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الثورة/معني حنش
وجه املفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم املؤيد   كل من له عالقة 
ــة العهد التي  ــزام والتوقيع عىل وثيق ــجناء برضورة االلت ــجون والس بالس
ــجناء من أي  ــأنها أن تحفظ حقوق الس ــا قيادة الوزارة والتي من ش أقرته
ــلبيات قد يتعرضون لها من قبل العاملني عىل اإلصالحيات  انتهاكات أو س

املركزية واألحتياطية والبحثية وحتى األقسام التابعة لوزارة الداخلية.
ــة  ــجون برئاس جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد أمس بمصلحة الس
ــد ومعه رئيس املصلحة  ــوزارة الداخلية اللواء ابراهيم املؤي ــش العام ب املفت
ــوزارة واملصلحة للنزول إىل  ــة املكلفة من ال ــواء عبدالله الهادي باللجن الل
ــىل هذه الحجوزات  ــؤولني ع ــن االحتجاز لتوقيع وثيقة العهد مع املس أماك
ــجون املركزية  ــن قبل العاملني يف الس ــة وااللتزام بالعهد م ــق الوثيق وتطبي
ــكيل اللجنة وتنفيذ خطة الوزارة لحفظ حقوق  واالحتياطية والذي تم تش
ــا حتى اإلفراج  ــاء احتجازهم وحفظه ــخصية أثن ــزالء وممتلكاتهم الش الن

عنهم.
ــة امليدانية  ــة املجتمعني من اللجن ــوزارة الداخلي ــث املفتش العام ب وح
ــا والتزام الجميع بها من  ــق وثيقة العهد عىل تنفيذ الخطة وتفعيله لتطبي
ــجون وكذا القائمني عىل األقسام والحجوزات التي تتبع  القائمني عىل الس

الوزارة وسيتم التوقيع عىل وثيقة العهد.
ــري واملصداقية  ــىل اللجنة رضورة التح ــم املؤيد ع ــدد اللواء إبراهي وش
ــذه الوثيقة التي تكون  ــىل عاتقهم يف تطبيق ه ــؤولية امللقاة ع وتحمل املس

مبدأ الجزاء والعقاب.

المفتش العام يوجه بتفعيل وثيقة المفتش العام يوجه بتفعيل وثيقة 
االلتزام بالعهد لحفظ حقوق السجناءااللتزام بالعهد لحفظ حقوق السجناء

الثورة/
نفت مؤسسة مواني البحر األحمر اليمنية االخبار 
التي تناقلتها عدد من الوكاالت العاملية عن" ترحيب 
الواليات املتحدة بتفريغ مساعدات إنسانية يف ميناء 
ــت "الثورة"  ــان تلق ــدة يف بي ــن " مؤك ــدة باليم الحدي
ــة (التدانو)   ــات املتحرك ــه أن عمل الكرين ــخة من نس
االربعة املقدمة من برنامج الغداء العاملي يف خرب ليس 
ــه  بالحقيقي وإنما يدخل يف إطار الزيف الذي تمارس
ــترشى يف الوكاالت  ــتعباد والذي اس قوى الظلم واالس
ــائعات ال أساس لها من الصحة  اإلعالمية و تطلق ش
ــا الوحيد إعانة الظالم عىل ظلمه  والتعايل عىل  هدفه

صوت الحق و كتمه .
ــة تود أن توضح لكافة  ــار البيان إىل أن املؤسس وأش
ــه الزيف يف هذه االدعاءات والتي نربهن  الجهات أوُج

عرب تقاريرهم الزائفة تفنيداً لالدعاءات .
ــة منذ استالمها الكرينات املتحركة نوع  إن املؤسس
ــليم  ــتالم والتس ــو) ال زالت يف طور عملية االس (تدان
ــمية ألنه  ــة بصفة رس ولم تدخل يف الخدمة للمؤسس
ــني وغريه منوها  ــل اإلجراءات كالتأم ــم تكتم إىل اآلن ل
ــت يف إدخال هذه  ــم املتحدة نجح ــأن منظمات األم ب
ــام كامل من املنع لدخولها  الكرينات املتحركة  بعد ع
ــمي  ــي للمزايدات التي تربهن أن قوات ما تس فال داع
ــم عىل  ــي قامت بعدوان غاش ــها التحالف العرب نفس
ــا اليمن من  ــي تتنفس منه ــدة الرئة الت ــاء الحدي مين

