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واقع المرأة اليمنيةواقع المرأة اليمنية

 / 
ــائر بلدان العالم  تحتفل اليمن مع س
ــاع  ــل أوض ــرأة يف ظ ــي للم ــوم العامل بالي
معيشية صعبة تفاقمت بسبب الحصار 
ــنها دول العدوان عىل  والحرب التي تش

اليمن منذ قرابة ثالث سنوات.
وقدمت املرأة اليمنية تضحيات كبرية 

ــتقرار  ــىل أمن واس ــبيل الحفاظ ع يف س
ــن والزوج  ــن بدفعها باالب ــر الوط وتحري
واألخ إىل جبهات القتال دفاعاً عن كرامة 

اليمن.
ــياق نظمت وزارة حقوق  ويف هذا الس
اإلنسان أمس لقاًء تشاورياً حول "واقع 
ــلحة  املرأة اليمنية يف ظل النزاعات املس

" بمناسبة اليوم العاملي للمرأة بالتعاون 
ــامية  ــم املتحدة الس ــة األم ــع مفوضي م
ــان. ويف افتتاح اللقاء حيا  لحقوق اإلنس
ــؤون الخدمات  ــوزراء لش نائب رئيس ال
ــود الجنيد كل امرأة وكل أم  تعطي  محم

وطنها وأبناءها بغري حساب .. 

"مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا""مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا"
ــب عدداً  ــرب وأجان ــطون ع نظم ناش
ــات  ــة للسياس املناهض ــات  الفعالي ــن  م
ــد  العه وِيل  ــارة  زي ــالل  خ ــعودية  الس
إىل  ــلمان  س ــن  ب ــد  محم ــعودي  الس

العاصمة الربيطانية لندن.
ــاحنات تَجوب  ــطون ش ــرش الناش ون
ــْت إعالنات ضخمة  العاصمة لندن َحمل
ــرب محمد بن  ــرُم الح ــا ”مج ــب عليه كت

سلمان غريُ مرحب به يف بريطانيا.
ــِس  ــاً يف مجل ــرش نائب ــبعة ع وكان س
ــن ُمختلَف األحزاب  العموم الربيطاني م
ــُب  ــًة تطال ــاٍم عريض ــل أي ــوا قب ــد َوقّع ق

ــاي بإلغاء زيارة  ــة الوزراء ترييزا م رئيس
ــرية  الخط ــم  للجرائ ــرا  نظ ــلمان  س ــن  ب
ــالده وخارَجها،  ــل ب ــا داخ ــي يرتكبه الت

وخصوصاً يف اليمن.
ــىل  ــال القت ــار واألطف ــور الدم ــت ص  وكان
ــكان يحل فيه، يف  ــري الزائر يف كل م تطارد األم
إطار حملة مسبقة نظمها املعارضون للزيارة 

وللمملكة، تقف خلفها حكومات ومنظمات.
ــي عبدالباري  ــار الكاتب الصحف وأش
ــع  جمي أن  اىل  ــه  ل ــال  مق يف  ــوان  عط
ــانية توحدت  ــات الخريية واإلنس املنظم
ــارة  ــد بالزي ــرات للتندي ــة مظاه يف حمل

ــه،  ــت نفس ــف يف الوق ــف واملضي والضي
فمنظمة ”وقف الحرب“ التي ذاع صيتها 
ــراق نظمت مظاهرة  ــام الحرب عىل الع أي
ــوزراء حيث  ــة أمام مقر مجلس ال ضخم
ــعودي مباحثاته  ــري ويل العهد الس يج
ــيدة ماي، ورفعت صور  الرسمية مع الس
ــذوا  ــة ”انق ــن، ومنظم ــا يف اليم الضحاي
األطفال“ رفعت تمثاال لطفل يمني يرفع 
عينيه إىل السماء، أثناء مظاهرة لها أمام 
الربملان، للفت االنتباه إىل ضحايا غارات 

الطائرات السعودية واإلماراتية.
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التقى رئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد 
ــاء مديرية بني  ــائخ ووجه ــس بصنعاء عدداً من مش أم
ــعى  ــود املصالحة التي تس ــك يف إطار جه ــارث وذل الح

القيادة السياسية إىل تطبيقها عىل الواقع .

ــات  ــاوز جراح ــس إىل تج ــا األخ الرئي ــاء دع ويف اللق
ــامح واإلخاء  املايض وفتح صفحة جديدة عنوانها التس
واالنطالق إىل املستقبل والعمل معاً يف مواجهة العدوان 

ومخططاته .

