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تعز - سبأ
ــس توزيع  ــدي أم ــده الجن ــظ تعز عب ــن محاف دش
ــة التكافل  ــن مؤسس ــة م ــة املقدم ــاعدات النقدي املس

االجتماعي للحاالت املستهدفة باملحافظة.
ــن  ــة م ــة 100 حال النقدي ــاعدات  املس ــتهدف  تس

املعاقني واملترضرين من العدوان باملحافظة.
وعرب املحافظ الجندي عن تقديره لألعمال الخريية 
ــف من  ــة للتخفي ــا املؤسس ــي تنفذه ــانية الت واإلنس

معاناة املواطنني يف ظل استمرار العدوان والحصار.
ــاندتها لألنشطة  ــلطة املحلية ومس وأكد دعم الس
ــن التكافل والرتاحم  ــانية التي تعزز م ــج اإلنس والربام

االجتماعي وتخفيف معاناة املواطنني.
ــيم  ــة بتعز وس ــا أكد املدير التنفيذي للمؤسس فيم
يف  ــي  يأت ــة  النقدي ــاعدات  املس ــع  توزي أن  ــاري  النه
ــة يف هذه الظروف  ــاني للمؤسس إطار التدخل اإلنس

الصعبة.

الثورة/ معني حنش
ــة األحوال  ــع رئيس مصلح اطل
ــواء  ــي الل ــجل املدن ــة والس املدني
ــىل  ــس ع ــب أم ــيل الزل ــد ع محم
ــة  بأمان ــوال  األح ــرع  ف ــاع  أوض
ــا  ومتلمس ــدا  متفق ــة  العاصم
ومستمعا لهموم ومعاناة وشكاوى 
ــرع  ــىل الف ــن ع ــني املرتددي املواطن
ــىل الخدمات  ــرض الحصول ع بغ

التي يصدرها الفرع.
ــتمع رئيس  ــارة اس الزي وخالل 
ــرع األحوال  ــن مدير ف املصلحة م
ــة العقيد  ــة العاصم ــة بأمان املدني
ــني عىل  ــي والقائم ــل الجبوب فض
ــل  العراقي ــول  ح رشح  إىل  ــرع  الف
ــبب يف  ــي تواجههم والتي تتس الت
تأخري معامالت املواطنني ورضورة 

حلحلتها بأرسع وقت ممكن.
ــام  كما تفقد اللواء الزلب االقس
ــات  املعلوم ــز  ومرك ــب  واملكات
ــع  بقط ــة  الخاص ــات  والبيان
ــم  ــخصية ووعده ــات الش البطاق

ــالح  إلص ــات  الصعوب ــل  بتذلي
ــل البيانات  ــة ترحي النظام ورسع
ــخصية يف  ــات الش ــع البطاق وقط
مدة أقصاها يوم كإجراءات تتعلق 
يف  ــن  املواط ــتلمها  ويس ــام  بالنظ
ــب وعد القائمني  اليوم التايل حس

عىل الفرع بذلك.
محذرا من أي سمرسة يتعرض 
ــض  ــل بع ــن قب ــون م ــا املواطن له
ضعاف النفوس باستغالل حاجة 

ــذه  ــىل ه ــول ع ــن يف الحص املواط
الخدمة الثبوتية الرضورية.

ــىل رضورة االلتزام  ــدد ع كما ش
ــل  قب ــن  م ــمي  الرس ــدوام  بال
ــة، مطلعا  ــرع األمان ــني يف ف املوظف
ــور والغياب  ــوفات الحظ عىل كش
ــني  املنضبط ــز  بتحفي ــم  ..ووعده
ــة  خدم ــدوام  بال ــني  وامللتزم

للمواطنني.

مساعدات نقدية للمعاقين والمتضررين في تعزمساعدات نقدية للمعاقين والمتضررين في تعز
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ــزاب  واألح ــة  الوطني ــات  الفعالي ــت  أدان
ــعة التي ارتكبها  ــية الجريمة البش السياس
ــعودي األمريكي بقصفه سوق  العدوان الس
ــدة والتي راح  ــدا بصع ــة ش ــنق بمديري املش
ــن الجرحى من  ــهيداً وعدد م أكرث من 25 ش

املدنيني واألبرياء.
ــدويل  ــت ال ــات الصم ــتنكرت الفعالي  واس
ــدوان من مجازر  ــل إزاء ما يرتكبه الع املخج
ــية بحق أبناء الشعب اليمني وتدمري  وحش

