
ــامال بجرائم  ــرا ش ــني تقري ــني اليمني ــاد اإلعالمي ــدر اتح أص
تحالف العدوان السعودي األمريكي بحق قطاع اإلعالم اليمني، 
ــزم، التي  ــالق عاصفة الح ــنوات من انط ــرث من ثالث س ــالل أك خ
ــارس 2015م  ــن يف 26 م ــىل اليم ــكري ع ــا العس ــارشت عدوانه ب
ــائل اإلعالمية الرسمية،  ــتهدفت حجب الوس بحرب إعالمية اس
ــل املتعمد بالقصف  ــا، ثم تطورت إىل القت ــاخ بعض منه واستنس
ــم التلفزيونية،  ــة والطواق ــآت اإلعالمي ــوي للعديد من املنش الج

ومراسيل اإلعالم الحربي.
ــة، تفصيالً  ــم إىل اللغة اإلنكليزي ــر الذي ترج ــن التقري وتضم
ــهداء اإلعالم الوطني والحربي وعددهم 180 إعالميا،  عرشة  بش
ــرية،  ــة، وأربعة من قناة املس ــن الفضائي ــهداء قناة اليم ــم ش منه
ومثلهم من قناة اليمن اليوم، فيما قدم اإلعالم الحربي نحو 150 

شهيداً.
كما احتوى التقرير تحت اسم "الشاهد شهيدا.. ثالثة أعوام 
ــعودي" عىل رصد للمنشآت  من انتهاكات وجرائم التحالف الس
ــال  ــتهدفها التحالف، منها نحو 30 مركز إرس ــة التي اس اإلعالمي
ــة العامة لإلذاعة والتلفزيون،  إذاعي وتلفزيوني، تابعة للمؤسس
ــرى بالقصف الجوي،  ــائل إعالمية أخ ــتهداف وس إضافة إىل اس
ــل قناة اليمن الفضائية، ومكتب قناة اليمن اليوم يف فج عطان  مث
ــرية بمدينة صعدة، ومكاتب  بالعاصمة صنعاء، ومكتب قناة املس
ــي عدن وتعز، إضافة  ــي الثورة والجمهورية يف محافظت صحيفت

إىل مكاتب وكالة سبأ الرسمية يف عدد من املحافظات.
ــار التقرير إىل االنتهاكات غري املبارشة، التي طالت قطاع  وأش
ــذي يفرضه التحالف  ــامل ال اإلعالم اليمني، بفعل الحصار الش
ــة أدت إىل توقف  ــة اقتصادي ــب عليه من أزم ــا ترت ــعودي، وم الس
ــم معاناة اآلالف  ــائل اإلعالمية، وتفاق ــري من الصحف والوس الكث

من الصحفيني واإلعالميني والعاملني يف القطاع اإلعالمي، وبلغت 
ــمى  ــف رصف املرتبات، حني قامت حكومة ما تس ــذروة مع  توق ال
ــدن بدعم من قبل التحالف  ــة بنقل البنك املركزي إىل ع بالرشعي

السعودي.
ــىل مطار  ــوي ع ــر الج ــتمرار الحظ ــر إىل أن اس ــت التقري ولف
ــبب يف منع وصول  ــىل التوايل تس ــدويل للعام الثالث ع ــاء ال صنع
ــفر الحاالت  ــن، إىل جانب إعاقة س ــني الدوليني إىل اليم الصحفي
اإلنسانية  إىل الخارج والحؤول دون مشاركة اإلعالميني اليمنيني 
ــرات الدولية التي خصصت للحديث عما يدور  يف عدد من املؤتم
ــف ملرتزقته يف قطاع اإلعالم التجول  ــن، بينما أتاح التحال يف اليم

بحرية تامة يف دول العالم مع االستمرار يف تضليل الرأي العام.
ــة  لجن ــكيل  بتش ــة  املطالب ــدد  ج ــره  تقري يف  ــاد  االتح

ــدة  محاي ــة  دولي ــق  تحقي
ــا  يرتكبه ــي  الت ــرب  الح ــم  جرائ يف  ــر  للنظ

ــالم واإلعالميني يف اليمن،  ــعودي بحق اإلع التحالف الس
ــادم، وال يمكن أن تمر  ــقط بالتق ــدا أنها من النوع الذي ال يس مؤك
ــاءلة  ــزم عىل طرق كل األبواب باتجاه مس ــاب، معلناً الع دون عق

