


وقصفت المقاتالت السعودية محافظة الجوف مخلفة عشرات الضحايا في غارة 
استهدفت حيًا مأهوًال بالسكان في وادي الخرج بمنطقة العولة بالمحافظة، وشنت 

غارتين على مديرية الحزم. 
واستمر طيران العدوان السعودي بشن غاراته على محافظة تعز مستهدفًا احياء 

سكنية ومنشآت عسكرية وحكومية. 
وجدد طيران العدوان السعودي غاراته على مدينة عدن مستهدفًا مطار عدن 
الدولي ومديريتي خور مكسر والتواهي، واستهدف بغارة سيارة احد المواطنين كانت 
بالخط العام بمنطقة العند بمحافظة لحج اسفرت عن استشهاد اسرة كاملة كانوا 

على متن السيارة. 
واوضح مصدر محلي بمحافظة صعدة ان غارات العدوان السعودي على المحافظة 
توزعت كالتالي: غارة استهدفت مدرسة الميثاق بقرية قرحا التابعة لمنطقة بني واس 
بمديرية ساقين، تسببت في تدمير المدرسة وجامع المنطقة الواقع جوارها. وغارتين 
استهدفتا المجمع التربوي والمجمع الحكومي بمركز مديرية حيدان، باإلضافة إلى غارة 

استهدفت منزل المواطن حسين حويس أدت إلى تدمير المنزل واستشهاد مالكه. 
وتابع، ان طيران العدوان السعودي شن غارة على الشارع العام بمنطقة الجوازات 

بمدينة صعدة، وغارة استهدفت ناقلة نفط بمدينة صعدة. 
ولفت المصدر، إلى ان العدوان السعودي استهدف بـ ٨ غارات منطقة الرصيف والفرع 

بمديرية كتاف، وشن غارتين على مديرية مجز. 
واضاف، ان المقاتالت السعودية شنت سلسلة غارات على مديرية رازح منها غارة 

استهدفت الوحدة الصحية بالنظير وأصيب أحد المواطنين بجروح. 
كما أصيب ٧ مواطنين، مساء األربعاء ١ يوليو ، في غارة شنها طيران العدوان 

السعودي على مديرية حيدان بمحافظة صعدة. 
وقال مصدر محلي، إن الطيران السعودي شن غارة على منزل أحد المواطنين يدعى 
(الصوفي) بمركز مديرية حيدان. واشار الى انه تم استهداف مديرية سحار بثالث 

غارات. 
كما استشهد مواطنان وأصيب ١٥ اخرين جراء قصف طيران العدوان السعودي على 

عدد من المناطق بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة صعدة أن طيران العدوان السعودي شن عدد من 
الغارات الجوية على منازل المواطنين بمنطقة الطلح بمديرية سحار، ما أدى إلى 
استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ٥ آخرين في حصيلة أولية وتهدم العديد من 

المنازل وتضرر منازل اخرى.
وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف منازل المواطنين على حارة الضباط 

بمدينة صعدة.. ما أدى إلى إصابة ١٠ مواطنين بينهم اثنان في حالة حرجة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارات جوية استهدفت منطقة 
القلعة بمديرية رازح كما استهدف منطقة الغور بمديرية غمر بقصف مدفعي 

وصاروخي.
وكــان استشهد ٤ مواطنين وأصيب عدد اخر جــراء استهداف طيران العدوان 

السعودي لعدد من مناطق ومديريات محافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة صعدة أن طيران العدوان السعودي استهدف بعدد 
من الغارات الجوية منازل مواطنين ومدرسة ٢٢ مايو في منطقة وادي بن جراد 
بمديرية حيدان ما أدى إلى استشهاد ٤مواطنين كانوا يستلمون مخصصات اإلغاثة 

التابعة لهم في المدرسة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن ٩ غارات على منطقة إيباد 
وغارتين على منطقة مندبة بمديرية باقم وغارتين على منطقة رحبان كما شن ٥ 
غارات استهدفت مديريتي مجز وسحار وغارتين على منازل المواطنين في منطقة 

يسنم بمديرية باقم الحدودية.
ولفت إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف شبكة االتصاالت في منطقة أملح 
بمديرية كتاف كما استهدف منازل أحد المواطنين في مدينة ضحيان ما أدى إلى إصابة 

