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الثورة / ماجد الكحالني
ــة متفرقة  ــكرية نوعي ــات عس عملي
ــان أمس  ــش واللج ــال الجي ــنها أبط ش
ــدو  ــركات الع ــتهدفني تح ــة مس الجمع
ــم يف أكرث من موقع  ــم وآلياته وتجمعاته

بنجران وعسري وجيزان.
ــؤول  ــكري مس ــح مصدر عس وأوض
ــاً نصبه أبطال الجيش  أن كميناً محكم
ــركا  تح ــتهدف  اس ــعبية  الش ــان  واللج

عسكرياً سعودياً يف نجران.
ــن جنود  ــدر مقتل عدد م ــد املص وأك
ــني  آليت ــري  وتدم ــعودي  الس ــش  الجي
ــم نفذه  ــني محك ــالل كم ــكريتني خ عس
ــاد  ــة الحم ــان يف منطق ــش واللج الجي
ــة  صاروخي أن  إىل  ــريا  مش ــران,  بنج
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ومدفعي

ــود  للجن ــات  تجمع ــس  أم ــتهدفت  اس
ــواز واملخروق  ــعوديني يف مواقع الف الس
ــث الهجله بعدد  ــة ومثل ــة والرشف ونهوق
ــف  وقذائ ــا   الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م
ــان  جندي ــي  لق ــني  ح يف  ــة   املدفعي
ــعوديان مرصعهما قنصا غرب موقع  س

مثعن وخلف الشبكة العسكريني.
ــال  ابط ــن  تمك ــل  متص ــياق  س ويف 
ــال  ــعبية من إفش الجيش واللجان الش
ــش  الجي ــة  ملرتزق ــلل  تس ــة  محاول
السعودي باتجاه جبال عليب بمحاذاة 
ــكرية نوعية خلفت  نجران بعملية عس
ــم وإصابات  ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت

مبارشة يف آلياتهم.
 وأوضح املصدر أن عدًدا من الجنود 
ــعوديني لقوا مرصعهم يف استهداف  الس
يف  ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تحصين

ــة وتجمعات لهم  مواقع متفرقة بالغاوي
يف الجوازات بالطوال جيزان.

ــدر أن عدًدا من مرتزقة  وأضاف املص
ــوا  مرصعهم يف  ــعودي لق ــش الس الجي
ــمال  ــتهداف تجمعاتهم وآلياتهم ش اس

صحراء ميدي.
ــة للجيش  ــت مدفعي ــاء دك  ويف األثن
واللجان الشعبية أمس مرابض مدفعية 
ــه يف منفذ  ــعودي ومرتزقت ــش الس الجي
ــن  بالتزام ــتهدفت  واس ــري  بعس ــب  عل
ــة  ــة مخلف ــارض رشق الربوع ــة الع رقاب
ــب  قتىل وجرحى يف صفوف العدو حس

املصدر.
ــتهداف تجمعات للجنود  كما تم اس
ــن  ــدد م ــة بع ــعوديني رشق الربوع الس
ــعودي  قذائف املدفعية ولقي جندي س
مرصعه قنصاً يف منفذ علب السعودي .
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ــرية  مس ــس  أم ــرص  ع ــاء  صنع ــة  العاصم ــهدت  ش
ــار والحظر وقطع  ــدة بعنوان " الحص جماهريية حاش

الرواتب صنع مجاعة يف اليمن" .
ــدوان  ــتمرار الع ــرية اس ــاركون يف املس ــتنكر املش واس
ــر الظالم الذي  ــي والحصار والحظ ــعودي األمريك الس
ــذ  ــي من ــعب اليمن ــىل الش ــدوان ع ــف الع ــه تحال فرض
ــازر يندى لها جبني  ــني، وما يرتكبه من جرائم ومج عام

اإلنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.
ورفع املشاركون يف املسرية األعالم الوطنية وشعارات 
ــع الدويل املخزي  ــدة صمت املجتم والفتات، نددت بش
ــعودية من  ــف العدوان بقيادة الس ــا يرتكبه تحال إزاء م
ــا يفرضه من  ــق اليمنيني وم ــة بح ــادة جماعي ــرب إب ح
ــاء  ــع وإركاع أبن ــة لتجوي ــادي يف محاول ــار اقتص حص

