
0202أخبار وتقارير

الثورة : 
ــاال للكاتب  ــت" مق ــة "جريوزاليم بوس ــرشت صحيف ن
ـــ " ال مباالة "  ــه  ب ــه ما وصف ــد في ــي، انتق ــل رمان صموي
نتنياهو تجاه اليمن التي تمثلـ  بحسب الكاتبـ  تهديدا 
ــن نتنياهو قوله :  ــن إرسائيل . ونقل الكاتب ع ــا ألم حيوي
ــران يجب أن  ــوى عىل إي ــط القص ــرتاتيجية الضغ إن اس
ــوريا، وتقوية التعاون بني  تركز عىل طردها من جنوب س

إرسائيل ودول الخليج.
ــد فيه  ــت الذي تع ــه "يف الوق ــال إن ــي قائ ــق رمان ويعل
ــس األمريكي  ــدة الرئي ــع أجن ــقة م ــذه وصفات متناس ه
ــك  ــاب ماي ــن خط ــت ع ــا انحرف ــب، إال أنه ــد ترام دونال
ــن) يف 21 أيار/ مايو، بإغفال  بومبيو يف (هريتج فاونديش
ــهم يف زعزعة  ــث عن دور إيران يف اليمن، الذي يس الحدي

االستقرار".
ــف الالمبايل من نتنياهو تجاه  ويقول الكاتب إن املوق
اليمن يهمش تهديدا حيويا ألمن إرسائيل، ويحرمها من 
ــعودية  ــف تكتيكي ضد إيران مع الس ــة تحول تحال فرص
إىل تحالف حقيقي، مقرتحا تدخال عسكريا قليل الكلفة 

يف اليمن.
ــل  ــن إرسائي ــد ع ــن، وإن ابتع ــي أن "اليم ــرى رمان وي
ــيطرة الحوثيني عىل غرب اليمن  ــي كيلومرت، إال أن س ألف
ــة إىل أن  ــن اإلرسائييل، باإلضاف ــد لألم ــد بمثابة تهدي تع
األيديولوجية الحوثية معادية، وبشكل واضح، للسامية، 
ــوت إلرسائيل، املوت  ــعار (امل حيث يظهر عىل علمهم ش
ــود  اليه ــار  ــة إجب ــون بمحاول ــم الحوثي ــود)، واته لليه
ــالم، والتحريض ضد املجتمع  اليمنيني عىل اعتناق اإلس

اليهودي يف اليمن".
ــة  ــة املعادي ــة الحوثي ــب إىل أن "الدعاي ــري الكات ويش
ــامية جذبت انتباه حزب الله، وتعهد زعيم الحوثيني  للس
ــد امللك الحوثي يف خطاب ألقاه يف نهاية آذار/ مارس،  عب
ــزب الله يف حال اندلعت حرب بينه  بالقتال إىل جانب ح
وإرسائيل، وأرسل الحوثيون وفدا يف الفرتة املاضية للقاء 

األمني العام للحزب حسن نرصالله، ... 
ــد الحوثيني عىل  ــا يزيد من تهدي ــد رماني أن "م ويج
ــتخدام الصواريخ الباليستية  إرسائيل هو تفوقهم يف اس
التي استخدموها من نهاية عام 2017، فأطلقوا صواريخ 
ــعودية، مثل مطار امللك  (بركان – 2 أتش) عىل أهداف س
ــبتمرب  ــران يف أيلول/ س ــفت إي ــاض، وكش ــد يف الري خال
ــا كيلومرت، وهي يف مجال  ــتي مداه ألف عن صاروخ باليس
ــتي، ولو قدمت  ــالح الباليس ــانتها من الس ــني ترس تحس
ــرب اليمن لنقطة  ــا للحوثيني لتحول غ هذه التكنولوجي

إطالق ضد إرسائيل".
ــع  ــد الكاتب أن "هذا التهديد يوفر املربر األوس  ويعتق
ــتهدف الحوثيني يف اليمن، وظل  للجيش اإلرسائييل ليس
ــة التدخل  ــت قريب من ناحي ــا حتى وق ــو غامض نتنياه
ــوض يف األول  ــذا الغم ــى ه ــن، وانته ــيل يف اليم اإلرسائي
ــتنضم  ــال إن إرسائيل س ــا ق ــطس، عندم ــن آب/ أغس م
ــعودية لو قامت إيران بإغالق  ــف الذي تقوده الس للتحال
ــر األحمر بخليج  ــذي يربط البح ــق باب املندب، ال مضي

عدن". 
ــذه الخطوة  ــى يف ظل غياب ه ــني رماني أنه "حت ويب
ــام  االنضم ــل  إرسائي ــىل  ع ــي  ينبغ ــه  فإن ــتفزازية  االس
ــم  الدع ــري  وتوف ــعودية،  الس ــوده  تق ــذي  ال ــف  للتحال
ــيضعف  ــتي والجوي، خاصة أن هذا الدعم س اللوجيس

الحوثيني، وسيقوي العالقة مع ملكيات الخليج".
ــعودية أنفقت  ــم أن الس ــب بأنه "رغ ــتدرك الكات ويس
ــام 2015،  ــرب يف اليمن منذ ع ــىل الح ــار دوالر ع 100 ملي
ــيطرته  ــق أي تقدم يذكر منذ س ــف لم يحق إال أن التحال
ــت الحملة نقدا  ــدن يف تموز/ يوليو، وجذب ــىل ميناء ع ع
دوليا بسبب عدم دقة الطيارين السعوديني واإلماراتيني، 
ــنوات  وهو ما أدى إىل مقتل أكرث من 16 ألف مدني يف الس

