
نددوا بإجراءات منعهم من السفر للخارج؟

ــتغاثة إلنقاذ مرىض  ــكان أمس نداء اس ــة العامة والس ــت وزارة الصح وجه
ــدام األدوية واملحاليل  ــل الكلوي بمحافظتي حجة وصنعاء نتيجة انع الفش

وتعطل األجهزة الخاصة بالغسيل.
ــبأ) نسخة منه أن 147 مريضا بالفشل  وأوضحت يف بيان صادر تلقت (س
الكلوي يف حجة يتلقون غسيال بمركز الكىل الخريي باملحافظة يعانون كارثة 
ــا يواجه 60  ــيل، فيم ــة واملحاليل الخاصة بالغس ــانية جراء نفاد األدوي إنس
ــبب  ــدان محافظة صنعاء موتا محتوما بس ــفى 22 مايو بهم مريضا بمستش

تعطل األجهزة.
وأكد البيان أن هذه املأساة الجديدة تضاف إىل مآيس املرىض والجرحى يف 

اليمن منذ بدء العدوان والحصار.
ــدود  ــال ح ــاء ب ــة وأطب ــة العاملي ــي الصح ــة منظمت ــت وزارة الصح وطالب
ــرى ورجال الخري يف اليمن  ــر الدويل واملنظمات الدولية األخ والصليب األحم

والخارج باالضطالع باملسؤولية اإلنسانية تجاه مرىض الفشل الكلوي.
ــا عن كل مريض  ــدوان وكل من تواطأ معه ــان دول تحالف الع ــل البي وحم
يسقط جراء الحصار .. مؤكدا أنه لن تسقط حقوقهم بالتقادم عىل اإلطالق.

ــوا خالل فرتة  ــل الكلوي توف ــن 1300 مريض بالفش ــان أن أكرث م ــد البي وأك
ــيل الكلوي يف 26  ــبعة آالف مريض يتلقون العالج بالغس العدوان وأكرث من س

مركزا يف جميع أنحاء اليمن.

الصحة تستغيث �نقاذ مرضى الفشل الكلوي بحجةالصحة تستغيث �نقاذ مرضى الفشل الكلوي بحجة

صنعاء / سبأ
األركان  ــة  هيئ ــة  ورئاس ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــجيل يف الكليات  ــح باب القبول للتس ــة عن فت العام
ــة والطريان والدفاع  ــكرية ( الحربية و البحري العس
الجوي ) للعام 2019م ابتداء من يوم السبت املقبل 

15 سبتمرب وتستمر حتى 30 سبتمرب الجاري.
ــة األركان  ــة هيئ ــاع ورئاس الدف ــت وزارة  وأوضح
ــجيل سيكون مكفوالً ألي طالب  العامة أن باب التس
تنطبق عليه الرشوط من أي محافظة من محافظات 

الجمهورية وأمانة العاصمة.
وحددت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 

الرشوط اآلتية :
1 - أن يكون املتقدم متمتعاً بجنسية الجمهورية 

اليمنية ومن أبوين يمنيني.
ــون املتقدم من خريجي الثانوية العامة  2 - أن يك
ــة  ــىل تخرجه أكرث من خمس ــد مىض ع ــون ق وأال يك
ــب يف جميع الكليات  ــية وأن تكون النس أعوام دراس

عىل النحو اآلتي :
ــات  ــع الكلي ــة لجمي ــي 60 باملائ ــم العلم أ-القس

العسكرية.
ب- القسم األدبي 65 باملائة للكلية الحربية فقط.

ــن 18 عاماً وال يزيد  ــل عمر املتقدم ع 3 - أن ال يق
عن 25 عاما.

ــلوك ولم يصدر  ــرية والس ــن الس 4 -أن يكون حس
ــم يكن قد رد  ــل بالرشف واألمانة ما ل ــده حكم مخ ض

إليه اعتباره.
ــزب أو  ــباً إىل أي ح ــدم منتس ــون املق 5 - أن ال يك

تنظيم سيايس عند تقديم الطلب.
6 - أن ال يكون قد فصل من أحدى الكليات أو من 

القوات املسلحة ألسباب تخل بالرشف واألمانة.
ــة البدنية  ــرشوط اللياق ــتوفياً ل ــون مس 7 - أن يك
والسالمة الصحية والعقلية وأن يجتاز الفحوصات 

الطبية بنجاح.
ــارات القبول  ــدم جميع اختب ــاز املتق 8 -أن يجت

ــمات  والس ــة  الهيئ ــار  اختب ــا  فيه ــا  بم ــاح  بنج
الشخصية.

