
0303 أخبار وتقارير

قالت منظمة األمم املتحدة بأن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة 
ــكان  ــذرت وزارة الصحة العامة والس ــاء الكولريا فيما ح ــن تفيش وب م
ــتهداف طريان العدوان آلبار مياه  من كارثة وبائية وصحية نتيجة اس

الرشب بجزيرة كمران. 
وأضاف املتحدة باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعداد 

املصابني بالكولريا تزايدت خالل األسابيع األخرية.
ــي: إن األمطار  ــر الصحفي اليوم ــتيفان أمس يف املؤتم ــاف س  وأض
الحالية يف اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث املوجة الثالثة، وتابع: "يف 
ــتبه فيها، منذ   ــهرين املاضيني، ازدادت أعداد حاالت الكولريا املش الش
أبريل 2017، تم اإلبالغ عن أكرث من 1,1 مليون حالة مشتبه بإصابتها 

بالكولريا، و2310 حاالت وفاة ناجمة عن هذا املرض" يف اليمن.
ــطس، تم  وقال املتحدث: "بني مطلع العام الحايل ومنتصف  أغس
اإلبالغ عن نحو 120 ألف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع 
الفرتة نفسها من عام 2017، إال أن تزايد الحاالت يف األسابيع األخرية 
ــن الوباء"، وأكد  ــري يف احتمال تفيش املوجة الثالثة م ــو إىل التفك يدع

نرش وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه املوجة املحتملة.
ــطس من  ــع  أغس ــذرت مطل ــة ح ــة العاملي ــة الصح ــت منظم وكان
ــريا نتيجة  ــدة من حاالت الكول ــة كبرية" جدي ــال حدوث "موج احتم
العدوان السعودي عىل اليمن املتواصل منذ  مارس 2015 والذي أدى 
ــوأ أزمة إنسانية يف  ــقوط أكرث من عرشة آالف شهيد، وتسبب بأس لس

العالم، بحسب األمم املتحدة.
ــتهداف طريان العدوان  ــكان اس وأدانت وزارة الصحة العامة والس
ــن كارثة وبائية وصحية  ــرشب يف جزيرة كمران.. محذرة م آبار مياه ال

نتيجة ذلك.
ــان تحالف العدوان  ــبأ) إمع ــتنكرت الوزارة يف بيان تلقته (س واس
ــني الدولية  ــط بالقوان ــا عرض الحائ ــى التحتية ضارب ــري البن يف تدم

واإلنسانية.
ــاه الرشب  ــرشوع مي ــارش مل ــتهداف املب ــذا االس ــان أن ه ــد البي وأك
ــاني  ــاكا صارخا للقانون الدويل اإلنس ــوي يف الجزيرة يعد انته الحي
ــن هجمات عىل األعيان املدنية التي ال يمكن للسكان  الذي يحظر ش

االستغناء عنها لبقائهم عىل قيد الحياة.
ــاء الكولريا جراء هذه  ــار وب ونبهت الوزارة من كارثة صحية وانتش
املمارسات املتعمدة واملمنهجة للعدوان .. مشرية إىل أن انعدام مصدر 

نقي للمياه يجعل املواطن يبحث عن بدائل مائية أخرى غري مأمونة 
ما يؤدي إىل انتقال الكولريا كما يحصل يف كثري من مناطق اليمن منذ 

أن دمر العدوان مشاريع املياه والرصف الصحي.
ــكل رسيع  ــدويل إىل التحرك بش ــة املجتمع ال ــت وزارة الصح ودع

إليقاف ممارسات العدوان اإلجرامية بحق الشعب اليمني.
ــؤون  ــيق الش ــة إلدارة وتنس ــة الوطني ــت  الهيئ ــا أدان ــن جانبه م
ــتهداف مشاريع  ــانية ومواجهة الكوارث  إمعان التحالف يف اس االنس
ــة العقل مركز تجمع أبار  ــتهداف  آبار املياه يف منطق املياه وآخرها اس
ــغ عددها 800 أرسة  ــكان جزيرة كمران البال ــاه رشب التي تغذي س مي