الثالث من الحرب".
ــرب إىل حرب  ــول الح ــه "نظرا لتح ــي إن ــول رمان ويق
ــد يحرف  ــريان اإلرسائييل ق ــول الط ــإن دخ ــتنزاف، ف اس

مسار الحرب من الحوثيني لصالح قوات عبد ربه منصور 
هادي، فقدرة الطريان اإلرسائييل عىل تغيري مسار النزاع 
ــالل الغارات التي  ــتعيص برزت يف أيار/ مايو، من خ املس
ــوريا، التي أدت  ــآت إيرانية يف جنوب س شنها ضد منش
ــدود دون أي  ــى اإليرانية قرب الح ــم البن ــري معظ إىل تدم

خسارة إرسائيلية".
ــز الحوثيني  ــول إنه "رغم تعزي ــب رماني إىل الق ويذه
ــعة من اليمن بسبب حرب  ــيطرتهم يف مناطق واس من س
ــل  ــا إرسائيليا قد يش ــة، إال أن هجوم ــات الفاعل العصاب
ــىل األرايض  ــة ع ــات صاروخي ــن هجم ــىل ش ــم ع قدراته
ــيجربهم عىل التنازل عن امليناء الحيوي  السعودية، وس
عىل البحر األحمر، الحديدة، ويمكن إلرسائيل استخدام 
ــني العالقات  ــكري يف اليمن محفزا لتحس ــا العس تدخله
مع السعودية ورشيكها الرئييس يف الحرب، وهي اإلمارات 

العربية املتحدة، وكذلك البحرين".
ــو نجح يف  ــيل ل ــل اإلرسائي ــب أن "التدخ ــرى الكات وي
ــات أمنية مع  ــاء عالق ــد تقوم ببن ــإن إرسائيل ق ــن ف اليم
ــاع  ــية، وإقن ــات دبلوماس ــة عالق إقام ــرشط  ــاض ب الري
ــة  لطاول ــودة  بالع ــاس  عب ــود  ملحم ــة  الوطني ــلطة  الس
ــعودي  ــات، وقد تكون ترصيحات ويل العهد الس املفاوض
ــه عىل رشعية إرسائيل،  ــلمان وموافقت األمري محمد بن س
وإحباطه من املواقف الفلسطينية، قد تكون هدفا واقعيا 

لصناع السياسة اإلرسائيلية"
ــع أن اليمن يظل  ــول: "م ــه بالق ــي مقال ــم رمان ويخت
ــة فيها  ــة غري مهمة إلرسائيل، إال أن صناع السياس أولوي
ــب عليهم التعامل مع التهديد الذي يمثله الحوثيون  يج
ــعودي،  ــكري للتحالف الس ــة، وتوفري الدعم العس بجدي
ــري  التأث ــإن  ف ــا  ناجح ــيل  اإلرسائي ــل  التدخ كان  ــو  ول
ــيصبح  ــرة العربية، وس ــن الجزي ــيتالىش م ــي س اإليران
ــهد  ــعودي معلما دائما يف املش ــيل الس ــاون اإلرسائي التع

الجيوسيايس للرشق األوسط ولسنوات قادمة".

أكد أن مشاركة الطيران اإلسرائيلي ستحرف مسار الحرب لصالح قوات هادي وتعزز التحالف مع ملكيات الخليج أكد أن مشاركة الطيران اإلسرائيلي ستحرف مسار الحرب لصالح قوات هادي وتعزز التحالف مع ملكيات الخليج 

كاتب يهودي  يدعو إلى مشاركة إسرائيلية مباشرة في معركة الساحل الغربي !كاتب يهودي  يدعو إلى مشاركة إسرائيلية مباشرة في معركة الساحل الغربي !

ــي أمانة العاصمة وعدد من المحافظات ــات دينية متنوعة احتفاء بذكرى الهجرة النبوية ف ــي أمانة العاصمة وعدد من المحافظاتفعالي ــات دينية متنوعة احتفاء بذكرى الهجرة النبوية ف فعالي
ــري بصنعاء فعالية يف  ــاء اليمن أمس يف الجامع الكب ــت رابطة علم نظم
ــليم بعنوان "  ذكرى الهجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التس

الهجرة النبوية محطة للتغيري والتحرر من هيمنة األعداء".
ــة عبداملجيد  ــاء العالم ــة العلم ــب رئيس رابط ــار نائ ــة أش ويف الفعالي
ــي إىل معاني ومدلوالت الهجرة النبوية الرشيفة ومفهومها يف القرآن  الحوث
ــان  ــمت أحداثها يف ذهن اإلنس ــم .. موضحاً أن الهجرة النبوية ارتس الكري
ــاً يف تاريخ  ــكل حدثاً عظيم ــى اليوم وما تزال تش ــذ بدايتها حت ــلم من املس

اإلسالم.
ــد وأنكى من  ــوم جاهلية أش ــه الي ــي يواج ــعب اليمن ــت إىل أن الش ولف
ــتعبد  ــعودي الذي اس ــة يف تحالف العدوان الس ــس واملتمثل ــة األم جاهلي
البرشية بأموال مدنسة من خالل إثارة الفنت وتغذية الرصاعات واستهداف 

