
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

صنعاء / سبأ 
ــرر بهم  ــن 125 من املغ ــاء ع ــس بصنع ــرج أم أف
ــن قبل الجيش واللجان  ممن تم التحفظ عليهم م
الشعبية واألجهزة األمنية أثناء توجههم لاللتحاق 

بقوى العدوان ومرتزقتها.
ــني من  ــور املعني ــراج بحض ــة اإلف ــالل عملي وخ
الجهات ذات العالقة عرب املفرج عنهم عن تقديرهم 
ــكرهم  ــرتة توقيفهم ، وش ــالل ف ــن املعاملة خ لحس
ــراج عنهم بعد  ــية للتوجيه باإلف ــادة السياس للقي
ــائل  ــم العدوان واملرتزقة بمختلف الوس أن غرر به

وحاولوا الزج بهم إىل محارق املوت.

صنعاء - سبأ 
ــني حجرية  ــهيد محمد أحمد حس ــت أرسة الش قدم
ــس قافلة  ــة صنعاء أم ــيش محافظ ــة بني حش بمديري

غذائية دعماً وإسناداً للجيش واللجان الشعبية.
وأكدت أرسة الشهيد حجرية أن القافلة أقل ما يمكن 
ــة يف الدفاع عن  ــم رخيص ــون أرواحه ــن يبذل ــه مل تقديم

ــيادة الوطنية.. مؤكدة االستعداد  األرض والعرض والس
ــتقراره  ــال ونفيس من أجل الوطن وأمنه واس بذل كل غ

وإفشال العدوان ومخططاته.
ــد  رف إىل  ــورة  امليس األرس  ــة  وكاف ــل  القبائ ــت  ودع
ــة حتى تحقيق  ــل الغذائي ــد من القواف ــات باملزي الجبه

النرص املؤزر.

ــن بمحافظة إب ، من إلقاء القبض عىل  ــن رجال األم   تمك
ــرم عطران»  ــل  « عبدالرحمن أك ــل الطف ــة قت ــب جريم مرتك

13-عاما -
ــو» عبدالله محمد  ــة إب أن املدع ــن مدين ــد أوضح  أم وق
عيل محسن الديلمي» - 18عاما-  الذي يسكن يف حارة جبل 
ــار عىل الطفل  املجني عليه  ــجاع ، بمدينة إب ، أطلق الن الش

ــة  يف  الرأس  ــدس رويس ، و أصابه بطلق ــوع مس ــالح ن من س
ــفى- متأثرا   ــعافه إىل املستش ــد إس ــاة بع ــارق الحي ــذي ف ، ال
بإصابته - منتصف نهار السبت 8 سبتمرب الجاري ، وبمجرد 
تلقي البالغ بالواقعة تحرك رجال األمن بمركز رشطة 17يوليو 
ــة واتخاذ  ــالح الجريم ــط الجاني ، مع  س ــن ضب ــوا م ، وتمكن

اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك. 
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ــهوة المصالح  ــي تقودها ش ــات الت ــدول والكيان ــي ال ف
ــة في اندفاعها نحو الحروب كمشاريع قائمة  المتوحش
على استثمار دماء البشر ومعاناتهم بمنأى عن أي معيار 
ــروعة وغير المشروعة ،  أخالقي يفرق بين الحرب المش
ــية على  ــمى بالحرب النفس ــا يس ــدول تركز في م ــذه ال ه
التضليل واألكاذيب وكل أساليب المكر السيئ ولهذا رأينا 
ــاليب بارزة بين أفتك األسلحة التي استخدمها  هذه األس
ــمل الحصار السابق  ــملها فقد ش العدوان على اليمن وأش
ــع وكاالت  ــي إخراج جمي ــدوان تعمده ف ــب للع والمصاح
ــات التي  ــرة والمنظم ــة المؤث ــة والصحاف ــاء العالمي األنب
ــض حقائق  ــو بع ــى نقل ول ــة عل ــون حريص ــن أن تك يمك

