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مدير الصحة بصعدة : تسجيل ٦٠٠ حالة إصابة بالسرطان وانتشار  العمى جراء استخدام العدوان أسلحة محرمة 
كشف مدير عام مكتب الصحة بمحافظة صعدة الدكتور عبداإلله العزي، إزاء الوضع الصحي في 
المحافظة ، عن توقف جميع مستشفيات المحافظة عن العمل باستثناء المستشفى الجمهوري الذي 
يقدم الخدمات الصحية لـ مليون و٢٠٠ ألف مواطن بإمكانات بسيطة ومهدد بالتوقف في أي وقت 

جراء العجز في الوقود واألكسجين والمستلزمات الطبية واألدوية.
وقال في مؤتمر صحفي -عقد أمس كرس الستعراض الوضع االنساني المتدهور في مديرية حيدان 
والمديريات المجاورة لها: إن دول تحالف العدوان أعلنت محافظة صعدة منطقة عسكرية بالكامل 
واستهدفت كل مقومات الحياة والبنية التحتية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والمسعفين 

من الكوادر الصحية والمتطوعين وسيارات اإلسعاف.
وأكد أنه تم تسجيل ٥٨٥ إصابة جديدة بالسرطان خالل العام ٢٠١٦م جراء استخدام طيران 
العدوان األسلحة المحرمة الدولية ، اضافة إلى وجود كثير من الحاالت التي لم يتم تسجيلها نتيجة عدم 
قدرة المواطنين على الوصول إلى المراكز الصحية بسبب استهداف العدوان السيارات والطرقات..
وأشار إلى توقف دعم منظمة أطباء بال حدود االسبانية وتأخر مرتبات الفرق الجراحية المدعومة 
لستة أشهر متتالية، فضًال عن النقص في الكوادر المتخصصة في مجاالت األوعية الدموية والمخ 

واألعصاب والعيون والنفسية واألطفال والنساء والوالدة.
ولفت إلى الصعوبة التي يعاني منها القطاع الصحي جراء عدم توافر جهاز«C-ARM » وتحويل 
معظم حاالت العظام إلى العاصمة صنعاء ، منوهًا إلى أن العناية المركزة الوحيدة بالمحافظة توقفت 
هذا الشهر بسبب عدم توافر األدوية وحوافز الكادر..وتطرق إلى ارتفاع أعداد الوفيات لعدم وجود 

سيارات إسعاف ومراكز مجهزة بالمعدات الطبية وأدوية ومستلزمات الطوارئ وغرف العمليات 
والعناية والكوادر المؤهلة ، فضًال عن عدم توفر خدمات تخصصية في المديريات البعيدة وانتشار 

مختلف األمراض فيها.
مبينًا أن عددًا من مديريات المحافظة تعاني من انتشار المالريا لعدم تنفيذ حمالت الرش وندرة 
الناموسيات وعدم توافر أدوية المالريا وخاصة في مديريات حيدان والظاهر وشدا ورازح ومنبه 
حيث تم تسجيل أكثر من ١٢ ألفًا و٢٧١ حالة خالل عام ٢٠١٦م في ٣٥ بالمائة فقط من مساحة 
المحافظة التي شملها الترصد الوبائي ، وبلغ عدد الوفيات من األطفال تحت سن الخامسة ١٨ حالة 
مصابة بالمالريا وهو عدد كبير جدًا..هذا وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور نشوان العطاب قد أكد 
وجود آالف الحاالت المصابة بسوء التغذية والتي تشبه الحاالت التي ظهرت في مديرية التحيتا 

بالحديدة، والتي أدت الى انتشار العديد من األمراض ومنها العمى في كثير من المديريات.
واستعرض المختصون في مديرية حيدان الوضع الصحي بالمديرية التي تضم ١٦ مرفقًا صحيًا 
تعرضت للتدمير الجزئي والكامل ، مشيرين إلى أن ثالثة مرافق صحية فقط تعمل حاليًا بالمديرية 

في أوضاع صعبة تحت األشجار وبين األنقاض وتقدم خدمات الرعاية الصحية األولية فقط.
وأكدوا انتشار األمراض الجلدية وحاالت سوء التغذية الحاد ، وتطرقوا إلى عدد من الحاالت اإلنسانية 
التي توفيت لعدم توفر الخدمات الطبية، الفتين إلى ضرورة دعم االحتياجات األساسية والطارئة 

في المديرية وإنقاذ حياة المواطنين.

