
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ
ــب  مكت ــرادات  إي ــت  ارتفع
الرضائب بمحافظة صنعاء خالل 
ــبتمرب املايض إىل  ــرتة يناير - س الف
ــاً و72 ألف ريال بزيادة  425 مليون
ــن املقابل 219 مليوناً و961 ألف  ع

ريال.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب 
ــىل  ــبأ) ع ــت (س ــب حصل الرضائ
ــة املبيعات  ــه أن رضيب ــخة من نس
العقارية للفرتة نفسها بلغت 269 
ــادة  ــال بزي ــاً و510 آالف ري مليون

ــاً و961 ألف ريال، فيما  128 مليون
ــة املبيعات العامة من  بلغت رضيب
ــلع 13 مليوناً و178 ألف ريال  الس
ــني و463 ألف  ــة مالي بزيادة خمس

ريال عن الفرتة املقابلة لها.
ــايل  ــر إىل أن إجم ــار التقري وأش
ــاً  ــزي 367 مليون ــل املرك التحصي
و556 ألف ريال بزيادة عن املقابل 
181 مليون ريال، فيما بلغ إجمايل 
ــرتكة 55  ــة واملش ــرادات املحلي اإلي
ــف ريال بزيادة عن  مليوناً 122 أل
ــل 37 مليوناً و831 ألف ريال  املقاب

ــة الريع العقاري 40  وبلغت رضيب
مليوناً ريال بزيادة 26 مليوناً 848 

ألف ريال.
ــب الرضائب  ــر مكت ــع مدي وأرج
ــني  ياس ــار  عبدالجب ــة  باملحافظ
املقطري هذه الزيادة يف اإليرادات 
إىل املعالجات التي اتخذها املكتب 
ــروع  ــل ف ــادة تفعي ــن إع ــال ع فض
ــاهم  ــذي س ــب وال ــب الرضائ مكات
ــم الظروف  ــادة اإليرادات رغ يف زي

الصعبة التي تمر بها البالد.

صنعاء / سبأ
حصل الباحث فهد محمد حسن صالح الفقيه عىل 
ــبة من األكاديمية  ــتري بامتياز يف املحاس درجة املاجس
ــالته  ــن رس ــاء ع ــا بصنع ــات العلي ــة للدراس األوروبي
ــة البنود  ــن موازن ــات التحول م ـــ "متطلب ــومة ب املوس
ــة العامة للدولة يف  ــج واألداء يف املوازن ــة الربام إىل موازن
الجمهورية اليمنية دراسة ميدانية عىل وزارة املالية".

وأشادت لجنة املناقشة املكونة من األستاذ الدكتور 
ــا ومرشفا واألستاذ الدكتور  عبد العزيز العزعزي رئيس
عارف عبدالرزاق الحاج واألستاذ الدكتور خالد أحمد 
ــا  ــران مناقش ــة عم ــبة بجامع ــتاذ املحاس ــدرة أس حي
ــالة  خارجيا، بالجهد الذي بذله الباحث يف إعداد الرس
ــة  ــة للدول ــة العام ــع املوازن ــخيص واق ــالل تش ــن خ م

والتوصيات التي خرجت بها الرسالة.

صنعاء / سبأ
ــة موانئ  ــائر مؤسس ــت خس  بلغ
البحر األحمر اليمنية جراء العدوان 
ــار  والحص ــي  األمريك ــعودي  الس

الجائر 625 مليوناً و233 ألف دوالر.
ــن وزارة  ــر صادر ع ــح تقري  وأوض
ــخة  ــبأ) عىل نس النقل حصلت (س
ــي  الت ــائر  والخس األرضار  أن  ــه،  من
ــآت الخاصة  ــت باملباني واملنش لحق
ــا  له ــة  التابع ــئ  واملوان ــة  باملؤسس
ــارش من قبل  ــتهدافها املب نتيجة اس
ــاً  ــت 126 مليون ــدوان بلغ ــريان الع ط