تدمري وحصار خالل الثالث السنوات الفائتة.
وأكد البيان أن املؤسسة تعاني وبشدة من الحصار 
ــها التحالف إىل  ــمي نفس ــوى ما تس ــروض من ق املف
درجة انه منذ استالم الكرينات يف يوم 15 يناير 2018 
ــق تجربة فنية  ــواد غذائية لكي تطب ــفن م لم تجد س
ــتالم وهو العمل عىل سفينة تجارية  من تجارب االس
ــدادات  مواد  ــس تفريغ إم ــكر ولي ــة بمادة الس محمل

إغاثية كما جاء يف الخرب املضلل .

ــة  الخارجي وزارة  ــم  باس ــة  للمتحدث ــح  ترصي يف 
ــة يف بيان لها عرب هذه الوكاالت "أن الرافعات  األمريكي
ــي  اليمن ــعب  للش ــة  مهم ــدادات  إم ــغ  بتفري ــوم  تق
وستسمح بزيادة تدفق املساعدات اإلنسانية والسلع 

املهمة " .
ــع  ــاق م ــب االتف ــه وبحس ــة أن ــت املؤسس  وأوضح
ــي برنامج الغذاء العاملي قامت  اللجنة الفنية ومندوب
ــكر التابعة  ــل تجربة فنية للعمل عىل باخرة الس بعم
ــبوعية  ألحد التجار (يوم الجمعة ) يوم العطلة األس
ــع لفات) وتحمل  ــدى الكرينات بعمل (أرب قامت إح

ــكر وكان الوقت  ــدة طنني من مادة الس ــة الواح يف اللف
ــل  ــط  أي أن العم ــة فق ــل (15) دقيق ــايل للعم اإلجم
ــم عاد  ــن ث ــان وم ــة (8) أطن ــاوي حمول ــه يس بأكمل
ــىل مهنية عمل  ــو إىل مكانه وهذا يدلل ع ــن التدان كري

املؤسسة التي تعمل 24/ 7 عىل مدار السنة .
ــال البيان قامت األمم املتحدة بعمل إحصائيات  وق
ــىل 10000  ــو عددهم ع ــن يرب ــىل الذي ــدد القت ــن ع ع
ــول  تق ــذا  وك ــة  الجوي ــات  الرضب ــبب  بس ــخص   ش
إحصائياتهم أن ما يزيد عن 22 مليون مواطن بحاجة 
ــاعدات و ضمنهم 11.3 مليون يف حاجة ماسة  إىل مس

ــرأي العاملي   ــة نبني لل ــن يف املؤسس ــاعدة ونح للمس
ــفن التي كانت تدخل  ــرب إحصائياتنا بأن عدد الس ع
ــى من انخفاض حاد عند املقارنة  ميناء الحديدة عان
ــاض (%69-) عن العام  ــع العام 2014 بمعدل انخف م
ــية   ــة أساس ــواد غذائي ــل م ــت تحم ــي كان 2014 والت

وإغاثية و وقود.
ــا ورد يف ترصيحاتهم بأنه يعاني عرشات اآلالف  كم
ــراض وهذه  ــا من األم ــا وغريه ــريا والدفتريي ــن الكول م
ــبب الرئييس  ــة أن الس النقطة بالذات توضح املؤسس
يف انتشار هذه األوبئة هو منع دخول سفن الحاويات 
ــواد الدوائية عرب الحاويات الثالجات  والتي تحمل امل
ــود أن  ــن التلف كما ن ــة م ــذه األدوي ــظ ه ــي تحف والت
نوضح أن كرينات محطة الحاويات قد تم تدمريها يف 
أغسطس 2015 ولم يتم تعويض امليناء إىل يومنا هذا 
ــفن  ــاء الحديدة نعتمد عىل كرينات س ــن  يف مين ونح
ــداول إال أنها  ــدل الت ــم من قلة مع ــات وبالرغ الحاوي

