
صنعاء/ سبأ
ــام رشف من  ــر الخارجية املهندس هش حذر وزي
ــعودي - اإلماراتي  ــدوان الس ــي الع ــتغالل دولت اس
ــوب  الجن يف  ــة  اليمني األرايض  ــىل  ع ــا  تواجدهم
ــرصف فيها  ــا والت ــيطرة عليه ــرض الس ــة ف ومحاول

كأراض تابعة لتلك الدول املعادية.
ــة، لألمني  ــالة عاجل ــر الخارجية يف رس ونبه وزي
ــس، ورئيس  ــدة أنطونيو غوتريي ــم املتح ــام لألم الع
ــيبايتيانو كاردي  ــرب س ــهر نوفم ــس األمن لش مجل
ــدول الخمس  ــا فيهم ال ــس األمن بم ــاء مجل وأعض
ــدوان  ــي الع ــتغالل دولت ــن اس ــة، م ــة العضوي دائم
األرايض  ــىل  ع ــا  تواجدهم ــي  اإلمارات  - ــعودي  الس
ــا الخبيثة عرب  ــذ أجندتهم ــة لتحقيق وتنفي اليمني
خطوات تتناىف ومبادئ القانون الدويل خالل فرتات 
الحروب والنزاعات املؤقتة ومنها احتالل أجزاء من 
ــة يف جنوب الوطن ومحاولة  األرايض والجزر اليمني
ــا يف واقع األمر ينطبق  ــيطرة عليها، بينم فرض الس
عىل تلك األرايض والجزر املحتلة خالل فرتة املعارك 
ــة الهاي للعام  ــادة رقم (42) من اتفاقي الحربية امل
ــر بأنه "تعترب أرايض الدولة محتلة  1907 والتي تذك

حني تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".
ــرتكة من اتفاقيات  ولفت إىل أن املادة الثانية املش

ــذه  ــىل أن ه ــص ع ــام 1949 تن ــع للع ــف األرب جني
ــات ترسي عىل أي أرض يتم احتاللها أثناء  االتفاقي
"عمليات عدائية دولية" كما ترسي تلك املواد أيضاً 
ــاالت التي" ال يواجه فيها احتالل أرض دولة  يف الح

ما أي مقاومة مسلحة".
ــا تقوم به  ــالته إىل م ــر رشف يف رس ــرق الوزي وتط
ــص  ــات وباألخ ــن ممارس ــارات م ــعودية واإلم الس
ــيطرة غري املرشوعة ومحاولة  اإلمارات يف فرض الس
ــة قواعد  ــزر يمنية وإقام ــتيالء عىل أراض وج االس
ــت  ــة تح ــالت رسي ــة ومعتق ــة حربي ــة وبحري جوي
ــقطرى  ــميات مختلفة وباألخص يف أرخبيل س ُمس
وجزيرة ميون وعدد من املدن واملناطق باملحافظات 
ــيطرة  ــة فرض الس ــة إىل محاول ــة، باإلضاف الجنوبي
عىل منابع النفط والغاز واملطارات واملوانئ اليمنية 

ونرش قوات محتلة فيها.
ــة إىل أن ما تقوم به القوات  ــار وزير الخارجي وأش
ــال من األحوال  ــة املعتدية ال يعني بأي ح اإلماراتي
ــني  ــات والقوان ــية لالتفاقي ــد األساس للقواع ــاً  وفق
ــىل األرايض  ــيادة ع ــب أي س ــا تكتس ــة، بأنه الدولي

اليمنية.
ــة مؤقتة  ــاً كان ليس إال حال ــالل أي ــال" االحت وق
ــرتة فقط، بل  ــك الف ــوق املحتل يف تل ــرص حق وتنح

ــاىض املحتل تجاه  ــاءل وُيق وُيس
ــاوزات  تج أو  ــتحداثات  اس ــة  أي
أو  ــان  اإلنس أو  األرض  ــاه  تج
يف  ــة  الوطني ــني  القوان ــرق  خ
األرايض املحتلة، وُيلزم مستقبًال 
ــكل  ل ــات  ــتجواب والعقوب باالس
ــن  م ــا  يتبعه ــا  وم ــاوزات  التج

