
 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــود السعوديني بجيزان ونجران  تجمعات ومواقع للجن

وعسري، محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن قصفاً مدفعياً 
ــم  ــني وآلياته ــود السعودي ــات للجن ــدف تجمع استه
ــروق الصغري  ــس واملخ ــة السدي ــال ورقاب ــة رج يف طلع

بنجران.
ــع رشق الفواز  ــال النريان يف موق ــد املصدر اشتع وأك

بنجران جراء استهدافه بقصف مدفعي.
ــان  ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديني غرب 

الربوعة بعسري.
ــدد  ع ــة  وإصاب ــرصع  م ــدر  املص ــد  أك ــزان  جي ويف 
ــي استهدف  ــف مدفع ــني بقص ــود السعودي ــن الجن م

تجمعاتهم يف مواقع الفريضة وقرنع والغاوية.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات عىل 

وادي جارة ودار النرص وقرية قمر يف الخوبة بجيزان.
ــود  وجن ــات  آلي ــع  تجم ــش  الجي ــدف  استه ــا  كم
ــالء وموقع  ــع رج ــة  يف موق ــف مدفعي ــني بقذائ سعودي
ــة إصابات  ــع السديس محقق ــري وموق ــروق الصغ املخ

ــروب الجيش السعودي وآلياتهم    مبارشة ما ادى اىل ه
من املواقع.

ــود السعوديني  ــات للجن ــداف تجمع ــا تم استه كم
ــذ الخرضاء بعدد من  ــم يف  عباسه قبالة منف ومرتزقته

القذائف املدفعية محققة إصابات مبارشة.
ــة العدوان  ــن مرتزق ــي 2 م ــس الصعيد لق ــىل نف وع
ــش  الجي ــة  قناص ــاص  برص ــا  مرصعهم ــودي  السع

واللجان الشعبية قبالة منفذ الخرضاء
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سگرتريو التحرير

صنعاء - سبأ 
ــة عمل حول  ــن أمس يف صنعاء ورش ــاد نساء اليم ــم اتح  نظ

تطوير إسرتاتيجية املنارصة ملرشوع وصول النساء للعدالة.
ــا ومشاركة يمثلون الجهات  ــارك يف الورشة نحو 30 مشارك ش
ــني  والقانوني ــاة  والقض ــة  املختص ــوزارات  ال ــن  م ــة  العالق ذات 

واألكاديميني واإلعالميني ونشطاء املجتمع املدني.
ــن فتحية محمد  ــة اتحاد نساء اليم ــة أشارت رئيس يف الورش
ــه إىل إن عدم امتالك النساء للوثائق الثبوتية يقف حائل  عبدالل

بني املرأة والوصول للعدالة والحصول عىل حقوقها.

ــذا الجانب يتطلب  ــاء يف ه ــم معاناة النس ــت أن حج وأوضح
ــز التوعية بحصول  ــود الرسمية واملجتمعية لتعزي تضافر الجه
ــا بطاقة  ــزواج، وامتالكه ــن عقد ال ــة موثقة م ــاء عىل نسخ النس

شخصية ما يسهل حصولها عىل الحقوق.
ــص املشاركون يف الورشة إىل جملة من التوصيات أبرزها  وخل
ــق عقود الزواج  ــزام األمناء الرشعيني بتوثي ــث وزارة العدل بإل ح
ــة لتسهيل إجراءات  ــوة وزارة الداخلي ــات القضائية، ودع بالجه

حصول املرأة عىل البطاقة الشخصية.

