
أزمة مياه...

ــدي الحقيقية يف انقطاع  تتمثل مأساة أبناء مي
املياه وعدم توفرها بشكل كاف إذ يتطلب توفريها 
ــرب حقيقية ال  ــرة وسط ساحة ح القيام بمغام
ــذر، ولهذا تبقى أزمة املياه واحدة من  تبقي وال ت
ــه أبناء عزلة الجعدة  ــم التحديات التي تواج أه

ــد والطينة  ــاورة لها كبني فاي ــق املج واملناط
والحرجة .

الوضع  الصحي...

واملعاناة  هنا  تنتِه  لم  الحكاية 
أبناء  وتالحق  مستمرة  ــزال  الت

ميدي ، فالجانب الصحي هو اآلخر 
تلك  ألبناء  أخرى  معاناة  يشكل 
لكل  واملفتقرة  املحارصة  املناطق 
توزعه  الــذي  املــوت  عدا  يشء 

ليل  ألهلها  السوء  ــارة  ج
خالل  من  نهار 

الـــغـــارات 
ـــي ال  ـــت ال
أو  تتوقف 
خالل  من 
الــحــصــار 

ـــم  ـــك ـــح امل
والــتــجــويــع 
ــد،  ــم ــع ــت امل

ـــال  ـــف ـــاألط ف
وكبار  والــنــســاء 

هــذه  يف  ـــن  ـــس ال
املنطقة يتعرضون 
لـــــإلصـــــابـــــة 
بـــــاألمـــــراض 

ــة  ــف ــل ــت ــخ امل
ــم ال  ــه ــن ــك ول
ن  يستطيعو
لتلقي  الخروج  

حيث  املسافة  بعد  وكذا  الخوف  بسبب  العالج 
تعد  لم  قائمة  التزال  التي  الصحية   والوحدة 
وجود  لعدم  نظراً  لهم  الطبية  الخدمات  تقدم 
مقومات  ألبسط  وافتقارها  الرضورية  األدوية 

العمل وتقديم الخدمات لألهايل.
ــاد  إيج ــة  املختص ــات  الجه ــان  السك ــد  ويناش
ــول  والحل ــة  الرسيع ــات  املعالج
ــي  الت ــة  الناجع
يف  ــم  تسه ــد  ق
جزء  ــف  تخفي
ــاة  معان ــن  م
يف  املنكوبني  أولئك 

تلك املناطق.
والحرمان  والفقر  الجوع 
يخيم عىل هؤالء الضعفاء 
العدو  حارصهم  الذين 
عىل  الفقر  وأجربهم 
قلب  يف  الــبــقــاء 
فال  ــر  ــط ــخ ال
مــنــظــمــات 
نظرت إليهم 
وقـــامـــت 
جبها  ا بو
ــم  ــه ــاه ــج ت
سلطات  وال 
ــة  ــي ــل ــح م

تلمست 
مهم  همو
خففت  و

عنهم 
بــــــل 
تركوا 

السماء  ويلتحفون  األرض  يفرتشون  ملعاناتهم 
خطوط  من  فقط  كيلومرتات  بضعة  بعد  عىل 
املقدمة  الغذائية  فاملساعدات   ، األمامية  النار 
تسمن  وال  تغني  ال  العاملي  الغذاء  منظمة  من 
من جوع وال تلبي الحد األدنى من احتياجاتهم 
حد تعبريهم ، وبالتايل بات من الرضوري تدخل 

املنظمات األخرى وكذلك أهل الخري واإلحسان 
وااللتفات إليهم  وتقديم املساعدات لهم.