مقدراته الوطنية.
ــوِق  حق وزارُة  ــت  أدان ــياق  الس ــذا  ه ويف 
ــدة  املتعم ــة  اإلجرامي ــاِل  األعم ــان  اإلنس
ــا دوُل تحالِف  ــْت عليه ــي دأب ــررة الت واملتك
ــن  ــعودية، من خالِل ش العدواِن بقيادة الس
ــا  ــاً له ــًة ومخطط ــارشًة ومنظم ــاٍت مب هجم
سلفاً عىل األعياِن املدنيِة كمنازِل املُواطنني 
ــواق واملتاجر  ــكنية واألس ــم الس وتجمعاته

وغريها يف مختلِف املحافظاِت.
ــتنكرت يف بيان تلقته (سبأ) املجازر  واس
ــق أبناء  ــف العدوان بح ــي يرتكبها تحال الت
ــازل املواطنني  ــري من ــي وتدم ــعب اليمن الش
ــني يف  ــني اآلمن ــىل رؤوس املوطن ــا ع وهدمه
ــال تجاراتهم منذ  ــواقهم ومح ــم وأس منازله
ــع  ــام ارتكبت فيها أبش ــد عىل 810 أي ما يزي
ــن  ــات اآلالف م ــا مئ ــازر وراح ضحيته املج

املواطننَي جلهم من األطفال والنساء.
ــد 18 يونيو  ــة األح ــال البيان" صبيح وق
ــدوان  ــف الع ــريان تحال ــف ط ــاري قص الج
ــنق  املش ــوق  س ــد  ومتعم ــاٍرش  ُمب ــكٍل  بش
ــتهدفت  ــارة اس ــدة بغ ــدا بصع ــة ش بمديري
ــال التجارية، ما  ــوق واملح ــني يف الس املواطن
ــهاد 25 مواطنا بينهم أطفال  أدى إىل استش

ونساء وتدمري املحال التجارية ".
أّن  إىل  ــان  اإلنس ــوِق  حق وزارُة  ــارت  وأش
ــاَن والال أخالقي  ــَل اإلرهابيَّ الجب هذا العم
ــًة  ــدوان، جريم ــل دوِل الع ــن قب ــَب م املُرتك

بشعة تجاوزت كل صنوف اإلرهاب.
ــدة ومجلَس  ــم املتح ــان األم ــب البي وطال
ــبات الذي  ــن الغفلة والس ــن باإلفاقة م األم
طال كثريا، والذي بسببه تأثرت كل قواعدها 
ــان  ــت لحماية اإلنس ــا التي صيغ وأحكامه
وصون حقوقه األساسية .. مؤكدا عىل األمم 
املتحدة ومجلس األمن اإلرساع بإيقاف كافة 
ــكال العدوان املمنهج عىل اليمن وشعبه  أش
ــة  واالقتصادي ــة  الحضاري ــه  مقدرات وكل 

والثقافية.
ــان رضورة  ــدت وزارة حقوق اإلنس كما أك
إرساع  ــة  بأهمي ــررة  املتك ــا  مطالبه ــاذ  إنف
ــاق األمم  ــاً ألحكام ميث ــدويل وفق املجتمع ال
ــتقلة  ــة مس ــة دولي ــكيل لجن ــدة بتش املتح
ــيص الحقائق والتحقيق يف كل  ومحايدة لتق
املجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال 
ــمع من  ــىل مرأى ومس ــن ع ــا يف اليم ترتكبه

العالم .
ــب  واملكت ــة  املحلي ــلطة  الس ــت  وأدان
ــازر  املج ــاء  البيض ــة  بمحافظ ــذي  التنفي
ــدوان  الع ــريان  ط ــا  ارتكبه ــي  الت ــعة  البش
السعودي األمريكي بسوق املشنق بمنطقة 
شدا محافظة صعده وأدت إىل استشهاد 25 

مواطنا.
ــذي البيضاء يف بيان  ــرب محيل وتنفي واعت
ــا تحالف  ــي يرتكبه ــة الت ــازر الجماعي املج
ــافر  ــاك س ــني، انته ــق املواطن ــدوان بح الع
ــكل القيم ومبادئ  ــانية وتعدي ل ضد اإلنس

الدين اإلسالمي الحنيف الذي يجرم حرمة 
ــني واملواثيق  ــراف والقوان ــاء، وكذا األع الدم

الدولية واإلنسانية .
ــتنكر البيان الصمت الدويل املخجل  واس

إزاء تلك االعمال اإلجرامية.
ــان  ــز حقوق اإلنس ــه أدان مرك ــن جانب م
مجزرة العدوان السعودي باستهدافه سوقا 
شعبيا يف صعدة ما أدى إىل سقوط العرشات 

