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مراقبون: جنيف ٢ إلنقـــــــــاذ السعودية قبل اليمن
 < لم تحقق دول تحالف العدوان بقيادة السعودية أي هدٍف من أهدافها 
المعلنة في عملياتها العسكرية في اليمن يمكنها من التباهي أو التفاوض 

عليه ومن خالله في جنيف٢ ..
فبعد ٨ أشهر من عدوانها الغاشم وحربها الضروس وحصارها الخانق 
ضد اليمنيين إّال أنها التزال غارقة في مستنقع كل الجبهات التي أدعت 

انتصارات فيها من باب المندب وحتى مأرب..
متابعون للشأن اليمني أكدوا في أحاديث إعالمية أن استمرار العدوان على 
اليمن لم يعد يبحث عن تحقيق أي من األهداف التي اعلنتها قيادة تحالف 

العدوان وإنما االستمرار لمجرد الحفاظ على ماء الوجه..
مشيرين إلى أن دول تحالف العدوان وبالمقدمة السعودية أصبحت أكثر 
حاجة إلى التفاوضات السياسية برعاية أممية من األطراف اليمنية المجابهة 

للعدوان والصابرة على الحصار..
تحركات نظام آل سعود على الصعيدين العسكري والسياسي تشير 
إلى أن بقاء هذا النظام مطمئنًا بعد كل ما ارتكب بحق الشعب اليمني من 
إبادة جماعية ومجازر وحشية راح ضحيتها عشرات اآلالف من الشهداء 
والجرحى األبــريــاء جلهم من النساء واألطــفــال وكبار السن وتدمير كل 
مقدرات ومكتسبات وطنهم من مدارس ومستشفيات وآبار ومحطات 
كهرباء ووقود وطرقات وجسور ومناطق سياحية وآثار وجامعات ومعاهد 
ومساجد ومصانع وصوامع غالل وقوارب صيادين وأسواق شعبية ومنازل 
مواطنين.. و.. الخ، لن يكون إّال بمزيد من المكائد والمؤامرات لخلق قتال 
أهلي طويل األمد يخلف جروحًا ال تندمل وأوجاعًا ال يمكن الشفاء منها إّال 
بمزيد من الثارات واالقتتال والتوقف عند ذلك واالنشغال عن المستقبل 
الذي يستشعر نظام آل سعود خطورته عليهم بعد كل ما فعلوه باليمنيين.
وفي هذه الجزئية شدد المتابعون للشأن اليمني على ضرورة مواجهة ما 
يخطط له نظام آل سعود الذي فشل فشًال ذريعًا- بمزيٍد من التوافق 

الداخلي والتعامل مع الجهود األممية بمسئولية عالية..

وقالوا: قد يوقف آل سعود عدوانهم على اليمن ويرفعون الحصار لوضع 
حٍد لتوغل الجيش واللجان الشعبية في عمق األراضي السعودية وكذلك 
لوقف انتصارات الجيش واللجان في الجبهات الداخلية والتي أسفرت عن 
تمددهم باتجاه مناطق تزعم السعودية وحلفاؤها أنها حررتها خالل 
الشهور السابقة- ولكن هذا التوقف ال يعني أن نظام آل سعود سيوقف 
شره المستطير على اليمن أرضًا وإنسانًا، حيث اليزال في جعبته من المكائد 

والتوحش ما ال يقل خطره عن العدوان.
ووسط الجهود الدولية الجارية الحتواء األزمة اليمنية توقع مراقبون 

تراجع نظام  السعودية وحلفائها عن كثير من مواقفهم المتصلبة وفي 
مقدمتها تراجعهم عن التمسك بالحل العسكري الذي أصبح من وجهة 

نظر خبراء عسكريين دوليين أمرًا مستحيًال..
مؤكدين أن ما شهدته الجبهات الداخلية والحدودية خالل األيام الماضية 
سيدفع باتجاه الحلول السياسية.. هذا واليزال طيران العدوان السعودي 
يشن غاراته المجنونة على مناطق متفرقة من المحافظات اليمنية، 
مستهدفًا الحياة ومقوماتها في ظل مساٍع أممية لجمع األطراف اليمنية 

على طاولة حوار لحل األزمة اليمنية سياسيًا وايقاف الحرب واالقتتال..