الشعب اليمني.
ــك  البن ــل  بنق ــددة  املن ــات  الهتاف ــاركون  املش وردد 
ــراءات املمنهجة من قبل تحالف  املركزي اليمني واإلج
ــة  ــرب االقتصادي ــتمرار الح ــعودي يف اس ــدوان الس الع
ــف من معاناة ماليني  ــعب اليمني والذي ضاع عىل الش
ــوء التغذية لدى  ــاهم يف ارتفاع حاالت س ــني وس اليمني

األطفال والنساء.
ــع  ــدة املجتم ــم املتح ــن واألم ــس األم ــوا مجل وطالب
ــة  الدولي ــان  اإلنس ــوق  حق ــات  منظم ــة  وكاف ــدويل،  ال
ــع الحصار عن  ــاف العدوان ورف ــة، رسعة إيق واإلقليمي
ــرف اآلخر يف عدن  ــط عىل الط ــعب اليمني والضغ الش
ــي الدولة  ــرصف رواتب موظف ــكل عاجل ب ــه بش وإلزام
ــا تعهد به الفار  ــب م يف مختلف املحافظات وذلك حس

هادي أثناء نقل البنك املركزي اليمني.
ــدة أكد عضو رابطة علماء اليمن  ويف املسرية الحاش
ــعب اليمني  ــدرك الش ــي أهمية أن ي ــؤاد ناج ــيخ ف الش
ــذي يحاربه ويحارصه ويقتله  ويعي العدو الحقيقي ال
ــون أبناء اليمن عىل وعي وبصرية  .. وقال " يجب أن يك
ــرف أن العدو  ــا ويقتلنا وأن نع ــن يحاربنا ويحارصن بم
ــا طائراته  ــدو الذي تقصفن ــع املرتبات هو الع ــذي من ال

ويحارص املطارات ويتآمر عىل أقوات املواطنني".
وأضاف" هذه هي معركة الوعي أوال، ولن نكون كبني 
ــة يتطريوا بموىس  ــن إذا أصابتهم مصيب ــل الذي إرسائي
ــذا العرص  ــرف أن عدونا، فرعون ه ــا نع ــن معه وإنم وم
ــك الحرمات وتعدى  ــاء وانته الذي قتل األطفال والنس

كل الخطوط الحمراء ".
ــرية يف هذه املعركة  ــيخ ناجي إىل أن البص ــار الش وأش
ــة التي تكذب  ــل اإلعالمي لقنوات الفتن ــة التضلي معرف
ــارا .. مؤكدا  ــال ونه ــن الكذب لي ــتحي م ــذب وال تس وتك
ــي تديرها كربى دول  ــتوى املعركة الت ــوف عند مس الوق
ــلحة، ضد الشعب  ــتخدم فيها أحدث األس العالم وتس

اليمني .
ــدون  ــدون ويحش ــاء اليمن يحتش ــار إىل أن أبن وأش
ــن واألرض  ــاع عن الوط ــات للدف ــال إىل كل الجبه الرج
ــتجديها مقاتلني  ــدول يس ــلمان يجوب ال والعرض وس

ليقاتلوا بدال عن جيشه املهزوم .
ــدون  ــك القاع ــر أولئ ــاذا ينتظ ــول " م ــاءل بالق وتس
ــة  والهمجي ــية  الوحش ــن  م ــني  عام ــد  بع ــون  والنائم
ــت قلوبهم  ــتيقظت ضمائرهم وعرف ــا اس ــار، أم والحص
ــؤولية خالل  ــعروا املس ــا استش ــن الباطل، أم ــق م الح
ــال والعتاد  ــات بالرج ــد الجبه ــادرة لرف ــني يف املب العام

للدفاع عن الوطن ومواجهة العدو".
وشدد عضو رابطة علماء اليمن عىل رضورة أن تكون 

ــرص عىل تكون  ــات، مواجهة العدوان والح أول األولوي
ــا أكرب املناصب يف الرشف  املناصب يف املتارس باعتباره

