
0303 أخبار وتقارير

ــطة مرشوع  ــدة أنش ــات الحدي ــة بن ــنت مؤسس دش
ــة  والتغذي ــي  الغذائ ــن  لألم ــة  الحساس ــتجابة  االس
ــخنة، بدعم من  املتكاملة يف مديريتي بيت الفقيه والس

منظمة الفاو.
ــتهدف املرشوع األطفال املصابني بسوء التغذية  يس
ــات  ــل واملرضع ــاء الحوام ــة والنس ــن الخامس دون س
ــة  الصحي ــدات  والوح ــة  الصح ــب  بمكات ــجلني  املس

باملديريات املستهدفة.
ــوىس غريب أن عدد  ــح مدير املرشوع محمد م وأوض
ــريا إىل  ــف أرسة.. مش ــرشوع 20 أل ــن امل ــتفيدين م املس
ــب 95 متطوعة يف  ــل القادمة تدري ــيتم يف املراح ــه س أن
ــار، ويف مجال التغذية املتكاملة  زراعة محاصيل الخض

ــب  ــا لتدري ــرق مكافحته ــة وط ــوء التغذي ــباب س وأس
املستفيدات من املرشوع.

ــذور محاصيل  ــيتم توزيع ب ــوىس إىل أنه س ــت م ولف
ــذور التي  ــا من الب ــل وغريه ــا والبص ــم والبامي الطماط

تساعد املستفيدات يف االعتماد عىل النفس.
ــة بنات الحديدة داليا  ــة مؤسس ــارت رئيس فيما أش
ــاء تلبية  ــذ املرشوع ج ــت تنفي ــارع إىل أن توقي ــم ف قاس
ــتهدفة،  ــا األرس باملديريات املس ــروف التي تمر به للظ
نظرا للمردود الجيد الذي سيمثل مصدر دخل لألرسة.
ــانية ضمن  ــطة اإلنس ــتمرار األنش وأكدت أهمية اس
ــاريع  ــة من خالل مش ــج مبنية عىل دراس ــط وبرام خط

قادمة.

مؤسسة بنات الحديدة تدشن مشروع االستجابة لألمن الغذائيمؤسسة بنات الحديدة تدشن مشروع االستجابة لألمن الغذائي

تقرير / اسماعيل املحاقري

ــف العدوان  ــغل تحال ــاً ما يش ــيئاً أو حدث ــدو أن ش ال يب
ــذه املرحلة  ــعودي واإلماراتي يف ه ــن بقطبيه الس عىل اليم
ــرية  ــتية وفعل الطائرات املس ــخ الباليس ــس الصواري كهاج
ــرتاتيجيا يف الرعب وغريت من قواعد  التي أحدثت توازنا اس
ــتباك، منترصة بذلك عىل سبل منعها من الوصول إىل  االش

هدفها يف الزمان واملكان املحددين.
ــي يدخل  ــا اإلقليم ــد، مطار أبه ــي غري بعي ــارق زمن وبف
ــد عىل  ــا يؤك ــري، بم ــريان املس ــات الط ــرة عملي ــددا دائ مج
ــذا النوع من  ــدرات ه ــي والرسيع يف ق ــور النوع ــم التط حج
الطائرات مقابل عجز تحالف العدوان عن رصدها وإحباط 
هجماتها قبل وقوعها، رغم ما يمتلكه من إمكانات عسكرية 

وتكنولويجية أمريكية وغربية.
ــذت طائرة قاصف  ــي الثالثة من نوعها، نف ــة ه ويف عملي
واحد هجوما جويا عىل مطار أبها بعسري، أدى إىل حالة من 
ــه لبعض الوقت وهو ما  ــاك مع توقف حركة الطريان في اإلرب
ــه خرائط مواقع متخصصة يف مراقبة حركة املالحة، إذ  بينت

أكدت تراجع الحركة تزامناً مع اإلعالن عن العملية.
ويشكل هذا الهجوم نقلة نوعية يف مسار وزخم عمليات 

ــه نهاية  ــتار عن ــم ازاحة الس ــري منذ أن ت ــو املس ــالح الج س
ــبعة عرش بالتوازي  ــباط/فرباير من العام ألفني وس شهر ش
ــارعة ومؤثرة ردا عىل  ــتية متس مع رضبات صاروخية باليس

جرائم العدوان وتضييق الخناق عىل الشعب اليمني.
ــتي استهدف معسكر  ــاعات من صاروخ باليس وبعيد س

ــس أطلقت القوة  ــران صباح الخمي ــرس الوطني يف نج الح
الصاروخية مساء صاروخني باليستيني من طراز بدر1 عىل 
ــك توقف حركة املالحة  ــزان اإلقليمي ونتج عن ذل مطار جي
ــعودي  ــف كل ما يدعيه النظام الس ــة يف املطار لتنس الجوي

ويروج له من مزاعم اعرتاض الصواريخ وتدمريها.