القيم األخالقية واإلنسانية للشعوب العربية.
وأكد العالمة الحوثي أهمية استلهام معاني الصمود والثبات من هجرة 
ــرض له اليمن  ــلم خاصة يف ظل ما يتع ــىل الله عليه وآله وس ــى ص املصطف
ــددا عىل رضورة تعزيز التالحم ورفد  من عدوان، طال البرش والحجر .. مش

الجبهات ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
ــتعرض رئيس رابطة حزب األمة العالمة محمد مفتاح مقومات  فيما اس
الدولة اإلسالمية عىل ضوء الهجرة النبوية الرشيفة .. الفتا إىل أسس وبناء 
ــالمية ومقوماتها البرشية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية  الدولة اإلس

والسياسية والعسكرية.
ــة ومعاناة املجتمعات جراء  ــرق إىل الوضع العام خالل تلك الحقب وتط
ــاة البرشية .. مبينا  ــار االنحالل األخالقي ووأد البنات وامتهان الحي انتش
ــل وتكوين نواة  ــة فاصلة بني الحق والباط ــكلت نقط ــرة النبوية ش أن الهج

املجتمع اإلسالمي يف مكة لينتقل إىل املدينة لتأسيس الدولة اإلسالمية.
ــي أن الهجرة النبوية  ــني بن أحمد الرساج ــدوره أوضح العالمة الحس ب
ــرياً إىل أن  ــالمية .. مش ــر والتغيري يف حياة األمة اإلس ــة للتنوي ــت محط مثل
الهجرة كانت فريضة دينية يف مفهومها العام اكتسبت أهميتها يف التاريخ 
ــالم وإيجاد  ــت ملرشوع دولة اإلس ــدة يف أنها أسس ــالمي العتبارات ع اإلس

اللبنة األوىل النتشار الدين إىل أصقاع األرض .
ــت محطة تاريخية  ــة إىل أن الهجرة مثل ــاركون يف الفعالي ــص املش وخل
ــتفادة منها والتزود من دروسها يف مواجهة التحديات وإسقاط  يمكن االس

املؤامرات واملكائد التي تحاك ضد األمة من قبل أعدائها وأدواتهم .
ــددوا عىل أهمية العناية بسرية املصطفى عليه الصالة والسالم بما  وش
ــولها ورسالته .. داعني العلماء والدعاة والخطباء  يسهم يف ربط األمة برس
واملرشدين والرتبويني واألكاديميني إىل تحمل املسؤولية الدينية يف التوعية 
ــت  ــة الطواغي ــذا مواجه ــتكربين وك ــة املس ــاد يف مقارع ــاء روح الجه بإحي

وتحريض املؤمنني عىل التصدي للغزاة واملحتلني.
ــن الصرب  ــي إىل مزيد م ــعب اليمن ــاء اليمن الش ــت رابطة علم ــا دع كم
ــاق واإليثار  ــاء مبدأ اإلنف ــوة وإحي ــيد قيم األخ ــات وتجس ــود والثب والصم
والتكافل االجتماعي .. مثمنة دور الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه 

من مالحم بطولية يف مواجهة األعداء ومخططاتهم.
ــار إليقاف العدوان ورفع الحصار  ــاركون يف الفعالية أنه ال خي وأكد املش
ــيد والنفري ورفد الجبهات بالرجال واملال ودعم القوة  إال بمزيد من التحش
ــري لرضب دول العدوان .. مطالبنب الجهات  ــالح الجو املس الصاروخية وس

ــادي والتنويري وتسخري أوقافها  ــاجد اإلرش ذات العالقة بإحياء دور املس
بما يخدم التحرك العلمي والتوعوي والتعبوي.

ــاون مع وحدة  ــاء بالتع ــاد بصنع ــب األوقاف واإلرش ــك نظم مكت إىل ذل
ــعا لعلماء وخطباء املحافظة تحت عنوان  الثقافة القرآنية اليوم لقاًء موس

" الهجرة النبوية دروس تعبوية " .
ــاد  ــاف واإلرش األوق ــن وكالء وزارة  م ــدد  ــرضه ع ــذي ح ال ــاء  اللق ويف 
ــن مدراء  ــدين وعدد م ــاء والخطباء واملرش ــن العلم ــة م ــة وكوكب واملحافظ
ــاد فؤاد  ــب وزير األوقاف واإلرش ــار نائ ــب التنفيذية واملديريات.. أش املكات
ــة يف تعزيز الصمود  ــن ذكرى الهجرة النبوي ــتفادة م ناجي إىل أهمية االس

والثبات ملواجهة التحديات الراهنة .
وأشار إىل أن الهجرة النبوية لم تكن نزهة سياحية بل تضحية وفداًء يف 
ــالمي .. الفتا إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار  ــبيل الدين اإلس س
منذ ما يقارب أربعة أعوام وما سطره أبناء الشعب اليمني من تضحيات يف 

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــة ودور األنصار يف نرش  ــرة النبوي ــة الربط بني الهج ــوه ناجي بأهمي ون
الدين اإلسالمي .. الفتا إىل ما تمثله ذكرى الهجرة من أهمية ونقطة تحول 

بني الحق والباطل ومرحلة تحوال ونرص لإلسالم واملسلمني.
فيما أكد مدير مكتب األوقاف باملحافظة أيمن عبدالقادر ونائبه القايض 
ــاني أهمية االصطفاف والتماسك ملواجهة العدوان سياسيا  محمد العرش

وعسكريا واقتصاديا وإعالميا .
ــتلهام  ــرة النبوية واس ــن دروس الهج ــتفادة م ــارا إىل رضورة االس وأش

معاني الصرب والصمود والثبات يف مواجهة العدوان.
ــتلهام الدروس من التضحيات  ــاني رضورة اس وأكد عبدالقادر والعرش
ــوالت التي رافقت هجرة النبي األعظم ىف الدفاع عن األرض والعرض  والبط

والسيادة الوطنية.
ــة الدكتور عبدالرحيم الحمران أهمية  بدوره أكد رئيس اللجنة التعبوي

ــون العالم والخطيب  ــالة املحمدية ك ــاء والعلماء يف إبالغ الرس دور الخطب
مبلغ رسالة الخالق جل وعال ورسوله.

