
0303 أخبار وتقارير

صنعاء / سبأ
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــى رئيس مجل التق
ــس  أم ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــاد القايض  بصنعاء وزيري األوقاف واإلرش
ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــيص  القلي رشف 
ــني العاصمة  ــن ضبيع وأم ــل عبيد ب والعم

حمود ُعباد.
ــىل  ع ــوف  الوق ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــل  يتص ــا  م ــة  خاص ــرتكة،  املش ــطة  األنش
ــا  تفرضه ــي  الت ــات  التحدي ــة  بمواجه
ــدوان  الع ــن  ع ــة  الناجم ــة  الراهن ــة  الحال
ــار الجائر ويف  ــعودي اإلمارتي والحص الس
ــود الوطني  ــز مقومات الصم املقدمة تعزي
ــات العامة  ــم الخدم ــة تقدي ــام ومواصل الع
ــع ومختلف  ــة للمجتم ــية والنوعي األساس
ــات  ــك ذوي االحتياج ــا يف ذل ــه بم رشائح

الخاصة.
ــطة  األنش ــيص  القلي ــايض  الق ــح  وأوض
ــاف  األوق وزارة  ــا  تنفذه ــي  الت ــة  الرئيس
ــلطة  ــع الس ــاون م ــا بالتع ــاد حالي واإلرش
املحلية بأمانة العاصمة وبقية املحافظات 
ــاز عميل  ــل بإنج ــا يتص ــاص م ــه خ وبوج
ــا  وصونه ــاف  األوق ــكات  ممتل ــق  توثي
ــطو  ــث وعمليات الس ــن العب ــا م وحمايته
ــل بعض  ــن قب ــرتب م ــيما األرايض وال ال س

ضعفاء النفوس.
ــار إىل الربنامج الدعوي واإلرشادي  وأش
ــا، والذي يركز  ــوزارة ومكاتبه والتوعوي لل
ــة العدوان  ــىل جوانب مقاوم ــكل عام ع بش
ــاهمة يف  ــك الجبهة الداخلية واملس وتماس
توطيد الروح الوطنية الوثابة يف هذه الفرتة 
ــف  ــع بمختل ــاط املجتم ــة يف أوس العصيب

رشائحه وأطيافه.
أن  ــع  ضبي ــن  ب ــر  الوزي ــح  أوض ــدوره  ب
ــل حاليا  ــة تعم ــؤون االجتماعي وزارة الش
ــيق مع منظمة اليونيسيف باتجاه  بالتنس
ــات  مخصص ــن  م ــة  الثالث ــة  الدفع رصف 
ــتفيدة  ــة االجتماعية للحاالت املس الرعاي
ــتوى الوطني والتي  ــد عوزا عىل املس األش

يتجاوز عددها مليون شخص.
ــع  م ــرتكة  املش ــج  الربام ــتعرض  واس

ــتهدف دعم  ــانية التي تس املنظمات اإلنس
ــى  وجرح ــة  الخاص ــات  االحتياج ذوي 
ــرب املفروضة عىل  ــي العدوان والح ومصاب
ــىل توجه الوزارة  ــعب اليمني، عالوة ع الش
ــاع منظمات املجتمع  ــان تصحيح أوض بش
املدني التي تستدعي حالتها ذلك بخالف 
ــىل النهوض بأدوارها القيمة تجاه  العمل ع

العمال واملجتمع بشكل عام.
وتناول أمني العاصمة ُعباد أبرز الربامج 
واألنشطة التي تقوم بها األمانة خالل هذه 
ــا يتصل بحياة  ــية م ــرتة وبدرجة أساس الف

السكان وصحتهم العامة .
ــة وبالتعاون  ــأن أن األمان وبني بهذا الش
ــانية تنفذ  ــات اإلنس ــن املنظم ــدد م ــع ع م
ــية  ــات املياه الرئيس ــة لخزان ــة كامل صيان
والفرعية يف األمانة وذلك لتقديم مياه رشب 
نقية .. مؤكداً أنه تم حتى اآلن االنتهاء من 
ــتهدفة  صيانة ?? باملائة من الخزانات املس
ــا  ــاد ضخه ــاه ويع ــا املي ــزن فيه ــي تخ الت

للمواطنني.
ــوم حاليا  ــاد إىل أن األمانة تق ــار ُعب وأش
ورغم الظروف الصعبة التي يمر به الوطن 
بتمديد شبكات الرصف الصحي يف العديد 
ــكنية التي لم تدخلها هذه  من األحياء الس
ــني موقعا  ــايل ثالث ــابقا وبإجم ــة س الخدم
تشمل السنينة ومسيك والسجن املركزي.