مؤسس «بالك ووتر»:
 لو امتلكنا مائة من  الجيش اليمني لكسرنا جيوشًا وسيطرنا على دول

كشف أحد الجنراالت التابعين والمؤسسين لمنظمة بالك ووتر 
عن حقائق ومعلومات عن الجيش اليمني ولجانه الشعبية قائًال: 
إن من يستهين بقوة وتكتيك هذا الجيش لم يعرف الحرب وال 
تكتيكاتها العسكرية وانه فعًال سيالقي حتفه في اول معركة 
يشارك فيها في مواجهة هذا الجيش الذي ال يستهان به بالرغم 
من اإلمكانات العسكرية البسيطة التي يمتلكها.  وقال الجنرال 
المقرب من ايريك برنس في حديث خاص تناقلته وسائل االعالم: 
لقد خدعونا بالدخول الى االراضي اليمنية وقالوا لنا بأننا سنواجه 
من ال يعرفون كيف يتعاملون مع السالح وان هزيمتهم ستكون 
سهلة جدًا كونهم اقل خبرة من الجيش العراقي والجيوش االخرى 

التي واجهناها من قبل.
واعترف الجنرال بأنهم خسروا خسارة كبيرة في العتاد واألرواح 
كونهم واجهوا جيشًا يفوقهم في الخبرة والمهارة القتالية العالية 
التي لم يواجهوها أو يمارسوها من قبل بالرغم من انهم يعتبرون 

أنفسهم الحاصلين على الرقم األعلى في المهارة والتكتيك القتالي 
والعسكري اال انهم وجدوا عند مواجهتهم الجيش واللجان الشعبية 
اليمنية انهم غير مؤهلين للمواجهة. واضاف الجنرال: ان هؤالء 
يقاتلون وينتصرون بدون اي حماية او غطاء جوي بعكس ما كنا 
عليه من حماية بحرية وغطاء جوي اال انهم لقنونا درسًا لن ننساه 

وهو ما جعلنا نطلب المغادرة حفاظًا على من تبقى منا .
واشار الى ان من يعتقد انه سيهزم تلك القوات واهم وغير ملم 
بسياسة الحروب الن هذه القوات امتلكت الغطاء الجوي والبحري 
الستطاعت هزيمة البوارج واألساطيل وغيرها خالل اسبوع واحد 
اذا صمدت امام اليمنيين، وكذلك لو يمتلكون فقط غطاًء جويًا 
من طائرات االباتشي وطائرات إف١٦ لوصلوا الرياض في عشرة 
ايام فقط برغم كل االسلحة المتطورة التي تمتلكها السعودية، 
مؤكدًا أن منظمة بالك ووتر تحلم بالحصول على مائة من المقاتلين 
اليمنيين فقط والستطاعت بهم احتالل دول وكسر جيوش.

أهي شراكة أم إظهــار عـــداوة؟!
وفي وقٍت عصيب وظروٍف استثنائية والحرب في أشدها والمؤامرات على البالد في ازدياد، قرر 
الشريكان في مواجهة العدوان منذ اللحظة األولى لشن المتحالفين عدوانهم على بلدنا وشعبنا ان 
ُيشكال مجلسًا سياسيًا أعلى لتسيير شؤون الدولة وإنهاء مظاهر العشوائية والالدولة ، وحين قررا ان 
ُيعلنا تشكيل ذلك المجلس، عزم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصار الله وحلفاؤهم على تشكيل 
حكومة انقاٍذ وطني بالمناصفة وتم االتفاق على توزيع الحقائب الوزارية التي أفرغها من سبقوهم 
وتم اإلعالن عنها وإشهارها لتكون بمثابة الدينمو المحرك لشؤون الداخل ويمكن بذلك إطالق 
مسمى " #حكومة_حرب" في ظل العدوان الذي يواجهه كل ابناء اليمن والمستهدف حاضر وطنهم 

ومستقبلهم وكل ما يمكن ان يتعلق بهم .
االستاذ / صالح الصماد رئيس المجلس السياسي األعلى .

الدكتور / قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي األعلى.
األخوة / اعضاء المجلس السياسي األعلى .