داخل الجزيرة .
ــخة منه أن غارة  وتؤكد الهيئة الوطنية  يف بيان تلقت "الثورة" نس
تحالف العدوان استهدفت  مربعاً  يتواجد بداخله (( 6 آبار)) دمرت 
بالكامل وكذلك خزان تجمع مياه األمطار  و (( 8 آبار))  خارج املربع 
ــبب الغارات  مما  جنوب الخزان انتهت و( 4 آبار)  املتبقية تعرثت بس
ــكان جزيرة  ــاع مياه الرشب عن نحو 800 أرسة  من س ــبب يف انقط تس

ــيمة ببقية اآلبار،  و يشكل هذا  كمران  كما ألحق القصف أرضاراً جس
ــتهداف املبارش  عىل مرشوع مياه الرشب الحيوي واملنقذ للحياة  االس
ــن  ــاني الذي يحظر ش ــدويل اإلنس ــون ال ــاكا للقان ــرة  انته يف الجزي
ــكان االستغناء  هجمات جوية عىل األعيان املدنية التي ال يمكن للس

عنها لبقاء حياتهم.
ــتهداف املمنهج للمناطق املدنية  واعتربت الهيئة الوطنية أن  االس
ــآت الخدمية وكذا استهداف املدنيني وممتلكاتهم، يؤكد إرصار  واملنش
ــاني، ما يجعل من  ــاك القانون الدويل اإلنس ــف العدوان يف انته تحال

هذه الجرائم ترقى إىل جرائم إبادة جماعية ضد اإلنسانية.
ــل هذه األعمال  ــديدة ملث ــربت  الهيئة الوطنية  عن إدانتها الش وع
ــم املتحدة واملنظمات الدولية  ــدة يف ذات الوقت األم اإلجرامية ، مناش
ــدوان بعدم اإلقدام عىل ارتكاب  ــة هذه األعمال وإلزام دول الع إىل إدان

مثل هذه األعمال اإلجرامية التي تعترب بمثابة حرب .
ــتهداف  ــة جراء اس ــار الكارثي ــن اآلث ــة  م ــة الوطني ــذرت الهيئ وح
ــكان  ــران  وأن هذه اآلبار  تغذي س ــرة  كم ــاه  بجزي ــار املي ــدوان آلب الع

ــرية إىل أن الهدف من ذلك تهجري السكان قرسيا  الجزيرة  باملياه، مش
عن منازلهم.

ــدوان  ــريان الع ــتهداف ط ــان اس ــوق اإلنس ــت وزارة حق ــا أدان كم
ــران بمحافظة  ــاه األمطار بجزيرة كم ــاه وخزانات لتجمع مي آلبار مي

الحديدة.
وأوضحت الوزارة أنه وبعَد يومنِي من نِرش تقريِر فريِق الخرباِء التابِع 
ــف عدداً مَن االنتهاكاِت الجسيمِة  ــان والذي كش ملجلِس حقوِق اإلنس
ــة بحّق املدنينَي يف الجمهوريِة اليمنية ويف أربِع محافظاٍت فقط  املُرتكب
من قبِل دول تحالف العدوان بقيادِة السعودية منذ العام 2015م حتى 
ــدوان دوَن أيِّ اعتباٍر ملا جاء يف  ــو 2018م، أقدمت دوُل تحالف الُع يوني
ــتهداِف 10 آباِر مياٍه  ــامي لحقوِق اإلنسان، عىل اس تقريِر املفوِض السَّ

وخزاناٍت لتجمع مياه األمطاِر بجزيرِة كمران بعدِة غاراٍت.
وأشارت يف بيان تلقت (سبأ) نسخة منه إىل أن تلَك الغاراِت 
ــار.. الفتة إىل أن  ــرضر أربع آب ــِل وت ــار بالكام ــُري اآلب أدت إىل تدم
ــرشب بجزيرِة كمران حرم  ــدواِن آلباِر مياه ال ــتهداف دوُل الُع اس

ــُد إمعان  ــاِه الرشب، ما يؤك ــن 800 أرسٍة بالجزيرة من مي ــرَث م أك
ــارخ للقواننِي  ــاك ص ــرة يف انته ــادِة األِرس بالجزي ــدوان يف إب الع