جرائم العدوان 

ــودي بما خلفه من أوجاع  لم يكتِف العدو السع
ومآس وآالم بحق أبناء ميدي من خالل الحصار 

ــع املجازر  ــاب أبش ــد إىل ارتك ــع بل عم والتجوي
ــذه األرس الفقرية  ــق ه ــية بح ــم الوحش والجرائ
ــاهد املرفقة  ــراء واملعدمني ، واملش ــا الفق وأبنائه
ــدو األرعن  ــذا الع ــية ه ــي إال نماذج لوحش ماه

والجبان بحق هؤالء البرش البسطاء.
ــون  يعان ــن  الذي ــة  املنطق ــايل يف  األه ــب  وبحس
وينتظرون قيام الجهات ذات العالقة ومنظمات 
ــاركتهم أوجاعهم  االغاثة بالتخفيف عنهم ومش
ــن  ــم م ــاف جرحاه ــم وإسع ــييع شهدائه وتش
ــارات العدوان  ــني الذين يسقطون جراء غ املدني
ــا يسد رمقهم  ــىل منازلهم وتوفري م ــة ع املتواصل
ــة واملساعدات اإلنسانية التي  من املواد الغذائي
ــم املوثقة تؤكد  ــات، وترصيحاته ــا املنظم تقدمه

ذلك.
مالحم االنتصار

ــالل إبادة وقتل  ــر العدوان السعودي من خ ينظ
ــني يف أطراف املدينة  وحصار أبناء ميدي العالق
ــاً للجيش  ــل رفد إيجابي ــم يمثلون عام عىل أنه
ــى  يسع ــك  ولذل ــدي  بمي ــعبية  الش ــان  واللج
ــى له  ــم ليتسن ــرك مناطقه ــىل ت ــم ع إىل إجباره
ــك  ــل يشء يف تل ــري ك ــف وتدم ــداف وقص استه
ــدي  أروع لوحات  ــاء مي ــد أبن ــق ، ويجس املناط
الصمود والعزة وأعظم صور التحدي ويسطرون 
ــم هناك وتمسكهم  بتضحياتهم اليومية وبقائه
ــم  ومظلوميته ــم  بقضيته ــم  وإيمانه ــم  بأرضه
ــم كل الظروف  ــم مالحم االنتصار رغ أكرب وأعظ

إلفشال مخططات وأهداف العدو.

ــر مرور  ــد أنعم، مدي ــع  العقيد خال ــة م ــت البداي كان
ــة تمثل  ــوادث املروري ــذي قال الح ــار، وال ــة ذم محافظ
ــة أفراد املجتمع, حيث  ــكل كبري هاجساً وقلقاً لكاف وبش
ــغ إجمايل الحوادث املرورية بمحافظة ذمار من بداية  بل
ــة أكتوبر من العام الحايل  141حادثاً،  يناير وحتى نهاي
ــاء ، فيما نتج  ــاً منهم 9 نس ــاة 87  شخص ــج عنها وف نت
ــة وعدد 172  ــن بإصابات بالغ ــة 213 آخري ــا إصاب عنه

إصابات متوسطة وخفيفة .
ــوادث املرورية خالل هذا  ــن الخسائر املادية للح وع
العام أوضح مدير مرور ذمار أ ن الخسائر املادية املقدرة 
ــايل  75 مليوناً و 160  ــات بلغت خالل العام الح يف املركب
ــف ريال ، ناهيك عن الخسائر املادية الكبرية يف تكلفة  ال
ــاء للفصل يف  ــات واللجوء للقض ــات والتعويض العالج

بعض الحاالت.
وحول أسباب ازدياد الحوادث املرورية يقول العقيد 
ــوادث يعود إىل االزدحام  ــد أنعم إن سبب زيادة الح خال
ــاً الطريق  ــة وخصوص ــات املحافظ ــىل طرق ــروري ع امل

ــاء وبقية املحافظات مروراً  الرئييس بني العاصمة صنع
ــات. وقطع  ــال يف صيانة املركب ــار، واإلهم ــة ذم بمحافظ
ــق ألعمال  ــة واحتياجات الطري ــدة واملزيف ــار املقل الغي
ــة إىل  ــة، إضاف ــادات املروري ــع واإلرش ــة والتوس الصيان
ــوح بها،  ــاوز الرسعة املسم ــاب منها تج ــدد من األسب ع
ــص االنتباه والرتكيز من السائق، والقيادة يف ظروف  ونق
ــادة يف حاالت  ــب القي ــة،  إىل جان ــري مناسب ــة غ مناخي
ــاء  ــف أثن ــث بالهات ــة، والحدي ــة قوي ــة وانفعالي نفسي
ــوائية اليومية  ــد األسواق العش ــادة املركبات، و تواج قي
ــة بني املدن  ــرق الرابط ــىل جوانب الط ــة ع أو األسبوعي