و163 ألف دوالر.
ــة  التكلف أن  إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــري املبارشة  ــائر غ ــة للخس التقديري
ــرادات  اإلي ــدان  فق ــن  ع ــة  الناتج
ــائر ميناء  ــنوية وخس ــاح الس واألرب
ــاء  األعب إىل  ــة  باإلضاف ــات  الحاوي
ــة  املؤسس ــا  تحملته ــي  الت ــة  املالي
ــراء العدوان  ــئ التابعة لها ج واملوان
والحصار بلغت 499 مليوناً و70 ألف 

دوالر .
وبني التقرير أن الخسائر املبارشة 
التي لحقت بميناء الحديدة واملباني 
ــزات  والتجهي ــدات  واملع ــآت  واملنش
ــتهدافه بمئات  ــراء اس ــة له ج التابع
ــدوان  ــريان الع ــل ط ــن قب ــارات م الغ
ــاً و304 آالف دوالر ،  ــت 70 مليون بلغ
ــري املبارشة  ــائر غ ــا بلغت الخس فيم

316 مليوناً و549 ألفاً و253 دوالراً.
ــائر ميناء  ــر أن خس ــر التقري وذك
ــا املبارشة بلغت 51 مليوناً و137  املخ
ــارشة 70 مليوناً  ألف دوالر ، وغري املب
ــت  بلغ ــني  ح يف   ، دوالر  آالف  و503 
ــارشة  ــف املب ــاء الصلي ــائر مين خس

عرشين ألف دوالر .
ــب التقرير بلغت الخسائر  وحس
ــارشة بميناء رأس عيىس النفطي  املب
 ، دوالر  ــف  أل و701  ــني  مالي ــة  أربع
ــني  مليون ــارشة  املب ــري  غ ــائر  والخس
ــت  ــا بلغ ــاً و200 دوالر فيم و262 ألف
ــارشة يف اإليرادات  ــائر غري املب الخس
ــة  مؤسس ــا  تتحصله ــت  كان ــي  الت
ــني  األحمر109مالي ــر  البح ــئ  موان

و755 ألف دوالر.
األرضار  أن  ــر  التقري ــح  وأوض
ــئ  موان يف  ــارشة  املب ــائر  والخس
ورأس  ــف  والصلي ــا  واملخ ــدة  الحدي
ــى  البن ــملت  ش ــي  النفط ــىس  عي
ــة التابعة  ــة واملرافق الخدمي التحتي
ــكل  ــا أدى إىل توقف العمل بش لها م
يف  ــي  جزئ ــكل  وبش ــا  بعضه يف  كيل 

البعض اآلخر.
ــائر  ــر إىل أن الخس ــت التقري ولف
ــات إزالة  ــارشة تضمنت نفق ــري املب غ
ــات  للرافع ــه  وقصف ــدوان  الع ــار  آث
ــز  والعج ــتودعات  واملس ــة  الجرسي
ــاط  ــن أرباح وعوائد نش ــد م يف الفاق

2015ـ  ــوام  لألع ــات  الحاوي ــة  محط
ــل  مراح ــاح  أرب ــائر  وخس  ، 2017م 
ــدة واملخا ،  ــايف بميناءي الحدي التع
ــد إيجار  ــائر عوائ باإلضافة إىل خس

املستودعات املترضرة .
ــح  فت ــائر  الخس ــت  تضمن ــا  كم
ــائر  وخس ــتندي  مس ــاد  اعتم
ــاء  ــة إلغ ــة نتيج ــارية وإداري استش
بعض العقود، وفقدان عوائد تشغيل 
ــبب  ــر رأس عيىس بس ــش القاط اللن
ــدوان  ــوى الع ــل ق ــن قب ــازه م احتج
ــائر  ــذا خس ــف، وك ــاء الصلي يف مين
ــزون قطع  ــن مخ ــتفادة م ــدم االس ع
ــرة،  ــة املدم ــات الجرسي ــار الرافع غي
ــتثمارية  وتوقيف تنفيذ الربامج االس

والتطويرية للمؤسسة.
ــري املبارشة  ــائر غ ــمل الخس وتش
ــعة والتطوير  ــاريع التوس ــاً مش أيض
ــا التي كان  ــدة واملخ ــاءي الحدي ملين
ــاح  ــذا أرب ــا ، وك ــع تنفيذه ــن املزم م
ــتثمارية  ــآت االس ــن املنش العديد م
ــدة يف ميناء املخا،  ــة املتواج الضخم
ــت  ــي كان ــرادات الت ــن اإلي ــًال ع فض
ــئ  املوان ــن  م ــة  املؤسس ــا  تتحصله
ــل  لعم ــة  واملخصص ــا  له ــة  التابع
ــة  التطويري ــط  والخط ــات  الدراس
ــب  والتدري ــتقبلية  املس ــج  والربام
والتأهيل للموارد البرشية وغريها من 

النفقات التشغيلية.