تساهم يف فتح بعض املراكز الطبية و الطارئة .
واملؤسسة بدورها تحاول قدر املستطاع بإمكانياتها 
ــؤولية املناطة بها  ــدر املس ــون عىل ق ــدودة أن تك املح
ــني اليمنيني وهي يف  ــي للمواطن ــان حياة حقيق كرشي
ــس الوقت تؤكد التزامها بكافة القوانني واملعاهدات  نف
ــزم  ــذا تلت ــة ISPS  وك ــة البحري ــل املدون ــة مث الدولي
 UNVIM ــرب مكتب ــش والحماية ع ــراءات التفتي بإج
ــي 2216 ولكن  ــرار األمم ــرب الق ــاؤها ع ــي تم إنش والت
ــر اليمنية  ــي البحر األحم ــة موان ــف أن مؤسس لألس
ــب إعالمية ال  ــرى ألكاذي ــة واألخ ــني الفين ــرض ب تتع
ــة يف دورها اإلنساني  هدف لها إال عرقلة دور املؤسس

يف خدمة الشعب اليمني.

مؤسسة موانئ البحر األحمر تنفي تفريغ مساعدات إنسانية في ميناء الحديدةمؤسسة موانئ البحر األحمر تنفي تفريغ مساعدات إنسانية في ميناء الحديدة
أكدت عدم وصول اي سفن تحمل مواد غذائية إلى الميناء منذ استالم الكريناتأكدت عدم وصول اي سفن تحمل مواد غذائية إلى الميناء منذ استالم الكرينات

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــا عىل تجمعات  - إطالق صلية صواريخ كاتيوش
الجنود السعوديني يف موقع ضهيا

- قنص جندي سعودي يف الخوبة
ــتهدف تجمعات  - مدفعية الجيش واللجان تس
للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف مستحدث نعشاو
ــات للجنود  ــتهدف تجمع ــف مدفعي يس - قص

السعوديني يف املوسم
ــتهدف موقع  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي

املستحدث رشق جحفان محققة اصابات مبارشة
- قنص جندي سعودي يف جحفان

- قنص جندي سعودي يف موقع الشبكة
ــىل املطعن  ــي ع ــي وصاروخ ــتهداف مدفع - اس

وقمر والشبكة
ــود  للجن ــات  تجمع ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  -

السعوديني خلف قرية حامضة
عسري

ــعوديني يف  ــود الس ــات للجن ــتهداف تجمع - اس
الربوعة بقذائف املدفعية

- قنص 3 جنود سعوديني يف موقع سهوة
ــات مرتزقة الجيش  - قصف مدفعي عىل تجمع
ــيباني ومنفذ  ــزان وقلل الش ــة الخ ــعودي يف تب الس

علب
ــتهدف تجمعات  - مدفعية الجيش واللجان تس
ــال عليب ويف  ــعودي قبالة جب مرتزقة الجيش الس

صحراء البقع
نجران

ــعودي يف موقع  - قنص أحد مرتزقة الجيش الس
الطلعة

ــات للجنود  ــتهدف تجمع ــالح املدفعية يس - س
السعوديني يف رقابة صلة

السبت 2018/2/10       

الجوف
ــا عىل  ــة من صواريخ الكاتيوش - إطالق صلي

تجمعات املرتزقة يف اليتمة
ــة  للمرتزق ــة  تابع ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  -

بصاروخ موجه يف اليتمة
- انفجار آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بعبوة 
ــفة ومرصع من كان عىل متنها أسفل العقبة  ناس

بمديرية خب والشعف
ــة للمرتزقة بعبوة  ــكرية تابع - تدمري آلية عس

ناسفة يف صربين ومرصع من كان عىل متنها
ــة  ــق متفرق ــة يف مناط ــن املرتزق ــص 6 م - قن