واألعراف الدولية وترقى إىل الجرائِم الدولية األشد خطورًة.
ــِم املتحدِة، ويف املقدمة  ــُب البيان هيئاِت وُمنظماِت األم وطال
ــادَّ إليقاف  ــان التحرَك الج ــوِق اإلنس ــامية لحق ــُة الس املفوضي
ــدوان وفّك الحصاِر ومنع ارتكاب املزيِد من املجازِر والجرائم  الع
ــم املتحدِة  ــكاِم ميثاِق األم ــِة لقواعد وأح ــاكات الصارخ واالنته

واالتفاقياِت واملعاهداِت الدولية ذاِت الصلة.
ــدة ومجلُس األمِن العمل عىل تقديم  ودعا البيان األمَم املتح
ــبتهم طبقاً  ــؤويل تحالف العدوان للمحاكِم الدولية ومحاس مس
ــدويل لحقوق  ــون ال ــاني والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــكام القان ألح

اإلنسان والقانون الجنائي الدويل.
كما دعت وزارة حقوق اإلنسان املجتمَع الدوّيل تشكيِل لجنة 
دولية مستقلة ومحايدة لتقيص الحقائِق والتحقيق يف مختلِف 

االنتهاكاِت والجرائم التي ارتكبت بحق اليمن واليمنيني.
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الثورة/
ــطتها  ــل وزارة املياه والبيئة أنش     تواص
البيئية يف مجاالت متعددة بهدف الحفاظ 
عىل البيئة العامة للسكان من خالل تنفيذ 
ــا تنفيذ  ــج امليدانية أبرزه ــة من الربام حزم

حمالت بيئية للحد من وباء الكولريا . 
ــدس  ــة املهن ــاه والبيئ ــر املي ــد وزي ويؤك
نبيل عبدالله الوزير عزم الوزارة استكمال 
ــاء  ــة وب ــة ملكافح ــالت البيئي ــذ الحم تنفي
ــات الجمهورية  ــريا يف معظم محافظ الكول
خاصة تلك التي ينترش فيها الوباء بشكل 
ــع. وأوضح املهندس الوزير أن الحملة  واس
البيئية التي اختتمت أعمالها خالل األيام 
ــة  ــة بمحافظ ــة املراوع ــة يف مديري املنرصم
ــابقة  ــدادا للحملة الس ــد امت ــدة تع الحدي
التي نفذتها الوزارة خالل الفرتة من 11-21 
ــايل ، الحوك  ــايض بمديريات الح ــو امل يولي

وامليناء.
ــنت  دش ــوزارة  ال أن  إىل  ــر  الوزي ــت  ولف
ــة امليدانية  ــذ الحمالت البيئي ــج تنفي برنام
ــرتة من 28 مايو  ــة العاصمة خالل الف بأمان
ــي  ــات بن ــايض بمديري ــو امل ــى 10 يوني حت
ــبعني، الوحدة  ــارث، الثورة، معني، الس الح
ــار إىل األهمية التي تمثلها  والتحرير. وأش
ــىل البيئة  ــة يف الحفاظ ع ــالت البيئي الحم
ــدات  ــالل رش مبي ــن خ ــكان م ــة للس العام
ــتنقعات  ــة يف مناطق مياه املس ــة عام صح
ــي  ــة الت ــع القمام ــن تجم ــوفة وأماك املكش
ــاء  للوب ــة  الناقل ــرشات  الح ــا  فيه ــط  تنش
ــواض محطات معالجة  ــة إىل رش أح إضاف

مياه الرصف الصحي.
ــة أن الحمالت  ــاه والبيئ ــر املي  وبني وزي
ــن مصفوفة متكاملة  ــة تعترب جزءاً م البيئي
ــوزارة ضمن  ــي تنفذها ال ــطة الت من األنش

الجهود الوطنية ملكافحة الكولريا..
ــوزارة تتواجد ميدانيا عرب  الفتا إىل أن ال
ــة يف املحافظات  ــتجابة الرسيع ــرق االس ف
ــام ملتابعة أماكن  ــي تعمل عىل مدار الع الت
ــار الوباء والحد منه. وأشار املهندس  انتش
الوزير إىل أن الظروف التي يمر بها الوطن 
ــة الجهود  ــدوان تتطلب مضاعف ــراء الع ج

ملواجهة هذا الوباء ..
ــىل البيئة يعترب  ــاظ ع ــا أن الحف موضح
ــراد املجتمع  ــني جميع أف ــاركياً ب ــًال تش عم
ــذي يتطلب تفعيل وتعزيز الرشاكة  األمر ال
ــمية  الرس ــود  الجه ــد  وتوحي ــة  املجتمعي

والشعبية للحفاظ عىل البيئة.
ــا  جهوده ــوزارة  ال ــل  تواص ــك  ذل إىل 
ــل  ــري العم ــتوى س ــة مس ــة ملتابع امليداني
ــا الوزارة  ــي تنفذه ــة الت ــاريع املائي يف املش
ــة  ــة وبقي ــة العاصم ــة بأمان ــود حثيث بجه

محافظات الجمهورية.