الدكتور / عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني .
األخوة / اعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني.

المحترمون جميعًا ..
تحية بها من األلم والحزن ما بها واحترام ألشخاصكم الكريمة .. وبعد :-
جيبني ضمائركم الصادقة مع انفسكم عليها :- 

ُ
سأضع أسئلة اتمنى ان ت

- هل تدركون اللحظة التاريخية التي تمر بها البلد؟
- أتشعرون بما يشعر به كل مواطٍن يمني صامد في وطنه واقف وبقوة في وجه العدوان ؟

- أتتابعون إعالمنا الرسمي والحزبي وصحفنا الوطنية والمواقع اإللكترونية اإلخبارية ونشرات 
االخبار؟

- هل يمكن ألحدكم ان ينتقد فواحش وأخطاء صبية تولوا زمام أمور تسيير أعمال بعض الوزارات 
والمؤسسات ؟

- أيمكن ألحدكم التنازل عن منصبه وإعالن اعتراضه على مخالفات وتجاوزات طائشة بحق هامات 
وطنية وزعامات يمانية ؟

- هل حاول احدكم في يوٍم ما البحث والتنقيب عن المسؤولين عن تلك التصرفات ؟
 بالحرس المسؤولين عن حمايته 

ً
خرى ممتلئة

ُ
 وأ

ً
 مصفحة

ً
- أيسمح البعض منكم بأن يمتطي سيارة

وهو ال يستطيع تجاوز رغبات مراهق ُيعرف في قواميس  البعض بالمشرف؟
«ثقيلة الدم» عند أولئك وصادقة عند البقية  وبعد ان انهيت أسئلتي والتي أقل ما يمكن وصفها بـ

منهم..! يمكن لي اآلن أن أتحدث عن مسببات انتقادي ..
في االيام القالئل الفائتة ظهر الرئيس الصالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام اكبر األحزاب اليمنية وأولها في مواجهة العدوان مع عضو مجلس العموم البريطاني الذي زار 
 سياسية يمكن لها ان توقف نزيف الدم، متحدثًا في اللقاء الذي جمعه بعضو 

ً
بالدنا وقدم له رؤية

 ان وسائل اإلعالم الرسمية الخاضعة 
ّ
مجلس العموم بلسان كل يمني ومستذكرًا مآسينا جميعًا، إال

لسلطة ممثل جماعة انصار الله، لم تتناول الخبر ال من قريٍب أو من بعيد ، وكأن هذا القائد الوطني احد 
أولئك المتحالفين مع العدوان والمصافح في كل زيارة تفاوضية له إلى الخارج ضباط ومخبري األعداء..!

أدنى هذا صور لبعض األخبار التي يهتم بها الجندي أحمد حامد وزير اعالم بعض المناطق اليمنية 
..؟!!

في الصورة االولى يظهر األخ محمد علي الحوثي رئيس ما كان يسمى باللجان الثورية ومحافظ 
صنعاء الذي ُعين بقراٍر من رئيس العليا وهو ُيكرم األخير ويتشكره على جهوده وإنجازاته البارزة..

في الصورة الثانية يظهر خبر تخرج دفعة عسكرية.. متى واين وكيف وبإشراف من تم تدريبهم 
وتأهيلهم وبقيادة من تخرجوا، أم أنها دولة بداخل الدولة ..؟!!

عيد وكالة سبأ التابعة لحامد نشر خبر رئيس ثوريتهم العليا..!
ُ

وفي الصورة الثالثة ت
أما في الصورة الرابعة فينقل موقع الثورة نت التابع لمؤسسة الثورة للطباعة والنشر خبر اختتام 
بيل مغادرته ، وما يثير الضحك 

ُ
زيارة عضو العموم البريطاني بتصريح أدلى به في مطار صنعاء ق

الصيغة الخبرية لمقدمة الخبر والتي قال فيها: إن عضو مجلس العموم قد التقى باألخ صالح الصماد 
وعدد من المسؤولين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية ..؟!!

