
أطلقــت القوات العراقية عملية عســكرية واســعة شــرقي الرمادي، 
الســتعادة مناطق ال يزال التنظيم المتشــدد يسيطر عليها، وتستهدف 
في مرحلتها األولى اســتعادة مناطق شرق الفرات، وصوالً إلى األحياء 

الوسطى.
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استشــهد فلســطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها 
مطلع ديسمبر الماضي، بينما قتل مستوطنان وأصيب 

ثمانية آخرون بإطالق نار في قلب تل أبيب.

لقي 15 مصرياً مصرعهم إثر غرق مركب 
فــي ميــاه نهر النيل عشــية رأس الســنة 
الجديــدة، بينمــا أعلنــت الســلطات أن 
الغرق جاء بسبب الحمولة الزائدة وتهالك 

المركب.
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 وصلــت إلــى مدينــة عــدن العاصمة 
المؤقتة لليمن، الدفعة الثالثة من أفراد 
المقاومة الشــعبية الذيــن تم تدريبهم 
في معســكرات تابعة لقــوات التحالف 

العربي.
وقالــت مصــادر عســكرية يمنية إن 
دفعة مــن المقاومة الشــعبية التي تم 
تدريبها في معســكرات تابعة للتحالف 
وصلت إلــى ميناء البريقــة بعدن على 

متن ســفينة تابعــة للتحالــف العربي. 
وذكرت أن الدفعــة الثالثة يبلغ قوامها 
1500 شــخص، بعــد تلقيهــم تدريبات 
مكثفة لمدة شهرين. وأضافت، أنه بعد 
استكمال تدريب الدفعة الثالثة وعودتها 
إلــى عدن، يرتفع عدد أفــراد المقاومة 
الذيــن تــم دمجهم بالجيــش فعلياً إلى 
3600، حيــث تكونــت الدفعــة األولى 

والثانية من 2100 فرد.
العســكرية في  المصــادر  وأشــارت 
تصريحــات لموقع «المصــدر أونالين» 
اإلخباري اليمني، إلى أن ما يقارب 3500 
ال يزالون يتلقون تدريبات عسكرية في 
معســكرات التحالف فــي كل من رأس 
عبــاس، العنــد، قبل االلتحــاق بالجيش 
الوطنــي، وأن الوضــع المالي بالنســبة 
لنواة الجيش الوطني مستقر، حيث يتم 

صــرف مرتبات األفــراد أول بأول دون 
عرقلة أو تأخر، متوقعة تحسن األوضاع 
األمنيــة بالعاصمة المؤقتــة عدن خالل 

األيام القليلة المقبلة، وأن قوات الجيش 
الوطني باتت جاهزة الستالم مهامها في 

االنتشار وحفظ أمن المدينة.

فــي غضــون ذلــك، أكد محافــظ عدن 
العميــد عيدروس الزبيــدي، أن الوضع 
األمنــي في عدن ال يزال في حاجة إلى 
المزيد من الجهود على كل المستويات، 
مبينــاً أن التحقيقات مســتمرة لمعرفة 
الجهة التــي تقف وراء عمليــة اغتيال 
القيادي في المقاومة أحمد اإلدريسي.

تصريحــات  فــي  الزبيــدي  وقــال 
صحافيــة إن الوضع األمنــي في مدينة 
عــدن مطمئــن ونعمل بجهــود مضنية 
«لكننــا بحاجة إلى مزيد مــن التعاون 
مــن الجميــع للقضاء النهائــي على كل 
التحديات األمنيــة، فما زلنا في البداية 

لكننا سننتصر».
واســتبعد محافظ عدن وجود خاليا 
فــي  االنقالبيــة  للميليشــيات  نائمــة 

محافظة عدن قائًال: «التحقيقات ال تزال 
جارية وقضية وجود خاليا نائمة ليست 

واردة في الوقت الراهن».
التــي تبذلها قوات  بالجهود  وأشــاد 
التحالــف العربــي فــي دعــم األجهزة 
األمنيــة بمحافظة عــدن والتي وصفها 
بأنهــا كبيــرة وقوية، مؤكــداً أن هناك 
ورشة عمل تجرى في مختلف قطاعات 
أو  األمنيــة  ســواء  الدولــة  وأجهــزة 

الخدماتية أو االقتصادية أو التنموية.
وثمــن دور دول التحالــف العربــي 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة، التي تقف 
صفاً واحداً إلى جانــب أبناء اليمن في 
مدينة عدن ودورهــا في تطبيع الحياة 
وعملية اإلغاثة وإعادة إعمار مؤسسات 

الدولة.

