
0303 أخبار وتقارير

تقرير/ عبدالحميد الغرباني
ــن عبد الرحمن  ــن مايو منزل املواط ــل (األربعاء) العارش م ــان رضبت لي  غارت
ــمايل وقد  ــة صنعاء الش ــني مدخل العاصم ــة األزرق ــيل الرييس يف منطق ــده ع عب
ــنوات )  ــيل الرييس وطفلتيه فرح ( 8س ــهاده وزوجته وفاء ع ــفرتا عن استش أس
ــتيقظ أربعة من أطفاله وأنقاض منزلهم تجثم عىل  ــهور ) فيما اس وصمود ( 8 ش
ــامهم الصغرية وهم الطفل أمجد ومحمد  ــمنت تحارص أجس صدورهم وكتل األس

وأفنان وأكربهم سيئون (13سنة ).
كان الصبية األربعة يستنجد بعضهم بعضا بني أنقاض منزلهم يف ظلمة حالكة 
ــمعون  ــألون بعضهم بعضا: ملاذا ال يس ــعفون ولربما كانوا يس قبيل أن يأتي املس
ــودوا عليه لثمانية  ــكاء صمود (بيبي املنزل) الذي تع ــم ووالدتهم وحتى ب والده
أشهر مضت.. كان ليطمئنهم ولو رصاخ وجع أو حرشجة احتضار من وسط دمار 
ــهم .. يف لحظات  ــجنهم وبارود يجدونه يف جفاف أفواههم وضيق أنفاس هائل يس
ــت كل قواهم  ــة تداع ــوت والخوف والوحش ــهم هواجس امل ــت عىل حواس ازدحم
ــاد برمق أخري للتمسك بأمل وحيد.. بأن ال يتجدد عليهم قصف الطريان  لالحتش
ــد الغارتني .. بأن صفري آذانهم من دوي الغارتني هو ما يحجب أصوات والديهم  بع
ــة.. قبيل أن تأتي  ــن عىل الطريق آتون ال محال ــقيقتيهم.. بأن الجريان واملاري وش
ــاة تساؤل إحدى الطفلتني  ــرية التي سجلت ضمن مشاهد املأس كامريا قناة املس
الناجيتني والحبيستني بني األنقاض وهي تردد " والدي مات " ؟ "والدي مات " ؟ 

قبيل أن يرد عليها أخوها " مايش يا أختي ما أحد مات".
ــال وإنقاذ األطفال وبخطى  ــعفون أيضا الذين تكفلوا بانتش ــو ما ردده املس وه
ــزل أو انطباقها بما يقلل من فرص نجاة النصف  ــذرة تخاف تصدع أنقاض املن ح
ــارات للعدوان رضبت منطقة األزرقني يف العاصمة  ــتهدفة بغ اآلخر من األرسة املس

صنعاء..
ــتطيعون حراكا من بني أكوام  ــيئون لكنهم اليس (نجا أمجد ومحمد وأفنان وس

ــبة  ــت هذه النتيجة معضلة بالنس ــادهم النحيلة ) كان ــزل املرتاكم عىل أجس املن
ــكان ككل مرة يبحث  ــذي ما يزال يحلق يف امل ــابقون القاتل الطائر ال ــن يس ملنقذي

عن قتل املسعفني..
ــتطيع  ــأل الطفل أمجد إن كان يس ــعفني وس ــاهد الحية تقدم أحد املس يف املش
ــعور بخذالن  ــمال.. فرد أمجد بصوت مكلوم ملؤه الش حراكا إىل اليمني أو إىل الش
ــيئون  ــقيقته س ــتطيع " ، يف هذه اللحظات كانت ش ــه " أنا خاذل وال اس ــم ل العال
تنادي املسعفني أن ينقذوها وخاطبت أحدهما وهي ترصخ بألم بالغ (دبر نفسك 
بهذا الصفا) إشارة إىل عمود املنزل الذي يحتجزها تحته وتضيف بحرقة وهلع  " 
ــقيقها أمجد ينادي أحد  أبعد الصفا من فوقي ، الله يحفظك" ويف هذه األثناء ش
ــارصة و"خاذلة "وفق تعبري  ــف عني هذا الصفا وبيد نحيلة ومح ــعفني " اده املس
ــره التحالف عليه وأرسته  ــه أنقاض منزل دم ــد كان يحاول أن يزيح عن نفس أمج