9 - أن يصطحب املتقدم ملفاً يحتوي عىل صورة 
ــخصية  الش ــة  والبطاق ــة  العام ــة  الثانوي ــتمارة  اس
ــخصية  ــورة " وأربع صور ش ــة "أصل وص اإللكرتوني
ــاء وأن تكون  ــة بيض ــاس 4× 6 ذات خلفي ــة مق ملون
ــني " وإذا كان  ــدون تحس ــه واضحة "ب ــح الوج مالم
ــفع  ــكرية عليه أن يش ــدات العس ــن الوح ــدم م املتق
ملفه برسالة من قائد وحدته باملوافقة عىل ترشيحه 

للدراسة يف إحدى الكليات.
ودعت الوزارة والهيئة الطالب الراغبني للتسجيل 
ــالث  ــكرية الث ــات العس ــن الكلي ــاق يف أي م وااللتح
كتابة االسم واملعدل وتاريخ التخرج عرب رسالة (إس 

إم إس) وإرسالها إىل األرقام اآلتية أو االتصال بها:
 –  (771324802)  –  (733390489)
 (716724973) – (713387277) – (739552160)

.(771806028) –

(الدفاع) تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل في الكليات العسكرية(الدفاع) تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل في الكليات العسكرية

صنعاء / سبأ
ــعاف  واإلس ــوارئ  الط ــاع  قط ــم  نظ
ــوزارة الصحة العامة  ورعاية الجرحى ب
ــر األمم  ــام مق ــة أم ــس وقف ــكان أم والس
ــليط الضوء عىل  ــدة بصنعاء لتس املتح
ــرىض جراء منعهم  ــاة الجرحى وامل معان

من السفر إىل الخارج للعالج .
وطالب بيان الوقفة التي شارك فيها 
ــني واملرىض  ــى واملعاق ــن الجرح ــدد م ع
ــني ، األمم املتحدة  ــطني الحقوقي والناش
ــدوان عىل  ــف الع ــىل تحال ــط ع بالضغ
ــف العدوان وفك الحصار عن  اليمن لوق
جميع املنافذ الجوية والبحرية والربية.

ــق  الناط ــاله  ت ــذي  ال ــان  البي ــا  ودع
ــة الدكتور  ــم وزارة الصح ــمي باس الرس
ــني  ــارضي  إىل رضورة تمك ــف الح يوس
الحاالت الحرجة من املرىض والجرحى 
ــن ، من  ــب عالجهم يف اليم ــن يصع الذي
السفر إىل الخارج لتلقي العالج وتمكني 
من هم يف الخارج من العودة إىل الوطن، 
ــماح بدخول األدوية واملستلزمات  والس
ــات امللحة للجرحى  الطبية واالحتياج

واملرىض.
ــة منظمة  ــاركون يف الوقف ــث املش وح
ــوق  حق ــات  ومنظم ــدة  املتح ــم  األم
ــر و الصحة  ــب األحم ــان والصلي اإلنس
ــات ذات الصلة  ــة وجميع املنظم العاملي
ــانية  ــؤولياتها اإلنس ــل مس ــىل تحم ، ع

ــاه  تج ــة  امللزم ــة  واألخالقي ــة  والقانوني
الجرحى واملرىض.

ــات  ــذه املنظم ــان ه ــب البي ــا طال كم
ــدوان الضالعة  ــف الع ــة دول تحال بإدان
ــاكات  واالنته ــم  الجرائ ــكاب  ارت يف 
ــعب اليمني  ــىل الش ــرض الحصار ع وف
ــال  ــراً من إفش ــه مؤخ ــت علي ــا أقدم وم
مشاورات السالم من خالل عرقلة ومنع 
ــى واملرىض من  ــي والجرح ــد الوطن الوف
ــفر إىل الخارج ، والعمل عىل تقديم  الس

الُجناة ملحكمة الجنايات الدولية.
إىل  ــرة  الح ــعوب  الش ــان  البي ــا  ودع
ــد عمليات اإلبادة  ــع صوتها عالياً ض رف
ــدوان منذ  ــي يرتكبها الع ــة الت الجماعي
ــهراً ومازال مستمراً بأكرث  أكرث من 41 ش