ولفت إىل أن ذلك يرتافق مع إعادة تأهيل 
ــة يف عدد  ــرصف الصحي املتهالك ــبكة ال ش

ــر والقيادة  ــع وتحديدا يف التحري من املواق
ــة مع املجتمع ممثال  والعدل وذلك بالرشاك

بالقطاع التجاري يف تلك املواقع.
وأكد استمرار أمانة العاصمة يف أنشطة 
ــق  الحدائ ــل  وتأهي ــجري  والتش ــني  التحس
ــتقبلت خالل  ــات العامة والتي اس واملتنزه
ــرث من مليوني زائر  عطلة عيد األضحى أك
ــوارع العاصمة  عالوة عىل مواصلة إنارة ش

الرئيسية والفرعية.
ــه ويف إطار  ــني العاصمة إىل أن ــار أم وأش
ــأن تفعيل  ــذ توجيه رئيس الوزراء بش تنفي
مرشوع ترقيم وترميز العاصمة صنعاء، يتم 
ــم انجازه من هذا املرشوع  حاليا تقييم ما ت
ــع تقرير متكامل  ــرتة املاضية ورف خالل الف
ــة واعتماد ما  ــس الوزراء للمناقش إىل مجل

يلزم من إجراءات لتجاوز أسباب تعرثه .
ــريتبط  ــح أن هذا املرشوع الذي س وأوض
باألقمار الصناعية عرب نظام الجي بي آس 
ــهل عملية إيصال الرسائل والطرود  سيس
ــز  مراك ــع  مواق ــة  معرف ــة  ورسع ــة  الربيدي
ــة وكذلك خدمة  الخدمات العامة والخاص
ــائل النقل األخرى  سائقي السيارات ووس
ومعرفة أسماء الشوارع واألحياء والوصول 
ــرس إىل العناوين املراد الوصول إليها من  بي

قبل املواطنني.
ــاد رئيس مجلس الوزراء بمختلف  وأش
ــل وزارتي األوقاف  ــود املبذولة من قب الجه
ــة والعمل  ــؤون االجتماعي ــاد والش واإلرش

وأمانة العاصمة .
ــالث رغم  ــزه الجهات الث ــا تنج ــوه بم ون
اآلثار التي يخلفها العدوان والحصار عىل 
ــعب  مختلف مقومات الحياة اليومية للش
ــوارد  وامل ــاد  االقتص ــة  املقدم ويف  ــي  اليمن
املالية .. الفتا إىل مضامني الخطاب الديني 
ــوزارة األوقاف ودوره  ــادي والتوعي ل اإلرش
ــي واملجتمعي يف  ــز التالحم الوطن يف تعزي

مواجهة العدوان والحصار.
ــىل الوظيفة  ــور بن حبتور ع وأكد الدكت
ــة  االجتماعي ــؤون  الش ــوزارة  ل ــة  النوعي
ــتهدف  ــل وبرامجها الهامة التي تس والعم
رشائح اجتماعية وتستدعي حالتها رعاية 

خاصة .
ــرصف  ب ــع  الترسي ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــات الضمان  ــن مخصص ــة الثالثة م الدفع
ــتفيدة والتخفيف  ــي لألرس املس االجتماع
ــي  ــة الت ــية الصعب ــا املعيش ــن أوضاعه م
ــتمرين  املس ــار  والحص ــدوان  الع ــا  أججه