من الشهداء والجرحى.
ــت "الثورة"  ــه تلق ــز يف بيان ل ــال املرك  وق
ــف بكل  ــوات التحال ــتمر ق ــخة منه  تس نس
يف  ــني  املدني ــتهداف  اس ــف  وتعس ــرام  إج
ــكاب مجزرة  ــث تم أمس األول ارت اليمن حي
ــوق  مروعة بغارة جوية يف حق املدنيني يف س
املشنق بمديرية شدا محافظة صعدة ذهب 
ضحيتها 25 شهيدا وعدد من الجرحى، كما 
كثفت القصف املدفعي مما تسبب يف إعاقة 

إسعاف املصابني.
ــت املجزرة  ــذه ليس ــان أن ه ــاف البي وأض
ــعبي فقد تم استهداف  الوحيدة يف سوق ش
العرشات من األسواق املكتظة باملدنيني نتج 

عنها مئات القتىل وآالف الجرحى.
ــف  ــوات التحال ــتمرار ق ــرياً إىل أن اس مش
ــرب  ــني يعت ــق املدني ــازر يف ح ــكاب املج يف ارت
ــاني  ــا للقانون الدويل اإلنس ــاكا صارخ انته
ــل ويرقى  ــتهداف املدنيني ب ــذي يجرم اس ال
ــرار املجازر تلو  ــبب تك إىل جريمة حرب بس
املجازر وأصبحت يف ظاهرها إبادة جماعية 
يف حق الشعب اليمني وتطهري عرقى ألبناء 

محافظة صعدة خاصة واليمن عامة.
ــال أن هذه املجازر واالنتهاكات تتم أمام  ق
ــت األمم املتحدة ومجلس  صمت دويل وصم
ــرار أممي بحق  ــم يصدر أي ق ــن الذي ل األم
ــع أنواع  ــت أبش ــي ارتكب ــف الت دول التحال
ــتمرار الحصار  املجازر منذ 814 يوما مع اس

الخانق عىل الشعب جوا وبرا وبحرا.
ــان  ــي لحقوق اإلنس ــز اليمن ــل املرك وحم
ــئولية  ــن مس ــس األم ــدة ومجل ــم املتح األم
ــداً  ــتمرارها، مناش ارتكاب هذه الجرائم واس
ــعوب الحرة الوقوف مع الشعب اليمني  الش
لوقف نزيف الدم املستمر منذ سنتني وثالثة 

ــة أشهر. ــي للتنمي ــل املدن ــن التكت ــادر ع ــان ص والحرياتبي
ــعٍة جديدٍة ترتكبها طائرات  يف مجزرٍة بش
ــعودي األمريكي بحق  تحالف العدوان الس
ــن طريان العدوان  املدنيني األبرياء، حيث ش
ــاعة الواحدة بعد منتصف الليل، أمس  الس
االحد املوافق 18يونيو 2017م، بغارة جويٍة، 
ــدا  ــة ش ــنق بمديري ــوق املش ــتهدفت س اس

الحدودية  يف محافظة صعدة  .

هذه الجريمة  أسفرت عن إصابة أكرث من 
ــني  كحصيلة  ــا من املدني ــال وجريح 25  قتي

أولية .
ــدوان القصف  ــف الع ــل تحال ــا يواص كم
ــعفني  ــنق ملنع املس ــوق املش املدفعي عىل س

من انتشال الضحايا .
ــة  للتنمي ــي  املدن ــل  التكت يف  ــن  ونح
ــتنكر وبأشد العبارات  والحريات، ندين ونس
ــق  ــد وف ــي تع ــعة، والت ــزرة البش ــذه املج ه
ــدويل  ال ــاني  اإلنس ــي  القانون ــف  التوصي
ــع  ــف األرب ــات جني ــه اتفاقي ــذي تضمنت ال
ــا جرائم حرب،  ــني أنه ــني امللحق والربوتوكول
ــل التأويل أو الجدل،  وهذا التوصيف ال يقب
ــني اآلمنني،  ــم من املدني ــتهدفني ه كون املس
ــاني الدويل  ــون اإلنس ــن القان ــث يتضم حي
ــري  ــدف إىل توف ــي ته ــادئ الت ــد واملب القواع
ــكل رئييس لألشخاص الذين ال  الحماية بش
يشاركون يف األعمال العدائية، (أي املدنيني 
ــذا القانون يف  ــق ه ــاص). وينطب ــكل خ بش
أوضاع الحروب، والرصاعات املسلحة فقط، 
ــراف النزاع  ــده ملزمًة لجميع أط ــد قواع وُتع
ــواء أكانت دوًال أم جماعات مسلحة غري  س