حدة وصلفاً.
ووصف املشاركون يف الوقفة الجرائم 
ــعب اليمني بجرائم  ــة عىل الش املمنهج
ــة خاصة وأن ُجّل أهدافها  إبادة جماعي
من األطفال والنساء منذ بداية العدوان 
ــن ضحايا الجرائم  عىل اليمن ناهيك ع
ــة وغري املربرة عىل  األخرى غري القانوني

اليمن.
ــالق املطارات  ــربوا الحصار وإغ واعت
ــة بوجه اآلالف  ــذ الربية والبحري واملناف
ــة املزمنة والحرجة  ــن الحاالت املرضي م
ــول  وص ــع  ومن  ، ــني  واملعاق ــى  والجرح
ــد  ، أش ــة  ــتلزمات الطبي ــة واملس األدوي
ــن كل تلك  ــاً م ــاعة وإجرام ــاً وبش قبح

املجازر عىل الرغم من وحشيتها.

ــتمرار مجازر اإلبادة  وأدان البيان اس
والحصار من قبل تحالف العدوان، كما 
ــم املتحدة ومجلس  ــتنكر موقف األم اس
األمن واملجتمع الدويل ومنظمات حقوق 
ــان وجميع املنظمات ذات الصلة  اإلنس

تجاه ما حدث ويحدث يف اليمن.
ــو  عض ــا  حرضه ــي  الت ــة  الوقف ويف 
ــوارب  ــادق أبو ش ــورى ص ــس الش مجل
ــة  رعاي ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــر  واملدي
ــدس محمد عبد  ــني املهن ــل املعاق وتأهي
ــات من قبل  ــي ، ألقيت كلم ــه الديلم الل
ــان عيل صالح  وكيل وزارة حقوق اإلنس
تيسري والوكيل املساعد بأمانة العاصمة 
ــى  الجرح ــن  وع ــي  الحوث ــم  عبدالكري
ــدل واملعاقني رياض الصويف  محمد األه
ــاة الجرحى واملرىض  ــت إىل معان ، تطرق

جراء منعهم من السفر للخارج .
ــات أن تعنت ورفض  وأوضحت الكلم
ــرىض إىل  ــى وامل ــفر الجرح ــدوان س الع
ــني  ــكل قوان ل ــارخ  ــاك ص انته ــارج  الخ
ــات األممية  ــان والترشيع ــوق اإلنس حق

والدولية..
ــة  ــن اتفاقي ــادة 21 م ــارت إىل امل وأش
ــص عىل احرتام وحماية  جنيف التي تن
عمليات نقل الجرحى واملرىض املدنيني 
ــري يف الرب  ــاء التي تج ــزة والنس والعج
ــارات  وقط ــات  املركب ــل  قواف ــطة  بواس

املستشفى .

وقفة للجرحى والمعاقين و المرضى أمام مقر ا4مم المتحدة بصنعاءوقفة للجرحى والمعاقين و المرضى أمام مقر ا4مم المتحدة بصنعاء

ــة وكيل املحافظة محمد القايض ضم مدير  عقد بمحافظة حجة أمس اجتماع برئاس
ــيل فضائل ومدير  ــانية عالن ع ــؤون اإلنس ــيق الش ــام فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنس ع
ــق مرشوع تتبع النازحني  ــاون الدويل عبدالرحمن امللحاني، وفري مكتب التخطيط والتع

بمنظمة الهجرة الدولية.
ــة الهجرة  ــتنفذه منظم ــل املرشوع الذي س ــة آلية عم ــالل االجتماع مناقش ــرى خ ج
ــانية ومواجهة  ــؤون اإلنس ــيق الش ــة بالرشاكة مع فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنس الدولي

الكوارث باملحافظة والخطط لفرق التتبع الخاصة باملرشوع.
ــة باملحافظة لطفية  ــقة منظمة الهجرة الدولي ــتمع املجتمعون إىل رشح من منس واس

الدخينة حول أهداف وأهمية املرشوع وآلية تنفيذه وفرتته الزمنية ومناطق تنفيذه.
ــايض أهمية وجود فريق وطني لديه من الخربة والكفاءة  ــاع أكد الوكيل الق ويف االجتم
ــات املتعلقة  ــام بتحديث البيان ــة القي ــريا إىل أهمي ــل بشفافية...مش ــه من العم ــا يمكن م