ــي  امليدان ــا  نزوله ــوزارة  ال ــف  وتكث     
ــوات املنفذة  ــىل الخط ــإلرشاف املبارش ع ل
ــتكمال تنفيذ  ــوزارة اس ــاعي ال ــأن مس بش
ــاريع املائية بالطاقة  ــغيل املش مرشوع تش
ــب خطة  ــن املقرر بحس ــذي م ــة وال البديل
ــة  املقبل ــهر  األش ــالل  خ ــم  يت أن  ــوزارة  ال
ــتخدام الطاقة يف عدد  استكمال تعميم اس

من املدن الرئيسية بنسبة 100 %.
ــوزارة اىل التعامل مع  ــت ال ــث اتجه حي
ــارات املتاحة لضمان  ــل والخي ــة البدائ كاف
ــني  ــاه للمواطن ــخ املي ــق وض ــتمرار تدف اس
نتيجة الحصار الغاشم الذي تفرضه قوى 
ــه من أزمة يف  ــدوان وما نتج عن ــف الع تحال
ــر الذي دفع  ــغيل ، األم ــدام وقود التش انع
ــرك الفاعل  ــة إىل التح ــاه والبيئ بوزارة املي
ــؤولية وطنية للتعامل مع الخيارات  وبمس
ــني  ــع املانح ــود م ــيق الجه ــة وتنس املتاح
ــي املبارش عىل  ــالل اإلرشاف امليدان ــن خ م

ــورة الخطط إىل  ــري العمل وبل ــتوى س مس
واقع عميل .

ــن  م ــاحة  مس ــوزارة  ال ــادة  قي ــردت  وأف
ــي  امليدان ــزول  للن ــيل  العم ــا  برنامجه
للمحافظات لإلطالع عن قرب عىل مستوى 
األداء يف تنفيذ مجمل األنشطة واملشاريع 
املائية، وخالل إجازة عيد األضحى املبارك 
ــع  ــاع موس ــدة اجتم ــة صع ــد بمحافظ عق
ــة املهندس نبيل  ــة وزير املياه والبيئ برئاس
ــدة محمد  ــظ صع ــر ومحاف ــه الوزي عبدالل
جابر عوض، ضم عدداً من رؤساء الهيئات 

واملؤسسات التابعة للوزارة.
ــرضه عضو  ــاع الذي ح ــش االجتم وناق
ــورى صالح الكبيس، عدداً من  مجلس الش
املواضيع املتصلة بالوضع املائي بمحافظة 
ــتعراض التقارير املرفوعة  ــذا اس صعدة وك
ــري  ــول س ــة ح ــات املائي ــل املؤسس ــن قب م
ــاع تقرير  ــتعرض االجتم ــل. حيث اس العم
مدير عام املؤسسة املحلية للمياه والرصف 
الصحي باملحافظة محمد الصعدي حول 
ــة للفرتة من أكتوبر 2016م  ــاط املؤسس نش

وحتى نهاية يوليو 2018م.
ــي  الت ــاريع  املش ــر  التقري ــن  وتضم  
ــى  ــرب2016م وحت ــذ نوفم ــا من ــم تنفيذه ت
ــا  تكلفته ــت  بلغ ــي  والت ــو2018م  يولي
ــال،  ــف ري ــاً و383 ال ــة 966 مليون اإلجمالي
ــاري تنفيذها  ــة الج ــاريع املائي ــذا املش وك