باشــرت قوات تابعة للجيش الوطني عملها بتســليم حراسة ميناء 
الحاويات والمنطقة الحرة وذلك بعد استالمها من قوات المقاومة 
الشــعبية التابعة للقيادي أحمد اإلدريســي الــذي اغتيل األربعاء 
الماضــي. ويأمل ســكان عدن تحســن األوضاع األمنيــة بالمدينة 
بعد تدهور األوضاع األمنيــة وارتفاع عمليات االغتياالت والنهب 
والســرقة والبسط العشوائي على األراضي والمؤسسات الحكومية 

والخاصة.
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قتل أكثر من 100 متمرد في اليمن في يوم 
داٍم لالنقالبيين، حيث قتل 50 في محاولة 
تسلل فاشــلة إلى األراضي السعودية كما 
قتــل نحــو 50 مســلحاً في قصــف جوي 
للتحالف على مواقع الميليشيات في تعز، 
في وقت حققــت المقاومة انتصارا نوعياً 
فــي حجة بعد يوم مــن تحريرها مديرية 
حرض، حيث ســيطرت على أول معسكر 
للحرس الجمهوري في المحافظة، كما قتل 
عشــرات المتمردين في غــارة للتحالف 

على تجمع لهم في إب. 
العربي لدعم  التحالف  وتمكنت قوات 
الشــرعية في اليمن، من صد هجوم شــنه 
جماعــة الحوثييــن، على منطقــة الخوبة 
بمحافظــة جــازان، جنوبــي الســعودية. 
وأفادت قناة «اإلخبارية» الســعودية في 
تغريــدة عبــر حســابها بموقــع التواصل 
االجتماعــي تويتــر أن 50 شــخصا مــن 
ميليشــيات الحوثي، قتلــوا خالل الهجوم. 
وذكــرت تقاريــر أن القوات الســعودية 
أحبطــت محاولــة تســلل أكثر مــن 100 
من عناصر ميليشــيات الحوثــي والرئيس 
المخلــوع علي عبــد الله صالــح. وقامت 
بالتصدي  والمدفعيــة  األباتشــي  طائرات 
لمحاولة التسلل، ما أدى لسقوط عشرات 
القتلــى من الميليشــيات علــى المنطقة 

الحدودية بين السعودية واليمن. 
في السياق، أعلنت السلطات السعودية 
ان ثالثة مدنيين بينهم طفالن استشــهدوا 

في جازان بقذائف أطلقت من اليمن.
وأشار الناطق الرسمي لمديرية الدفاع 
المدنــي بمنطقــة جــازان الرائــد يحيى 
عبداللــه القحطاني في بيان الى ســقوط 
عدد من المقذوفات مــن داخل األراضي 
اليمنيــة علــى األحيــاء الســكنية بمركز 
الموســم. وقــال ان ذلك أدى الــى وفاة 
ثالثة أشــخاص بينهم طفالن وإصابة احد 
عشر آخرين بينهم تسعة أطفال تم نقلهم 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم.

إلــى ذلك، ذكرت مصادر محلية يمنية، أن 
قوات الجيش اليمني اســتكملت سيطرتها 
على معســكر الحرس الجمهوري الشــهير 
بمعسكر المحصام شرق مدينة حرض في 

محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
 وأضافــت المصادر أن قــوات الجيش 
الوطنــي تمكنت من الســيطرة على هذا 
المعسكر االستراتيجي، بعد معارك عنيفة 
وحصار عســكري اســتمر عدة أيام، وقتل 
فيها عشرات المسلحين والجنود الموالين 
للحوثي والمخلوع صالح، حســب مصادر 

صحافية يمنية.
ويأتي هذا التطور العســكري الجديد، 
بعــد ســاعات من إعــالن قائــد المنطقة 

العســكرية الخامســة اللــواء الركن عادل 
القميــري في الجيش اليمنــي، أن منطقة 
حــرض في محافظة حجــة أصبحت تحت 
وأكــد  بالكامــل.  العملياتيــة  الســيطرة 
القيــادي العســكري أن محافظة الحديدة 
هى الهدف المقبل لقوات الشــرعية بعد 
التخلص من جيوب الميليشــيا في مناطق 

حرض وميدي.

