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يـة لـلبـطاقـة الـذكيـة (مـحدودة مـخـتلـطة) تـعلن الـشـركة الـعـا
واد (االت ومعدات عدد وقوالب اجراء مزايدة علنـية لبيع ا
اجـهزة تـكيـيف وتـبريـد حاسـبـات الكـترونـيـة  االت حاسـبة
وكاتبـة واستنساخ ادوات واجهزة مـكاتب) فمن لديه الرغبة
بـالشراء احلـضور الى مـقر الـشركـة الكائـن في الكرادة داخل
الـفـرع االول عـلى جهـة الـيـم عـنـد دخـول الـكرادة داخل من
ساحـة كـهرمـانة مـن تاريخ نـشـر االعالن ولغـايـة يوم الـسبت
زايدة صادف 2018/6/30 الساعة 11:00 صباحا تاريخ ا ا

ستمسكات الثبوتية االتية:  مستصحبا معه ا
دنية اصل وصورة. - هوية االحوال ا

- شهادة اجلنسية العراقية اصل وصورة.
- الـبطـاقـة الـوطـنـيـة ان وجـدت حتل بـدال من هـويـة االحوال

دنية وشهادة اجلنسية. ا
- بطاقة السكن.

فعلى الـراغب بالشـراء والتسجيل واحلصـول على تفاصيل
ـواد مــراجـعـة مـقـر الـشــركـة جلـنـة الـبــيع وقـسم اخلـدمـات ا
ـواد خالل مدة اقصاهـا عشرةايام االدارية ويلـتزم باستالم ا

من دفع بدل البيع.
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 يواجه السكان غـير القادرين على
الفرار من مـدينة احلديـدة قصفا ال
ـيـاه الـنـظـيـفـة يـهـدأ ونـقـصـا في ا
فـضال عن انـقــطـاع الـكــهـربـاء في
الــوقت الـذي يـقـاتل فــيه الـتـحـالف
الــعـربي النــتـزاع الــســيـطــرة عـلى
يناء اليمـني الرئيسي من قبضة ا

تحالف مع إيران. احلوثي ا
وقال عاصم محمد ( 30عاما) وهو
صــيـــدلي عــبـــر الــهــاتف ”نــســمع

صوت انفجارات طوال الوقت.“
ــيـاه مــنـذ وأضـاف ”لم تـصــلــنـا ا

ثالثة أيام.“
ومـحـمـد وزوجته وطـفـلـته البـالـغة
من الـعـمـر سـتـة أشـهـر ضـمـن عدد
مـتـنـاقص من الـسـكـان الـذين بـقوا
في منـطقـة احلوك احملـصورة ب
طـار الذي سـيطر عـليه الـتحالف ا
ـيـنــاء الـبـحـري هـذا األسـبــوع وا
الهدف األكبر للهجوم العسكري.
وبـعض األســر مـثل أســرة مـحــمـد
غــيــر قـادرة عــلى الــفــرار ألســبـاب
ـال الـكـافي أو مــنـهـا عـدم وجـود ا
بــــســـبـب الـــعــــمـل أو الـــتــــزامـــات

شخصية أخرى.
ورفع الــســائـقــون الــذين يـنــقــلـون
الــفــارين من احلــديــدة األجـرة إلى
عـركة أكـثر من مـثلـيـها مـنذ بـدء ا
سـتشـفى الذي يـعمل بـينـما هـدد ا
ـوظــفـ بــالـفـصل إذا به مـحــمـد ا

تغيبوا لفترات طويلة.
وقـال مـحـمد ”الـكـهـربـاء مـقـطـوعة
ديـنة مـنذ ثالثة أيضـا في معـظم ا
أيـــام وفي بـــعض األحـــيـــاء مـــنــذ

ياه أسبوع.“وأرجع سبب نقص ا
إلى األضرار التي حلقت باألنابيب
والـتي يـقول مـوظـفـو اإلغاثـة إنـها
نــــتــــجـت عن حــــفــــر احلــــوثــــيـــ
للخـنادق. ولم يتـسن الوصول إلى

مسؤول حوثي للتعليق.
wÐdŽ n U%

وأطــلق الـتـحـالف الـعـربي بـقـيـادة
السعـودية واإلمارات هـجومه على
ـاضي سـعـيـا احلـديـدة األسـبـوع ا
لـعزل احلـوثيـ الذين يـسيـطرون
عـلـى الـعـاصــمـة صــنـعــاء ومـعـظم
ــأهـولــة بــالـســكـان عن ــنـاطق ا ا

العالم اخلارجي.
ـتـحـدة أن تـسـبب وتـخـشى األ ا
احلـــمــلــة كــارثــة فـي الــبــلــد الــذي
يـعـاني أزمـة إنـسانـيـة هي بـالـفعل
األسـوأ في الــعــالم إذ يــعـتــمـد 22
ساعدات بينما ني على ا مليون 
يُــعــتــقــد أن مــا يــقــدر بــنــحـو 8.4
مـلـيـون نـسـمـة عـلى شـفـا اجملـاعة.
ـــيـــنـــاء هـــو شـــريـــان احلـــيـــاة وا

الرئيسي للسكان.
وقـالت لـيـز جـرانـدي مـنـسـقة األ
ـتـحــدة لـلـشـؤون اإلنــسـانـيـة في ا
الــيـــمن لــرويـــتــرز يـــوم اجلــمـــعــة
نـرصــد مـســتـويــات مـرتـفــعـة من”

سوء التغذية“
وأضافت ”من ب كل األمـور التي
نخـشاها ال شيء أكـثر أهـمية اآلن
ا من احتمال تفشي الكوليرا... ر

يتأثر مئات اآلالف.“
ويستخدم سـكان احلديدة منذ عام
مـولـدات خـاصـة لـلـحـصـول 2015
عـلى الكـهـرباء. لـكن الـهجـوم الذي

