
االعلى  القائد  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  أكد 
التي  االرهابية  العمليات  أن   على  املسلحة،   للقوات 
وصوالً  التجمعات  ضد  احلوثية  املليشيات  ترتكبها 
فانها  سافر  اعــتــداء  من  متثله  مبا  العبادة  دور  الــى 
الدينية  القيم  من  املجرد  القبيح  وجهها  جتسد  ايضًا 

واألخالقية.
من  وإسناد  وبدعم  شعبنا  عزم  هادي  الرئيس  وأكد 
دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
مشروعها  ووأد  املارقة  اجلماعات  تلك  دابر  قطع  على 

الطائفي البغيض الدخيل على اليمن واملنطقة.
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دابر هادي: عازمون على قطع 
الطائفي مشروعهم  ووأد  الحوثيين   

اليمنية،  احلكومة  رئيس  دعا 
الدولي  املجتمع  عبدامللك،  معني 
ما  إزاء  موحد  موقف  اتخاذ  إلى 
وصفه بـ»عبث« إيران وأدواتها يف 
ميليشيا  إلى  إشــارة  يف  املنطقة، 

احلوثي.
لقائه  خــالل  عبدامللك  ــال  وق
االحتــاد  بعثة  رئيس  ــدن،  ع يف 

ــي هــانــز جــرانــدبــيــرج،  ــ األوروبـ
ريــكــاردو  البعثة  رئــيــس  ونــائــب 
فيال، وسفيري فرنسا كريستيان 
نيكوالس  والــســويــد  تــيــســوت، 
كل  يثبتون،  »احلوثيون  تــرويف: 
إليــران،  أدوات  مجرد  أنهم  يــوم، 
بنشر  ــم  ــال ــع ال تــتــحــدى  ــي  ــت ال

اإلرهاب«.

محمد  ــة  ــي ــارج اخل وزيـــر  أكـــد 
اســتــمــرار  أن  عــلــى  ــي،  ــرم ــض احل
الــعــســكــري مــن قبل  الــتــصــعــيــد 
ويف  االنقالبية  احلوثي  ميليشيا 
ــل وجـــود املــبــعــوث األممـــي يف  ظ
صنعاء، يعد استغالالً سيئا التفاق 
احلديدة  يف  والتهدئة  السويد 

عبر  وذلــك  السالم،  اجهود  ولكل 
التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم 

األخرى.
“نحن   : اخلارجية  وزيــر  وقــال 
نعد  ــم  ل التصعيد  هـــذا  ــل  ظ يف 
اتفاق  مــن  حقيقية  ــدوى  ج نــرى 

احلديدة”.

رئيس الحكومة: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد أدوات إليران

: لم نعد نرى جدوى من اتفاق ستوكهولم  الحضرمي 



مصر تتضامن مع اليمن ضد 
إرهاب ميليشيا الحوثي

اليمن تشارك في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب

تأسيس مجلس الدول المطلة 
على البحر األحمر

السفير الدكتور 
محمد علي مارم 

االستراتيجي  موقعه  من  تنطلق  األحمر  البحر  أهمية 
إلى  الــوصــول  يف  اإلقليمية  الـــدول  مّكن  الــذي  واجلــغــريف 
املحيطني الهندي واألطلسي بوقت وجهد أقل مما كان عليه 
يف السابق  ففي مدخله اجلنوبي باب املندب املنفذ الرئيسي 

املتحكم من الناحية العسكرية واالقتصادية.
ويف شماله قناة السويس أهم شريان مائي للتجارة الدولية  

وأقصر الطرق  بني الشرق والغرب.
تأسيس مجلس يضم الدول الـ8 املطلة على البحر األحمر 
سيسهم يف تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة ويفّعل التعاون 
والتكامل االقتصادي والبيئي واألمني بني الدول املطلة ومنع 
أي قوي خارجية تلعب دورا سلبيا يف هذه املنطقة احلساسة.
الدول  مجلس  مقر  ستكون  الرياض  السعودية  العاصمة 
يشكل  وهذا  األحمر  البحر  على  املطلة  واألفريقية  العربية 

بعدا آخر من ناحية األهمية وجناح الكيان املرتقب.
العربية  مصر  وجمهورية  السعودية  العربية  اململكة   
الدولتان املرتبطتان  بأكبرمساحة مطلة على البحراألحمر 
املخاطر  يشكل عمق استراتيجي واقتصادي لهما استشعرا  
هذا  يف  الدولية  القوى  وتواجد  األجنبية  التحالفات  من 
املجرى املائي الهام لهذا حترص كال من الدولتني على إقامة 
مثل هذه التحالفات حلماية أمن واستقرار املنطقة واحلفاظ 
وقناة  املندب  بــاب  عبر  مير  حيث  الدولية،  املصالح  على 
السويس مايشكل 30 يف املائة من الطاقة واملالحة الدولية. 

أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول املطلة 
على البحر األحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة, 
تنطلق من أهمية وحيوية هذا املوقع املالحي الذي سيسهم 
يف  تأمني املالحة الدولية وقطع دابر اإلخالالت األمنية التي 
حتاول بعض الدول عبر أذرعها يف املنطقة زعزعة االستقرار 

يف هذا املوقع احليوي. 
قاعدة  أكــبــر  العربية  مصر  جمهورية  افــتــتــاح  ليأتي 
عسكرية يف البحر األحمر إضافة جديدة إلى استراتيجية  
نطاق  فى  األمنية  التحديات  ومواجهة  االستقرار  تعزيز 
عبر  العاملية  املالحة  حركة  تأمني  عن  فضالً  األحمر  البحر 
السويس،  قناة  وحتى  األحــمــر  البحر  مــن  محوراحلركة 
العربي  األمــن  منظومة  يف  املــحــوري   مصر  دور  يعزيز  ممــا  

واالستقرار اإلقليمي.
العربية  واململكة  مصر  جلمهورية  نثمن  األخــيــر  ويف 
واحلــرص  اجلبارة  اجلهود  هــذه  اليمن  يف  نحن  السعودية 
األمن  على  واحلفاظ  العربية  املنطقة  استقرار  على  الدائم 

والسلم العاملي.

يكتب :
العبارات  بأشد  مصر  أدانــت 
الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي الـــذي 
ــًدا مبـــأرب،  ــج ــس ــدف م ــه ــت اس
وإصابة  مقتل  عــن  أسفر  ممــا 
الـــعـــشـــرات مـــن الــعــســكــريــني 

واملدنيني.
املصرية  اخلارجية  وأعربت 
حكومةً   - تعازيها  خالص  عن 
إلى احلكومة والشعب   - وشعًبا 
ــا،  ــاي ــح ــض ــي وأســـــر ال ــن ــم ــي ال
العاجل  بالشفاء  ومتنياتها 

للمصابني.
وأكــــدت رفـــض مــصــر الــتــام 
جلميع أشكال اإلرهاب والعنف 
ــتـــطـــرف، وتــضــامــنــهــا مع  والـ
هذا  يف  اليمنية  اجلمهورية 

املُصاب األليم.

الدولي  القاهرة  معرض  فعاليات  يف  بالدنا  تشارك 
للكتاب يف دورته الـ51 حتت شعار )مصر أفريقيا - ثقافة 
للكتاب  املصرية  العامة  الهيئة  تنظمه  والــذي  التنوع( 

ابتداء من 22 يناير حتى 4 من فبراير.
وأشاد سفير بالدنا الدكتور محمد علي مارم، مبا تشهده 
االقتصادية  املجاالت  كافة  يف  تنموي  ازدهــار  من  مصر 
سياسة  ظل  يف  املجتمعي  الوئام  عن  فضاًل  واملعرفية، 

حكيمة يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تراث بالدنا  ُكتب حول  اليمن بجناح يتضمن  وتشارك 

وأخر اإلصدارات يف الساحة الثقافية واألدبية يف اليمن.
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اليمن تشارك في ميثاق الدول المطلة
 على البحر األحمر وخليج عدن

السعودية  بجانب 
واألردن  والـــســـودان  ومــصــر 
وأريتريا وجيبوتي والصومال

يف  بعد  عن  للتعليم  مكتبها  يف  العمل  عدن  جامعة   دشنت 
مصر، يف احتفائية اقيمت مبقر السفارة اليمنية يف القاهرة 
وعدد  لصور  اخلضر  الدكتور  عدن  جامعة  رئيس  بحضور 
من أعضاء مجلس النواب وأبناء اجلالية اليمنية، وبرعاية 

السفير الدكتور محمد علي مارم.
وقال السفير مارم إن افتتاح فرع اجلامعة يأتي انطالقًا من 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  لبالدنا  السياسية  القيادة  اهتمام 
اجلالية  احتياجات  مواكبة  يف  ــادي  ه منصور  عبدربه 
اليمنية املتزايد عددها نتيجة األوضاع التي تعيشها بالدنا 
مؤسسات  على  إيران  من  املدعوم  احلوثي  االنقالب  جراء 

الدولة.