عدد من المواطنين.
ـــعـــدوان  كــمــا ان طـــيـــران ال
السعودي قصف االثنين منزل 
القيادي وعضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام احمد 
حــــمــــدان ابـــــو مــشــعــف فــي 
منطقة المقاش في محيط 

مدينة صعدة .
كــمــا اســتــشــهــدت امـــرأة 
وأصيب عدد من المواطنين 

جراء قصف طيران العدوان 
ـــازل  ـــى مـــن ــــســــعــــودي عـــل ال
مواطنين والمجمع التربوي 
بمنطقة بني بحر محافظة 

صعدة.
كما استشهد وأصيب عدد 
مــن الــمــواطــنــيــن جـــراء قصف 
ـــســـعـــودي ألحــد  ــــدوان ال ــــع ال
لنظير بمديرية  لمساجد با ا

رازح محافظة صعدة.
وأوضــــــح مـــصـــدر مــحــلــي أن 
امــرأة وطفل استشهدا السبت 
فــي غـــارة للطيران السعودي 
األمــريــكــي عــلــى منطقة مــران 

بصعدة.
وتواصلت الغارات السعودية على محافظة مأرب مستهدفة هذه المرة مدينة 

براقش االثرية. 
وأوضح مصدر محلي، أن طيران العدوان استهدف مدينة براقش األثرية بغارتين 

مخلفًا دمارًا واسعًا في أسوار المدينة األثرية والمعبد التابع لها.
كما ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة بشعة بحق أسرة كاملة في مديرية 
صرواح محافظة مأرب راح ضحيتها ١٢ شهيدا نصفهم نساء وأطفال وأصيب شخصان 

حالتهما خطرة.
وذكرت مصادر محلية  أن طيران العدوان السعودي استهدف منزل المواطن صالح 
بن صالح الصالحي بسلسة غارات اسفرت عن استشهاد ١٢ شخصا من أفراد أسرته 

بينهم ثالثة أطفال وثالث نساء وتدمير المنزل بالكامل.
يذكر أن طيران العدوان السعودي يشن غارات بشكل شبه يومية على مديرية 

صرواح.
وحلق طيران العدوان السعودي، مساء االربعاء، بكثافة على العاصمة صنعاء، وقصف 
منطقة فج عطان جنوب العاصمة، ويذكر ان المقاتالت السعودية قامت بقصف عطان 
عشرات المرات واستهدفت الفج بقنبلة فراغية اواخر ابريل الماضي مخلفة مئات 

الضحايا بين شهيد وجريح.
وارتفع عدد ضحايا قصف طيران العدوان السعودي على منازل المواطنين بحي 

الجراف بالعاصمة صنعاء، إلى ٤ شهداء و١٢ مصابًا جلهم نساء وأطفال.
وأكد مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي شن في ساعات الفجر األولى من، 
الجمعة، عدد من الغارات على العاصمة صنعاء واستهدف منازل مواطنين في حي 
الجراف، ما أدى إلى استشهاد امرأة وابنتها وحفيدتها وطفل وإصابة ١٢ آخرين جلهم 

نساء وأطفال بعضهم في حالة الخطر وتهدم عدد من المنازل وتضرر أخرى .
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن عــددًا من الغارات الجوية 

على مناطق فج عطان وعصر ومخازن المؤسسة 
االقتصادية ومشروع النظافة ومنازل مواطنين في 

حي حدة.
ولفت المصدر إلى أن طائرات العدوان الّسعودي 
استهدف مبنى تابع لوزارة االتصاالت في وادي ظهر 
بمديرية همدان بالعاصمة صنعاء، ما أّدى إلى احتراقه 

بالكامل وتدمير مباٍن أخرى مجاورة.
وكــان استشهد ٨ مواطنين وأصيب ١٠ اخرين 
بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية جــراء قصف 
لطيران العدوان السعودي لعدد من األحياء السكنية 

بالعاصمة صنعاء الخميس.
وأوضــح مصدر محلي بأمانة العاصمة أن قصف 
طيران العدوان السعودي استهدف منازل مواطنين 
بحي النهضة والمدينة الليبية ما أدى إلى استشهاد ٣ 
مواطنين من أسرة واحدة هم األب وطفلتيه وإصابة 
٣ أخرين من أفراد األسرة حالتهم حرجة وتهدم 