ــلحة  ــة وأحدث أنواع األس ــا األمريكي ــام التكنولوجي وأم
ــعار الحراري، يميض  ــائل التجسس والرصد واالستش ووس
ــن إمكانات يف  ــه م ــا يمتلكون ــان بم ــش واللج ــو الجي مقاتل
ــرية  ــتية والطائرات املس تصنيع وتطوير الصواريخ الباليس
ــي انطالقا من  ــعودي واإلمارات ــق الس ــىل العم ــا ع وإطالقه
املكان الذي يحددونه إىل الهدف الذي يرغبونه بهجمات ال 

يمكن منعها.
ــذه العمليات حدود الرياض ورضبها مطاري  وبتجاوز ه
أبو ظبي ودبي، بات من الصعب عىل قوى العدوان مغالطتها 
ــالح الجو املسري  أو تكذيبها، بل إن هذا التطور التقني يف س
ــائل وطرق جديدة للحد  أجرب اإلمارات عىل البحث عن وس

من هذه التطورات التي تهدد أمنها االقتصادي.
أمام الهجوم عىل مطار أبها يف عسري، وما تاله من قصف 
ــز قليل  ــعودية موقف العاج ــادر الس ــم تغ ــار جيزان، ل ملط

الحيلة عن درء هذه املخاطر والتقليل من آثارها
ــا تاله من  ــري، وم ــار أبها يف عس ــىل مط ــوم ع ــام الهج وأم
ــف العاجز  ــعودية موق ــزان، لم تغادر الس ــف ملطار جي قص
ــن آثارها  ــر والتقليل م ــذه املخاط ــن درء ه ــل الحيلة ع قلي
ــا يف الداخل والخارج، كما لم تكن الفرصة مواتية  وتداعياته
ــات وتموه عىل  ــر الرضب ــا املختلفة أن تنك ــائل إعالمه لوس

ــة الطقس وتدني  ــرية بالحديث عن حال هجوم قاصف املس
ــهر نيسان/ الرؤية كما حدث يف هجوم الحادي عرش من ش
أبريل عىل املطار ذاته إذ التزمت الصمت مؤخرا وبدت وكأن 

شيئا لم يكن.
ــي  ــاز نوع ــن إنج ــات م ــذه العملي ــه ه ــا تمثل ــة مل إضاف
ــاز أمني ال  ــة انج ــكري، فثم ــا العس ــرتاتيجي يف بعده واس
ــات تتم بعد عملية  ــن ذلك إذ أن جميع الهجم ــأنا ع يقل ش
رصد دقيقة وجمع كافة املعلومات االستخبارية عن املواقع 

واملنشآت املستهدفة.
ــتثمار حساباتها  ومن املهم بمكان أن تراجع رشكات االس
ــية بمحمل  ــادة الثورية والسياس ــذ تهديدات القي وأن تأخ
ــد آمنة وأن  ــدوان لم تع ــي بأن دول الع ــا أن تع ــد وعليه الج
ــتمرت يف قتل  ــىل مطاراتها لن تتوقف طاملا اس ــات ع الهجم

وتجويع الشعب اليمني.
ــارات أن تقتنصا فرصة  ــعودية واإلم ــرياً، حري بالس وأخ
ــاورات يف جنيف لتحقيق اخرتاقات يف امللف السيايس  املش
ــاء تسوية شاملة عادلة والخروج من  إليقاف العدوان وإرس
ــاحقة، فما  ــتنقع اليمني وتفادي اإلقرار بالهزيمة الس املس
ــكت هذه القوى بمواقفها املتعنتة  بعد جنيف يف حال تمس

واملتغطرسة قطعا لن يكون كما قبله.

