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البيضاء/محمد املشخر
بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف  افتتح محافظ محافظة البيضاء عيل محمد 

املنصوري أمس، مركز األمل الطبي بمديرية مكرياس البالغة تكلفته 20 مليون ريال.
ــة محمد احمد  ــوري ومعه  وكيل املحافظ ــتمع املحافظ املنص ــالل االفتتاح اس  وخ
ــام املركز  ــن مدير ع ــارس محمد جحالن  م ــرياس ي ــام مديرية مك ــر ع ــيش ومدي الوحي
الدكتور جالل صالح املصيادي إىل ملحة حول أقسام املركز الطبي يف مجاالت الطوارئ 
ــنان  ــنان والطلب عام واملختربات الحديثة والصيدلية ورعاية األم والطفل واألس واألس
ــاء والوالدة والرقود للرجال والنساء وغريها  والعيون باإلضافة إىل غرفة عمليات النس

من األقسام الحديثة.
ــام مركز األمل  ــاهده من تجهيزات يف أقس وعرب محافظ البيضاء عن إعجابه بما ش
الطبي، مشرياً إىل أهمية تقديم خدمات متميزة للمرىض الذين يتجشمون عناء السفر 

إىل العاصمة صنعاء أو محافظات أخرى لتلقي العالج الالزم.
ــا القطاع  ــاالت ومنه ــايس يف العديد من املج ــك أس ــاص رشي ــاع الخ ــد أن القط وأك
ــهم يف خدمة املجتمع وتراعي  ــاريع طبية وتنموية تس ــي من خالل تنفيذه مش الصح
الظروف العصيبة التي يمر بها املواطنون جراء استمرار العدوان السعودي األمريكي 
ــا أدى إىل تفاقم ومضاعفة معاناتهم وخاصة يف مديرية  ــاره الجائر عىل اليمن م وحص

مكرياس .

محافظ البيضاء يفتتح مركز األمل محافظ البيضاء يفتتح مركز األمل 
الطبي في مكيراسالطبي في مكيراس

رشيد الحداد
ــأته حرباً  ــذ نش ــعودي من ــن النظام الس يش
ــد  ض ــاالت  واملج ــه  األوج ــددة  متع ــة  اقتصادي
ــالل  خ ــدت  تصاع ــا  أنه إال  ــي،  اليمن ــعب  الش
ــتويات، حيث  ــني إىل أعىل املس ــن املاضي العقدي
ــائل  ــف الوس ــاض مختل ــا الري ــتخدمت فيه اس
ــني والقاعدة وداعش  ــالء املحلي واألدوات كالعم
ــة،  اقتصادي ــة  نهض أو  ــور  تط أي  ــاض  إلجه
ــىل  ــاء ع ــرية لإلبق ــوداً كب ــت جه ــعودية بذل الس
ــت وصايتها تدار  ــرية ضعيفة تح اليمن دولة فق
ــفارتها يف صنعاء، حتى قيام ثورة الشعب  من س
اليمني يف الواحد والعرشين من سبتمرب 2014م، 
ــعودية  ــن الوصاية الس ــن م ــررت اليم ــي ح والت
ــيادة الوطنية،  واألمريكية، وأعادت االعتبار للس
ــد أن كانت اليمن تدار من الرياض ومن داخل  بع

السفارات األجنبية يف صنعاء.  
ــرن املايض  ــعينيات من الق ــد التس ــالل عق خ
األرايض  يف  ــدد  التم إىل  ــعودية  الس ــدت  عم
ــي "  ــة وه ــة يف رشورة والوديع ــة الواقع الحدودي
ــدى الفرتة  ــة بالنفط" وعىل م ــة غني أراض يمني
ـــ 1999م تصاعدت الخالفات بني اليمن  1995م ـ
والسعودية إىل أعىل املستويات حتى تم التوقيع 
ــىل اتفاق جدة الكارثي الذي تنازل فيه النظام  ع
ــن األرايض  ــرت م ــو م ــف كيل ــن 430 أل ــابق ع الس
اليمنية التاريخية الغنية بالرثوات الطبيعية، إال 
ــلخ نجران وعسري  أن مطامع الرياض أكرب من س
وجيزان من اليمن، فقد سعى النظام السعودي 
إىل إجهاض أي تطور أو نمو اقتصادي يف اليمن. 

الرياض بعد عام 2000م
ــعية يف  ــعود التوس ــع آل س ــدت مطام تصاع
ــدة الكارثية عام  ــة ج ــع اتفاقي ــد توقي ــن بع اليم
ــيع دائرة املوالني لها يف  ــعت إىل توس 2000م ، فس
أوساط القبائل الواقعة يف املحافظات الحدودية 
ــم املئات من  ــات األخرى،  حيث تم ض واملحافظ
ــة  ــكرية والحزبي ــة والعس ــوى القبلي ــز الق مراك
ــوفات اللجنة الخاصة السعودية  املؤثرة إىل كش
ــاض يف اليمن بطريقة  ــدف تنفيذ أجندة الري به
ــري مبارشة وعرب وكالئها، من خالل رضب األمن  غ
ــتثمارات،  ــاد بيئة طاردة لالس ــتقرار وإيج واالس
ــد  وتهدي ــة  العام ــاريع  املش ــذ  تنفي ــة  وإعاق
ــاع النفط والغاز، إلعاقة  الرشكات العاملة يف قط
ــا، كما  ــة وغريه ــة واملعدني ــتثمارات النفطي االس
كثفت الرياض توغلها يف أوساط القبائل اليمنية 
ــب اليمني من  ــدو الرحل القاطنني يف الجان والب
ــهم ومنحهم  ــالل تجنيس ــايل، من خ ــع الخ الرب
ــتحواذ عىل املزيد  ــددة بغية االس ــازات متع امتي
ــتخدام البعض منهم  ــة واس ــن األرايض اليمني م
ــة أية مرشوعات  ــذ أعمال التخريب وإعاق لتنفي