التعويضات".
ــة اليمنية  ــد أن الجمهوري وأك
ممثلة باملجلس السيايس األعىل 
ــاذ ترفضان رفضاً  وحكومة اإلنق
ــات التي  ــاً كل تلك املمارس قاطع
ــدول املعتدية  ــك ال ــا تل ــوم به تق
ــا وتواجدها  ــرتة تدخله ــالل ف خ

ــة  القائم ــوى  الق ــا  بصفته ــة  اليمني األرايض  ــىل  ع
ــن املرتزقة والخونة  ــاون مع عدد م باالحتالل بالتع
ــون أي حق أو قرار بالترصف  والعمالء ممن ال يملك

باألرايض أو املنشآت الوطنية.
ــعودية  ــاف" يف الوقت الذي تحاول فيه الس وأض
ــن  ــا يف اليم ــأن وجوده ــم ب ــداع العال ــارات خ واإلم
ــتوريا  ــة منتهية دس ــني عودة رشعي ــة تمك كان ُبغي
ــش يف عدد  ــيايس اله ــتغالل الوضع الس ــوم باس تق

ــذ  لتنفي ــن  باليم ــق  املناط ــن  م
ــتعمارية بتواطؤ  ــات اس مخطط
ــة إلحداث  ــالء والخون العم ــن  م
ــات  ترتيب أي  ــة  وعرقل ــوىض  ف
ــية  سياس ــوية  تس ــوات  خط أو 
ــلمية، علما انه قد تم التوقيع  س
ــات  االتفاقي ــن  م ــدد  ع ــىل  ع
ــد اعتبارها أمرا  ــاريع بقص واملش
ــرشوع  م ــا  أبرزه ــا،  ُملزم ــا  واقع
ــاء الحاويات،  ــة إدارة مين اتفاقي
ــاء  مين إدارة  ــة  اتفاقي ــرشوع  وم
إدارة  ــة  اتفاقي ــرشوع  وم ــدن،  ع
اتفاقية  ــرشوع  ــت، وم الزي ميناء 
ــوي  الج ــحن  الش ــة  قري إدارة 
ــاريع  ــار عدن واإلرشاف عىل عمل املطار، ومش بمط

اتفاقيات تأجري جزر سقطرى، وميون، وحنيش".
ــس األمن  ــه ملجل ــر رشف يف مخاطبت ــال الوزي وق
ــارات تعمالن  ــعودية واإلم ــي العدوان الس "إن دولت
ــىل اتفاقية  ــن أجل التوقيع ع ــارعة م وبخطى متس
ــزام الجمهورية  ــا إل ــن خالله ــاول م ــبوهة تح مش
ــة الحكومة العميلة يف الرياض،  اليمنية، تحت مظل
ــا  عدوانه يف  ــا  أنفقته ــي  الت ــف  التكالي ــديد  بتس

ــتعادة الرشعية،  ــن، بحجة اس ــكري عىل اليم العس
وذلك من خالل السيطرة عىل كافة مواقع وعائدات 
ــرى تتوقع أن  ــيادية أخ ــط والغاز وأي موارد س النف
تسيطر عليها دولتا العدوان السعودية واإلمارات ".
ــالته رفض اليمن  ــا أكد وزير الخارجية يف رس كم
ــعودي -  ــدول العدوان الس ــق ألي محاوالت ل املطل
ــة لهما اتخاذ وفرض أي  اإلماراتي والحكومة املوالي
ــعب اليمني  ــيادة وحق الش ــبوه يعبث بس ــر مش أم

واألجيال القادمة.
ــدرك حقيقة اليمن  ــىل الجميع أن ي ــاف " ع وأض
ــىل العالم الخارجي،  ــالم ومنفتح ع كبلد محب للس
ــع الجميع يف مرحلة  ــتعداد للتعاون م وأنه عىل اس
ــا يتوافق مع  ــالم، بم ــدوان وإحالل الس ــد الع ما بع
ــا يف ذلك  ــني الوطنية، بم ــي والقوان ــتور اليمن الدس