ومحاكمة مجرمي الحرب، وتعويض الضحايا.
ــة  ــة الوطني ــات اإلعالمي ــف املؤسس ــر مختل ــب التقري وطال
ــي تعرضت لها مع  ــاعدة يف توثيق الجرائم واالنتهاكات الت باملس
ــري الدولية. ودعا  ــاليب التوثيق الحقوقي وفقاً للمعاي ــاة أس مراع
ــان والحريات  املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بحقوق اإلنس
ــاندتهم يف  ــع اإلعالميني اليمنيني ومس ــة إىل التضامن م اإلعالمي

مواجهة الحرب والحصار وتداعياتهما.

تضمن رصدا لجرائم العدوان خالل ثالثة أعوام..

ــادات وكوادر وزارة املالية الجريمة املروعة  ــب رئيس الوزراء وزير املالية وجميع قي أدان نائ
التي ارتكبها العدوان السعودي األمريكي بحق الطالب يف ضحيان بمحافظة صعدة الذي راح 

ضحيتها 124 شهيدا وجريحا.
ــبأ) أن مجزرة طالب  ــويل يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (س ــني مقب وأكد الدكتور حس
ــعودي  ــازر التي يرتكبها العدوان الس ــاعة عن املج ــل جرماً وقبحاً وحقداً وبش ــان ال تق ضحي

األمريكي بحق الشعب اليمني يومياً ُمنذ 26مارس2015م.
وأشار إىل أن هذه الجريمة تزيد من سخط وغضب أبناء اليمن وتعزز من قوتهم وصمودهم 
ــتهداف األطفال والنساء والطالب واملدنيني  ــتمرار اس يف مواجهة هذا العدوان .. الفتا إىل أن اس
ــعودية  ــي البغيض الذي تقوده الس ــذا العدوان الصهيون ــك أن ه ــد بما ال يدع مجاالً للش يؤك

واإلمارات وأمريكا يتسرت بالصمت العاملي املخجل لريتكب جرائمه.
ــم الحرب واإلبادة التي  ــجل جرائ ــني أن هذه املجزرة جريمة جديدة تضاف إىل قائمة س وب
ــقط  ــه، كونها جرائم ال تس ــعودي ومرتزقته وعمالئ ــدوان الس ــف الع ــا تحال ــب عليه سيحاس
بالتقادم وسيأتي الوقت الذي يحاكمون عليها أمام املحاكم الجنائية الدولية عاجال أو آجال .
واستنكر نائب رئيس الوزراء وزير املالية استمرار صمت األمم املتحدة ومجلس األمن وكذا 
ــانية والحقوقية املريب واملخجل إزاء جرائم الحرب والجرائم  الصمت الدويل واملنظمات اإلنس

ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة جماعية التي يرتكبها تحالف العدوان يف اليمن.
ــاء  ــدوان لألطفال والنس ــل تحالف الع ــج من قب ــتمر واملمنه ــتهداف املس ــح أن االس وأوض
ــة وقواعد ومبادئ  ــماوية واالتفاقيات الدولي ــان الس ــاكا صارخا لكل األدي ــني يعد انته واملدني
ــف وقانون حماية  ــدويل وقانون جني ــاني ال ــان والقانون اإلنس ــالن العاملي لحقوق اإلنس اإلع
ــات الدولية وكل  ــة الجناي ــاء محكم ــالن روما وقوانني إنش ــروب ووثيقة إع ــني أثناء الح املدني

االتفاقيات والعهود واملواثيق اإلنسانية.

مقبولي : جرائم الحرب واالبادة سُيحاسب عليها تحالف مقبولي : جرائم الحرب واالبادة سُيحاسب عليها تحالف 
العدوان السعودي أمام المحاكم الجنائية الدولية العدوان السعودي أمام المحاكم الجنائية الدولية 

ــنت  قال رئيس الوزراء الكندي جاس
ــه  ل ــح  ــاء، يف أول ترصي ــرودو، األربع ت
أن  ــعودية  الس ــة  الكندي ــة  األزم ــول  ح
ــن حقوق  ــتمر يف الدفاع ع ــالده ستس ب
ــفاً أن بالده تجري حواراً  اإلنسان، كاش

مع السعودية.
ــريان املدني  ــل أكاديمية الط ويف حف
ــرودو: "نحن ماضون يف  يف أوتاوا  قال ت
ــجاماً  ــان انس الدفاع عن حقوق اإلنس

مع مبادئنا".