ــاف للتنمية  ــرت مؤسسة التف  أشه
ــة  الشبابي ــة  الوثيق ــاء  بصنع ــس  أم
ــالم تحت شعار ”  ــة إلحالل الس املوازي
ــة ال  ــر .. إرادة يمني ــب ال تقه إرادة شع

تعرف املستحيل”.
ــر  وزي ــاد  أش ــار  اإلشه ــل  حف ويف 
ــن محمد زيد  ــاب والرياضة حس الشب
ــل الشباب  ــن قب ــة م ــود املبذول بالجه
ــة  ــذه الوثيق ــة ه ــني يف صياغ والناشط
ــدا أن الوثيقة  ــور .. مؤك وإخراجها للن
ــا وإقناع  ــق وترويج له ــة لتسوي بحاج
األطراف والقوى السياسية املستهدفة 

للحوار.
ــاب  الشب ــالع  اضط رضورة  ــد  وأك
بدورهم خالل املرحلة الراهنة .. مشددا 
ــد  الجه ــذا  ه ــب  يعق أن  رضورة  ــىل  ع
ــال الرسالة بما  ــي، دور يف إيص الشباب
ــرج لألزمة  ــذه الوثيقة من مخ ــه ه تمثل

اليمنية.
وقال ” نتعرض كيمنيني دون تمييز 
ــالل  احت ــه  يصاحب ــار  وحص ــدوان  لع
ــي يمني لكن  ــل يمن ــالف يف األص والخ

ــاع إقليمية  ــاره إقليميا ألطم تم استثم
ــن اليمن ”..  ــة للسيطرة أجزاء م ودولي
ــاب من طاقة  ــا إىل ما يمتلكه الشب الفت
وقدرة يف صناعة السالم وهوما يتطلب 

تخطيط وعمل دؤوب .
ــة  مؤسس ــة  رئيس ــارت  أش ــا  فيم
ــران إىل أن  ــاء دج ــة هن ــاف للتنمي التف
ــة  املوازي ــة  الشبابي ــة  الوثيق ــرشوع  م
إلحالل السالم تؤسس لحارض توافقي 
ــرصاع والعدوان يف إطار  ينهي ويالت ال
مستقبل تشاركي جامع لكل اليمنيني.

ــة  العام ــداف  األه ــت  واستعرض
ــة  ــة الجامع ــة الشبابي ــار الوثيق إلشه
للتسامح والتوافق والسالم كأول وثيقة 
شبابية تدفع بمستوى الضغط الدويل 
ــاء روح السالم  ــدوان وإحي إليقاف الع

كتوجه شبابي شعبي جماهريي.
وأكدت دجران أن هذه الوثيقة تأتي 
استشعارا من دور الشباب يف املجتمع 
والوطن وخاصة خالل املرحلة الراهنة 
ــراء استمرار  ــالد ج ــا الب ــي تمر به الت
ــا يتطلب إيجاد  ــدوان والحصار، م الع

مبادرات شبابية تسهم يف خروج البالد 
إىل بر األمان.

ــا  رشح ــي  الحكيم روزان  ــت  وقدم
ــرض اإلعالمي  ــن الوثيقة فيما استع ع
ــة  الوثيق ــود  بن ــاوي  السم ــد  محم
الشبابية املوازية إلحالل السالم والتي 
ــار  والحص ــدوان  الع ــاف  إيق ــن  تتضم
ــه من وصاية البند  عىل اليمن وإخراج
السابع وإعادة تطبيع الحياة وكذا نبذ 
العنف وتحكيم العقل واملنطق وتغليب 
لغة الحوار لحل األزمات وعدم اللجوء 
ــل حكومة وحدة وطنية  للعنف وتشكي
ــراف  ــة باألط ــن االستعان ــف ع والتوق

الخارجية اإلقليمية والدولية.
ــار الذي حرضه  ــل حفل اإلشه تخل
ــة  ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــب رئي نائ
ــرش  ــة والن ــة والطباع ــورة للصحاف الث
ــؤون املالية واملوارد البرشية نبيهة  للش
ــد  أحم ــر  للشاع ــدة  قصي ــدري،  الحي