باملتون
تعز

ــان ينفذون عملية  ــدو الجيش واللج - مجاه
هجومية عىل مواقع املرتزقة يف تبة فجر بمعسكر 
خالد يف موزع وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــات املرتزقة يف  ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص
ــاب  ــري والضب ــة وحم ــة يف الكدح ــق متفرق مناط

وإصابات مبارشة
- إحراق مدرعتني للمرتزقة بصواريخ موجهة 

يف جبهة الساحل الغربي
- مدفعية الجيش وللجان الشعبية تستهدف 

تجمعات املرتزقة يف الصلو
نهم

- قصف مدفعي يستهدف موامقع املرتزقة يف 
حريب نهم

ــات للمرتزقة يف  ــتهدف تجمع ــة تس - املدفعي
ــقوط قتىل  ــا أدى لتدمري آليتني وس ــة نهم م جبه

وجرحى يف صفوفهم
لحج

ــىل تجمعات ملرتزقة  ــالق صاروخ غراد ع - إط
العدوان رشق كهبوب

الضالع
ــعبية  ــش واللجان الش ــدو الجي ــذ مجاه - نف
ــىل مواقع املرتزقة  يف مريس  عمليتني نوعيتني ع

واعطاب مدرعة عسكرية 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــة بغارة لطريان  ــيارتني وترضر ثالث - تدمري س
ــعودي استهدفت منطقة  العدوان األمريكي الس

آل عيل بمديرية رازح الحدودية
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــع  مقن وآل  ــيخ  الش آل  ــي  منطقت ــتهدف  يس
بمديرية منبه الحدودية ونفوق عدد من املوايش
- طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 6 

غارات عىل مديرية الظاهر
ــن  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس
ــرع  ــم والف ــة االس ــي طيب ــىل منطقت ــارات ع 4 غ

بمديرية كتاف
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط يس

الحدودية
ــن  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس
ــة والثعبان  ــري ومندب ــىل مجازة بعس ــارة ع 19 غ

بمديرية باقم يف صعدة
الحديدة

ــن  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس
غارة عىل مطار الحديدة

الجوف
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  5  -
ــمة بمديرية خب  السعودي عىل منطقة املهاش

والشعف
حجة

ــن  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس
ــدي خالل  ــرض ومي ــة ح ــىل مديري ــارات ع 9 غ

الساعات املاضية
نهم

ــعودي  ــريان العدوان الس ــارات لط ــالث غ - ث
األمريكي عىل مديرية نهم

نجران
- طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 3 

غارات عىل موقع الطلعة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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تعز/سبأ 
ــع لعلماء  عقد بمحافظة تعز أمس لقاء موس
ــده  ــظ عب ــة املحاف ــة برئاس ــاء املحافظ وخطب

الجندي.
ويف افتتاح اللقاء الذي نظمه مكتب األوقاف 
ــاد باملحافظة، بمشاركة عدد من العلماء  واإلرش
من محافظتي إب وذمار.. أكد املحافظ الجندي 
ــود  الصم ــز  تعزي يف  ــاء  العلم ــالة  رس ــة  أهمي

والتالحم يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــار إىل أهمية اإلرتقاء بالخطاب الدعوي  وأش
ــة  ــك الجبه ــن تماس ــزز م ــا يع ــادي بم واإلرش
ــيد ورفد  ــة .. حاثا املجتمع عىل التحش الداخلي
ــالح للدفاع عن  ــال والرجال والس الجبهات بامل

الوطن والعرض والكرامة.
ــالع  اضط رضورة  إىل  ــز  تع ــظ  محاف ــت  ولف
ــة يف  ــة والوطني ــؤولياتهم الديني ــاء بمس العلم
ــق  ــدوان بح ــا الع ــي يرتكبه ــم الت ــف جرائ كش

الشعب اليمني.
ــد يف كلمة  ــة عدنان الجني ــار العالم فيما أش
ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــة ال ــاء إىل عظم العلم