ــة  (عاصم ــاوا  "أوت أن  إىل  ــار  وأش
ــوار مع الرياض،  ــتمرة يف الح كندا) مس
ــن قضايا  ــدث بقوة ع ــتواصل التح وس
حقوق اإلنسان" التي تصاعدت خالل 

األشهر املاضية يف اململكة.
ــة حديثة أن  ــرودو يف نهاي ــف ت وكش
ــتيا  ــة، كريس ــة الكندي ــرة الخارجي وزي
ــع  م ــوّالً  ــواراً مط ــرت ح ــد، "أج فريالن
ــري)،  ــادل الجب ــعودي (ع ــا الس نظريه
ــف عن  ــه لم يكش ــاء"، لكن ــس الثالث أم

تفاصيله.
يذكر أن األزمة السعودية الكندية قد 
اشتعلت بعد أن أعربت أوتاوا عن قلقها 
ــول اعتقال  ــديد، إزاء املعلومات ح الش
ــمر  ــان س ــوق اإلنس ــن حق ــة ع املدافع
ــة)،  ــية الكندي ــل الجنس ــدوي (تحم ب
ــالق رساحها ورساح باقي  ودعت إىل إط
ــاض رفضت هذه  ــطاء، إال أن الري النش
ــداً بالتدخل يف  ــاءات واتهمت كن االدع

شؤون السعودية الداخلية.

ــن  ــي يف ش ــورط اإلمارات ــة للت ــة مدوي   يف فضيح
العدوان عىل غزة، كشف الصحفي اإلرسائييل أيدي 
ــارك يف  ــني، أمس الخميس، أن طيارا إماراتيا ش كوه

شن غارات عىل قطاع غزة قبل عدة أسابيع.
ــل ينكر  ــىل تويرت ”ه ــدة ع ــني يف تغري ــال كوه وق
ــارك  ــود طيار إماراتي ش ــان تميم وج ــي خلف ضاح
ــيل يف القصف عىل غزة  ــالح الجو اإلرسائي ضمن س
 f35 ــرات ــو يتدرب عىل طائ ــابيع.. وه قبل ثالث أس

اإلرسائيلية عندنا !؟ أتحداه أن ينكر ذلك“.
ــني اإلمارات  ــات الرسي ب ــع العالق ــر أن تطبي يذك

ــدا يف املجاالت  ــاوا بعي ــيل، بلغ ش ــان اإلرسائي والكي
ــتخباراتية والعسكرية يف تحد خطري  األمنية واالس

لألمن القومي العربي .
ــالح  ــة اإلرسائيلية٬ أوضحت أن س ــت اإلذاع وكان
ــالل أقل  ــرة الثانية خ ــارك للم ــو اإلرسائييل ش الج
ــالح الجو  ــاركة س ــوي بمش ــام، يف تمرين ج ــن ع م

اإلماراتي.
ــكرية املشرتكة  ووفقا لإلذاعة فان املناورات العس
ــتضافها سالح  ــم ”إنيوخوس 2017“ واس تمت باس

الجو اليوناني يف 27 مارس العام املنرصم.

الرئيس الكندي :مستمرون في الدفاع عن حقوق ا,نسانالرئيس الكندي :مستمرون في الدفاع عن حقوق ا,نسان

ــزة! ــي الـــغـــارات عــلــى غ ــزة!طــيــار إمـــاراتـــي شــــارك ف ــي الـــغـــارات عــلــى غ طــيــار إمـــاراتـــي شــــارك ف

اليمنيين ــاد ا,عــالمــيــيــن  ــح ــقــريــر جــديــد الت ــشــاهــد شــهــيــدًا"..ت اليمنيين"ال ــاد ا,عــالمــيــيــن  ــح ــقــريــر جــديــد الت ــشــاهــد شــهــيــدًا"..ت "ال

االستخدام  في  األخير  من  ذهبنا  إذا 
األمثل لسالح المفاوضات باعتباره سالحاً 
شفراته  إحدى  تكون  بحيث  حدين  ذا 
اللجوء  فإن  العدو  نحو  واألخرى  نحونا 
الوحيد  االستخدام  هو  االنسحاب  إلى 
فعلينا  واال  اآلن  لنا  المتاح  والمشروع 
التفاوض  بسالح  واحدة  مرتين  نذبح  ان 
صعيد  على  هذا  العدو  بسالح  وأخرى 