واملشاريع املدرجة ضمن خطة 2018م .
ــة  ــة العام ــرع الهيئ ــام ف ــر ع ــدم مدي وق
ــنان، تقريراً  ــاريع مياه الريف عادل ش ملش
ــا الفرع..  ــطة التي نفذه ــرز األنش حول أب
ــة  ــة أعد 27 دراس ــىل أن فرع الهيئ ــا ع الفت
ملشاريع مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتم 
ــاريع بتمويل من  ــن ثمانية مش ــالن ع اإلع

اليونيسف. فيما قدم ممثل رشكة انجيكون 
ــية رشحا حول ما تم  ــارية الهندس االستش
ــرشوع الرصف  ــة م ــازه يف تطوير دراس إنج

الصحي ومحطة املعالجة ملدينة صعدة.
وأشار وزير املياه والبيئة إىل أن االجتماع 
يأتي يف إطار املتابعة امليدانية لالطالع عىل 
ــاريع املائية  ــاز يف املش ــري العمل واإلنج س
ــاريع التي  ــوف أمام املش ــة والوق باملحافظ
ــة وأن الوزارة  ــل بالطاقة البديلة خاص تعم
ــتكمال تعميم الطاقة  بصدد العمل عىل اس
ــاريع املائية بمدينة  ــة يف جميع املش البديل
ــن العام  ــهر املتبقية م ــالل األش ــدة خ صع

الجاري.
ــود  ــذل كل الجه ــوزارة تب ــد أن ال     وأك
ــىل تمويل ملرشوع  ــاعي للحصول ع واملس
ــدة  ــة صع ــي ملدين ــرصف الصح ــبكة ال ش
ــرشوع من  ــا يمثله هذا امل ــرا مل ــة نظ القديم
ــبكة  ــر املنظومة العامة لش ــة يف تطوي أهمي

املياه والرصف الصحي باملحافظة.
ــود  ــة بالجه ــاه والبيئ ــر املي ــاد وزي وأش
املبذولة من قبل فروع الهيئات واملؤسسات 
ــذا الخصوص  ــدا به ــوزارة، مؤك ــة لل التابع
ــي  الت ــربات  بالخ ــا  رفده ــىل  ع ــرص  الح
يتطلبها العمل.. منوها بالتعاون الكبري من 
ــه عىل متابعة  ــل محافظ صعدة وحرص قب

واستكمال املشاريع املائية بصعدة.
ــدة إىل أهمية  ــار محافظ صع ــدوره أش ب
ــطة  ــوف عىل مجمل األنش ــاع للوق االجتم
ــزة أو التي  ــاريع املنج ــواء للمش ــة س املائي
ــيدا بجهود وزير  ما تزال قيد التنفيذ ..مش
املياه والبيئة يف متابعة واستكمال مشاريع 

املياه بمحافظة صعدة.

وزير المياه والبيئة: حريصون على استكمال الحمالت البيئية في مناطق انتشار الكوليراوزير المياه والبيئة: حريصون على استكمال الحمالت البيئية في مناطق انتشار الكوليرا

نظم أبناء منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة وقفة 
ــاحل الغربي  ــام ورفد جبهة الس ــدة معلنني النفري الع ــلحة حاش مس
ــالل و متوعدين قوى  ــزو واالحت ــوى الغ ــال للتصدي لق ــال والرج بامل
ــم العدوانية عىل أبناء  ــرد املزلزل عىل جرائمه ــدوان ومرتزقتهم بال الع

الشعب اليمني وأبناء الساحل الغربي وتهامة بوجه الخصوص.
ــاء تهامة  ــدوان املتواصلة عىل أبن ــم الع ــا جرائ ــاء التحيت وأدان أبن
ــتمرار يف رفد جبهة  ــاركون يف الوقفة االس ــي وأكد املش ــعب اليمن والش
الساحل الغربي باملال والرجال والعتاد لتحرير أرض تهامة من دنس 
ــاحل الغربي وبحره مهلكة  ــزاة واملحتلني وان يجعلوا من رمال الس الغ

ونكاًال لكل من تسول نفسه احتالل أي شرب من األرايض اليمنية.
ــدوان حتى  ــود ملواجهة قوى الع ــز عوامل الصم ــريين إىل تعزي مش

تحقيق النرص.

