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الحصار الجائر على اليمن عمل يتناىف مع كافة القوانني واملواثيق الدوليةالحصار الجائر على اليمن عمل يتناىف مع كافة القوانني واملواثيق الدولية
ــذ اليمنية  ــالق املناف ــر وإغ ــار الجائ الحص
ــذي اتخذه العدوان السعودي الغاشم عمل  ال
ــل القوانني واملواثيق  غري إنساني يتناىف مع ك
ــري  والضم ــالق  واألخ ــة  الدولي ــراف  واألع

اإلنساني.
ــي ينظمها  ــعبية الت ــالل املسريات الش وخ
ــعب اليمني للمطالبة بفك الحصار وفتح  الش
ــدد  ــع ع ــت م ــرب أجري ــاف الح ــذ وإيق املناف
ــة لنتعرف عن  ــاءات صحفي ــن املواطنني لق م

انطباعهم وآرائهم عن ذلك.
ــة أن هذا  ــر: الحقيق ــيل زاه ــال ع األخ /كم
ــره رشع وال قوانني وال إنسانية  ــار ال يق الحص
ــعب اليمني الصامد والصابر  وال أخالق فالش
ــوات وهذا يدل عىل  ــارص منذ حوايل 3 سن مح
ــف السعودي  ــة لدى التحال ــدام اإلنساني أنع

الصهيو أمريكي.
ــارة  ــني بالحض ــي معروف ــب يمن ــن شع نح
ــعب يخرج  ــا أن الش ــموخ كم ــة والش واألصال
ــه للحصار  ــريات ليعرب عن رفض ــاً يف مس دائم

ووقف هذه الحرب العبثية.
ــدون  ــن تناش ــا م ــم ي ــة منك ــن اإلنساني فأي
ــال فأين هذه  ــوق اإلنسان وحقوق األطف بحق

الحقوق.
ــة  ــع واألنظم ــره الرشائ ــار ال تق ــذا حص فه
ــق الدولية واإلنسانية فهذا  واألعراف واملواثي
ــة واألعراف  ــره الرشائع واألنظم حصار ال تق
ــذا العمل  ــة فه ــة واإلنساني ــق الدولي واملواثي
ــعب  ــا يطالب الش ــون كم ــره رشع وال قان ال يق
ــح املنافذ  ــار وفت ــك الحص ــدة بف ــم املتح األم
ــوا الله  ــا وعليهم أن يتق ــوا بإغالقه ــي قام الت
ــاىل ويخافوا من عقابه فهو يمهل وال يهمل  تع
ــالق املنافذ سيزيدنا  ــا ان هذا الحصار واغ كم
ــي متماسك  ــعب اليمن ــوداً ونضاًال فالش صم
ومتوحد فمهما حاول العدوان من شق الصف 
ــعب متماسك ويزيدنا صموداً  والحصار فالش
ــم إىل الله وحسبنا  ــة وتقول لهم أمرك وتضحي

الله ونعم الوكيل.
ــد إبراهيم: هذا الحصار يدل عىل  األخ محم

ــي واإلنساني  ــاط األخالق ــة واالنحط الهزيم
ــذي وصل إليه هذا العدوان الظالم والغاشم  ال
ــع يف وحل  ــل ووق ــه فش ــط ألن ــح يتخب فأصب
ــعب  ــع ال يستطيع الخروج منه فالش ومستنق
ــال  والقت ــجاعة  بالش ــه  ل ــهود  املش ــي  اليمن
ــذا الوطن الغايل بكل  والرجولة والدفاع عن ه
ــهداء  ــاء وقدم قوافل من الش ــة وبكل وف بسال
ــات بالرجال  ــه عليهم ويرفد الجبه رحمة الل
ــذا الوطن ولقد  ــل الدفاع والذود عن ه يف سبي
ــع  ــم أجم ــاً للعال ــًال رائع ــون مث رضب اليماني
بصموده وشجاعته ورجولته فالرجل اليمني 
ــاً  ــن دائم ــات واليم ــذه الصف ــل ه ــروف بك مع
مقربة الغزاة واملعتدين.. ألن الحكمة اليمانية 
ــن أن تذل أو   ــع بأنه ال يمك ــت للعالم أجم أثبت
ــه وتعاىل أن  ــه سبحان ــع إال لل ــي أو ترك تنحن
ــرب وفك  ــب بوقف الح ــعب اليمني يطال الش
الحصار واملنافذ ويستنكر ويدين لكل املجازر 
ــم  ــدوان الغاش ــا الع ــذي يرتكبه ــية ال الوحش

والعالم كله يتعجب.