الديلمي وفقرات فنية .
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البيضاء/محمد املشخر
ــة  بمحافظ ــة  األمني ــة  اللجن ــت  ناقش
ــة املحافظ  األمنية عيل  البيضاء أمس برئاس
ــزة  ــوى أداء األجه ــوري، مست ــد املنص محم
ــرض  واستع رداع.  ــن  أم ــة  بمنطق ــة  األمني
ــة  ــادات العسكري ــم القي ــذي ض ــاع ال االجتم
ــار  ــة االنتش ــذ خط ــوى تنفي ــة مست واألمني
ــي وآلية تفعيل غرفة العمليات املشرتكة  األمن
ــة والعسكرية  ــدات األمني ــف الوح من مختل

ــار  االنتش ــة  خط ــد  لتحدي ــه  لجن ــل  وتشكي
ــال األمن يف  ــام وأدوار رج ــي وتعزيز مه األمن

كافة القطاعات والنقاط األمنية واملحاور .
ــر  ــر مدي ــاع تقري ــرض االجتم ــا استع كم
ــوش حول  ــيل قرم ــد ع ــة العقي ــة املنطق رشط
ــرز الصعوبات والتحديات  مستوى األداء وأب
ــي تواجه األجهزة األمنية والسبل الكفيلة  الت
ــي  األمن األداء  ــز  تعزي ــن  يضم ــا  بم ــا  بحله

ومحاربة الجريمة والحد منها.
ــة تفعيل دور النقاط  وأكد االجتماع أهمي

ــراد واللجان  ــاط واألف ــة وتدريب الضب األمني
ــع املجتمع  ــة التعامل م ــىل كيفي ــة ع الشعبي
ــات املشرتكة بما  ــاط بالعملي ــط كافة النق ورب

يسهل مراقبة الوضع بطرق سهلة ورسيعة.
ويف االجتماع أكد محافظ البيضاء رضورة 
تنفيذ خطة االنتشار األمني وتفعيل جوانب 
التنسيق واألداء بني مختلف األجهزة األمنية 
ــن والحد من  ــط األم ــود لضب ــس الجه وتكري
ــة واإلبالغ عنها وعدم التهاون مع كل  الجريم
من يسعى إلقالق السكينة العامة للمجتمع .

إجراءات لتعزيز األمن واالستقرار في البيضاءإجراءات لتعزيز األمن واالستقرار في البيضاء

إشهار الوثيقة الشبابية الموازية إلحالل السالمإشهار الوثيقة الشبابية الموازية إلحالل السالم

صنعاء / سبأ
ــة األركان العامة اللواء  ــى نائب رئيس هيئ  التق
ــاء أبو  ــي أمس بصنع ــود املوشك ــيل حم ــن ع الرك
ــاوش مستشار محافظة ريمة  الفضل العزي الش
ــادوا للصف  ــم الذين ع ــرر به ــادات املغ ــد قي وأح

الوطني من جبهة ميدي.
ــس األركان إىل أن الوطن أبوابه  وأشار نائب رئي
مفتوحة لعودة كل املغرر بهم .. مؤكدا أن العائدين 
إىل الصف الوطني سيحظون بالرعاية واالهتمام.

ــق يف األمن واالستقرار  ــال " لكل مواطن الح وق
ــدم تجاوز  ــرشط ع ــايس ب ــه السي ــة التوج وحري

الضوابط والدستور والقانون".
ــواء املوشكي أن الحرب فرضت عىل  وأوضح الل
ــم ارتكب  ــدوان غاش ــرض لع ــن يتع ــن' والوط اليم

ــا ..  ــا وإنسان ــن أرض ــق اليم ــم بح ــع الجرائ أبش
ــة املغرر بهم يف تدمري  ــربا عن األسف يف مشارك مع
الوطن ومقدرات الشعب وخاصة بعد أن اتضحت 

حقيقة املعتدين.
ــود  ــان أن إرادة وصم ــس األرك ــب رئي ــد نائ وأك
ــرس  ــن تنك ــني ل ــال امليام ــي واألبط ــب اليمن الشع