منضوية تحت لواء الدول.
ــية يف  ــد األساس ــدى القواع ــيض إح وتقت
ــوب الحرص  ــاني الدويل وج ــون اإلنس القان

عىل "التمييز بني املدنيني واملقاتلني".
وباإلضافة إىل قاعدة مشابهة التمييز بني 
ــكرية"،  ــان املدنية" و"األهداف العس "األعي
حيث تشكل هاتني القاعدتني جزًء ال يتجزأ 
ــية، أال وهو (مبدأ  ــد املبادئ األساس من أح

التمييز).
ــات نحو  ــه الهجم ــد توجي ــكل تعم ويش
ــال  األعم يف  ــاركون  يش ال  ــن  الذي ــني  املدني
ــان  ــد األعي ــارش أو ض ــكل مب ــة بش العدائي

املدنية إحدى جرائم الحرب.
ــن الهجمات غري املتناسبة،  كما ُيحظر ش
ــن أن توقع  ــن املمك ــات التي م ــي الهجم وه
أو  ــني  املدني ــة  إصاب أو  األرواح  يف  ــائر  خس
ــورة  ــة بص ــان املدني ــرضر باألعي ــاق ال إلح
آن  يف  ــن  األمري ــكال  ب ــبب  التس أو  ــة  عارض
ــة بامليزة  ــاً مقارن ــون الرضر مفرط ــاً، ويك مع
ــد  ــي ق ــة الت ــارشة وامللموس ــكرية املب العس
ــن هجوم غري  ــوم. وُيعترب ش ــا الهج يحققه

متناسب جريمة حرب.
ــه دول  ــا تقرتف ــة م ــا بمقارن ــا قمن وإذا م
ــور يف  ــي املذك ــف القانون ــدوان بالتوصي الع
قواعد ومواد القانون اإلنساني الدويل، كون 
ــعودية تقوم  دول التحالف الذي تقوده الس
ــات الجوية دون  ــه الرضب ــف وتوجي بالقص
أي اعتبار ملبدأ التمييز بني األهداف املدنية 
واملدنيني وبني األهداف العسكرية واملقاتلني 

ــتوجب العقاب  فهي تقرتف جرائم حرب تس
واملحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانني 

ومواد القانون اإلنساني الدويل.
ــل املدني، صمت املجتمع  كما يدين التكت
ــات الدولية وعىل  ــات واملنظم الدويل والهيئ
ــف متفرجًة  ــدة، التي تق ــها األمم املتح رأس
ــدوان بحق  ــه دول تحالف الع ــا تقرتف إزاء م

اليمنيني املدنيني األبرياء.
ــر الحية  ــن الضمائ ــى م ــا تبق ــد م ويناش
ــذه الجرائم  ــر، إدانة ه ــطاء العالم الح ونش
ــعب  الش ــب  جان إىل  ــوف  والوق ــازر  واملج
ــة وفضح دول العدوان  اليمني، وذلك بتعري
ــعوب  ــم حرب أمام ش ــن جرائ ــا تقرتفه م وم

العالم.
ــة  ــه الرحم ــأل الل ــان نس ــام البي ويف خت
ــا  وتضامنن ــى  للجرح ــفاء  والش ــهداء  للش

وتعاطفنا الكبري مع أهاليهم وذويهم.
والله املوفق

ــة  للتنمي ــي  املدن ــل  التكت ــن  ع ــادر  ص
والحريات، األحد املوافق 18  يونيو 2017م.

- منظمة أصوات حرة لإلعالم
- منظمة منارصون للحقوق والحريات

- مؤسسة يمانيات للطفل واملرأة
ــي -املركز الوطني لإلعالم االقتصادي ــع املدن ــات املجتم ــاد منظم ــس اتح يدين جريمة العدوان بسوق شعبي يف صعدةمجل

ــاد منظمات  ــىل التح ــس األع  أدان املجل
ــا  ــي ارتكبه ــة الت ــي الجريم ــع املدن املجتم
ــعودي األمريكي بسوق  طريان العدوان الس
ــنق بمحافظة صعدة  شعبي يف منطقة املش
ــهيدا وجريحاً  وراح ضحيتها أكرث من 25 ش

بينهم نساء وأطفال.
ــبأ)  ــتنكر املجلس يف بيان تلقت (س واس
ــف العدوان  ــخة منه تعمد وإرصار تحال نس
ــوقني ، والذي  ــع املتس ــتهداف تجم عىل اس
ــاذ كثري من  ــتمرار القصف دون انق حال اس