العدوان وهي نادرة قياساً بالمنظمات السيئة ، 
بل وحرص هذا العدوان منذ لحظاته األولى بقوة على 
ــروعا  ــاء حقيقة كونه مش ــة إخف ــق ومحاول ــب الحقائ قل
ــه  ــذراً هدف ــا ق ــا صهيوني ــا بريطاني ــتثماريا أمريكي اس
ــيط سوق السالح الدولي والسطو على ثروات اليمن  تنش

والسيطرة على موقعه الحيوي ، 
ــالل هذه  ــه من خ ــية توج ــروب النفس ــوم أن الح ومعل
ــاليب نحو عقل اإلنسان ووجدانه ألن العقل  يحتاج  األس
ــي والمعرفة  ــى الوع ــان عل ــذاء وبناء يقوم ــى غ ــاً إل دائم
ــا يميز مقاومة  ــائل المقاومة وهو م ــا أهم وس باعتبارهم

اإلنسان عن مقاومة الحيوان للعنف والقوة !؛
ــة  ــة بحت ــة غريزي ــة مادي ــوان مقاوم ــة الحي فمقاوم
ــي لخصت في  ــن أو نظريته الت ــى فيها قانون نيوت يتجل
ــاٍو له في المقدار ومضاٍد له  القول : (لكل فعٍل رد فعل مس

في االتجاه ) 
ــل فعل تحالف عدوان يضم حوالي  ولكن ما الذي يجع
ــكرياً  ــوى دولة في العالم عس ــرة دولة بينها أق ــبع عش س
ــاً تتبعهما وتنفذ  ــكا) وبريطاني ــي ( أمري ــاً ه وتكنولوجي
ــن مالياً يطلق  ــى كيانين دوليي ــول مخططاتهما أغن وتم
ــذا  ــل ه ــذي يجع ــا ال ــارات ، م ــعودية واإلم ــا الس عليهم
ــن التي جرى  ــة كاليم ــزم أمام دول ــف الضخم ينه التحال
ــة  ــي وإفقارها بفعل سياس ــرح الدول ــن المس ــا م إخفاؤه
ــمتهما هذه الدول ونفذتهما  إفقار وإخفاء ممنهجين رس

سلطة محسوبة على هذا البلد على مدى عقود ؛
ــة بهذا  ــم أمام دول ــف بهذا الحج ــة لتحال ــذه الهزيم ه
ــحاق نيوتن حول  ــون إس ــاً فاضحاً لقان ــال تعد خرق الح
ــارة إليه ليظهر في موازاته  الفعل ورد الفعل السابق اإلش
ــون ( التعادل بين قوة  ــميته :( قان قانون جديد يمكن تس
ــو قانون ال  ــزات ) وه ــع المعج ــوة اإليمان يصن ــل وق العق
ــض مظاهره  ــة بحتة وقد برزت بع ــاس بمقاييس مادي يق
ــون  بعزيمة  ــطوري ألفراد يقاتل ــذا الصمود األس خالل ه
ــعلها تحالف  ــي أش ــف الجبهات الت ــي مختل ــدق ف ال تص
ــه المادي، رأينا  ــتخدماً كل طغيانه وجبروت العدوان مس
ــة يعتلون  ــيطة والقديم ــلحتهم البس ــراد بأس ــؤالء األف ه
ــات  ــن صناع ــات م ــة والمدرع ــز األمريكي ــات اإلبرام دباب
غربية وشرقية مختلفة ليشعلوها بالوالعات وغالبيتهم 
حفاة  وهم يصرخون ويرددون : أسلحتكم تحت أقدامنا؛
ــن أي هزيمة  ــاخراً : ع ــاءل س ــرف أن هناك من يتس أع
ــاخر  ــؤآل الس ــدث ؟! وأعتقد أن اإلجابة عن هذا الس تتح
ــتفاد من اإلجابة على سؤال آخر  ــاطة يس في غاية البس
ــة التي حققها  ــر المعلن ــداف المعلنة وغي ــا هي األه :  وم
ــنوات وقد أعلن أنه  ــذا العدوان على مدى قرابة أربع س ه