بالنازحني ليتم عىل ضوئها تحديد االحتياجات باالعتماد عىل الواقع الفعيل.
ــمية يف املحافظة ممثلة  ــيق بني الجهات الرس ــت إىل أهمية تعزيز التعاون والتنس ولف
بفرع الهيئة الوطنية واملنظمات املانحة لتحقيق االستفادة املثىل من أي تدخل أو نشاط 
ــث قاعدة البيانات  ــي، رضورة العمل عىل تحدي ــا أكد فضائل وامللحان ــم تنفيذه . فيم يت
ــم ومتطلباتهم وتوفريها لهم  ــهم يف الوفاء باحتياجاته ــة بأعداد النازحني بما يس املتعلق
ــددا عىل أهمية الرفع بالخطة  وفقا لنتائج أعمال التتبع الدورية التي يتم تنفيذها .. وش

الزمنية للفرق للعمل.
ــتجريها الفرق مع  ــاركة نتائج التتبع التي س ــار فضائل وامللحاني إىل أهمية مش وأش

اللجنة اإلرشافية للمسوحات امليدانية يف املحافظة .

مناقشة آلية عمل مشروع تتبع النازحين في حجةمناقشة آلية عمل مشروع تتبع النازحين في حجة

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

3 محرم 1440ه - 13 سبتمرب 2018م العدد 19656الخميس

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــد الثورة  ــد قائ ــراً فن ــا مؤخ ــه ألقاه ــة ل ــي كلم ف
ــي الكثير من  ــدر الدين الحوث ــد الملك ب ــيد عب الس
ــارع او غربان األعداء  ــم التي يروج لها الش المزاع
المكلفون بهذا الترويج ومن يتقاضون عليه أجراً 
ــي المدينة  ــة المرجفين ف ــم جوق ــداء وه ــن األع م
ربما انها الصدفة التي جعلت حديث القائد يأتي 
ــهم  ــمون أنفس عقب افتراءات ومزاعم أحد من يس
ــي التحامل  ــا ف ــهب خالله ــي أس ــرعية والت بالش
ــتولت على  ــد حكومة الثورة واتهامها بأنها اس ض
ــزي ، منوهاً  ــك المرك ــي البن ــودة ف ــوال الموج األم
ــزي التي  ــك المرك ــون البن ــن قان ــادة 32 م ــى الم إل
ــي  ــن االحتياط ــحب م ــقف للس ــى س ــدد أعل تح
ــة ، وقال  ــن القيمة الكلي ــاوز %35 م ــذي ال يتج وال
ــتـأثروا باحتياطي  ــماهم بالحوثيين اس إن من اس
ــؤولية  ــادة وحملهم مس ــك مخالفين هذه الم البن
ــي ، بالذات  ــاد اليمن ــروع في االقتص ــور الم التده
ــد ليقدم الحقائق  ــعر العملة فجاء خطاب القائ س
ــع النقاط  ــق او مغالطة فوض ــدون تنمي ــا هي ب كم
على الحروف ودعم حديثه بادله وبراهين دامغة 
ــبب في  ــؤولية بجالء ومن هو المتس حددت المس
االنهيار الكبير ألسعار العملة ولم يخرج نفسه من 
ــر أمام رهان  ــه وضع الطرف اآلخ ــؤولية ، لكن المس
صعب ال اعتقد انه سيتمكن من القيام بمسؤولياته 
ــخر  ــاد الوطني ونس ــد االقتص ــاذا ال نُحي ــال لم فق
ــه  ــر متطلبات ــن وتوفي ــة المواط ــوارد لخدم كل الم
ــية لضمان مستوى معيشته وحماية أمنه  األساس
ــا تحدثه الحرب  ــلبية لم ــداً عن التأثيرات الس بعي

