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الثورة/ عبدالواسع الحمدي
رصد مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية االنتهاكات 
ــوات تحالف العدوان  ــيمة التي ارتكبتها ق والجرائم الجس
ــة والخاصة  ــآت الخدمية والحكومي ــني واملنش عىل اليمني
ــآت خالل  ــة التي لحقت باملواطنني واملنش والنتائج الكارث

شهر مايو املنرصم.
ــام  ــزود باألرق ــهري امل ــر الش ــز يف التقري ــح املرك وأوض
ــات والرضبات  ــوع االنتهاك ــور ن ــة والص ــوم البياني والرس
ــائر الناجمة عنها  الجوية والصاروخية واملدفعية والخس

يف األرواح واملمتلكات والبنى التحتية.
ــا واملصابني  ــايل الضحاي ــر أن إجم ــف التقري حيث كش
ــهيداً  ــالل مايو  وصل إىل 286 ش ــم العدوان خ ــراء جرائ ج
ــرح 200 مدني  ــاء كما ج ــم 32 طفًال و7 نس ــاً   منه وجريح
ــارات والصواريخ  ــبب  الغ ــرأة بس ــال و14 ام ــم 34 طف بينه
ــعودي عىل  ــريان العدوان الس ــي اسقطها ط ــل الت والقناب

املواطنني واألحياء السكنية. 
ــا سقطوا نتيجة غارات جوية  وذكر التقرير أن الضحاي
ــة التي استخدمها  ــف صاروخي  وغريها من األسلح وقص
ــدوان يف ارتكاب جرائمه بحق اليمنيني املدنيني  تحالف الع
ــة والحديدة وتعز  ــدة وأمانة العاصم ــات، ( صع يف محافظ

وصنعاء وعمران وإب ).
ــيل منازل املدنيني  ــر أن غارات العدوان ع ــر التقري - وذك
واألحياء السكنية تسببت يف تدمري 157 منزال كما ترضرت 

قرابة 1542 منزًال خالل مايو املنرصم فقط .

ــف  ــت القص ــون تح ــني يرزح ــر أن اليمني ــني التقري وب
ــارس 2015م  ــربي  اليومي منذ 26 م ــري وال ــوي والبح الج
ــتمر يف تمزيق أوصال البلد  والذي ساهم هذا العدوان املس
ــة والخاصة  ــل الحياة العام ــل التواصل وتعطي وقطع سب
ــكل غري قانوني  وساهم الحصار املطبق عىل اليمنيني وبش
ــل 25 مليون يمني أمام املوت املحقق فمن ينجو من  يف جع

القصف يقتل بالحصار.
 (األضرار يف البنية التحتية)

ــريان التحالف  ــذا وط ــا ه ــو من عامن ــهر ماي ــالل ش وخ
ــداف كافة  ــتمر يف قصف واسته ــعودي األمريكي مس الس
ــانية  اإلنس ــوق  الحق ــة  كاف ــدف  واسته ــاة  الحي ــث  بواع
ــدف  استه ــا  كم ــة،  والثقافي ــة  واالقتصادي ــة  واالجتماعي
ــال،  ــاء والرج ــال والنس ــاة األطف ــار حي ــف والحص القص
ــم وسبل  ــادهم، استهدف كرامته ــة أجس ــدف سالم استه
ــدارس  وامل ــفيات  املستش ــدف  استه ــم،  وحياته ــهم  عيش
ــة ومخازنها  ــات، ومصانع املواد الغذائي ــاجد والطرق واملس
ــدواء عن  ــع ال ــاء ومن ــاء وامل ــدف الكهرب ــا واسته وناقالته
ــتقاته التي هي  ــول النفط ومش ــع دخ ــفيات ، ومن املستش
رضورية لتشغيل محطات الكهرباء ومضخات املياه إلمداد 
ــات الغاز  ــاء واملاء، حتى محط ــآت بالكهرب ــازل واملنش املن
املنزيل ومحطات الوقود تم قصفها واملواطنني املدنيني فيها 
ــود، إال أن الصواريخ والقنابل كانت  ــرون وصول الوق ينتظ
ــاء حياتهم وحياة أرس  ــي األرسع يف الوصول إليهم وإفن ه

