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ــدة ارتكبها  ــال ومدنيا بمجزرة جدي ــرح أكرث من 130 طف ــهد وج استش
ــتهدفا حافلة طالب يف  ــي أمس مس ــعودي األمريك ــف العدوان الس تحال
ــن ارتكابه  ــبوع م ــان محافظة صعدة، بعد أس ــز بمدينة ضحي ــوق مج س
ــاء االصطياد وبوابة  ــتهدفتا مين ــعتني الخميس املايض اس مجزرتني بش
مستشفى الثورة وأسفرتا عن استشهاد وجرح أكرث من  130 مدنيا بينهم 

أطفال ونساء.
ويف ترصيح لــ(الثورة) أوضح محافظ صعدة محمد جابر الرازحي أن 
ــتهدف أمس صباحا حافلة كانت تقل أكرث  ــعودي اس طريان العدوان الس
ــاء تواجدهم يف  ــز الصيفي ملديرية مجز أثن ــن 50 طالباً من طالب املرك م
ــوق مجز قبيل تحركهم يف رحلة صيفية إىل سد وادي عالف يف مديرية  س
سحار مما نتج عنه سقوط أكرث من 50 شهيدا و77 جريحا معظمهم من 

األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني سن السابعة وسن الثانية عرش.
 وأشار املحافظ الرازحي إىل أن عدد األطفال الذين استشهدوا أكرث من 
35 طفال وغالبية الجرحى من األطفال حيث تم نقل الشهداء والجرحى 

إىل هيئة املستشفى الجمهوري بصعدة ومستشفى الطلح الريفي.
ــدة الدكتور صالح  ــفى الجمهوري بصع ــن جانبه قال مدير املستش م
ــتقبل  أكرث من 14  ــفى اس عبدالله قربان يف ترصيح لـ(لثورة) إن املستش

ــم خطرة حيث تم  ــم أطفال وحال معظمه ــهيدا  و27 جريحا معظمه ش
ــراء العمليات الالزمة وهناك  ــل ثالثة جرحى إىل العاصمة صنعاء إلج نق
ــتقبل مركز  ــة املركزة،  فيما اس ــرة ترقد حاليا يف العناي ــالث حاالت خط ث
الطلح الريفي بقية شهداء وجرحى مجزرة العدوان السعودي األمريكي 
ــرث من 137  ــا املجزرة أك ــغ عدد ضحاي ــال والذي بل ــالب األطف ــق الط بح

شهيدا وجريحا.
ــتغاثة  ــدة نداء اس ــفى الجمهوري بصع ــة املستش ــر هيئ ــق مدي وأطل
ــة ، داعيا  ــات املحلية والدولي ــاص واملنظم ــي العام والخ ــاع الصح للقط

املواطنني إىل رسعة التربع بالدم.
إىل ذلك أوضح مدير الطوارئ يف مكتب الصحة بصعدة الدكتور أحمد 
ــهداء جراء جريمة العدوان باستهداف حافلة  العكواني أن حصيلة الش
ــم أطفال، فيما الجرحى بلغ  ــهيدا أغلبه طالب بصعدة ارتفعت إىل 50 ش

عددهم 77 جريحا بينهم أطفال.
بدوره أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل أن ضحايا 
جريمة طريان العدوان السعودي لحافلة طالب تحفيظ القران الكريم يف 

مدينة ضحيان بصعدة أرتفع إىل 50 شهيدا و77 جريحا من األطفال.
ــني وزارتي الصحة  ــرتك ب ــا الدكتور املتوكل يف مؤتمر صحفي مش ودع
واألوقاف أمس بصنعاء ، األمم املتحدة واملنظمات الدولية العمل الفوري 

عىل وقف العدوان ورفع الحصار .