شهداء وجرحى بتعز
 بغارات العــــــدوان

استشهد ثالثة مواطنون وأصيب عدد آخر جراء استهداف طيران العدوان 
السعودي، األربعاء، لمخيم طبي متنقل لمنظمة أطباء بال حدود في الحوبان 
بمدينة تعز.. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارات استهدفت 
مخيمًا طبيًا متنقًال لمنظمة أطباء بال حدود في منطقة الحوبان بمدينة تعز، 

ما أدى إلى استشهاد ثالثة مواطنين وجرح عدد آخر.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مناطق متفرقة بمحافظة 

تعز بسلسلة من الغارات، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم.
كما استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخـــرون، الخميس الماضي، جراء 
استهداف طيران العدوان السعودي للمعهد التقني بمديرية حيفان محافظة 
تعز. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارة جوية على المعهد 
التقني بحيفان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين بينهم طفل وإصابة سبعة آخرين 

وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
إضافة إلــى شنه غــارات جوية على مستوصف طبي في طريق الشويفة 
بمديرية خدير وجبل الشامر في مديرية المسراخ ومنطقة غرب عزان، 

إضافة إلى استهداف مزارع المواطنين بمنطقة الحنيشية بمديرية ذباب.
استشهد مدنيان على األقل وأصيب آخرون بجروح في سلسلة غارات شنتها 
طائرات العدوان السعودي، ليلة الجمعة، على قرية العوشقة بمديرية موزع 
محافظة تعز. وقال مصدر محلي أن طائرات العدوان شنت ١١ غارة على 
مناطق وتجمعات سكنية في مديرية موزع تسببت في سقوط قتلى وجرحى 
وتضرر عشرات المنازل والمرافق فضًال عن تسببها في نفوق أعداد كبيرة 

من مواشي المواطنين.
وأوضح المصدر أن هذه الغارات بعد ساعات من سلسلة غارات وحشية 
نفذتها الليلة الفائتة طائرات العدوان السعودي مستهدفة مواقع مدنية في 
مدينة تعز، وأدت إلى استشهاد مدنيين في منطقة الحوبان بعد استهداف 
طائرات العدوان محوى للمهمشين فضال عن استهدافها تجمعات مدنية في 

مناطق متفرقة بتعز.

حجة التزال تحت قصف 
العدوان الغاشم

استهدف العدوان السعودي، الجمعة األحياء السكنية الواقعة شمال مدينة 
حرض بمحافظة حجة بعشرات الصواريخ. وأفاد مصدر محلي بالمدينة أن 
العدوان قصف المنطقة بأكثر من عشرين صاروخًا نوع كاتيوشا، مخلفًا أضرارًا 
فادحة في منازل المواطنين وممتلكاتهم..شن طيران العدوان السعودي، 
الثالثاء الماضي، خمسة عشر غارة على مديريات حرض وحيران ومستبأ 

بمحافظة حجة.
وقــال مصدر بغرفة العمليات المشتركة بالمحافظة ان طيران العدو 
السعودي استهدف بخمس غارات مبنى ادارة أمن بمديرية حرض وعددًا 
من منازل المواطنين. وأوضح أن تلك الغارات تسببت في تدمير مبنى ادارة 
األمن تدميرًا كامًال، كما احدثت الغارات اضرارا بالغة في منازل وممتلكات 
المواطنين. وأضاف المصدر: أن طيران العدو السعودي استهدف عددًا من 
المركبات في مثلث عاهم بثالث غارات، باإلضافة إلى عددا من المناطق في 
مديريتي حيران ومستبأ بسبع غارات متفرقة. إلى ذلك أوضح مصدر محلي أن 
طيران العدوان السعودي شن ٥ غارات على مديرية حرض مستخدما قنابل 
عنقودية، وخمس غــارات على منازل المواطنين بمدينه حرض، وسلسلة 

غارات على منطقة المزرق ومثلث عاهم.
ولفت المصدر إلى أن هذه الغارات الجوية من قبل طيران العدوان السعودي 

أدت إلى تدمير منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.. 
كما شن، األربعاء، أربع غارات على مثلث عاهم بمديرية حرض استهدفت 
المدنيين ووسائل النقل في خط مثلث عاهم الذي يربط العديد من مديريات 
المحافظة. واستهجن المصدر تعمد العدوان استخدام أسلحة محرمة دوليا 
في قصف سكان المناطق والمديريات الحدودية بالمحافظة.. منددا باستمرار 
الصمت الدولي المخزي حول ما يتعرض له أبناء الشعب من حرب إبادة وجرائم 

ضد اإلنسانية من قبل التحالف.
كما شن السبت ٨ غــارات على مديريتي الشاهل وحــرض وغارتين على 

مديرية مستبأ استهدفتا مزرعة دواجن ونفوق ٧ آالف دجاجة.

دعت المستهلكين إلى سداد المديونية
مؤسسة المياه: خسائرنا في العاصمة بفعل العدوان ملياران و٤٣٠ مليونًا

قالت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة 
العاصمة أن خسائر قطاع المياه في العاصمة صنعاء 
جراء العدوان السعودي على اليمن بلغت نحو ٢ مليار 

و٤٣٠ مليون ريال وفقا للتقديرات األولية .
وأوضح مدير عام الشئون الفنية في مؤسسة المياه 
بأمانة العاصمة المهندس عــادل معوضة إن الفرق 
الفنية المتخصصة التي شكلتها المؤسسة لحصر 
األضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المياه والصرف 
الصحي سجلت استهداف العدوان لخزان المياه في 
منطقة النهدين بمديرية السبعين ، واستهداف خزان 
ضخ آخر جديد بنفس المنطقة تم إنشاؤه حديثا بسعة 
٥ آالف لتر مكعب ويستفيد منه ثالثون ألف نسمة 
وكلف إنشاؤه اربعة ماليين دوالر، إضافة إلى تدمير 
وحدة ضخ كانت تغذي منطقة حدة وحارة النصر في 