بكاملها أطفاًال ونساء وكباراً يف السن.
ــهري الضوء عىل الدمار الذي لحق  وسلط  التقرير الش

ــة التي تم  ــة والخاص ــآت العام ــض القطاعات واملنش ببع
رصدها وتوثيقها خالل مايو املنرصم.

(املطارات والطرق واملياه )
ــدوان لثالثة  ــرات الع ــداف طائ ــر استه ــل التقري وسج
مطارات يمنية باإلضافة إىل تدمري 74 طريقاً وجرساً ونفقاً 

دمرتها طائرات العدوان خالل مايو.
ــبكات املياه فقد دمرت طائرات العدوان  أما مايتعلق بش
ــهر املنرصم  80 من شبكات وخزانات ومضخات  خالل الش

املياه يف مختلف املحافظات .
(التعليم واملساجد والفنادق)

ــرصم   املن ــو  ماي ــالل  ــانية خ اإلنس ــني  ــز ع ــد مرك ورص
ــة والكليات  ــدارس واملعاهد الفني ــدوان للم ــداف الع استه
ــري ثمان  ــا أدى إىل تدم ــارش مم ــف املب ــات بالقص والجامع

مدارس كلياً.
ــن األثرية  ــرات دور العبادة واألماك ــا استهدفت طائ كم
ــة يف قائمة  ــة زبيد األثرية املدرج ــم استهداف بواب حيث ت
الرتاث العاملي وتدمري 13 مسجدا وترضر7 مساجد أخرى..

ــياحية والفندقية فقد تم استهداف  ــآت الس - أما املنش
ــآت سياحية ترضرت كما تم استهداف  أربعة فنادق ومنش

الحدائق خالل مايو املنرصم.
(القطاع الزراعي والسمكي والنفطي)

ــول الزراعية  ــزارع والحق ــيل امل ــم ع ــز العدوان الغاش رك
ــام بتدمري  109 حقول زراعية وترضر117 مزرعة وحقال  فق
زراعياً وتدمري 2 معدات زراعية واستهداف 4 مزارع لألغنام 

واألبقار وقتل 75 رأساً من األغنام.
ــوارب  ــداف ق ــن واسته ــز الصيادي ــى مرك ــري مبن - وتدم

الصيد حيث تم تدمري 13 قارباً وترضر 14 قارب صيد.
ــدوان خالل مايو  ــد قام الع ــاع النفطي فق ــا يف القط - أم
ــاز منزيل  ــود ومحطات غ ــري 9 محطات للوق ــف وتدم بقص
ــرضر ثالث  ــداف مبارش وت ــط باسته ــالت نف ــري 7 ناق وتدم

ناقالت أخرى.
ــالت البحرية من  ــدوان يف جرائمه بمنع الناق وأمعن الع
ــول إىل املوانئ وتفريغ الوقود بغرض إطباق الحصار  الوص
ــم يف مايو حيث  ــر هذه الجرائ ــري القانوني وآخ البحري غ
ــط ومحطة رشكة  ــر رشكة النف ــدوان إىل تدمري مق ــد الع عم

النفط يف العاصمة صنعاء.
( الجرائم واألضرار مهولة )

ــذا التقرير إال أن  ــي يوثقها ه ــة األرضار الت ــم فداح ورغ
ــاملة  هذه األرضار ال تعد بموجب هذا التقرير نهائية أو ش
ــان وما خلفه من  فما ارتكبه العدوان من جرائم بحق اإلنس
ــهر  ــة ويف األعيان املدنية خالل ش ــى التحتي أرضار يف البن