مطارات السعودية واإلمارات.. قلق يحبس األنفاس وهجمات ال يمكن منعها مطارات السعودية واإلمارات.. قلق يحبس األنفاس وهجمات ال يمكن منعها 

الثورة/ محمد صالح املشخر 

ــا يحققه  ــتمر بم ــه املس ــار اهتمام يف اط
ــن  ــة م ــة قيف ــون يف جبه ــال املرابط االبط
انتصارات وانجازات نوعية قام قائد اللواء 
ــاه ميكا العميد الركن احمد سيف  139 مش
الذهب  محور رداع محافظة البيضاء أمس 
ــاع املرابطني  ــة لتفقد أوض ــارات ميداني بزي
من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية يف 
ــن يقدمون اروع البطوالت  جبهة قيفة الذي

والتضحيات .

ــل العميدالركن  احمد  وخالل الزيارة نق
ــا القيادة  ــني تحاي ــب للمرابط ــيف الذه س
ــس مهدي  ــاالخ الرئي ــة ب ــية ممثل السياس
ــة  املعنوي ــاع  الدف وزارة  ــادة  وقي ــاط  املش
ــش  ــال الجي ــن ابط ــني م ــة للمرابط العالي
ــن  م ــه  يحققون ــا  وم ــعبية،  الش ــان  واللج
ــة  املرتزق ــع  ملجامي ــة  ومواجه ــارات   انتص
ــش  ــدة وداع ــن القاع ــاب م ــارص اإلره وعن
ــتوى الحس االمني  مهيبا برضورة رفع مس
ــول  واليقظة العالية والتصدي لكل من تس
له نفسه املساس بأمن واستقرار املجتمع .

ــدي  مجاه ــن  م ــون  املرابط ــث  بع ــد  وق
ــم  تحاياه ــعبية   الش ــان  واللج ــش  الجي
ــادة  والقي ــة  الثوري ــادة  للقي ــم  ومباركاته
يف  ــتمرة  املس ــارات  باالنتص ــية  السياس
ــاور القتالية، مباركني  ــة الجبهات واملح كاف
ــة  الصاروخي ــوة  للق ــة  النوعي ــازات  االنج
ــوات البحرية،  ــري والق ــو املس ــريان الج وط
مؤكدين امليض يف خيارات املواجهة والدفاع 
ــن كل مايعكر  ــذود ع ــراب الوطن وال ــن ت ع
ــتقراره  ــدد امنه واس ــع أو يه ــو املجتم صف
ومواجهة العدو الباغي بكل السبل املمكنة 

واإلمكانيات.
ــتعداد  واكد املرابطون أنهم عىل أتم االس
ــام املوكلة  ــة لتنفيذ امله ــة العالي والجهوزي
ــراس االمناء  ــيظلون الح ــم س ــم وانه اليه
ــداء للوطن  ــم ف ــيبذلون أرواحه ــن س الذي
ــة  ــزة وكرام ــن ع ــا ع ــن ودفاع ــرصة للدي ون
ــانا، مؤكدين  ــا وإنس ــن ارض ــيادة اليم وس
ــة قوى االرهاب والغزو  صمودهم يف مواجه
ــة  النوعي ــات  العملي ــة  ومواصل ــزاق  واالرت
ــن من دنس الغزاة  ــى تطهري تراب الوط حت

واملحتلني.

ــة برداع ــة قيف ــة في جبه ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــد المرابطي ــب يتفق ــد الذه ــة برداعالعمي ــة قيف ــة في جبه ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــد المرابطي ــب يتفق ــد الذه العمي
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صنعاء / سبأ 
ــرية  ــاء أمس الجمعة  مس ــة صنع ــهدت العاصم ش
ــدة تحت شعار " طباعة العملة غالء  جماهريية حاش

األسعار أدوات للعدوان ".
ــة بالحرب  ــرية الجماهريي ــاركون يف املس ــدد املش ون
ــن عىل أبناء الشعب اليمني من  االقتصادية التي تش
ــعودي اإلماراتي  ــدوان األمريكي الس قبل تحالف الع
واالستمرار يف طباعة العملة لتجويع الشعب اليمني 