عدد من المنازل وتضرر منازل اخرى في الحي .
وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف 
منازل مواطنين بحي العمراني بأمانة العاصمة ما 
أدى إلى استشهاد أسرة كاملة مكونة من خمسة 

أفراد وإصابة ٧ اخرين وتهدم عدد من المنازل .
ــعــدوان الــســعــودي استهدافه  عــاود طــيــران ال
للعاصمة صنعاء بشن سلسلة غارات في وقت مبكر 

من صباح أمس االحد .
وقالت مصادر ان طيران العدوان السعودي شن اكثر من خمس غارات على معسكر 

خشم البكرة شمال شرق العاصمة صنعاء .
وكان العدوان قد شن السبت غارات هسيتيريةعلى العاصمة صنعاء استهدفت مواقع 

ها عشرات الضحايا واحياء سكنية مختلفة سقط جراء
وذكر شهود عيان ان القصف استهدف جبل النهدين جنوب العاصمة صنعاء ،كما 
استهدف معسكر الدفاع الجوي ،ولم ترد معلومات حتى لحظة كتابة الخبر عن الخسائر 

الناجمة عن قصف طيران العدوان السعودي .
وكان طيران العدوان السعودي استهدف امس الجمعة العاصمة صنعاء بعدة غارات 
ما ادى الى سقوط ٤ شهداء و١٢ مصابًا جلهم نساء وأطفال جراء قصف طيران العدوان 

لحي الجراف شمال العاصمة .
ويواصل العدوان السعودي منذ مائة يوم استهدافه لكل مقدرات الشعب اليمني 
ومنشئاته الحيوية وبناه التحتية ومدارسه وجامعاته ومستشفياته ومعالمه االثرية 

والتاريخية .
وسقط مساء االربعاء ١ يوليو عشرات الضحايا في غارة سعودية على وادي الخرج 

بمنطقة العولة بمحافظة الجوف. 
وقال مصدر محلي ان طيران العدوان السعودي استهدف بعدة غارات محافظة 
الجوف، مشيرا ان الغارات استهدفت مدينة الحزم ووادي الخرج بمنطقة العولة 

بالمحافظة. 
كما قام طيران العدوان السعودي بشن غارتين على مطار عدن الدولي، واستهدف 

مديريتي خور مكسر والتواهي بعدة غارات.
كما استهدف طيران العدوان السعودي الجمعة مخازن المواد الغذائية التابعة لعدد 

من شركات القطاع الخاص بعدن ودمرها بشكل كامل.
وأوضح مصدر بالغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة أن طيران العدوان السعودي 
الغاشم أغار على مخازن المواد الغذائية التابعة لشركة دادية، ومخازن شركة شهاب 
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غارات هستيرية لطيران العــــــــدوان علــى منــازل اليمنييـن
فيما العدوان يدخــــــــــــــــــــــــــــــل المئوية الثانية

العــدوان   طيــران  كثــف 
الســعودي على اليمن من 
غاراتــه، األســبوع الماضــي على 
عدد من المحافظات، بعد مرور 
اكثــر ١٠٠ يوم منذ بدء العدوان 

على اليمن. 
الســعودي  الطيــران  وقــام 
محافظة  باســتهداف  المعــادي 
صعــدة بعشــرات الغــارات على 
عــدد مــن المنشــآت الحكوميــة 
المشــتقات  وناقــالت  والمنــازل 

النفطية. 
كما اســتهدف بسلسلة غارات 
فــي  األثريــة  براقــش  مدينــة 
مديرية مجــزر بمحافظة مأرب، 
وقصف منطقة فج عطان جنوب 

العاصمة صنعاء. 

(اليونسكو) تدرج مدينتي صنعاء القديمة وشبام وسورها على قائمة التراث المهدد بالخطر
أدرجــت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (اليونيسكو) مدينتي صنعاء القديمة وشبام 
حضرموت وسورها على قائمة التراث العالمي المهدد 

بالخطر من قبل لجنة التراث العالمي للمنظمة .
وقالت المنظمة في موقعها على شبكة االنترنت 
الخميس الماضي ان إدراج صنعاء القديمة على قائمة 
التراث المهدد بالخطر يأتي بعدما تعرضت المدينة 
إلى أضرار وصفتها بالجسيمة جراء "النزاع المسلح" .
واشارت الى تعرض حي القاسمي المجاور لحديقة 
مقاشم بالقرب من قناة سائلة صنعاء القديمة إلى 
خراب كبير، فضًال عن األضــرار التي لحقت بجامع 
المهدي والذي يرقى بنيانه إلى القرن الـ ١٢ إضافة 

الى عدد من المنازل المجاورة له.
ولفتت المنظمة الى التاريخ العريق للمدينة المأهولة بالسكان منذ ٢٥٠٠ سنة، والتي 
أصبحت مفترق طرق التجارة البرية في القرن األول الميالدي، اضافة الى منازلها وأبنيتها 

العامة والتي تعد مثاًال بارزًا للحاضرة اإلسالمية التقليدية.