استثمارية يف األرايض اليمنية الحدودية.
حرب العمالت 

ــاردة لتدمري  ــرب الب ــعودية الح اعتمدت الس
االقتصاد اليمني واستنزاف قدراته، حيث شنت 
ــعينيات  ــاً مالية عىل اليمن بدأت مطلع تس حرب
ــوم، تمثلت يف  ــى الي ــزال حت ــايض والت ــرن امل الق
سحب العملة الوطنية واستخدامها عند اللزوم 
للمضاربة يف سوق الرصف اليمني بهدف سحب 
ــزات للعملة املحلية  ــي وإحداث ه النقد األجنب
ــتقرار ورفع األسعار وإلحاق األذى  لزعزعة االس
باملواطن اليمني ومتطلبات معيشته واستقراره. 
ــالل النصف  ــرب املالية خ ــتدت تلك الح واش
ــفت  ــعينيات، حيث اكتش ــي من عقد التس الثان
السلطات اليمنية خالل االعوام 1996م ـ 1998م 

ــا املحلية يف  ــعودية وأدواته ــدور املحوري للس ال
ــحب الفئات الكبرية من العملة املحلية، وعىل  س
ــد ألزم  ــام 2000م ق ــاق جدة ع ــن أن اتف ــم م الرغ
ــالم  ــعودية) بإحالل الس ــني (اليمن والس الطرف
بني البلدين ومنع التدخل يف الشؤون الداخلية، 
إال أنها رسعان ما انقلبت عىل ذلك، حيث التزال 
ــعب اليمني  ــاض إىل اليوم تعتدي عىل الش الري
ــا تبقى من  ــذرة لزعزعة م ــارس أالعيبها الق وتم
ــعار رصف الريال اليمني مقابل  ــتقرار يف أس اس
ــكري املمتد  ــا العس ــة إىل عدوانه ــدوالر، إضاف ال
ــه حصاراً  ــني، والذي فرضت مع ــارب العام ملا يق
ــعب اليمني، وأغلقت  ــا ومالياً عىل الش اقتصادي
ــة،  ــالت االجنبي ــن العم ــل م ــوات الدخ ــة قن كاف
ــن التواصل  ــرصيف اليمني ع ــت القطاع امل وعزل
ــي، باإلضافة إىل  ــم الخارج ــع العال ــل م والتعام
ــال  الري رصف  ــعار  بأس ــة  املضارب يف  ــا  ضلوعه

اليمني أمام الدوالر وبقية العمالت. 
اإلرهاب السعودي 

ــى دور تنظيم القاعدة  ــنوات تنام منذ عدة س
ــعوديا يف عدد من املحافظات  اإلرهابي املمول س
ــة، األمر الذي لفت أنظار العديد  اليمنية النفطي
ــلل عرشات  ــام 2006م تس ــن املراقبني، ففي ع م
العنارص السعودية املتشددة إىل محافظة مارب، 
ــتهدف االقتصاد  ــط تخريبي يس ــذ مخط لتنفي
ــعودي فيما عرف  الوطني بدعم من النظام الس

الحقاً بتنظيم القاعدة يف اليمن والجزيرة.
ــاب املصدر من  ــاط اإلره ــن خالل تتبع نش وم
ــعودي  ــي الس ــنه اإلرهاب ــذي دش ــاض، وال الري
ــويف، الذي توىل زعامة تنظيم القاعدة  محمد الع
ــهري وإبراهيم  ــف الش ــم يوس ــن، ومن ث يف اليم
ــتهداف القاعدة  ــم، لوحظ  اس ــريي وغريه العس
ــة يف  ــتثمارات النفطي ــام 2009م لالس ــالل الع خ
ــك بعد أن حققت  ــبوة ومارب وحرضموت، وذل ش
ــبب  اليمن فائضاً مالياً ألول مرة عام 2008م بس
ــعار النفط يف األسواق العاملية، وهو ما  ارتفاع أس
ــة للبنك  ــات األجنبي ــاع االحتياطي أدى إىل ارتف
املركزي إىل 8 مليارات دوالر ألول مرة منذ عرشين 
ــدات اليمن من  ــاع عائ ــة إىل ارتف ــا، باإلضاف عام
ــن 1,5 مليار دوالر  ــياحة األجنبية إىل أكرث م الس
بسبب تحول اليمن إىل مزار للسياحة  األجنبية 
ــاض للقيام  ــكل دافعاً للري ــة، وهو ما ش والعربي
ــالل تهويل  ــة من خ ــا اإلعالمي ــك أدواته بتحري
ــت  قناة  ــن، وتول ــدة يف اليم ــم دور القاع وتضخي
ــن يف الخارج،  ــويه صورة اليم العربية مهمة تش
ــن الهجمات  ــدة بتنفيذ عدد م ــا قامت القاع كم