للسنة الرابعة عىل التوايل .
ــؤون االجتماعية بإيالء  ووجه وزارة الش
ــي  ومعاق ــة  الخاص ــات  االحتياج ذوي 
ــعب  ــرب املفروضة عىل الش ــدوان والح الع
اليمني رعاية خاصة والعمل مع املنظمات 
ــري احتياجاتها  ــل توف ــن أج ــانية م اإلنس

الرضورية والحد من معاناتها وآالمها.
وأثنى رئيس الوزراء عىل ما تنجزه أمانة 
ــاريع خدمية  ــطة ومش ــن أنش ــة م العاصم
ــا من تحديات ..  ــة رغم ما يعرتضه وترفيهي
ــتحق من  ــة صنعاء تس ــدا أن العاصم مؤك
ــمية كل االهتمام  ــات الرس ــف الجه مختل
ــر  ــا بمظه ــا يظهره ــة، بم ــة الالزم والعناي
حضاري يليق بها كعاصمة لليمن املوحد.

ــز والرتقيم  ــرشوع الرتمي ــرب انجاز م واعت
ــوارع األمانة عرب نظام الخرائط  ألحياء وش
ــاريع  ــي اس" من املش ــي " جي ب االلكرتون
ــا منذ  ــي إنجازه ــي كان ينبغ ــة الت الحيوي
ــكان العاصمة  فرتة لدوره الهام يف خدمة س
ــيط  وتبس ــب  واألجان ــني  املحلي ــا  وزواره
معرفة مواقع ومراكز الخدمات االجتماعية 

والشوارع واألحياء السكنية.

صنعاء / سبأ 
ــه مقبويل أمس  ــني عبدالل ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــى نائب رئيس ال التق

املمثل املقيم لألمم املتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية باليمن ليز غراندي.
ــانية وتطوراتها عىل الساحة الوطنية  جرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع اإلنس

يف ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق اللقاء إىل آليات التعاون والتنسيق بني منظمات اإلغاثة اإلنسانية األممية 
ــتهدفة من  ــاعدات للفئات املس ــهيل إيصال املس والجهات الحكومية املختصة لتس
ــني واألرس الفقرية وذوي االحتياجات الخاصة وتعزيز جهود مكافحة الكولريا  النازح
ــاه وانتظام  ــة وخاصة بقطاع املي ــة والخدمي ــق الرعاية الطبي ــاءة أداء مراف ــع كف ورف

تزويدها باحتياجاتها التشغيلية التي تكفل استمرار عملها.
ــا العدوان بحق  ــويل إىل املجازر األخرية التي ارتكبه ــار الدكتور مقب ــاء أش ويف اللق
األطفال والنساء إىل جانب السياسات االقتصادية العدوانية التي تستهدف زعزعة 
ــني وارتفاع  ــية للمواطن ــىل األوضاع املعيش ــة وتأثري ذلك ع ــة الوطني ــتقرار العمل اس
معدالت الفقر واملجاعة والبطالة والتي جعلت من اليمن بلدا منكوبا يتطلب جهوداً 

حقيقية من املنظمة الدولية وكافة األطراف املعنية لوقف هذه الحرب الظاملة.
ــعب اليمني عىل مدى ما يقارب  ــت إىل أن هذه الحرب الظاملة يعاني منها الش ولف
ــف رصف مرتباتهم منذ  ــة إىل معاناة موظفي الدولة جراء توق ــة أعوام باإلضاف األربع

أكرث من عامني.
ــانية واإلغاثية فمهما  ــاعدات اإلنس ــد يقترص عىل تقديم املس ــال" األمر لم يع وق
تكن تلك الجهود فلن يكن لها جدوى وسيظل أثرها محدوداً يف ظل استمرار الحرب 
والحصار وارتكاب املجازر بشكل يومي وعدم معالجة مشكلة الرواتب وتعزيز جهود 
حكومة اإلنقاذ يف وقف التدهور االقتصادي وتعزيز استقرار سعر العملة الوطنية".