واختطف منه ماهو أغىل وأهم من املنزل ومن كل يشء آخر.. 
ــعفون أول طفلة ( أفنان ) وصيحات الفرح والشكر  ــل املس يف هذا الوقت انتش
ــزل أمال بأن تنتهي  ــعفون مهمة املواجهة مع أنقاض املن ــه ترتفع ويواصل املس لل
ــراح)، العني  ــا (صمود وأف ــىل األب واألم وطفلتيهم ــارات ع ــات وأرضار الغ تداعي
ــارة ، كان محمد  ــاض الغ ــن بأنق ــال املحارصي ــر األطف ــل محمد أصغ ــىل الطف ع
ــبيح الله وفجأة تتداخل أصوات األخوة الثالثة يرجون  يشغل لسانه ويديه بتس
ــوء اتاريك _حذر أن  ــة اإلغاثة ومع مرور الوقت وببصيص من ض ــعفني  رسع املس
ــعفون يف انتشال محمد وحني  يعاود الطائر القاتل قصف املقصوف _ينجح املس
ــن األلم " أين  ــد وهو يكاد يتحطم م ــعاف بارشهم محم ــيارة اإلس وصلوا به إىل س
ــعفني،  لكنهم قالوا له إنها موجودة  ــبة للمس ــؤال صادما بالنس أمي " ؟ كان الس
وعليه أن ال يقلق وتعود الكامريا من سيارة اإلسعاف إىل شقيقه أمجد وهو حبيس 
ــيلة املثىل التي يخرج معها دون آثار إضافية  ــعفون يبحثون الوس األنقاض واملس
ــم " خاذل " ويف  ــلوه وكان كما قال له ــوا وقتا آخر حتى انتش ــده، وقطع عىل جس
ــهد الذي  ــك دموعي عند هذا املش ــتطع أن امس حالة يلني لها الصخر أملا، لم اس
ــرياً من زعماء  ــل يقبض جزءاً كب ــم ال يرف له جفن ب ــم املنافق ث ــاهده العال سيش

ــية التي ترضب اليمن  ــت وتوفري الغطاء لكل املجازر الوحش ــائه ثمن الصم ورؤس
عىل مدار الساعة .. 

بني األنقاض وتحتها ظلت سيئون كانت تتألم بشدة وترصخ.. تبحث عن املاء.. 
ــا (يووووه يا أباه وأين أنت) ثم  ــأل أين والده وتؤكد لهم أنها لم تصب بجرح وتس
ــعفني (أنا ميت عطش )(مابش بيني جرح ) وهم يؤكدون لها  تعود وتؤكد للمس
أنهم سيفعلون فيما هم يمنعونه عنها احرتازا فيما لو كانت تعاني نزيفا داخليا، 
ــا ماء لبل فمها فقط ).. وهي  ــيئون وترجوهم عىل األقل أن " يعطوه ثم تنادي س
ــعفني أن يبلوا األحجار الكبرية  ــبه إىل حد ما طلب أحد أخوتها إىل املس حالة تش
التي تحتجزه، كانت سيئون بني كل خطوة وأخرى للمسعفني تذكرهم ( رجلها أو 
ــا ) وأن ينتبهوا حني يزيحون األنقاض ، ثم تكرر عليهم بإلحاح. . طلب املاء.  يده
ــال  ــعفون جهودهم حتى تكللت بانتش " أدي يل ماء أدي يل ماء " .. ويواصل املس
الطفلة الثالثة وهي تحمد الله ومىض الوقت وأرشقت الشمس وما تزال (صمود_ 

8 شهور ) تحت األنقاض ..
وقريبا منها شقيقتها أفراح واملسبحة بني يديها، ربما أخذتها ليال من والدها، 
ــبح الله تعاىل ، ويف فعلها الذي تعودت عليه  ربما من والدتها.. املهم لقد كانت تس
ــة  ــرتاتيجي إزاء سياس ــعب اليمني إىل مواصلة صربه االس ــن أرستها دعوة للش م
ــقيقتها (صمود ) فقد  ــدوان التي تتعمد تركيعه لقوى الرش والتوحش، أما ش الع
ــعب اليمني يف هذه املرحلة من النزال ألجل  ــمها نابعاً من أهم أولوية للش كان اس
ــذا املواطن الذي كان  ــرتاتيجي ) ه ــة والحياة الكريمة وهي (الصمود االس الكرام
ــر إىل حياة  ــنطن والرياض تنظ ــرف أن قوات واش ــبيل أرسته كان يع ــل يف س يقات
ــتخدمان  ــري مهمة وأن هذين النظامني يس ــية تماما وغ ــني عىل أنها هامش اليمني
ــات قبل املعركة  ــان معركة زعزعة املعنوي ــالح وأنهما خاضا ويخوض املجزرة كس
ــهدت  ــمى آخر هبات الله له بصمود التي استش ــها ومن هنا س ــكرية نفس العس
ــا رضورة الصمود  ــمها وصية مفاده ــت لليمن باس ــد ترك ــم ... ولق ــات كل العال وم

