىل محاصيلهم الزراعية.
ــات عىل  ــائقي املركب ــاد س ــي لألرص ــز الوطن ــذر املرك ــا ح كم
ــة األفقية  ــي يف الرؤي ــة من التدن ــة الصحراوي ــوط الرسيع الخط

بسبب الغبار واسع االنتشار.

ــة محافظة  ــدرة بجحان ــهيد ال ــفى الش أجريت بمستش
صنعاء عملية استئصال ورم رسطاني لطفلة عمرها عامان.
ــور عبدالله القاويل  ــفى الدكت ــح مدير عام املستش وأوض
ــافيه لتجويف البطن  ــت استكش ــبأ) أن العملية كان ـــ (س ل
ــث كان الورم ممتدا  ــفل يف املنطقة العصعصية حي من األس

يضغط عىل املثانة.
ــة  ــي أجراها فريق طبي برئاس ــار إىل أن العملية الت وأش
ــان والتي تعد  ــة الدكتور عبده شمس ــتاذ الجراحة العام أس

األوىل من نوعها يف املستشفى تكللت بالنجاح.
ــن هذا النوع  ــراء عمليات كربى م ــا يمثله إج ــت إىل م ولف
ــة املقدمة  ــات الطبي ــاء بالخدم ــة لالرتق ــوة متقدم من خط
ــي املحافظة ومكتب  ــني .. مثمنا جهود ودعم قيادت للمواطن

الصحة للمستشفى.

 ضبطت األجهزة األمنية بالتعاون 
ــة لتحالف  ــني، خلية تابع من املواطن
يف  ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

مديرية أرحب بصنعاء.
ــزة  ــأن أجه ــي ب ــدٌر أمن ــاد مص وأف
ــع  ــاون م ــب بالتع ــة أرح ــن مديري أم
ــة وكمية  ــة ضبطت خلي أهايل املنطق
ــلحة والذخرية والعتاد  كبرية من األس

العسكري.
ــالم  اإلع أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــق اليوم،  ــينرش يف وقت الح األمني س

جميع املضبوطات.

ــة لكرس  ــة املنظم ــت اللجن دع
الحصار عن اليمن، أحرار العالم 
إىل التفاعل مع الحملة اإلعالمية 
الشامل  الحصار  لرفع  ــعبية  الش
ــام ومطار  ــكل ع ــن بش ــن اليم ع
ــورة خاصة  ــدويل بص ال ــاء  صنع

التي ستنطلق اليوم.
وأكدت اللجنة املنظمة يف بيان 
ــاركة  ــة التفاعل واملش ــىل أهمي ع
ــة  ــة الطوعي ــة اإلعالمي يف الحمل
ــع  مواق ــع  جمي ــرب  ع ــانية  اإلنس

التواصل االجتماعي.
ــة  ــان إىل أن الحمل ــار البي وأش

ــدف إىل  ــعبية ته الش ــة  اإلعالمي
ــاة أبناء  ــال مظلومية ومعان إيص
اليمن جراء الحظر املفروض عىل 
ــتمرار  ــاء الدويل واس ــار صنع مط

إغالقه أمام الرحالت املدنية .
ــعى من  ــة ”نس ــت اللجن وقال
ــعبية إىل إنقاذ  خالل الحملة الش
ــدواء  ال ــال  وإيص ــرىض  امل أرواح 
ــم“..  ــني إىل وطنه العالق ــودة  وع
ــة يف  ــاركة الفاعل ــة إىل املش داعي
ــتنطلق  حملة التغريدات التي س
ــوم  الي ــاء  مس ــة  الثامن ــاعة  الس

السبت

المستبد واالحتماء بالمقدس المستبد واالحتماء بالمقدس 
( طاغية السودان مثاال)( طاغية السودان مثاال)

األرصاد يحذر من تٍدّن حاد في األرصاد يحذر من تٍدّن حاد في 
درجات الحرارة درجات الحرارة 

إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني 
بمستشفى الدرة بجحانةبمستشفى الدرة بجحانة

ــق يف الحياة»  ــن الحق يف الصحة الح ــبكة املغربية للدفاع ع ــفت «الش كش
ــتفادة املرىض  ــن معطيات صادمة حول القطاع الصحي باململكة، ومدى اس ع

املغاربة منه وولوجهم للعالج وسعره.
وبحسب صحيفة «املساء» املغربية التي أوردت الخرب يف عددها، الجمعة، 
فقد أظهرت الشبكة الحقوقية أن املغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العالج، 
ــبب اضطرارهم  ــر 20 يف املئة من املرىض أحيانا إىل بيع ممتلكاتهم بس إذ يضط

لسداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم. 
ــة يف رشاء  ــل إىل 76 يف املئ ــذا األداء قد تص ــبة ه ــبكة أن نس ــت الش وأوضح
ــخيص  ــة إلجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتش ــة، و100 يف املئ األدوي
ــعة السينية أو السكانري، التي تنجز بالقطاع الخاص بالنسبة  باألجهزة األش
ــذوي الدخل  ــاعدة الطبية ل ــد (نظام للمس ــىل بطاقة الرامي ــن ع إىل املتوفري

املحدود).