ــتهداف  ضد قوات الجيش يف مارب، وحاولت اس
ــارب بعد  ــة يف محافظة م ــر النفطي ــأة صاف منش
ــرة  ــن م ــرث م ــا أك ــة إىل محاولته ــك، باإلضاف ذل
ــي يف حرضموت،  ــتهداف ميناء الضبة النفط اس
ــه للقاعدة بتنفيذ  ــك الدور املوج ــم يتوقف ذل ول
ــبوة وحرضموت،  هجمات انتحارية يف مارب وش
ــتهدف  ــات انتحارية اس ــذ التنظيم عملي بل نف
من خاللها قطاع السياحة يف مارب عام 2009م، 
ــياح األجانب الواصلني لليمن  بعد أن تجاوز الس
ــذ عملية  ــالل تنفي ــن خ ــائح م ــون س إىل 1,2ملي
ــب  أجان ــياح  س  (7) ــاة  بحي أودت  ــة  انتحاري
ــارب، يضاف إىل  ــمس بم ــن معبد الش ــرب م بالق
ــام يف تريم  ــة انتحارية يف نفس الع ــذ عملي تنفي
ــياح األجانب، مما  ــدد من الس حرضموت ضد ع
ــياحة خالل  ــائر قطاع الس أدى إىل تصاعد خس
الفرتة 2000م ــ 2010م إىل 10 مليارات دوالر وفق 
ــالل الفرتة 2009  ــجل خ التقارير الحكومية، وس
ــذ عمليات االختطاف  ــداً يف تنفي ـ 2014م تصاع
ــياحاً أجانب  ــتهدفت س ــدة اس ــل القاع ــن قب م
ــدول األجنبية،  ــن ال ــدد م ــني ورعايا ع وصحفي
ــدد كبري من  ــرات ع ــد تحذي ــا أدى إىل تصاع مم
ــفر لليمن،  ــا من الس ــة  لرعاياه ــدول األجنبي ال
ــرب أدواتها  ــعت الرياض ع ــدف الذي س وهو اله

التكفريية إىل تحقيقه.  
ــا القاعدة  ــاط ظهوره ــن ارتب ــم م ــىل الرغ وع
ــري الدراسات، إال أنها يف  بالفقر والبطالة كما تش
ــا بأجندة أجنبية  ــة اليمنية ارتبط ظهوره الحال
ــات  ــدة يف محافظ ــت القاع ــث تنام ــة، حي تآمري
ــد فيها  ــي تتواج ــوت الت ــبوة وحرضم ــارب وش م
ــن أقل املحافظات  ــات نفطية والتي تعد م قطاع
ــة بمحافظات يمنية  ــة فقراً وبطالة مقارن اليمني
ــط الجوف  ــث عن نف ــروز الحدي ــع ب ــرى، وم أخ
ــدف  واله ــوف،  الج إىل  ــاً  آلي ــدة  القاع ــت  انتقل
األسايس كان رضب القطاعات النفطية الواعدة 
من جانب، وإثارة مخاوف الرشكات االستثمارية 
ــتثمار يف املجال النفطي  األجنبية الراغبة باالس
ــري منها إىل  ــر، ودفع الكث ــن جانب آخ ــي م اليمن
وقف استثماراتها واالنسحاب من اليمن نتيجة 

تلك املخاوف.
ــت منتصف العام  ــاء تحول ــار إىل أن صنع يش
2012م إىل قبلة لالستثمارات األجنبية والعربية 
ــرشكات  ــن كربيات ال ــرشات م ــت الع ــث قدم حي
ــا  ــات، إال أنه ــف القطاع ــتثمارية يف مختل االس
ــال اإلرهابية  ــبب تنامي األعم لم تدم طويًال بس
ــات التي  ــدد من املحافظ ــاع نطاقها إىل ع واتس

ــر كان  ــتثمارية، وكأن األم ــوداً اس ــتقبلت وف اس
ــات التي  ــن تلك العملي ــدف م ــاً وأن اله ممنهج
ــارة مخاوف تلك  ــف وراءها إث ــت القاعدة تق كان
ــب  ــادرة البالد بس ــا عىل مغ ــرشكات وإجباره ال