ورضورة دعم مقومات الصمود.
"عن املسرية نت"

ـــــــات كـــــل الـــعـــالـــم ـــدت صــــمــــود وم ـــه ـــش ـــت ـــن اس ـــي ـــــــات كـــــل الـــعـــالـــمح ـــدت صــــمــــود وم ـــه ـــش ـــت ـــن اس ـــي ح

إب/سبأ
ــس وقفة قبلية  ــياني محافظة إب أم ــت بمديرية الس نظم
ــي العدوان بمكتب  ــوة الصاروخية وتنديدا بجريمت دعما للق

الرئاسة واغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد.
وأكد املشاركون يف الوقفة أن اغتيال الرئيس الشهيد صالح 
ــني إال ثباتا  ــن تزيد اليمني ــالد، ل ــل األول يف الب ــاد الرج الصم

وصمودا يف رفد الجبهات بالرجال واألموال .
ــياني وتأييدهم  وأكد بيان صادر عن الوقفة دعم أبناء الس
لإلنجازات التي تحققها القوة الصاروخية يف استهداف عمق 

العدو ومرابضه وأدواته.

ــف املدنيني وآخرها  ــتمرار العدوان يف قص ــار إىل أن اس وأش
ــاء وقبلها حفل  ــة الجمهورية بصنع ــب رئاس ــتهداف مكت اس
ــله يف تحقيق  ــاف بحجة، يؤكد إفالس وعجز العدوان وفش زف

أي انتصار .
ــة أن الرئيس  ــيل النوع ــن ع ــة عيل ب ــل املحافظ ــد وكي وأك
ــة والفداء من أجل  ــيظل عنوانا للتضحي ــهيد الصماد س الش
ــتقراره.. الفتا إىل رضورة استمرار الصمود يف  الوطن وأمنه واس
مواجهة العدوان والسري عىل درب الشهيد ومرشوعه الوطني 

" يد تحمي .. ويد تبني".
حرض الوقفة أمني محيل مديرية السياني عبدالله الوائيل.

وقفة بالسياني دعمًا للقوة الصاروخية وقفة بالسياني دعمًا للقوة الصاروخية 
وتنديدًا بجرائم العدوانوتنديدًا بجرائم العدوان ذمار / سبأ

ــني  حس ــد  محم ــار  ذم ــظ  محاف ــى  التق
ــل وزارة التخطيط لقطاع  املقديش أمس وكي
ــد  محم ــم  القاس ــور  الدكت ــدويل  ال ــاون  التع

عباس.
وخالل اللقاء استعرض املحافظ املقديش 
ــة ملحافظة ذمار  ــانية امللح التحديات اإلنس
والجهود التي تبذل للتخفيف من آثار األزمة 

اإلنسانية جراء العدوان والحصار.
ــهده املحافظة من توافد  ــار إىل ما تش وأش
للنازحني من مختلف املحافظات والذي يقدر 
ــودة أكرث  ــف أرسة نازحة وع ــم بـ 37 أل عدده
ــار ملناطقهم  ــف أرسة من أبناء ذم ــن 132 أل م
ــىل الخدمات يف  ــبب يف الضغط ع والذي تس
ــلطة املحلية وشحة  ظل محدودية موارد الس

الدعم املقدم من املنظمات اإلنسانية.
وبني أن محافظة ذمار ذات كثافة سكانية 
ــوارد اقتصادية  ــة وذات م ــة جغرافي وصعوب
ــط املتطلبات امللحة  ــحيحة ال تفي بأبس ش
ــط والتعاون  ــود وزارة التخطي ــا بجه .. منوه
ــانية  ــف من آثار األزمة اإلنس الدويل للتخفي
ــس احتياجات أبناء  وتوجيه املنظمات لتلم
ــري  توف ــوص  الخص ــه  وج ــىل  وع ــة  املحافظ

ــة التدخالت يف بعض  ــالل الغذائية وبقي الس
املديريات.