على  التوقيع  الرياض  السعودية  العاصمة  يف  جرى 
على  املطلة  واالفريقية  العربية  الــدول  مجلس  ميثاق 
اخلارجية  وزير  مبشاركة  عدن،  وخليج  األحمر  البحر 
من  كــل  خارجية  وزراء  جانب  ــى  ال احلضرمي  محمد 
جيبوتي،  أريتريا،  السودان،  مصر،  األردن،  السعودية، 

الصومال.

ــدول  ال خارجية  وزراء  جــانــب  ــى  ال احلضرمي  وكـــان 
املشاركة، قد التقوا خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
املوضوعات  من  عدد  لبحث  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن 
الــدول  بــني  املشترك  التعاون  تطوير  بسبل  املتعلقة 
األمن  يعزز  مبا  عدن،  وخليج  األحمر  البحر  على  املطلة 

واالستقرار يف املنطقة.

 جامعة عدن تدشن مكتبها في القاهرة

غير  مصر  سفير  مع  لقاءه  خالل  احلضرمي،  محمد  اخلارجية  وزير  ثمن 
وحكومته  لليمن  الداعمة  مصر  مواقف  فاروق،  أحمد  بالدنا  لدى  املقيم 
املواطنني،  من  اآلالف  ملئات  مصر  واستقبال  ترحيب  وحفاوة  الشرعية، 

مؤكدًا بان اليمن واليمنيني لن ينسوا مواقف مصر املشرفة.
من جانبه عبر السفير املصري عن تعازيه لضحايا الهجوم اإلرهابي الذي 
استهدف مسجدًا يف محافظة مأرب، مؤكدًا استمرار دعم مصر للحكومة 

الشرعية، متمنيًا عودة األمن واالستقرار الى كافة ربوع اليمن.

الشرعية للحكومة  بالده  دعم  استمرار  يؤكد  المصري  السفير 



وزير التعلم العالي يلتقي نظيره المصري في القاهرة

الرئيس هادي يقدم واجب 
العزاء في رحيل السلطان 

قابوس
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نظيره  العالي،  التعليم  وزيــر  باسالمة  الرحمن  عبد  حسني  الدكتور  التقى 
السابع  املؤمتر  فعاليات  هامش  على  وذلك  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  املصري 
عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي يعقد حتت شعار”الذكاء 

االصطناعي التحديات والرهانات”.
وأكد الوزير املصري خالل اللقاء علي ترحيب مصر باستقبال األشقاء أصحاب 
الدول  من  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املعنيني  من  واحلضور  الوزراء  املعالي 

العربية.

سلطنة  إلى  بزيارة  هــادي،  منصور  عبدربه  الرئيس  قام 
بن  قابوس  السلطان  وفــاة  يف  العزاء  واجــب  لتقدمي  عمان 
سعيد، حيث كان يف استقباله كل من السلطان هيثم بن طارق 
بن تيمور سلطان عمان وقيادات السلطنة من االسرة الكرمية 

وكبار الضيوف.
وقال الرئيس إن “املصاب واحد الذي ألم باجلميع وعزاءنا 
بأن خلفه جاللة السلطان هيثم بن طارق سيسير على نفس 
السلطان  جاللة  لبناته  وأرســى  أسسه  الذي  والنهج  اخلطى 

قابوس بن سعيد رحمه اهلل”.
من جانبه عبر صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق بن 
املرافق  الرئيس والوفد  تيمور عن سعادته باستقبال فخامة 
له لتقدمي واجب العزاء يف فقيد السلطنة، معبرا عن امتنانه 
ملشاعر التقدير والوفاء التي تكنها اليمن رئيسا وشعبا جتاه 
تلك  اليمنيني  أشقائهم  يبادلون  الذين  العمانيني  أشقائهم 
وحسن  والهوية  األخوة  وشائج  من  املنطلقة  والقيم  املشاعر 

اجلوار.