ــىل اليمن  ــتمر ع ــدوان والحصار املس ــاف أن الع وأض
ــتنث من  ــات الحياة ولم يس ــوام طال كل مقوم ــذ 3 أع من
اإلبادة والتدمري منطقة وال مواطنا.. داعياً من يقفون يف 
صف العدوان للعودة إىل الصف الوطني لتوحيد الكلمة 

والتصالح بني أبناء البلد الواحد.
ــادة أمانة العاصمة بإعداد  ووجه الرئيس الصماد قي
ــا يتعلق  ــن كثب يف م ــع ع ــة الوض ــة ومراقب ــج فاعل برام
ــة يف  ــة بالتنمي ــب املتصل ــدوان أو الجوان ــة الع بمواجه

مديرية بني الحارث وبسط األمن واالستقرار بما يخدم 
املصلحة العامة.

ــــــــًا فــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــدوان ومـــــخـــــطـــــطـــــاتـــــه ــــــــع ــــــــدأ الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح والــــــــعــــــــمــــــــل م ــــــــب ـــــــــــــــــــاء م ـــــــــــــــــــرورة إرس ــــــــًا فــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــدوان ومـــــخـــــطـــــطـــــاتـــــهالـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد عـــــــلـــــــى ض ــــــــع ــــــــدأ الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح والــــــــعــــــــمــــــــل م ــــــــب ـــــــــــــــــــاء م ـــــــــــــــــــرورة إرس الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد عـــــــلـــــــى ض
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يف إطار متابعة جهود المصالحة الوطنية:

التفاصيل صفحة 03

 / متابعات
ــس ، هجوماً  ــعبية، أم ــن الجيش واللجان الش ش
ــة  ــوات املوالي ــات الق ــىل تجمع ــحاً ع ــعاً وكاس واس

لتحالف العدوان السعودي األمريكي يف الجوف .
ــتهدف  ــوم اس ــح أن الهج ــكري أوض ــدر عس مص
ــب  خ ــة  بجبه ــف  القعي وادي  يف  ــدوان  الع ــة  مرتزق
ــد من  ــة العدي ــل وإصاب ــن مقت ــفر ع ــعف وأس والش
ــن تبقى منهم  ــادات، فيما الذ م ــم بينهم قي عنارصه

بالفرار .

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــق  ــري مناط ــكرية لتطه ــم العس ــون عملياته يواصل
ــات محافظة  ــربى مديري ــعف ك ــب والش ــة خ مديري
ــرية يف صفوف الغزاة  ــوف وان هناك انهيارات كب الج
ــرية خصوصاً  ــائرهم الكب ــايل خس ــد تت ــة بع واملرتزق

سقوط العرشات من القيادات.
ويف لحج أغار مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــرى  ــام ، وج ــل الحم ــني يف جب ــع املنافق ــىل مواق ع

تكبيدهم خسائر يف العديد والعتاد .

 /يحيى الشامي
ــدو العمليات  ــوات الع ــاودة ق   مع
ــرض بعد  ــور ح ــن مح ــكرية م العس
ــهدته الجبهة ُعد وفق  ركود طويل ش
ــري  ــني لس ــكريني ومراقب ــرباء عس خ
ــاً  ــراء تكتيكي ــن، إج ــارك يف اليم املع
ــىل  ع ــط  الّضغ ــف  لتخفي ــدف  يه
ــني يف صفوف  ــوات املرتزقة واملقاتل ق
ــن  م ــرث  أك يف  ــارات  واإلم ــعودية  الس
ــة إىل كونها  ــور، باإلضاف جبهة ومح
ــياق مراحل  ــوة تصعيدية يف س خط
ــرتاتيجية  كاس ــة  املتبع ــد  التصعي
ــدوان  الع دول  ــا  خالله ــن  م ــر  تُدي

ــراءة  الق ويف   ، ــن  اليم ــىل  ع ــا  حربه
ــكرية  ــة العس ــن اللحظ ــة لراه اآلني
ــرية  األخ ــرض  ح ــات  عملي ــرس  تف
ــة  حقيق ــىل  ع ــاف  لاللتف ــة  كمحاول
ــل يف األداء العسكري واخرتاق  الفش
ــذي بقي  ــود والثبات ال ــدار الصم ج
ــد رغم باهظ محاوالت  الثابت الوحي
ــكر  ــانة معس االخرتاق وضخامة ترس
ــئ يزج باآلالف  ــدوان الذي ما فت الع
ــارك ونار  ــه يف جحيم املع من مرتزقت
ــات امللتهبة يف أكرث من أربعني  الجبه

نقطة ساخنة من جغرافية اليمن..