٤٢٥٤٢٥ مليونًا إيرادات ضرائب محافظة صنعاء خالل يناير - سبتمبر مليونًا إيرادات ضرائب محافظة صنعاء خالل يناير - سبتمبر
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الثورة / يحيى كرد 
ــن عيل النقيب ومعه أمني عام  كرم وزير التعليم الفني والتدريب املهني محس
ــاركني يف املهرجان  ــيل بمحافظة الحديدة عيل بن عيل القوزي املش املجلس املح
ــي والذي اقيم عىل مدى  ــعاف واإلنقاذ الطب ــي الرابع لعام ٢٠١٧م لالس التدريب
ــاركة ٢٣٠  ــة علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة بمش عرشين يوما بكلي

مشاركا ومشاركة من املجتمع . 
ــي وأمني محيل  ــي والتدريب املهن ــر التعليم الفن ــام أكد وزي ــل االختت ويف حف
ــب من خالله املشاركون  الحديدة عىل أهمية هذا املهرجان التدريبي الذي اكتس
ــد من املعلومات واملهارات واملعارف النظرية والعملية والتطبيقية يف مجال  العدي
ــعاف واالنقاذ الطبي بهدف مساعدة املجتمع يف ظل الحرب العدوانية التي  االس

تتعرض لها بالدنا من قبل ما تسمى دول التحالف .
ــرية التي بذلتها كلية علوم  ــاد الوزير وأمني محيل املحافظة بالجهود الكب واش
الطوارئ الصحية والتقنية واملؤسسات واملنظمات الداعمة للمهرجان واملدربني 
من أجل اكساب هذا العدد الكبري من املتدربني مهارات ومعارف االسعاف واالنقاذ 

يف حالة الطوارىء والكوارث وخاصة ونحن نتعرض لعدوان غاشم . 
ــة الدكتور  ــوارىء الصحية والتقني ــة علوم الط ــار عميد كلي ــن جانبهما أش م
ــامة عايش إىل أن املهرجان  ــة نهضة شباب أس ــيل ورئيس مؤسس / محمد الوش
ــة الالزمة حول  ــات الصحيح ــارات واملعلوم ــاركات امله ــاركني واملش ــب املش اكس
ــاركني  ــريين إىل أن املش ــعافات األولية واإلنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث . مش اإلس
ــعافات األولية  ــالل اإلس ــة املجتمع من خ ــاهمة يف خدم ــم املس ــح بمقدوره أصب
ــرب العدوانية التي  ــل أوضاع الح ــوارث والحرب وخاصة يف ظ ــاذ أثناء الك واالنق

تتعرض لها بالدنا.

ــي يكرم ٢٣٠٢٣٠ متدربا  متدربا  ــي يكرم وزير التعليم الفن وزير التعليم الفن
ومتدربة في مجال االسعاف واالنقاذ ومتدربة في مجال االسعاف واالنقاذ 

نحو نحو ٦٢٥٦٢٥ مليون دوالر خسائر مؤسسة  مليون دوالر خسائر مؤسسة 
موانئ البحر األحمر جراء العدوان والحصار موانئ البحر األحمر جراء العدوان والحصار 

الثورة/ابراهيم االشموري
ــر الدولية يف  ــب االحم ــة الصلي ــت بعث كرم
ــن  ب ــارص  الدكتور/ن ــاء  ــس بصنع أم ــن  اليم
ــابق لقطاع الطب  يحيى العرجيل الوكيل الس
ــكان  ــة والس ــة العام ــوزارة الصح ــي ب العالج
ــاع  ــة القط ــزة يف خدم ــوده املمي ــرا لجه تقدي
ــه يف وزارة  ــة فرتة عمل ــالد طيل ــي يف الب الصح