األوضاع األمنية.
ورقة العمالة 

ــتحالة استغناء السعودية  عىل الرغم من اس
ــا  ــذت منه ــا اتخ ــة، إال أنه ــة اليمني ــن العمال ع
ــرية متنصلة  ــالل العقود األخ ــية خ ورقة سياس
ــها يف  ــا عىل نفس ــي قطعته ــا الت ــن التزاماته ع
ــف وملحقاتها عام 1934م ،والتي  معاهدة الطائ
ــدود  ــيم الح ــدة لرتس ــة ج ــا  اتفاقي ــدت عليه أك
ــام 2000م، والتي منحت  ــني البلدين ع املوقعة ب
بموجبها العمالة اليمنية يف السعودية عددا من 
االمتيازات كحق العمل واإلقامة املفتوحة وحرية 
ــتثمار وامللكية، وعدم مصادرة املمتلكات أو  االس
الحجر عليها، فتلك االمتيازات التي تمتعت بها 
ــج عام 1990م  ــة قبل أزمة الخلي ــة اليمني العمال
ــدة اليمنية  ــد تحقيق الوح ــا اململكة بع نقضته
ــاض  ــاوف الري ــو 1990م ومخ ــن ماي ـــ 22 م يف ال
ــد اتفاق الطائف  ــض الدولة الوليدة تجدي من رف
ــام 1992م فافتعلت  ــتحقاً يف الع ــذي كان مس ال
أزمة سياسية مع اليمن لرتحل مليوناً و350 ألف 
عامل يمني، ولم تسمح بدخول العمالة اليمنية 
إال بعد توقيع اتفاق جدة عام 2000م وحتى اآلن 
ــعودية ملف العمالة إلجهاض أي  تستخدم الس

تحسن يف الجانب االقتصادي.
 يف عام 2013م، فتحت الحكومة السابقة ملف 
نفط الجوف، إال أن الرياض ردت بذات الطريقة 
حيث رحلت 360 ألف عامل يمني مقيم بطريقة 
ــددة عىل  رشعية وغري رشعية وفرضت قيودا مش

التحويالت املالية للمغرتبني.
ــاة املغرتبني  ــتمرار معان ــن اس ــىل الرغم م وع
ــبتمرب 2014م، إال  اليمنيني حتى قيام ثورة 21 س
ــام املغرتبني غري  ــاض من انضم ــاوف الري أن مخ
ــاً إىل جبهة  ــال ترحيلهم قرسي ــني يف ح النظامي
ــا إىل التوجيه  ــعودية، دفعته ــة ضد الس املواجه
ــرتب ابتداء بمنحهم  ــوية قرابة 600 ألف مغ بتس
ــح حاملها حق  ــا "أجري" تمن ــة أطلق عليه وثيق
ــتة أشهر، ومن ثم تم تمديدها أكرث من  العمل لس

مرة. 
نفط الجوف 

ــاء عىل محافظة  ــعودية عىل اإلبق عملت الس
ــة ومحرومة من  ــوف اليمنية محافظة بدائي الج
ــل جهودها خالل  ــت ج ــات وبذل ــط الخدم أبس

ــا ابتداء  ــة أي تنمية فيه ــة إلعاق ــود املاضي العق
بإعاقة شق الطرقات وانتهاء بوقف أي عمليات 
ــرب رشاء الوالءات  ــن النفط والغاز، ع ــب ع للتنقي
وتغذية الرصاعات املحلية يف املحافظة التي تعد 

من كربى املحافظات اليمنية مساحة. 
ــايض دخلت عدد من  ــات القرن امل يف ثمانيني
الرشكات النفطية ومنها رشكة هنت األمريكية إىل 
صحارى الجوف للتنقيب عن النفط وانسحبت 
ــود عرشات  ــن وج ــىل الرغم م ــربر، ع ــن دون م م
ــار النفطية يف الحدود املوازية لها يف املناطق  اآلب
ــأن زعامات  ــول بعض املصادر ب ــعودية، وتق الس
ــعودية وقفوا خلف  قبلية يحملون التابعية الس
ــرشكات من التنقيب عن النفط يف الجوف  منع ال
ــع العام 2013م  ــود املاضية، ويف مطل خالل العق
ــاورة  ــوف املج ــة الج ــط محافظ ــف نف ــح مل فت
ــري، حيث  ــي الكب ــا النفط ــعودية ومخزونه للس
ــن مخزون  ــود %34 م ــر عن وج ــفت التقاري كش
ــعودية،  النفط العاملي يف اليمن، وهو ما أثار الس
ــت وزارة النفط  ــري قام ــعبي كب ــت ضغط ش وتح
ــيط عمليات  ــة يف بداية عام 2014م بتنش اليمني
ــافات النفطية يف عدد من املحافظات،  االستكش
ــام  أم ــة  النفطي ــات  القطاع ــرشات  ع ــت  وفتح
ــت  دخل ــرة  م وألول  ــتثمارية،  االس ــرشكات  ال
ــع الخايل  ــوف والرب ــة يف الج ــات النفطي القطاع
ــات املعروضة، وتم منحها لرشكة  من بني القطاع
صافر النفطية " اليمنية"، وبعد وقت قصري عىل 
ــن الحدود اليمنية  ــح يف مناطق تبعد ع بدء املس
السعودية 40 كلم، ويف ظل ترحيب أبناء الجوف 
ــر  الحف ــال  أعم ــارشت  ب ــني   اليمني كل  ــب  وترق
ــود  ــة وج ــت الرشك ــاف األوىل، وأعلن واالستكش

نطاقات هيدروكربونية .
ــافات  ــة اكتش ــج األولي ــرت النتائ ــك أظه كذل
ــار املكعبة  ــني األمت ــدر بمالي ــات تق ــة بكمي غازي
ــط يف الجوف  ــعلة النف ــن الغاز يومياً، ولكن ش م
ــر  ــة صاف ــت رشك ــد توقف ــًال فق ــتمر طوي ــم تس ل
ــحبت كل  ــة وس ــورة مفاجئ ــب بص ــن التنقي ع
معداتها، ولم تمر سوى عدة أشهر حتى أعلنت 
ــالل زيارة خاطفة  ــعودية عن منح هادي خ الس
ــاراً و200 مليون  ــه للملك عبد الله اىل جدة ملي ل
ــعبية  ــات كافة اللجان الش ــل بمرتب دوالر والتكف
ــدة يف أبني  ــة القاع ــم ملحارب ــم تجنيده ــن ت الذي

مسقط رأس هادي ومحافظة لحج.