ــد الصف ملواجهة  ــمل وتوحي العلماء يف لم الش
العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا 
ــن الوطن ودحر  ــال " إن الدفاع ع ــانا.. وق وإنس

الغزاة واملحتلني واجبا دينيا".
ــر مكتب  ــات من مدي ــت كلم ــد ألقي ــت ق وكان
ــد  محم ــه  الل ــد  عب ــايض  الق ــار  بذم ــاف  األوق
ــن محافظة  ــعيد م ــوزي وعبدالرحمن س الجرم
إب وصامد السماوي عن املرشدين .. أشارت إىل 
ــل الظروف الصعبة  ــة تعاون الجميع يف ظ أهمي

التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.
ــىل أهمية  ــاء ع ــن اللق ــادر ع ــان ص ــد بي وأك
ــؤولياتهم يف توعية املجتمع  ــاء بمس قيام العلم

بمخططات العدوان ومؤامراته.
ــز الصمود  ــود وتعزي ــر الجه ــا إىل تضاف ودع
ــات بالرجال  ــد الجبه ــدوان ورف ــة الع يف مواجه

والعتاد وقوافل الدعم.
ــا تتعرض له محافظة تعز من  وأدان البيان م
تصعيد من قبل تحالف العدوان .. مشيدا بدور 
ــطرونه من  ــعبية وما يس ــش واللجان الش الجي

مالحم بطولية يف جبهات الرشف والبطولة.

محافظ تعز يدعو الخطباء إلى العمل على تماسك محافظ تعز يدعو الخطباء إلى العمل على تماسك 
الجبهة الداخلية والتحشيد للجبهاتالجبهة الداخلية والتحشيد للجبهات

صنعاء / سبأ
ــدل القايض احمد عبدالله  قام وزير الع
ــن  ــهداء م ــارة أرس الش ــس بزي ــات أم عقب
ــة  بأمان ــة  القضائي ــلطة  الس ــبي  منتس

العاصمة .
ــليم دروع وزارة  جرى خالل الزيارة تس
ــايض عبد  ــهداء وهم الق ــدل ألرس الش الع
ــد نعمان، عىل محمد  الجليل نعمان محم
ــد  محم ــن  عبدالرحم ــور،  املنص ــد  محم
ــد  ــس محم ــد يون ــور، احم ــد املنص محم
املنصور، عىل إبراهيم محمد املنصور، طه 

يحيى محمد املتوكل.
وقال وزير العدل ” شهداء العدالة كانوا 
رجاال أشداء عىل الباطل ال يهابون املوت، 
أعمالهم شاهدة عىل بطوالتهم يف ميادين 

العلم ومواجهة قوى العدوان“.
ــي لن ينىس  ــعب اليمن ــح أن الش وأوض

ــبيل الدفاع عن  ــهدائه يف س ــات ش تضحي
الوطن ونرصة الحق.

وأكد أن دماء الشهداء ستحرق عروش 
الطغاة من بنى سعود ومن تحالف معهم، 
وأن النرص قادًم ال محالة.. داعيا إىل املزيد 
ــات بالرجال واملال  ــن الدعم ورفد الجبه م

والسالح.
ــهداء  ــرب أبناء وآباء الش ــن جانبهم ع م
ــر  بالفخ ــم  اعتزازه ــن  ع ــم  وإخوانه
ــاحات  س يف  ــم  وه ــم  ذويه ــهاد  باستش
الوغى.. مؤكدين االستعداد للضحيات يف 
سبيل الدفاع عن الوطن والسري عىل درب 
ــن من دنس  ــر اليم ــى تحري ــهداء حت الش

الغزاة.
ــال وزارة العدل  ــدل وكي ــر الع ــق وزي راف
ــد  ــايض محم ــادي ، والق ــعد ه ــايض س الق

الديلمي .