مصرع عشرات المرتزقة وكبار قادتهم في الجوف وانهيارات كبيرة في صفوفهممصرع عشرات المرتزقة وكبار قادتهم في الجوف وانهيارات كبيرة في صفوفهم
خسائر بشرية كبرية للخونة يف جبل الحمام بلحج ويف صحراء ميدي وتدمري آليات لهم يف تعز

ــهد وأصيب عرشة مواطنني  استش
ــال يف أربع  ــاء وأطف أمس أغلبهم نس
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط غ
ــتهدفت محيط مدينة  السعودي اس

صعدة.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ 
ــن أربع  ــبأ) أن طريان العدوان ش (س
ــالن بمحيط  ــىل منطقة كه ــارات ع غ
ــزل  من ــا  إحداه ــتهدفت  اس ــة  املدين
ــهاد طفلة  ــا أدى إىل استش مواطن م

ــعة آخرين أغلبهم نساء  وإصابة تس
وأطفال من أفراد األرسة.

ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس ــا  كم
ــن يف منطقة  ــاء أمس منزل مواط مس
شمالن بأمانة العاصمة حوار محطة 
ــة وأنباء عن  ــواد البرتولي دهمش للم

ضحايا .
ــدوان  ــريان الع ــن ط ــة ش ويف حج
ــلة  ــعودي أمس سلس ــي الس األمريك

غارات عىل املحافظة.

ــيل باملحافظة  ــح مصدر مح وأوض
ــن 15 غارة عىل  ــريان العدوان ش أن ط

مناطق مديريتي حرض وميدي.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل إىل 
ــع  أرب ــس  أم ــعودي  الس ــي  األمريك

غارات عىل محافظة تعز .
ــيل باملحافظة  ــح مصدر مح وأوض
لـ(سبأ) أن طريان العدوان استهدف 
بغارتني مطار تعز الدويل وشن غارتني 
عىل منطقة الذكرة بمديرية التعزية.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٠١٠ مواطنين باستهداف منزلين بصعدة وأمانة العاصمة مواطنين باستهداف منزلين بصعدة وأمانة العاصمة
طريان العدوان يشن ١٥ غارة على حرض وميدي وتعز

التفاصيل صفحة 03

صنعاء / سبأ
ــية بعنوان" فلسطني قضية املسلمني   ٌعقدت بصنعاء أمس ندوة سياس
ــة لتكتل األحزاب  ــدس"، نظمتها الهيئة التنفيذي ــة وعاصمتها الق املحوري

السياسية املناهضة للعدوان تزامنا مع تدشني وحدة فلسطني بالتكتل.
ويف الفعالية التي حرضها وزراء الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى 
الدكتور عيل أبو حليقة وفارس مناع وعبدالعزيز البكري .. اعترب نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد القضية الفلسطينية هي القضية 

االسرتاتيجية لألمة العربية واإلسالمية .
ــار إىل أن قضية فلسطني هي التي فضحت محور االستكبار العاملي  وأش
ــيطانية التي هيمنت وتهيمن وسيطرت وتسيطر عىل مقدرات  والقوى الش
ــي من تدير  ــتكبار الدويل ه ــا أن قوى االس ــا .. مبين ــة وخرياته ــعوب األم ش
ــم املتحدة  ــان واألم ــىل منظمات حقوق اإلنس ــيطر ع ــام العاملي وتس النظ
ــان يف مختلف  ــاكات حقوق اإلنس ــى اليوم انته ــن الذي يرع ــس األم ومجل

الدول بما فيها فلسطني واليمن.

يف ندوة سياسية حول القضية الفلسطينية 

الجنيد: الشعب اليمني سيظل وفيًا للقضية الفلسطينية الجنيد: الشعب اليمني سيظل وفيًا للقضية الفلسطينية 
وسيستمر في مواجهة العدوان حتى دحر الغزاةوسيستمر في مواجهة العدوان حتى دحر الغزاة
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من ميدى إلى حرض من ميدى إلى حرض – – تكريس الهزيمةتكريس الهزيمة
تصعيد العدوان مؤخرًا  لتغطية  الفشل المخزي يف المرات السابقة

احتفاء باليوم العالمي للمرأة:
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