عقود من الحرب السعودية الخفية إلضعاف االقتصاد اليمنيعقود من الحرب السعودية الخفية إلضعاف االقتصاد اليمني
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
السعودية :

ــراء تجربة  ــوة الصاروخية تعلن اج - الق
ــط املدى  ــتي متوس ــة لصاروخ باليس ناجح
عىل هدف عسكري يف السعودية أصابه بدقة

جيزان :
ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي

تجمعات للجنود السعوديني يف مركز القرنع
ــا وعدد  ــة صواريخ كاتيوش ــالق صلي - إط
ــف املدفعية عىل موقع ومعهد القرن  من قذائ

والدفينية والخوبة والكرس
ــش  الجي ــوف  صف يف  ــى  وجرح ــىل  قت  -
ــة عىل مواقعه يف  ــعودي إثر عملية نوعي الس

قرية القرن وموقع الكرس 
نجران : 

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  ابط  -
ــىل مواقع املرتزقة  ينفذون عملية هجومية ع
ــقوط قتىل وجرحى يف  يف معسكر القفال وس

صفوفهم

الخميس 2017/11/30       

الجوف :
ــالن  ــىل الغرفة ووقز والس ــت ع ــوم مباغ - هج
ــائر برشية يف صفوف  ــة املصلوب وخس يف مديري

مرتزقة العدوان
ــدوان يف مزوية  ــىل مواقع مرتزقة الع - إغارة ع
ــيط مدفعي وقتىل  ــبقها تمش ــة املتون س بمديري

وجرحى يف صفوفهم
ــد املرتزق عبدالرحمن  - مرصع القيادي العقي

ابو جراد عمليات اللواء التاسع 
واملرتزق هيثم الحجريي 

وعبدالكريم الرشيفي
ــى يف اغارة الجيش  ــدد من القتىل والجرح  وع

واللجان عىل املصلوب
- مرصع كل من:

القيادي املرتزق/محمد عامر التام النويف.
املرتزق/صالح عيل العفن النويف.

املرتزق/أمني يحيى جميل النويف.
وإصابة:

املرتزق/خميس حسن صليم النويف.
املرتزق/محمدطالب النويف.
املرتزق/يحيى طالب النويف.

املرتزق/مجاهد جعفر النويف.
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــات للجي يف عملي

املصلوب
تعز :

ــان عىل تبة  ــش واللج ــف للجي ــوم خاط - هج
ــى يف صفوف  ــاب وقتىل وجرح ــني بالضب التحص

مرتزقة العدوان
ــة يف جبهة  ــكرية للمرتزق ــة عس ــاب آلي - اعط

الهاميل
نهم :

ــش واللجان ينفذون عمليتي  - مجاهدو الجي
اغارة عىل مواقع املنافقني يف عيدة والتباب السود 

بجبهة نهم وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
- تأمني جبل السفينة يف جبهة نهم بالكامل يف 
عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية 
ــائر برشية يف صفوف مرتزقة العدوان أثناء  ، خس

تطهري جبل السفينة
ــري بجبهة نهم  ــب الصغ ــع القت ــام موق - اقتح
ــع وتدمري متارس وتحصينات  وما جاوره من مواق

مرتزقة العدوان
ميدي :

- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة 
شمال صحراء ميدي

مارب : 
ــذون عملية  ــش واللجان ينف ــدو الجي - مجاه
ــم ونملة  ــة يف جبل فاط ــع املرتزق ــارة عىل مواق إغ

واعطاب آلية عسكرية 
ــة عىل مواقع املرتزقة يف املخدرة  - عملية نوعي

وسقوط قتىل وجرحى

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة : 
- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 15 

غارة عىل منطقة الصوح بمديرية كتاف
ــن  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط
ــني عىل منطقة الظاهر ووادي خلب بمديرية  غارت

الظاهر
ــن 3  ــعودي يش - طريان العدوان االمريكي الس

غارات عىل آل الصيفي بمديرية سحار
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ

عىل منطقة الصوح بمديرية كتاف
الحديدة : 

- 9 غارات لطريان العدوان السعودي األمريكي 
عىل إحدى املزارع يف مديرية التحيتا

- شهيدان يف غارات طريان العدوان السعودي 
ــزارع يف مديرية  ــدى امل ــع عىل إح ــي التس األمريك

التحيت
الجوف : 

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ
عىل مديرية املصلوب

البيضاء :
ــار االمريكي عىل  ــدون طي ــريان ب ــارات لط - غ
ــمى تنظيم القاعدة يف مديرية  مواقع تابعة ملا يس