"المغاربة" يبيعون ممتلكاتهم من أجل العالج"المغاربة" يبيعون ممتلكاتهم من أجل العالج

ــكان بمحافظة  أتلفت إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمكتب الصحة العامة والس
ــزورة وغري املطابقة  ــتلزمات الطبية املنتهية وامل ــاء أمس طناًّ من األدوية واملس البيض

للمواصفات.
ــب الصحة  ــن الطبي بمكت ــة والتموي ــر إدارة الصيدل ــح مدي ــالل اإلتالف أوض وخ
ــام املايض  ــبأ) أن اإلدارة نفذت خالل الع ــيس لـ(س ــق املري ــور توفي ــة الدكت باملحافظ

151حملة تفتيش عىل املنشآت الصحية الخاصة والصيدالنية.
ــا دوائيا، مزورة  ــىل أكرث 194 صنف ــرث من طن تحتوي ع ــه تم ضبط أك ــار إىل أن وأش
ــكل خطراً  ــطات املجهولة التي تش ــة وغري مطابقة للمواصفات، خاصة املنش ومنتهي

عىل الصحة العامة.
ــآت الصحية الخاصة  ــاد بدور موظفي إدارة الصيدلة والتموين الطبي واملنش وأش
ــة األدوية املهربة واملنتهية وتعاونهم مع األجهزة األمنية والقضائية لتحليل  يف مكافح

وكشف أنواع املواد الخاضعة للرقابة الدوائية.
ــزورة وأدوية حكومية مجانية تباع تجاريا  ــحب أدوية مهربة وم ولفت إىل أنه تم س
وفرض غرامات عىل املخالفات وفقا للقانون .. حاثا مالك املنشآت الصحية الحكومية 
ــعار ومراعاة  ــزام بتخفيض األس ــة عىل االلت ــة ورشكات األدوي ــة والصيدالني والخاص

ظروف املواطنني.
ــش باملحافظة عبدالله الجحدري ومدير إدارة  حرض اإلتالف مدير الرقابة والتفتي

الرعاية الصحية مجاهد املرضعي ومدير إدارة املنشآت الخاصة محمد املشعبي.

ــبب  ــة الكرتونية حيث   تس ــال قرصن ــة تتعرض ألعم ــالم أمريكي ــائل إع ــزال وس ال ت
هجوم إلكرتوني، شنّه قراصنة مجهولون، باضطراب واسع يف حركة طباعة وتوزيع عدة 

صحف أمريكية، مثل "لوس أنجلوس تايمز" و"شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن".
ــة بالوضع أن  ــدر عىل معرف ــز" نقالً عن مص ــوس أنجلوس تايم ــرت صحيفة "ل وذك

الهجوم اإللكرتوني مصدره خارج الواليات املتحدة فيما يبدو.
ــاحل الغربي من صحيفة "وول سرتيت جورنال"  ــخ الخاصة بالس وتابعت أن النس

و"نيويورك تايمز" تأثرت أيضا بالهجوم.
ــينغ، أن الفريوس "أرض  ــون بابليش ــم تريبي ــا كولياس، املتحدثة باس وذكرت ماريس

باألنظمة التي تستخدم إلنتاج وطباعة الصحف عرب ما نملكه يف مختلف منشآتنا".
ــات الخاصة  ــة إىل املعلوم ــول القراصن ــىل وص ــة ع ــد أدل ــان "ال توج ــت يف بي وأضاف

ببطاقات ائتمان العمالء أو بياناتهم الشخصية".
ــف. وأضافت املتحدثة،  ــن الداخيل إنها تدرس املوق ــم وزارة األم وقالت متحدثة باس
ــوم إلكرتوني محتمل يؤثر عىل  ــي والدمان، يف بيان "نحن عىل علم بتقارير عن هج كيت
ــة لفهم املوقف عىل  ــا يف الحكومة والصناع ــات إخبارية ونعمل مع رشكائن ــدة مؤسس ع

نحو أفضل".