ــانية  وقال" إن العدوان لم يراع أية اعتبارات أخالقية أو قانونية أو إنس
ــكري لعملياته " .. الفتا إىل  ــل زاد عىل ذلك أن اعترب األطفال هدف عس ب
ــتهدف من خاللها  ــة ضحيان اليوم جريمة مركبة اس ــا حدث بمدين أن م

العدوان حافلة طالب أطفال وسط سوق مزدحم بالباعة.
ــتمرار تمادي تحالف العدوان يف القتل واستهداف  واستنكر بشدة اس
ــدة للطفولة"  ــة األمم املتح ــة اضطالع منظم ــريا إىل أهمي ــال .. مش األطف
ــيف"، بدورها كونها معنية بالطفولة يف العالم وتسعى إىل توفري  اليونيس

األمن والحماية لهم تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها طريان العدوان.
ــا يتعرض له  ــا تجاه م ــات القيام بواجبه ــة املنظم ــدد دعوته لكاف وج
ــة وإدانة هذه  ــل األمومة والطفول ــعة وقت ــعب اليمني من جرائم بش الش

الجرائم والعمل عىل إيقاف العدوان رفع الحصار.
ــة فؤاد ناجي إىل  ــاد العالم ــار نائب وزير األوقاف واإلرش من جانبه أش
ــالب تحفيظ القرآن الكريم يف  ــتهدف حافلة نقل ط أن طريان العدوان اس
ــفر عن  ــوق ضحيان، ما أس ــان أثناء توقفها يف س ــع الكبري بضحي الجام

استشهاد وإصابة العرشات بني شهيد وجريح .
ــة 10 أيام قلقا عىل فتية الكهف يف تيالند  ــال "إن العالم لم ينام طيل وق
ــن جرائم العدوان  ــن الكهف، بينما يغض الطرف ع ــى تم إخراجهم م حت

السعودي بحق أطفال اليمن ".
ــكان واألوقاف  ــة والس ــي الصحة العام ــرتك عن وزارت ــان مش وأدان بي

ــيخ  ــل وزارة األوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الش ــاد تاله وكي واإلرش
ــريان العدوان بحق  ــي ارتكبها ط ــي، الجريمة املروعة الت ــح الخوالن صال
أطفال كانوا خارجني من مدرسة تحفيظ القرآن بمدينة ضحيان بصعدة.

ــا العرشات  ــي راح ضحيته ــراء الت ــذه الجريمة النك ــان ه ــرب البي واعت
ــاء األمريكي  ــن لتحدث لوال الغط ــهيد وجريح لم تك ــن األطفال بني ش م

والصمت الدويل إزاء جرائم العدوان منذ بدايته حتى اليوم.
ــات العاملة يف  ــدويل واألمم املتحدة واملنظم ــب البيان املجتمع ال وطال
ــؤولية بالعمل عىل  ــة بتحمل املس ــات العلمائي ــال الطفولة واملجمع مج

إيقاف العدوان ورفع الحصار ومحاكمة مجرمي الحرب.
واستنكر البيان، انتهاكات تحالف العدوان املستمرة منذ أربعني شهرا 

بحق الشعب اليمني والتي ترتقي إىل جرائم حرب ضد اإلنسانية.
ــا تعمل عىل تقديم  ــة الصليب الدولية أن فرقه ــن جانبها أكدت لجن م
ــوق ضحيان يف  ــعافات لعرشات ضحايا الحافلة التي تقل أطفاال بس إس

صعدة.
ــر إىل وصول 29 جثة ألطفال  ــارت اللجنة الدولية للصليب األحم  وأش
ــفيات املدعومة من فريق  دون الـ 15 عاما  من ضحايا املجزرة إىل املستش
ــعافهم إىل  ــن، إىل جانب 48 جريحا بينهم 30 طفال تم إس ــة يف اليم اللجن

املستشفيات التي يعمل فريق اللجنة فيها.