أبناء السويق في التحيتا  أبناء السويق في التحيتا  
يعلنون النفير العاميعلنون النفير العام

مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٤٧٤٧ مرتزقًا بعمليات قنص خالل يومين مرتزقًا بعمليات قنص خالل يومين

ــعبية أمس محاولة تسلل  كرس أبطال الجيش واللجان الش
ملرتزقة العدوان عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية يف جبهة 

الصلو بمحافظة تعز.
ــلل  ــال محاولة تس ــبأ) إفش ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك

ملرتزقة العدوان عىل مواقع الجيش واللجان يف جبهة الصلو.
ــن املرتزقة وإصابة آخرين  ــار املصدر إىل مرصع عدد م وأش
ــفة أثناء محاولتهم التسلل يف جبهة  جراء انفجار عبوات ناس

موزع.
إىل ذلك قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية 
ــاعة  ــف الجبهات خالل الـ48 س ــن 47 مرتزقا يف مختل ــرث م أك

املاضية.
ــا  ــرث 47 مرتزق ــة أك ــرصع وإصاب ــكري م ــدر عس ــد مص وأك

بعمليات قنص يف مختلف الجبهات.
ــاعات  ــد نفذوا خالل الس ــش واللجان ق ــال الجي وكان أبط
ــفرت عن  ــات متعددة يف عدة جبهات أس ـــ 24 املاضية عملي ال
سقوط املزيد من القتىل والجرحى يف صفوف الغزاة واملرتزقة.

وقال مصدر عسكري لـ"سبأ" بأن أبطال الجيش واللجان 
ــاحل الغربي  ــني يف الدريهمي بالس ــري مدرعت ــوا من تدم تمكن
ــري آلية  ــا تم تدم ــا، كم ــىل متنهم ــن كانوا ع ــرح م ــرصع وج وم
ــار 14.5 بصاروخ موجة  ــاش عي ــكرية للمرتزقة تحمل رش عس

جنوب رشق التحيتا.

ــزاة واملرتزقة يف جبهة  ــة آلية للغ ــا دمرت وحدة الهندس كم
الدريهمي ومرصع طاقمها.

ــة يف جبهة  ــىل موقعني للمرتزق ــيطرة ع ــد  املصدر الس  وأك
ــة نوعية نفذها الجيش  ــة بمحافظة البيضاء خالل عملي قاني
ــفرت أيضاً عن  ــتمرت عدة ساعات وأس ــعبية اس واللجان الش

ــرصع وجرح عدد من  ــلحة متنوعة وم إحراق آلية واغتنام أس
املرتزقة.

ــعبية عملية هجومية ليلية عىل  ونفذ الجيش واللجان الش
ــة صلب بمديرية  ــل بحرة وعىل بواب ــع املرتزقة خلف جب مواق
ــع املرتزقة بعد  ــيطرة عىل مواق ــة مأرب والس رصواح يف محافظ

فرارهم.
ــة يف التبة  ــلل للمرتزق ــد محاولة تس ــدر إىل ص ــت املص ولف
السوداء بجبهة حمري مديرية مقبنة يف محافظة تعز وسقوط 
ــن تبقى منهم  ــى يف صفوفهم والذ م ــىل والجرح ــدد من القت ع

بالفرار.
ــعبية زحفني  ويف محافظة حجة  كرس الجيش واللجان الش
ــذوا عملية التفاف  ــار ، كما نف ــوب رشق جبل الن ــة جن للمرتزق
ــارصة املرتزقة والتنكيل بهم ، و ترافق  عىل الزحف الثاني ومح
ــتطالعي  ــريان الحربي واالس ــق مكثف للط ــف تحلي مع الزح
ــقوط عدد كبري من القتىل والجرحى  دون تحقيق أي تقدم وس

منهم.
كما أكد املصدر مرصع العقيد املرتزق عبدالعزيز احمد عيل 
زرعة الحجوري بنريان الجيش واللجان الشعبية باملحافظة.

ــكرية محملة  ــكرية آلية عس ــة العس ودمرت وحدة الهندس
ــدة العند بمحافظة لحج ومرصع ثالثة  باملرتزقة عىل خط قاع

منهم واصابة سبعة آخرين.
ــعبية  ــش واللجان الش ــة بالجي ــرت وحدة الهندس ــا دم كم

أمس آلية عسكرية ملرتزقة الجيش السعودي يف ميدي.
ــكري لـ (سبأ) تدمر آلية عسكرية ملرتزقة  وأكد مصدر عس
ــن كان عىل متنها يف  ــفة ومرصع وإصابة م العدوان بعبوة ناس

ميدي.