قوانني االستثمار يف مختلف املجاالت".
ــتغالل  ــة اس ــدم محاول ــدوان بع ــح دول الع ونص
ــر بها اليمن واالنتظار إىل  الظروف الطارئة التي تم
ــوية  ــاء العدوان وحصول التس ــة ما بعد انته مرحل
ــالم يف ربوعه للنظر  ــاملة يف اليمن وإحالل الس الش
ــاريع استثمارية تقدم  يف مقرتحات أي برامج أو مش
ــتثمارات باليمن  من أي دول ترغب يف الدخول باس
ــة اليمنية ترفض  ــك فإن الجمهوري ــه ما دون ذل وإن

كل املمارسات غري القانونية عىل أراضيها.
ــتلجأ ال  ــة س ــة اليمني ــار إىل أن الجمهوري وأش
ــات وإىل القضاء الدويل  محالة ملقاومة هذه املمارس
وكذا القضاء يف الدول الشقيقة والصديقة ملحاسبة 
ومحاكمة دول العدوان واملسؤولني الحكوميني فيها 
ــاءلة  ــن قاموا بتلك الترصفات، باإلضافة إىل مس مم
ومقاضاة الجهات والدول املتواطئة املعروفة وأولئك 
ــكرية  ــية والعس ــة السياس ــرون التغطي ــن يوف الذي
ــارات بأعمالها الال  ــعودية واإلم ــهيل قيام الس لتس
ــا أو قادتها  ــواء حكوماته ــال قانونية، س ــة وال رشعي
ــكريني ومسؤوليها الذين تجاوزوا كل القوانني  العس
ــم  ــة ألهدافه ــة خدم ــدات الدولي ــراف واملعاه واألع
ــخصية أو خدمة ملآرب وأجندات خاصة بدول  الش

أخرى .
ــعب اليمني يف  ــل الش ــر رشف عن أم ــرب الوزي وع
ــف حازمة من  ــة ومواق ــاك أذان صاغي ــون هن أن تك
ــة العضوية  ــس دائم ــدول الخم ــن وال ــس األم مجل
ــات  ــدة لوقف كل تلك املمارس ــة األمم املتح ومنظم
ــهل  واإلجراءات غري الرشعية أو القانونية، وبما يس
ــودة  وع ــا،  ونجاحه ــية  السياس ــوية  التس ــود  جه

السالم واألمن واالستقرار إىل الجمهورية اليمنية.
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ــعبية  ــذ الجيش واللجان الش نف
ــىل  ع ــكرية  عس ــة  عملي ــس  أم
ــعودي  ــع مرتزقة العدوان الس مواق
يف  ــيل  الهام ــة  بمنطق ــي  األمريك

مديرية موزع بمحافظة تعز.
ــكري لـ (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــن مرتزقة  ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م
ــكرية  ــة عس ــالل عملي ــدوان خ الع
ــم رشق جرس  ــىل مواقعه ــة ع نوعي

الهاميل.
ويف البيضاء نفذ أبطال الجيش 
ــة  ــس عملي ــعبية أم ــان الش واللج
ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــكرية  عس
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــة  بمحافظ ــم  ناع ذي  ــة  مديري يف 

البيضاء.
إىل  ــكري  عس ــدر  مص ــار  وأش
ــفرت عن  ــة أس ــة النوعي أن العملي
ــع  ــن مواق ــدد م ــىل ع ــيطرة ع الس

املرتزقة يف املديرية.
ــة  ــرصع وإصاب ــدر م ــد املص وأك
ــالل محاولتهم  ــدد من املرتزقة خ ع
استعادة املواقع التي سيطر عليها 
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

مديرية ذي ناعم.

كما كرس أبطال الجيش واللجان 
الشعبية أمس زحفاً ملرتزقة العدوان 
ــاه قرية  ــعودي األمريكي باتج الس

ضبوعة وتبة العظيمة يف نهم.
ــقوط  ــكري س ــد مصدر عس و أك
ــوف املرتزقة  ــىل وجرحى يف صف قت
خالل صد أبطال الجيش واللجان 
ــم  له ــف  زح ــة  محاول ــعبية  الش
ــة  ــاه قري ــاعتني باتج ــتمرت س اس

ضبوعة وتبة العظيمة.
كما نفذ أبطال الجيش واللجان 
ــة  ــة هجومي ــس عملي ــعبية أم الش

ــدوان يف تبة  ــىل مواقع مرتزقة الع ع
السفينة بمنطقة القتب بنهم.