وتحدثت عن األبــراج المبنية من اللبن والطوب المحروق في صنعاء القديمة والتي 
ادرجتها عام ١٩٨٦م على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وتميزها بثراء ديكوراتها، 
وما تتسم به من شهرة واسعة في جميع أركان العالم، فضًال عن كونها جزءًا ال يتجزأ من 

هوية الشعب اليمني وافتخاره.

واكـــدت لجنة الــتــراث العالمي لليونيسكو أيضًا 
تعرض مدينة شبام مع سورها ألخطار محدقة 
بسبب النزاع الدائر في اليمن والذي يزيد من صعوبة 

المشاكل التي تواجهها.
وقالت لجنة اليونيسكو انها رأت بأن إدراج المدينة 
على قائمة التراث المهدد بالخطر يساهم في تعزيز 

الحشد الدولي لصالح هذا الموقع.
واشارت الى ما تشكله مدينة شبام حضرموت والتي 
أدرجــت على قائمة التراث العالمي عام ١٩٨٢م 
كأحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق 
المرتكز على مبدأ البناء المرتفع، خاصة وان المدينة 
والتي ترقى الى القرن الـ ١٦ أصبحت تسمى (مانهاتن 

الصحراء) كرمز الى مبانيها البرجية العالية المنبثقة من الصخور.
وكانت الدورة الـ ٣٩ للجنة التراث العالمي بدأت أعمالها في ٢٨ من يونيو الماضي 
برئاسة وزيرة الدولة في وزارة الخارجية األلمانية وعضو البرلمان األلماني (البوندستاغ) 

ماريا بوهمر.



ومــخــازن شركة وديـــان التابعة 
لهائل سعيد بمديرية المعال، مما 

ادى الى تدميرها تدميرًا كامًال.
ـــى أن هــذه  ــمــصــدر إل وأشـــــار ال
المخازن عبارة عن مخازن للمواد 
الغذائية وال يوجد بها أي سالح أو أي 
تواجد عسكري.. الفتًا إلى أن تدمير 
هذه المخازن واستهدافها يعد إمعانًا 
في تجويع المواطنين في محافظة 
ــــادة معاناتهم مــن خــالل  عـــدن وزي
ضرب مخازن الغذاء حيث انهم يعانون 
من نقص شديد في الغذاء والدواء جراء 

العدوان والحصار الجائر .
واستشهدت اســرة بكاملة بغارة 
ــعــدوان على  جــويــة شنها طــيــران ال
سيارتهم اثناء مرورهم بالخط العام 
لتابعة لمحافظة  لعند ا بمنطقة ا

لحج. 
وكــان استشهد ثالثة مواطنين 
ــن  بــيــنــهــم طــفــل وإصـــيـــب آخــري
بينهم امرأتان جراء قصف طيران 
العدوان السعودي على قرية خداد 

بمنطقة الحسيني محافظة لحج.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة 

أن طيران العدوان السعودي شن غارة على قرية خداد، ما أدى إلى 
استشهاد ثالثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية بينهم نساء وأطفال.

مشيرا إلى أن الطيران السعودي المعادي حلق بكثافة في سماء مدينة الحوطة 
عاصمة المحافظة وعدد من مديريات المحافظة.

