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سوريا
حــاج ـزًا عـلــى مــدخــل إح ــدى ال ـقــرى في
ريف حلب الشمالي .هذا الحاجز بعد
استدراج العروض ،اشتراه أحد التجار
بمبلغ  30مليون ليرة سورية (حوالى
 56ألف دوالر أميركي) ليسمح بمرور
بضاعته عبره ،ثم ما لبث هذا التاجر
أن بــاعــه آلخــر بمبلغ  65مـلـيــون ليرة
( 122ألف دوالر) ملدة سنة.

«في آخرة»
جريح سابق قاتل إلى جانب الجيش
ّ
التحسر على
الـســوري ال يملك ســوى
الــواقــع املـسـتـجـ ّـد .الــرجــل ال ــذي تعافى
مــن إصــابـتــه متشائم إلــى حـ ّـد انتظار
ال ـ ـق ـ ـصـ ــاص ل ـ ـه ـ ــؤالء «فـ ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ـ ــرة».
يــزعـجــه ،كمعظم الـنــاس هـنــا ،الصيت
ال ـسـ ّـيــئ الـ ــذي اسـتـجـلـبــه ع ــدد صغير
من أبناء نبل والزهراء لبلدتيهما ،إذ
كل ما يحدث يلصق بجميع األهالي.
وهذا ما ّ
يهدد بعزلهما عن محيطهما
بعد عالقات تاريخية مع قرى املنطقة.

إنارة الشهداء
املأساة التي تستفيق عليها البلدتان
يوميًا ال ّ
تحدها حواجز التهريب .في
نبل والــزهــراء ال ينير أعمدتها سوى
صــور الـشـهــداء .أزم ــة الكهرباء خلقت
ُ
تـجــار مــولــدات يتحكمون فــي ساعات
ّ
ّ
الـتـغــذيــة واألسـ ـع ــار .نــبــل ال ـتــي ت ــوزع
املياه على محيطها ال تشرب.
ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــات املـنـتـشــرة في
املؤسسات الرسمية املعنية باملنطقة
انـتـقـلــت إل ــى الـبـلــدتــن .ه ــذه الـفــوضــى
ً
جـعـلــت م ـثــا ك ــل مــؤسـســة رسـمـيــة أو
خ ــدم ـي ــة ف ــي ال ـب ـل ــدت ــن م ـض ـط ــرة إل ــى
أن تـ ـك ــون مــرت ـب ـطــة ب ـج ـهــة م ــا تــؤمــن
التمويل والدعم للمساعدة في تسيير
شؤون الناس مقابل وجاهة أو طلبات
ُمقابلة« .أصبحنا متل حــارة كــل مني
إيدو إلو» ،يروي أحد ّ
شبان ّنبل« .فالن
تابع للشيخ الفالني وآخر لتنظيم أو
ملجموعة» يضيف.
ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ون ـ ـص ـ ــف س ـ ـنـ ــة م ــن
املوت والشقاء في
الحصار اختصرت ُ
تعبير واحد :نصمد أو نفنى .معادالت
ع ـس ـك ــري ــة تـ ـظـ ـه ــرت وقـ ـ ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـيــة
شــاركــت فــي مــواجـهــة قــوى أخ ــرى ،في
فـتــح طــريــق ال ـخــاص ملـهـ ّـدديــن يوميًا
ُبالقتل والسحل.
أعـ ـ ـ ـ ــدم شـ ـيـ ـط ــان ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــارُ ...و ِل ـ ـ ـ ــدت
شياطني الطرقات.
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الحدث