االقتصادية المدمرة.
ــرون عن مقابلة  ــيعجز اآلخ  وهنا نُدرك لماذا س
ــدور الحيوى  ــم ومنذ عطلوا ال ــذا التحدي، ألنه ه
ــم يتمكنوا من  ــى عدن ل ــزي ونقلوه إل ــك المرك للبن
ــببوا في قطع  الوفاء بأي التزام للموظفين ، بل تس
ــتحوذوا على كافة  المرتبات ألكثر من عامين واس
ــن اآلخرين  ــي تقدم م ــات الت ــاعدات واإلعان المس
ــك الوديعة المخصصة أصال لدعم قيمة  بما في ذل
ــذه األعمال المخلة  ــي  ولم يكتفوا به ــال اليمن الري
ــم تعمدوا إلحاق الضرر بكل مواطن يمني من  لكنه
خالل تجفيف منابع العمالت األجنبية والمتاجرة 
ــداً لتهريبها إلى  ــوداء ، تمهي ــوق الس ــا في الس به
ــارج الوطن وهذا هو الذي أضر كثيراً باالقتصاد  خ
ــن  ــة الوط ــلبي لخون ــدور الس ــس ال ــي وعك الوطن
ــجيع  ــالء بمباركة ودعم وتش ــة والعم ــن المرتزق م
ــدون إهانة  ــوى التحالف ألنهم يتعم ــمى بق ما يس
ــوا لذي دفع  ــر إرادته وهذا ه ــعب اليمني وكس الش
ــا في ذلك نهب  ــى الكثير من العبث بم ــم إل عمالءه
البنوك ومحالت الصرافة بأسلوب السطو من قبل 

الجماعات اإلرهابية المسلحة .
هذا هو دور األعداء ، أما دور القوى الوطنية فقد 
كان جليا خالل سنة وثمانية أشهر تكفلت القيادة 
ــع مرتبات الموظفين كاملة بما في  في صنعاء بدف
ذلك من هم تحت هيمنة المحتلين ، أو المتواجدين 
ــارج الوطن الذين لهم مواقف عدائية من الدولة  خ
ــب إلى  ــت مرتباتهم تذه ــك كان ــاء مع ذل ــي صنع ف
ــم يتم وضع  ــي صنعاء ، ول ــة ف ــاباتهم الخاص حس
ــد وهذا بعكس ما يحدث اليوم  خط أحمر على اح
ــورة فالجماعات  ــد الث ــك قائ ــى ذل ــار ال ــا أش ، وكم
ــي كل ذلك  ــن تنهب وتدمر وتغط ــة للمعتدي التابع
ــل والتضليل  ــاط مكثف من اإلرجاف والتهوي بنش
ــب  ــد قل ــرة تتعم ــاليب ماك ــع بـأس ــف الوقائ وتزيي
ــى داخل الوطن  ــرف بوصلة العداء إل الحقائق وح

بدالً من بقائها ضد االعداء.
 وهنا تأتي أهمية خطاب قائد الثورة ألنها فندت 
الحقائق وحددت من هو المتسبب في  هذه األزمة 
ــذات التصاعد  ــها الوطن ، بال الخانقة التي يعيش
الجنوني في أسعار السلع األساسية التي يحتاج 
ــد يختم الكلمة  ــن وهذا ما جعل القائ إليها المواط
بتوجيه اللوم الى جهتين أساسيتين هما حكومة 
ــار بالذات  ــه للتج ــي والتجار ووج ــاذ الوطن اإلنق
ــون ضمائرهم  ــى ان تك ــا يدعوهم ال ــا خاص خطاب
ــؤولية  المس ــتوى  مس ــد  عن ــوا  يكون وان  ــة  حي
ويتعاطوا بحرص وخوف من الله سبحانه وتعالى 
ــن  ــا ان الوط ــط طالم ــح فق ــح والرب ــوم الرب ال بمفه
يعيش محنة ويواجه عدوانا شرساً وهنا ندرك ان 
ــورا للصدق واألمانة  ــيظل مح القائد كما عودنا س
ــا  ــن كم ــن والمواط ــاه الوط ــي تج ــزام الواع وااللت
ــيظل قذيفة في وجه المرجفين وأبواق الضالل  س
الذين يحاولون تثبيط همم المقاتلين األبطال من 
ــعبية، الذين يدافعون  جنود الجيش واللجان الش
ــداء ،  ــدون بحزم لألع ــن ويتص ــاض الوط ــن حي ع
فلهم من كل يمني صادق خالص التحية ، والموت 
ــن وتحية خالصة لقائد  والفناء لألعداء والمحتلي
الثورة الذي سيظل نبراسا تهتدي به  األمة في كل 

جوانب حياتها . والله من وراء القصد .. 

قائد الثورة قائد الثورة 

وجوقة المرجفين ..وجوقة المرجفين ..