الطاولة .
على صعيد آخر وأكثر أولوية هو على 
رد  إلى  اللجوء  فإن  المعركة  ارض  صعيد 
عسكرية  عمليات  عبر  وموجع  فوري 
العدو  واإلعالن  ارض  في  أو جوية   برية 
عن رفض الذهاب إلى جنيف واتخاذ قرار 
بإعادة النظر بمجمل المسيرة التفاوضية 
هما الموقفان الطبيعيان اللذان يجب ان 

يصدرا .
تلك  بأقوالهم  نستشهد  ان  علينا 
من  وأخرى  العدوان  ناطق  من  الصادرة 
في  العاملين  من   األممية  الهيئة  ممثلي 
التي  وشهاداتهم  وتصريحاتهم  اليمن 
تدمغ اإلدانة لدول العدوان وتفضح تواطؤ 

الهيئة ومبعوثها.
سوق  في  الخميس  أمس  جريمة  في 

األطفال   واستهداف  بصعدة  ضحيان 
للطيران  الدموية  الجريمة  حصيلة  فإن 
جلهم  جريحا  و77  شهيدا   50 العدواني  
العدوان  ناطق  اعترف  األطفال.وقد  من 

بالجريمة.
جريمة  الماضي  الخميس  مساء  في 
المستشفى  وبوابة  والصيادين  المحوات 
وذهب فيها مئة وتسعون  بينهم 55 شهيدا..

وجرائم أخرى استهدفت المدنيين و ال 
عد لها هنا . 

قال  أمس  ضحيان  جريمة  في 
تحالف  قوات  باسم  الرسمي  المتحدث 
إن  المالكي»،  «تركي  العقيد  العدوان 
«االستهداف الذي تم اليوم في محافظة 
أن  وزعم  مشروع»  عسكري  عمل  صعدة 
يتوافق  «بما  لالستهداف  تنفيذ  الجريمة 
وقواعده..  اإلنساني  الدولي  القانون  مع 
زعم أيضا  انه استهداف مجموعة نفذت 

باألمس هجوما على جيزان .
ذكرت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تقل  حافلة  أصابت  الجوية  الغارات  أن 
أطفاال في سوق ضحيان، وذكر رئيس وفد 
الصليب األحمر باليمن يوهانس برور إن 
أغلب المصابين بالغارات أطفال دون سن 

العاشرة..
أن  على  األممية  المسؤولة  دت  شَدّ

األطفال «ليسوا هدفاً في الصراع . 
وقالت المسؤولة األممية عن األطفال 
ومقاطع  صوراً  شاهدت  إنها   : اليمن  في 

فيديو مرعبة قدمت من صعدة
سوى  كلمات  لدّي  تابعت:ليست 
عسكرياً..  هدفا  هذا  كان  كيف  التساؤل؛ 

لماذا يتم قتل األطفال؟
وشددت اليونيسف على أنه (ال أعذار 
بعد مقتل العديد من األطفال في الهجوم 

على صعدة.
وأعود ألكمل صورة الرأي الذي يجب 
أن نقف عليه من الذهاب الى جنيف ومن 

التفاوض جملة وأقول :
تتراءى  التي  الضعف  صور  أبلغ  إن   
تتمثل في غياب  موقف  اآلن  فينا  للعدو 
أن  اليمكن  ويتوقعه  العدو  يخشاه  جدي 
خيارا  جنيف  إلى  الذهاب  خيار  يكون 
الهرولة   وتبريرات   حسابات  بكل  واقعيا 
مبادئ  بال  هكذا  بالتفاوض  نقبل  كنا  إن 
تشترط  وطنية  محددات  وال  أهداف  وال 
االنسحاب الكامل أوال من كل شبر محتل.