وحث عىل رضورة االقتداء بالنبي عليه أفضل الصالة والسالم وسريته 
.. الفتا إىل ما يتعرض له اليمن من عدوان باعتبار أن أهل الحكمة واإليمان 

هم أنصار املصطفى عليه الصالة والسالم .
ــارت إىل أهمية  ــة الخطباء والعلماء التي ألقاها عبدالله الفقيه أش كلم
ــة التحول من  ــة يف كيفي ــة الرشيف ــرة النبوي ــرى الهج ــن ذك ــتفادة م االس

االستضعاف إىل العزة والقوة والكرامة.
ــدين يف تحريض املؤمنني  ولفت إىل أهمية دور العلماء والخطباء واملرش
ــني الجبهة الداخلية من  ــاجد يف بناء األمة واألجيال وتحص وكذا دور املس
ــك املجتمعي والصرب والصمود يف  ــائعات والحفاظ عىل وحدة التماس الش

مواجهة العدوان.
ــادر عن اللقاء أبناء  ــاء وخطباء محافظة صنعاء يف بيان ص ودعا علم
ــعب اليمني إىل الثقة املطلقة بالله واالستغاثة واالستعانة  املحافظة والش
به واليقني بنرصه واالعتصام بحبله ووحدة الصف وجمع الكلمة والحفاظ 
ــش  التعاي ــز روح  ــي وتعزي ــيج االجتماع ــة والنس ــط األخوي الرواب ــىل  ع

والتسامح والتآلف.
ــادر لحمل  ــني عىل كل ق ــع أصبح فرض ع ــاد الدف ــان أن جه ــد البي وأك

السالح .. محذرا من خطورة التخاذل يف مواجهة الغزاة واملعتدين.
ــل  ــن قت ــة م ــات الجنوبي ــل يف املحافظ ــا يحص ــان إىل أن م ــت البي ولف
ــورة القعود والتخاذل ..  ــاهد ودليل عىل خط واختطاف واغتصاب خري ش
ــادة الصواب وحضن  ــاباتهم والعودة إىل ج ــا املغرر بهم مراجعة حس داعي

الوطن.
ــام بواجبهم يف حث  ــدين القي ــاب البيان بالعلماء والخطباء واملرش وأه
ــق .. مثمنا  ــاد الناس وتبيني الح ــع الصائل وإرش ــىل الجهاد ودف ــاس ع الن
ــتجابة لدعوة قائد الثورة لصد  ــعبية من مختلف املحافظات اس الهبة الش

الغزو األجنبي.
ــاء املحافظة إىل  ــاء وقوف أبن ــاء محافظة صنع ــد علماء وخطب ــا أك كم
ــي يف مواجهة  ــعب اليمن ــل والش ــاء القبائ ــان وأبن ــش واللج ــب الجي جان
ــعبية  ــطرها الجيش واللجان الش العدوان .. منوهني بالتضحيات التي يس

والقبائل يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
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صعدة - سبأ 
ــن  ــز ب ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــام رئي ق
ــد جابر  ــدة محم ــظ صع ــه محاف ــس األول ومع ــور، أم حبت
ــكرية اللواء عبد  ــتخبارات العس ــس هيئة االس عوض ورئي
ــة اليمنية العميد  ــة االقتصادي ــه الحاكم ومدير املؤسس الل
ــة  ــس دائرة الدفاع واألمن برئاس ــن صالح املراني ورئي حس
ــوق  ــهداء مجزرة س ــوزراء طه الصنعاني بزيارة روضة ش ال
ــدوان وراح  الع ــف  ــا تحال ارتكبه ــي  الت ــة  املروع ــان  ضحي

ضحيتها العرشات من األطفال.
ــم الطاهرة ..  ــارة الفاتحة عىل أرواحه ــرأوا خالل الزي وق
ــن الجرائم التي أرتكبها  ــن أن هذه الجريمة وغريها م مؤكدي
ــقط  ــم حرب لن تس ــي جرائ ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح الع

بالتقادم .
ــه للروضة بعض أرس  ــوزراء أثناء زيارت ــى رئيس ال والتق
ــوا عن بعض  ــكان ألذين تحدث ــن يف امل ــهداء املتواجدي الش
ــدى فرحتهم  ــع أطفالهم وم ــم م ــي حدثت له ــص الت القص

بالرحلة وكيف تحولت إىل مأساة وحزن عم الوطن اجمع.
ــام الحافلة  ــىل حط ــوزراء واملحافظ ع ــس ال ــع رئي وأطل
ــه املرعب لحديدها  ــد حالها هول التدمري وتفتيت التي جس
ــاد ثمانية  ــال الذين تحولت أجس ــاد األطف وبعرثتها ألجس
ــل الصاروخ الذي  ــات تبخرت يف الهواء بفع منهم إىل جزيئ