ــار إىل أن دعم املنظمات  ولفت محافظ ذم
ــتجابة  االس ــط  خط ــن  م  %  20 ــي  يغط ال 
ــة عىل  ــار املرتتب ــريا إىل اآلث ــانية .. مش اإلنس

املواطنني جراء انقطاع املرتبات.
ــانية  ــهام املنظمات اإلنس وأكد أهمية إس
ــاه  ــكاليات املي ــة إش ــال يف معالج ــدور فع ب
ــب  ــل مقل ــادة تأهي ــي وإع ــرصف الصح وال

ــاكل انتشار األمراض  النفايات للحد من مش
ــاع  القط ــات  متطلب ــة  معالج إىل  ــة  باإلضاف
ــفيات  املستش ــد  ورف ــي  والتعليم ــي  الصح
الريفية باإلمكانيات الالزمة لتتمكن من أداء 
ــف من  ــني والتخفي ــة النازح ــا يف خدم دوره

معاناة املرىض.
ــار الدكتور القاسم عباس إىل أن  بدوره أش
ــات املجتمع  ــىل تلبية تطلع ــوزارة تعمل ع ال
ــانية من  ــة اإلنس ــار األزم ــن آث ــف م والتخفي

خالل الرتتيب لتنفيذ مرشوع من قبل منظمة 
ــال الزراعة والنقد  ــالمية يف مج اإلغاثة اإلس

مقابل العمل .
ولفت إىل أنه يجري حاليا الرتتيب إلعادة 
ــاه بمديريتي عتمة واملنار  تأهيل مصادر املي
ــانية  ــن آثار األزمة اإلنس ــدف التخفيف م به
وإيجاد فرص عمل ملكافحة الفقر والتخفيف 
ــني من الحصول  ــة وتمكن املواطن من البطال

عىل القدر املمكن من الغذاء.
ــهام  إس ــة  أهمي ــم  القاس ــور  الدكت ــد  وأك
ــانية يف توفري فرص  تدخالت املنظمات اإلنس
ــىل  ــول ع ــن الحص ــع م ــن املجتم ــل تمك عم
ــم وتجاوز آثار العدوان والحصار  احتياجاته
ــاندة  ــتعداد وزارة التخطيط مس .. مبديا اس
ــب عىل األزمة  ــلطة املحلية للتغل جهود الس
ــل تخفف من  ــاد فرص عم ــانية وإيج اإلنس

األوضاع الصعبة التي يعانيها املجتمع.
ــيق  ــرع هيئة تنس ــر ف ــاء مدي ــرض اللق ح
الشؤون اإلنسانية باملحافظة املهندس منري 
ــني  ــي ومدير صندوق النظافة والتحس املرون
ــاد  عب رشف  ــد  محم ــدس  املهن ــة  باملحافظ
ــالمية إبراهيم  ــة اإلس ــل منظمة اإلغاث وممث

حمادي.

ــة ذمار ــى محافظ ــة إل ــرة نازح ــف أس ــة ذمار أل ــى محافظ ــة إل ــرة نازح ــف أس ٣٧٣٧ أل
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ــي  اإلمارات ــالل  االحت ــوات  ق ــربت  أج
ــني  ــقطرى الحاصل ــاء س ــن أبن ــد م العدي
ــىل القدوم إىل  ــية اإلماراتية ع ــىل الجنس ع
ــتحواذ  ــاندة مطامعها يف االس الجزيرة ملس

واالحتالل.
ــارات  اإلم أن  ــة  محلي ــادر  مص ــرت  وذك
ــيات عن هؤالء إذا  ــحب الجنس هددت بس
ــارع  ــدوا الش ــا ويحش ــاندوا موقفه ــم يس ل
ــائخ  ــا ورفع صور مش ــقطري لتأييده الس

اإلمارات وأعالم الدولة اإلماراتية.
وبحسب املصادر فقد «طلبت القيادات 
ــن  م ــقطرى  بس ــدة  املتواج ــة  اإلماراتي
ــن  ــرة الذي ــرة يف الجزي ــخصيات املؤث الش
ــخاص  أش ــع  م ــة  قراب ــات  عالق ــم  تربطه
ــم  منه ــت  طلب ــارات  اإلم يف  ــن  متواجدي
ــد  ــدة لإلمارات والحش ــالن مواقف مؤي إع
ــض  الرف ــال  ح يف  ــم  وهددته ــرات  للمظاه