ــد وادي عالف ــظ صعدة لــ"الثورة": المجزرة ارتكبها العدوان أثناء توجه الطالب في رحلة إلى س ــد وادي عالفمحاف ــظ صعدة لــ"الثورة": المجزرة ارتكبها العدوان أثناء توجه الطالب في رحلة إلى س محاف

وزير الصحة :  العدوان لم يراع أية اعتبارات أخالقية أو قانونية أو إنسانية بل زاد على ذلك أن اعتبر األطفال هدفًا عسكريًاوزير الصحة :  العدوان لم يراع أية اعتبارات أخالقية أو قانونية أو إنسانية بل زاد على ذلك أن اعتبر األطفال هدفًا عسكريًا
نائب وزير األوقاف : إن العالم لم ينام طيلة نائب وزير األوقاف : إن العالم لم ينام طيلة ١٠١٠ أيام قلقا على فتية الكهف في تيالند حتى تم إخراجهم من الكهف، بينما يغض الطرف عن جرائم العدوان السعودي بحق أطفال اليمن أيام قلقا على فتية الكهف في تيالند حتى تم إخراجهم من الكهف، بينما يغض الطرف عن جرائم العدوان السعودي بحق أطفال اليمن

ــرع بالدم ــو المواطنين للتب ــتغاثة ويدع ــداء اس ــق ن ــدة يطل ــوري بصع ــفى الجمه ــة المستش ــر هيئ ــرع بالدممدي ــو المواطنين للتب ــتغاثة ويدع ــداء اس ــق ن ــدة يطل ــوري بصع ــفى الجمه ــة المستش ــر هيئ مدي

استشهاد وجرح أكثر من استشهاد وجرح أكثر من ١٣٠١٣٠ طفال بمجزرة بشعة  طفال بمجزرة بشعة 
لتحالف العدوان بحق طالب المركز الصيفي في صعدةلتحالف العدوان بحق طالب المركز الصيفي في صعدة
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سگرتريو التحرير

صنعاء / سبأ
ــة مرشوع خطة  ــة الخاصة املكلفة بدراس ــدت اللجنة الربملاني عق
ــمرب2018م)  ــاق للموازنات العامة للنصف الثاني (يوليو- ديس اإلنف
ــواب، اجتماعاً  ــاذ الوطني ملجلس الن ــل حكومة اإلنق ــدم من قب واملق
لها أمس برئاسة نائب رئيس املجلس رئيس اللجنة األخ عبدالسالم 

صالح هشول زابية .
ويف مستهل االجتماع رحب رئيس اللجنة بالحارضين من رئيس 

وأعضاء اللجنة املالية ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة باملجلس .
ــة ، ودعاهم إىل  ــد يف ظاللها اللجن ــار إىل الظروف التي تنعق وأش
ــس ، واملتمثلة  ــم املكلفني بها من قبل املجل ــذ مهمته اإلرساع يف تنفي
ــف الثاني  ــات العامة للنص ــاق للموازن ــة اإلنف ــة مرشوع خط بدراس
ــلطات الدولة تسري يف  ــمرب2018م) بما يجعل س للفرتة (يوليو- ديس
ــاطها املايل دون تعرث وبما يخفف األعباء واملعاناة عىل املواطنني  نش

ورصف مرتب قبل حلول عيد األضحى املبارك .
ــال هذا  ــرشوع جدول أعم ــة وأقرت م ــتعرضت اللجن ــن ثم اس وم

االجتماع وكذا مرشوع آلية عملها.
ــا تضمنه بيان  ــة الربملانية جانباً مم ــتعرضت اللجن بعد ذلك اس

ــة اإلنفاق  ــأن مرشوع خط ــواب بش ــس الن ــدم إىل مجل ــة املق الحكوم
ــمرب2018م)  ديس ــو-  (يولي ــي  الثان ــف  للنص ــة  العام ــات  للموازن
ــن املؤرشات  ــة لعدد م ــل أعضاء اللجن ــداوالت من قب ــالل امل ومن خ

االقتصادية واملؤرشات الكلية للمرشوع.
ــات  املالحظ ــن  م ــة  جمل ــة  اللجن ــاء  أعض ــن  م ــدد  ع ــدم  وق
ــة توجيهها للجانب  ــتيضاحية التي رأوا أهمي ــارات اإلس واالستفس