الصحة.
ويف الفعالية التكريمية التي اقيمت بمكتب 
ــت، رئيس  ــاندر في ــاد السيد/لكس البعثة اش
ــا قدمه  ــن بم ــر يف اليم ــب االحم ــة الصلي بعث
ــي يف البالد  ــيل للقطاع الصح ــور العرج الدكت
ــاء عمله وكيال لقطاع الطب العالجي لفرتة  اثن
ــي كان لها االثر  ــط والت ــهرا فق أربعة عرش ش
الكبري يف تخفيف معاناة املرىض اليمنيني رغم 

الظروف الصعبة التي تعيشها.
ــل الذي حرضه  ــيد فيت يف الحف وأعلن الس
ــس البعثة  ــرور، نائب رئي ــاس ب ــن  يوحن كل م
وبالر دل ماريا منسق قسم الصحة وعبداالله 
ــؤول امليداني لقسم الصحة عن  ابوصالح املس
استعداد الصليب لدعم مراكز الغسيل الكلوي 

ــذا اضافة  ــام 2018وك ــى نهاية ع ــن حت يف اليم
ــدة  ــة الحدي ــوي بمحافظ ــيل الكل ــز الغس مرك
ــا  ــك عرفان ــة وذل ــم البعث ــن دع ــتفادة م لالس

بجهود الوكيل العرجيل خالل الفرتة املاضية.
ــدوان  ــف الع ــدويل تحال ــؤول ال ــا املس ودع
ــة املنافذ  ــي تفرضه عىل كاف ــع الحصار الت رف
ــدادات الطبية  ــماح بدخول اإلم اليمنية والس
واملساعدات االنسانية اىل كافة مناطق البالد.

من جهته ثمن الدكتور العرجيل هذه اللفتة 

ــة الصليب االحمر الدويل  الرائعة من قبل بعث
مؤكدا بانه سيظل من اكرب الداعمني لالنشطة 
االنسانية املميزة التي تقوم بها البعثة من اي 
ــريا اىل ان  ــري وزارة الصحة ..مش ــكان اخر غ م
ــب العالجي وبعثة الصليب االحمر  قطاع الط
شكال فريقا متكامال  خالل الفرتة املاضية وهو 
ــود التخفيف من  ــىل جه ــس ايجابا ع ماانعك
ــات العدوان  ــد من تداعي ــاة املرىض والح معان

والحصار عىل القطاع الصحي.

بعثة الصليب األحمر تبدي االستعداد لمواصلة دعم مراكز بعثة الصليب األحمر تبدي االستعداد لمواصلة دعم مراكز 
الغسيل الكلوي في اليمن حتى نهاية العام القادمالغسيل الكلوي في اليمن حتى نهاية العام القادم

عمران / سبأ
نظم أبناء مديرية السود بعمران 
ــة  بحج ــالن  كح ــة  مديري ــاء  وأبن
ــاء  ــة لق ــة وادي قطاب ــس بمنطق أم
ــدوان  ــتمرار الع ــد باس ــيل للتندي قب

السعودي األمريكي.
ــائخ ووجهاء  ــاء ومش ــن أبن وأعل
ــران وكحالن  ــود بعم مديريتي الس
ــلطة املحلية يف  بحجة وقيادتا الس
املديريتني خالل اللقاء، النفري العام 
ــه  ــدوان ومخططات الع ــة  يف مواجه
ــا  أرض ــن  اليم ــتهدف  تس ــي  الت

وإنسانا.
ــات  لجبه ــم  دعمه ــدوا  أك ــا  كم
ــال والعتاد  ــرشف والبطولة بالرج ال
ــن وأمنه  ــاع عن اليم ــبيل الدف يف س
ــزاة  للغ ــدي  والتص ــتقراره  واس

واملحتلني .
ــا بيان صادر عن اللقاء كافة  ودع
ــوى إىل تعزيز التالحم  القبائل والق
ــذ الخالفات  ــد الصفوف ونب وتوحي
ــة  الجبه ــك  تماس ــىل  ع ــاظ  والحف

الداخلية ملواجهه العدوان.
 واستنكر البيان املجازر التي ارتكبها 

ــعودي  ــزال تحالف العدوان الس ــا ي وم
ــة افلح  ــران بمديري ــا جريمة ه وآخره
ــا العرشات  ــة والتي راح ضحيته بحج

من الشهداء والجرحى.
ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــل  وحم
ــازر  مج إزاء  ــا  صمته ــؤولية  مس
ــاء  أبن ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال
ــاىف مع  ــي والتي تتن ــعب اليمن الش
ــني الدولية  ــق والقوان ــم واملواثي القي
ــات  ــني املنظم ــانية .. مطالب واإلنس
الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم 

بإدانة هذه املجازر املروعة.