استهدفهم من قبل املعتدين البغاة.
ــاهده وسمعه من  وعرب رئيس الوزراء عن أمله البالغ ملا ش
ــح مرتكبيها الذين  ــاعة الجريمة وقب ــهداء عن بش أرس الش

ستطالهم يد العدالة عاجال ام آجال .
ــور عىل  ــل من الزه ــوزراء إكلي ــس ال ــع رئي ــك وض إىل ذل
ــة األمنية  ــي عضو اللجن ــه املدان ــهيد اللواء ط ــح الش رضي
ــهد وهو يؤدي  ــار وزارة الداخلية الذي استش العليا مستش
ــن األرض والعرض ومن أجل عزة  ــبيل الدفاع ع واجبه يف س

وكرامة أبناء اليمن .
ــهداء  ووقف الدكتور بن حبتور ومرافقوه عىل مراقد الش
متذكرين مناقبهم وتضحياتهم من أجل الوطن حتى ارتقت 

أرواحهم خالدة إىل بارئها.
ــور عبدالعزيز بن حبتور  ــا تفقد رئيس الوزراء الدكت كم
ــوض أمس األول، أحد  ــه محافظ صعدة محمد جابر ع ومع

األسواق املركزية لتصدير الفواكه باملحافظة.
ــوض ومعهما رئيس  ــوزراء واملحافظ ع ــس ال وطاف رئي
هيئة االستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم ومدير 
ــي ورئيس دائرة  ــة االقتصادية اليمنية صالح املران املؤسس
ــفياني وأمني عام  ــوزراء طه الس ــن بمجلس ال ــاع واألم الدف

محيل املحافظة محمد العماد بأقسام السوق.
ــات املركزية يف  ــن بالثالج ــة التخزي ــوا عىل عملي واطلع
السوق والتي من خاللها ينتظم التسويق املحيل والتصدير 

الخارجي، كما اطلعوا عىل عملية الفرز والتعبئة والتغليف 
والشحن.

ــواق  ــس الوزراء أهمية هذه األس ــالل الزيارة أكد رئي وخ
ــتقرار أسعار  التي تنظم عملية العرض والطلب وتضمن اس

املحاصيل الزراعية للمزارعني.
ــت إىل أن منتجات صعدة الزراعية ذات جودة عالية  ولف
ــريا إىل أن  ــي أي فاكهة يف العالم ملذاقها املتميز .. مش تضاه

ذلك يعترب مصدراً اقتصادياً اسرتاتيجياً للبلد .
ــار املحافظ عوض إىل أن محافظة صعدة تعترب  فيما أش

سلة غذائية لليمن والجزيرة العربية.
ــة لرفدها  ــاج إىل توجه الحكوم ــة تحت ــد أن املحافظ وأك
ــدود والحواجز  ــاء الس ــات البنية التحتية مثل إنش بمقوم
ــم عىل تركيب  ــجيعهم وإعانته ــة ودعم املزارعني وتش املائي

منظومات الطاقة الشمسية ووسائل الري الحديث.

التقى السلطة المحلية بمحافظة صعدةالتقى السلطة المحلية بمحافظة صعدة

قواتنا تتصدى لزحوفات العدو في الساحل الغربيقواتنا تتصدى لزحوفات العدو في الساحل الغربي

رئيس الوزراء يزور روضة شهداء مجزرة ضحيان ويضع رئيس الوزراء يزور روضة شهداء مجزرة ضحيان ويضع 
إكليال من الزهور على ضريح الشهيد المدانيإكليال من الزهور على ضريح الشهيد المداني

الثورة/ صنعاء
ــي للجيش  ــالم الحرب ــث اإلع  ب
ــس الثالثاء  ــعبية أم ــان الش واللج
ــر عمليات  ــرة تظه ــاهد ألول م مش
ــة  املدفعي ــالح  س ــا  نفذه ــرتكة  مش
ــاحل  ــري يف الس ــالح الجو املس وس

الغربي.
ــري  ــريا الطريان املس ــت كام ووثق
لحظات رصد أهداف عدة وقصفها 
ــتناد عىل  يف آن واحد ، وذلك باالس
ــوي  ــه الج ــد والتوجي ــام الرص نظ
ــات  والهاون ــف  بالقذائ ــف  للقص
ــاحل  ورضب أهداف معادية يف الس

الغربي.
ــة  دق ــاهد  املش ــت  وأوضح
 ، ــدو  الع ــوف  صف يف  ــات  اإلصاب
ــالح الجو  ــة نظام س ــدى فاعلي وم
ــد الجوي الدقيق ، وتوجيه  يف الرص
املدفعية والهاونات لقصف  ــالح  س
ــزاة ، ما يؤكد  ــكرية للغ أهداف عس
ــا  قواتن ألداء  ــي  النوع ــور  التط
ــتفادة من التقنيات  املسلحة واالس

العسكرية املتطورة.
ــا  بثه ــي  الت ــاهد  املش ــت  ووثق
ــتهداف عدد  ــي اس ــالم الحرب اإلع
ــة  واملرتزق ــزاة  الغ ــات  تجمع ــن  م
ــي  الغرب ــاحل  الس ــات  جبه يف 
ــم،  ــرشات منه ــة الع ــل وإصاب ومقت
باإلضافة اىل تدمري عدد من األبنية 
ــة  التابع ــات  واآللي ــات  والتحصين