والعزة والتنافس عىل صد الغزاة ودحر املعتدين .
ــع املدني اللتان  ــارت كلمتا منظمات املجتم فيما أش
ــع الحظر عن  ــو حملة رف ــاح املودع وعض ــا وض ألقاهم
ــا يتعرض له  ــني جمعان، إىل م ــاء الدويل أم ــار صنع مط
ــفن  ــن منذ عامني من حصار جماعي عرب منع الس اليم
ــدويل وحصار  ــاء ال ــار صنع ــول وإغالق مط ــن الدخ م
ــعب  ــوارد أبناء الش ــىل م ــق ع ــة والتضيي ــذ الربي املناف
اليمني ونقل البنك املركزي وانعكاسات ذلك عىل تعذر 
ــليم املرتبات ملليون و200 ألف موظف حكومي منذ  تس

ستة أشهر.
ــراف واملواثيق  ــع األع ــك جريمة تتناىف م ــربا ذل واعت

ــة  أهمي إىل  ــارا  وأش  .. ــانية  واإلنس ــة  الدولي ــني  والقوان
ــن التكييف القانوني لهذه الجريمة  التوضيح للعالم ع
ــت اتفاقية منع  ــادة جماعية، حيث نص أنها جريمة إب
ــب عليها والتي أقرتها  ــة اإلبادة الجماعية املعاق جريم
ــمرب  ــخ 9 ديس ــدة بتاري ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي
ــة  جريم أن   " ج   " ــرة  الفق ــة  الثاني ــا  مادته يف   1948
ــي إخضاع الجماعة عمدا لظروف  اإلبادة الجماعية ه
ــا أو جزئيا "،  ــراد تدمريها املادي كلي ــية معينة ي معيش
ــا معظم دول العالم وبينها  وهذه االتفاقية وقعت عليه

دول العدوان عىل اليمن.
ــايس  ــص النظام األس ــان " ن ــودع وجمع ــح امل وأوض
ــة الجنايات الدولية يف املادة 6 أن جريمة اإلبادة  ملحكم
ــه الفقرة 6 من  ــا نصت علي ــواع، من بني م ــة أن الجماعي

املادة أن اإلبادة الجماعية فرض أحوال معيشية يقصد 
بها التسبب عمدا يف إهالك مادي األركان ثم حدد أركان 
ــية  ــرض مرتكبو الجريمة أحواًال معيش الجريمة أن يف
ــخاص من  ــرث وأن يكون األش ــخص أو أك معينة عىل ش

املنتمني لجماعة قومية أو دينية معينة " .
ــقط واقعا  ــوص واالتفاقيات تس ــدا أن تلك النص وأك
ــا  ــا بحصاره ــة معه ــدول املتحالف ــعودية وال ــىل الس ع

للشعب اليمني وإهالك اليمنيني .
ــا يحصل يف اليمن  ــؤولية م وحمال األمم املتحدة مس
ــودع  ــال امل ــار .. وق ــة وحص ــادة جماعي ــم إب ــن جرائ م
ــث  ــي وباح ــكل حقوق ــخ ول ــجل للتاري ــان " نس وجمع
وأكاديمي وناشط وللجميع أن األمم املتحدة ومنظمتها 
ــاركة يف الحصار واإلبادة الجماعية  والدول الغربية مش

ــات بصمتها  ــي وقطع املرتب ــعب اليمن ــق أبناء الش بح
املطبق عىل ذلك ".