الضحايا .
ــش العدوان يف  ــان إىل أن توح ــار البي وأش
ــة النظام  ــف دموي ــتهداف املدنيني يكش اس
ــه ، حيث  ــله مع كل حلفائ ــعودي وفش الس
ــني .. وقال " من  ــة حربه آالف املدني قتل بآل
ــح يرتكب كل  ــام أصب ــذا النظ ــف أن ه املؤس
ــن العالم وكل  ــمع م جرائمه عىل مرأى ومس
منظماته دون أي خجل أو تردد وبكل جرأة 
ــل وأصبح  ــو الجريمة ب ــب الجريمة تل يرتك

يربر جرائمه يف كل املحافل".
ــات  منظم ــاد  اتح ــس  مجل ــدد  ن ــا  وفيم
ــعة  ــة البش ــذه الجريم ــي ه ــع املدن املجتم
ــن  األم ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــل  حّم  ..
ــؤولية الكاملة عن  ــات الدولية املس واملنظم
ــعودي  كل الجرائم التي يرتكبها النظام الس

وحلفاؤه بحق أبناء اليمن .
ــعب اليمني وكل  ــاء الش ــا البيان أبن ودع
ــأن  بالش ــني  واملعني ــرار  واألح ــطني  الناش
ــاني إىل فضح جرائم تحالف العدوان  اإلنس

السعودي واستمرار التحركات ملواجهته .
ــلطة املحلية  ــادة الس ــت قي ــك أدان اىل ذل
ــي  ــة الت ــة املروع ــة الجريم ــة حج بمحافظ
ــعودي األمريكي  ارتكبها طريان العدوان الس
ــنق بمحافظة  ــعبي بمنطقة املش ــوق ش بس
ــهيدا وجريحاً  ــدة وراح ضحيتها 25 ش صع

بينهم نساء وأطفال .
ــتنكرت يف بيان تعمد وإرصار تحالف  واس
ــات  ــني والتجمع ــتهداف املدني ــدوان اس الع
ــة  املكتظ ــواق  األس ــة  وخاص ــكانية  الس
ــم  ــلة الجرائ ــاف إىل سلس ــني، لتض باملواطن
ــعب اليمني والتي يندى  املتتالية بحق الش

لها جبني اإلنسانية.
ــدة ومجلس  ــم املتح ــان األم ــل البي وحّم
ــؤولية الجرائم  األمن واملنظمات الدولية مس
ــق أبناء  ــف العدوان بح ــي يرتكبها تحال الت
ــم إىل  ــعوب العال ــرار وش ــا أح ــن ..داعي اليم
ــي  اليمن ــعب  الش ــة  مظلومي ــع  م ــوف  الوق
ــح جرائم  ــود لفض ــات والجه ــد الطاق وحش

العدوان السعودي األمريكي.
ــادة التي  ــان إىل أن حرب اإلب ــار البي وأش
ــعودية  يرتكبها تحالف العدوان بقيادة الس
ــورة يومية  ــعب اليمني بص ــق أبناء الش بح
ــة للمجتمع الدويل  ــت واضحة وجلي أصبح
ــكاب الجرائم  ــه يف ارت ــارك بصمت ــذي يش ال
ــعب اليمني .. معتربا  املروعة بحق أبناء الش
ــبقها من جرائم وصمة  هذه الجريمة وما س

عار تالحق املجتمع الدويل ودول العدوان.
ــش  الجي ــال  أبط ــود  صم ــان  البي ــا  وحي
ــع  مواق ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج

وساحات العزة والرشف والبطولة.
ــاء  صنع ــة  محافظ ــادة  قي ــت  أدان ــا  كم
والسلطة املحلية واملكاتب التنفيذية مجزرة 
ــعودي األمريكي عىل  ــدوان الس ــريان الع ط
ــدا بصعدة والتي  ــنق بمنطقة ش سوق املش

راح ضحيتها 25 شهيدا وجريحا.
ــة األنباء  ــان تلقته وكال ــتنكرت يف بي واس
اليمنية (سبأ) استمرار تحالف العدوان يف 
ــع الجرائم بحق الشعب اليمني  ارتكاب أبش
ــاء واالستهداف املمنهج  من األطفال والنس
ــة  والخاص ــة  العام ــكات  واملمتل ــازل  للمن