لهم.
ــاهد حالة الهلع يف  ــف املش وكش
ــرار الجماعي  ــدو والف ــوف الع صف
ــة  املدفعي ــات  الرضب ــل  واب ــت  تح
ــجلت  ــا س ــة، فيم ــة والدقيق املكثف
ــداءات  ن ــدو  الع ــة  مرتزق ــالق  إط
ــش واللجان  ــة ملدفعية الجي صوتي
الشعبية تدعي استهداف القذائف 

ــو ما تدحضه  ــازل املواطنني، وه ملن
ــي  املبان أن  ــت  بين ــي  الت ــاهد  املش
ــات وثكنات  ــن غرف عملي عبارة ع

لتجمعات عسكرية معادية.
ــاهد التي عرضت ألول مرة  املش
ــة  ــادر مطلع ــب مص ــف حس تكش
ــار  مس يف  ــرتاتجية  اس ــاد  أبع ــن  ع
ــرية إىل أن  ــو ، مش ــالح الج عمل س
ــة  ــا منظوم ــي نفذته ــات الت الرضب
ــد تكون موثقة بما  صماد الجوية ق
ــدو ومطاراته  ــا قصف عمق الع فيه
بما يجعل من  اسرتاتيجية العدوان 
ــائره مفضوحة  ــم عىل خس يف التكت

ومكشوفة.
ــق  ــار الناط ــابق أش ــت س ويف وق
ــمي ألنصار الله ورئيس الوفد  الرس
املفاوض- يف تعليقه عىل استهداف 
مطار أبو ظبي برضبات جوية - إىل 
ــام اإلماراتي  ــرب النظ ــة ما يج أن ثم

ــتطيع  ــائره ولن يس لالعرتاف بخس
إنكارها.

ــن مرتزقة  ــدد م ــك لقي ع اىل ذل
ــعودي أمس  العدوان األمريكي الس
مرصعهم وأصيب آخرون يف عملية 
ــم يف  ــتهدفت مواقعه ــة اس هجومي

جبهة الساحل الغربي.
ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  لـ(س
ــة هجومية  ــذوا عملي ــعبية نف الش
ــمال وجنوب  عىل مواقع املرتزقة ش
ــقوط  ــفرت عن س مدينة حيس أس
ــم  صفوفه يف  ــى  وجرح ــىل  قت
وسيارات اإلسعاف تهرع إىل املكان.

ــاً  قصف أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــع  ــتهدف مواق ــاً اس ــا مكثف مدفعي

املرتزقة غرب وجنوب التحيتا .
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا   كم
ــعودي 40 غارة عىل  ــي الس األمريك

أربع محافظات وجيزان ما أدى إىل 
ــة ثالثة مواطنني  ــهاد وإصاب استش
و  ــيارات  والس ــازل  املن ــري  وتدم
املنشآت العامة خالل الـ 24 ساعة 

املاضية .
ــبأ)  ــي لـ (س ــدر أمن ــد مص وأك
استشهاد وجرح ثالثة مواطنني من 
أرسة واحدة إثر غارة عىل منزلهم يف 
التحيتا  ــة بمديرية  الجبلي منطقة 
ــىل جبل  ــارة ع ــريان غ ــن الط ، وش
ــرية يف محافظة  ــح بمديرية املن املل

الحديدة.
ــريان  ط أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــيارتني  س ــني  بغارت ــر  دم ــدوان  الع
ــني يف الطريق العام بمديرية  ملواطن
ــدا الحدودية ، وشن ثالث غارات  ش
ــمال  ــكر الجمهورية ش ــىل معس ع

مدينة صعدة .
واستهدفت أربع غارات سيارات 

ــتهداف  واس ــني  املواطن ــزارع  وم
وقصف صاروخي ومدفعي املنازل 
ــت  تعرض ــا  كم  ، ــم  باق ــة  مديري يف 
ــة  ــكان يف مديري بالس ــة  آهل ــرى  ق
ــة لقصف صاروخي  منبه الحدودي

ومدفعي .
ــريان  ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــىل مديرية  ــارات ع ــي غ ــن ثمان ش
ــق  مناط ــىل  ع ــارة  غ  13 و  ــتبأ  مس
ــي حرض و ميدي  متفرقة بمديريت
يف محافظة حجة ، كما شن غارتني 
ــة  بمديري ــنومة  س ــة  منطق ــىل  ع
حريب القراميش يف محافظة مارب 

.
ــريان العدوان  ــن ط ويف جيزان ش
ــت غارات  ــعودي س الس األمريكي 

عىل جبل تويلق .
ــش  ــال الجي ــذ أبط ــك نف إىل ذل
ــة  ــس عملي ــعبية أم ــان الش واللج
ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي
ــعودي يف  ــي الس ــدوان األمريك الع

كرش بمحافظة لحج.
أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــش واللجان  عملية هجومية للجي
يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــتهدفت  اس

الرشيجة بكرش.
ــا وراء الحدود كرس  ويف جبهة م
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش أبط
ــش  الجي ــة  ملرتزق ــاً  زحف ــس  أم
ــاه منطقة الصوح  ــعودي باتج الس

قبالة نجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران 
ــن الجيش  ــدات م ــبأ) أن وح لـ(س
ــدت لزحف  ــعبية تص واللجان الش
ــعودي باتجاه  ملرتزقة الجيش الس
ــا أدى إىل مرصع  منطقة الصوح، م