ــع  ــان رف ــوق اإلنس ــة لحق ــات الدولي ــا املنظم وطالب
ــف العدوان  ــم تحال ــم عن جرائ ــة للعال ــر حقيقي تقاري
ــودع وجمعان كافة أبناء  ــعودية، كما دعا امل بقيادة الس
ــدول العربية  ــعوب ال ــات اليمنية يف الخارج وش الجالي
ــرات  ومظاه ــات  وقف ــم  تنظي إىل  ــم  والعال ــالمية  واإلس

للمطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمنيني.
ــدة  ــرية الجماهريية الحاش وأكد بيان صادر عن املس
ــعب  ــق عىل الش ــار الخان ــافر والحص ــدوان الس أن الع
ــالمية  ــع اإلس ــه كل الرشائ ــني حرمت ــذ عام ــي من اليمن
والقوانني اإلنسانية .. الفتا إىل أن االستمرار يف الحصار 
الذي سيؤدي إىل زيادة املجاعة إنما هو تكتيك أمريكي 

سعودي يتزامن مع دعمهما لإلرهاب العاملي .
ــعب اليمني لن ينكرسوا  ــح البيان أن أبناء الش وأوض
ــات .. مؤكدا صمود أبناء اليمن يف  مهما بلغت التضحي
مواجهة العدوان والحصار الصهيوني جيال بعد جيل .
ــعة  ــف العدوان وجرائمه البش ــني أن حصار تحال وب
ــتهداف  التي يرتكبها بحق اليمنيني وآخرها جريمة اس
ــزرة بحق أكرث من  ــبعة صيادين وكذا املج ــة وس الخوخ
ــتعزز وستدفع الشعب  ثالثني مهاجرا صوماليا، إنما س
ــرد عىل تلك  ــرشف بزخم أكرب لل ــات ال ــي إىل جبه اليمن

الجرائم.
وطالب البيان بمحاكمة الفار هادي الذي تعهد أمام 
ــي الدولة .. كما  ــع مرتبات كل موظف ــم املتحدة بدف األم
طالب أحرار العالم بالضغط عىل دول العدوان إليقاف 
ــي الذي  ــعب اليمن ــن الش ــار ع ــع الحص ــا ورف عدوانه
ــف إىل جانب  ــانده ومن وق ــىس من وقف معه وس لن ين

تحالف العدوان.
ــتمر  ــدوان " إنه مهما اس ــوى الع ــد البيان لق ــا أك كم
ــم وحصاركم ومهما كانت التطورات فليس أمام  عدوانك
الشعب اليمني إال الجهاد والصرب والصمود وهو طريق 
ــال للتفريط يف ذلك َلن  ــزة والكرامة والحرية وال مج الع
ــاَر ُثَمّ َال  ــُم اْألَْدَب ــْم ُيَوُلّوُك ــْم إَِالّ أًَذى َوإِن ُيَقاِتُلوُك وُك َيُرضُّ

وَن". ُينَرصُ
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تتعاىل الدعوات والتحذيرات الدولية من 
حلول كارثة إنسانية يف اليمن هي األسوأ يف 
العالم بسبب العدوان السعودي األمريكي 
ــف العدواني ترص عىل  ــادة التحال إال أن ق
يف  ــتمرار  واالس ــرات  التحذي كل  ــل  تجاه
ــكري وحصارها االقتصادي  عدوانها العس

الشامل منذ عامني.
ــم املتحدة لألغذية  ــذرت منظمة األم وح
ــن ثلثي  ــرث م ــن أن أك ــاو) م ــة (الف والزراع
ــوع  الج ــر  خط ــم  يتهدده ــن  اليم ــكان  س
ــكل عاجل إىل مساعدات  ويحتاجون "بش
ــه حالياً  ــربة أن اليمن يواج ــة"، معت عاجل

"إحدى أسوأ أزمات الجوع يف العالم".
وقالت املنظمة يف بيان أن "انعدام األمن 
ــن 17 مليون  ــدد أكرث م ــاد يه ــي الح الغذائ
ــخص يف اليمن وتعاني 20 محافظة من  ش
ــة الطوارئ أو  ــل 22 يف اليمن من مرحل أص
ــن الغذائي،  ــل انعدام األم ــة من مراح األزم
ــكان اليمن خطر  ــه أكرث من ثلثي س ويواج
إىل  ــل  عاج ــكل  بش ــون  ويحتاج ــوع  الج
ــاعدات إلنقاذ أرواحهم والحفاظ عىل  مس

سبل معيشتهم".
ــة بأن  ــة وحقوقي ــات دولي ــد منظم وتؤك
ــذي دأب عليه العدوان  ــري املمنهج ال التدم
ــن جعلها يف الئحة  ــى التحتية يف اليم للبن
ــهدها  ــانية التي يش ــات اإلنس ــوأ األزم أس