بارتكاب  العدواني  التحالف  قيام  مع 

انعقاد  مع  األولى  تزامنت  جريمتين 
األطراف  غريفيت  ودعوة  األمن  مجلس 

الى جنيف في 6 سبتمبر .
  2 وجنيف   1 جنيف   بعد  أخرى  مرة 
الغرف  الكويت وغيرها من  ومائة يوم في 
والكواليس للعام الرابع  فإن الذهاب إلى 
جنيف على طاولة يمنية يمنية  تستثني 
العدوان وجرائمه واحتالله  اليعدو سوى 
التعبير األفضح عنا في  تكريس  وتشريع  

وتشجيع العدو على التمادي.
نعم لدينا مواقف ومالحظات جوهرية 
على مسار التفاوض  في جملته ومبتداه 
ونهايته المعلومة الخسارة فحتى لو صار 
شرط  تحقيق  ظل  في  التفاوض   خيار 
في  الثابت  موقفنا  يبقى  العدوان  إيقاف 
االنسحاب أوال على األقل فإن تحقيق هذا 

الشرط يوفر أمرين:
األول إنه يضعنا أمام أمر واقع  بجدية 
والثاني   ، الحق  وتامين عودة  االنسحاب 
اننا نكون قد وضعنا اقدامنا وقوتنا وبسطنا 

سيادتنا على األجزاء المستعادة.
لون  من  تبرير  إلى  البعض  سينبري 
جريمة  كانت  لنا  ليقول  انحطاطا  أشد 
قصف مخازن الصيادين والمحوات وبوابة 
المشفى بسبب من عملية طيار صماد 3 
سوق  في  األطفال  استهداف  جريمة  وأن 
للجريمة   مبرر  اليوم  بصعدة  ضحيان 
وهو قول ينطوي على رغبة خفية مؤداها 
أي  وكذا  عسكري  فعل  بأي  القيام  عدم 
وبحري  وبري  عسمري  عسكري  رد 
يستهدف أهدافا عسكرية وحيوية داخل  

دول العدو ..
لذلك فالرد على المسارين هو السالح 

األمثل لنا.

بات األطفال هدفا للطريان وجنيف 
سالحا للعدو!

عبدالجبار الحاج

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد
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زيد البعوة
يوميات الثورة

ــنوات وهم  ــدى أربع س ــى م ــن عل ــال اليم أطف
ــدوان  ــة الع ــتثنائيا نتيج ــا اس ــون وضع يعيش
ــم  ــة أن أرواحه ــى درج ــي إل ــعودي األمريك الس
ــل طائرات  ــة بين قناب ــت معلق ــم أصبح ودماءه
ــدة والمجتمع  ــدوان وبين صمت األمم المتح الع
الدولي الذين اشتركوا في جرائم العدوان البشعة 
ــكل  ــال بش ــت األطف ــى طال ــت حت ــي تفاقم والت
مباشر الذين جعلت منهم طائرات العدوان هدفاً 
ــات اليمنية  ــف المحافظ ــا في مختل ــياً له رئيس
ــدر دماءهم وتختطف  ــية وته تقتلهم بكل وحش
ــي ظل صمت دولي  ــالءهم ف أرواحهم وتمزق أش

وأممي تجاوز الحدود..
ــي هذه  ــق العيش ف ــه ح ــان ل ــل إنس وألن الطف
ــروب  ــي الح ــتثنائية ف ــة اس ــو حال ــاة فه الحي
والصراعات وهناك مواثيق وقوانين دولية تنص 
ــي كل زمان  ــال ف ــتهداف األطف ــة اس ــى حرم عل
ــاؤها لالهتمام  ــم إنش ــاك منظمات ت ــكان وهن وم
ــرض العالم إال  ــة باألطفال على طول وع والعناي
ــتطع أن تعمل شيئاً  أن كل هذه المنظمات لم تس
ــن 3 أعوام من  ــى مدى أكثر م ــل اليمني عل للطف

العدوان السعودي األمريكي على اليمن ..
ــان  ــة ضحي ــي منطق ــي ف ــن 100 يمن ــر م أكث
ــهيد وجريح  ــقطوا ما بين ش محافظة صعدة س
ــنها  ــارات التي ش ــة الغ ــال نتيج ــم أطف معظمه
ــتهدفاً  ــعودي األمريكي مس طيران العدوان الس
ــوق مدينة  ــط س ــة التي كانت تقلهم وس الحافل
ــة ضد  ــرب وجريم ــة ح ــاً جريم ــان مرتكب ضحي
ــانية وجريمة ضد الطفولة جريمة مركبة  اإلنس
ــتنكر هولها  ــس تس ــكل المقايي ــراء ب ــنعاء نك ش