ّ
اختبار روسي لمسلحي حلب :أبواب الخروج مشرعة
مع اإلصرار الروسي
على عدم إقرار أي «هدنة»
ثابتة في حلب بوجود
«جبهة النصرة» داخل
أحيائها الشرقية ،تضع
«الهدنة» المؤقتة على
ً
(ابتداء
مدى األيام الثالثة
من اليوم) فصائل األحياء
الشرقية أمام اختبار روسي،
ينذر بأن أي معارك مقبلة
قد تحمل تصعيدًا يفوق
ما سبق
بينما تتجه األنـظــار الـيــوم إلــى مدينة
ح ـل ــب ال ـت ــي س ـت ـش ـهــد «ه ــدن ــة» مــؤقـتــة
تهدف إلى السماح للمدنيني واملسلحني
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن األحـ ـي ــاء
ال ـش ــرق ـي ــة ب ـم ـغ ــادرت ـه ــا ،وم ـ ــع اك ـت ـمــال
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة
لتأمني املعابر الثمانية ،يبقى الرهان
على قبول الفصائل املسلحة في األحياء
الشرقية بـخــروج املــدنـيــن ،بعد تأكيد
مـعـظـمـهــا رفـ ــض خ ـ ــروج مـقــاتـلـيـهــا أو
مقاتلي «جبهة فتح الـشــام» (النصرة)
م ــن امل ــديـ ـن ــة .وم ـ ــع ال ـ ـحـ ــرص ال ــروس ــي
على إتمام جميع ما يلزم لضمان أمن
ّ
الـعـمـلـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك تــوفـيــر ب ــث حـ ّـي
وم ـب ــاش ــر ل ـل ـم ـعــابــر ع ـبــر م ــوق ــع وزارة
الدفاع الروسية اإللكتروني ،قد يشير
ات ـص ــال الــرئـيـســن ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،والـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان،
ومـ ـ ــا أوض ـ ـحـ ــه األخ ـ ـيـ ــر عـ ــن اتـ ـص ــاالت
أجـ ــراهـ ــا م ــع امل ـع ـن ـيــن ب ـع ــد ب ـح ـثــه مــع
بــوتــن آلـيــة خ ــروج عناصر «الـنـصــرة»
من حلب ،إلى احتمال إشراف أنقرة على
التنسيق مع فصائل األحـيــاء الشرقية
ّ
بالحد
إلنـجــاح امل ـبــادرة الــروسـيــة ،وإن
األدن ـ ــى ،ع ـبــر إخ ـ ــراج أع ـ ــداد قـلـيـلــة من

املسلحني واملــدنـيــن واملـصــابــن مقابل
ضمان دخول املساعدات ،بشكل ال يؤثر
بـ ـت ــوازن ال ـق ــوى ع ـلــى ج ـب ـهــات املــدي ـنــة.
وض ـم ــن ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـت ــي تـجــريـهــا
موسكو ودمـشــق ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أمــس ،أنها ستمدد «الهدنة»
لثالث ساعات إضافية اليوم «استجابة
لطلب عدد من املنظمات الدولية» ،بعد
تصريحات لــأمــم املـتـحــدة اعـتـبــرت أن
«ه ــدن ــة ال ـث ـمــانــي س ــاع ــات املـ ـق ــررة غير
ك ــافـ ـي ــة» .وبـ ـ ـ ّـن رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان
ُ َ
سيرغي رودسكوي أنه ستفتح  8معابر
بينها اثنان لخروج املسلحني أحدهما
يــؤدي إلــى الـحــدود السورية ـ التركية،
وال ـثــانــي نـحــو ري ــف إدل ــب ،مـشـيـرًا إلــى
أنه «يمكن استخدام املمرين املذكورين
إلخــاء املرضى والجرحى ونقلهم إلى
املشافي في األحياء الغربية».
وت ـس ـع ــى م ــوس ـك ــو إل ـ ــى إت ـ ـمـ ــام جـمـيــع
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع

بحث بوتين مع األسد
هاتفيًا تطورات
الوضع في سوريا

املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا ال ـج ــان ــب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ج ـن ـي ــف حـ ـ ــول «ف ـص ــل
اإلرهــابـيــن عــن املعتدلني» ،بما يشابه
م ــا ح ـم ـلــه تـطـبـيــق االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ
األم ـي ــرك ــي امل ــوق ــع ف ــي ج ـن ـيــف ،والـ ــذي
فشل على وقع اتهامات الطرفني بعدم
االتـ ـف ــاق غير
الـ ـت ــزام م ــا تـحـمـلــه ب ـن ــود ّ
املعلن وقتها ،مع فارق يتمثل بحضور
ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الج ـت ـمــاع ل ـ ــوزان ال ــذي