إليمانهم بعدالة قضيتهم.
ــو الفضل الشاوش  ــالل اللقاء استعرض أب وخ
ــات  والترصف ــة  املهين ــات  املمارس ــن  م ــاذج  نم
ــدوان  الع ــوات  ق ــا  به ــوم  تق ــي  الت ــة  الالإنساني
ــن يقاتلون يف  ــم الذي ــرر به ــق املغ ــا بح وتمارسه

صفها.
ــدى  ــم ل ــة له ــم ال قيم ــرر به ــار إىل أن املغ وأش
ــاك ضباطا  ــودي .. الفتا إىل أن هن ــب السع الجان

ــارات  االستخب ــون  سج يف  ــون  يقبع ــرادا  وأف
ــض الترصفات  ــة بسبب معارضتهم لبع السعودي

املهينة.
ــة  محرق ــرب  تعت ــدي  مي ــة  جبه أن  إىل  ــار  وأش
ــدة  ومصي ــة  واملرتزق ــدوان  الع ــوات  لق ــة  حقيقي
لعتادهم حيث تشري اإلحصائيات إىل سقوط أكرث 

من 800 قتيل وآالف املصابني.
ــن نفيس بل ألروي  ــال " لست هنا للدفاع ع وق
ــا يندى له  ــاة وواقعا مأساوي ــق وأنقل معان حقائ
الجبني، وقد نصحت املغرر بهم من أبناء منطقتي 

وعاد منهم الكثري".
ودعا الشاوش املغرر بهم إىل العودة إىل صفوف 
ــدم االنجرار وراء مخططات العدوان  إخوانهم وع

واملال املدنس.

نائب رئيس األركان: الوطن أبوابه مفتوحة لعودة كل نائب رئيس األركان: الوطن أبوابه مفتوحة لعودة كل 
المغرر بهم وسيحظون بالرعاية واالهتمامالمغرر بهم وسيحظون بالرعاية واالهتمام

التقى أحد قيادات المغرر بهمالتقى أحد قيادات المغرر بهم

إطالق زلزال (إطالق زلزال (١١) على تجمعات للمرتزقة في ميدي) على تجمعات للمرتزقة في ميدي

ــان الشعبية يف الجبهات  ــت عمليات الجيش واللج تواصل
ــي  ــودي األمريك ــدوان السع ــة الع ــن مرتزق ــة مكبدي الساحلي

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
ــش واللجان  ــورة) تمكن الجي ــدر ميداني لـ(الث ــد مص وأك
ــا مرتزقة  ــر عليه ــان يسيط ــادة مواقع ك ــن استع ــة م الشعبي
ــوزع،   ــيل بم ــة الهام ــي يف منطق ــودي االمريك ــدوان السع الع
ــوم نوعي مباغت  ــريا إىل مقتل عرشات املرتزقة خالل هج مش
ــن صباح أمس  ــش واللجان يف وقت مبكر م ــذه أبطال الجي نف

الخميس واغتنموا عتادا وأسلحة متنوعة.
ــة الوازعية نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية  ويف مديري
ــة تمكنوا خاللها من قتل واصابة اعداد كبرية من  عملية نوعي

مرتزقة العدوان.
ــة ملحاولة  ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي ــا تصدى أبط كم
ــر لهم  ــرسوا زحفا آخ ــاب وك ــة الضب ــة يف جبه ــل املرتزق تسل

باتجاه تبة القرون يف منطقة الكدحة.
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق ودك
ــاروخ زلزال2 تجمعات مرتزقة العدوان يف محطة يختل يف  بص
ــي شنه ابطال الجيش عىل  ــة املخا ،  أعقبه هجوم نوع مديري

مواقع يتمركز فيها مرتزقة العدوان خلف املحطة.
ــان آليتني  ــش واللج ــال الجي ــر أبط ــة دم ــس الجبه ويف نف
ــاروخ موجه  ــة العدوان بص ــة تابعة ملرتزق ــني وجراف عسكريت