 بحث السفير الدكتور محمد علي مارم 
مع رئيس وأعضاء جلنة الشؤون العربية 
التطورات  آخر  املصري،  النواب  مبجلس 
يف  وامليدانية  السياسية  واملستجدات 
اليمن،حيث أشار مارم إلى استمرار رفض 
االتفاقات  لتنفيذ  االنقالبية  امليليشيات 

الدولية ومقررات الشرعية الدولية.
الثابتة  مــصــر  ــف  ــواق مب مـــارم   ونـــوه 
وشرعيته  اليمني  الشعب  جانب  إلــى 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  الــدســتــوريــة 

ــه مــنــصــور هــــادي، كــمــا أشــاد  ــدرب ــب ع
ألبناء  مصر  تقدمها  التي  بالتسهيالت 

اجلالية اليمنية. 
الشؤون  جلنة  رئيس  أكد  جانبه   من 
ــري املــســتــشــار  ــصـ ــة بــالــبــرملــان املـ ــي ــرب ــع ال
ــالن عــلــى عــمــق الــعــالقــات  ــ ــد رس ــم أح
كعمق  اليمن  وأهمية  املصرية  اليمنية 
يجعل  والذي  العربي  لألمن  استراتيجي 
من استقرارها مرتكزا أساسيا لالستقرار 

يف املنطقة.

 رئيس “عربية” البرلمان المصري: اليمن عمق استراتيجي لألمن العربي
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شـــارك وزيـــر الدفـــاع الفريـــق الركـــن محمـــد املقدشـــي، 
يف افتتـــاح قاعـــدة برنيـــس العســـكرية املصريـــة يـــوم أمـــس 
بحضـــور الرئيـــس املصـــري املشـــير عبدالفتـــاح السيســـي، 

وقيـــادات عســـكرية مـــن دول عربيـــة وأجنبيـــة.
وقـــال الفريـــق املقدشـــي إن مشـــاركته يف فعاليـــة اإلفتتـــاح 
بتكليـــف مـــن فخامـــة رئيـــس اجلمهوريـــة املشـــير الركـــن 
ـــاع  ـــر الدف ـــن وزي ـــة م ـــوة كرمي ـــادي، وبدع ـــور ه ـــه منص عبدرب
ــورات  ــن التطـ ــاهده مـ ــا شـ ــه ملـ ــن ارتياحـ ــرًا عـ ــري، معبـ املصـ

املصـــري،  املســـلحة  القـــوات  إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الكبيـــرة 
ـــة يف  ـــة نوعي ـــل نقل ـــة ميث ـــدة البحري ـــاح القاع ـــرًا أن افتت معتب

ــي. ــي العربـ ــن القومـ ــن األمـ ــاع عـ الدفـ
رافقـــه خـــالل الزيـــارة قائـــد القـــوات اجلويـــة اللـــواء ركـــن 
ــواء  ــتخبارات اللـ ــة االسـ ــس هيئـ ــد، ورئيـ ــد اجلنـ ــار راشـ طيـ
يف  لبالدنـــا  العســـكري  وامللحـــق  اليافعـــي،  أحمـــد  الركـــن 

القاهـــرة العميـــد الركـــن ثابـــت املزاحمـــي.

شـــارك الســـفير الدكتـــور محمـــد علـــي مـــارم يف افتتـــاح “مؤمتـــر 
املبـــادرات الشـــبابية واســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات وعالقتهـــا 

بدحـــر اإلرهـــاب”، يف العاصمـــة املصريـــة القاهـــرة.
وأكـــد الســـفير مـــارم علـــى أهميـــة مثـــل هـــذه املؤمتـــرات لتعزيـــز 
العمـــل العربـــي املشـــترك يف خلـــق ثقافـــة املعلومـــات ومكافحـــة اإلرهـــاب 
والتطـــرف لـــدى الشـــباب الـــذي يشـــكل أغلبيـــة الســـكان يف منطقتنـــا 

العربيـــة.