الحكومي للرد عليها .
ــرت اللجنة الربملانية  ــتفيض أق ــع واملس ومن خالل النقاش الواس
الخاصة تشكيل لجنتني فرعيتني من بني أعضائها هما لجنة دراسة 
ــة الخاصة رئيس  ــرر اللجن ــة مق ــرادات يف مرشوع الخطة برئاس اإلي
ــة النفقات يف  ــة املالية األخ/ أحمد أحمد النويرة ولجنة دراس اللجن
ــو اللجنة املالية  ــة عضو اللجنة الخاصة عض مرشوع الخطة برئاس

األخ محمد أمني باشا .
ــه  من ــتخرج  تس وأن  ــرشوع  امل ــتعراض  باس ــان  اللجنت ــت  وكلف
االستفسارات واملالحظات التي سيتم توجيهها للجانب الحكومي .

" رأي اليوم" تسأل ناطق العدوان عقب مجزرة الخميس في ضحيان:" رأي اليوم" تسأل ناطق العدوان عقب مجزرة الخميس في ضحيان:هذا وستواصل اللجنة أعمالها تباعاً .

ــرأس تحريرها  ــة" رأي اليوم" التي ي ــت صحيف دع
ــس  أم ــا  افتتاحيته ــوان يف  ــاري عط ــتاذ عبدالب األس
ــف  ــحاب ووق ــدوان إىل االنس ــف الع ــس، تحال الخمي
ــل لتقليل  ــار األمث ــاره الخي ــىل اليمن باعتب ــرب ع الح
ــمها  ــن أن تجس ــرب ال يمك ــدة أن الح ــائر، مؤك الخس

الطائرات والصواريخ التي تلقى فوق رؤوس املدنيني.
ــق العدوان  ــة ترصيحات ناط ــتنكرت الصحيف واس
تركي املالكي الذي اعترب املجزرة التي ارتكبتها طائرات 
التحالف وذهب ضحيتها  العرشات من األطفال مربرة، 

وقالت:
ــا، فهم  ــىل الَكثريين ِمثلن ــا ع ــا، ورّبم ــب علين َيصُع
ــا  ــز إليه ــي َيرَتِك ــة الت ــة واألخالقّي ــس اإلعالمّي املقايي
ــعودّي اإلماراتّي يف  ــف الس ــم التحال ــون باس ث املُتَحدِّ
ــّنها طاِئراِتهم األَحدث  ــارات التي َتُش ــم عن الغ ِدفاِعه
ــداٍف َمدنّيٍة يف  ــل، عىل أه ًة يف الَقت ــرثَ ِدقَّ ــىل واألك واألغ
ــِة أعواٍم  ــَتمرِّة ُمنذ أربع ــة الَحرب املُس ــن ُمنذ ِبداَي اليم
ــع القانون الدويل  ــارات تتواَفق م ــا، فَهل هذه الغ تقريًب

اإلنساني وَقواِعده الُعرفّية ِمثَلما ُيؤكِّدون داِئًما؟
ًدا أّن  ــوم ُمؤكِّ ــرج علينا الي ــد تركي املالكي خ العمي
ــتهدفت  ــرات التحالف واس ــّنتها طاِئ ــي ش ــارة الت الغ
ــل 43  ــدة وأدَّت إىل مقت ــال يف صع ــل األطف ــًة لنق حاِفَل
ــم من األطفال كاَنت َعَمًال  وإصاَبة 63 آخرين، ُمعَظُمه
طت  ــكريًّا َمرشوًعا، ورّكزت عىل الَعناِرص التي َخطَّ َعس

ــتّية عىل جازان، وتأِتي يف  وَنّفذت إطالق صواريخ بالس
إطاِر احرتام القانون الدويل.