ولد ربيع
تعز : 

ــن  ــعودي يش ــريان العدوان االمريكي الس - ط
غارة عىل يختل بمديرية املخا

جيزان : 
ــن  م ــدد  بع ــف  تقص ــيش  األبات ــات  مروحي  -

الصواريخ قرية قمر 
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ

عىل قوى
ــن  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

غارتني عىل وادي جارة
نجران : 

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ
عىل موقع الشبكة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء/ سبأ
ــورى  ــم بأعمال رئيس مجلس الش ــى القائ التق
ــاء  ــس  األول بصنع ــدروس أم ــني العي ــد حس محم
القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن أندريه 

ترشنوفول.
وجرت خالل اللقاء مناقشة األوضاع اإلنسانية 
ــف  ــدوان دول التحال ــراء ع ــن ج ــاوية يف اليم املأس
ــعب اليمني  ــد معاناة الش ــعودية وتزاي بقيادة الس
ــنها دول  ــرب الظاملة التي تش ــراء الحصار والح ج

التحالف عىل اليمن.
ــس مجلس  ــم بأعمال رئي ــرب القائ ــاء ع ويف اللق
ــه للجهود التي تبذلها  ــورى عن تقديره وتثمين الش
روسيا االتحادية يف رفع املعاناة عن الشعب اليمني 
ــالم وإيقاف الحرب امتدادا للمساندة  وإحالل الس

التاريخية التي قدمتها روسيا للشعب اليمني.
ــنه  ــذي تش ــي ال ــدوان الهمج ــار إىل أن الع وأش
ــىل اليمن منذ  ــعودية ع ــف بقيادة الس دول التحال
ــامل  ــموال بحصار ش ــنوات مش ــارب ثالث س ــا يق م
ــتمل الجوانب اإلنسانية، مما تسبب  امتد حتى اش
ــة  ــار األوبئ ــارش يف انتش ــري مب ــارش أو غ ــكل مب بش
ــريا والدفترييا وكذا هدم  واألمراض ومنها وباء الكول

مشاريع البنية التحتية عىل كافة املستويات.
ــل دور  ــل يف تفعي ــن األم ــدروس ع ــرب العي وأع
ــىل اليمن وكرس  ــبيل إيقاف العدوان ع ــيا يف س روس
ــاء الدويل وميناء  ــا فيه فتح مطار صنع الحصار بم
ــه استضافة روسيا  الحديدة .. مثمنا يف الوقت نفس
ــا  وتذليله ــي  العامل ــني  الربملاني ــر  ملؤتم ــة  االتحادي
للصعوبات التي كانت ستحول دون مشاركة الوفد 
ــي  ــدور اإليجاب ــة إىل ال ــي، باإلضاف ــي اليمن الربملان
ــد  ــاركة وف ــاح مش ــرصي يف إنج ــي امل ــد الربملان للوف

الربملان اليمني يف تلك الفعالية.
ــيا النزيه والشفاف يف املنطقة  وأشاد بدور روس

ــي كان آخرها اللقاء األخري للرئيس الرويس مع  والت
ــوري، مما يؤكد أن روسيا هي الرشيك  الرئيس الس
ــتقرار  واالس ــامح  والتس ــوار  للح ــي  الراع ــل  الفاع

والسالم يف منطقة الرشق األوسط.
ــفارة الروسية  من جانبه أكد القائم بأعمال الس
ــكري  ــتمرار الحل العس ــالده الرافض الس ــف ب موق
ــة يف اليمن هو الحل  ــربا الحل لألزم ــن .. معت يف اليم
ــعب  ــي يتيح للش ــالم حقيق ــالل س ــيايس إلح الس

اليمني الحصول عىل االستقرار الذي ينشده .
ــن يتم ذلك إال بتجاوب جميع األطراف  وقال " ل
ــي تفيض إىل إيقاف  ــع كافة األفكار واملقرتحات الت م

الحرب والدخول يف تسوية سلمية".
ــية استعداد  ــفارة الروس كما القائم بأعمال الس
ــراف  ــف األط ــع مختل ــل م ــة العم ــيا االتحادي روس
ــار  اليمنية يف تقديم املقرتحات الهادفة إلعادة املس
ــا إىل دور  ــية .. الفت ــوية السياس ــيايس والتس الس
روسيا املساند والداعم لليمن يف املحافل الدولية يف 
ــبيل إيقاف الحرب والدخول يف مفاوضات جادة  س

مؤدية إىل السالم املنشود.
ــس  مجل ــس  رئي ــال  بأعم ــم  القائ ــى  التق ــا  كم
الشورى محمد حسني العيدروس أمس رئيس بعثة 

أطباء بال حدود الفرنسية غسان أبو شعر .
ــر األوضاع  ــة آخ ــاء مناقش ــالل اللق ــرت خ وج
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج ــن  اليم يف  ــانية  اإلنس
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال ــل  قب ــن  م ــار  والحص
ــعب  ــلبا عىل معاناة الش ــذي أثر س ــعودية، وال الس