وجرح عدد منهم.
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غريفيث: أشعر
ــا وبولندا وبوليفيا يف مجلس األمن الدويل  ــة أكد مندوبو فرنس ويف الجلس
ــذي يفرضه تحالف  ــن وانهاء الحصار ال ــالم يف اليم ــتمرار جهود الس عىل اس

العدوان عىل اليمن.
ــفن بالدخول إىل  ــماح  لجميع الس ــو الدول األعضاء إىل الس ــا مندوب ودع

ميناء الحديدة وعدم عرقلة دخولها،  وإعادة تشغيل ميناء الصليف.
ــاعدات  وطالبوا بفتح امليناء الجوي ”مطار صنعاء الدويل“، وإدخال املس
ــالق جميع األرسى  ــي، وكذا رسعة إط ــاعدة االقتصاد اليمن ــانية، ومس اإلنس

واملعتقلني من جميع األطراف كمبادرة حسن نية.
من جانبه، أكد املندوب الصيني يف مجلس األمن الدويل، عىل رضورة دعم 

سيادة واستقالل ووحدة الجمهورية اليمنية.
تقرير الخرباء: غارات

ــت فيها غارات  ــرباء راجع 60 حادثا وقع ــب املنظمة فإن فريق الخ وبحس
ــفر عن مقتل أكرث من 500 مدني من بينهم  ــكنية مما أس جوية عىل مناطق س
84 امرأة و 233 طفالً ويف 29 حادثا راجع فريق الخرباء الرضبات الجوية التي 
ــداف يف مناطق مكتظة  ــك الهجمات عىل أه ــن العامة بما يف ذل ــت األماك أصاب

بالسكان والتي أسفرت عن مقتل أكرث من 300 مدني.
ــات جوية عىل  ــة وقعت فيها رضب ــق الخرباء 11 حادث ــتعرض فري كما اس
ــارات رضبت  ــة إىل أربع غ ــني باإلضاف ــل مئات املدني ــفرت عن مقت ــواق أس أس
ــفر عن مقتل أكرث من 105 مدنيني  ــآت االحتجاز منذ بداية النزاع مما أس منش
كانوا معظمهم من املحتجزين. ويف 11 غارة رضبت قوارب مدنية قبالة شواطئ 
ــرباء أن ما يقرب من 40 صيادا قتلوا أو اختفوا، كما  ــدة .. وجد فريق الخ الحدي
ــك املواقع التعليمية  ــرضرت املرافق الطبية وكذل ــة 32 حالة حيث ت تم مراجع
ــوال فرتة الحرب.  ــل الغارات الجوية ط ــة التي دمرت من قب ــة والديني والثقافي
وأشارت املنظمة إىل أن عدد الخسائر يف صفوف املدنيني أدى إىل تشكك فريق 
ــة وفعالية أي تدابري  ــب وطبيع ــرباء عن طبيعة وفعالية أي تقييم للتناس الخ
احرتازية معتمدة بسبب توقيت بعض الهجمات واألسلحة التي استخدمت.

ووفقاً لفريق الخرباء فرض التحالف قيودا بحرية وجوية صارمة يف اليمن 
بدرجات متفاوتة منذ مارس 2015م.

ولفتت املنظمة العربية ملراقبة الحقوق إىل  أن فريق الخرباء، أكد ما أشارت 
ــق والتفتيش  ــة لألمم املتحدة للتحق ــع اآللية التابع ــه املنظمة أنه حتى م إلي
ــفن  ــتمر يف منع دخول الس ــظ التحالف عىل عملية تفتيش إضافية واس حاف

بإجراءات تعسفية أثر عىل التجارة واالقتصاد.
وقال الخرباء" وعىل الرغم من أن التحالف وحكومة هادي يف املنفى تلقت 
إشعارات كافية بشأن األذى الحاصل من القيود املفروضة ومسؤوليتهم عنها 
ــع إال أن معاناة املدنيني يف اليمن  ــت لهما فرصة كافية لتصحيح الوض وان كان
ــود كما هو مطلوب  ــاء أو تعليق القي ــى أي ردة فعل منهما يف إلغ ــم تكن تتلق ل
ــكرية ممكنة أن  ــن أنه ال يمكن ألية ميزة عس ــب القانون الدويل.. مؤكدي بموج

تربر مثل هذه املعاناة املستمرة واملتطرفة لـ 17.8 مليون شخص.
ــودة يف تقرير  ــي كانت مفق ــد اإلحصاءات الت ــارت املنظمة إىل أح ــا أش كم
ــبب األمراض التي يمكن الوقاية  ــرباء والتي تمثل عدد وفيات األطفال بس الخ
ــبب الحصار  ــن عالجها بس ــي ال يمك ــوء التغذية والت ــق بس ــا يتعل ــا فيم منه

املفروض عىل األغذية واألدوية والوقود الالزمة لتشغيل املرافق الصحية.
ــببها هذه القيود قد تفاقمت بسبب  وأقر فريق الخرباء أن املعاناة التي تس
ــطس  ــاع العام منذ أغس ــات موظفي القط ــداد مرتب ــة بس ــام الحكوم ــدم قي ع

2016م، مما أثر عىل ربع السكان والذي يبلغ عددهم 7.5 مليون شخص.
ــب أفعاال إضافية قد تصل أيضا إىل جرائم  ــر التقرير أن التحالف ارتك وذك
ــية والتعذيب  ــة القاس ــرسي واملعامل ــاالت االختفاء الق ــك ح ــرب بما يف ذل ح

ــن  ــاب وتجنيد األطفال دون س ــخصية واالغتص ــىل الكرامة الش ــداء ع واالعت
الخامسة عرشة أو استخدامهم للمشاركة بنشاط يف األعمال العدائية.