ــالم واألمن  ــق الس ــىل أهمية تحقي ــة ع ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــدد نائ وش
ــم وتوفري  ــم وقراه ــني إىل مدنه ــودة النازح ــا يكفل ع ــق بم ــة املناط ــتقرار لكاف واالس

االحتياجات األساسية لهم.
ــة اإلنقاذ  ــود حكوم ــن تقديرها لجه ــانية ع ــؤون اإلنس ــقة الش ــا عربت منس فيم

وتعاونها مع املنظمة األممية يف تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية.

الثورة/ يحيى كرد 

ناقش اجتماع موسع  عقد  برئاسة القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة  
ــدراء اإلدارات الرتبوية  ــب الرتبية  م ــم نواب مدير مكت ــد عياش قحيم وض محم
ــات العام الدرايس  ــدارس التعليم األهيل والخاص ترتيب ــات و قيادات م باملديري
ــري العملية  ــات التي تعرتض س ــكاليات والصعوب ــد 2018م 2019م واالش الجدي

التعليمية باملدارس األهلية والخاصة خالل  العام الدرايس 2018م 2019م.
ــة تواجد القيادات  ــال املحافظ عىل أهمي ــاع أكد القائم بأعم ــالل االجتم وخ
ــدرايس 2018 م و2019م كون  ــام ال ــهم خالل الع ــة والتعليمية يف مدارس الرتبوي
ــن دور املقاتلني يف الجبهة  ــدارس ال يقل أهمية ع ــذي يطلعون به يف امل ــدور ال ال
ــلح بالعلم  ــوي وتخريجهم  جيل جديد مس ــالل صمودهم بالحقل الرتب ــن خ م

واملعرفة .
ــم وادارة التعليم األهيل  ــىل أن قيادة املحافظة ومكتب الرتبية التعلي مؤكدا ع
ــكاليات  ــل كافة االش ــيعمالن معا لتذلي ــم س ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــاص ب والخ
والعراقيل التي تواجه التعليم األهيل والخاص باملحافظة والتخاطب مع الوزارة  
ــوم مناهج التعليمية التي تم رفع رسومها عىل املدارس األهلية  لتخفيف من رس
والخاصة واعطاء الحديدة وضعا خاصا نظراء ملا تعانيه  من ظروف استثنائية  
نتيجة الهجمة الرشسة للعدوان عليها   بما يكفل استمرار العملية التعليمية يف 
املدارس األهلية والخاصة وتوفري كافة متطلباته من مناهج وغريها حتى تستمر 

وتصبح قادرة  عىل اداء رسالتها التعليمية والعلمية والوطنية.

نائب رئيس الوزراء وزير المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية 
يلتقي منسقة الشؤون اإلنسانيةيلتقي منسقة الشؤون اإلنسانية

قحيم: صمود العاملين في الحقل التربوي ال يقل قحيم: صمود العاملين في الحقل التربوي ال يقل 
أهمية عن تضحيات المجاهدين في الجبهاتأهمية عن تضحيات المجاهدين في الجبهات

في اجتماع حكومي برئاسة الجنيد:في اجتماع حكومي برئاسة الجنيد:

صنعاء - سبأ
ــي  حكوم ــاع  اجتم ــس  أم ــاء  بصنع ــد  عق
ــة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات  برئاس

محمود عبدالقادر الجنيد.
ــرضه وزراء اإلدارة  ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــة يحيى الحوثي  ــة عيل القييس والرتبي املحلي
ــاء املهندس  ــق والكهرب ــغال غالب مطل واألش
ــد  زي ــن  حس ــباب  والش ــوزي  الجرم ــف  لط
ــوكل واملياه املهندس  والصحة الدكتور طه املت
ــد  ــة عبي ــؤون االجتماعي ــر والش ــل الوزي نبي
ــور  الدكت ــة  الدول ــر  ووزي ــع،  ضبي ــن  ب ــالم  س
ــة األداء الخدمي  حميد املزجاجي، تم مناقش
ــة والتعليم العام  ــاالت الصح ــوزارات يف مج لل
ــع النازحني يف محافظة  ــايل واملهني، ووض والع
ــة من عدد  ــوء التقارير املقدم ــدة يف ض الحدي