واملدارس واملستشفيات.
ــف  تحال ــادي  تم أن  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــكاب جرائم اإلبادة الجماعية  العدوان يف ارت
ــن  ــدا م ــي إال مزي ــعب اليمن ــد الش ــن يزي ل
ــذه  ه أن  ــدا  مؤك  .. ــه  مواجهت يف  ــود  الصم
الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة 

مرتكبيها.
ــم واملنظمات  ــرار العال ــب البيان أح وطال
ــدوان لرفع  ــىل دول الع ــة بالضغط ع الدولي

الحصار وإيقاف العدوان.
ــن  ــة تدي ــة العاصم ــة بأمان ــلطة املحلي الس

مجزرة العدوان بسوق املشنق بصعدة
ــلطة  ــة العاصمة والس ــادة أمان أدانت قي
املحلية وهيئتها اإلدارية واملكاتب التنفيذية، 
ــي ارتكبها طريان  ــدة املجزرة املروعة الت بش
العدوان السعودي األمريكي بسوق املشنق 
ــدة ما أدى إىل  ــدا بمحافظة صع بمنطقة ش

استشهاد وإصابة العرشات من املواطنني.
ــلطة  واعتربت قيادة أمانة العاصمة والس
ــان تلقته  ــب التنفيذية يف بي ــة واملكات املحلي
ــذه املجزرة  ــبأ) ه وكالة األنباء اليمنية (س
يف  ــانية  اإلنس ــني  جب ــا  له ــدى  ين ــة  جريم
ــع الدويل  ــز ومعيب للمجتم ــل صمت مخ ظ
ــن واملنظمات  ــدة ومجلس األم ــم املتح واألم
ــانية والحقوقية، وتضاف إىل سلسلة  اإلنس
ــا العدوان بحق  ــرب التي يرتكبه جرائم الح
ــاره الجائر ألكرث من  ــعب اليمني وحص الش

25 مليون مواطن منذ أكرث من عامني.
ولفت البيان إىل أن الصمت الدويل املعيب 
ــتمرار  ــدوان عىل االس ــف الع ــجع تحال يش
ــة بحق  ــادة الجماعي ــم اإلب ــكاب جرائ يف ارت
ــج  املمنه ــتهداف  واالس ــي  اليمن ــعب  الش
ــة  والخاص ــة  العام ــكات  واملمتل ــازل  للمن

واملدارس واملستشفيات .
ــة العاصمة، املجتمع  ــت قيادات أمان ودع
ــدة ومجلس  ــدويل ويف املقدمة األمم املتح ال
ــان إىل  ــن حقوق اإلنس ــني ع ــن واملدافع األم
ــة  والقانوني ــة  األخالقي ــؤولية  املس ــل  تحم
ــروج عن حالة الصمت إزاء ما يتعرض  والخ

له الشعب اليمني من جرائم.
ــس األمن  ــدة ومجل ــم املتح ــت األم وحّمل
ــؤولية الكاملة عن  ــات الدولية املس واملنظم
ــعب اليمني وما  ــق الش ــم العدوان بح جرائ
ــاكنا إليقاف  يرتتب عليها كونها لم تحرك س
ــق األمم  ــدات ومواثي ــا للمعاه ــدوان وفق الع
ــي يرتكبها  ــدة أن املجازر الت ــدة .. مؤك املتح
ــانية ال  ــدوان جرائم ضد اإلنس ــف الع تحال
ــت مرتكبوها من  ــن يفل ــادم ول ــقط بالتق تس

العقاب.
ــة بأمانة  ــلطة املحلي ــادة الس ــربت قي وع
ــاتها  ــص تعازيها ومواس ــة عن خال العاصم
ألرس الضحايا .. سائلة الله العيل القدير أن 
يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن عىل 

الجرحى بالشفاء العاجل .
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25 شهيدًا  حصيلة
ــيش  الداع ــريان  الط ــا  نفذه
ــس  مجل ــة  بهمجي ــروس  املح
ــة  بوقاح ــق  ينع ــذي  ال ــن  االم
ــف تصدير  ــم بوق ــا العال مطالب
ــا  ومطالب ــن  لليم ــلحة  األس
ــون  يتعرض ــن  الذي ــني  اليمني
ــم منذ أكرث  لعدوان همجي غاش
ــف الهجمات يف  ــن عامني  بوق م