ــرصع  ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــة العدوان  ــدد من مرتزق وإصابة ع
ــة  عملي يف  ــم  تحصيناته ــري  وتدم
هجومية مباغتة عىل مواقعهم بتبة 

السفينة.
وكانت وحدات الجيش واللجان 
ــلت زحفني ملرتزقة العدوان  قد أفش
ــم  بنه ــكرية  عس ــع  مواق ــاه  باتج

وكبدتهم خسائر كبرية.
ــتهدفت  اس ــوف  الج ويف 

ــان  واللج ــش  الجي ــة  صاروخي
ــخ  صواري ــن  م ــة  بصلي ــعبية  الش
ــا تجمعا ملرتزقة العدوان  الكاتيوش

بمديرية الغيل.
وأكد مصدر عسكري أن القصف 
ــفر  ــاب هدفه وأس ــي أص الصاروخ
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س ــن  ع

صفوف مرتزقة العدوان.
ــت  ــوب تمكن ــة املصل ويف مديري
ــة بالجيش واللجان  وحدة الهندس
ــكرية  ــعبية من تدمري آلية عس الش

تابعة ملرتزقة العدوان.

ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس
السعودي األمريكي مساء أمس 

العاصمة صنعاء بأربع غارات .
ــيل بأمانة  ــح مصدر مح وأوض
ــة األنباء اليمنية  العاصمة لوكال
ــن  ــريان العدوان ش ــبأ) أن ط (س
ــة الطريان  ــىل كلي ــع غارات ع أرب
ــارع الستني  والدفاع الجوي يف ش

الغربي بمديرية معني.
ــدر إىل أن الغارات  ــار املص وأش
خلفت أرضاراً يف منازل املواطنني 

واملمتلكات العامة والخاصة.
ــني  ــة مواطن ــب ثالث ــا أصي كم
العدوان  ــريان  ــارات لط ــس بغ أم
السعودي األمريكي عىل منطقة 
ــران بمديرية حيدان بمحافظة  م

صعدة .
ــدر امني بصعدة  وأوضح مص
ــدوان  الع ــريان  ــبأ) أن ط ـــ (س ل
ــتهدف بثالث غارات الطريق  اس
ــا أدى إىل  ــام بمنطقة مران م الع

إصابة ثالثة مواطنني.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــعودي األمريكي أمس ثالث  الس
ــة  ــىل العاصم ــة ع ــارات عنيف غ

صنعاء.
ــيل بأمانة  ــح مصدر مح وأوض
العاصمة أن طريان العدوان عاود 
ــىل منطقة  ــارات ع ــالث غ ــن ث ش
ــرية  كب أرضاراً  ــت  خلف ــراف  الج

بمنازل املواطنني.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــعودي األمريكي أمس ثالث  الس
ــدان  ــي حي ــىل مديريت ــارات ع غ

والظاهر بمحافظة صعدة.
ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــة  باملحافظ

ــة مران  ــىل منطق ــن غارتني ع ش
ــىل  ــارة ع ــدان و غ ــة حي بمديري

وادي لية يف مديرية الظاهر .
ــن  ش ــاء  صنع ــة  محافظ ويف 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط
ــىل  ع ــني  غارت ــس  أم ــي  األمريك

مديرية نهم.
وأوضح مصدر محيل باملديرية 
ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط أن 
يف  ــني  املواطن ــزارع  م ــني  بغارت

منطقة عيال محمد يف نهم.
ــريان العدوان  ــن ط إىل ذلك ش

ــي أمس أربع  ــعودي األمريك الس
ــنحان  ــة س ــىل مديري ــارات ع غ

وبني بهلول بمحافظة صنعاء.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــف  تحال ــريان  ط أن  ــة  باملحافظ
ــتهدف بأربع غارات  ــدوان اس الع
ــا  مخلف ــد  حمي ــة  ريم ــة  منطق
ــني  املواطن ــكات  بممتل أرضاراً 