وأضافت: هذه املَجزرَة وللتَّذكري جاَءت بعد أّياٍم من 
ــة 170 آخرين  ــل 55 َمدنيًّا وإصاب ــرَى أدَّت إىل مقت أُخ
ــهد حاليًّا  ــاء َقصٍف َجّويٍّ ملدينة الحديدة التي تش أثن
ُهجوًما َبريًّا وَبَحريًّا وَجويًّا لُقّوات التحالف يف ُمحاولٍة 
ــتهداف  ــي أّن اس ــا يعن ــا، مّم ــيطرِة عليه ــٍة للسَّ ياِئس
دًة وليس نتيجًة لَخَطأ غري  ــةً ُمتَعمَّ املَدنيني بات ِسياس

مقصود.
ــأل يف َهذِه الصحيفة ”رأي اليوم“ العميد  نحن نس
ــوا الصاروخ  ــؤالء األطفال أطلق ــي عّما إذا كان ه املالك
ــرى  ــازان وَج ــة ج ــتهدف مدين ــذي اس ــتي ال الباليس
اعرتاضه، هل أطلقوه من الحاِفلة التي كانت َتِقّلهم إىل 
ــك، فأَتمنَّى عليه  ؟ وإذا كان الحال كذل ــيٍّ ــٍم َصيف ُمخّي
ــكرّي املُفوَّه، كيف َحَدث ذلك؟  أن يرشح لنا، وهو الَعس
ــالق َهذِه،  رًا لَعملّية اإلط ــوَّ ــجيًال ُمص م لنا َتس ــدِّ وأن ُيَق

ر النَّمل عىل األرض. وطاِئراِته َتمُلك أجهزًة ُتَصوِّ
ــة الدولّية للصليب األحمر هي التي ذكرت، يف  اللَّجن
َتغريدٍة لها عىل حسابها عىل ”التويرت“ هذه املعلومات 
د أّن الحاِفلة كانت َتِقل األطفال، وحرصت عىل  التي ُتؤكِّ
ــديد، أّن القانون الدويل اإلنساني  ــديد، وبأَدب َش التَّش

َيْفرِض ِحماَية املَدنيني يف زَمن الُحروب والنِّزاعات.
ــة التحالف يف ما  ــدم مصداقي ــدت الصحيفة ع وأك
ــني، وقالت:  ــقوط مدني ــه من إجراءات لتجنب س يدعي
ــع من ُعُمر  ــنوات األرب ــف يقول وعىل َمدى السَّ التحال
ــات  ــع ُكل االحتياط ــه تتب ــه وغاراِت ــرب، أّن طاِئرات الَح
الالزمة لَتَجنُّب َقتل املدنيني، ولكن َتواُصل هذه املجازر 
د أّن هذا الكالم غري دقيق عىل  ــدة والحديدة ُيؤكِّ يف صع
ــًة لهذه الغارات  ًة أّن ُهناك قاِئمًة َطويل ــالق، خاصَّ اإلط
ــدارِس  وَم ــواقاً،  وأس ــفيات،  ُمستش ــتهدفت  اس ــي  الت
ــنوات  ــاالت أفراح، عىل َمدى السَّ ــس عزاء، وص ومجال

األرَبع املاِضية.
َهذِه املَجاِزر هي جرائم حرب َترتِكبها طاِئرات جرى 
ل  ــكا، زَعيمة العالم الحر، التي تتدخَّ تصنيعها يف أمري
ــم الَعدالة وُحقوق  ــا من أجل الديمقراطّية وِقَي يف ِبالدن
اإلنسان، وُتمارِس يف الَوقِت نفسه قتل عرشات اآلالف، 
ــل ”التحالف“  ــكٍل ُمبارش أو دعم ِجهات مث ــواًء بَش َس
ق  ــني يف َوَضح النَّهار، وَتِجد من ُيَصفِّ ُتمارِس قتل املدني

لها من بعض الَعرب لألَسف.