بسجن أقاربهم و طردهم من اإلمارات».
ــادر «أن الضباط اإلماراتيني  وقالت املص
ــراج  ــبيل إخ ــة يف س ــواال طائل ــون أم يدفع
ــث  ,حي ــة  للحكوم ــة  مناهض ــرات  مظاه
ــرة  ــوم مظاه ــن كل ي ــاط ع ــون للضب يدفع
ــيارة 4 آالف درهم  ــكل س ــم ول ــف دره 15 أل
ــه ما بني  ــرض يدفعون ل ــخص يح ــكل ش ول
ــع علم  ــيارة ترف ــم، وأي س 500 و 1000 دره
اإلمارات يدفعون لها عن كل يوم 500 درهم 

إماراتي».
وكانت مسريات شعبية حاشدة خرجت 
ــد  ــا للتواج ــة , رفض ــام املاضي ــالل األي خ

اإلماراتي يف الجزيرة.
ــة  صحيف ــت  قال ــر  آخ ــب  جان ــن  م
ــل  التدخ إن  ــة  الربيطاني ــت“  ”اإلندبندن
ــقطرى يف أتون الحرب  ــي أدخل س اإلمارات
يف اليمن بشكل مزق نسيج املجتمع وطرق 
ــت يف الحلقة  ــد أن وصف ــاة فيها, فبع الحي
ــي  اإلمارات ــل  التدخ ــا  تقريره ــن  م األوىل 
ــت  ــد عرض ــالل“ فق ــل بـ“االحت يف األرخبي
ــلتي  ــر مراس ــن تقري ــة م ــة الثاني يف الحلق
ــان  ماكرن ــان  بيث ــة  االلكرتوني ــة  الصحيف
ــربت فيها  ــاورز، الكيفية التي أج ــويس ت ول
ــد  تحدي ــىل  ع ــرة  الجزي ــكان  س ــارات  اإلم

والءاتهم.
ــرات  التظاه إىل  ــة  الصحيف ــري  وتش
ــا  ــارك فيه ــي تش ــقطرى الت ــة يف س اليومي
ــاء الالتي ال يظهرن يف األماكن العامة  النس
ــاركة يف تظاهرات مناهضة  عالوة عىل املش
ــايض  امل ــبت  الس ــوم  ي ــي  فف ــني،  لإلماراتي
ــاء يف تظاهرة نادرة يف شوارع  خرجت النس
ــم اليمني  ــن العل ــو يحمل ــة حديب العاصم

ويهتفن ”بالروح بالدم نفديك يا يمن“.
ــاحة رصاع  ــقطرى إىل س ومنذ تحول س
ــادق ودولة  ــني حكومة الفن ــلطة ب عىل الس
ــا  ــة بلونه ــة اليمني ــد الراي ــم تع ــارات ل اإلم
ــود الوحيدة التي  ــض واألس األحمر واألبي
ــم  العل ــل  ب ــة  املعزول ــرة  الجزي يف  ــرف  ترف
ــقطرى  ــي وعلم االنفصاليني يف س اإلمارات

األزرق.
ــعت  ــة إن الفجوة توس ــت الصحيف وقال

ــو ظبي,  ــة أب ــى وحكوم ــة املنف ــني حكوم ب
ــد عبيد بن دغر  ــادرة قام أحم ففي زيارة ن
ــا  ــد م ــرة لتأكي ــري إىل الجزي ــد صغ ــع وف م
ــمى الرشعية اليمنية عليها بعد زيادة  يس
ــم  ــة بض ــا اإلماراتي ــن النواي ــائعات ع الش

الجزيرة اإلسرتاتيجية.
وردت اإلمارات بعد أيام من الزيارة بطرد 
ــني من مهبط  ــني اليمنيني املدني كل املوظف
ــيطر  ــرات (املطار) وامليناء التي تس الطائ
ــور  وص ــان  عي ــهود  ش ــب  حس ــا،  عليهم

التقطت من الجو.
ــرات نقل  ــه هبطت طائ ــت نفس ويف الوق
ــزال دبابتي  ــوع يس- 17 إلن ــة من ن إماراتي
ــة و100  ــات مصفح ــي 3-" وعرب ــي أم ب "ب
ــوم بها  ــرة تق ــذه أول م ــايف. وه ــدي إض جن
ــاء  ــلحة ثقيلة منذ إنش ــو ظبي بنرش أس أب
القاعدة العسكرية يف سقطرى قبل عامني. 
ــني  ب ــادم  التص إن  ــة  الصحيف ــول  وتق
الحلفاء غري ميزان العالقات بني عدن وأبو 
ــزاع العدوان  ــا نقل الن ــي والرياض. كم ظب
ــواطئ  ــوام إىل ش ــه 3 أع ــىض علي ــذي م ال
ــغ عددهم  ــكانها البال ــد س ــقطرى ووج س
ــمة أنفسهم وسط النزاع، فبعد  60.000 نس
ــعر السقطريون أنهم  عزلة دامت قروناً يش
ــم يف الحرب  ــد موقفه ــىل تحدي مجربون ع
التي تخاض عىل الرب اليمني وبعيداً مئات 

الكيلومرتات عنهم.