وزير العدل يزور أسر عدد من وزير العدل يزور أسر عدد من 
الشهداء في أمانة العاصمةالشهداء في أمانة العاصمة

التقى رئيس بعثة منظمة أطباء بال حدود العالميةالتقى رئيس بعثة منظمة أطباء بال حدود العالمية

صنعاء / سبأ
ــدويل عبد  ــط والتعاون ال ــى وزير التخطي التق
ــج يف برنامج  ــرة الربام ــس مدي ــم أم ــز الكمي العزي

األغذية العاملي انجي براير .
ــن القضايا  ــث جملة م ــالل اللقاء بح جري خ
ــج  ــن وبرنام ــني اليم ــم ب ــاون القائ ــة بالتع املتصل
ــره وبما  ــزه وتطوي ــبل تعزي ــي وس ــة العامل األغذي

يخدم األهداف املشرتكة .
ــذ عدد من  ــري تنفي ــتعرض الجانبان س كما اس
املشاريع املدرجة ضمن أنشطة الربنامج يف اليمن.
ــر الكميم بحرص  ــاد الوزي ــذا الصدد أش ويف ه
ــطته يف اليمن بالرغم  ــىل مواصلة أنش ــج ع الربنام
ــتثنائية والعصيبة التي تمر بها  من الظروف االس

البالد.
ــر حرص الربنامج  ــن جهتها أكدت أنجي براي م
ــات املجتمعية  ــم خدماته للفئ عىل مواصلة تقدي

املستهدفة وتقديم كافة أوجه الدعم املتاح .
ــط  التخطي ــر  وزي ــى  التق ــر  اخ ــد  صعي ــىل  ع
ــز الكميم أمس، رئيس  ــاون الدويل عبد العزي والتع
ــة جواو  ــدود العاملي ــال ح ــاء ب ــة أطب ــة منظم بعث

مارتينز.
ــتعراض طبيعة الجهود  جرى خالل اللقاء اس
ــات الطبية  ــة لتقديم الخدم ــوم بها البعث التي تق
ــذي  ــاني ال ــدور اإلنس ــني وال ــة للمحتاج املختلف
ــدة التداعيات  ــن ح ــف م ــه يف التخفي ــع ب تضطل

اإلنسانية والصحية يف اليمن.

ــاون الدويل حرص  ــر التخطيط والتع وأكد وزي
ــم املتاح  ــة أوجه الدع ــم كاف ــی تقدي ــة عل الحكوم
ــال  ــاء ب ــة أطب ــهامات منظم ــود وإس ــز جه لتعزي

حدود.
ــال حدود علی  ــرص منظمة أطباء ب ــاد بح وأش
ــة يف  ــة واإلغاثي ــطتها الطبي ــذ أنش ــة تنفي مواصل

اليمن.
ــال  ــاء ب ــة أطب ــة منظم ــس بعث ــدد رئي ــا ج فيم
ــد عىل حرص املنظمة علی مواصلة  حدود، التأكي
إسهاماتها اإلغاثية من خالل االستمرار يف تقديم 
ــود  ــم الجه ــني ودع ــة للمحتاج ــات الطبي الخدم
الحكومية الهادفة إلی التخفيف من حدة املعاناة 

اإلنسانية يف اليمن.

وزير التخطيط يبحث سير تنفيذ عدد من مشاريع وزير التخطيط يبحث سير تنفيذ عدد من مشاريع 
برنامج الغذاء العالميبرنامج الغذاء العالمي

صنعاء / سبأ 
ــان  ــت وزيرة حقوق اإلنس  التق
ــف،  عبداللطي ــل  فيص ــاء  علي
ــادات منظمات  ــدداً من قي أمس ع

املجتمع املدني.
ــادت وزيرة حقوق اإلنسان  وأش
ــات املجتمع املدني يف  بدور منظم
ــان  ــة حقوق اإلنس ــز وحماي تعزي
ــا رديفاً ومكوناً له حضور  باعتباره
ــل يف كافة املراحل التي مر بها  فاع