بـدأ هذا الـشهـر جـعلـهم يواجـهون
صـعــوبـة في احلـصـول عـلى وقـود

الديزل الضروري لتشغيلها.
وتـــــرتـــــفـع درجـــــات احلـــــرارة في
الــصـــيـف في الـــيــمـن لــتـــتـــجــاوز
األربــعـ درجــة مـئـويــة في الـظل
وهـــو مــا قــد يـــســاعـــد إلى جــانب
ـيـاه الـنـظـيـفـة في انـتـشار نـقص ا

األمراض.
وتـعهد الـتحـالف بعـمليـة عسـكرية
يناء دون سريعـة للسـيطرة عـلى ا
ـديـنـة وذلك لـتـقـليل دخـول وسط ا
ــدنــيــ اخلــســائــر في صــفــوف ا
واحلــــفــــاظ عــــلى تــــدفق الــــســــلع

األساسية.
ــسـؤول في وقــال مـحــمــد قــاسم ا
الـلـجـنـة الدولـيـة لـلصـلـيب األحـمر
في احلـديـدة لـرويـتـرز بـيـنـمـا كـان
مـوظـفـو اإلغـاثـة يـوزعـون أكـيـاسـا
نـشآت إنه من الـطعـام في إحـدى ا
 نقل عشرات األسـر النازحة إلى

دينة. مدارس في ا
وقـالت امـرأة بـيـنـمـا كـانت تـنـتـظر
لـلـحـصـول عـلى حـصـتـهـا ”هـربـنا

ا علينا من مالبس فقط.“
—UBŠË ÕËe½

ـــتــحــدة وقـــدرت مــنـــســقــة األ ا
لـلشـؤون اإلنسـانيـة عدد الـنازح

ـا يــتـراوح بـ 50 من احلــديـدة 
ألـــــفــــا و 60ألـف شــــخـص. وقــــال
ي إن تصاعد برنامج األغذية الـعا
الــقـتــال قــد يـتــســبب في نـزوح أو
حـصــار مـا يـصل إلى  1.1مـلـيـون
شخص في مدينة احلديدة بحاجة

إلى مساعدة غذائية عاجلة.

وأفرغت سـفيـنتان  50ألف طن من
الـقـمح إجـمـاال في مـيـنـاء احلـديدة
هــذا األســبــوع. وأضــاف بــرنــامج
ي في بـيان أن سفينة األغذية العا
ثالثة حتمل  25ألف طن من القمح
مـوجـودة حالـيـا في منـطـقة تـابـعة

يناء. للتحالف تستعد للرسو با
«dO u  —UA²½«

حــــذرت جــــرانــــدي من انــــتــــشــــار
الــكــولــيــرا ”بــســرعــة الــبــرق “إذا
ـيــاه ومـا لم يـتم انـهـارت شــبـكـة ا
اتــخـاذ إجــراء لـلــتــصـدي لــلـوضع

على الفور.
ـتـحـدة ويـقـدر مـسـؤولـون بـاأل ا
ــــــكن فـي أســـــوأ أن الــــــقــــــتـــــال 
الـــتــصـــورات أن يـــزهق أرواح مــا
يــــــــصـل إلى  250ألـف شــــــــخص
خاصة إذا حدث وباء لـلكوليرا في
ـنـطـقـة الـتـي تـعـاني من انـتـشـار ا
الــفـقــر عــلى نــطـاق واسـع.وتـدخل
الـتـحــالف بـقـيـادة الــسـعـوديـة في
احلــــرب عـــام  2015 لــــوضع حـــد
ـراكـز لـسـيــطـرة احلـوثـيــ عـلى ا
الــســكــانــيــة الــرئــيــســيــة وإعــادة
ـعتـرف بـهـا دولـيا إلى احلـكـومـة ا
الـــســـلــــطـــة. واســـتـــعـــادت قـــوات
الـــتــحــالـف مــعــظم اجلـــنــوب قــبل
دخــول احلـرب الـتي يـنـظـر إلـيـهـا
عـــلى نـــطــاق واسع بـــاعــتـــبــارهــا
صـراعـا بـالـوكـالـة بـ الـسـعـودية

وإيران حالة من اجلمود.
نـــازح يـــحــصـل عــلـى مــســـاعــدات
غـــذائــيـــة من الـــلــجـــنـــة الــدولـــيــة
لـــلـــصــلـــيب األحـــمـــر في مـــديـــنــة
احلـديـدة الـيـمـنـيـة يـوم اخلـمـيس.

تصوير عبد الله زياد - رويترز.
وفـرت بـعض األسـر من الـقـتال في
احلـــديـــدة طـــلـــبــــا لـــلـــسالمـــة في
الـعـاصـمـة صـنـعـاء الـتي يـسـيـطـر
عــلــيـهــا احلـوثــيــون بـيــنــمـا اجته
ـــة ووصــاب وهي آخـــرون إلى ر
أيضا ضمن مـناطق يسيطـر عليها

احلوثيون.
وقــال مـروان وهـو أحــد الـنـازحـ
من احلـديـدة ”قـالــوا لـنـا إن هـنـاك
ـكـنـنـا التـسـجـيل لـديـها مـنظـمـة 
كنازح هـنا لكن الله أعلم .“كان
مـــــراون يــــقف مـع رجــــال آخــــرين
يـصــطـفــون في مـدرســة بـصــنـعـاء
لـتـسـجـيل أسـرهم لـلـحـصـول عـلى
مـساعـدات بـينـما جـلـست النـساء
عـلى أرض الـفصـول الـدراسـية في
حـ كــان أطـفــالــهم حـفــاة األقـدام

يلعبون باجلوار.