العالم منذ الحرب العاملية الثانية.
ــان  ــت الجامعة العربية عىل لس وتجاهل
ــع  الوض ــط  أبوالغي ــد  أحم ــام  الع ــا  أمينه
ــاني الكارثي يف اليمن واكتفى بدعوة  اإلنس
ــدويل لنجدة  ــع ال ــة واملجتم ــدول العربي ال

الصومال.
ــة هجوماً  ــائل إعالم أمريكي ــنت وس وش
ــب متهمة  ــس دونالد ترام ــاً عىل الرئي الذع
إياه بعدم االكرتاث ألكرب الكوارث اإلنسانية 

يف العالم.
ــال موقع ”ديموكرايس  ويف هذا الصدد ق
ــة  ــه كارث ــم يواج ــي إن العال ــاو“ األمريك ن
ــذ نهاية  ــرب األخطر من ــوم تعت ــانية الي إنس
الحرب العاملية الثانية، حيث أن 20 مليون 
ــا  ــوت جوع ــر امل ــون لخط ــخص معرض ش
ــوب  ــا وجن ــال ونيجريي ــن والصوم يف اليم
ــودان، ويف الوقت نفسه الرئيس دونالد  الس
ــىل الالجئني ويقطع  ــق الباب ع ترامب يغل

تمويل املساعدات.
ــبعة ماليني  ــرايس ناو أن س وذكر ديموك
ــون يف خطر املوت  ــخص يف اليمن يعيش ش
ــم أطفال، وما يقرب  جوعا، 2.2 مليون منه
ــال  ــؤالء األطف ــن ه ــون م ــف ملي ــن نص م
ــة الحاد،  ــوء التغذي ــدة من س ــون بش يعان
ــر مجلس  ــارني مدي ــال جويل ش ــث ق حي
ــدة األمريكية إنه  الالجئني بالواليات املتح
إذا استمرت الحرب فالناس سوف يموتون 
ــك يف  ــة، وال يوجد هناك أي ش ــن املجاع م
ــيلة إلنهاء  ــذا يجب البحث عن وس ذلك، ل
الحرب عىل اليمن، وهي خطوة تبدأ بوقف 
ــعودية التي  ــة العربية الس ــليح اململك تس
تقصف اليمن بال رحمة، ولكن بدال من ذلك 
التقى الرئيس ترامب يوم الثالثاء يف البيت 
ــعودي  ــب ويل العهد الس ــع نائ ــض م األبي
ــلمان، حيث ورد  ــر الدفاع محمد بن س وزي
ــات الذخائر  ــتئناف مبيع ــا اس أنهما ناقش

املوجهة بدقة إىل السعودية.
ــة  ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــا حث بدوره
ــلحة الجديدة،  ــات األس ــب ملنع مبيع ترام
ــة  ــات العربي ــليح الحكوم ــربت أن تس واعت
مثل السعودية والبحرين مخاطرة وتواطؤ 

يف ارتكاب جرائم الحرب.
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اإلفراج عن
م   االسم     املحافظة   املديرية

1 - سلطان حمود صالح الكول    صنعاء   بني بهلول
2 - محمد صالح يحيى عيل الرشيف   الجوف  الغيل

ــاء     ــي    صنع ــد القديم ــن محم ــه عبدالرحم 3 - ط
شعوب

4 - حسان صالح حسان أحمد وايف   صنعاء    نهم
5 - صالح الدين محمد حسن جيالن   الحديدة   برع
6 - فكري عبدالله عيل صالح العمدي   ذمار    عنس

7 - وليد أحمد عيل الدوماني   عمران   مسور
8 - نجيب يحيى هادي أحمد الكرشي    عمران   ثال

ــاوي   صنعاء    ــني الض ــرص مصلح عبدالله حس  9 - ن
الحيمة الداخلية

10 - غازي قاسم عيل البخيتي    ذمار    يريم
11 - عيل صالح أحمد عيل مطهر   مارب   رصواح