السعودية.
ــب الصحة  ــا ملدير مكت وطبق
ــور  الدكت ــدة  صع ــة  بمحافظ
ــإن الحصيلة  عبداالله العزي ف
ــا  وإنه ــة  أولي ــرب  تعت ــة  املعلن
ــارة إىل  ــادة يف اش ــحة للزي مرش
ــتمرة لجمع أشالء  الجهود املس
يف  ــرة  املتناث ــني  الغارت ــا  ضحاي
السوق وسط صعوبات يف جمع 
ــتمرار  ــا مع اس ــالء الضحاي أش
العدو السعودي قصف املنطقة 
ــة  ــة باملدفعي ــة الجبلي الحدودي
ــتكمال  ــة ما حال دول اس بكثاف
ــى  ــا حت ــالء الضحاي ــع اش جم

مساء أمس.
ــكان املنطقة فقد  وبحسب س
ــعودي  عاود طريان العدوان الس
ــوق  الس ــف  قص ــه  ومدفعيت
بعشوائية مستهدفني متطوعني 
ــا الغارة  ــعاف ضحاي هرعوا إلس
ــا أدى إىل  ــدوان م ــة للع الهمجي

استشهاد عدد منهم.
ــيون يمنيون إىل  ودعا سياس
ــوم غضب  ــم تظاهرات " ي تنظي
ــة  االمريكي ــم  الجرائ ــال  خي  "
ــة يف اليمن  ــعودية االماراتي الس

ــطون  يف مواقع  ــب ناش كما طال
ــوة  الق ــي  االجتماع ــل  التواص
ــه  ــة بتوجي ــة اليمني الصاروخي
ــدو  للع ــة  موجع ــات  رضب
ــه  جرائم ــىل  ع ردا  ــعودي  الس
ــاء والثأر  ــية بحق االبري الوحش
من جرائم العدوان التي يرتكبها 
ــن العالم,  ــمع م عىل مرأى ومس
ــل  التعوي ــدم  ع ــىل  ع ــن  مؤكدي
ــم  واألم ــدويل  ال ــع  املجتم ــىل  ع
ــن الذي  ــس األم ــدة ومجل املتح
ــط بتكريس  ــت أنه معني فق أثب
ــذ  ــع لتنفي ــائل والذرائ كل الوس
ــل  ظ يف  ــة  االمريكي ــدات  االجن

غياب كامل للضمري العاملي.

ناطق الحكومة 
ــزرة  بمج ــه  ترجم ــذي  وال
وحشية يف سوق املشنق الشعبي 
ــدا بمحافظة صعدة  بمديرية ش
ــهيداً،  ــا 25 ش ــج عنه ــي نت والت
ــار  حص يف  ــريان  الط ــتمر  واس
ــارات  ــن الغ ــلة م ــوق بسلس الس
ــعاف  ــال وإس ــن انتش ــت م منع
ــهدوا  استش ــى  حت ــى  الجرح

جميعا.
إىل  ــالم  االع ــر  وزي ــت  ولف
ــذي يقوم به  مرشوعية الدفاع ال
أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــم  ــدوان الغاش ــذا الع ــىل ه رداً ع
ــدى لها  ــب جرائم ين ــذي يرتك ال
ــانية.. مباركا جهود  جبني اإلنس
ــعبية التي  الجيش واللجان الش
ــور  والتط ــد  التصاع إىل  ــه  تتج

بفضل الله وعونه.

عمليات نوعية
ــتهدفت  ــة جيزان اس ويف جبه
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي
ــعودي  الس ــش  الجي ــات  تجمع
ــت  ــا دك ــوال كم ــة يف الط واملرتزق
ــع  ــم يف موق ــم وتجمعاته معاقله
ــة  محقق ــة  بالغاوي ــانق  الش

اصابات مبارشة.
ــكرية  ــادر العس ــا للمص وطبق
ــة  ــوة الصاروخي الق ــت  ــد دك فق
ــس تجمعا  ــش واللجان ام للجي
ــف  خل ــعودي  الس ــش  للجي
ــران فيما  ــة يف نج ــكر ثويل معس
ــات العدو  ــت مواقع وتحصين دك
السعوي بصليات من الصواريخ 

يف موقع املجازة بعسري.
ــت  أعطب ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــان آليتني  ــش واللج ــريان الجي ن
عسكريتني سعوديتني محملتني 
ــمايل صحراء ميدي،  باملرتزقة ش
ــة  املدفعي ــوة  الق ــرت  دم ــا  فيم
ــعودي  الس ــش  للجي ــات  تجمع
ــا  ذاته ــة  املنطق يف  ــة  واملرتزق

محققة اصابات مبارشة.

مصرع عدد
ــة  محلي ــادر  مص ــت  وكان
القائد  ــرصع  ــدت م اك ــة  متطابق
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــي  امليدان
ــة نهم عبد  ــعودي يف مديري الس
ــغل  الله الخضمي الذي كان يش
ــام يف  ــة امله ــد كتيب ــب قائ منص
ــروف  ظ يف  ــابعة  الس ــة  املنطق

غامضة.