سينهي الحرب بعد تحقيقها  خالل أيام أو أسابيع  ؟!!
ــه وبقدراته لها  ــان ووعيه وإيمانه بالل إذا فعقل اإلنس

قوة ال يحدها قانون وال تؤطرها نظرية ، 
ــور الحقيقة  ــة الباطل ، ون ــِقّ في مواجه ــا قوة الح إنه
ــام ظالم التضليل ، ورجحان العدل والتقوى في ميزان  أم
ــه بنظر  ــل للقتل ألن ــذي ال يحل القت ــادي ال ــل الجه العم
ــن الحرية  ــرض للدفاع ع ــا ف ــاً إنم ــن حق ــد المؤم المجاه
ــة لها عند من  ــم التي ال قيم ــة هذه القي ــيادة والكرام والس
ــراب الجاه وأقذار  ــهل التفريط في وطنه مقابل س يستس
ــذا الكائن  ــاً للتفريط فيه أمثال ه ــذي يعطى ثمن ــال ال الم
ــمه ألنه  ــر أَنّ من اللياقة والتعفف عدم ذكر اس الذي اعتب
ــص األرواح في الدفاع  ــن الذي ترخ ــتَمد من هذا الوط مس
ــتراط  ــن بلغت به الوقاحة حد اعتبار اش ــه ، هذا الكائ عن
ــدة حاالت  ــي الذي تعرض لع ــالمة الوفد الوطن ــان س ضم
ــن المفترض أن  ــذي كان م ــابقة وال ــة في فصول س بلطج
ــاورات أو  ــرحية المش ــارك في الفصل الجديد من مس يش
ــك نقل الجرحى  ــوار في جنيف وكذل ــات أو الح المفاوض

أعتبر ذلك شرطاً تعجيزياً !؛
ــة وذهنية  ــية وأخالقي ــة نفس ــة إعاق ــل توجد حال فه
ــوى حالة إعاقة رئيسه الذي يدعوه  تفوق هذه الحالة س

شرعياً ؟!!!!!،
ــن ضمير يعلم  ــن عقل وبعضا م ــك ذرة م ــن يمل إَنّ  كل م
ــزء من  ــي ج ــا ه ــات إنم ــكات والتصريح ــذه المماح أن ه
ــن  ــات ع ــاس بجزئي ــاء الن ــى إله ــة إل ــرحية الهادف المس
ــمله  ــه وبما ش ــدوان برمت ــي أن الع ــرى وه ــة الكب الحقيق
ــوف األطفال  ــة في صف ــبه يومي ــازر يومية  أو ش ــن مج م
ــخ منظمة األمم  ــوأ بصمة عار في تأري ــن  هو أس والمدنيي
المتحدة والعالم ألن أساسه قام على اختطاف ما يسمى 
ــدوان يناقض  ــا وهو ع ــب به ــة والتالع ــرعية الدولي بالش
ــل دولة أو  ــرم تدخ ــي الذي يج ــون الدول ــات القان أبجدي
تحالف دولي في شؤون دولة أخرى أياً كانت المبررات.. 
ــذا  ــالل ه ــن خ ــح م ــة واض ــة األممي ــؤ المنظم وألن تواط
المستوى من التهاون بل والتغطية على وعما يجري من 
مجازر  فال يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يصنع 
ــر طبيعي  ــخص آخ ــي االعتداء على ش ــه المبرر ف لنفس
ــاً وحكماً في نفس  ــه خصم أو معنوي وأن يجعل من نفس
ــن بدعوته القاتل  ــاعد عليه مجلس األم الوقت وهو ما س
ــه  ــى التحقيق مع نفس ــه إل ــرف بجريمت ــرم المعت والمج
ــأن يكون تحقيقاً مهنياً  حول مجزرة ضحيان وحثه له ب
ومحايداً، هذا التصرف إنما يعكس تورط المنظمة األممية 
ــر مجزرة من  ــذ بدايتها وإلى آخ ــة العدوان من في جريم
المجازر التي قام عليها هذا العدوان والله المستعان  !!!.

عن مقاومة العدوان عن مقاومة العدوان 
وقانون نيوتن !وقانون نيوتن !