ــعودي اإلماراتي حول سقطرى إلى منطقة صراع مشتعل ــعودي اإلماراتي حول سقطرى إلى منطقة صراع مشتعلاالندبندنت: التصادم الس االندبندنت: التصادم الس

ــدد ١٩٥٣٢ ــو ٢٠١٨م - الع ــعبان ١٤٣٩ه - ١٢ ماي ــبت: ٢٦ ش Saturday: 26 Sha'aban 1439 - 12 May 2018 - Issue No. 19532الس

األرصاد ينبه من موجة غبار األرصاد ينبه من موجة غبار 
واسع االنتشارواسع االنتشار

ــاد أن محافظات صنعاء وعمران  ــال املركز الوطني لألرص ق
ــع  وصعدة واملحوت وحجة وإب وذمار تأثرت بموجة غبار واس

االنتشار قادمة من رشق ووسط الجزيرة العربية.
ــبأ) إىل أن موجة  ــز يف نرشة له أمس تلقتها (س ــار املرك وأش
ــر بها أجزاء من صحاري  ــتمرة، ومن املتوقع أن تتأث الغبار مس
ــوف ومأرب خالل  ــبوة والج ــرة وحرضموت وش ــات امله محافظ
الساعات القادمة وامتدادها إىل أجزاء من السواحل الجنوبية 

والجنوبية الغربية والرشقية من البالد.
ــائقي  ــي املحافظات املذكورة وخاصة س ــا املركز قاطن ودع
ــي امللحوظ يف  ــة والحذر من التدن ــي الحيط ــات إىل توخ املركب

مدى الرؤية األفقية.
ــن واألطفال إىل عدم  كما دعا املركز مرىض الصدر وكبار الس
التعرض املبارش لألتربة والغبار ملا لها من أرضار عىل صحتهم.
ــاحلية من  ونبه املركز املواطنني باملناطق الصحراوية والس

ارتفاع درجة الحرارة العظمى أثناء الظهرية.

إتالف طني أغذية منتهية إتالف طني أغذية منتهية 
الصالحية باألمانة  الصالحية باألمانة  

ــة العاصمة خالل  ــارة بأمان ــب الصناعة والتج أتلف مكت
ــة الصالحية  ــواد غذائية منتهي ــبوعني املاضيني طني م األس

وغري صالحة لالستهالك اآلدمي.
ــبأ) أن املواد  ــن املكتب، تلقته (س ــح تقرير صادر ع وأوض
الغذائية التي تم إتالفها شملت صلصة من الحجم املتوسط 
ــل تواريخ ومخالفة  ــا منتهية وبعضها ال تحم ــا مجفف وحليب

للمواصفات، وأخرى سيئة التخزين.
ــة التابعة للمكتب ضبطت  ــد التقرير أن الفرق امليداني وأك
ــة لدى أربع  ــون جبنة مثلث تالف ــالل نفس الفرتة 113 كرت خ
ــتكمال إجراءات  ــآت تجارية وتم مصادرتها تمهيدا الس منش
ــط وإغالق مخزنني تجاريني يحتويان  إتالفها, إىل جانب ضب

عىل عصائر مجهولة املنشأ.
ــآت مخالفة تقوم  ــع منش ــم ضبط أرب ــنًي التقرير أنه ت وب
ــا للمواصفات  ــات منه ــحب عين ــرشب وتم س ــاء ال ــة م بتعبئ
ــس  ــط لخم ــارض ضب ــة مح ــر خمس ــذا تحري ــا، وك لفحصه

منشآت تجارية رفضت التفتيش.
ــد الخوالني، أنه  ــر مكتب الصناعة باألمانة خال وأكد مدي
ــلع  تم تكليف لجنة ميدانية للرقابة عىل محالت بيع تلك الس
ــا إىل أن اللجنة  ــور والحليب املجفف.. الفت ــة بيع التم وخاص
ــات يف بيع املواد الغذائية املنتهية  ضبطت العديد من املخالف

والتالفة ومجهولة املنشأ وغري الصالحة لالستهالك.