وفــي جبهات تعز، قتــل ما ال يقل عن 50 
متمرداً في قصــف للتحالف ومعارك مع 

المقاومة. 
وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية، 
بمقتل 33 مســلحاً مــن الحوثيين وجرح 

العشــرات جراء قصــف شــنته مقاتالت 
التحالــف العربي بمحافظــة تعز. وقالت 
المصــادر إن القصف أدى إلى تدمير أربع 
إلى جانــب مخزن  دوريــات ومدفعيــن 

أسلحة للحوثيين وقوات صالح.
وعلــى جبهــات المقاومــة، أوضحــت 
مصادر عسكرية لـ«البيان» مصرع 18 من 
افراد الميليشــيا كحصيلة للمواجهات التي 
دارت، منهم تســعة في جبهتي الشــقب 
وثعبات شرق جبل صبر، وجرح العشرات 

منهم. 
وقال الناطق باســم المجلس العسكري 
بتعــز العقيد منصور الحســاني لـ«البيان» 
ان الميليشــيات نفــذت بعض المحاوالت 
الهجوميــه الفاشــلة في بعــض الجبهات 

إال أن الجيــش الوطنــي والمقاومة تمكنا 
من صدها وإفشــالها فــي جبهتي ثعبات 
وحســنات في المحور الشــرقي للمدينة 
بعد معركة شــديدة اســتخدم فيها جميع 
األســلحة وقتــل فيها عدد مــن عناصرها 
وجرحــى بالعشــرات، مضيفا بــأن قوات 
الشــرعية تمكنت من صد وافشال هجوم 
معــادي باتجاه تبــة االرانب وتــم إجبار 
قوات الميليشــيا على التراجــع بعد قتل 

عنصرين منهم وجرح عدد آخر.
وفي جبهة القبيطــة تمكنت المقاومة 
الشــعبية من صد هجوم، شــنته ميليشيا 
الحوثيين وصالح في محاولة القتحام جبل 
الجاح االســتراتيجي في مديرية القبيطة. 
وأوضح الحســاني مقتل ســبعة من أفراد 
الميليشــيات وجــرح العديــد منهــم في 
هذا الهجــوم، كماتم إجبار الحوثيين على 
التراجــع ومنعهــم من الوصــول الى قمة 
الجبــل المطل على مديريــة طور الباحة، 
وجزء مــن الراهدة وقرى فــي االعبوس 

والقبيطة وقاعدة العند الجوية.

في الســياق، شــن طيــران التحالف عدة 
غــارات عنيفه على مواقع تســيطر عليها 
ميليشــيات جماعة الحوثــي في العاصمة 

صنعاء.
وقال شهود عيان ان غارة جوية لطيران 
التحالف استهدفت قاعة معارض ابولو في 

شارع الستين أسفل جبل عطان.
أخــرى  غــارة  أن  الشــهود  وأضــاف 
اســتهدفت جبل فــج عطــان، حيث يقع 
معسكر ألوية الصواريخ، ونتج عنها انفجار 
عنيف جدا. وأكد ســكان محليون شــمال 
العاصمة ان طائرات التحالف شــن غارات 
على مواقع داخل قاعدة الديلمي الحوية.

وفي إب، سقط عشرات القتلى من عناصر 
ميليشــيا الحوثي في غارة جوية للتحالف 
العربي على تجمع لهم في محيط معسكر 
الحمــزة. وذكــر شــهود عيــان أن طيران 
التحالف شــن غارة على تجمع لمســلحي 
الميليشــيات في محيط معسكر الحمزة، 
حيث قيــادة اللواء 30 حــرس جمهوري، 
وأن القصف أســفر عن مقتل العشــرات 
منهم كانوا متواجديــن بالموقع من دون 

ورود رقم محدد عن القتلى. 
مــن جهة أخرى، قــال محافظ الجوف، 
الشيخ العميد حسين العجي العواضي إن 
أكثر من 90 فــي المئة ومعظم مديريات 
المحافظة محررة من الميليشــيا الحوثية 
والقــوات الموالية للمخلوع علي عبد الله 
صالــح، وإن أغلب أبنــاء الجوف يؤكدون 
المناطق  إلــى  والءهم للشــرعية، إضافة 
المتاخمة، مؤكًدا أنه لم يتبق ســوى بعض 
الجيوب في الجــوف، التي يجري التعامل 

معها لحسم المنطقة.