عدن   ) والشرقية  الجنوبية  المحافظات  شهدت 
االحتالل  تحت  الواقعة   ( حضرموت   ، ابين   ، لحج   ،
السعودي اإلماراتي مظاهر احتجاجات واسعة ، تمثلت 
في خروج آالف من المواطنين اليمنيين المتظاهرين 
، وكانت الشرارة االولى في إشعال فتيل  الى الشارع 
الغضب الجماهيري بفعل التردي الهائل في مستوى 
معيشة المواطن ، ، وخدماته ، وأمنه ، وجذر القضية 
مسببها  كان  التي  الجنوني  األسعار  ارتفاع  في  كان 
االول وليس االخير حرب العدوان على اليمن والبقية 

تفاصيل مهمة سنأتي عليها في سياق الموضوع?
بغيظ  مشحونين  الغاضبون  المواطنون  خرج 
ورددوا  الحياتية  اليومية  معاناتهم  جراء  جارف 
الهتافات النارية الحماسية تجاه من َخلَق لهم كل هذه 
العدوان  تحالف  ضد  هتفوا   ، واإلشكاليات  المتاعب 
في  القابعة  العميلة  وحكومتهم  اإلماراتي  السعودي 
المنفى اإلجباري ، أضرموا النار في الشوارع ، وأغلقوها 
( وهي ظاهرة غير صحية وال حضارية ) لكن الجماهير 
كان   ، غيره  او  صائب  فعٍل  بين  تميز  ال  تجوع  حينما 
المحتجون المنتفظون يرددون شعارات ألول مره تتجه 
جداً  إيجابية  ظاهرة  في   ، الحقيقية  مصالحها  نحو 
بان  الجماهير استعادت روح المبادرة والتحدث عن 
تحدياتها بشكل مباشر دون وسيط او سمسار يتحدث 
بلسانها وهمومها ومعاناتها اليومية ، كانت بوصلتها 
حسابات  عن  بعيداً  المباشرة  مصالحها  نحو  تتجه 
تاجروا  الذين  السماسرة  وهم   ، االنانية  السياسيين 
طيلة أزيد من عقٍد من الزمان بلسان هؤالء البسطاء ، 
وروجوا ألوهام طوباوية غير متاحة التحقيق ، في حالة 
باآلالف  وهم  الجماهير  ُمعظم  تنويم  يتم  بان  غريبة 

بشعارات ال تسمن وال تغني من جوع ?      
خرج البسطاء الفقراء من عامة الشعب بعد قرابة 
يا  برع  العدوان يرددون شعارات برع  أعوام من  أربعة 
استعمار ، برع من ارض األحرار ، ال سعودي بعد اليوم ، 
ال اماراتي بعد اليوم وال ( حكومة شرعية )بعد اليوم ، 

فكما تسرد كُتب التاريخ بان حدس الجماهير الشعبية 
ال يخطئ ، فهم مدركون بان من سامهم سوم العذاب 
في أرزاقهم ومعيشتهم وامنهم وصحتهم وكرامتهم هم 
نقصان  وال  زيادٍة  ال   ، فحسب  األطراف  الثالثة  هؤالء 

وهم :
اوالً :

ُمنذ  المستمر  السعودية  العربية  المملكة  عدوان 
مارس 2015م وتحالفها مع قوى ظالمية إرهابية مثل 
تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب الذين زودوهم 
 ، اللوجستية  والمعلومات  األسلحة  وأحدث  بالمال 
وتنظيم االخوان المسلمين فرع اليمن ، وهذه المملكة 
لشراء  وغرباً  شرقاً   ( بيسها   ) أموالها  توزع  التي 
األسلحة والذمم بالمليارات ، لم تلتفت على المواطن 
اإلغاثية  المساعدات  من  اليسير  بالنزر  إال  اليمني 
ارقام  الى  اليمني  الريال  سعر  حولت  بل  ال   ، القليلة 
الريال  سعر  كان  فقد  اللبيب  القارئ  ولعلم   ، متدنية 
اليمني مقابل الدوالر االمريكي في مطلع العام 2015م 
في  اليوم  وأصبح   ، الدوالر  مقابل  رياالً   214 يساوي 
العام 2018م الدوالر االمريكي مساوياً لـ 609  رياالت 
يمنية، ناهيكم عن أن السعودية بسياساتها العنصرية 
الداخلية ما يسمى (السعودة ) شردت مئات اآلالف من 
عائالت المغتربين اليمنيين  الذين خدموا السعودية 
لعقود من الزمان ، طردتهم وأعادتهم  الى اليمن دونما 
الجغرافية  الجيرة  او تقدير لمبدأ  او احترام  تعويض 