اليمني .
ــال رئيس مجلس  ــاء رحب القائم بأعم ويف اللق
ــة  ــة ملنظم ــانية امللموس ــود اإلنس ــورى بالجه الش
ــها بصفة  ــم منذ تأسيس ــدود يف العال ــاء بال ح أطب
ــذ ثمانينيات  ــة من ــورة خاص ــن بص ــة ويف اليم عام
ــدوان عىل  ــة الع ــذ بداي ــة من ــايض وخاص ــرن امل الق

اليمن.
ــن  ــذ م ــد اتخ ــي ق ــعب اليمن ــار إىل أن الش وأش
ــدوان يف الوقت الذي  ــة الع ــيلة ملواجه الصمود وس
ــالم العادل والكامل  ــعب اليمني يديه للس يمد الش
ــداً أن  ــالم .. مؤك ــزأ أو االستس ــالم املج ــس للس ولي
ــرب والعقوبات التي تفرض عىل اليمن من حني  الح
ــهده  ــالم، وخاصة أن ما تش ــع الس ــر ال تصن إىل آخ
اليمن هي حرب عدوانية تستهدف النيل من كرامة 

اإلنسان وسيادة الشعب اليمني.
ــورى  ــرق القائم بأعمال رئيس مجلس الش وتط
ــانية التي يعاني منها أبناء اليمن  إىل املعاناة اإلنس
ــام نتيجة  ــرث من ع ــب منذ أك ــاع الروات ــراء انقط ج
ــل  ــزي اليمني إىل عدن بعد أن فش ــل البنك املرك نق

العدوان يف تحقيق أهدافه .
ــة أطباء بال حدود  ــب إىل رفع صوت منظم وطال
ــدة الفقر  ــل إيقاف ح ــات من أج ــع املرتب ــأن دف بش
ــريا الذي  ــا وباء الكول ــىل املواطنني ومنه ــه ع وتبعات
ــد يوم فضال  ــببه يوما بع ــاالت الوفاة بس ــد ح تتزاي
ــتبه إصابتهم والتي وصلت  ــن ارتفاع حاالت املش ع
ــة، إضافة إىل ظهور  ــارب من 900 ألف حال إىل ما يق
ــرا إضافيا عىل  ــكل خط ــذي يش ــا ال ــاء الدفتريي وب

أطفال اليمن.
يف  ــدوان  الع ــتمرار  اس إىل  ــدروس  العي ــت  ولف
ــه  ــة بقصف التعليمي ــة  ــد للعملي ــتهدافه املعتم اس
ــاكن اآلهلة  ــآت والطرق واملس املبارش للمدن واملنش
ــاالت  ــار ح ــور وانتش ــا أدى إىل ظه ــكان، مم بالس

االكتئاب النفيس لطلبة املدارس .
ــدود بتفعيل  ــال ح ــة أطباء ب ــب منظم ــا طال كم
ــة يف الجانب  ــي وخاص ــال الصح ــا يف املج جهوده
ــاوز اآلثار  ــيف لتج ــاون مع اليونيس ــيس بالتع النف
النفسية للحرب الظاملة والقصف املتعمد والهمجي 

الذي أدى إىل إصابة اآلالف.

ــورى  ــال رئيس مجلس الش ــم بأعم ــدد القائ ون
ــفيات التي  ــات الجوية التي طالت املستش بالرضب
ــتهداف  ترعاها منظمة أطباء بال حدود وآخرها اس
ــهاد وجرح  ــا أدى إىل استش ــس مم ــفى عب مستش
ــام املنظمة  ــني .. مؤكدا رضورة قي ــدد من املتطوع ع
ــاء الدويل  ــادة فتح مطار صنع ــط باتجاه إع بالضغ

وميناء الحديدة.
ــم كافة  ــتعداد لتقدي ــىل االس ــد ع ــدد التأكي وج
ــد تواجه بعثة  ــل أي مصاعب ق ــهيالت وتذلي التس

أطباء بال حدود ألداء مهامها اإلنسانية .
ــاء بال حدود  ــس بعثة أطب ــار رئي من جانبه أش
الفرنسية إىل توسع املنظمة يف نشاطها باليمن منذ 
ــاني يف اليمن  ــام 2007م .. مبينا أن الوضع اإلنس ع
أزداد   ، ــي  ــي والتعليم ــاع الصح القط ــة يف  وخاص
تدهورا باإلضافة إىل انهيار البنية التحتية وخاصة 

يف قطاع املياه.
ــار وباء  ــبب الرئييس النتش واعترب ذلك هو الس
ــي أجرتها  ــات واألبحاث الت ــاً للدراس ــريا وفق الكول
ــبب  ــك تس ــا أن ذل ــدود، كم ــال ح ــاء ب ــة أطب منظم
ــن املحافظات  ــدد م ــا يف ع ــاء الدفتريي ــور وب يف ظه

وخاصة محافظتي إب وعدن.
ــال حدود  ــاء ب ــة أطب ــعر أن منظم ــو ش ــد أب وأك
ــاة الوضع  ــف معان ــرية يف تخفي ــود كب ــتبذل جه س
ــىل  ــال ع ــرب تمثي ــا األك ــن بطاقمه ــي يف اليم الصح
مستوى العالم بفريق مؤلف من ألف و600 موظف .
ــية  ــب رئيس بعثة أطباء بال حدود الفرنس وطال
ــاعدات  بفتح املنافذ الجوية والبحرية لدخول املس