وشهدت مدينة تعز سلسلة من غارات استهدفت عدة احياء بالمدينة. 
وأفاد مصدر محلي بالمحافظة، أن العدوان شن ٨ غارات مستهدفًا القصر الجمهوري 
بالمدينة، كما قصف مقر قوات االمن الخاصة "االمن المركزي". وأضاف، أن العدوان 
شن غارتين على منطقة "وادي القاضي"، كما شن غارة على منزل الدكتور سعيد 

علي مقبل، بحي الثورة. 
وقال المصدر انه تم انتشال جثتين من منزل د. سعيد علي مقبل، بحي الثورة بتعز 

بينهما ابنته وأحد أقاربه، فيما أصيب أوالده الذين كانوا في المنزل. 
وكان طيران العدوان شن في وقت سابق غارتين على معسكر خالد التابع للواء ٣٥ 

بمفرق المخا. 
هذا واستشهد ٤ مواطنين من أسرة واحدة  جراء قصف لطيران العدوان السعودي 

على منزل المواطن فهمي النجدي بمنطقة الحوبان بمدينة تعز.
وأوضح مصدر محلي مسئول بالمحافظة، أن طيران العدوان السعودي استهدف 
منزل المواطن النجدي بغارتين جويتين، ما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته 

وأثنتين من بناته وتهدم المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة.
وفي شبوة أفاد مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات على 

معسكر مرة غرب مدينة عتق 
وفي محافظة المحويت استشهدت امرأتان وطفل، وأصيب ٧ آخرين أغلبهم من 
األطفال، الثالثاء، إثر استهداف طيران العدوان السعودي، بسلسلة غارات جوية عدد 
من القرى والتجمعات السكانية بمنطقة حصن المخير وشمات بمديرية الطويلة 

ومنطقة المذوب بمديرية شبام كوكبان محافظ المحويت-.

وأوضح المصدر محلي مسؤول أن طيران 
العدوان السعودي قام، بتنفيذ سلسلة من 
غـــارات جــويــة استهدفت قــرى السايلة 
ــمــذوب  ــكــنــب والــمــنــظــر بمنطقة ال وال
بمديرية الطويلة بعدد من الصواريخ نجم 
عنها استشهاد امرأة وطفل وإصابة أربعة 
آخرين (٣ اطفال ووالدهم) من اسرة 
واحــدة، وكــذا تدمير عدد من المنازل 

السكنية في قرية السائلة.
ــعــدو  وقـــــال الــمــصــدر إن طـــيـــران ال
السعودي شــن غـــارات جوية أخــرى 
طالت قريتي ضوء والمصطاح بمنطقة 
المذوب عزلة األهجر مديرية شبام 
كوكبان، ما أدى إلــى استشهاد امــرأة 
وإصــابــة ثالثة آخــريــن بينهم طفلين 
وتدمير منزلين سكنيين للمواطن صالح 

محمد الصياد وشقيقه.
كما أدى القصف إلى تدمير مبنى اثري 
كــان يستخدم إليـــواء المسافرين يعود 
تاريخه إلى الدولة الصليحية، وكذا عدد 

من المزارع.
وفي عمران شن العدوان السعودي غارات 
جديدة على مديرية حــرف سفيان  نجم 

عنها سقوط شهيد واربعة جرحى.
كما استهدف طيران العدوان اربع ناقالت 

المنزلي ومواد غذائية.محملة بالغاز 
واشار مصدر محلي بالمحافظة ان العدوان السعودي استهدف ايضا مديرية قفلة 

عذر، مما ادى الى اضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الحديدة استشهد ١٠ مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء قصف 

طيران العدوان السعودي لمبنى سكني بمنطقة بيت الفقيه.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان السعودي شن عدد من الغارات 
على مبنى سكني في منطقة بيت الفقيه وادارة امن مديرية بيت الفقيه بمحافظة 
الحديدة، ما أدى إلى استشهاد ١٠ مواطنين وإصابة عدد اخر بينهم اطفال وتدمير 

المبنى وعدد من المباني المجاورة .
كما شن طيران الــعــدوان السعودي غــارات جوية على مديريات ميفعة عنس 

بمحافظة ذمار.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظةان طيران العدوان السعودي استهدف مزارع 

المواطنين بقريتي السويداء وذي منكر بمديرية ميفعة عنس.
كما استشهد ٣٠ مواطنًا وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران العدوان على سوق 

مثلث عاهم الشعبي بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بمحافظة حجة أن العدوان السعودي شن عدد من الغارات على 
سوق مثلث عاهم الشعبي ما أدى إلى استشهاد ٣٠ مواطنًا كحصيلة أولية وإصابة 

عدد آخر .
وأشار المصدر إلى أن العدوان السعودي استهدف المواطنين أثناء تسوقهم وشراء 

احتياجاتهم من سوق عاهم .. 
الفتا إلى تضرر عدد من المحال التجارية في السوق جراء القصف.