الحسنة بين اليمن والمملكة العربية السعودية?
ثانياً :

مع  المتحدة  العربية  اإلمارات  مشيخة  تحالفت   
المملكة السعودية في حربها على اليمن ، وأحضرت 
البالك   ) األمنية  الشركة  مقاتلي  عصابات  معها 
في  هدفها  وكان   ،  ( السوداني  والجنجويد  ووتر 
اليمنية  والموانئ  الجزر  احتالل  هو  والمنتهى  البدء 
بتزويد  وقامت   ، خاصة  وهمية  توسعية  لحسابات 
لشراء  والمال  والعتاد  باألسلحة  المحلية  العصابات 

 ،  ( لهم ذمم من األصل  كانت  إن  ( وذممهم  والءاتهم 
وشعر المواطن اليمني بان مجيء هؤالء األغراب ليس 
إال لمصلحة خاصة بهذه الدول ولهذا انتفضت ضدهم 

بكل هذه الضراوة واالستبسال?
ثالثاً :

بالرياض  الدائم  ومقرها  بالمنفى  حكومة  تشكلت 
الواقعة تحت  المحافظات  ، وتزور  آل سعود  عاصمة 
االحتالل بين الحين واآلخر ، وبطبيعة الحال حينما 
سقطرى  او  عدن  مطار  في  بالنزول  لها  السماح  يتم 
او المهرة ، هم هذه الحكومة ( الشرعية ) المنفية هو 
المملكة  سفير  السامي  المندوب  توجيهات  تنفيذ 

العربية السعودية ?
هذه ( الحكومة الشرعية ) طبعت وأصدرت قرابة 
ترليون ويزيد من الرياالت اليمنية دون أية مسوغات 
هذا  إلى  أدى  مما  شرعية  وال  اقتصادية  وال  قانونيه 
التضخم الُمفرط في سعر الريال اليمني مقابل بقية 
على  مباشر  بشكل  أثر  وبالتالي   ، األجنبية  العمالت 

تدهور سريع في مستوى معيشة المواطنين?  
الخالصة 

هؤالء هم وحدهم من تسببوا بهذا الدمار الطاحن 
بحق الشعب اليمني طيلة زمن العدوان ، ولذلك اتجهت 
بوصلة الجماهير الغاضبة نحوهم ، لتمزق وتُحرق صور 
رموزهم وتقذف بها من على أسطح وواجهات المباني 
التي وضعت بها ، وتذكرت مشهدا مماثال حينما اجتاح 
الُغزاة اإلماراتيون والسعوديون ارض عدن الطاهرة في 
يوليو2015م ، حينها رُفعت أَعالم وصور ملوك وأمراء 
خور  بضاحية  العروض  ساحة  في  الغازية  البلدان 
عدد  ويردد   ، بهم  الترحيب  ليتم  عدن  بمدينة  مكسر 
من البسطاء مرحب مرحب يا ?????????، ليقول الكاتب 
السعودي أنور خاشقجي ، اين هم اآلن قادة الحزب 
ربيع  وسالم  اسماعيل  عبدالفتاح  أمثال  االشتراكي 
علي (سالمين)  ، وعلي عنتر ليشاهدوا احفادهم وهم 
يرحبون بحرارة بقادة دول مجلس التعاون الخليجي 
بن  سلمان  الملك  صور  لمشاهدة  أدعوه  أنا  اليوم   ،
عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد رمزي العدوان على 
اليمن ، ويتفكر في مشهد تمزيقها وإحراقها في شوارع 
عدن وردفان والمكال ، إنها الحتمية التاريخية يا َهَذا 
أن يقوم  احرار وابطال اليمن إلعادة المشهد برمزيته 
الوطنية إلى وضعه الطبيعي المقاوم للعدوان ، والله 