شمال رشق املخا.
ــض ،  ــرص األبي ــة : ن ــرصع املرتزق ــد م ــري  أك ــدر عسك مص
ــريان الجيش واللجان  ــدون القديس ووضاح العيدروس بن خل
الشعبية يف الجبهة الغربية ملدينة تعز ، مشرياً إىل أن مدفعية 
ــارشة يف صفوف املرتزقة  ــش واللجان حققت إصابات مب الجي

إثر استهداف تجمعاتهم يف تبة السيمن بمديرية ذباب .
ــس  ــة أم ــان الشعبي ــش واللج ــن الجي ــدات م ــذت وح ونف
الخميس عملية نوعية عىل مواقع مرتزقة العدوان السعودي 
ــدر عسكري  ــأرب ، وأكد مص ــة م ــة رصواح بمحافظ يف مديري
ــالل هجوم نوعي  ــداد كبرية من املرتزقة خ ــرصع وإصابة أع م

للجيش واللجان سبقه قصف مدفعي مكثف.
ــدوان من أماكن تمركزهم  ــار املصدر إىل فرار مرتزقة الع وأش
ــة  ــم وأسلح ــث قتاله ــني جث ــار رشق رصواح تارك ــة املط يف تب

متنوعة وكميات كبرية من العتاد العسكري والذخرية.
ــان الشعبية  ــش واللج ــن الجي ــذت وحدات م ــك نف إىل ذل
ــدوان السعودي يف  ــع مرتزقة الع ــات هجومية عىل مواق عملي
ــدر عسكري أن  ــة الضالع ، وأكد مص ــل الخشبة بمحافظ نقي

أعداداً من املرتزقة أصيبوا خالل العملية.
كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان مساء أمس 
ــال صحراء  ــات للمرتزقة شم ــزال (1) عىل تجمع ــاروخ زل ص

ميدي محققا إصابات مبارشة.
ــم ابطال الجيش  ــن أمس الخميس هاج ــت سابق م ويف وق
ــالن  ــر الس ــة يف معسك ــات املرتزق ــة تجمع ــان الشعبي واللج
ــد مصدر عسكري  ــة الجوف ، وأك ــة املصلوب محافظ بمديري
ــة مواقع املرتزقة يف  ــوط قتىل وجرحى كما قصفت املدفعي سق
ــم تدمري آلية عسكرية  ــراب بمديرية خب والشعف وت وادي ه
تابعة ملرتزقة العدوان يف منطقة الخنجر باملديرية ومرصع من 

كانوا عىل متنها .
وأكد املصدر مرصع القيادي املرتزق أبو حمزة قائد الكتيبة 
ــادي املرتزق الرائد محمد  ــة يف اللواء 122 يف حام و القي الثالث
ــة و القيادي املرتزق  ــح االغرب العبدي قائد كتيبة املدفعي صال
محمد التعزي اركان حرب قائد الكتيبة يف عملية استهدفتهم 
ــة دقيقة من قبل وحدات خاصة  إثر رصد ومتابعة استخباري

من الجيش واللجان الشعبية يف الجوف .
ــش واللجان استهدفت  ــار املصدر إىل أن مدفعية الجي وأش
ــج ، ومرابض  ــوب يف محافظة لح ــات املرتزقة رشق كهب تجمع
ــري بمحافظة الضالع ، يف حني تم اطالق  دبابات املرتزقة يف م
ــىل تجمعات  ــف املدفعية ع ــن قذائ ــدد م ــزال1 وع ــاروخ زل ص

للمرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مبارشة .
ــىل وجرحى من املرتزقة إثر هجوم  ويف جبهة نهم سقط قت
ــم استهداف  ــرب القتب ، كما ت ــع السفينة جنوب غ ــىل موق ع
ــول أسفل فرضة نهم بعدد من قذائف  تجمع لهم يف قرية الح

املدفعية ما أدى إىل مرصع وجرح عدد منهم .
ــة يف منطقة  ــد املرتزق ــص أح ــه تم قن ــدر إىل أن ــت املص ولف
الجماجم بمديرية الزاهر محافظة البيضاء ، منوهاً إىل مرصع 
ــن يف مناطق متفرقة من مديرية رصواح بمحافظة  ثالثة آخري

مأرب ، وكذا إعطاب أربع آليات تابعة لهم يف املديرية .