والقرى املختلفة.
ــاب تنامي  ــن أحد أسب ــم أن م ــد انع ــف العقي ويضي
ــة املرورية والوعي  ــة هو ضعف الثقاف الحوادث املروري

بني أفراد املجتمع يف جميع املحافظات.
استهداف الطرق

ــدوان  ــداف الع ــم أن استه ــد انع ــد خال ــول العقي يق

ــرق لعب دوراً  ــبكة الط السعودي األمريكي املمنهج لش
ــداف نقيل  ــة فاسته ــوادث املروري ــة الح ــد نسب يف تزاي
ــاد صعوبة يف  ــارات عمل عىل إيج ــري من الغ ــح بكث يسل
ــات الكبرية املحملة بالحموالت  الطريق وخاصة للمركب
ــاحنات النقل يف  الثقيلة ، كما أن استهداف العدوان لش
ــارة بمحافظة ذمار خلف أرضاراً جسيمة عىل  طريق نم
ــدر األمر الذي ضاعف من  ــق الذي يقع عىل منح الطري

عدد وقوع الحوادث واحتمال وقوعها .
ــروراً بذمار  ــن نقيل يسلح م ــرب الطريق املمتد م يعت
ــزة وصٍل يربط  ــم بمحافظة اب هم ــى  مديرية يري وحت
ــرب من أكرث  ــا، وكونه كذلك يعت ــات عدة ببعضه محافظ
ــث تعرض  ــة العدوان ، حي ــا همجي ــرق التي طالته الط
ــال  ــا أن أعم ــارة كم ــني غ ــن أربع ــرث م ــح ألك ــل يسل نقي
ــرثت كأحد تداعيات  ــة لهذا الطريق الحيوي تع التوسع
ــىل املخصصات املالية  ــي انعكست سلباً ع الحصار الت

واألوعية االيرادية.

ــد  محم ــدس  باملهن ــا  التقين ــب  الجان ــذا  ه ــول  وح
ــذي نائب مدير عام مكتب األشغال العامة والطرق  املنق
بمحافظة ذمار، والذي قال شبكة الطرق يف الجمهورية 
اليمنية تعرضت لتدمري همجي من قبل العدوان الغاشم 
ــا هو معلوم أن طريق صنعاء ذمار يريم تتعدد فيه  ، وكم
ــا أن هذه الطريق  ــوادث املرورية لعدة أسباب أهمه الح
ــادة الرسعة وتعرضهم  منبسطة تدفع بالسائقني إىل زي
للخطر إضافة إىل عدة عوامل مرتبطة بالسائق واملركبة 

.
عمل وجهد مشرتك

ــات العدوان  ــدس املنقذي قائًال  تداعي ــع  املهن ويتاب
ــة  ــادات املالي ــىل االعتم ــاً ع ــت سلب ــار انعكس والحص
ــوم وزارة  ــع ذلك تق ــا، وم ــرق وصيانته ــة للط املخصص
ــرق  ــات للط ــل الرتميم ــرق بعم ــة والط ــال العام األشغ
ــب اإلمكانيات  ــا، بحس ــة له ــة الالزم ــة الدوري والصيان

ــر بها البالد  ــة التي تم ــل الظروف الصعب ــة يف ظ املتاح
تفادياً لوقوع الحوادث وسالمة املواطنني .