تقرير

ديبلوماسي «أطلسي»:
ُ
ّ
موسكو تعد لمعركة حاسمة في حلب
نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي كبير في حلف شمال األطلسي قولهً ،
«بناء على
معلومات ألجهزة مخابرات غربية» ،إن السفن الحربية الروسية قبالة ساحل النرويج
«تحمل قاذفات مقاتلة من ّ
املرجح استخدامها لتعزيز هجوم نهائي على شرق حلب
املحاصر خالل أسبوعني».
وأوضح الديبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الروس «ينشرون كل أسطول
الشمال وجــزءًا كبيرًا من أسطول البلطيق ،في أكبر انتشار بحري منذ نهاية الحرب
ال ـبــاردة» .وأضــاف أن «هــذه ليست زيــارة ّ
ودي ــة .وخــال أسبوعني سنرى تصعيدًا في
الهجمات الجوية على حلب في إطار استراتيجية روسيا إلعالن النصر هناك».
وكان الجيش النرويجي قد نشر صورًا لحاملة الطائرات الوحيدة للبحرية الروسية تبحر
مع مواكبة بحرية في ّ
مهمة لـ«تعزيز الوجود العسكري الروسي» في سوريا .وأوضحت
املتحدثة باسم مركز عمليات الجيش النرويجي ،اليزابيث ايكالند ،أنه تم رصد «الحاملة
(األميرال كوزنيتسوف) وسبع سفن حربية في املياه الدولية قبالة النرويج».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أفـ ـ ــرز مـ ـ ـش ـ ــاورات ج ـن ـيــف ال ـح ــال ـي ــة .إذ
نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي
ـارزيــن
غــربــي مــا م ـفــاده أن مـســؤولــن بـ ِ
أميركيني وروس ،قد أجــروا محادثات
أم ــس ،ت ـهــدف إل ــى االت ـف ــاق عـلــى كيفية
«فـصــل املـتـشــدديــن املــرتـبـطــن بتنظيم
ال ـق ــاع ــدة ع ــن م ـقــات ـلــي املـ ـع ــارض ــة» من
أجل تمهيد الطريق لوقف إطالق النار.
وأوضــح أن املبعوث األميركي الخاص
إلى سوريا مايكل راتني ،قد رأس وفد
واش ـن ـط ــن ،ك ـمــا ان ـض ــم م ـس ــؤول ــون من
قوى إقليمية مثل السعودية وقطر إلى
املحادثات .وضمن هذا السياق ،أوضح
م ـ ـنـ ــدوب روس ـ ـيـ ــا ل ـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
فيتالي تشوركني ،أن ثالثة من األعضاء
ال ــدائـ ـم ــن فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
أفشلوا بيانًا روسيًا حول مدينة حلب
يـشـيــر إل ــى ض ـ ــرورة «عـ ــزل اإلرهــاب ـيــن
عــن امل ـعــارضــة» .وعـلــى صعيد متصل،
بحث بوتني مع نظيره الـســوري بشار
األسـ ـ ـ ــد خـ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي أمـ ــس،
تـ ـط ــورات ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ،ونـقـلــت
وكالة «ســانــا» أن الرئيس األســد أعرب
عن شكره للجهود التي تبذلها روسيا
عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة ،رغ ــم الـضـغــوط
ال ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا م ــن ب ـع ــض الـ ــدول
لثنيها عن االستمرار بالتمسك بقواعد
القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،اع ـت ـب ــر ال ــرئ ـي ــس
السوري خالل ّ مقابلة مع قناة «»SRF1
السويسرية بثت ليل أمس ،أنه ال يمكن
ح ـمــايــة امل ــدن ـي ــن ف ــي ح ـلــب «ب ـي ـن ـمــا ال
يـ ــزالـ ــون ت ـح ــت س ـي ـط ــرة اإلره ــابـ ـي ــن»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ال ــدول ــة ال ـســوريــة تـقــوم
بمهمتها «طبقًا للدستور والـقــانــون»
فـ ـ ـ ــي «الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
اإلره ــابـ ـي ــة» .وع ـل ــى مـقـلــب ال ـج ـمــاعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،نـ ـف ــى ن ــائ ــب ق ــائ ــد «ت ـج ـمــع
فاستقم» ،ملهم العكيدي ،خالل حديث
مــع قناة « »CNNاألميركية ،أي وجــود
مل ـقــات ـلــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ف ــي حـلــب،
مضيفًا أن «هناك من يريد التركيز على
مسألة (جبهة فتح الشام) ،من أجل أن
ي ـخ ـلــق مـ ـب ــررات ل ـض ــرب املـسـتـشـفـيــات
واملدنيني في حلب».

صعدة :العدوان عزل المحافظة
المرة
هذه ليست
ُ
َّ
األولى التي يحمل
فيها المسلحون
أخطاء السعودية

ُ
إضافة إلى ذلك ،كشف خالل الحرب
ع ــدد مــن ح ــاالت نـهــب ال ــروات ــب على
أيدي الضباط املتنفذين.
ّ
خ ــام ـس ــا :ل ــم ت ـف ـلــح زيـ ـ ـ ــارات ك ـ ــل مــن
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي ون ــائ ـب ــه
عـلــي مـحـســن األح ـمــر إل ــى م ــأرب في
إغراء قبائل طوق صنعاء ،ثم جاءت
مجزرة الصالة الكبرى لتزيد لحمة
هــذه القبائل مــع الجيش و«الـلـجــان
الشعبية».
س ـ ــادس ـ ــا :يـ ـس ــود الـ ـج ــان ــب ال ـي ـم ـنــي
امل ـت ـع ــاون م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ح ــال ــة من
الـتـمـلـمــل بـعــد تحميلهم مـســؤولـيــة
مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء،
ب ـس ـبــب االدعـ ـ ـ ــاء ب ـت ــزوي ــد ال ـت ـحــالــف