عجبك 
ُ

 ورئيس المؤتمر الشعبي العام االخ علي عبدالله صالح ان كانت كنية الزعيم ال ت
ْ

ل
ُ

يا اخي ق
.. الجميل في األمر أن البريطاني أندرو قد اكد في تصريحه بالقول انه التقى بعدد من المسؤولين 
الحكوميين وقيادات الدولة والمنظمات والشخصيات االعتبارية .. معطيًا وصفًا يليق بعض الشيء 
بمن التقى بهم .. واضاف: أنه تسلم رؤى ومقترحات تطرح مشروع الحوار اليمني السعودي إلنهاء 

األزمة ، ولن يكون صاحب الطرح هذا سوى الزعيم القائد علي عبدالله صالح .
في الصورة الخامسة نص خبر لقاء رجل االعمال الحباري بعضو مجلس العموم البريطاني.. وحين 
اتحدث عن رجل االعمال يحيى الحباري فإنني ال أقلل من قدره وشأنه لكني استفسر لماذا يهتم األخ 
حامد بأخبار رجال المال واألعمال ويتجاهل ذكر القادة والزعماء ورجال السياسة والدهاء.. أظن ان 

ذلك مفهومٌ ومعلوم لدينا ولديكم؟!!
وفي الصورة السادسة سنجد نص خبٍر رسمي باعتبار الموقع رسميًا تابعًا للدولة ولكننا سنعرف 
حين تزيغ أبصارنا إلى أول حرف من حروف الخبر وسندرك حينها ِلَم هذا التدني والالمسؤولية وكل 

هذا السقوط ..!
صورة سابعة وأخيرة نجد فيها أحدهم يودع رفسنجاني وكأنه يرثي والده بعد وفاته وينوح على 
شقيقه ويبكي لفراق خيرة اصحابه وأقرب أصدقائه، وهنا يمكن لنا ان نعلن عن استفتاء بين الوسط 
الشعبي والمجتمعي ونسأل كم واحٍد يعرف المدعو "جاكم ، اما انا ما احد با يجيني" وكم مثقف 

ومتعلم يمكن له ان يكتب عن سيرته.. 
حسرة وألم ما بعده ألم حين يبلغ الضعف والحقد وقلة الحيل إلى أن نتجاهل أحد عمالقة بالدنا 
ونمجد من ال يعرفه أبناء وطننا، واألكثر إيالمًا ان كل ما يمتلكه وزير إعالم حكومة حرب من مؤهالت 
هو تعصٌب أعمى وحقٌد غير معروفٍة أسبابه ومسبباته وفكٌر ال يدرك معنى شراكة وطنية وحكومة 

إنقاذ ومرحلة حرب..!

عبداهللا المغربي

 قصف مدرسة في نهم:
ً
أكثرها دموية

أكثر من (١٠٠) شهيد وجريح في مجازر 
مروعة يرتكبها العدو السعودي

< يتعمد النظام السعودي الفاشي وتحالف دول اإلرهاب اخفاء هزائمهم في جبهات المواجهة مع أبطال الجيش واللجان 
بارتكاب المزيد من المذابح المروعة بحق أبناء الشعب اليمني وتحديدًا العزل األطفال والنساء والشيوخ، بشن غارات همجية 

استهدفت المدارس والمنازل والمنشآت المدنية ووسائل النقل.
األسبوع الماضي وتزامنًا مع زيارة عضو مجلس العموم البريطاني إلى العاصمة اليمنية صنعاء ُجّن جنون السعودية واإلمارات 
فسارعتا وبتحٍد صارخ الرتكاب أكثر من ٨ جرائم مروعة في عدد من المحافظات أودت بحياة أكثر من ١٠٠ شهيد وجريح 
جلهم من األطفال والنساء والشيوخ في ظل اصرار المجتمع الدولي على امتهان الصمت أمام المجازر التي يرتكبها العدوان 
السعودي اإلماراتي الغاشم ضد اليمنيين  حيث اضاف العدوان مجازر جديدة إلى رصيده األسبوع الماضي عندما شن  سلسلة 
غارات- الثالثاء الماضي- استهدفت مدرسة الفالح في بيت معصار بمديرية نهم أدت الى استشهاد وجرح العشرات من الطالب 
والطالبات والمواطنين العزل ولم يكتِف العدوان بهذه الجريمة بل ارتكب جريمة مروعة أخرى يوم الجمعة في محافظة تعز 