 شـــارك الســـفير الدكتـــور محمـــد علـــي مـــارم، يف مؤمتـــر األزهـــر 
العاملـــي، لتجديـــد الفكـــر اإلســـالمي الـــذي بـــدأ أعمالـــه بالقاهـــرة، 

مبشـــاركة وفـــود متثـــل واحـــد وأربعـــني دولـــة.
 وأكـــد الســـفير مـــارم علـــى أن مشـــاركة بالدنـــا يف هـــذا املؤمتـــر تأتـــي 
مـــن أهميـــة جتديـــد الفكـــر اإلســـالمي وتنبيـــه الشـــباب إلـــى مخاطـــر 
اإلرهـــاب والتطـــرف، ونقـــل فكـــرة صحيحـــة عـــن الديـــن اإلســـالمي 

ــان. ــة األديـ ــو إلـــى الســـالم والتعايـــش بـــني كافـ احلنيـــف الـــذي يدعـ

الدفاع يشارك في افتتاح  وزير 
المصرية العسكرية  برنيس  قاعدة 

بالدنا تشارك في مؤتمر بالقاهرة حول مبادرات دحر اإلرهاب

الفكر اإلسالمي لتجديد  العالمي  األزهر   مارم يشارك في مؤتمر 



نائب  األحمر  محسن  علي  الركن  الفريق  أجــرى 
تعز  محافظة  مبحافظ  اتصاالً  اجلمهورية،  رئيس 
نبيل عبده شمسان، اطلع من خالله على مستجدات 
األوضاع يف املحافظة وجهود استكمال حتريرها من 

املليشيات االنقالبية.
واكد الفريق األحمر، على أولوية توفير اخلدمات 
لتوجيهات  تنفيذا  املحررة  املناطق  يف  للمواطنني 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.
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مارم يوجه بمضاعفة الجهود والعمل على تحسين الخدمات خالل 2020 

الفريق األحمر يؤكد على أولوية
 توفير الخدمات للمواطنين

أعضاء  مــارم،  علي  محمد  الدكتور  السفير  وجه 
اجلهود  مبضاعفة  فيها  الفنية  وامللحقيات  السفارة 
اخلدمات  حتسني  على  والعمل  اجلديد  العام  خالل 

املقدمة ألبناء اجلالية اليمنية يف بلد اإلعتماد.
والعمل  األداء  مستوى  رفع  ضرورة  على  مارم  وأكد 
املجاالت  كافة  يف  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 
لكافة  ــة  ــالزم ال التسهيالت  وتــقــدمي  وتــطــويــرهــا 
والطلبة  واجلرحى  املرضى  فيهم  مبا  اجلالية  أبناء 

املبتعثني.

على  املبني  السالم  خيار  على  العربي   البرملان  أكــد 
املبادرة  واملتمثلة يف  اليمن،  السياسي يف  مرجعيات احلل 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بالشأن 

اليمني وعلى رأسها القرار رقم )2216( لعام 2015.
احلكومة  بني  املوقع  الرياض  باتفاق  البرملان  ورحــب 
نوفمبر   5 بتاريخ  اجلنوبي  االنتقالي  واملجلس  اليمنية 
2019م، مديًنا استمرار ميليشيا احلوثي االنقالبية يف 

نهب املساعدات اإلنسانية.

الرئيس: لتوجيهات  تنفيذا 

البرلمان العربي يدعم السالم بمرجعياته الثالث
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السعدي،  عبداهلل  املتحدة  األمم  لدى  الدائم  اليمن  مندوب  جدد 
دعوة احلكومة ملجلس األمن مبمارسة املزيد من الضغوط على ميليشيا 
احلوثي االنقالبية لتنفيذ قرارات املجلس للوصول إلى تسوية سياسية 

شاملة للصراع.
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  اليمن  الى  األممي  املبعوث  بجهود  ونوه 
شاملة يف اليمن، والذي يعاني ما يربو عن خمسة أعوام من حرب جائرة 

شنتها ميليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة من قبل النظام االيراني.

مارم،  علي  محمد  الدكتور  السفير   أعــرب 
التمنيات  ــدق  وأص التهاني  آيــات  أسمى  عن 
للشعب املصري الشقيق وقائده الرئيس عبد 
الفتاح السيسي مبناسبة أعياد الشرطة التي 

توافق 25 يناير.
حققته  مبا  مارم،  أشاد  تهنئته  معرض   ويِف 
قيادتها  بفضل  الشقيقة  مصر  وحتققه 
عمالقة  مكاسب  مــن  احلكيمة  السياسية 
طموح  إصالحات  وبرنامج  عظيمة  وحتوالت 

والتنموية  االقــتــصــاديــة  ــاالت  ــج امل كــل  يف 
ربوع  يف  واالستقرار  السالم  عوامل  وترسيخ 

مصر الطيبة
جهود  من  املصرية  الدولة  تبذله  مبا  ونوه 
جبارة للقضاء على ااٍلرهاب األسود واستئصال 
أذرعه الشيطانية، مشيًرا إلى أن مصر ستظل 
وتبقى خط الدفاع األول واألخير عن املصالح 
والركيزة  العربية  العليا لالمة  االستراتيجية 

األساسية ألمن املنطقة بأسرها.