إتالف طن أدوية منتهية ومزورة في البيضاءإتالف طن أدوية منتهية ومزورة في البيضاء

هجوم إلكتروني خارجي يشل صحفا أمريكيةهجوم إلكتروني خارجي يشل صحفا أمريكية

اليوم.. حملة إعالمية شعبية لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولياليوم.. حملة إعالمية شعبية لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي

ضبط خلية تابعة لتحالف العدوان وكمية كبيرة من األسلحة في أرحبضبط خلية تابعة لتحالف العدوان وكمية كبيرة من األسلحة في أرحب

عقب صالة الجمعة وقفات في أمانة العاصمة تؤكد استمرار الصمود ومواجهة العدوانعقب صالة الجمعة وقفات في أمانة العاصمة تؤكد استمرار الصمود ومواجهة العدوان

يوميات

عبداهللا األحمديعبداهللا األحمدي
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السبت

المتاجرة بالسلع المهربة بما فيها السجائر جريمة جسيمة من جرائم التهرب الضريبي 
يعرضك للعقوبات القانونية.                          مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣).
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ــس، وقفات  ــة العاصمة أم ــة بأمان ــالة الجمع ــت عقب ص أقيم
احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي األمريكي.
ــرك  ــود والتح ــتمرار الصم ــات، اس ــاركون يف والوقف ــد املش وأك
ــات  بتضحي ــني  منوه ــه..  مخططات ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  ملواجه
ــبيل الدفاع عن  ــة يف س ــم رخيص ــوا أرواحه ــن قدم ــهداء الذي الش
ــنوات ملواجهة  ــع س ــارب أرب ــذ ما يق ــتقراره من ــه واس ــن وأمن الوط

جحافل الغزاة واملحتلني.
ــهداء،  ــرط يف دماء الش ــن يف ــي ل ــعب اليمن ــوا أن الش وأوضح

وسيظل عىل عهدهم سائرا حتى تحقيق النرص املؤزر.
ــن األحرار رفد  ــات رجال اليم ــات صادرة عن الوقف ــت بيان ودع

ــاع عن الوطن  ــات العزة والكرامة للدف ــات وااللتحاق بجبه الجبه
األرض والعرض.

ــهداء والجرحى  ــدت البيانات أهمية إيالء الجميع أرس الش وأك
واألرسى االهتمام والرعاية والعمل عىل تعزيز التكافل االجتماعي 

وبذل املعروف للفقراء واملحتاجني.
ــا األجهزة األمنية  ــات باإلنجازات التي حققته ــادت البيان وأش
والقضائية يف عمليات الضبط واملحاكمة للمجرمني وتنفيذ أحكام 
ــة إب وما  ــة آالء يف محافظ ــع قاتل الطفل ــا ما حصل م ــه، ومنه الل
ــول له نفسه املساس باألمن واالستقرار  يمثله من ردع لكل من تس

والسكينة العامة.

مقتل مقتل ٩٤٩٤ صحفيًا خالل  صحفيًا خالل ٢٠١٨٢٠١٨ في  في ٧٧ دول  دول 
ــس، أن 94  ــني، أم ــدويل للصحفي ــر االتحاد ال ذك
ــاء عملهم يف  ــال عنف أثن ــراء أعم ــا قتلوا ج صحفي
ــام 2018، مقابل 84  ــول العالم خالل ع ــدة دول ح ع

يف عام 2017.
ــة  ــة دولي ــرب منظم ــاد (أك ــر لالتح ــاء يف تقري وج
ــك العدد  ــل) أن ذل ــني ومقره بروكس ــل الصحفي تمث
ــبب تفجريات أو  ــن الصحفيني قتل إما عمدا أو بس م
ــاء تغطيتهم  ــكل عريض أثن تعرضهم إلطالق نار بش

لألحداث الساخنة.
ــدويل  ال ــاد  االتح ــس  رئي ــريوث،  ل ــب  فيلي ــال  وق
ــة تتجاهل  ــف الوقح ــال العن ــني، إن "أعم للصحفي

بشكل تام حياة اإلنسان، وكشفت عن نهاية مفاجئة 
ــل الصحفيني  ــل يف عمليات قت ــع قصري األج للرتاج

املسجلة خالل السنوات الثالث املاضية".
ــم املتحدة  ــاء باألم ــدول األعض ــريوث، ال ــا ل ودع
ــة الدولية  ــة قدمها للمنظم ــودة اتفاقي ــرار مس إىل إق
االتحاد الدويل للصحفيني، يف أكتوبر املايض، تتعلق 

بأمن وحماية الصحفيني.
وأضاف: "هذه االتفاقية ستكون ردا ملموسا عىل 
ــق الصحفيني يف ظل إفالت  ــم التي ترتكب بح الجرائ

كامل من العقاب".
ــىل  ــورة ع ــرث خط ــد األك ــر أن البل ــرب التقري واعت

ــا 16  ــل فيه ــث قت ــتان، حي ــني كان أفغانس الصحفي
ــهدت مقتل  ــيك التي ش ــا، ومن بعدها املكس صحفي

11 صحفيا.
ــوريا ثالثا (8 صحفيني) ثم الهند (7)  وحلت س
وبعدها باكستان والصومال والواليات املتحدة (5 يف 

كل منها).
ــل الصحفي  ــىل مقت ــوء ع ــر الض ــلط التقري وس
ــالده يف  ــة ب ــقجي بقنصلي ــال خاش ــعودي جم الس
ــطنبول، يف 2 أكتوبر املايض، باعتباره "مثاال عىل  اس

أزمة مستمرة تتعلق بسالمة الصحفيني".