من الوزراء.
ــب وزير  ــم نائ ــذي ض ــاع ال ــف االجتم ووق
ــوايل ونائب  ــي الدكتور خالد الح ــم الفن التعلي
ــايل الدكتور عيل يحيى رشف  وزير التعليم الع
ــه العنيس  ــل عبدالل ــل وزارة النق ــن ووكي الدي
ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي وزارة  ــل  ووكي

رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلنسانية الدكتور القاسم عباس، أمام جدول 
ــي  ــع الصح ــات، والوض ــة الخدم ــال لجن أعم
ــب  ــه يف الجان ــدة ومتطلبات ــة الحدي بمحافظ
ــار  انتش ــودة  ع ــل  ظ يف  ــي  والوبائ ــي  العالج
الكولريا بشكل متسارع، باإلضافة إىل إصابات 

مرضية بالدفترييا وحمى الضنك.
ــتقبال  ــاع متطلبات اس ــا ناقش االجتم كم
ــري االحتياجات  ــدرايس الجديد، وتوف ــام ال الع
ــم  ــادة ترمي ــوي، وإع ــكادر الرتب ــية لل األساس
ــا بما يف ذلك املدارس التي تم  املدارس وتأهيله

إيواء النازحني فيها.
ــر الهيئة  ــاع إىل تقري ــتمع االجتم ــا اس كم
ــؤون اإلنسانية،  ــيق الش الوطنية إلدارة وتنس
ــة الحديدة  ــني يف محافظ ــاع النازح ــن أوض ع
ــة  اإليوائي ــاعدات  واملس ــات،  املحافظ ــة  وبقي
ــة إخالء  ــم، وخط ــت له ــي قدم ــة الت والغذائي
ــتعداداً  ــن املدارس اس ــض األرس النازحة م بع

للعام الدرايس.
ــب رئيس الوزراء  ــالل االجتماع أكد نائ وخ
ــة  حزم ــاد  إعتم رضورة  ــات  الخدم ــؤون  لش

ــراءات العاجلة لزيادة كفاءة  متكاملة من اإلج
ــة املواطن يف  ــات لخدم ــوزارات والهيئ ــل ال عم

الظروف الحالية.
ــالالت  واخت ــكاالت  إش ــود  وج إىل  ــار  وأش
ــبب  ــات الحكومية بس ــن الجه ــدد م يف أداء ع
ــتدعي  يس ــا  م ــابقة،  الس ــرتات  الف ــات  تراكم
ــكاالت  ــك اإلش ــل تل ــؤولية لح ــي بمس التعاط

وتحقيق كفاءة األداء.
ــة  والصح ــاه  املي وزارات  ــد  الجني ــه  ووج
ــمكية بعقد مؤتمر صحفي يوضح  والرثوة الس
ــي والصحي الذي  ــام الخطر الوبائ للرأي الع
ــتهدافه املستمر  ــبب به العدوان نتيجة اس تس
ــار املياه  ــتهداف آب ــة ومنها اس ــى الخدمي للبن
ــبب يف  ــا والذي تس ــران والتحيت ــرة كم يف جزي

انتشار الكثري من األوبئة واألمراض.
ــن التوصيات  ــص االجتماع إىل عدد م وخل

والقرارات التي ستقدم ملجلس الوزراء.
ــاعد  ــام املس ــني الع ــاع األم ــرض االجتم ح
لرئاسة الوزراء لقطاع الخطط والربامج يحيى 
ــس الوزراء  ــب نائب رئي ــر مكت ــي، ومدي القائف

لشؤون الخدمات محسن الدولة.