أبناء مديريتي السود بعمران وكحالن بحجة أبناء مديريتي السود بعمران وكحالن بحجة 
يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان 

دعوا كافة القبائل والقوى إلى توحيد الصف والتالحم:دعوا كافة القبائل والقوى إلى توحيد الصف والتالحم:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
- تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف موقع عباسة

- تجمعات للمرتزقة يف عباسة
- تجمعات للمرتزقة يف ذورعني الرشقية والغربية والغراميل

- تجمعات للجنود السعوديني يف طلعة رجالء وإحدى التباب 
بموقع الرشفة 

ــع الرشفة  ــعوديني ومرتزقتهم يف موق ــود الس ــات للجن - تجمع
ومرتفعات رجالء

• تدمري آلية عسكرية من قبل وحدة الهندسة ومرصع من كان 
عىل متنها يف الغراميل قبالة منفذ الخرضاء

• إطالق صاروخ زلزال 2 عىل موقع الفواز
ــفة يف مرتفعات  ــر بعبوة ناس ــكرية نوع هام ــة عس ــري آلي • تدم

رجالء
ــعودي  ــة الجيش الس ــكرية محمل بمرتزق ــة عس ــري آلي • تدم

بعبوة ناسفة قبالة منفذ الخرضاء ومرصع طاقمها
ــعودي قبالة منفذ  ــتهداف تجمعات مرتزقة الجيش الس • اس

الخرضاء بصواريخ الكاتيوشا
• قنص مرتزق يف موقع الخشباء

عسري:
ــعوديني  ــىل تجمعات للجنود الس ــاروخ زلزال 2 ع ــالق ص • إط

واملرتزقة قبالة منفذ علب
ــن قذائف  ــدد م ــا وع ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــالق صلي • إط
ــكر الجربة  ــعوديني يف معس ــات للجنود الس ــة عىل تجمع املدفعي

ومجازة وقعمة الشيخ
ــعودي يف  ــض مدفعية الجيش الس ــف مدفعي عىل مراب • قص

موقع املسيال
جيزان:

• تدمري عربة براديل سعودية يف موقع الثوابتة بصاروخ موجه
• قصف مدفعي عىل تجمعات للمرتزقة يف الطوال

الخميس 2017/11/9       

البيضاء:
ــه محمد العزاني يف  ــادي امليداني املرتزق صالح ضيف الل • مرصع القي

جبهة ذي ناعم
ــه صالح أحمد  ــة املرتزق عبدرب ــادي امليداني بجبهة قيف ــرصع القي • م

الشاهري 
وإصابة املرتزق محمد عبدالله احمد الشاهري 

واملرتزق صالح محمد أحمدالشاهري
• قنص 2 من عنارص ما يسمى القاعدة يف مديرية ذي الناعم

نهم:
ــدة الرشقية  ــاه منطقتي عي ــدوان باتج ــع ملرتزقة الع ــف واس ــرس زح • ك

والغربية، وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم، وإعطاب مدرعة بي إم بي 
ــار زحف ثان ملرتزقة العدوان باتجاه قرية ضبوعة وتبة العظيمة  • انكس

وسقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم والزحف استمر لساعتني
• عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة يف تبة السفينة رشق القتب وتدمري 

تحصيناتهم وسقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم
• قنص 2 من املرتزقة يف حريب نهم 

ــالزم أول عبدالله محمد الحاتمي عمليات  ــرصع القيادي املرتزقة امل • م
الكتيبة الثانية اللواء 133

• مرصع القيادي املرتزق ”شاكر املنترص“ قائد رسية يف اللواء 310 
ومرصع املرتزق ”جميل املنترص“ 