وتدمري اقتصاده.
ــددة  املن ــات  الهتاف ــرية  املس يف  ــاركون  املش وردد 
بالعدوان االقتصادي الذي تنتهجه دول العدوان عىل 
ــدة واملجتمع  ــني األمم املتح ــعب اليمني.. محمل الش
ــئولية إزاء ما  ــان املس ــدويل ومنظمات حقوق اإلنس ال
ــدوان وحصار بري  ــعب اليمني من ع يتعرض له الش

وبحري وجوي منع وصول الغذاء والدواء.
ــتهداف  ــة الس ــات الرافض ــاركون الالفت ــع املش ورف
ــن خالل  ــع م ــية التجوي ــي وسياس ــاد الوطن االقتص
ــعر  ــة الوطنية وارتفاع س ــة بالعمل ــب واملضارب التالع
ــعب  ــاة الش ــادة معان ــدف زي ــة به ــالت األجنبي العم

اليمني .
ــية الوطنية تعزيز  ودعوا القوى واملكونات السياس
ــاً واحداً إزاء  ــك الجبهة الداخلية والوقوف صف تماس
ــنها  ــة التجويع التي تش ــرب االقتصادية وسياس الح

دول العدوان التي تستهدف الشعب اليمني.
ــة العليا  ــو اللجنة االقتصادي ــرية أكد عض ويف املس
ــيد أبو لحوم أن ارتفاع األسعار وانخفاض  الدكتور رش
ــة التي  ــات التدمريي ــاج للسياس ــال هو نت ــعر الري س

انتهجها العدوان يف حربه االقتصادية عىل اليمن.
ــدوان االقتصادية بحق أبناء  ــرق إىل جرائم الع وتط
ــدوان أبتدأ حربه  ــرياً إىل أن الع ــعب اليمني .. مش الش
ــاره الربي  ــدوان بحص ــوم للع ــذ أول ي ــة من االقتصادي
ــدن  ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــري ونق ــوي والبح والج
واستحواذ املرتزقة عىل إيرادات النفط والغاز والعوائد 

الرضيبية والجمركية.
ــة  ــت حكوم ــدوان دفع ــف الع ــال " إن دول تحال وق
ــحب  ــة بها لس ــة واملضارب ــة العمل ــة إىل طباع املرتزق
ــة األجنبية  ــن العمل ــوق م ــروض النقدي من الس املع
ــاز إىل بنوك العدوان  ــا مع عوائد النفط والغ وتحويله
بتواطؤ دويل".. مؤكداً أن استخدام الورقة االقتصادية 

ــدوان ومرتزقته كأدوات حرب هي  من قبل تحالف الع
ــبب يف ارتفاع سعر الرصف وأدت إىل ارتفاع أسعار  الس

السلع.
ــتنكر الدكتور أبو لحوم الصمت املخز ملجلس  واس
ــم املتحدة وصندوق النقد الدويل لتخليهم  األمن واألم
ــاك املواثيق الدولية .. الفتا إىل أن  عن واجباتهم وانته

هذا الصمت مشاركة يف تدمري اليمن أرضاً وأنساناً.
ــات األممية إىل كبح  ــدويل واملنظم ــا املجتمع ال ودع
جماح العدوان ومرتزقته وإيقاف طبع العملة وسحب 
ــاف التدمري  ــوق املحلية وإيق ــن الس ــوع منها م املطب

املمنهج لالقتصاد اليمني.
وحذر من إقدام دول تحالف العدوان ومرتزقته عىل 
فرض قيود إضافية عىل االسترياد ودخول السفن إىل 
ــة عىل فرض املزيد  ــدة وكذا إقدام املرتزق ميناء الحدي
ــوم الجمركية والرضيبية عىل واردات السلع  من الرس
ــعب اليمني  ــن معاناة الش ــتزيد م ــة والتي س الغذائي

وارتفاع أسعار السلع.
ــة املواطنني إىل  ــة االقتصادي ــا عضو اللجن كما دع
ــا أحد أهم  ــدة كونه ــل بالطبعات الجدي ــدم التعام ع
األسباب يف ارتفاع األسعار وتنظيم الفعاليات املنددة 

بالحرب االقتصادية.
ــة صنعاء  ــارة بجامع ــد كلية التج ــار عمي فيما أش
ــك املركزي  ــي إىل أن نقل البن ــعل الريف ــور مش الدكت
ــل تخريبي  إىل عدن تحول إىل محطة انطالق ملسلس
ــؤول عن  ــل وظائفه كمس ــن خالل تعطي ــاد م لالقتص