الكائنات ..
ــدوان أجرام  ــف الع ــال يتحال ــذا وصل الح هك
وغطرسة ال حدود لها إلى درجة أن أطفال اليمن 
ــر دول العدوان  ــي نظ ــاة ف ــي الحي ــق لهم ف الح
السعودي األمريكي الحق لهم في التعليم الحق 
ــب اعتقاد  لهم في الصحة والعناية والغذاء حس
ــن لهم  ــال اليم ــة إال أن أطف ــكان والصهاين األمري
حقوق كفلها لهم الله ودعا إلى احترامها مثلهم 
ــم ولهم حقوق تنص  ــل أي طفل في هذا العال مث
ــا مواثيق األمم المتحدة كأطفال بعيداً عن  عليه
توجه أسرهم وانتمائهم وأهدافهم السياسية..

ــة  ــي المدرس ــتهدف ف ــل مس ــن الطف ــي اليم ف
مستهدف في التعليم مستهدف في المستشفى 
دار  ــي  ف ــتهدف  مس ــق  الطري ــي  ف ــتهدف  مس
ــتهدف في  ــتهدف في منزله مس المكفوفين مس
ــؤون حياته يقتل بكل وحشية بالطائرات  كل ش
ــة دولياً لكنها  ــلحة حتى المحرم وبأحدث األس
ــل األطفال  ــة عندما تقت ــي اليمن خاص ــالل ف ح
ــطارية وغيرها  ــل العنقودية واالنش ــل القناب مث
ــن غذائي  ــد لديه تأمي ــن الطفل ال يوج ــي اليم ف
ــبب الحصار المفروض من  وال رعاية صحية بس
قبل العدوان فمن لم يقتل بالطائرات من أطفالنا 
يموت من الجوع بسبب سوء التغذية أو يموت من 
المرض بسبب انعدام المستلزمات الطبية وهكذا 
ــات اليمنية يقتل  ــرض المحافظ ــول وع على ط
أطفالنا ويموتون كل يوم والحق لهم في العيش 
وال نصير لهم وال من يشفق عليهم ال منظمات وال 

أمم متحدة وال مجلس امن وال شيء...
ورغم كل ما يتعرض له الطفل اليمني من ظلم 
ــرام بدون أي  ــية وإج ــتهداف وقتل ووحش واس
مبرر شرعي أو قانوني فمن لم يقتل تَّدَمر منزله 
ــة وبال مشفى حياته  وصار بال مأوى وبال مدرس
ــض األطفال  ــي اي لحظة بع ــر ف ــة للخط معرض
ــر منزلهم بالكامل  ــرته وتدم قتل جميع أٌفراد أس
ــع محاصر  ــط مجتم ــن في وس ــاروا وحيدي وص
ــاالت  ــن الح ــر م ــوم وكثي ــف كل ي ــدد بالقص ومه
ــع المقام  ــي تدمي القلوب وال يتس ــانية الت اإلنس
لذكرها إال أن كل هذا يزرع في أطفال اليمن القوة 
ــتقبل وتعلموا من هذا  المعنوية واألمل في المس
أن االعتماد على النفس فضيلة وأن مواثيق األمم 
ومنظمات الحقوق مجرد حبر على ورق ال تقدم 
ــبحانه هو من سيحرس من  وال تؤخر وأن الله س
ــن قتل منهم  ــينتقم لم ــى من أطفالنا ومن س تبق
ــده ال يتخلف وال يتبدل ومن  ــد وعد بذلك ووع وق
ــق يوم  ــون له ح ــم لن يك ــا حقوقه ــلب أطفالن س

القيامة ومصيره جهنم وبئس المهاد..
ــتهرب دول العدوان من حقيقة الجرائم  أين س
ــن  ــال اليم ــق أطف ــا بح ــا طيرانه ــي يرتكبه الت
ــورة في كل  ــوت والص ــه بالص ــي موثق ــي ه والت
ــمال والجنوب إلى  المحافظات اليمنية في الش
اليوم حتى وان اشترت دول العدوان موقف األمم 
ــح  ــدة ومجلس األمن الدولي فهذا لن يمس المتح
عنها عار االجرام والوحشية ال أمام الشعوب وال 
ــال القادمة ألن هذه  ــخ وال أمام األجي ــام التاري أم
ــتبقى وصمة  ــق الطفولة اليمنية س الجرائم بح
عار في جبين المجتمع الدولي بشكل عام وفي 
ــي جبين دول  ــة وف ــات الحقوقي ــن المنظم جبي
ــكل خاص وال بد أن يأتي اليوم الذي  العدوان بش
ــوف يالحق فيه هؤالء المجرمون ويحاكمون  س
ــن  ــان لك ــر الزم ــى وان تأخ ــة حت ــة عادل محاكم
الجرائم بحق الطفولة اليمنية ستظل تالحقهم 

إلى ماال نهاية.