ــي يختل وصرواح ــي موزع وعمليات نوعية ف ــعبية ف ــي يختل وصرواحتقدم للجيش واللجان الش ــي موزع وعمليات نوعية ف ــعبية ف تقدم للجيش واللجان الش
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ــال املركز اليمني للحقوق والتنمية إن جريمة الضحي بمفرق رشعب  ق
يف تعز تعد انتهاكا جسيماً للقانون الدويل اإلنساني الذي يجرم استهداف 
منازل املدنيني واألحياء واملنشآت املدنية، كما أنه يرقى إىل جريمة حرب.

ــا مرتزقة العدوان  ــة التي ارتكبه ــان إدانته للجريم ــاف املركز يف بي وأض
ــة للتحالف  ــري اىل انتهاك قوات تابع ــن االطفال يش ــدد الضحايا م أن “ ع
ــد الحرب مثل مبدأ االنسانية ومبدأ التمييز  السعودي ألهم مبادئ وقواع

ومبدأ التناسب.
واعترب املركز أن هذه الجريمة ترقى إىل جريمة حرب، وامتداد لسلسلة 

الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفاؤها بحق الشعب اليمني.
ــن الجريمة وسابقاتها  ــل املركز السعودية وتحالفها املسؤولية ع وحم
وطالب بالتحقيق واملسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت 

تورطهم يف هذه الجرائم.
ــة صمتهما  ــس األمن مسؤولي ــم املتحدة ومجل ــل منظمة األم ــا حم كم
ــا شجع املرتزقة وقوات  ــذي وصفه باملخزي وتنصلهما عن واجباتهما م ال
ــق الشعب  ــن جرائم الحرب بح ــاب املزيد م ــا يف ارتك ــة وتحالفه السعودي

اليمني وبصورة أكرث وحشية.

ــوم الثالثاء  ــال ورجل آخر ي ــني وأصيب 4 أطف ــد ثالثة مواطن واستشه
ــة العدوان السعودي األمريكي جوار مصنع  املايض، بقصف مدفعي ملرتزق

السمن والصابون بتعز.
ــدد املركز القانوني مناشدته للمجتمع الدويل واملنظمات الحقوقية  وج
ــرار العالم إىل تحمل مسئوليتهم األخالقية  واإلنسانية وجميع رشفاء وأح

واإلنسانية يف منارصة الشعب اليمني.
ــدة للتحقيق يف  ــق دولية محاي ــل لجنة تحقي ــدد دعوته لتشكي كما ج

جميع الجرائم املرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

ـــــى جـــريـــمـــة حـــرب ــــي تـــعـــز تـــرقـــى إل ـــز الـــقـــانـــونـــي: جـــريـــمـــة الـــضـــحـــي ف ـــرك ـــم ـــــى جـــريـــمـــة حـــربال ــــي تـــعـــز تـــرقـــى إل ـــز الـــقـــانـــونـــي: جـــريـــمـــة الـــضـــحـــي ف ـــرك ـــم ال

مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديينمصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين

مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات ومواقع العدو بجيزان ونجران وعسيرمدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات ومواقع العدو بجيزان ونجران وعسير

قيادة السلطة المحلية بذمار تدين اغتيال قيادة السلطة المحلية بذمار تدين اغتيال 
القيادي في اإلصالح عبدالعزيز الصراريالقيادي في اإلصالح عبدالعزيز الصراري

