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تجريبي

إغاثة طبية دولية في مطار صنعاء

األحد، ٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

جنیف، صنعاء، عدن - «الحیاة»، رويترز 

قال مسؤولون في األمم المتحدة إن عمال إغاثة إنسانیة وصلوا أمس إلى مطار العاصمة
الیمنیة صنعاء حاملین معھم إمدادات طبیة. ورحبت منظمات اإلغاثة الدولیة بقرار التحالف

العربي السماح بدخول المساعدات.
وقالت منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونیسیف) إن إحدى الرحالت حملت «أكثر من 15
طناً» من األمصال ستكفي نحو 600 ألف طفل لتحصینھم ضد الدفتريا والتیتانوس وأمراض

أخرى.
وأشارت المنظمة في تغريدة على حسابھا على «تويتر» إلى أن «الحاجات ضخمة وھناك
الكثیر الذي يمكن فعله من أجل أطفال الیمن». وقال مدير مطار صنعاء خالد الشايف إن
رحلة تقل ثمانیة موظفین من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھبطت أيضاً في المطار،

إضافة إلى شحنة األمصال.
وكان ناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعیة صرح أول من أمس (الجمعة) بأنه جرى
إصدار 82 تصريحاً لبعثات اإلغاثة الدولیة منذ 4 من الشھر الجاري بالھبوط في مطار صنعاء

ولسفن بالرسو في میناء الحديدة، الذي يدخل منه 80 في المئة من اإلمدادات الغذائیة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقید ركن تركي المالكي في بیان نشرته السفارة

السعودية في واشنطن، إن التصاريح تشمل السماح لسفینة تحمل 5500 طن متري من
اإلمدادات الغذائیة بالرسو في الحديدة. وقال مسؤولون في المیناء أمس، إنه لم تصل بعد

أي سفینة، ولیس من المتوقع رسو أي سفن في وقت قريب.
وطلب التحالف من األمم المتحدة إرسال فريق لمناقشة سبل دعم آلیة التحقق والتفتیش

التي تم االتفاق علیھا عام 2015 للسماح للسفن التجارية بدخول میناء الحديدة.
إلى ذلك، أعلن الجیش الیمني مقتل 167 من مسلحي المیلیشیات االنقالبیة خالل

مواجھات عنیفة شھدتھا 7 محافظات يمنیة األسبوع الماضي. وأشار موقع «سبتمبر.نت»
التابع للجیش، إلى أن من بین القتلى 6 من القیادات المیدانیة للحوثیین قتلوا في المعارك

والغارات على مختلف الجبھات.
وأضاف التقرير أن محافظة البیضاء احتلت المركز الثاني في حصیلة قتلى الحوثیین بعد

صنعاء، إذ قتل فیھا 39، تلیھا مديرية میدي بـ24 قتیالً.
كما تمكن الجیش الوطني في مديرية صرواح (غرب محافظة مأرب) من صد ھجوم

للمیلیشیات وتحقیق تقدم میداني في جبل مرثد االستراتیجي إثر مواجھات استمرت
ساعات. وقال مصدر میداني لـ «سبتمبر.نت» إن أفراد الجیش تمكنوا اللیلة قبل الماضیة

ق ف ف ق ً
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من تحرير إحدى التباب التابعة لجبل مرثد، تزامنا مع قصف مدفعي استھدف مواقع
المیلیشیات بھیالن ومواقع أخرى.

وأكد المصدر أن المیلیشیات االنقالبیة كانت تستخدم التبة التي حررھا الجیش الستھداف
بعض مواقعه.

ونجح الجیش في تحويل ھجوم المیلیشیات إلى ھجوم عكسي، تمكن خالله من تحقیق
تقدم میداني، وقتل ما ال يقل عن 10 من عناصر المیلیشیات وجرح العشرات.

وأكد المصدر مصرع أحد القیادات المیدانیة للمیلیشیات، ويدعى محمد أحمد القبتین، الذي
ينتمي لبالد الروس في صنعاء، نتیجة القصف المدفعي الذي رافق عملیات الجیش في

صرواح.
وكان الرئیس الیمني عبدربه منصور ھادي وجه رئیس وزرائه الدكتور أحمد بن دغر أمس
ووزارة المالیة والبنك المركزي بسرعة صرف مرتبات شھر للقوات المسلحة واألمن ابتداء

من الیوم (األحد).
وكلف بن دغر رئیس األركان العامة ونائبه باتخاذ اإلجراءات لضمان سرعة صرف المرتبات

لضباط وصف ضباط وجنود الجیش وأسر الشھداء.

 
 