ــار   ــيالني   ذم ــد الس ــعيد أحم ــى س ــيل يحي 12 - ع

ضوران
ــعبي   حجة   ــارب الش ــني ه ــد حس ــر محم 13 - صاب

عبس
14 - أيمن يحيى محمد أحمد عامر  عمران  خمر

ــه أحمد الحيلة   صنعاء   ــد عبدالله عبدالل 15 - أحم
األمانة 

ــالح الدييل  صنعاء    ــني ص 16 - بدر عمار محمد حس
بني مطر

ــيل  صنعاء    ــد جار الله الدي ــني محم 17 - تركي حس
بني مطر

رضبات صاروخية
ــكرات  ــن جهة مفرق الجوف ثم انترشت عىل املعس م

املتواجدة بمارب.
ــة بالتزامن أمس  ــوة الصاروخي ــتهدفت الق هذا واس
ــا قصف  ــزال 1 ، صاحبه ــخ زل ــل بصواري ــكر كوف معس

ــى يف صفوف  ــرشات القتىل والجرح ــي خلفت ع مدفع
الغزاة ومرتزقتهم.

ــكري أن عرشات القتىل والجرحى   أكد املصدر العس
ــوا  ــني لق ــعوديني واإلماراتي ــود الس ــة والجن ــن املرتزق م
ــو 3 مروحيات  ــة، مضيفا أن نح ــالل العملي حتفهم خ
ــول أعداد من  ــي تداوين بعد وص ــة هبطت رشق إماراتي
ــىل والجرحى يف صفوف  ــعاف لنقل القت ــيارات اإلس س

القوات املأجورة املتواجدة.
ــان صلية  ــش واللج ــة الجي ــت صاروخي ــذا وأطلق ه
ــات للغزاة  ــتهدفة تجمع ــا مس ــن صواريخ الكاتيوش م
ــة الجدعان بمأرب  ــكر ماس بمنطق ومرتزقتهم يف معس
ــع وإصابات  ــة يف املوق ــريان هائل ــوب ن ــفرت عن نش اس

مبارشة يف صفوف وآليات العدو.
إىل ذلك أفادت مصادر محلية أن مستشفيات مدينة 
مارب استقبلت عرشات الجثث املتفحمة ووجهت نداء 
استغاثة للتربع بالدم نتيجة العدد الكبري يف الجرحى.
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ــن  ــدي ـــــال ي ـــــم ــن الــمــجــلــس األعــــلــــى لــــرجــــال الــــمــــال واألع ــدي ـــــال ي ـــــم الــمــجــلــس األعــــلــــى لــــرجــــال الــــمــــال واألع
ــران الـــعـــدوان شــاحــنــات تــجــاريــة بــالــحــديــدة ــي ــداف ط ــه ــت ــران الـــعـــدوان شــاحــنــات تــجــاريــة بــالــحــديــدةاس ــي ــداف ط ــه ــت اس

ــال اليمني  ــال واألعم ــال امل ــىل لرج ــس األع أدان املجل
الجريمة التي ارتكبها طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــاحنات محملة بالحبوب والخرضوات  باستهدافه أربع ش
بالطريق الرابط بني التحيتا والخوخة بمحافظة الحديدة 
ما أدى إىل استشهاد سائقي الشاحنات وعدد من العمال.

وأشار املجلس يف بيان تلقته وكالة (سبأ) أن استهداف 
ــتمر للقطاع االقتصادي يهدف إىل مضاعفة  العدوان املس
معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت القصف والحصار 

عىل مدى عامني.
ــال اليمني  ــىل لرجال املال واألعم ــل املجلس األع وحم
األمم املتحدة ومجلس األمن واملنظمات الدولية املسؤولية 
ــعودي بحق  ــه تحالف العدوان الس ــا يرتكب ــة إزاء م الكامل
الشعب اليمني من جرائم وحصار وكل ما يرتتب عىل ذلك 

من معاناة اقتصادية وإنسانية .
كما دعا املجلس أحرار ورشفاء العالم إىل التحرك الجاد 

لرفع الحصار عن الشعب اليمني وإنهاء معاناته 