ــداف  ــار، استه ــة بذم ــة املحلي ــة والسلط ــادة املحافظ ــرت قي استنك
ــرصاري، بعبوة  ــد سعد ال ــالح عبدالعزيز أحم ــزب اإلص ــادي يف ح القي
ــة أثناء خروجه من منزله أمس يف قرية بداش بمديرية الحداء يف  ناسف

طريقه إىل الجامع ألداء صالة العرص، ما أدى إىل استشهاده.
ــة منه،  ــة (سبأ) نسخ ــاء اليمني ــت وكالة األنب ــان تلق ــدت يف بي وأك
ــة التي تستهدف  ــراء وكل األعمال اإلرهابي ــا لهذه الجريمة النك إدانته

املواطنني وتهدد األمن واالستقرار والسكينة العامة.
ــرية إىل أن هذه  ــان.. مش ــي جب ــل إرهاب ــة عم ــذه الجريم ــربت ه واعت
ــدوان التي تستهدف  ــي يف سياق مخططات الع ــال اإلجرامية تأت األعم
ــج والسلم االجتماعي وإثارة الفنت والرصاعات بني أبناء املجتمع  النسي

الواحد.
ــط الجناة  ــة برسعة ضب ــزة األمني ــة األجه ــادة املحافظ ــت قي ووجه
ــت عىل بذل املزيد من  ــة لينالوا جزاءهم الرادع.. وحث وتقديمهم للعدال

الجهود واليقظة للحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة.
وعربت قيادة املحافظة والسلطة املحلية عن خالص العزاء واملواساة 
ــد، سائلة املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه  ألرسة الفقي

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكافة محبيه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

الثورة/
ــي ميشيل هورتون يف مقال نرش  أكد الباحث األمريك
ــف) أن املستفيد  ــان كونزيرفات ــىل موقع (ذي أمرييك ع
ــو تنظيم  ــة عىل اليمن ه ــرب السعودي ــايس من ح األس
ــت حربا دمرت  ــرياً إىل أن السعودية شن ــدة.. مش القاع
ــا العدوانية عن نشوء أسوأ  بلداً بأكمله وأسفرت حربه
ــاً إىل أن الطائرات  ــة يف العالم.. منوه ــوارث اإلنساني الك
ــداف معاقل القاعدة يف  ــة نادراً ما تقوم باسته السعودي
ــت نفسه بقصف املستشفيات  اليمن فيما تقوم يف الوق

واملزارع ومخيمات الالجئني بشكل شبه يومي.
 وأضاف هورتون أن تنظيم القاعدة أحتل مدينة املكال 
ــن االستهداف  ــام دون أن يتخوف م ــوت ملدة ع بحرضم
ــرباً أن السعودية  ــة ، معت ــرات السعودي ــل الطائ ــن قب م
ــان جنباً إىل جنب ضد الجيش اليمني  والقاعدة تحارب

واللجان الشعبية.
وقال الكاتب والباحث األمريكي أن الحرب عىل اليمن 
ــة الخارجية السعودية وأظهرت  أظهرت حدود السياس
ــي وصفها بأنها  ــوات املسلحة السعودية الت ضعف الق

تفشل يف املعارك الحدودية مع القوات اليمنية.
ــه اليمن شكل  ــا تعاني ــىل أن م ــدد هورتون ع ــا ش كم
ــة حيال  ــة األمريكي ــاع السياس ــذار لدى صن ــرس إن ج
ــر السماح للسعودية بأن تستمر يف قتل املدنيني  مخاط
وتقوية تنظيم القاعدة وغريها من التنظيمات اإلرهابية.