مايو أكرث بكثري مما تم توثيقه .
ــعودية وتحالفها  ــة للس ــات الحربي ــدء العملي ــذ ب فمن
ــة  الجوي ــارات  الغ آلالف  ــة  اليمني ــة  الجمهوري ــت  تعرض
ــرات الحربية  ــا الطائ ــت فيه ــة استخدم ــة والربي والبحري
ــخ  ــة والصواري ــع واألسلح ــواع املداف ــتى أن ــوارج وش والب
ــة املحرمة دولياً تم استخدامها  والقنابل بل حتى األسلح
ــرب يف اليمن سقوط املئات من  وقد نتج عن القصف بكل ش

املدنيني بني شهيد وجريح.

ــكال القتل تعرض لها األطفال والنساء  شتى أنواع وأش
ــم وقراهم ومدنهم جراء  ــون وتم ترشيدهم من منازله املدني
ــخ أنها األكرث  ــهد التاري ــال ونهارا، جرائم سيش القصف لي
ــدوان بدون  ــوة يف التاريخ املعارص، ع ــاً وقس ــة وعنف رشاس
ــق املجموعة الدولية وخالف مبادئ  مربر أهدر قيم ومواثي

ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساني.
 (بالغ ملحكمة الجنايات الدولية )

ــانية للحقوق  ــني اإلنس ــز ع ــارة إىل أن مرك ــدر اإلش تج
ــتقلة تهتم بتعزيز  والتنمية منظمة حقوقية محايدة ومس
ــون والبنية  ــادة القان ــان ودعم سي ــة حقوق اإلنس وحماي
ــق  ــد وتوثي ــوم برص ــاالت ويق ــف املج ــة يف مختل املجتمعي
ــاني  ــان وللقانون الدويل واإلنس االنتهاكات لحقوق اإلنس
ــاعدات القانونية لضحايا االنتهاكات  وتقديم العون واملس

والحروب والنزاعات.
ــا طريان  ــازر التي يرتكبه ــم واملج ــد الجرائ ــوم برص ويق

العدوان بحق املدنيني يف مختلف املحافظات.
ــكل دوري  ــر وإحصائيات بش ــدار تقاري ــا يقوم بإص كم
ــح مرتكبي  ــدف فض ــة عالية به ــتويات مهني ــن مس وضم
ــوق  ــان حق ــم وضم ــوة أوىل ملحاسبته ــات كخط االنتهاك

الضحايا.
ــكل  ــا مختصون بش ــر التي يعده ــذه التقاري ــرب ه وتعت
ــهري يف مركز عني اإلنسانية هي بمثابة بالغات ملحكمة  ش
ــة  ــة الحقوقي ــات الدولي ــة املنظم ــة وكاف ــات الدولي الجناي

واإلنسانية.

0303 أخبار وتقارير
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صنعاء/سبأ
ــام  س ــوف  الج ــظ  محاف زار 
ــى الجيش  ــي ، أمس جرح املالح
ــدد من  ــعبية ، يف ع ــان الش واللج
ــة  العاصم ــة  أمان ــفيات  مستش
ــري  ــالل تطه ــوا خ ــن أصيب الذي  ،
ــة  مرتزق ــن  م ــون  املت ــة  مديري

العدوان.
ــي  املالح ــظ  املحاف ــا  وحي

ــم  ــال له ــى قائ ــات الجرح تضحي
ــي امام عظمة  "ان الهامات تنحن
عطائكم ومعنوياتكم املرتفعة رغم 

اإلصابات التي تعانون منها" .
ــري كامل  ــه املحافظ بتوف ووج
الرعاية الصحية والعناية الطبية 
للجرحى، عرفانا تقديرا ملا قدموه 
من تضحيات بطولية يف التصدي 
للغزاة وتطهري الوطن من دنسهم.