ــة يف اللواء  ــي“ أركان حرب كتيب ــادي املرتزق ”بالل الجهم ــرصع القي وم
314

تعز:
• قتىل وجرحى يف صفوق مرتزقة العدوان خالل عملية عسكرية نوعية 

عىل مواقعهم رشق جرس الهاميل
• قصف مدفعي عىل:

- تجمعات ملرتزقة العدوان يف جبهتي املفاليس بمديرية حيفان وجنوب 
غرب الصيار بمديرية الصلو

- تجمعات للمرتزقة يف الوازعية
• قنص 4 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بتعز

الجوف:
ــتهدف تجمعات للمرتزقة يف جبهة الغيل محققاً  • قصف صاروخي يس

إصابات مبارشة
• تدمري آلية عسكرية للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة ومرصع من كان 

عىل متنها يف املصلوب
شبوة:

ــة طوال  ــاروخ موجه بجبه ــار 12.7 بص ــاش عي ــدل رش ــتهداف مع • اس
السادة يف عسيالن

مارب:
• مرصع املرتزق املالزم سعد احمد عيل حازب الكندي يف جبهة رصواح

• مرصع 3 من املرتزقة يف مديرية رصواح
ــدوان يف وادي الضيق بمديرية  ــع مرتزقة الع ــف مدفعي عىل مواق • قص

رصواح 
ميدي:

• قصف مدفعي عىل تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي
• قنص 5 من املرتزقة شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
ــة الحرس  ــي عىل مدرس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارات لط 3 غ

بالعاصمة
طريان العدوان السعودي األمريكي يستهدف بغارتني مزارع املواطنني يف 

منطقة عيال محمد بنهم
ــكر ريمة حميد  ــعودي األمريكي عىل معس 4 غارات لطريان العدوان الس

بمديرية سنحان
ــىل كلية الطريان  ــن 4 غارات ع ــعودي يش ــريان العدوان االمريكي الس ط

بالستني
ــورة  ــىل منطقتي مس ــعودي األمريكي ع ــدوان الس ــريان الع ــان لط غارت

ورمادة بمديرية نهم
ــن 15 صاروخا منازل ومزارع املواطنني  مرتزقة العدوان يقصفون بأكرث م

يف منطقة عيال محمد بمديرية نهم
صعدة :

غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل وادي لية بمديرية الظاهر
ــي عىل منطقة مران بمديرية  ــعودي األمريك غارتان لطريان العدوان الس

حيدان
ــبكة  ش ــتهدف  تس ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  4

االتصاالت يف منطقة عالف بمديرية سحار
ــيخ  ــىل منطقة آل الش ــل عنقودية ع ــعودي بقناب ــي س ــف صاروخ قص

بمديرية منبه الحدودية
غارتان لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل منطقة خليقا بمديرية 

كتاف
ــارة لطريان العدوان عىل منزل أحد املواطنني يف منطقة بركان بمديرية  غ

رازح
ــىل منطقة الفرع  ــن 3 غارات ع ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس ط

بمديرية كتاف
حجة :

ــارات عىل منطقة العطن  ــن 4 غ ــعودي األمريكي يش طريان العدوان الس
بمديرية بكيل املري

طريان العدوان يشن 6 غارات عىل منطقة املزرق بمديرية حرض
طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 6 غارات عىل مديرية ميدي

مارب :
غارتان لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل مديرية رصواح

تعز :
ــكر خالد ومنطقة الهاميل بمديرية  4 غارات لطريان العدوان جنوب معس

موزع
جيزان :

غارتان لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل جبل الدود
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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الثورة/سبأ
ــة تحالف العدوان  ــة أطباء بال حدود العاملي طالبت منظم
ــانية إىل  ــر إليصال االحتياجات اإلنس ــعودي بفتح معاب الس

املواطنني اليمنيني.
ــا من الوصول  ــع العدوان لطائراته ــتنكرت املنظمة من واس
ــالق املنافذ  ــرية إىل أن إغ ــاعات املاضية مش لليمن خالل الس
يضاعف من العراقيل املبارشة أمام مساعي توفري املساعدات 
ــن  ــكان الذي ــاة الس ــاذ حي ــة إلنق ــانية الالزم ــة واإلنس الطبي