 المؤتمر دان مجزرة
وقال املصدر : إن هذه الجريمة 
ــجل جرائم  ــاف إىل قائمة وس تض
ــادة املمنهجة التي  ــرب واإلب الح
ــدوان بقيادة  الع يرتكبها تحالف 
ــني منذ  ــق اليمني ــعودية بح الس
ــن ثمانمائة يوم والتي أدت  أكرث م
ــرشات  ع ــرح  وج ــهاد  استش إىل 
ــال  واألطف ــاء  النس ــن  م اآلالف 
ــيوخ عىل مرأى ومسمع من  والش

العالم .
ــذه  ه إن   : ــدر  املص ــاف  وأض
الجريمة التي جاءت عقب البيان 
ــس  ــن مجل ــادر ع ــايس الص الرئ
ــذي كان منحازا  ــن الدويل وال األم
ــؤوليه تجاه ما  ــم يتعامل بمس ول
يعانيه الشعب اليمني من عدوان 
ــجع دول  وحصار ، األمر الذي ش
ــعودية عىل  ــدوان بقيادة الس الع
ــازره وجرائمه بحق  ــة مج مواصل
ــكاب هذه  ــي ، وارت ــعب اليمن الش
ــك يجعل  ــعة ، وذل ــزرة البش املج
ــازه وصمته  ــس األمن بانحي مجل
ــن  م ــدوان  الع ــه  يرتكب ــا  م ــىل  ع
ــني رشيكا يف  ــق اليمني مذابح بح
ــؤولية االخالقية واإلنسانية  املس
ــيخرج مجلس  ــل س ــائال ه ،متس
ــة العضوية  ــن والدول الدائم األم
ــاهدة  ــم بعد مش ــه عن صمته في
ــي  الت ــة  املروع ــة  الجريم ــذه  ه
ــاز واملدافع  ــت بيانهم املنح أعقب
ــدوان ويتخذون  ــف الع عن تحال
موقفا قانونيا وأخالقيا وإنسانيا 
ــعب اليمني أم  ــاه معاناة الش تج

سيستمر تواطؤهم وصمتهم ؟.

ــة  حكوم ــدر  املص ــا  ودع
ــق هذه  ــي إىل توثي ــاذ الوطن اإلنق
ــي  الت ــم  الجرائ وكل  ــة  الجريم
ــدوان بقيادة  ــا تحالف الع ارتكبه
والتخاطب  ومرتزقتها  السعودية 
مع املنظمات والهيئات الحقوقية 
ــف متكامل  ــم مل ــم وتقدي يف العال
ــدوان إىل محكمة  ــم الع عن جرائ
ــة  ملحاكم ــة  الدولي ــات  الجناي
ــم  بته ــم  ومرتزقته ــا  مرتكبيه
ــرب وإبادة ضد  ــكاب جرائم ح ارت

اإلنسانية.
ــدر أن هذه الجريمة  وأكد املص
ــعب اليمني  وغريها لن تثني الش
ــوده  صم يف  ــتمرار  االس ــن  ع
ــم  الغاش ــدوان  للع ــه  ومقاومت
ومرتزقته مهما كانت التضحيات 
ــار  ــن خي ــعبنا م ــام ش ــس أم فلي
ــق  ــى يتحق ــود حت ــوى الصم س
ــه  ــدوان وتحالف ــىل الع ــرص ع الن

ومرتزقته وعمالئه .
ــرب املصدر عن تعازي قيادة  وع
ــة  ــام ممثل ــعبي الع ــر الش املؤتم
ــح  صال ــه  عبدالل ــيل  ع ــم  بالزعي
ــبق  األس ــة  الجمهوري ــس  رئي
ــام  الع ــعبي  الش ــر  ــس املؤتم رئي
ــهداء  الش وذوي  ألرس  ــارة  الح
ــة  ــراء الجريم ــقطوا ج ــن س الذي
ــدوان  الع ــريان  ط ــا  ارتكبه ــي  الت
ــدا  ــة ش ــنق بمديري ــوق املش بس
ــائال الله العيل القدير  بصعدة س
ــه  رحمت ــع  بواس ــم  يتغمده أن 
ــع  م ــه  جنات ــيح  فس ــكنهم  ويس
ــني  ــهداء والصديق ــاء والش األنبي
ــا  ،متمني ــا  رفيق ــك  أولئ ــن  وحس

للجرحى الشفاء العاجل . .