اإلنسانية والعالجية إىل اليمن.
ــورى أحمد  ــاء مجلس الش ــاء أعض ــرض اللق ح
ــايض والدكتور  ــد الع ــول والدكتور محم ــيل األش ع
ــور  والدكت ــع  مجيدي ــه  وعبدالل ــالل  الج ــني  حس

عبدالوهاب راوح.
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مصدر عسكري : 

ــة الدائمة "  ــع اللجن ــة "مرب ــة الثاني اللجن
ــيخ محمد الحاوري والشيخ ذياب معييل  الش
ــيخ  ــديش والش ــني املق ــد حس ــيخ محم والش

احمد العزيري.
ــيخ  ــة" الش ــع الثني ــة "مرب ــة الثالث اللجن
ــيخ  ــيخ عابد راجح والش ــد الغادر والش محم

نايف االعوج.
اللجنة الرابعة "مربع عطان  الفج" الشيخ 
محمد صالح العمييس والشيخ نرص الحباري 

والشيخ عيل قطينة والشيح احمد دارس.
ــان األربع  ــزول اللج ــدر أنه تم ن ــد املص وأك
ــتحداثات التي تم  ــتطاعت إزالة كل االس واس
ــتحداثها خالل اليوميني املاضيني وإنهاء  اس
ــادة األمور إىل  ــر وإع ــالف والتوت ــباب الخ أس

ــاد  ــاون الج ــك بالتع ــي وذل ــا الطبيع وضعه
واملسؤول من كل األطراف.

ــجام الذي  ــاد املصدر بالتفهم واالنس وأش
ــراف والنابع  ــع األط ــة من جمي ــته اللجن ملس
ــني  اليمني ــاء  دم ــن  حق ــىل  ع ــرص  الح ــن  م
وتفويت الفرصة عىل العدوان والعابثني بأمن 

واستقرار الوطن.
ــر  والتقدي ــكر  الش ــن  ع ــدر  املص ــرب  وع
ــخصيات االجتماعية التي بذلت جهودا  للش
طيبة يف احتواء الخالف ولكل القوى الوطنية 
الصامدة يف وجه العدوان والتي حرصت عىل 
ــدم العدوان  ــي تخ ــة الت ــذه الفرص ــت ه تفوي
ــيج  ــة الداخلية والنس ــوض وحدة الجبه وتق

االجتماعي.
ودعا املصدر كافة أبناء الشعب اليمني إىل 
ــز وحدة الصف ومزيد من التالحم وعدم  تعزي

االنجرار خلف الشائعات والدعايات املعادية 
ــدف خلخلة وحدة  ــي يوجهها العدوان به الت
الصف الداخيل وإيجاد ثغرات يحاول التسلل 
ــن خاللها بعد أن عجز يف مختلف الجبهات  م

التي كرست فيها إرادته وكافة محاوالته.
مصرع عدد من

وأفاد مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش 
ــعاً عىل  ــعبية نفذوا هجوماً واس واللجان الش
ــه قبالة  ــعودي ومرتزقت ــش الس ــع للجي مواق
ــل وجرح  ــا من قت ــب تمكنوا خالله ــذ عل منف

أعداد من مرتزقة الجيش السعودي.
وأضاف املصدر أن العملية الهجومية سبقها 
ــم وتحصينات  ــىل دش ــي مركز ع ــف مدفع قص
ــف عدة  ــة إىل قص ــتهدفة باإلضاف ــع املس املواق

مواقع للجيش السعودي يف عسري.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  صاروخي ــت  وكان
الشعبية أعلنت مساء أمس الخميس، إجراء 
ــط  ــتي متوس ــة ناجحة لصاروخ باليس تجرب

املدى عىل هدف عسكري يف السعودية.
علماء اليمن

ــن التأكيد عىل  ــددت رابطة علماء اليم وج
رضورة الحفاظ عىل القيم واملبادئ واألخالق 
وجمع الكلمة ووحدة الصف والتوايص بالحق 
والتوايص بالصرب واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر حتى يمن الله بنرصه للمؤمنني ويزلزل 

عروش الظاملني.
ــة  ــي واألم ــعب اليمن ــة الش ــأت الرابط وهن
ــالمية بذكرى مولد نبي الهدى  العربية واإلس

ــلم .. داعية  ــة صىل الله عليه وآله وس والرحم
ــبة  ــذه املناس ــن ه ــتفادة م ــع إىل اإلس الجمي
ــىل وحدة الصف  ــام الفرصة للتأكيد ع واغتن
ــدروس والعرب من  ــتلهام ال وجمع الكلمة واس
ــىل مضامني  ــد ع ــرش والتأكي ــيد الب ــرية س س
ــالمية والعض عليها بالنواجذ  الرشيعة اإلس

والسري عىل خطى املصطفى.

الرئاسة الفلسطينية

وأشار أبو ردينة إىل أن الرئيس الفلسطيني 
ــالم عادل  ــزال ملتزما بس ــود عباس ال ي محم
ــني وفقا لقرارات  ــاس حل الدولت قائم عىل أس
ــها مبادرة  ــة الدولية والعربية، وأساس الرشعي

السالم العربية.
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