مخلفًا أكثر من ٢٠ شهيدًا و١٥ جريحًا جراء الغارات التي استهدفت منطقة الربيعي في مديرية التعزية بمحافظة تعز.
كما واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق المأهولة بالسكان وتدمير البنية التحتية والمنشآت االقتصادية، 
حيث شن عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة تعز ومنها استهداف مصنع "كميكو" للطالء في منطقة الضباب 

بمدينة تعز بأربع غارات متتالية-  الجمعة.
وكان طيران العدوان السعودي قد ارتكب مجزرة -الخميس- عندما استهدف منزل المواطن جماعي مشعشع بمنطقة 
الجاح في بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اسفر عن سقوط سبعة شهداء- أربع نساء وثالثة أطفال- من نفس األسرة، فيما نجا 

رب األسرة وأحد األطفال بأعجوبة.
كما استهدفت الطيران السعودي اإلماراتي في غارتين قارب صيد في ساحل الجديد في مديرية ذوباب مما أدى إلى استشهاد 

(٥) مواطنين..

حرب إبادة تستهدف أطفال اليمن بعد إسقاط السعودية من قائمة العار
< يتعرض أطفال اليمن لحرب إبادة من قبل تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ قرابة عامين، حيث 
يقف أطفال اليمن في صدارة أهداف العدوان، إذ تجاوز عدد 
القتلى والجرحى أكثر من ٤٠٠٠ طفل  حتى اآلن،  خالفًا عن 
أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ مدرسة تعرضت للقصف، وُحرم 
قرابة مليون طفل من التعليم، ويموت كل ساعة طفل يمني 
بسبب عدم توافر األدوية جراء الحصار الجائر الذي تفرضه 
السعودية على اليمن في ظل تواطؤ دولي مخجل، واألبشع 
من ذلك أن هناك قرابة ٤ ماليين طفل يمني يعانون من سوء 
التغذية الحاد، ما يعني تعرض جيل لقتل ممنهج من قبل 

السعودية واإلمارات.
العديد من المهتمين بقضايا الطفولة ارجعوا أسباب  حرب 
اإلبادة التي تستهدف أطفال اليمن بهذه الوحشية الى موقف 
األمم المتحدة المتخاذل وقيام أمينها العام السابق بان كي 

مون بإسقاط السعودية من قائمة العار لثبوت تورطها بقتل 
أطفال اليمن استنادًا لتقارير دولية محايدة.

«الميثاق» أن تزايد الجرائم التي  وأوضــح المهتمون لـ
يرتكبها طيران العدوان السعودي مؤخرًا بحق أطفال اليمن 
-ومن ذلك ما تعرض له طالب مدرسة الفالح في نهم وغيرها 
من الجرائم -إنما هو نتيجة للصمت الدولي وتحديدًا من قبل 
األمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمنظمات المهتمة 

بحقوق الطفولة والتي أصبحت تتاجر بدماء أطفال اليمن.
الجدير بالذكر أن ممثلة اليونيسيف في اليمن ميريتشل 
ريالنو قالت األيام الماضية: إن الهجمات على المناطق المدنية 
تؤدي الى مقتل وإصابة العديد من األطفال في اليمن.. وبدًال 

من التعلم يشهد األطفال على الموت والحرب والدمار.
وأشــارت الى أنه منذ بداية العدوان في مارس  ٢٠١٥م 

قامت األمم المتحدة بالتحقق من مقتل قرابة ١٤٠٠ طفل 
وإصابة أكثر من ٢١٤٠ آخرين بجراح، وقد يكون الرقم 
الفعلي أكثر من ذلــك بكثير، كما أن هناك قرابة ٢٠٠٠ 
مدرسة خارج الخدمة بسبب تعرضها للدمار أو الضرر أو ألنها 

تأوي عائالت النازحين.
وقالت: «ينبغي أن تكون المدارس واحات سالم في كافة 
م والنمو 

ّ
األوقات، ومالذًا آمنًا يتمكن فيه األطفال من التعل

واللعب وأن ينعموا بــاألمــان، كما يجب أّال تتعرض حياة 
األطفال للخطر ألنهم يذهبون إلى المدرسة.

وجددت اليونيسيف دعوتها كافة أطراف النزاع في اليمن 
وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم إلى حماية األطفال 
ووقــف الهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها 
المدارس ومرافق التعليم، وذلــك تماشيًا مع التزاماتهم 

بالقانون الدولي اإلنساني».