 "BBC" ذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية
ــوم  العم ــس  مجل يف  ــا  نائب  50 ــو  نح أن 
ــاء،  األربع ــس  أم ــوا  اجتمع ــي،  الربيطان
ــة  ــم اإلطاح ــف يمكنه ــى وكي ــة مت ملناقش

برئيسة الوزراء، ترييزا ماي.
ــم تذكره  ــن مصدر ل ــت "BBC" ع ونقل
يف  ــاء  األعض ــواب  الن إن  ــه  قول ــم،  باالس
ــي،  ــاد األوروب ــة لالتح ــة مناهض مجموع
ــه  ــي إلي ــذي تنتم ــني ال ــزب املحافظ يف ح
ــة البحوث  ــم "مجموع ــاي، وتعرف باس م
ــات  اقرتاح ــون  يعارض ــن  مم ــة"،  األوروبي
ــاق ما بعد  ــوزراء، الخاصة باتف ــة ال رئيس
ــوا  ــي، التق ــاد األوروب ــن االتح ــروج م الخ
ــوا مستقبل ماي يف  الليلة املاضية، وناقش

رئاسة الحكومة.
ــه: إن  ــدر قول ــبت "BBC" إىل املص ونس
ــاع، قدموا  ــور يف االجتم ــن الحض ــددا م ع

بالفعل خطابات لسحب الثقة من ماي.
وتقيض لوائح حزب املحافظني بإجراء 
ــة مطالبة  ــىل الزعامة يف حال انتخابات ع
ــزب، وعددهم 48 نائبا  %15 من نواب الح
ــحب  يف الوقت الحايل، بالتصويت عىل س

الثقة.

ــوث األوروبية،  ــة البح ــت مجموع ودان
ــاء بالدها يف  ــوزراء إلبق ــة ال ــط رئيس خط
ــع االتحاد  ــلع م ــارة حرة للس ــة تج منطق
ــذا التكتل  ــد أن ترتك لندن ه األوروبي، بع
يف مارس، لكن املجموعة واجهت انتقادات 

ألنها لم تقدم بديال تفصيليا.

٥٠٥٠ نائبًا في البرلمان البريطاني يخططون ل<طاحة بماي نائبًا في البرلمان البريطاني يخططون ل<طاحة بماي

نصف مليون طفل "سيموتون جوعا" هذا العام في مناطق النزاعنصف مليون طفل "سيموتون جوعا" هذا العام في مناطق النزاع
ــال" الخريية  ــذرت منظمة "أنقذوا األطف ح
ــن  ــف مليون طفل دون س ــرث من نص ــن أن أك م
الخامسة سيموتون جوعا هذا العام يف البلدان 

التي تعاني من نزاعات.
ــيئ، و إن نحو  وقالت املنظمة إن الوضع س
ــن  ــون طفل دون س ــف ملي ــني ونص ــة مالي أربع
الخامسة يعيشون يف مناطق نزاع سيحتاجون 
إىل عالج هذا العام بسبب سوء التغذية الحاد.

ــن معظم هؤالء األطفال لن يحصلوا عىل  لك
ــة إن أكرث من  ــذا تقول املنظم ــالج الالزم، ول الع

نصف مليون طفل سيموتون.
وألقت املنظمة باللوم عىل النقص املعتاد يف 
ــانية  تمويل برامج األمم املتحدة والربامج اإلنس

األخرى.

لكنها أشارت أيضا إىل أن املزيد من األطراف 
ــاعدات  املس ــق  تدف ــدا  عم ــع  تمن ــة  املتحارب

اإلنسانية الطارئة.
ــات األمم  ــاً لبيان ــه وفق ــة إن ــول املنظم وتق
ــالل العام  ــة خ ــاك 1460 حال ــدة كان هن املتح
املايض رُفض فيها وصول املساعدات اإلنسانية 
يف مناطق النزاع، وهو ضعف عدد الحاالت منذ 

عام 2012م.
ــبب وراء هذا االرتفاع إىل القتال  ويعود الس

يف جنوب السودان واليمن ومايل وسوريا.
ــس التنفيذي  ــز، الرئي ــن واتكين ــال كيف وق
ــتخدام  اس إن  ــال"،  األطف ــذوا  "أنق ــة  ملنظم
ــع  ــح الوض ــرب أصب ــالح يف الح ــع كس التجوي

الطبيعي الجديد.