يواجهون احتياجات ماسة.
ــهر  ــادس من الش ــد أعلن يف الس ــدوان ق ــف الع وكان تحال
ــذ اليمنية بما يف  ــة الحدود واملناف ــاري إغالقا فوريا لكاف الج
ــك املعابر البحرية والجوية مع األخذ بعني االعتبار ضمان  ذل

دخول وخروج املساعدات واملعاملني يف املجال اإلنساني.
ــة أطباء بال حدود لم  ــئولو منظم إال أن ذلك كما يقول مس

يتم تنفيذه حتى اللحظة.
ــتني  ــدود يف اليمن جاس ــال ح ــة أطباء ب ــس بعث ــال رئي وق
ــن املحاوالت  ــم م ــه ”بالرغ ــي، أن ــان صحف ــرتونج يف بي آرمس
ــرات أطباء  ــىل إذن لدخول طائ ــتمرة لطلب الحصول ع املس
ــعودية  ــف العدوان بقيادة الس ــدود لليمن، إال أن تحال بال ح
ــدوم من جيبوتي إىل صنعاء  ــمح لطائرات املنظمة بالق لم يس
ــرتونج  ــد آرمس ــة.“ ويؤك ــاعة الفائت ــالل ال72 س ــدن خ أو ع

ــة يف املجال  ــة والطواقم العامل ــحنات الطبي ــول الش أن ”وص
ــاعدات  ــك لتوفري تلك املس ــغ األهمية، وذل ــاني أمر بال اإلنس
ــكان املترضرين بشكل كبري من النزاع املستمر  الرضورية للس

منذ أكرث من سنتني ونصف.“

ــة أمر محدود  ــول عىل الرعاية الصحي ــف إن الحص ويضي
ــة أو مهدمة  ــق الصحية مغلق ــن. فمئات املراف ــة يف اليم للغاي
ــني اليمنني  ــزاع. كما ترشّد مالي ــبب الن ــرة بالكامل بس أو مدم
ــىل احتياجاتهم  ــول ع ــىل الحص ــن ع ــري قادري ــوا غ وأصبح

األساسية أو الغذاء املناسب أو املياه الصالحة لالستعمال.
مشريا إىل أن ”تأثري اإلغالق عىل الرجال والنساء واألطفال 
يف اليمن بات ملموساً، وأنه يضع مئات آالف األرواح يف خطر. 
ــكل كبري جداً، كما أن  ــعار املشتقات النفطية ارتفعت بش فأس
ــحنات الطبية  ــزون الديزل وغاز الطبخ بدأ بالنفاد، والش مخ
ــية عالقة عىل الحدود. ومما ال شك فيه أن االقتصاد  األساس
ــيصعب  ــوءاً، األمر الذي س ــوف يزداد س ــي املتهالك س اليمن
ــية، ويجعل من  ــم األساس ــة احتياجاته ــني تلبي ــىل اليمني ع

املساعدات اإلنسانية أمراً بالغ األهمية.“
ــعودية  ــمل الترصيح الصادر عن التحالف بقيادة الس وش
تحذيراً أوسع للمنظمات اإلنسانية بتجنب التواجد يف أماكن 
ــينعكس عىل حرمان آالف  ــة داخل اليمن. األمر الذي س معين
ــة الصحية  ــزاع من الرعاي ــن نتيجة الن ــخاص املترضري األش
ــدأ الحياد  ــراءات يتعارض مع مب ــة. ومثل هذه اإلج الرضوري
الذي يضمن وصول املساعدات ملحتاجيها، بغض النظر عن 

انتماءاتهم السياسية.
ــفى ومركزاً  ــدود يف 13 مستش ــاء بال ح ــل منظمة أطب تعم
صحياً يف اليمن، وتوفر الدعم ألكرث من 18 مستشفى أو مركزاً 
ــز وعدن والضالع وصعدة  ــاً يف 11 محافظة يمنية يف تع صحي
ــدة وأبني ولحج. ويضم  ــران وحجة وإب وصنعاء والحدي وعم

كادر املنظمة يف اليمن قرابة 1600 عامل.