 The American  " ــع  موق ــرش  ن ــك   ذل إىل 
ــني  السياسي ــني  املحلل ــري  لكب ــاًال  مق  "Conservative
دانيل لريسون تحت عنوان "الواليات املتحدة األمريكية 
ــاع يف الحرب عىل اليمن"، أشار فيه  متورطة حتى النخ
ــا السياسيون  ــات التي يعتمده ــدة من التكتيك إىل واح
ــي االدعاء بأن  ــا وه ــاً إدارة أوبام ــب وسابق يف إدارة ترام
ــت طرفا يف النزاع، وأنها ليس لها  الواليات املتحدة ليس
ــة، والظهور  ــف بقيادة السعودي ــري كبري عىل التحال تأث

بمظهر أنها تفضل الحل الدبلومايس لـ"الرصاع".
ــر، قال يف مقابلة  ــدى اليمن ماثيو تول وكان السفري ل
ــو Public Radio International (PRI)، يف الـ  مع رادي
ــوذاً عىل األطراف  ــالده ال تملك نف ــن أغسطس إن ب 7 م

اليمنية لفرض وقف إطالق النار، وإن الرصاع يف أساسه 
بني اليمنيني وليست السعودية طرفاً فيه.

ــع من خالل  ــني السياسيني يف املوق ــد كبري املحلل وأك
ــن للواليات  ــه ال يمك ــوم األربعاء أن ــذي نرش ي ــه ال مقال
ــة  ــا يف جريم ــن تواطؤه ــرب م ــة الته ــدة األمريكي املتح
ــك ألنها متورطة بعمق يف الحرب  الحرب عىل اليمن، ذل
ــىل اليمن التي دمر التحالف كل يشء فيها بدعم كيل  ع

من حكومة بالده.
ــري واشنطن لدى  ــال من ادعاء سف ــر كاتب املق وسخ
ــىل الرياض، واصفا  ــاء أن دولته ال تمتلك نفوذا ع صنع
ــوأ أحواله،  ــاء يف أس ــة وج ــذر يثري الشفق ــه ع ــك بأن ذل
ــايل بشكل ال يصدق  ــاً" وهكذا يدعي سفرينا الح مضيف
ــني  ــني السعودي ــا ب ــس رصاع ــن لي ــرصاع يف اليم أن "ال
ــس  ــا يف غم ــرار أمريك ــريا إىل أن استم ــني"، مش واليمني
العمالء أدى إىل خلق أسوأ أزمة إنسانية يف العالم تهدد 

حياة املاليني من األبرياء.
ــن مشاركة  ــني األمريكيني م ــل املسؤول ــال إن تقلي وق

ــل سيكون  ــو ألن البدي ــودي يف اليمن ه ــل السع التدخ
ــني والسعوديني وهو ما  ــرتاف بأن الحرب بني اليمني االع
ــا إىل أن دعم الواليات  ــون محرجا لألمريكيني، الفت سيك
ــة للسعودية يف حربها عىل اليمن هي  املتحدة األمريكي
ــي ليس لدى ترامب أي نية  سياسة أوباما الوحيدة الت

للرتاجع عنها.
ــال إىل أن املجاعة يف اليمن ليست  ولفت صاحب املق
وليدة الجفاف أو توجه اليمنيني لزارعة منتجات أخرى 
ــل القات بل هي نتيجة حصار يمتلك من التكتيكات  مث
التي ال ترحم والتي أدت أيضا إىل تفيش مرض الكولريا.

ــور هومر  ــد بحديث الدكت ــث الفت استشه ويف حدي
ــاء من أجل حقوق  ــرتز، مدير الربامج يف منظمة أطب فين
ــح املرض يف  ــد تسلي ــن " نشه ــني قال نح ــان، ح اإلنس
ــارة الستخدام تحالف  ــن وسوريا".. يف إش ــل من اليم ك
ــد  ــة ض ــرض كأسلح ــن امل ــىل اليم ــرب ع ــدوان الح الع

اليمنيني.

حرب السعودية على اليمن دمرت بلدًا بأكمله حرب السعودية على اليمن دمرت بلدًا بأكمله 
.. وواشنطن متورطة حتى النخاع.. وواشنطن متورطة حتى النخاع
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