ــرباء يف العنف الجنيس بما يف ذلك اغتصاب املحتجزين  وحقق فريق الخ
ــراد من اإلمارات وقوات  ــاء واألطفال املختطفني الذي ارتكبه أف البالغني والنس

الحزام األمني التي أنشأتها.
ــه حصل عىل  ــرباء إىل أن ــق الخ ــار فري ــع يف تعز أش ــق بالوض ــا يتعل وفيم
ــؤولية عن الضحايا  ــت إىل أن توزيع املس ــن مصادر عديدة خلص ــات م معلوم
املدنيني بتعز يتطلب مزيًدا من التحقيق حيث أن الوضع يف تعز معقد بسبب 

العدد الكبري من الجماعات املسلحة يف املدينة.
ــري دويل وهذا  ــزاع غ ــن بأنها ن ــىل اليم ــرباء الحرب ع ــر الخ ــف تقري ووص

التصنيف يرتتب عليه آثار قانونية.
ــة معلنة وفعالة ومحايدة تهدف  ــرَّف القانون الدويل، الحصار بأنه آلي وُيع
منع وصول أي شحنة بغض النظر عن نوع الشحن أو االتجاه، وبحسب رأي 
ــحنات من املواد  ــق الخرباء فإن القيود البحرية املفروضة عىل وصول الش فري
ــن اعتبارها حصاراً  ــة إىل اليمن ال يمك ــتقات النفطي ــة واملش ــة واألدوي الغذائي

باستثناء نوفمرب 2017م وإغالق مطار صنعاء.
ــا بأنه قابل للتطبيق  ــت املنظمة بهذه الخصوص، الحصار عموًم وأوضح
ــلح غري  ــر أن اليمن يف حالة نزاع مس ــدويل، ويعترب التقري ــلح ال ــزاع املس يف الن
ــر يعتمد عىل املصطلحات "حصارًا فعلًيا"  ــبب يف أن التقري دويل وهذا هو الس
لوصف عمليات التحالف التي تقيد الوصول إىل اليمن، ولكن مع ذلك بموجب 
ــة القيود البحرية والجوية  ــون الدويل فإن هذا ال ينتقص من عدم قانوني القان
التي فرضها التحالف. وأشارت املنظمة إىل أن من التبعات األخرى وهي األهم 
ــلح غري دويل يجعل النزاع  ــف الحرب عىل اليمن عىل أنها نزاع مس ــو أن وص ه
ــا تماًما ويتجاهل حقيقة أن القوات األجنبية يف قيادة التحالف هي من  محلًي
ــة لليمن، كما  ــىل األرض والجو واملياه التابع ــي من تعمل ع ــت الحرب وه أعلن

يتجاهل حقيقة أن حكومة هادي انتهت مدة صالحيتها قبل بدء الحرب.
ــه فإن انتهاكات  ــم من هذا التصنيف وتبعات ــدت املنظمة أنه عىل الرغ وأك
ــة أنها ترتفع إىل  ــة للغاية لدرج ــان املوصوفة يف التقرير متوحش حقوق اإلنس
ــتوى جرائم الحرب، كما أن هذه االنتهاكات ليست سوى غيض من فيض  مس
ــتعراض االدعاءات  ــهر الس ــتة أش ــوى س ــرباء لم يكن أمامه س ــق الخ ألن فري
ــت املنظمة "عىل الرغم  ــد طلب تمديداً لفرتة واليته. وأضاف ــق فيها وق والتحقي
ــوة يف االتجاه  ــن كان خط ــق الخرباء البارزي ــرار بتعيني فري ــاذ الق ــن أن اتخ م
ــن املنظمة العربية ملراقبة  ــابقة الصادرة ع ــح كما جاء يف التقارير الس الصحي
ــاء  ــاءلة التي ال يمكن تحقيقها إال بإنش الحقوق فإنه ال يرقى إىل معايري املس
ــة الجنائية الدولية أو  ــل القضية إىل املحكم ــتقلة ونق لجنة تحقيق دولية مس

تقديم قضية يف محكمة وطنية ذات اختصاص قضائي".
وقالت" بالنظر إىل االستنتاجات التي خلص إليها التقرير - والتي بسبب 
ــرباء - فإن االنتظار  ــع تحقيقات فريق الخ ــتمرة حتى م ــم املروعة املس الجرائ
ــن الجرائم بحق األبرياء  ــالت من العقاب واملزيد م ــمح باإلف لفرتة أطول سيس

يف اليمن".
استشهاد وإصابة عدد من

ــتهداف وقصف  ــزارع املواطنني واس ــيارات وم ــع غارات س ــتهدفت أرب واس
صاروخي ومدفعي املنازل يف مديرية باقم ، كما تعرضت قرى آهلة بالسكان يف 

مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .
ــن ثماني غارات عىل مديرية مستبأ و 13  ــار املصدر إىل أن الطريان ش وأش
ــدي يف محافظة حجة ، كما  ــة بمديريتي حرض و مي ــارة عىل مناطق متفرق غ
شن غارتني عىل منطقة سنومة بمديرية حريب القراميش يف محافظة مارب .

ويف جيزان شن طريان العدوان األمريكي السعودي ست غارات عىل جبل 
تويلق .