■ يمنيون قرب موقع شهد اشتباكات جنوب تعز     |  البيان■ مقاتلون من المقاومة على متن شاحنة قرب خط الجبهة في مأرب  |  رويترز

6
قال مســؤولون أمنيون ان ســتة أشــخاص قتلوا في تبادل إلطالق النار 
بين قوات الشرعية وإرهابيين من تنظيم القاعدة كانوا يستقلون سيارة 

محملة باألسلحة متجهين الى عدن.
وقالت المصادر ان حاجزا للمقاومة الشعبية في منطقة أحور الساحلية 
في محافظة أبين أوقف سيارة تابعة لتنظيم القاعدة على متنها اسلحة 
كانــت فــي طريقها الى عدن ما أدى الى مشــادات كالمية تحولت الى 

اشتباك مسلح اسفر عن مقتل ثالثة من المقاومة وثالثة من القاعدة.



قال وزير الخارجيــة اليمني عبد الملك 
المخالفــي، إن االنقــالب الحوثــي حال 
دون انتقــال اليمن إلــى العهد الجديد 
وطي صفحــة الماضي، في وقت عبرت 
نيوزيلندا عن دعمها للسلطات الشرعية 
فــي اليمــن، والتنفيذ الكامــل لقرارات 
مجلــس األمــن الدولي لضمــان خروج 

اليمن من وضعه الراهن. 

وفي رســالة إلى العاملين في وزارة 
الخارجيــة أكد وزيــر الخارجية اليمني 
عبد الملك المخالفي أن اليمن كان قاب 
قوسين أو أدنى من طي صفحة الماضي 
بكل مآســيه وســلبيات من خالل تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، قبل أن تنقلب 
جماعة الحوثي على الســلطة وتتسبب 
في األحداث المأســاوية التي شــهدها 

اليمن خالل العام الماضي.
وأضــاف يقول إنه وعلــى الرغم من 
األحداث المؤســفة التــي مر بها الوطن 
خالل العام 2015 إال أن القيادة السياسية 
والحكومة وعلى رأسها عبد ربه منصور 
هــادي عازمون بــل ومصممــون على 

تجاوز سلبيات الماضي بكل أشكاله.
بالدور  اليمني أشــاد  الخارجية  وزير 
الــذي قــام به ويقــوم به كــادر وزارة 
الخارجيــة اليمنيــة في الديــوان العام 
المحافظــات  فــي  الــوزارة  ومكاتــب 
والبعثات في الخارج خالل العام 2015م 

في خدمة الوطن بروح من المســؤولية 
الدبلوماسي وبمسؤولية  الكيان  ووحدة 
وطنية عالية. ودعا المخالفي إلى اليقظة 
فــي هذه الظروف االســتثنائية والعمل 

معاً من أجل استعادة الدولة.

فــي األثنــاء، أكــدت نيوزيلنــدا دعمها 
للســلطات الشرعية في اليمن، والتنفيذ 
الكامــل لقرارات مجلــس األمن الدولي 
لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن. 
وجدد الســفير النيوزيلندي غير المقيم 
في اليمن، ماكما ســتر، خالل اســتقبال 
نائــب رئيــس الــوزراء اليمنــي وزيــر 
الخارجيــة عبدالملك المخالفي له الليلة 
قبــل الماضية في مدينــة الرياض، دعم 
حكومة بالده للشــرعية الدستورية في 
اليمن، وعمليتها السياســية، إلى جانب 

دعم أمنها واستقرارها ووحدتها.
اليمنيــة  األنبــاء  وكالــة  وأفــادت 

الرســمية، أن الجانبين بحثا خالل اللقاء 
األوضــاع وتطــورات األحــداث علــى 
الســاحة اليمنية، إضافة إلى اســتعراض 
نتائــج المفاوضــات األخيــرة بين وفد 
ووفــد  الشــرعية  اليمنيــة  الحكومــة 
الميليشيا االنقالبية والتي عقدت أخيراً 
في مدينة بيل السويسرية برعاية األمم 

المتحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، أن 
وفد الحكومة بــذل جهوداً كبيرة إلنهاء 
الحــرب وعودة األمن واالســتقرار إلى 
جميــع المناطــق في بــالده، معرباً عن 
أمله بأن تؤدي نيوزيلندا دوراً في تقديم 
المســاعدات اإلنسانية إلى اليمن ودعم 
إرادة شــعبه لتحقيق األمن واالستقرار 
فيه مــن خالل تنفيذ قرارات الشــرعية 
الدولية وخاصة القرار 2216، إلى جانب 
تنفيذ مخرجات مؤتمــر الحوار الوطني 
الذي شــاركت فيها كل القوى السياسية 

اليمنية.

كشــف تقريــر صــادر عن وحــدة الرصد 
بالمركــز اإلعالمــي للمقاومة الشــعبية ـ 
بمحافظة إب عن إقدام ميليشيا الحوثيين 
وصالح على ارتكاب 135 جريمة وانتهاكاً 

خالل شهر ديسمبر الماضي.
وأوضــح التقريــر توزعهــا بيــن القتل 
المنازل  وتفجيــر  واالغتيال  واالختطــاف 
والمداهمــات والنهب والســرقة وإحراق 

الممتلكات وتهريب السجناء والقصف. 
وأشــار إلى وقوع ســت حــاالت قتل 
وثــالث حاالت إصابــة بالرصــاص الحي، 
باإلضافــة إلــى حالة اغتيال إلمــام جامع 
بريف إب وجرح شخص كان يقف بجواره 

من قبل مسلحين.
وكشــف التقريــر عــن 28 حالة نهب 
توزعــت بين 12 نهب منــزل وحالة نهب 

محل صرافة وثالث حاالت نهب مساعدات 
إنسانية وتم بيعها في األسواق أمام مرأى 
ومســمع مــن المواطنيــن، وحالــة نهب 
مؤسسات حكومية، وحالة نهب مؤسسات 
خيرية، وأربع حاالت نهب سيارات، وست 

حاالت نهب أموال.
فيمــا بلغــت جرائــم االختطــاف 43 
حالــة، و26 حالة اقتحام ومداهمة منازل 
ومؤسســات حكوميــة وخيريــة. جرائم 
أخرى أشــار لها التقريــر تمثلت في قيام 
الميليشــيا بتفجير خمسة منازل وإحراق 
ثالثــة منــازل أخرى، إضافــة إلى إحراق 
ســيارتين، وثماني جرائم اعتداء وضرب 
قامــت بها الميليشــيات ضــد المدنيين، 
وســبع حــاالت قصــف ممنهجــة لقرى 
األهمول والشــعاور بالحزم وقرى اآلكام 
والفجــرة وحارة بــوراف بشــتى أنواع 

األسلحة الثقيلة.
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رســت في ميناء الزيت التابع لشــركة 
الباخــرة «ألكاتريني»،  مصافــي عــدن 
وعلــى متنهــا 35 ألف طــن متري من 

مادة البنزين.
وقــال مصدر فــي ميناء الزيــت لوكالة 
األنبــاء اليمنيــة (ســبأ)، إنه تــم البدء 
في تفريغ هذه الشــحنة إلــى خزانات 
المصفــاة، مشــيراً إلى أنه ســيتم خالل 
الســاعات المقبلــة البــدء بالضــخ إلى 
منشــأة شــركة النفط في عــدن، ومنها 
إلــى محطات الوقــود فــي المحافظة، 

والمحافظات المجاورة.
وأكد المصدر أن هذه الشحنة ستعمل على 

إنهاء األزمة الحالية في وقود الســيارات، 
وضمان اســتقرار الســوق، خــالل الفترة 
المقبلة في محافظة عــدن، والمحافظات 
اليمنية  المجاورة لهــا. وتعاني المناطــق 
أزمة في الوقود مع تعطل إمدادات الطاقة 
الداخليــة، بســبب الحــرب، التي شــنتها 
الميليشيات.        عدن- الوكاالت