ــة حريصة كل  ــوزارة واملحافظ ــي ال ــال : إن قيادت وق
ــال أعمال التوسعة لطريق صنعاء  الحرص عىل استكم
ــا يسهل من حركة السري  ــار يريم ، نظراً الهميته وبم ذم

وانسياب الحركة املرورية.
ــب باملحافظة  ــدوق صيانة الطرق واملكت ــا  ان صن كم
يقومان بعمل الرتميمات الرضورية ورفع املخلفات وردم 

الحفر التي قد تفاجئ السائقني .
ــط الطرق من  ــا وصل تخطي ــم بالقول : مهم ويختت
ــروري، إال أن واقع  ــدم وكفاءة يف النظام امل مستوى متق
ــة ماسة لبذل املزيد من  ــري إىل أن هناك حاج الحال يش
ــذول والتنسيق املتبادل بني الجهات  العمل والجهد املب
ــد عىل حوادث الطرق كما ويبقى  املعنية , من أجل الح
ــاليف  ــة  وت ــل املسئولي ــق تحم ــي الطري ــىل مستخدم ع
ــوادث أقل  ــة ح ــة يف النهاي ــح النتيج ــا لتصب مسبباته

وخسائر أقل.
ــن أقاموا السدود  ــريه  ُسيعاد بناؤه فم ــا ما تم تدم أم
ــاً قادرون  ــال بيوت ــذوا من الجب ــور واتخ ــدوا القص وشي
ــم من طرق وجسور  ــا دمره العدوان الغاش عىل اعادة م

ومقدرات.
220 حالة شهريًا

ــة  ــل النتيج ــام تستقب ــار الع ــفى ذم ــة مستش هيئ
ــم الطوراى  ــة ويستقبل قس ــة للحوادث املروري املؤسف
ــات وهو ما ضاعف  ــداداً كبرية من اإلصاب ــوادث أع والح
ــة التي  ــات الصحي ــام الخدم ــم التحديات أم ــن حج م
ــات املجاورة  ــفى للمحافظة واملحافظ ــا املستش يقدمه
ــدادات الطبية والعالجية الناجمة عن  يف ظل نقص اإلم

استمرار العدوان والحصار الجائر  .
ــامي رئيس هيئة  ــور جمال حسن الش ويقول الدكت
ــل الهيئة كثري من حاالت  ــفى ذمار العام تستقب مستش
ــاالت املسجلة  ــغ عدد الح ــة حيث بل ــوادث املروري الح
منذ بداية يناير وحتى سبتمرب من العام الحايل اكرث من 

1400 حالة تجاوزت إصابة الرجال  1000 حالة .
ــة  ــوادث 600 حال ــوارى والح ــم الط ــل قس ويستقب

ــكل شهري بمعدل متوسط 20 حالة يومياً  مختلفة بش
ــن هذا اإلجمايل  ــوادث املرورية م ــغ عدد حاالت الح يبل

220 حالة شهرياً .
تحديات 

ــامي قائًال يتطلب كل هذا توفري  ويتابع الدكتور الش
ــو ما  ــم وه ــكل دائ ــة بش ــة والعالجي ــات الطبي املستلزم
يشكل عبئاً كبرياً عىل الهيئة إىل جانب األعباء االخرى 
ــفى يتوسط زحاماً سكانياً واسعاً ،  . خاصة وان املستش
ونعمل عىل توفري األدوية واملستلزمات رغم شحتها من 
األسواق املحلية نتيجة إجراءات الحصار الظالم الربي 
والجوي والبحري والذي استهدف بشكل مبارش ودقيق 
ــىل وجه الخصوص ،  ــفيات ع القطاع الصحي واملستش
ــاة املريض الذي  ــورة عىل إنقاذ حي ــكل خط كل هذا يش
ــة التي تقدم  ــفيات الحكومي يتوجه مبارشة إىل املستش

خدماتها مجاناً.
ويختتم الدكتور الشامي بالقول : لن يزيدنا العدوان 
ــآت واملرافق  ــن يف استهداف املنش ــار الذي يمع والحص
ــات الطبية  ــول األدوية واملستلزم ــة  ويمنع دخ الصحي
ــىل الخدمات  ــن الحصول ع ــني اليمنيني م ــرم مالي ويح
ــة اال إرصارا وعزيمة يف تقديم واجبنا اإلنساني  الصحي