واريخ الباليستّية من حاِفَلتهم القديمة الُمتهاِلكة؟ واريخ الباليستّية من حاِفَلتهم القديمة الُمتهاِلكة؟ هل َهؤالء األطفال ُيطِلُقون الّصَ  هل َهؤالء األطفال ُيطِلُقون الّصَ

صنعاء / سبأ
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــب رئي ــؤول يف مكت ــدر مس ــق مص عل
ــذي نظمته  ــىل لقاء لندن ال ــح بن حبتور، ع ــز صال عبدالعزي
ــبقه يف العاصمة األردنية عمان  األمم املتحدة واللقاء الذي س
ــية  ــارج املعادلة السياس ــرب خ ــخصيات تعت ــاركت فيه ش وش
ــل وموالية  ــة اليمنية ب ــة للمحن ــة الحالي ــكرية واألمني والعس

للعدوان.
ــبأ) "  ــة األنباء اليمنية (س ــدر يف ترصيح لوكال ــال املص وق
تابعت حكومة اإلنقاذ الوطني خالل اليوميني املاضيني اللقاء 
الذي نظمته األمم املتحدة يف ويلتون بارك ولقاء عمان يف إطار 

ــذي ضم وجوها  ــالم وال ــا لصيغة توافقية يف اتجاه الس بحثه
ــيايس والعسكري  ــخصيات من خارج معادلة الرصاع الس وش
ــوة غري موفقة من قبل املنظومة األممية وهى  واألمني، يف خط

تسعى إىل تحقيق السالم ".
ــىل األرض  ــكرية ع ــية وعس ــوى سياس ــاك ق ــاف " هن وأض
ــالم، ذلك أن املعادلة  ــي احرتام إرادتها ضمن معادلة الس ينبغ
ــل اإلرادة  ــي تمث ــاء الت ــة صنع ــني العاصم ــي ب ــة ه الحقيقي
الوطنية  والسياسية الحرة ودول العدوان بعاصمتها الرياض 
ــم، وبالتايل فإن إيجاد حل  ــو ظبي واملرتزقة الذي يتبعونه وأب

سيايس خارج هذه املعادلة لن يكتب له النجاح ".

وأردف " إن الوضع الطبيعي هو الرتكيز عىل معادلة تضمن 
لصنعاء قدرتها عىل التحرك كرشيك يف إنجاز وإنجاح معركة 
ــالم التي ينبغي أن تسري وفق خطوات صحيحة بمراعاة  الس
ــيظل بعيد  ــود س ــالم املنش هذه املعادلة التي بدونها فإن الس

املنال والحديث عنه مجرد رساب".
ــدة تتحمل  ــم املتح ــال " األم ــه قائ ــدر تعليق ــم املص واختت
ــه  ــن محنت ــن م ــراج اليم ــة يف إخ ــة وأخالقي ــئولية قانوني مس
الراهنة، وينبغي أن تركز مساعيها يف هذا الجانب عىل أطراف 
ــدق نواياهم  ــم وبهم وبص ــني والذين وحده ــة الحقيقي املعادل

يصبح السالم يف متناول الجميع ".

ان ولندن ويؤكد ضرورة  ان ولندن ويؤكد ضرورة مصدر حكومي يعلق على لقاءي عَمّ مصدر حكومي يعلق على لقاءي عَمّ
احترام المعادلة الحقيقية لتحقيق السالماحترام المعادلة الحقيقية لتحقيق السالم

(البرلمانية الخاصة) تناقش آلية تخفيف معاناة (البرلمانية الخاصة) تناقش آلية تخفيف معاناة 
المواطنين وصرف مرتب قبل حلول عيد األضحىالمواطنين وصرف مرتب قبل حلول عيد األضحى

ــي لالجئني ومنظمة  قال املجلس الرنويج
ــهد  ــاء الدويل ش ــار صنع ــة إن مط ــري العاملي ك
ــبوعني  ــقوط ما يعادل قنبلة واحدة كل أس س
ــا مغلقاً أمام  ــنتني اللتني كان فيهم خالل الس

جميع الحركات التجارية.
ــن املجلس  ــادر ع ــرتك ص ــان مش ــد بي وأك
واملنظمة بالتزامن مع مرور عامني عىل إغالق 
ــقطت  مطار صنعاء الدويل أن القنابل التي س
ــرب من عدد  ــيس يف اليمن أك ــار الرئي ــىل املط ع