ومنازلهم.
ــريان العدوان  ــن ط ويف تعز ش
السعودي األمريكي مساء أمس 

أربع غارات عىل مديرية املخا.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــن  باملديرية أن طريان العدوان ش
ــل بمديرية  ــمال يخت ــني ش غارت
ــس  ــتهداف نف ــاود اس ــا وع املخ

املنطقة بغارتني.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــي أمس أربع  ــعودي األمريك الس
ــل املري  ــىل مديرية بكي ــارات ع غ

بمحافظة حجة.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــة  باملديري
ــارات منطقة  ــتهدف بأربع غ اس

العطن بمديرية بكيل املري.
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صنعاء/سبأ
أكدت القيادة الُقطرية لحزب البعث العربي 
ــرتاكي ُقطر اليمن أن العدوان الذي يقوده  االش
ــعب اليمني بكل  ــعودي هدفه الش النظام الس
ــيادته الوطنية  فئاته ومكوناته االجتماعية وس

بشكل مبارش وممنهج ُخطط له سلفاً.
ــادة القطرية للحزب يف بيان  وأوضحت القي
تلقت (سبأ) أن املجزرة الوحشية التي ارتكبها 

ــق املواطنني يف مديرية أفلح  طريان العدوان بح
ــن الجرائم  ــة وغريها م ــة حج ــن بمحافظ اليم
التي ارتكبت بحق الشعب اليمني منذ أول يوم 
ــىل أن الحرب املفروضة  ــدوان دليل قاطع ع للع

عىل اليمن هدفها الشعب والسيادة الوطنية .
ــدة ومجلس األمن  ــان األمم املتح ــا البي ودع
ــدويل لحقوق  ــع ال ــات املجتم ــات ومنظم وهيئ
االنسان إىل االضطالع بمسؤولياتهم القانونية 

ــة  اإلجرامي ــداءات  االعت ــف  لوق ــانية  واإلنس
ــة  ــني والبني ــتهدف املواطن ــي تس ــة الت اليومي
ــة يف ظل صمت  ــة واملقدرات االقتصادي التحتي
ــتمرار يف  ــوى العدوان عىل االس ــجع ق دويل يش
ــن الجرائم ومجازر اإلبادة بحق  ارتكاب مزيد م

الشعب اليمني.
ــدوان عىل  ــدام تحالف الع ــرب البيان إق واعت
ــد حالياً  ــذ الوحي ــاء الحديدة املنف ــالق مين إغ

ــة قرار بقتل  ــكان الجمهورية اليمنية بمثاب لس
املاليني من املواطنني .

ــعبية  ــا البيان الجيش واللجان الش كما دع
ــعودية  ــدوان بقيادة الس ــاول الع ــرد عىل تط لل
ــق ردع العدوان  ــا يحق ــبة بم ــة املناس بالطريق
ــه ، مثمنا التضحيات واالنتصارات  ومنع تمادي
ــزة والكرامة  ــي يحققونها يف كل جبهات الع الت

والرشف .

حزب البعث العربي : العدوان على اليمن هدفه الشعب والسيادة الوطنيةحزب البعث العربي : العدوان على اليمن هدفه الشعب والسيادة الوطنية

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــل   للشؤون المالية والموارد البشرية فاض ــال  جم  - ــيد  الس ــاس  عب
ــع  ربي ــي  عل  - ــم  الحكي ــم  إبراهي

عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
- منصور شايع

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدريعبدالرحمن األهنومي الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

الثورة /
ــق حياة ماليني  ــت املنافذ اليمنية عىل رم حافظ
ــدوان  ــن الع ــف م ــني ونص ــالل عام ــني ، وخ اليمني
والحصار الشامل الذي فرضه  العدوان عىل اليمن 
ــهم  ــبل عيش ــني  وتأزمت س ــاة اليمني ــت حي تفاقم
ــتمرار بعض املنافذ  ــم ، ومع ذلك حافظ اس وحياته
ــد األدنى  ــات عىل الح ــخ االحتياج ــة يف ض اليمني
لحياة املاليني وحالت دون حدوث مجاعات كارثية.
ــالق كل املنافذ جاء  ــالن تحالف العدوان بإغ إع
ــرب إبادة  ــن ح ــي يش ــف العدوان ــد أن التحال ليؤك
ــكل صارخ كل  ــن ، وينتهك بش ــد اليم ــة ض جماعي
ــمع  ــىل مرأى ومس ــة وع ــني الدولي ــق والقوان املواثي