تجاه شعبنا اليمني األبي الصامد.
ــكالت  ــوادث املرورية واحدة من أهم املش ــل الح وتظ
التي تستنزف املوارد املادية والطاقات البرشية،  إضافة 
ــة ونفسية وخسائر  ــاكل اجتماعي ــا تكبده من مش إىل م

مادية ضخمة.
ــارشة وغري  ــدوان املب ــات الع ــك أن تداعي ــا من ش وم
املبارشة طالت كثرياً من مناحي الحياة ، إال أن العنارص 
ــة يف (السائق  ــوادث واملتمثل ــوع الح ــن وق ــة ع املسؤول
ــرشي العامل  ــرص الب ــل العن ــة ) يظ ــق _ املركب _ الطري
ــراءات السالمة  ــا بلغت إج ــرتك يف جميعها، ومهم املش
ــل إىل القضاء  ــزام فإنها لن تص ــن اهتمام ورعاية والت م
ــوادث املرورية . إال أن  تفاعل  كل أفراد  ــق عىل الح املطل
املجتمع وتكويناته املختلفة  مع التوعية املرورية  يمثل 

أمراً إيجابياً لخفض نسبة الحوادث وآثارها املزدوجة .

الحـوادث المـرورية يف ذمـار

العدوان السعودي يمارس سياسة األرض المحروقة واألهايل يتمسكون بأرضهم

خسائر مزدوجة تتفاقم يف ظل عدوان غاشم وحصار جائر
ــات الحياة وهو تستهدف  ــة املجتمعات يف أهم مقوم ــوادث املروري الح

ــات الرسمية بأن  ــرات الجه ــد تقدي ــرص البرشي ، وتفي العن
ــهد وقوع عرشة حوادث يف كل ساعة ، وتسجل حالة وفاة كل ثالث  الطرق اليمنية تش

ساعات ال تخلو من اإلصابات والخسائر املادية .
ــوادث مرورية نظراً ملوقعها  ــهد ح ــرب محافظة ذمار من أكرث املحافظات التي تش وتعت

الجغرايف الذي يمثل نقطة عبور لكثري من محافظات الجمهورية.
ــات الحوادث  ــن الجهات ملعرفة احصائي ــالع مع عدد م ــورة" قامت بهذا االستط "الث

وتداعيات العدوان والحصار التي ضاعفت من أسبابها..  فإىل التفاصيل:

ذمار / ماجد السياغي 

07 الثــــورةطتاشزات

ميدي ترسم لوحة الصمود وعظمة التحدي ميدي ترسم لوحة الصمود وعظمة التحدي 
ــي الصامد يف املحافظات  ــعب اليمن ــا العدوان السعودي كل يوم بحق أبناء الش ــي املآيس واألوجاع التي يخلفه ــرية ه كث
واملديريات واملدن واألرياف لكن تبقى املظلومية الكربى ألبناء مديرية ميدي العالقني يف أطراف مدينتهم والذين لم تسمح 
ــذا العدو املتجرد من القيم واألخالق اإلنسانية  ــروف بالنزوح ومغادرة مناطقهم ، فمنذ أكرث من عامني ونصف وه ــم الظ له
ــل والتدمري والحصار والتجويع املستمر  ــم وطمسهم من الوجود من خالل االستهداف املتواصل والقت ــى إىل إبادته يسع
ــوري يف وجه هذا العدوان الرببري  ــك ، فعزيمة وثبات أبناء ميدي تجلت من خالل صمودهم األسط ــل يف ذل ، غري أنه فش
الغاشم ويف هذا املكان عىل الخطوط األمامية للمواجهات دفاعا عن األرض واإلنسان وسط أوضاع إنسانية متدهورة غاية 

يف الصعوبة والتعقيد.. وإليكم تفاصيل من بعض املعاناة  :

حجة / عبدالسالم األعور
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