الصافية والحي السياسي .
وأشار معوضة إلى ان إجمالي خسائر المؤسسة بفعل 
العدوان بلغت حوالى ١٢ مليون دوالر ما يعادل ٢ 

مليار و٤٣٠ مليون ريال .
مؤكدًا أن العدوان السعودي المستمر على اليمن منذ 
نحو تسعة أشهر ألقى بظالله على قطاع المياه مما 
جعل المؤسسة غير قادرة على تلبية طلبات الخدمة 
مما يؤدي إلى حرمان كثير من المشتركين في مناطق 
مختلفة ال سيما المزودين بالخدمة عبر محطة الضخ 

الرئيسية.

وجــدد المهندس معوضة إدانــتــه قصف العدوان 
السعودي الهمجي الذي يستهدف كل مقدرات الشعب 
اليمني وبنيته التحتية بما فيها خزانات ضخ المياه 
دون مراعاة لحرمة حياة الناس كون استهداف خزانات 
المياه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر باعتبار 
المياه أساس الحياة، مؤكدًا أن قصف وتدمير خزانات 
المياه يدل على همجية وحقد العدوان السعودي على 

اليمن وشعبه الصامد.

كـــمـــا جــــــدد الــمــهــنــدس 
مــعــوضــة دعــــوة الــمــؤســســة إلـــى كــافــة المواطنين 
المشتركين والمستفيدين من خدماتها إلى االستشعار 
بالمسئولية الوطنية والتعاون معها من خالل اإلسراع 
فــي تسديد مــا عليهم مــن الــتــزامــات مالية للحفاظ 
على المؤسسة حتى تتمكن من أداء واجبها واإليفاء 

بمتطلبات المياه والحفاظ على المصلحة العامة.
يذكر أن المديونية المستحقة لمؤسسة المياه 

لمشتركين- كبار  ء على جميع ا بالعاصمة صنعا
المستهلكين والمؤسسات الحكومية والوزارات- زادت 
السنوات األخيرة حيث بلغت نحو ٨ مليارات ريال 
حتى اآلن نصف المبلغ المذكور مديونية مستحقة 
للمؤسسة من عام ٢٠١١ حتى العام الجاري، منها ٦ 
مليارات ريال مديونيات متراكمة على المشتركين من 
السنوات السابقة وحتى االن و٢ مليار ريال مديونية 

على المؤسسات الحكومية.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على جبل المحاقرة، 
ما أدى إلى إحداث أضرار في مراعي األغنام واألراضي الزراعية.

كما جدد قصفه على العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات 
المكثفة عددًا من المناطق في مديرية السبعين ومنطقة عطان.

وأوضــح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران الــعــدوان السعودي 
استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين بغارات وقنابل قوية االنفجار 
واستهدفت الغارات منطقة عطان مما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل 
المواطنين والمباني المجاور بتلك المناطق وأوضح مصدر أمني أن طيران 
العدوان السعودي عــاود ظهر ذات اليوم استهداف منطقة النهدين 

بمديرية السبعين بعدة غارات للمرة الثانية، ما أدى إلى تضرر عدد كبير 
من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة.

أما األربعاء فقد استشهد مواطن وجرح اثنان آخران، جراء غارة لطيران 
العدوان استهدفت قرية ضالع- مديرية همدان بمحافظه صنعاء.

كما شن طيران العدوان السعودي، الجمعة، غارتين على مديرية سنحان 
بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر امني أن طيران العدوان استهدف مخزنًا 
للمحروقات تابع لشركة يمن موبايل في جبل حروة، ما أدى إلى احتراق 
المخزن بالكامل.. واستنكر المصدر همجية العدوان وتعنته واستمراره 
في استهداف مقدرات اليمن وبنيته التحتية.. داعيًا المجتمع الدولي 

والمنظمات اإلنسانية وكل األحرار إلى التدخل إليقاف العدوان على يمن 
الحكمة واإليمان.

كما شن طيران العدوان السعودي -السبت- غارات على مديرية همدان 
بمحافظة صنعاء. وأوضــح مصدر أمني أن طيران الــعــدوان السعودي 
استهدف منطقة مــدام وضــالع، مخلفًا اضــرارًا في االراضــي الزراعية و 

مراعي االغنام.
كما شن السبت ٤ غــارات على شبكة االتصاالت بفرضة نهم دمرت 

بالكامل.
كما استهدف منطقة وادي احمد  و دارس اآلهلتين بالسكان.

مقاتالت آل سعود تواصل قصف صنعاء