مناقشة األداء الخدمي للوزارات في مجاالت مناقشة األداء الخدمي للوزارات في مجاالت 
الصحة والتعليم ووضع النازحين في الحديدةالصحة والتعليم ووضع النازحين في الحديدة

التقى وزيري االوقاف والشؤون االجتماعية والعمل وأمين العاصمة :التقى وزيري االوقاف والشؤون االجتماعية والعمل وأمين العاصمة :
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صنعاء - سبأ 
ــؤون القانونية وحقوق اإلنسان أن الجرائم  أكدت وزارتا الش
ــي ومن ورائه  ــعودي اإلمارات ــي ارتكبها تحالف العدوان الس الت
ــد القانون الدويل  ــني املحميني بموجب قواع ــكا بحق املدني أمري

هي جرائم متعمدة وعن سبق إرصار وترصد.
وأشارت وزارتا الشؤون القانونية و حقوق اإلنسان يف مؤتمر 
صحفي مشرتك أمس بصنعاء حول اعرتاف ما يسمى بالفريق 
ــف العدوان، إىل أن  ــرتك لتقييم الحوادث التابع لدول تحال املش
ــذه الجرائم إىل فرض خيارات  ــدوان يهدف من وراء ارتكاب ه الع
ــكرية وكذلك يف  ــة العس ــن املواجه ــا يف ميادي ــن فرضه ــز ع عج

امليادين االقتصادية والسياسية.
وأوضحتا أن هذه الخيارات تتمثل يف فرض واقع االنكسار أو 
ــالم عىل الجيش واللجان الشعبية لكرس إرادة الشعب  االستس
اليمني يف الصمود وانتزاع حقه املرشوع يف السيادة واالستقالل 

وخلع عباءة الوصاية والتبعية للخارج.
ــي" إمعاناً من تحالف  ــان صادر عن املؤتمر الصحف وقال بي
ــتخفاف  ــعودي اإلماراتي ومن ورائه أمريكا يف االس العدوان الس
ــن أربع  ــذ ما يقرب م ــفك من ــاء التي تس ــني األبري ــاء املدني بدم
ــراف الدولية التي قررت  ــتهتاراً بكل القوانني واألع ــنوات واس س
ــاء اعرتاف ما  ــلحة ج ــاء النزاعات املس ــني أثن ــة للمدني الحماي
ــف العدوان  ــع لدول تحال ــم الحوادث التاب ــمى بفريق تقيي يس
ــتهداف حافلة الطالب  ــأن اس ــي الذي أقر ب ــعودي اإلمارات الس

بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة كان غري مربر".
ــف تقرير الخرباء  ــار إىل أن هذا االعرتاف جاء عقب كش وأش
ــعودي  ــدوان الس ــن جرائم الع ــزء م ــدة لج ــم املتح ــع لألم التاب
اإلماراتي ومنها جريمة حافلة الطالب التي ترقى ومثيالتها من 

الجرائم إىل جرائم حرب.
وأضاف البيان " إننا يف الجمهورية اليمنية ندرك يقيناً وكما 
ــي ارتكبها تحالف العدوان  ــيدرك العالم بأرسه أن الجرائم الت س
ــق املدنيني املحميني  ــعودي اإلماراتي ومن ورائه أمريكا بح الس
ــدويل هي جرائم متعمدة وأن العدوان  بموجب قواعد القانون ال

قصد ارتكابها عن سبق إرصار وترصد".

ــعودية وتحالفها أن تتجرأ  ــا كان للس ــع " ندرك تماماً م وتاب
ــوم األول لوال أن  ــذ الي ــة العدوان من ــكاب جريم ــدم عىل ارت وتق
ــدوان وأداره  ــن هذا الع ــدة األمريكية هي من دش ــات املتح الوالي
ــم التي يرتكبها  ــة".. مؤكدا أن كافة الجرائ ــكل تفاصيله اليومي ب
ــعودي اإلماراتي تنرصف تبعاتها وآثارها القانونية  العدوان الس

إىل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا.
ــؤون القانونية وحقوق اإلنسان أن اعرتاف  وأكدت وزارتا الش
ــبة  ــيئاً بالنس ــبة للجريمة لكنه ال يعني ش العدوان مهم بالنس
ــرتاف ولن يمنع من مالحقته ولن  ــرم فلن يحصنه هذا االع للمج
ــة وغريها من  ــذه الجريم ــر يف زحزحة تبعات ه ــه أي أث ــون ل يك
الجرائم عن كاهل قادة دول تحالف العدوان والدول الداعمة له 

وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية..
ــاعد املجرم  ــون الدويل رصيح يف أن من يس ــا" فالقان وأضافت
ــه تلحقه التبعات ذاتها ولنئ تعذرت مالحقة  عىل ارتكاب جرائم

املجرمني اليوم فستكون غداً متاحة".
ــجيع من  ــدف االعرتاف الذي جاء بتش ــح البيان أن ه وأوض
راعي العدوان الواليات املتحدة األمريكية هو رصف األنظار عن 
مجمل الجرائم التي أشار إىل جزء منها تقرير الخرباء الدوليني 
ــه أمريكا  وأن هذه الخطوة تندرج يف إطار التضليل الذي تمارس
بهدف رصف االنتباه عن جرائمها بحق الشعب اليمني.. وقال" 
ــاندة  ــلوكيات الواليات املتحدة األمريكية املس فلوال مواقف وس
ــعب  ــدوان ملا ارتكبت كل املجازر بحق املدنيني من أبناء الش للع
ــا جريمة  ــنوات ومن ضمنه ــن أربع س ــا يقرب م ــي منذ م اليمن
ــد جريمة  ــدة التي تع ــة ضحيان بصع ــالب يف مدين ــة الط حافل

حرب مكتملة األركان".
ــان أن  ــة وحقوق اإلنس ــؤون القانوني ــا الش ــا أكدت وزارت كم
ــة حافلة  ــري جريم ــكا لتأط ــن جانب أمري ــوح م ــعي املفض الس
ــة كان غري مربر  ــكاب الجريم ــا بأن ارت ــرتاف أدواته ــالب واع الط
ــة ويائسة من الواليات املتحدة األمريكية يف  يمثل محاولة بائس
ــا لحقها من جرائم  ــبقها وم تمييع هذه الجريمة املروعة وما س
ــة وغريها من  ــن دورها يف هذه الجريم ــرب، ورصف لألنظار ع ح
ــا من دماء  ــل يديه ــدوان برمته ومحاولة لغس ــم بل والع الجرائ

ــة وتوجيهات  ــفكت برغب ــي ُس ــن الت ــال اليم ــن أطف ــاء م األبري
ــعودية  ــالح أمريكي مقابل ما تحتويه خزائن الس أمريكية وبس

واإلمارات من أموال.
ــخ الدول  ــل يف تاري ــس لها مثي ــابقة لي ــان" يف س ــال البي وق
ــن كل القيم األخالقية  ــدة األمريكية م ــلخت الواليات املتح انس
ــعوب يف  ــروب وإبادة الش ــعال الح ــدت إىل إش ــانية وعم واإلنس
ــرثوات دون أي اعتبار للفظائع  ــس األموال ونهب ال مقابل تكدي
واملآيس التي ترتكبها وتتسبب فيها بحق الشعوب املستضعفة 

."
ــعب  ــدوان للمجازر بحق أبناء الش ــكاب الع ــت إىل أن ارت ولف
اليمني ومنها مجزرة حافلة الطالب يأتي يف سياق إجهاض أي 
ــيايس  ــلمي للنزاع الس مبادرة لوقف العدوان والتوصل لحل س
الذي زرعته هذه الدول بني أبناء اليمن .. مؤكدا أن هذا السلوك 
ــتمرار  ــعودية واإلمارات وأمريكا يف اس اإلجرامي يؤكد رغبة الس
ــتمرار  ــة الواليات املتحدة األمريكية يف اس ــرب بل يؤكد رغب الح

استدرار األموال وحلب السعودية واإلمارات.
ــة مبعوث األمم  ــر تماماً إحاط ــاف" ولعل الجميع يتذك وأض
ــس األمن  ــرية أمام مجل ــن عمر األخ ــبق جمال ب ــدة األس املتح
ــك إنجاز اتفاق  ــدويل التي أكد فيها أن اليمنيني كانوا عىل وش ال
ــكري املفاجئ  ــيايس برعاية األمم املتحدة لوال العدوان العس س
ــنطن عاصمة  ــن واش ــينه م ــن عن تدش ــذي أُعل ــن ال ــىل اليم ع