اعلم منا جميعاً? 
وفوق كل ذي علم َعلِيم 

انفجار الوضع الشعبي يف املحافظات 
اليمنية الواقعة تحت االحتالل  

أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور 

شعرشعر

شعر / نبيل القانص
حقائب زرقاءحقائب زرقاء

كبراءتي...
كبياضها المهدوِر

كالعين التي انطفأت
ق. وما زالت ُتَحدِّ

أشياء ال تقوى على ردِّ السالِم
أمام أسئلة الحمامِة

وهي تبحُث عن تفاصيٍل َنَجت
غير ا<صابِع وهي تمسُك بالدليِل 

ودفتِر التلوين
حين يجيُب بعد ذهوِل أول عابٍر:

لك أن ُتصدَق ما ترى
ق. أو ال ُتصدِّ

كبراءتي
متناثرJ في ساحة اIعدام

قلٌب جفَّ من نزِف الُمنى
ُعمُر الزهوِر

وغيمة بيضاء فوق الرأِس
تحمُل من عالماِت التساؤِل 

والتعجِب ما اشَتَهت..
واالختباء

بكل ما تعني الطفولة
خلَف أخِر نجمٍة

واالكتفاء
ببعِض ألعابي التي لم تأِت بعُد/

بحزِن عصفوٍر
تناسى أن ُيزقزق.

كبراءتي
أتجاهُل الشرَح المفصَل

أعشُق التصويَر
أعرُف قاتلي ِمن ِعطرِه

ومعي شهودي كلهم...
اَبة التاريخ سبَّ

غصُن السدرِة ا<ولى
ومنحى الجدول المهزوم

عقرُب ساعٍة مذعورٍة
نجُم الجنوب .. وشاهُد القبِر 

القريب
حقيبة زرقاء

أقالُم الرصاص
ماِن fتشاؤُم الر

باُص الرحلِة ا<خرى
ودمعُة أمنا الحمراُء

روٌح ال جناَح لها
وَتحلُم

أن
ُتَحلِّق.

  /  أسامء البزاز 
ــة وزير الصناعة  عقد بصنعاء اجتماع برئاس
ــارة عبدالوهاب يحيى  الدرة مع كبار تجار  والتج
ــق والقمح  ــادة الدقي ــعر م ــترياد لتحديد س االس
ــوار  ــد ح ــعرية وبع ــات الس ــن االرتفاع ــد م والح
ــعر كيس القمح  ــتفيض تم تحديد س ونقاش مس
بـ 9300 ريال وسعر كيس الدقيق بـ 11150 رياال 
ــتوى  ــعر عىل مس عىل أن يتم تعميم تحديد الس

محافظات الجمهورية.

أكدت رشكة النفط اليمنية فرع أمانة 
ــة أن الوضع التمويني يف أمانة  العاصم
العاصمة مستقر، وأن املواد واملشتقات 

النفطية متوفرة وبكميات كبرية.
ــه  ــان تلقت ــة يف بي ــت الرشك وأوضح
ــرت  ــي ل ــل مليون ــم تحمي ــه ت ــبأ) أن (س
ــا عىل  ــم توزيعه ــد وت ــوم األح ــن ي بنزي

املحطات أمس األول .
ــن  لتموي ــني  املواطن ــان  البي ــا  ودع
ــاد،  ــاج املعت ــب االحتي ــياراتهم حس س
ــع يف  ــوف أو التداف ــع والخ ــدم الهل وع

املحطات.