ــانية في اليمن ــانية في اليمنأطباء بال حدود تطالب تحالف العدوان بفتح معابر إنس أطباء بال حدود تطالب تحالف العدوان بفتح معابر إنس
استنكرت منع وصول مساعداتها الطبيةاستنكرت منع وصول مساعداتها الطبية

هجمات نوعية للجيش

ــن  ــريان العدو أمس ش وعاود ط
ــة  الحدودي ــه  مواقع ــىل  ع ــه  غارات
ــع  موق ــارات  غ ــدة  بع ــتهدفا  مس
الرشفة يف نجران يف محاولة لعرقلة 
ــان يف العمق  ــش واللج تقدم الجي

السعودي.
خرباء اقتصاديون

ــال  امل ــال  رج ــرباء  الخ ــا  ودع
ــرب  والع ــني  الخليج ــال  واالعم
ــة  التجاري ــرشكات  ال ــك  وكذل
ــاذ  إلنق ــرك  التح إىل  ــاهمة  واملس
ــف التعامل  ــة ووق ــم املالي ارصدته
ــة الخاضعة  ــع املصارف االماراتي م
ــد لضمان حفظ  ــلطة عيال زاي لس
ــكان تعرضها  ــم وتاليف إم ممتلكاته
الحاصلة يف  ــية  السياس للتقلبات 

هذه االنظمة البالية.
ــون  إماراتي ــردون  مغ ــدى  واب
ــوات التي رشع  ــاوف من الخط مخ
ــد واكدوا  ــام محمد بن زاي فيها نظ

أنه بهذه  الخطوة يحفر قرب النظام 
املرصيف االماراتي.

ــة  الفقاع ــن  م ــرون  آخ ــخر  وس
ــي  الت ــة  اإلماراتي ــة  االقتصادي
عجزت عن الصمود أمام تداعيات 
ــف  ــة تعص ــري قانوني ــة غ اقتصادي
ــعودية)  (الس ــاورة  مج ــة  بدول
ــراء  االم ــدة  أرص أن  إىل  ــريين  مش
ــعوديني  الس ــال  االعم ــال  ورج
ــة  اوروبي ــارف  مص يف  ــة  املودع
ــت  ــا رفض ــة بعدم ــت بحماي حظي
ــة التي  ــارف التجاري عرشات املص
ــدة يف اتخاذ  ــمعة جي ــى بس تحظ
ــي طالب بها النظام  االجراءات الت
ــىل ممتلكات  ــعودي حفاظا ع الس

وحقوق املتعاملني.
ناطق أنصار اهللا

ــالم يف تغريدة  ــد الس ــق عب وعل
ــىل  ــمي ع ــابه الرس ــا يف حس نرشه
ــل االجتماعي تويرت  ــع التواص موق
ــعودية لألمم  ــكاوى الس ــىل الش ع
ــأن  بش ــن  األم ــس  ومجل ــدة  املتح

ــخ  بالصواري ــا  عمقه ــتهداف  اس
ــن  ش ــن  م  " ــال  وق ــتية   الباليس
ــم  ث ــار  الحص ــرض  وف ــدوان  الع
ــتكي من صاروخ إىل ما يسمى  يش
ــز  ــه أن يجه ــدة فعلي ــم املتح باألم
ــس  ــا مجل ــول! .داعي ــة أط عريض
األمن أن يقول لواشنطن والرياض 

وأبو ظبي كفى.
يف  ــد  أك ــالم  الس ــد  عب وكان 
ــات  الهجم أن  ــرى  أخ ــدات  تغري
ــىل العدو  ــة ع ــة اليمني الصاروخي
السعودي  دفاعية عن اليمن دولة 
ــعبا وسوف تستمر طاملا  وثورة وش

استمر العدوان والحصار.
ــري الغطاء  ــنطن بتوف واتهم واش
ــّن عىل  ــذي ُيش ــدوان ال ــوى الع لق
ــيا ودعمها عسكريا،  اليمن سياس
ــريا إىل أن تنديد البيت األبيض  مش
ــتهدف  بالصاروخ اليمني الذي اس
ــك خالد يف الرياض مثاٌل  مطار املل
ــنطن تغطي قوى  آخر عىل أن واش
العدوان سياسيا وتمدها عسكريا 

وتدفع بها نحو مزالق خطرة!.
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