الركاب الذين وصلوا .
ــبأ) نسخة  وأوضح البيان الذي تلقت (س
ــاً للقصف  ــاء أصبح موقع ــه أن مطار صنع من
ــقاط  ــه تم إس ــرياً إىل أن ــرر ، مش ــوي املتك الج
ــوات التحالف عىل  ــة لق ــة تابع ــارة جوي 56 غ
ــدار العامني املاضيني وفقاً  مبنى املطار عىل م
ــرضر بالبنية  ــق ال ــا ألح ــن، مم ــات اليم لبيان
ــة وهّدد سالمة املجتمعات  التحتية الحساس

املحيطة.
ــىل  ــة ع ــود املفروض ــان أن القي ــر البي وذك
املجال الجوي لليمن من قبل التحالف الذي 

ــمي  ــعودية أدت إىل اإلغالق الرس ــوده الس تق
ــالت الجوية  ــدويل أمام الرح ــار صنعاء ال ملط
ــمح  ــطس 2016 , ولم ُيس ــة يف 9 أغس التجاري
ــة التجارية  ــة الجوي ــة املالح ــد ذلك لحرك بع
ــار بما يف ذلك نقل اليمنيني  بالدخول إىل املط
ــة منقذة  ــات طبي ــون إىل خدم ــن يحتاج الذي

للحياة إىل الخارج.
ــن  ــنوات م ــالث س ــان إىل أن ث ــت البي ولف
ــام الصحي  ــببت يف إضعاف النظ الحرب تس
ــاً، حيث  ــاس هش يف اليمن والذي كان يف األس
أن أقل من نصف عدد املرافق الصحية يعمل، 
إىل  اآلن  ــي  يمن ــون  ملي  16 ــاج  يحت ــني  ح يف 
ــىل الرعاية  ــانية للحصول ع ــاعدات إنس مس

الصحية األساسية.
ــة  ــة البني ــدم كفاي ــان أن ع ــد البي ــا أك كم
ــوء التغذية  التحتية للمياه وارتفاع معدالت س
ــدة لإلصابة  ــاس عرضة بش ــل الن أدى إىل جع
باألمراض، بما يف ذلك موجة ثالثة من الكولريا.
ــرشة آالف يمني بحلول  ــار إىل وفاة ع وأش
ــة  ــاالت الصحي ــبب الح ــطس 2017 بس أغس

ــالج الطبي لها يف  ــي كانوا يبحثون عن الع الت
الخارج وفقاً لوزارة الصحة يف صنعاء .

ــة كري  ــر منظم ــال مدي ــدد ق ــذا الص و يف ه
ــي "يجب أن  ــان موج ــن يوه ــة يف اليم العاملي
ــن البنية  ــاً وعامًال م ــزءاً آمن ــار ج ــون املط يك
ــمح للناس بالذهاب  التحتية املدنية، مما يس
ــار صنعاء  ــن أصبح مط ــدوم بحرية, ولك والق
ــبة لعدد كبري  رمزاً للعدوان واالضطهاد بالنس

من السكان".
فيما قال مدير املجلس الرنويجي لالجئني 
ــذه الحرب ال تقتل  ــن محمد عبدي "ه يف اليم
ــط، بل من  ــتخدام القنابل والرصاص فق باس
ــي ُيحرم  ــن األمراض الت ــم الكبري م ــالل الك خ
ــة  ــة الصحي ــول إىل الرعاي ــن الوص ــاس م الن

للعالج منها " .
ــن  ــني م ــش اآلن املالي ــال " يعي ــع قائ وتاب
اليمنيني يف سجن مفتوح بني الحدود املعادية 
ــا أن املطار  ــة للحرب وطامل ــوط األمامي والخط
ــن الوحيد  ــاً الطريق اآلم ــك أيض ــق فكذل مغل

للعالج الطبي واملنقذ للحياة".
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