إحـ ـ ــداث ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ــن «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
اليمنية» التابعة لهادي «تبني الحقًا
أن ـهــا م ـغ ـلــوطــة» .ولـيـســت ه ــذه امل ــرة
األول ــى الـتــي تلقي فيها السعودية
م ـســؤول ـيــة أخ ـطــائ ـهــا ع ـلــى الـجــانــب
اليمني املتعامل معها ،عندما تعجز
عــن التستر عليها ،فتلقي بالالئمة
دائ ـ ـم ـ ــا عـ ـلـ ـي ــه وتـ ـح ـ ّـمـ ـل ــه ال ـت ـب ـع ــات
والنتائج.
ســاب ـعــا :ت ـح ــاول قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف»
خطف األض ــواء عــن مـجــزرة صنعاء
الـ ـت ــي ألـ ـق ــت ب ـث ـق ـل ـهــا ع ـل ـي ـهــم ،بـفـتــح
جـ ـبـ ـه ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـنـ ـف ــذ ال ـب ـق ــع
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــأن ق ـ ــوات
«ال ـت ـح ــال ــف» ص ـ ــارت ع ـل ــى م ـش ــارف
معقل «أنصار الله» في صعدة ،وذلك
فــي ت ـكــرار مل ـحــاوالت ســابـقــة بـ ّ
ـادعــاء
قـ ــرب ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ج ـب ـه ـتــي نـهــم
وصرواح.
الـ ـث ــاب ــت هـ ـن ــا هـ ــو الـ ـح ــاج ــة امل ـل ـحــة
ل ـ ـ ـقـ ـ ــوى «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ل ـ ـ ـلـ ـ ــرد ع ـل ــى
االن ـت ـص ــارات ال ـتــي تتحقق عـلــى يد
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» على
الحدود وإلحاقهم الهزائم بالجيش
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـت ــح ج ـب ـهــات
جديدة ّ
وادع ــاء االنتصارات املزيفة،
وما ذلك إال من قبيل رفع املعنويات،
كــذلــك فإنها حــاجــة شعبية على كل
حال.

صعدة ــ يحيى الشامي
ت ـ ـع ـ ـيـ ــش ص ـ ـ ـعـ ـ ــدة أس ـ ـ ـ ـ ــوأ أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـ ـع ـ ــدوان عـلــى
ال ـي ـمــن بـسـبــب آالف الـ ـغ ــارات الـجــويــة
ال ـتــي أحــالــت املـحــافـظــة ال ـحــدوديــة مع
ال ـس ـعــوديــة إل ــى مـنـطـقــة مـنـكــوبــة على
الصعيد اإلنساني وغير قابلة للعيش
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ــدم ـ ــار ال ـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـب ـنــاهــا
التحتية والخدماتية.
ووف ـ ـ ــق األرقـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ــإن حـ ــوالـ ــى  55فــي
امل ـئ ــة م ــن س ـك ــان ص ـع ــدة ن ــزح ــوا منها
ً
إلـ ــى م ـحــاف ـظــات م ـ ـجـ ــاورة ،ف ـض ــا عــن
ح ــرك ــة نـ ـ ــزوح داخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي امل ـحــاف ـظــة
نفسها هربًا من القصف اليومي الذي
تضاعفت وتيرته فــي اآلون ــة األخـيــرة،
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ان ـ ـه ـ ـيـ ــار امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
السياسية.
كذلك ،تــدهــورت األوضــاع االقتصادية
بشكل ملحوظ بسبب مالحقة الطيران
لحركة النقل في الطريق العام الرابط
ب ــن ص ـعــدة وامل ـحــاف ـظــات األخ ـ ــرى ،إذ
ت ـك ـث ــف اسـ ـتـ ـه ــداف ــه ل ـش ــاح ـن ــات ال ـن ـقــل
الـثـقـيــل املـحـمـلــة بــامل ـحــروقــات واملـ ــواد
الغذائية األساسية ،وغابت بنتيجته
ت ـلــك امل ـن ـت ـجــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ع ــن أسـ ــواق
املحافظة وارتفعت أسعارها.
وعــن هــذا يقول سائق مركبة تجارية،
مـحـمــد عـيـضــة ،إن «إي ـص ــال الـبـضــائــع