وبين المصدر وفقا لوكالة سبأ أن العدوان استهدف أيضا محطة غاز في المثلث تزود 
المواطنين في المنطقة بمادة الغاز المنزلي .
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غارات هستيرية لطيران العــــــــدوان علــى منــازل اليمنييـن
فيما العدوان يدخــــــــــــــــــــــــــــــل المئوية الثانية

اليمن على مشارف كارثة صحية 
جراء العدوان والحصار 

نــذر كارثة صحية تتبــدى مالمحها في االفق اليمنــي الملبد بالحصار وغارات عــدوان التحالف بقيادة  
الســعودية والذي أنهى شــهره الثالث وســط أنبــاء عن حاالت وفيات جراء تفشــي العديــد من االوبئة 
خصوصــًا حمى الضنك وتوقف العشــرات من المرافــق الصحية بفعل قصف العدوان وانعــدام الوقود واألدوية 

والمستلزمات الطبية.
وفي الوقت الذي خلف قصف العدوان االالف الضحايا الذين تعجز المرافق الصحية عن توفير الخدمات الطبية 
لهم وفي ظل بنية تحتية اما تضررت جزئيا أو تدمرت كليًا.. فضًال عن مراكز أضحت غير قادرة على استيعاب 

العديد من المرضى المهددين بالموت ،السيما المصابين بالفشل الكلوي والسرطان ..

وطبقا للعديد من االحصائيات فــان الــعــدوان السعودي 
أسفر عن مقتل أكثر من ٢٨٠٠ شخص وجرح ما يقرب من 

١٢٥٠٠ آخرين.
وكان مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في 
محافظة الحديدة ياسر عبدالله نور- قد ذكر في تصريح 
صحفي ليومية اليمن اليوم منتصف يونيو، أن المؤسسة عاجزة 
عن استقبال أي حاالت نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات 
الطبية واالنسانية في ظل شحة االمكانيات المادية والتكاليف 
المالية الباهظة للجرعات الطبية الكيميائية والعالجات 
المهدئة والمضادات الحيوية السيما وان المؤسسة تقدم 

كافة الخدمات الطبية والتشخيصية والعالجية مجانا .
وتتصدر الحديدة الترتيب الثالث ضمن المحافظات االعلى 
نسبة في االصابات بالسرطان كما ان الفرع يستقبل ٥٠٠ حالة 
سنويا منها حاالت من محافظات ريمة وحجة والمحويت... 

ات االستغاثة التي أطلقتها العديد من  وفي حين تتجدد نداء
المستشفيات لتوفير الوقود واألدوية والمستلزمات الطبية، 
وصفت وزارة الصحة في وقت سابق الوضع الصحي في اليمن 
بالكارثي جراء استمرار العدوان الذي استهدف المستشفيات 
ــة وبنوك الــدم ومصنع  والــوحــدات الصحية ومخازن االدوي

االكسجين وسيارات االسعاف والكادر الصحي والطبي .. 
وأضافت الــوزارة في مؤتمر صحفي أن العدوان والحصار 
أثر تأثيرا كبيرا على مراكز الكلى والتي كانت تعمل بطاقتها 
الكاملة قبل بداية العدوان ،منوهة الى نقص حاد في االدوية 
والمحاليل الطبية وتوقف العديد من مراكز الكلى والغسيل 
الكلوي والسرطان ، مؤكدة تردي الوضع الصحي للعديد من 

الحاالت ...
وفيما أشارت اليونيسيف الى توقف ١٥٨ مرفقًا صحيًا، 
تحدثت وزارة الصحة عن استهداف العدوان لـ ٦١ مرفقا 
ــوزارة: أن العدوان  في مختلف انحاء الجمهورية، وأضــاف ال

استهدف قرابة ١٣ من ســيــارات االســعــاف مع سائقيها 
والكادر الصحي والــذي أسفر عن مقتل سائقين وجــرح ٣ 

آخرين اضافة إلى اصابة ٢٠ من الكادر التمريضي.
منظمة الصحة العالمية التي نوهت الى أن سالمة العمال 
الصحيين تحت التهديد، ذكر ممثلها في اليمن الدكتور 
أحمد شادول: "النظام الصحي في اليمن على حافة االنهيار.. 
وشدد شادول في بيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة 
ات عاجلة لحماية  العالمية على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراء
المرافق الصحية وضمان حصول السكان المحاصرين على 