ــو بتعز ــة الصل ــي جبه ــدوان ف ــة الع ــلل لمرتزق ــة تس ــر محاول ــو بتعزكس ــة الصل ــي جبه ــدوان ف ــة الع ــلل لمرتزق ــة تس ــر محاول كس

تحذيرات من كارثة صحية نتيجة استهداف العدوان آلبار المياه بكمرانتحذيرات من كارثة صحية نتيجة استهداف العدوان آلبار المياه بكمران
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تفقد عدداً من الطرق في مديرية بالد الروس :تفقد عدداً من الطرق في مديرية بالد الروس :
وزير األشغال يؤكد الحرص على صيانة وزير األشغال يؤكد الحرص على صيانة 

الطرقات لتسهيل  حركة المواطنينالطرقات لتسهيل  حركة المواطنين
تفقد وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ صنعاء حنني محمد 

قطينة أمس أعمال الرتميم والصيانة يف عدد من الطرق بمديرية بالد الروس.
ــال الرتميم التي  ــري أعم ــظ قطينة عىل س ــق واملحاف ــع الوزير مطل ــث اطل حي
ــار  ــامك - وادي أعش ــق الطرق باملحافظة يف طريق عافش - س ــا وحدة ش تنفذه
ــار قبيل عيد  ــيول األمط ــم، إثر تعرضها ألرضار وجرف س ــول 8.5 كل ــارف بط - ج

األضحى.
ــيالن إىل إيضاح  ــق باملحافظة املهندس عيل س ــتمعا من مدير وحدة الش واس
ــر االنهيارات التي  ــعة الطريق إث ــال إزالة الصخور واألتربة وإعادة توس عن أعم

تسببتها السيول .
ــق وردم  ــة ملرشوع ش ــه الوزير مطلق صندوق صيانة الطرق بإجراء دراس ووج
ــق يف تنفيذ أعمال  ــة من وحدة الش ــيداً بالجهود املبذول ــق املترضرة .. مش الطري

الرتميمات األولية.
وأكد الحرص عىل صيانة وترميم شبكة الطرق وتذليل الصعوبات التي تواجه 

املواطنني بما يمكنهم من التنقل بني القرى والعزل.
ــار املحافظ قطينة إىل أهمية استكمال أعمال الرتميمات التي تنفذها  فيما أش
ــري العمل..  ــل الصعوبات التي تواجه س ــتعداد لتذلي ــق .. مؤكدا االس ــدة الش وح

مثمنا تفاعل وزارة األشغال العامة والطرق مع كافة مشاريع الطرق باملحافظة.

وقفة احتجاجية لقبائل شرق بيت الفقيه وقفة احتجاجية لقبائل شرق بيت الفقيه 
تندد بجرائم العدوانتندد بجرائم العدوان

ــزب رشق بيت الفقيه  ــول وبني ع ــل بني محمد وبني مقب ــم أبناء وقبائ نظ
ــي يرتكبها  ــة للتنديد بالجرائم الت ــة احتجاجي ــة الحديدة أمس وقف بمحافظ

تحالف العدوان بحق أبناء تهامة والشعب اليمني.
ــدوان  ــا الع ــي يرتكبه ــة الت ــازر املروع ــة املج ــاركون يف الوقف ــتنكر املش واس

السعودي اإلماراتي األمريكي املتواصلة عىل أبناء تهامة والساحل الغربي.
ــي ترتكب يومياً  ــية الت ــار بيان صادر عن الوقفة إىل أن الجرائم الوحش وأش
ــنوات، تعد انتهاكا  ــن حصار منذ ما يقارب أربع س ــق املدنيني وما يفرضه م بح

صارخا لألعراف واملواثيق والقانون الدويل اإلنساني.
ــعب اليمني  ــان أن إمعان العدوان يف ارتكاب الجرائم لن يثني الش ــد البي وأك

عن استمرار الصمود يف مواجهته.
ــاء قبائل رشق بيت الفقيه صمودهم إىل جانب الجيش واللجان  كما أكد أبن

الشعبية يف التصدي للعدوان والغزاة حتى تحقيق النرص.