ــب عليها  ــدة التي يج ــم املتح ــك األم وكذل
ــك املنافذ  ــذه الحرب وف ــرار يوقف ه ــاذ ق اتخ
ــري باعتبار  ــار الجوي والربي والبح والحص
ــك يتناىف مع كل القوانني واألعراف الدولية  ذل
ــة  والدولي ــة  العاملي ــات  واملنظم ــة  واإلنساني

بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل .
ــار قائم منذ  ــح: الحص ــني عيل مصل األخ أم
ــي محارص  ــعب اليمن ــوات والش ــوايل 3 سن ح
ــد  ــي صام ــا اليمن ــواً وشعبن ــراً وج ــراً وبح ب
ــي ال يمكن أن  ــة والت ــال الراسخ ــود الجب صم
ــا كانت  ــت األسباب ومهم ــا كان ــزع مهم تتزع
ــرار األخري الذي اتخذه العدوان  الظروف والق
السعودي الغاشم باغالق املنافذ للجمهورية 
ــرىض به أحد  ــر وظالم ال ي ــرار جائ ــة ق اليمني
ــات  املنظم ــة  كاف ــد  يناش ــي  اليمن ــعبنا  فش
ــدة بفك  ــة واألمم املتح ــة والحقوقي اإلنساني
ــه يتناىف مع كل القيم  هذا الحصار الظالم كون
ــات  ومنظم ــة  واإلنساني ــة  الدولي ــني  والقوان

حقوق اإلنسان.

ــىل  ــدل ع ــا ي ــىل يشء فإنم ــذا ع وإن دل ه
ــوا إليها كما أن  ــط والهسرتيا التي وصل التخب
ــروب والقانون  ــل تحرمه قوانني الح هذا العم
ــدويل وكل األعراف واملواثيق الدولية وديننا  ال
اإلسالمي الحنيف ال يرىض بهذا العمل الذي 
يدل عىل أنهم تجردوا من كل القيم اإلنسانية 
ــول حسبنا الله  ــي ولكن نق ــري اإلنسان والضم

ونعم الوكيل.
ــذ اليمنية  ــالق املناف ــد: إغ ــر سعي األخ ماه
ــدويل أن يقوم  ــرب وعىل املجتمع ال جريمة ح
ــل املنافذ  ــرار ملزم بفتح ك ــدوره يف إصدار ق ب
ــرب  الح ــاف  وإيق ــار  الحص ــع  ورف ــة  اليمني
ــني اإلنسانية  ــل القوان ــع ك ــك يتناىف م ألن ذل

والدولية.
ــرض  ــذ سيتع ــذه املناف ــالق ه ــب إغ وبسب
ــة  ــة إنساني ــواء كارث ــي إىل اس ــعب اليمن الش
ــل  ــرض املصابني بالفش ــري من امل ــاك الكث فهن
ــريا والتي بلغت  ــوي وتفيش أمراض الكول الكل
ــاىف مع كل  ــة وهذا يتن ــن 189 ألف حال ــرث م أك

القيم األخالقية واإلنسانية والدينية وانتهاك 
رصيح لحقوق اإلنسان اليمني وحقوق الطفل 
ــذ 3 سنوات وهناك الكثري  اليمني املحارص من
ــداء استغاثة بنفاذ  ــفيات تطلب ن من املستش
ــة فأين اإلنسانية  ــات واملحاليل الطبي العالج
ــه سبحانه  ــان والل ــات حقوق اإلنس ــا منظم ي
ــذه األعمال تتناىف  وتعاىل ال يرىض بالظلم وه
ــدم العدوان  ــة لقد استخ ــل القيم الديني مع ك
ــعب الصامد  ــذا الش ــل لحصار ه ــل الوسائ ك
ــل  ــدويل بالعم ــع ال ــد املجتم ــر ونناش والصاب
ــك الحصار  ــذ وف ــح املناف ــن أجل فت ــاد م الج
ــد الحضارات  ــرف ألن اليمن مه ــاف الح وإيق

وصامد صمود الجبال الشامخة.
ــالق املنافذ  ــى الكبيس: إغ ــد يحي األخ أحم
ــرش والطغيان  ــدوان قوى ال ــل قوى الع من قب
ــي سعودي  ــرار إرسائييل أمريك ــي هو ق العامل
ــودي ليس إال أداة بيد إرسائيل  والنظام السع
ــة أخرية بيد  ــار هو ورق ــا وقرار الحص وأمريك
ــة العسكرية،  ــل يف الجبه ــدوان بعد أن فش الع

ــة اإلعالمية وجبهة شق الصف اليمني  الجبه
ــا  ــا أيض ــات منه ــن الجبه ــري م ــل يف الكث وفش

الجبهة الرتبوية والجبهة االقتصادية.
ــع الرشائع واألديان  وهذا القرار يتناقض م
ــدويل  ال ــون  القان ــع  م ــض  ويتناق ــة  السماوي
ــق اإلنسانية  ــل األعراف واملواثي ــام ومع ك الع
ــان لكنه  ــوق اإلنس ــع مبادئ حق ــض م ويتناق
ــعب اليمني  ــل الذريع ألن الش ــوء بالفش سيب
ــديد  ــه الوعي والقوة واإلرادة والبأس الش لدي
ــز وجل  ــه ع ــىل الل ــل يشء ع ــل ك ــد قب ومعتم
ــاىل والسنن اإللهية تؤكد  ومتوكل عىل الله تع
ــا كانت  ــىل الباطل مهم ــار الحق ع ــىل انتص ع
ــة للطغاة واملعتدين والنرص قريب  القوة املادي
ــدوان رشاسة  ــا زاد الع ــاىل فكلم ــإذن الله تع ب
ــي  اليمن ــعب  الش زاد  ــا  كلم ــاً  وخداع ــراً  ومك
ــوداً  وصم ــوة  ق ــعبية  الش ــه  ولجان ــه  وجيش
ــاً وتطويرا  ــا وتصنيع ــاً ومادي ــاء معنوي وارتق
ــة والبحرية والربية  لألسلحة الدفاعية الجوي