جرائم حرب ترتكب جرائم حرب ترتكب 
بحق أطفال اليمنبحق أطفال اليمن

مشهدمشهد

صور ووجوه وشواهد Kبشع جرائم العصر وأشدها وحشية وهمجيةصور ووجوه وشواهد Kبشع جرائم العصر وأشدها وحشية وهمجية

يف أول تعليق على األزمة مع السعودية

صنعاء -سبأ
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل ومعه القائم بأعمال محافظ 
ــفى  ــد عايش قحيم أمس، أحوال الجرحى من الصيادين بهيئة مستش الحديدة محم

الجمهوري بصنعاء ومركز الحروق.
ــرش وعبدالرحمن  ــة الحديدة عيل ق ــال محافظ ــوكل وقحيم ومعهما وكي ــع املت واطل
ــى .. قدموا لهم هدايا ومبالغ  ــتوى الخدمات الطبية املقدمة للجرح الجماعي عىل مس

مالية.
ــة الكاملة  ــز عىل تقديم الرعاي ــفى واملرك ــر الصحة القائمني عىل املستش ــث وزي وح

للجرحى .. مؤكدا أن من أولويات الوزارة االهتمام بالجرحى وتوفري احتياجاتهم .
وأشار إىل أنه تم استحداث قطاع بالوزارة خاص بالطوارئ والجرحى.

ــى وصمود  ــدة تضحيات الجرح ــة الحدي ــال محافظ ــن القائم بأعم ــن جانبه ثم م
ــادر أرزاقهم  ــن مرة وقواربهم ومص ــريان العدوان أكرث م ــتهدفهم ط الصيادين الذين اس

ومنعهم من الصيد.

وزير الصحة والقائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقدان وزير الصحة والقائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقدان 
جرحى الصيادين بالمستشفى الجمهوريجرحى الصيادين بالمستشفى الجمهوري

ــة للمعاهد املهنية  ــا وطالبة أمس االمتحانات النظري ــة آالف و 538 طالب ــى نحو خمس  أنه
ــن محافظات  ــة العاصمة وعدد م ــرت يف أمان ــدرايس -2017 2018م التي ج ــام ال ــة للع والتقني

الجمهورية.
ــبأ) أن  ــور خالد الحوايل لـ(س ــب املهني الدكت ــم الفني والتدري ــب وزير التعلي ــح نائ وأوض
ــدد التخصصات 60  ــرش محافظات, فيما بلغ ع ــزا امتحانيا يف ع ــرت يف 19 مرك ــات ج االمتحان

تخصصا عىل املستويات الثالثة منها دبلوم تقني وثانوية مهنية ودبلوم مهني.
ــاهمت يف  ــارات بالوزارة, التي س ــة اإلدارة العامة لالختب ــع ويف املقدم ــاد بجهود الجمي وأش
ــة آالف  ــات النظرية وقبلها االمتحانات العملية التي تقدم ألدائها نحو خمس إنجاح االمتحان
ــة يف وجه العدوان يف  ــدرايس انتصارا لإلرادة اليمني ــة. واعترب نجاح العام ال ــا وطالب و512 طالب

عامه الرابع وتأكيداً عىل اإلرصار لتجاوز الصعاب يف سبيل استمرار العملية التعليمية.
ــيق والقبول  ــدء عملية التنس ــاء االمتحانات مع ب ــن انته ــوايل إىل تزام ــور الح ــت الدكت ولف
اإللكرتوني لكليات املجتمع واملعاهد التقنية واملهنية للعام الدرايس الجديد -2018 2019 وذلك 

للعام الثالث عىل التوايل.

وزير التعليم الفني:نجاح العام الدراسي وزير التعليم الفني:نجاح العام الدراسي 
انتصار لUرادة اليمنية في وجه العدوانانتصار لUرادة اليمنية في وجه العدوان