الصناعة تحدد سعر بيع الصناعة تحدد سعر بيع 
القمح والدقيق القمح والدقيق 

شركة النفط بأمانة العاصمة تؤكد توفر كميات كبيرة من النفطشركة النفط بأمانة العاصمة تؤكد توفر كميات كبيرة من النفط

تقرير/ محمد الرعوي- مجدي عقبه
ــد  ــواء عب ــة إب الل ــظ محافظ ــد محاف تفق
ــاع  األوض ــس  أم ــوم  ي ــالح  ص ــد  محم ــد  الواح
ــا النبيجة ومنزل  ــهدها قريت ــة التي تش الكارثي
ــا  ــببت به ــي تس ــدة الت ــة الس ــراب يف مديري غ
االنهيارات األرضية للمنازل والحقول الزراعية 

يف القريتني.
ــا  ــام به ــي ق ــارة الت ــالل الزي ــك خ ــاء ذل ج
ــادات  ــن قي ــدد م ــه ع ــة ومع ــظ املحافظ محاف
ــلطة املحلية والوجهاء  ويف مقدمتهم وكيل  الس
أول للمحافظة الشيخ /عبد الحميد الشاهري 

ــه  ــد عبدالل ــورى / محم ــس الش ــو مجل وعض
ــني  ــة / أم ــل وزارة اإلدارة املحلي ــيس ووكي الكب
ــماعيل  ــي ووكيل املحافظة / اس محمد االرحب
ــلطة املحلية يف  ــفيان ، وعدد من قيادات الس س

املحافظة واملديرية.
ــارة عىل حجم  ــالل الزي ــع املحافظ خ واطل
ــراء االنهيارات  ــانية ج األرضار الكارثية واإلنس
ــي ترتكز عليها  ــة واألرض الت ــات للرتب واالنزالق
ــجار والتي  ــة واألش ــول الزراعي ــازل والحق املن
أدت إىل ترضر عرشات املنازل وانهيار عدد منها 
ــول واألرايض الزراعية  ــن الحق ــدد م ــزالق ع وان
ــة أرسة تقطن  ــد أكرث من مائ ــجار ، وتهدي واألش

القريتني جراء هذه الكارثة.
ــايل  األه ــن  م ــدد  ع إىل  ــظ  املحاف ــتمع  واس
ــدو  ــن أك ــة الذي ــة املنكوب ــن يف املنطق املترضري
ــن الرعب والخوف  ــون أياماً وليايل م انهم يعيش
ــة ومدى احتياجاتهم للتدخل  جراء هذه الكارث
ــر املحدق ،  ــن هذا الخط ــاني إلنقاذهم م اإلنس
ــريين إىل ان هذه املنطقة تشهد منذ سنوات  مش
ــة واملنازل  ــألرايض والرتب ــققات وانهيارات ل تش
ــة ومنزل  ــة يف قريتي النبيج ــجار الواقع واألش
ــدرة يف عزلة  ــة منح ــني يف منطق ــراب الواقعت غ
ــي ، مضيفني ان فرقاً جيولوجية قد زارت  التويت
ــات ملعرفة  ــة  وقامت ببعض الدراس هذه املنطق

ــرضورة التدخل  ــباب وأوصت تلك الفرق ب األس
العاجل إلجالء السكان من هذه املنطقة وتوفري 

االحتياجات اإلنسانية واإليوائية لهم.
ــظ املحافظة الجهات  ــه وجه محاف من جانب
ــة  ــة برسع املحافظ ــة يف  العالق ــة وذات  املختص
ــات حول هذه  ــل الدراس ــل والتحرك لعم التدخ
ــاعدات  ــة وتقديم ما يمكن تقديمه من مس الكارث
ــام  ــداً يف خت ــة، مناش ــايل يف املنطق ــألرس واأله ل
ــانية  ــه التفقدية املنظمات االغاثية واإلنس زيارت
ــاعدات اإلنسانية  بالتحرك العاجل وتقديم املس
ــهام يف تقديم املعونات التي من  واإليوائية واإلس
شأنها  التخفيف من خطر هذه الكارثة املحدقة..

محافظ إب يطلع على حجم الكارثة ا9نسانية في قريتي النبيجة ومنزل غراب بالسدة محافظ إب يطلع على حجم الكارثة ا9نسانية في قريتي النبيجة ومنزل غراب بالسدة 