والنرص قريب بإذن الله.
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ريمة/ سبأ
ناقش اجتماع تربوي بمحافظة ريمة 
ــن عبدالله  ــس برئاسة املحافظ حس أم
ــه  تواج ــي  الت ــات  الصعوب ــري،  العم

العملية التعليمية.
ــور  بحض ــاع  االجتم ــرض  واستع
ــة باملحافظة حميد  ــب الرتبي ــر مكت مدي
ــدراء اإلدارات ورؤساء  التوعري وضم م
ــات القيادات  ــب، مقرتح ــام باملكت األقس
ــاوز التحديات التي  ــول تج الرتبوية ح
ــف  وتخفي ــة  التعليمي ــوادر  الك ــه  تواج

معاناتهم.

ــراءات  اإلج إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــة  التعليمي ــة  العملي ــاح  بإنج ــة  الكفيل
ــم بمدارس  ــرار التعلي ــا يضمن استم بم

املحافظة.
ــاد املحافظ العمري  ويف االجتماع أش
ــة املعلمني يف تأدية رسالتهم  بجهود كاف
ــر بها  ــاع التي تم ــم األوض ــة رغ الرتبوي
ــراء استمرار العدوان والحصار  البالد ج
ــري البنية  ــني وتدم ــه للمواطن واستهداف
التحتية للشعب اليمني بما فيها قطاع 

التعليم.
ــع قيادة  ــل م ــة تعم ــد أن املحافظ وأك

ــدارس املعالجات  ــىل ت ــب الرتبية ع مكت
ــف  لتخفي ــذ  للتنفي ــة  القابل ــة  العملي
ــية  ــاع االقتصادية واملعيش ــدة األوض ح

للمعلمني جراء العدوان والحصار.
ــة  الرتبي ــب  مكت ــر  مدي ــد  أك ــا  فيم
ــاد الحلول  ــة عىل رضورة إيج باملحافظ
ــي  ــاة منتسب ــف معان ــة لتخفي العاجل
ــورة عامة والكادر  الجهاز الحكومي بص
ــاص والذي رضب  ــكل خ ــي بش التعليم
أروع األمثلة يف الصمود والتفاني خالل 
السنوات املاضية وحرصه عىل استمرار 

العملية التعليمية.

اجتماع بريمة يناقش صعوبات العملية التعليميةاجتماع بريمة يناقش صعوبات العملية التعليمية

أدوية ومستلزمات طبية للمستشفى أدوية ومستلزمات طبية للمستشفى 
الجمهوري بحجةالجمهوري بحجة

ــوري بحجة أمس  ــفى الجمه ــة املستش تسلمت هيئ
شحنة طبية مقدمة من منظمة الصحة العاملية.

ــد الصوميل لـ  ــور محم ــة الدكت ــس الهيئ ــح رئي وأوض
ــاف أدوية  ــدداً من األصن ــمل ع ــحنة تش (سبأ) أن الش
ــل  ــة واملحالي ــات الطبي ــة واملستلزم ــات األولي لإلسعاف

الوريدية.
ــي يف إطار دعم منظمة  ــحنة تأت وأشار إىل أن هذه الش
ــة التي تمر  ــة خالل الفرتة الراهن ــة العاملية للهيئ الصح

بها البالد جراء العدوان والحصار.
ــم منظمة الصحة العاملية  وثمن الدكتور الصوميل دع
ــن األدوية  ــات الهيئة م ــري احتياج ــىل توف ــا ع وحرصه
واملستلزمات الطبية بما يمكنها من االستمرار يف تقديم 

الخدمات الصحية للمواطنني.

مناقشة األوضاع بمديرية الشعر بإبمناقشة األوضاع بمديرية الشعر بإب
إب / سبأ

ــة إب،  ــعر محافظ ــة الش ــاع بمديري ــش اجتم ناق
ــة  الخدمي ــزة  األجه وأداء  ــة  املديري يف  ــاع  األوض

والتنفيذية.
ــام املديرية  ــم مدير ع ــذي ض ــاع ال ــدد االجتم وش
ــن العقيد صادق املقبيل  ــوان النصايف ومدير األم رض
ــات االجتماعية،  ــس املحيل والوجاه وأعضاء املجل
ــة  ــرار يف املديري ــن واالستق ــظ األم ــىل رضورة حف ع
ــزة األمنية واللجان  ومساندة رجال الجيش واألجه
ــى لزعزعة األمن  ــة كل من يسع ــعبية يف مواجه الش

واالستقرار.
ــد أهمية التالحم واالصطفاف يف مواجهة قوى  وأك
ــدف اليمن أرضا  ــي تسته ــه الت ــدوان ومخططات الع

وإنسانا.