الرعاية الصحية".
وحــول التحديات الصحية فــي الــبــالد قالت المنظمة أن 
أكثر من ٢٠ مليون شخص يفتقرون لفرص الحصول على 
مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي وان أكثر من 
١٥ مليون شخص، بما فيهم أكثر من مليون نازح، بحاجة 
ماسة للخدمات الصحية، منوهة الى النقص الحاد في األدوية 
المتعلقة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان 
والمستلزمات الرئيسية بما فيها المستلزمات الخاصة 

بالتعامل مع اإلصابات إضافة إلى أكياس الدم.
وذكرت أن ١٫٨ إلى ٢٫٥ مليون طفل يعانون من خطر 
اإلصابة بأمراض اإلسهال وأكثر من ١٫٣ مليون طفل تحت 

خطر اإلصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.
وأشارت الى زيادة حاالت سوء التغذية في المستشفيات بما 
يقرب من ١٥٠٪ منذ مارس الماضي. كما أن عشرات اآلالف 
من النساء الحوامل يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على 
خدمات الرعاية التوليدية والطوارئ وخدمات العناية لما 

قبل الوالدة.
وتتطابق المخاوف محليًا ودوليًا حول الكارثة الصحية التي 
تترصد اليمن، رغم تباين االحصائيات واألرقام والتي تنذر 

بكارثة صحية طبقا لمختصين...

 هشام سرحان

مسئول حكومي يعلن القطاع الزراعي قطاعًا (منكوبًا) جراء العدوان السعودي
كــشــف الــقــائــم بأعمال 
وزيـــــر الــــزراعــــة والــــري 
ــور مــحــمــد يحيى  ــت ــدك ال
الــغــشــم أن الــتــقــديــرات 
األولية لألضرار والخسائر 
التي طالت القطاع الزراعي 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــدوان 
اإلجـــرامـــي حــتــى الــوقــت 
ــا يــزيــد عــن ٦  الــراهــن م

مليارات دوالر .
وقال الغشم- في مؤتمر 
صــحــفــي عــقــد الخميس 
بــصــنــعــاء إلســـتـــعـــراض 

األضــرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي 
ــعــدوان الــســعــودي الغاشم على اليمن  جــراء ال
وحضره ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة (الفاو) في اليمن الدكتور صالح الحاج 
حسن، قال: " نحن كجهة مسئولة نعلن أن القطاع 

الزراعي قطاع منكوب".
ــي واألمــــم المتحدة  ــدول مطالبا المجتمع ال
والمنظمة الدولية لألغذية والــزراعــة وكافة 

المنظمات الزراعية والحقوقية والقانونية الوقوف 
إلى جانب الشعب اليمني والتدخل إليقاف العدوان 
السعودي الغاشم ورفع الحصار البري والبحري 
والجوي الجائر ومحاكمة دول العدوان وإلزامها 
بدفع التعويضات العادلة عن كل األضرار واآلثار 
التدميرية والخسائر المباشرة وغير المباشرة 
التي لحقت بالقطاع الزراعي وكافة القطاعات 
األخرى ، وإطالق برنامج دعم مالي وفني واسع 
إلعــادة تأهيل هذا القطاع الحيوي الهام الذي 

ال يـــزال الــعــدوان يواصل 
إســـتـــهـــدافـــه فــــي إطــــار 
حرب شاملة على الوطن ، 
حرب ال مثيل لها من قبل 
فــي المنطقة عــلــى مــرأى 

ومسمع من العالم أجمع.
ــقــائــم بــأعــمــال  وأشــــار ال
وزير الزراعة والري إلى إن 
إستهداف القطاع الزراعي 
على ذلــك النحو العدواني 
الممنهج هــو إستهداف 
ــغــذاء واألمــــن الــغــذائــي  ــل ل
للمجتمع والحياة المعيشة 
ألغلب أبناء الشعب كما يعتبر جريمة حرب كبرى 
بحق الشعب اليمني بأكمله وانتهاك صارخ لكل 
المواثيق والقوانين الدولية واألعــراف والقيم 

اإلنسانية .
وأضاف: هذا العدوان البربري رأى في استهداف 
القطاع الزراعي أقصر الطرق لتجويع وتركيع 
شعبنا اليمني وبالتالي تحقيق أهدافه العدوانية 

ضد بالدنا أرضا وإنسانا .