الوطن خاصة يف ظل العدوان.
ــالم  ــة إحالل الس ــدت أهمي وأك
ــا  الضحاي ــاف  إنص ــىل  ع ــي  املبن
ومساءلة مرتكبي الجرائم.. مشرية 
ــات  ــن منظم ــول م ــدور املأم إىل ال
ــذا الجانب  ــي يف ه ــع املدن املجتم
ــىل حقوق  ــل الحفاظ ع ــا يكف وبم
ــها  ــان جراء انتهاكات مارس اإلنس
ــنوات  ــىل مدى ثالث س العدوان ع
ــذي  ال ــار  والحص ــدوان  الع ــن  م
ــة الجوانب  ــه عىل كاف ألقى بظالل

ويف  ــن  املواط ــاة  بحي ــة  املرتبط
مقدمتها الجانب االقتصادي.

ــالم  كما أكدت أن خيار بناء الس
ــل إلنهاء معاناة  هو البديل األفض
ــرص وزارة  ــة إىل ح ــعب .. الفت الش
ــان عىل الحفاظ عىل  حقوق اإلنس
ــراء انتهاكات  ــن ج ــوق املواط حق

العدوان طيلة ثالث سنوات.
ــي  ــوات الت ــت أن الخط وأوضح
قامت بها الوزارة يف تعزيز املساءلة 
ــي الجرائم من  ــدم إفالت مرتكب وع
العقاب والتي تعد لبنات أساسية 
يف سبيل تعزيز السالم املبني عىل 
ــس راسخة من شأنها الوصول  أس

إلنصاف الضحايا.. مؤكدة أن هذا 
هو السالم الذي ينشده الجميع.

ــكيل  بتش ــاء  اللق ــرج  خ ــد  وق
ــة  رؤي ــم  لتقدي ــرة  مصغ ــة  لجن
ــوق  ــني وزارة حق ــرتكة ب ــل مش عم
ــع  املجتم ــات  ومنظم ــان  اإلنس
ــانية يف  املدني حول الكارثة اإلنس
ــرب يف العالم  ــد األك ــن التي تع اليم
ــع  ــد اجتماع موس ــيق لعق والتنس
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم ــني  ب
ــة  املختلف ــة  املجتمعي ــات  واملكون

بهذا الخصوص.
ــات  منظم ــو  ممثل ــن  ثم ــا  فيم
ــوزارة  ال ــود  جه ــي  املدن ــع  املجتم
وحرصها عىل تعزيز دور منظمات 

املجتمع املدني.
ــع  ــب م ــم إىل جن ــدوا وقوفه وأك
ــا يكفل  ــان بم ــوق اإلنس وزارة حق
ــان والوصول  ــز حقوق اإلنس تعزي

إىل السالم املنشود.

وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي عددًا من قيادات منظمات المجتمع المدنيوزيرة حقوق اإلنسان تلتقي عددًا من قيادات منظمات المجتمع المدني

العيدروس  يبحث

ــه  ل كان  ــك  ذل أن  إىل  ــت  ولف
ــار الفقر  ــببت يف انتش ــات تس تبع
ــريا  ــا الكول ــة ومنه ــرض واألوبئ وامل
ــريا إىل أن العدوان  والدفيرتيا .. مش
ــزارع  وامل ــع  املصان ــتهدف  اس
ــاكن  واملس ــات  الحيوان ــر  وحظائ
ــة،  ــة التحتي ــفيات والبني واملستش
ــن تفاقم األوضاع  ــر الذي زاد م األم
ــت املجتمع  ــانية يف ظل صم اإلنس

الدويل.
وجدد محمد حسني العيدروس 
ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  لربنام ــكر  الش
ــاهمتة يف بعض  ــوده ومس عىل جه
ــن  م ــري  الكث ــه  وتحمل ــاريع  املش
الصعوبات التي أوجدها العدوان.. 
ــل الربنامج كان  الفتا إىل أن تدخ
ــعب  ــاط الش له األثر البالغ يف أوس
اليمني، مؤكدا الحرص عىل تذليل 
ــه الربنامج  ــي تواج ــات الت الصعوب

لتسهيل مهامه اإلنسانية.
ــون  ــتيفن أندرس ــد س ــدوره أك ب
ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  برنام ــزام  الت