العالم.
ورغم إعالن العدوان أن اإلغالق "مؤقت"، وزعمه  
استمرار دخول وخروج طواقم اإلغاثة واملساعدات 
ــا باملحدثة إال أن  ــراءات وصفه ــانية وفق إج اإلنس
ــماح  ــام القليلة املاضية الس ــدوان رفض يف األي الع
ــق  ــن، وأغل ــول إىل اليم ــني بالوص ــني أمميت لطائرت
باإلضافة إىل ميناء الحديدة كًال من امليناء  واملطار 
ــحن والوديعة ، وأوقف كليا  ــدن ، ومنفذي الش يف ع

الرحالت من وإىل مطار صنعاء.
ــس ، طالب  ــدويل يف بيان له أم ــن ال ــس األم مجل
ــن اليمن وإبقاء  ــدوان برفع الحصار ع ــف الع تحال
ــاعدات  ــة إليصال املس ــارات مفتوح ــئ واملط املوان
اإلنسانية إىل شعبه املهدد بأضخم مجاعة شهدها 

العالم منذ عقود.
ــفري  الس ــهر  الش ــذا  له ــس  املجل ــس  رئي ــال  وق
ــر  إث ــني  للصحفي كاردي  ــتيانو  سيباس ــايل  اإليط
ــول اليمن بطلب  ــده املجلس ح ــاع مغلق عق اجتم
ـــ 15 عربوا عن  ــويد إن ”أعضاء املجلس ال من الس
ــي يف اليمن  ــاني الكارث ــراء الوضع اإلنس قلقهم ج
ــئ واملطارات  ــاء كل املوان ــة إبق ــددوا عىل أهمي وش

اليمنية مفتوحة“.
وكان مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
ــة مجلس  ــوك حذر إثر جلس ــانية مارك لوك اإلنس
ــف الحصار الذي  ــن أنه إذا لم يرفع التحال األمن م
ــيواجه املجاعة  يفرضه عىل اليمن فإن هذا البلد س
ــقوط ماليني  ــد يؤدي لس ــذ عقود ما ق ــم من األضخ

الضحايا.
ــرض عدد من  ــون تم ف ــوك "كما تعرف ــال لوك وق
ــف، بما أدى فعليا  ــرا من قبل التحال التدابري مؤخ
ــول إىل اليمن عرب الجو والبحر والرب.  إىل منع الوص
ــك التدابري مع  ــدم رفع تل ــس األمن أن ع ــت ملجل قل
اتخاذ خمس خطوات حددتـُها سيؤدي إىل حدوث 
ــن تكون تلك املجاعة مماثلة ملا  مجاعة يف اليمن. ل

ــودان يف وقت سابق عندما  ــهدناه يف جنوب الس ش
ترضر عرشات اآلالف. ولن تكون مثل املجاعة التي 
ــخص يف الصومال يف  ــف ش ــرصع 250 أل أدت إىل م
ــهدها  ــتكون أكرب مجاعة يش عام 2011م. ولكنها س

العالم منذ عقود، وسيقدر ضحاياها باملاليني.".
ــوات رضورية يتعني  ــس خط ــدد لوكوك خم وح
ــدوث املجاعة  ــف القيام بها لتجنب ح عىل التحال

يف اليمن:
أوال: االستئناف الفوري للخدمات الجوية لألمم 
ــاني يف  ــال العمل اإلنس ــا يف مج ــدة ورشكائه املتح

صنعاء وعدن.
ــدم  ــىل ع ــوري ع ــح والف ــد الواض ــا: التأكي ثاني

تعطيل هذه الخدمات الجوية.