السياسة النقدية.
ولفت إىل أن قوى العدوان واملرتزقة انتهجوا سياسة 
ــتخدام البنك املركزي يف  نقدية تدمريية تمثلت يف اس
ــحب النقد  ــة لطباعة العملة املحلية وس عدن كيافط
ــرادات النفط  ــول إي ــوق ومنع وص ــن الس ــي م األجنب
والغاز إىل خزينة البنك املركزي والتي أدت إىل تدهور 

الريال وارتفاع األسعار.
ــار الدكتور الريفي إىل رضورة أن يكون التحرك  وأش
ــعبي عىل الصعيد االقتصادي مناسباً  الرسمي والش
ــتوى  ملواجهة الحرب االقتصادية .. داعيا إىل رفع مس
ــادي إىل القدر  ــل الحكومي يف الجانب االقتص التدخ
ــتقرار االقتصادي باإلضافة إىل  الضامن لتحقيق االس

مكافحة الفساد.
ــيد  ــد رضورة االهتمام بامللف االقتصادي وترش وأك

ــىل الواردات إىل الحد  ــتهالك والحد من الطلب ع االس
ــىل االكتفاء  ــاد قائم ع ــاء اقتص ــب بن ــى إىل جان األدن
ــل الطلب عىل اإلنتاج املحيل بما يتالءم  الذاتي وتكام

مع ظروف العدوان والحصار.
ــور الريفي عىل  ــارة الدكت ــة التج ــدد عميد كلي وش
ــوق  ــي يف س ــد األجنب ــل بالنق ــط التعام رضورة ضب
ــالت والرصافة  ــادل العم ــة فعالة لتب ــرصف عرب رقاب ال
ــا يف أغراض تمويل الحد األدنى من الواردات  وحرصه

الرضورية.
ــدث من  ــرية، أن ما يح ــن املس ــان صادر ع ــد بي وأك
ــيل عىل العمالت  ــوق الرصف املح هبوط وصعود يف س
ــور قيمة العملة الوطنية  ــة والذي أدى إىل تده الصعب
ــتهدف كل أبناء  ــي يف إطار حرب العدوان التي تس يأت

اليمن.
ــا  ــة وآثاره ــرب االقتصادي ــذه الح ــار إىل أن ه وأش
ــرار التحرك الجماعي  ــة تتطلب من كل األح التدمريي
ــع  ــث ومن ــذا العب ــف ه ــدة لوق ــف األصع ــىل مختل ع
ــا  ــض م ــة لتعوي ــة االقتصادي ــدو الورق ــتغالل الع اس

عجزوا عنه يف ميادين العزة والكرامة واالستقالل.
ــاف  ــدوان بإيق ــزام دول الع ــىل إل ــان ع ــدد البي وش
ــعار  ــال اليمني التي تؤدي إىل تدهور أس ــة الري طباع
ــعار، وإعادة اإليرادات إىل البنك  الرصف وارتفاع األس

املركزي بصنعاء.
ــماح بعودة  ــىل أهمية فك الحصار والس ــا أكد ع كم
كل  ــاء  وإلغ ــدة  الحدي ــاء  مين إىل  ــع  البضائ ــحن  ش
ــعب اليمني  ــة عىل الش ــود املفروض ــراءات والقي اإلج
ــادة رقعة الفقر..  ــي أدت إىل تدهور االقتصاد وزي والت
ــرادات النفط  ــوال املنهوبة من إي ــا إىل إعادة األم داعي
ــزي  ــك املرك ــدوان إىل البن ــوك دول الع ــن بن ــاز م والغ
ــعب  اليمني بصنعاء باعتبارها أمواًال عامة وحق للش

اليمني.
ــة  ــد يف مواجه ــي الصام ــعب اليمن ــال " إن الش وق
يف  ــتمرار  االس إال  ــه  ل ــبيل  س ال  أن  ــدرك  ي ــدوان  الع
ــن أي وقت مىض  ــود والتحدي وهو عازم أكرث م الصم
ــتقالله وحقه يف  ــىل مواجهة العدوان حتى ينال اس ع

استقالل مقدراته".
ــي إىل الخروج يف  ــعب اليمن ــا البيان أبناء الش ودع
ــم املتحدة ابتداًء  ــات احتجاجية أمام مباني األم وقف

من اليوم السبت.
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