إلى صعدة من الحديدة أو صنعاء ّ
يعد
ضربًا من املجازفة نظرًا لكثافة الغارات
الجوية التي تستهدف الطرق املوصلة
إلــى املحافظات الـحــدوديــة» .ويضيف
أن الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن م ــالـ ـك ــي ال ـش ــاح ـن ــات
ال ـت ـجــاريــة أو ســائـقـيـهــا يـتـهــربــون من
العمل في تلك الطرق التي ّ
تعد نسبة
استهدافها من الطائرات مرتفعة.
وقد دمرت الطائرات السعودية حوالى
 90فــي املـئــة مــن الـجـســور الــرابـطــة بني
م ــدي ــري ــات ص ـع ــدة م ــن ج ـه ــة ،وص ـعــدة
وب ـق ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـح ـي ـطــة ب ـهــا مــن
جهة أخ ــرى ،بما فــي ذلــك جـســور أعــاد
األهــالــي ترميمها بجهد خــاص ،نظرًا
أله ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي نـ ـق ــل وإيـ ـ ـص ـ ــال ال ـح ــد
األدن ــى مــن امل ــواد الغذائية األســاسـيــة.
ولوحظ تركز استهداف الطائرات لتلك
الجسور وتدميرها على نحو متكرر،
ّ
إذ نفذ مــا متوسطه عشر غ ــارات على
ب ـع ــض ال ـج ـس ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
ال ــواق ـع ــة ع ـلــى م ـج ــرى ال ـس ـي ــول وســط
األوديــة أو على منحدرات الجبال كما
ه ــو ال ـح ــال ف ــي امل ــدي ــري ــات ال ـح ــدودي ــة
(باقم ورازح وحيدان وشدى والظاهر
ّ
ومنبه).
وكتاف
ويشار إلــى أن تلك املناطق هي األكثر
اسـتـهــدافــا عـبــر ال ـط ــائ ــرات ،وغــالـبــا ما
ي ـع ـلــق ال ـض ـحــايــا داخ ـل ـه ــا وي ـف ــارق ــون
الحياة قبل وصولهم إلــى املستشفى.

وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى واق ـ ـ ــع أن ال ـج ــان ــب
الـصـحــي ه ــو أك ـثــر ال ـق ـطــاعــات تـضــررا
م ــن اس ـت ـمــرار الـ ـع ــدوان ،وأنـ ــه يتسبب
ب ـمــوت مــزيــد مــن املــواط ـنــن مــن سكان
صـ ـع ــدة ع ـل ــى ن ـح ــو ش ـب ــه ي ــوم ــي .فـقــد
بــاتــت املـحــافـظــة مــن دون مستشفيات
م ـنــذ ح ــوال ــى ع ــام ب ـعــدمــا اسـتـهــدفـتـهــا
الطائرات ودمرت كافة املراكز الصحية
والعيادات وحتى الصيدليات.
وكان املكتب الصحي في املحافظة قد
أط ـلــق نـ ــداء ات اسـتـغــاثــة لــرفــده بـكــادر
طبي متخصص نظرًا لألعداد الكبيرة
م ــن ال ـج ــرح ــى ال ــذي ــن يـسـتـقـبـلـهــم بـمــا
ي ـف ــوق طــاق ـتــه ،وخ ــاص ــة ب ـعــد م ـغ ــادرة
منظمة «أط ـبــاء بــا ح ــدود» املحافظة
وإخالئها لكافة مراكزها دون إشعار
ُمسبق ،وفق مصدر طبي في املستشفى
ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي صـ ـع ــدة .وأشـ ـ ــار هــذا
امل ـص ــدر إل ــى اض ـط ــرار املـسـتـشـفــى الــى
ترحيل أعــداد كبيرة مــن الجرحى إلى
مستشفيات العاصمة صنعاء وبعض
املـحــافـظــات بـسـبــب الـنـقــص الـحــاصــل.
وع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى املـ ـ ـئ ـ ــات م ـ ــن ال ـج ــرح ــى
الــذيــن يستقبلهم املستشفى الــوحـيــد
في صعدة ،فإنه يعالج يوميًا عشرات
الـحــاالت املرضية الناتجة فــي أغلبها
من األسلحة املحرمة امللقاة باألطنان
على أرض صعدة منذ بــدايــة الـعــدوان
على اليمن.