ــى  ــن الجرح ــم ثم ــن جهته م
زيارة قيادة املحافظة لهم والعناية 
ــم ..مؤكدين عودتهم  واالهتمام به

للجبهات حال تماثلهم للشفاء .
ــالل الزيارات  رافق املحافظ خ
ــة  ــب الصح ــر مكت ــة مدي امليداني
ــري مقدر ومدير مكتب اإلعالم  بش
ــيخ عبدالله  إبراهيم جعدار والش

الحاج .

محافظ الجوف يزور جرحى الجيش واللجان الشعبيةمحافظ الجوف يزور جرحى الجيش واللجان الشعبية

الثورة / أسماء البزاز 
ــة  مرشوع  ــودة التنموية الخريي ــة م اختتمت مؤسس
إفطار الصائم يف عدد من  مديريات أمانة العاصمة والذي 
ــات  ــع مديري ــرية يف أرب ــه (1100) أرسة فق ــت في استهدف
ــوان  ــعوب - سع ــة ( ش ــي مديري ــاء وه ــة صنع العاصم
ــه  ــي نفذت ــدد 200 أرسة والت ــدد 200 أرسة), (آزال ع ع
ــة  ــة مودة التنموية الخريية  بالرشاكة مع مؤسس مؤسس
ــداف 300 أرسة يف  (الرحبة  ــم استه ــة), وت ــواة  الخريي ن

ــميلة  ــبعني وش ــارث و200 أرسة ) يف (الس ــي الح – وبن
ــة مودة  ــة طريق البناء بتمويل من مؤسس نفذته مؤسس
ــة   ــداف مديري ــة إىل استه ــة) باإلضاف ــة الخريي التنموي

(السبعني – حدة عدد 300 أرسة).
ــد األخ عبدالله الكبيس  ــح خاص للثورة  أك ويف ترصي
ــة مودة  أن مرشوع إفطار الصائم  املدير التنفيذي ملؤسس
ــاريع التي تتبناها املؤسسة يف شهر رمضان  هو أحد املش
ــذه بادرة  ــدا أن ه ــري مؤك ــن أجر كب ــا له م ــل عام مل ــن ك م

إنسانية طيبة لهذه األرس للتخفيف من معاناتهم. 

ــب املدير  ــن النوعة نائ ــح  رشف الدي ــه أوض ــن جهت م
ــه والحمد لله تم االنتهاء من  ــة مودة أن التنفيذي ملؤسس

توزيع التمور يف املديريات واملناطق املستهدفة  
ــؤولة  ــد الرسيحي املس ــربت  ياسمني مجاه ــا اعت فيم
ــات ارتياحا  ــن أهايل املديري ــة أن املرشوع لقي م اإلعالمي
ــة مودة  ــكرهم ملؤسس ــم وش ــن سعادته ــربوا ع ــريا وع كب
ــم  الدع ــىل  وع ــرشوع  للم ــذة  املنف ــة  الخريي ــة  التنموي
ــروف الصعبة سائلني  ــاعدة لهم خاصة يف هذه الظ واملس

املوىل تعاىل أن يعني ويوفق كل من سعى للخري.

مودة تختتم مشروع إفطار الصائم في مديريات العاصمة مودة تختتم مشروع إفطار الصائم في مديريات العاصمة 

هاشم اسماعيل: حكومة المرتزقة تسببت في تعثر صرف المرتبات هاشم اسماعيل: حكومة المرتزقة تسببت في تعثر صرف المرتبات 
ويجب عدم التعامل بالفئات النقدية غير القانونيةويجب عدم التعامل بالفئات النقدية غير القانونية

رأس اجتماعا لقيادات وزارة المالية :رأس اجتماعا لقيادات وزارة المالية :

صنعاء/ سبأ
ــادات وزارة  ــس اجتماع لقي ــد بصنعاء أم عق
ــوزراء وزير املالية  ــة برئاسة نائب رئيس ال املالي
الدكتور حسني مقبويل، كرس ملناقشة الجوانب 
ــتوى األداء وتعزيز آلية  ــني مس املتعلقة بتحس