ثالثا: االتفاق الفوري عىل وجود سفينة برنامج 
ــدم عرقلة  ــدن، وتأكيد ع ــي قبالة ع ــة العامل األغذي

املهمة التي تقوم بها.
ــاني  ــتئناف الفوري للوصول اإلنس ــا: االس رابع
والتجاري لجميع املوانئ البحرية وخاصة للغذاء 
والوقود والدواء وغري ذلك من اإلمدادات األساسية.
ــفن  ــا: تراجع التدخل بتأخري أو منع الس خامس
ــن قبل آلية األمم املتحدة  التي خضعت للتفتيش م
للتحقق والتفتيش، والسماح لتلك السفن بمواصلة 

طريقها إىل امليناء يف اليمن بأرسع شكل ممكن.
ــويدي لدى  ــفري الس ــن ناحيته قال نائب الس م
ــكاو للصحفيني إن ”مستوى  األمم املتحدة كارل س
ــاك 21  ــاً وهن ــل تقريب ــار كام ــل.. الدم ــاة هائ املعان

ــانية  ــاعدات إنس ــخص بحاجة إىل مس ــون ش ملي
عاجلة“.

ــانية يف العالم..  ــة إنس ــوأ حال وأضاف ”أنها أس
ــة املجاعة وهناك  ــخص عىل حاف ــبعة ماليني ش س
طفل يموت كل عرش دقائق من املرض وما يقرب من 

مليون مريض بالكولريا“.
ــدى األمم  ــيس ل ــفري الفرن ــا الس ــه دع ــن جهت م
ــوا ديالتر ”جميع األطراف يف اليمن  املتحدة فرانس
ــن وبال عوائق يف  ــاني رسيع وآم إىل إتاحة ممر إنس
ــارات كافة بدءاً  ــن عرب املوانئ واملط كل أنحاء اليم

بميناء الحديدة ومطار صنعاء“.
ــم األمم املتحدة فرحان حق  وكان املتحدث باس
ــدوان كل املنافذ  ــف الع ــالق تحال ــد مؤخراً إغ انتق

ــذي  ــر ال ــة األم ــة والربي ــة والبحري ــة الجوي اليمني
ــال املنظمة الدولية لطائرتني تنقالن  حال دون إرس

املساعدات إىل اليمن.
ــدوان يرتكب  ــدت أن الع ــل اليمنية أك وزارة النق
ــني ، وأكد وزير  ــادة جماعية بحق اليمني جريمة إب
ــف العدوان  ــالن تحال ــامي أن إع ــل زكريا الش النق
السعودي إغالق جميع منافذ الجمهورية اليمنية، 
ــني  والقوان ــراف  األع ــكل  ل ــا  صارخ ــاكا  انته ــد  يع

واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــالة لألمني العام لألمم  ــار وزير النقل يف رس وأش
ــالق جميع  ــأن إغ ــدة أنطونيو غوترييس بش املتح
ــة  ــة للجمهوري ــة والبحري ــة والربي ــذ الجوي املناف
ــىل إغالق  ــدوان ع ــف الع ــدام تحال ــة، أن إق اليمني
ــعب اليمني  ــذ يمثل عقاباً جماعياً بحق الش املناف

وانتهاكاً للسيادة الوطنية.
ــف العدوان  ــوات تحال ــه ق ــا ترتكب ــح أن م وأوض
ــار  ــم وحص ــن جرائ ــعودي م ــام الس ــادة النظ بقي
ــد جرائم  ــعب اليمني، تع ــل ألبناء الش وتدمري وقت

حرب يعاقب عليها القانون الدويل.
ــة اليمنية عضو  ــالة أن الجمهوري ــدت الرس وأك
ــرتم القوانني  ــدة تح ــن واألمم املتح ــس األم يف مجل

واللوائح واالتفاقيات واملواثيق الدولية.
وتطرقت الرسالة إىل األوضاع اإلنسانية الكارثية 
ــاعدات  ــول املس ــع دخ ــذ ومن ــالق املناف ــراء إغ ج
ــون مواطن  ــة وآثارها عىل 27 ملي ــة والطبي الغذائي
ــلبت منهم ابسط أسباب الحياة من غذاء  يمني س
ــار  ــف وانتش ــتمرار القص ــل اس ــود يف ظ ودواء ووق

األوبئة واألمراض.
ــدة ومجلس  ــم املتح ــل، األم ــت وزارة النق وطالب
ــة  برسع ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــزام  إل إىل  ــن  األم
ــة والربية  ــذ الجوي ــن جميع املناف ــع الحصار ع رف

والبحرية.
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