الطبية  اللجنة  مارم  علي   محمد   الدكتور  السفير  استقبل 
ومدير  مصر  يف  اجلرحى  عالج  وجلنة  الدفاع  بــوزارة  العسكرية 
مكتب محافظ مارب، حيث  عبر عن شكره الكبير لكل ماتقدمه 
رئاسة اجلمهورية جتاه اجلرحى من دعم ومساندة  ملا يحتاجه 

اجلريح.
املزاحمي  ثابت  العميد  السفارة   يف  العسكري  امللحق  وحتدث  

عن    تعاون السفير مارم ومتابعته املستمرة  مللف اجلرحى الذي  
عالج  من   ومتكنا  املصري  اجلانب  مع  عملنا  جناح  على   ساعد 

اجلرحى بشكل موفق.
وجلنة  العسكرية  الطبية  اللجنة  كرمت  اللقاء  ختام  ويف 
وتقدير  شكر  بشهادة  وملحقاتها  اليمنية  السفارة  اجلرحى 

للجهود الكبيرة التي تبذلها يف خدمة جرحى اجليش اليمني.

“طبية” الدفاع ولجنة الجرحى تكرم السفارة اليمنية وملحقياتها في مصر

السعدي يجدد الدعوة لممارسة مزيدا 
من الضغوط على ميليشيا الحوثي

ا قيادتها بعيد الشرطة
ً
 ُمهنئ

الملحق العسكري: السفير ساعد على  نجاح عملنا مع الجانب المصري
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ا قيادتها بعيد الشرطة
ً
 ُمهنئ

وتحاول عزل اليمن عن العالم بقطع اإلنترنت

عسكر: المجتمع الدولي عاجز
 عن وقف جرائم الميليشيا
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جرائم الحوثيين في 2019.. 

اختطاف.. وإخفاء قسري 
وتعذيب.. ودروع بشرية

الدولي  املجتمع  إن  عسكر«،  »محمد  اليمني  اإلنسان  حقوق  وزير  قال 

رصدت  الــوزارة  إلى  مشيًرا  احلوثيني،  جرائم  وقف  عن  عاجًزا  اليزال 

ووثقت 90574 انتهاكا من قبل تلك ميليشيا احلوثي اإلرهابية.

تشهد املناطق اليمنية توقفًا 
اإلنترنت  خلدمة  كامل  شبه 
اخلاضعة لسيطرة ميليشيات 
ــي االنـــقـــالبـــيـــة، ما  ــوثـ احلـ
ــة  ــاف ك تـــوقـــف  يف  ــب  ــب ــس ت
املعامالت الرسمية والتجارية 
الشخصية  ــالت  ــواصـ ــتـ والـ
تقدر  وخسائر  األفـــراد،  بني 

باملاليني.

عن  واحلريات،  للحقوق  اليمنية  الشبكة  كشفت 
توثيقها 12 ألفًا و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، 
قامت بها ميليشيات احلوثي بحق املدنيني خالل عام 
و99  آالف   10 االختطاف  حاالت  بلغت  حيث   ،2019
حالة  و537  ألفني  بلغ  قسرًا  املخفيني  وعدد  حالة، 

بينهم 231 امرأة، و 158 طفالً.
حالة   719 سجل  امليداني  الفريق  إن  التقرير  وقال 
تعذيب، إضافة إلى 21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 
بسبب  وفاة  حالة  و19  السجون،  داخل  تصفية  حالة 
اإلهمال يف السجون، و23 حالة وفاة ملعتقلني بنوبات 

قلبية.
امليليشيات  قبل  من  التعذيب  جرائم  أن  إلى  وأشار 
للمختطفني تنوعت بني الضرب والصعق واحلرمان من 

النوم ومنع األكل والشرب وغيرها.
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