قال نائــب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية 
اللواء حســين محمد عــرب إن الحكومة 
أصــدرت وثيقة لتســهيل ســفر اليمنيين 
لعدم وجود جوازات ســفر جديدة بسبب 
رفــض الميليشــيات االنقالبية مد مصلحة 
المحررة  بالمناطــق  والجــوازات  الهجرة 
الخاضعة للشرعية بالجوازات. وقال عرب 
إن هذه الوثيقة معتمدة دولية وتســمح 
بالســفر للمواطن لدولــة واحدة، ويمكن 
للمواطــن أن يحصل عليهــا من المصلحة 
في عدن أو فروعها بالمحافظات المحررة. 
وأضاف أن مصلحة الهجرة والجوازات في 
عــدن والمناطق المحــررة تقدم خدماتها 

للمواطنيــن في تجديد الجــوازات. وذكر 
بــأن الــوزارة تعكــف حاليــاً علــى طبع 
جوازات سفر جديدة خالل األيام المقبلة 
وذلك في إطار عودة وتثبيت الشرعية في 
اليمن.         عدن – البيان

ثمــن محافــظ محافظــة المهــرة اليمنية 
محمــد كــدة، الــدور اإليجابــي للمملكة 
العربية السعودية، على دعمها ومساندتها، 
ووقوفهــا إلى جانب الشــعب اليمني في 
مختلف الظروف، وخاصة في ظل الوضع، 
الــذي يمر بــه اليمن. وأعــرب المحافظ 
خالل تدشــينه أمس، توزيع المســاعدات 
اإلغاثية المقدمة من مركز الملك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية، عن شــكره 
للمركــز علــى المســاعدة، التــي يقدمها 
للســكان بمحافظة المهرة، التي ســتوزع 
على األسر الفقيرة.        صنعاء- البيان

حذرت األمــم المتحدة مــن أن مدينة 
تعــز اليمنيــة علــى شــفا المجاعة مع 
وصــول انعدام األمن الغذائي الشــديد 
مســتوى «الطوارئ» فــي المدينة التي 
يحاصرها االنقالبيون منذ ثمانية شهور، 
في وقــت يكافح المدنيون بمســاعدة 
من المقاومة للحصول على مياه شــرب 

كافية واسطوانات غاز. 
وأعرب برنامــج األغذية العالمي التابع 
لألمــم المتحــدة عــن قلقه الشــديد إزاء 
تدهــور الحالة اإلنســانية فــي مدينة تعز 
جراء نقــص الغذاء والــدواء في ظل عدم 
قدرة البرنامج مــن الوصول إلى العائالت 
المتضــررة فــي المدينــة التــي يحاصرها 

االنقالبيون منذ ثمانية شهور.
وقال المديــر اإلقليمي لبرنامج األغذية 
العالمي لمنطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا، مهند هــادي، في بيان: «يناشــد 
البرنامــج جميع أطــراف النزاع الســماح 
بالمــرور اآلمن للمســاعدات الغذائية من 
أجل جميع المدنيين المحتاجين للمساعدة 
في كل المناطــق بمحافظة تعز»، وأضاف 
أن الوضــع غير المســتقر في تعــز يعيق 
جهود برنامج األغذية العالمي للوصول إلى 
الفقــراء المعوزين، خصوصــاً في المناطق 
المحاصــرة بالمدينة، الذين لم تكن لديهم 
إمكانية الحصول على الغذاء لعدة أسابيع.

وأوضــح المســؤول الدولــي أن البرنامج 
أرسل مســاعدات غذائية إلى محافظة تعز 
علــى أمل الوصول إلى كل شــخص محتاج 
ولكن حتى اآلن لم نتمكن من الوصول إلى 

معظم هؤالء الناس.
وذكر برنامــج الغذاء العالمــي أن تعز 
واحدة من المحافظات العشــر التي تعاني 
انعدام األمن الغذائي الشــديد الذي وصل 
إلى مســتوى الطــوارئ – وهو المســتوى 
الــذي يســبق المجاعــة مباشــرة، وذلــك 
وفقــاً لمقياس مكون مــن خمس نقاط في 
التصنيــف المرحلي المتكامل لحالة األمن 