الواليات املتحدة األمريكية".
ــىل أن تحالف العدوان ال يمكنه بأي  ــدد البيان التأكيد ع وج
ــاً يف ذات الوقت، وأن  ــون خصماً وحكم ــن األحوال أن يك حال م
ــي يقرتفها بحق  ــم الت ــتخفافه بالجرائ ــدوان واس ــة الع عنجهي
ــا جريمة حافلة  ــعب اليمني ومن ضمنه ــني من أبناء الش املدني
ــم بالحوادث  ــك الجرائ ــف كل تل ــان ووص ــة ضحي ــالب مدين ط
ــن الداخل،  ــتخباراتية م ــاء أو معلومات اس ــن أخط ــة ع الناتج
وإعالن استعداده عن تقديم مساعدات ألرس الضحايا كل هذه 
التربيرات تؤكد حقيقة واحدة فقط هي تعزيز مسؤولية مجرمي 
ــذه القيادات هي صاحبة  ــن قيادة تحالف العدوان فه الحرب م
التوجه اإلجرامي، ولن ُيعف تنصل البيت األبيض ووزارة الدفاع 

األمريكية ، املسؤولني األمريكيني من تبعات جرائم الحرب التي 
ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

ــدوان وتعري  ــاح جرائم الع ــوادر انفض ــان أن ب ــا أكد البي كم
ــدة األمريكية  ــها الواليات املتح ــىل رأس ــاعدة له وع الدول املس
ــعب اليمني وصمود  ــدوان يف كرس إرادة الش ــل الع ترجع إىل فش
جيشه ولجانه الشعبية يف كافة ميادين املواجهة واستمرار هذا 

الصمود هو كفيل بإسقاط مجرمي الحرب ومن يساعدهم.
ــتحالة اتخاذ  ــا يف الجمهورية اليمنية ندرك اس ــال : " إنن وق
ــة مجرمي  ــراراً بإحال ــت الراهن ق ــن الدويل يف الوق ــس األم مجل
ــك صعوبة  ــة وندرك كذل ــات الدولي ــة الجناي ــرب إىل محكم الح
ــبب  ــكيل لجنة تحقيق دولية بس ــن املجلس بتش ــاذ قرار م اتخ
ــا ، ولذلك نعول  ــدوان عىل بالدن ــي املوغل يف الع ــدور األمريك ال
ــف وسائل التضليل  عىل دور فاعل للمنظمات الحقوقية يف كش
ــات  ــب الوالي ــن جان ــدوان م ــم الع ــية لجرائ ــة السياس والتغطي

املتحدة األمريكية وغريها من الدول الغربية".
ــة ومدعيها  ــات الدولي ــة الجناي ــان محكم ــت الوزارت وخاطب
ــح التحقيق يف جرائم  ــام بالقول" إنكم تمتلكون صالحية فت الع
ــات الدولية دون  ــايس ملحكمة الجناي ــرب وفقاً للنظام األس الح
ــن أي جهة كانت  ــن أو لطلب م ــن مجلس األم ــة إلحالة م حاج
ــن فتح التحقيق  ــايس ملحكمتكم املوقرة يمك فوفقاً للنظام األس
ــم املرتكبة تمثل  ــة واملدعي العام أن الجرائ ــال رأت املحكم يف ح

جرائم حرب ".
وأضافتا " إننا نخاطب ضمريكم اإلنساني وندعوكم للبحث 
ــعب  ــعودي األمريكي بحق الش ــم تحالف العدوان الس يف جرائ
ــا مجزرة حافلة  ــك املجازر املروعة وضمنه ــي فلعل كل تل اليمن
ــزز قناعتكم بأن  ــدة تع ــة صع ــان بمحافظ ــالب مدينة ضحي ط
الوقت قد حان لتأمر محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق يف 

جرائم الحرب ملالحقة من ارتكبوها".
ــؤون القانونية وحقوق اإلنسان عن الشكر  وعربت وزارتا الش
ــاندة ملظلومية الشعب اليمني  والتقدير لجهود كل األحرار املس

دوًال وأفراداً ومنظمات حقوقية.
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