تحصيل اإليرادات املالية.
ــذي حرضه نائب وزير املالية  ويف االجتماع ال
ــة  مصلح ــس  ورئي ــد،  احم ــل  إسماعي ــم  هاش
ــس  ورئي ــامي  الش ــم  هاش ــور  الدكت ــب  الرضائ
مصلحة الجمارك سليم الحرضمي ووكالء وزارة 
املالية والوكالء املساعدون.. أكد الدكتور مقبويل 
ــة  ــا املختلف ــة وقطاعاته ــود وزارة املالي أن جه
ــة االلتزامات  ــد املوارد ملواجه ــتمرة يف حش مس

الرضورية وعىل رأسها مرتبات موظفي الدولة.
ــياسية  ــادة الس ــات القي ــح أن توجيه وأوض
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  برئي ــة  ممثل
ــرضورة تحصيل  ــيض ب ــاط تق ــدي املش األخ مه
ــة  ــهور قادم ــة لش ــتحقة للدول ــرادات املس اإلي
ــغيلية  ــات واملوازنات التش ــان توفري املرتب لضم
ــن  م ــا  وغريه ــة  والنظاف ــة  الصح ــات  لقطاع

الخدمات الرضورية.
ــم  ــه سيت ــوزراء إىل أن ــس ال ــب رئي ــت نائ ولف

خالل األيام املقبلة اعتماد خطة البدء بحلحلة 
ــع القطاع الخاص بما يحقق  القضايا العالقة م

الرشاكة الفاعلة وتجاوز اإلشكاالت السابقة.
ــة، رضورة التحرك  ــا أكد نائب وزير املالي فيم
ــارات لزيادة كفاءة وأداء املالية  يف عدد من املس

العامة وتحصيل املوارد الرضيبية والجمركية.
ــبب  ــة املرتزقة كانت الس ــار إىل أن حكوم وأش
ــن نقل  ــه م ــا اتخذت ــات بم ــرث رصف املرتب يف تع
ــة  ــدن، باإلضاف ــزي إىل ع ــك املرك ــات للبن عملي
ــىل  ــون ع ــة للقان ــورة مخالف ــا وبص إىل إقدامه

ــات  الفئ ــن  م ــة  نقدي ــات  مطبوع ــداث  استح
ــزات اقتصادية وانخفاض  الجديدة، إلحداث ه

قيمة العملة املحلية.
ــة باملواطنني والتجار  وأهاب نائب وزير املالي
ومحالت الرصافة ومحطات الوقود عدم التعامل 
ــدم قبولها  ــري القانونية وع ــات النقدية غ بالفئ
ــاءلة  ــهم للمس ــا حتى ال يعرضوا أنفس وتداوله

القانونية واإلجراءات العقابية.
ــب الفني بوزارة  ــاع رئيس املكت حرض االجتم

املالية طارق الرشيف.

ــات  ــر المرتب ــية بتوفي ــادة السياس ــات القي ــي: توجيه ــات  مقبول ــر المرتب ــية بتوفي ــادة السياس ــات القي ــي: توجيه  مقبول
ــتحقة للدولة لشهور قادمة ــتحقة للدولة لشهور قادمةتقتضي تحصيل اإليرادات المس تقتضي تحصيل اإليرادات المس

وزير الخارجية يهنئ وزير الخارجية يهنئ 
بالعيد الوطني للبرتغالبالعيد الوطني للبرتغال

صنعاء / سبأ 
ــام رشف  ــة املهندس هش ــر الخارجي ــث وزي بع
ــة تهنئة إىل وزير خارجية جمهورية  عبدالله برقي
ــتو سيلفا، بمناسبة اليوم  ــتو ارنس الربتغال اوغس

الوطني لبالده.