الغذائي. 
وقــال مهند هــادي: «يوجد فــي اليمن 
6ر7 ماليين شخص ال يجدون ما يكفي من 
الغذاء للتمتع بحياة صحية كما فقدوا سبل 
كسب الرزق ويواجهون معدالت من سوء 

التغذية الحاد تهدد حياتهم».
وتســببت الحرب التي شــنتها ميليشيا 
الحوثي والمخلوع على عدد من المحافظات 
إلــى تدهور حالــة األمن الغذائي الســيئة 
بالفعل ليزداد عدد األشخاص الذين يعانون 
الجــوع بأكثر من ثالثة ماليين شــخص في 

أقل من عام.

ورصدت «البيان» الحالة المعيشية الكارثية 
فــي ظل الحصــار الحوثي فــي تعز، حيث 
يتــأزم الوضع يومــاً بعد يوم، فاألســواق 
شــبه فارغة، والمحــال والمطاعم مغلقة، 
والمستشــفيات تعانــي نفاذ األكســجين، 
واألدوية نفذت من األســواق، والمصارف 

مهــددة باإلغالق، وفوق كــل هذا الحصار 
المفــروض علــى المدينة ومنع كل ســبل 

العيش عنه. 
ويســتمر القصــف المتواصــل من قبل 

ميليشــيا الحوثــي وصالــح علــى المدينة 
ليســقط المزيد مــن المدنييــن بين قتيل 
وجريــح، وكأن مــن لم يكتب لــه الموت 
في هــذه المدينة بالقذائــف تكتب عليه 

الميليشيا الموت جوعاً. 

ويقول الناشــط الحقوقــي عبدالرحمن 

الشــوافي: «تعز مدينة محاصرة يقطنها 
مالييــن األشــخاص يُمنــع عنهــم كــل 
مقومــات الحياة من مــاء ودواء وغذاء 
حتى أنابيب األكسجين التي تساعد في 

إنقــاذ حيــاة المرضــى والجرحى تمنع 
دخولها  والمخلــوع  الحوثــي  ميليشــيا 
المدينة». ويضيف: «أن تملك أسطوانة 
غــاز وكيلو من الدقيق أو األرز وتحصل 
على شــربة ماء فهذا يعني أنك أســعد 
إنسان في تعز!، وفي حين يصرخ أهالي 
هذه المدينــة المنكوبــة لطلب العون 
والمســاعدات، تأتي هذه المســاعدات 
واإلغاثــات لتصل إلى أطــراف المدينة، 
لتقــوم  الميليشــيات  تتمركــز  حيــث 

باحتجازها ونهبها».
ويضيف الشوافي أن ما يجري عقاب 
جماعي تنفذه الميليشيات ضد المدنيين 
فــي مدينة تعز، ومع هذا تبدو مقايضة 
مربحــة ألبنــاء تعز. ويوضح الشــوافي 
ذلك بالقول: «نخسر الغذاء واألكسجين 
ونكســب كرامتنا وحريتنا بل ونكســب 

تعز». 

عــزوز  اإلعالمــي  يقــول  بــدوره، 
الســامعي إن تعــز أشــبه بزنزانة مــع 
إغــالق كل المنافذ ومنع ســائر المواد 
الغذائيــة والدوائيــة والنفطية، ومعظم 
المستشــفيات باتــت مهــددة باإلغالق 
نتيجــة الشــح فــي مســتلزمات الدواء 

وانعدام األكسجين. 
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مدنيون جرحوا في قصف الحوثيين على تعز يتلقون إسعافات بدائية النعدام الخدمات الطبية  |  رويترز

أكد اإلعالمي محـمد مارش 
أن أبناء تعز يعيشون وضعاً 
مأســاوياً نتيجــة الحصــار 
المفــروض علــى المدينة، 
ما أدى إلى نــزوح معظم 
األريــــاف  إلــى  الســكان 
األخرى،  المحافظات  وإلى 
غيــاب  يعانــون  كــمــا 
الغذائية  الخدمات والمواد 
والدواء الذي تفــتقر إلــيه 
مع  المدينة،  مستشــفيات 
عن  المستشــفيات  امتناع 
الجراحية  العمليات  إجراء 

نتيجة انعدام األوكسجين.
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