ــم املمكن  ــة أوجه الدع ــم كاف بتقدي
وبما من شأنه املساهمة يف معالجة 
يف  ــي  والغذائ ــاني  اإلنس ــع  الوض
ــب  أغل أن  إىل  ــريا  مش ــن...  اليم
املشاكل الغذائية حالياً ناجمة عن 
ــذي خلق بيئة  ــتمرار الرصاع ال اس

للفقر.
ــذاء  الغ ــج  برنام أن  إىل  ــت  ولف
ــري  ــىل توف ــاً ع ــز حالي ــي يرك العامل
ــرضراً يف  ــرث ت ــات األك ــذاء للفئ الغ
ــة وأن 18 مليون يمني  اليمن خاص
ــة  غذائي ــاعدات  مس إىل  ــة  بحاج
عاجلة منهم سبعة ماليني شخص 

هم األكرث ترضراً.
ــل برنامج  ــار نائب ممث ــا أش فيم
ــج  الربنام أن  إىل  ــي  العامل ــذاء  الغ
ــال  ــوارئ إليص ــع ط ــل يف وض يعم
املواد الغذائية للمستفيدين األكرث 
ــن أمله يف  ــرباً ع ــراً.. مع ــرضراً وفق ت
ــات اإلدارية  ــاوز بعض الصعوب تج
ــواد  امل ــول  ــول دون وص ــي تح الت

الغذائية لجميع املستفيدين.
ــج  الربنام أن  ــيش  القري ــد  وأك
ــطته  يعمل بكل جهد إلنجاح أنش

ــًة للفئات املحتاجة  وبرامجه خدم
ــاع  األوض ــذه  ه ــل  ظ يف  ــة  خاص
ــي منها املاليني  ــة التي يعان الصعب
ــن  ــربا ع ــي، مع ــعب اليمن ــن الش م
ــمية  ــكر لتعاون الجهات الرس الش

مع الربنامج.
ــس  ــاء مجل ــاء أعض ــرض اللق ح
ــد العايض  ــورى الدكتور محم الش
ــي  مك ــد  محم ــد  أحم ــور  والدكت
والدكتور عبدالله املجاهد ويحيى 

الحباري وعبدالله مجيديع.
هجوم على مواقع

ــكري لـ (سبأ)   وأكد مصدر عس
مرصع ستة مرتزقة بعمليات قنص 
ــتهدفت مواقع متفرقة بمديرية  اس

رصواح.
ــان  واللج ــش  الجي ــتهدف  واس
ــات ملرتزقة  ــس تجمع ــعبية أم الش

العدوان يف ميدي .
ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
(سبأ) أن القوة املدفعية استهدفت 
ــمال صحراء  تجمعات للمرتزقة ش

ميدي، محققة إصابات مبارشة.
الصحافة العاملية

وزارة  ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وقال
ــذر  "هي ــة  األمريكي ــة  الخارجي
ــا ان الواليات  ــان له ــرت" يف بي نوي
ــغ ازاء  ــق بال ــعر بقل ــدة "تش املتح
ــوم عىل الحدود  تصعيد العنف الي
ــق  ح ــد  تؤي ــا  لكنه ــة"  اإلرسائيلي

إرسائيل يف الدفاع عن نفسها.
وزارة  ــت  قال ــه  نفس ــت  الوق ويف 
ــر  آخ "إن  ــية  الروس ــة  الخارجي
ــوريا  التطورات والهجمات عىل س
وإن  ــغ"  بال ــق  بقل ــا  إليه ــر  ينظ
الخسائر يف سوريا والرضر الناجم 

عنها كانت قيد البحث.
وقالت الوزارة "إننا نحث جميع 
األطراف املعنية عىل ضبط النفس 
ــن أن يؤدي  ــب أي عمل يمك وتجن
ــع". وأضافت  ــد اكرب للوض إىل تعقي
ــيادة  ــد رضورة احرتام س "إننا نؤك
ــوريا وغريها من  وسالمة أرايض س

دول املنطقة دون قيد أو رشط.
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