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صنعاء - سبأ
ــم  ــل تكري ــاء حف ــس بصنع ــدل أم ــت وزارة الع نظم
املوظفني املشاركني يف الربامج التدريبية للنصف الثاني 

من العام 2018م.
ــار وزير العدل القايض أحمد عبدالله  ويف الحفل أش
ــال القضائي  ــة تأهيل العاملني يف املج ــات إىل أهمي عقب
ــم  ــم لتقدي ــة تؤهله ــة وعلمي ــارات عملي ــابهم مه وإكس
ــن  ــزز م ــا يع ــة، بم ــي العدال ــور طالب ــم لجمه واجباته
الصمود يف مواجهة العدوان الذي يهدف تعطيل الحياة 

وتدمري البنية التحتية.
ولفت إىل أن صمود اليمنيني األسطوري أمام الصلف 
ــعب  ــد عظمة الش ــي يؤك ــعودي اإلمارات ــي الس األمريك

اليمني وإيمانه بمظلوميتة.
ــاركني يف  ــني واملش ــات دور املدرب ــر عقب ــن الوزي وثم
ــاب  ــهل إكتس ــة وانضباطهم، بما س ــدورات التدريبي ال
ــام الوظيفية بما  ــاألداء وانجاز امله ــاء ب ــربات لالرتق الخ

يخدم املجتمع.
ــا تمثله هذه  ــة إحياء املولد النبوي مل ــت إىل أهمي ولف
ــخ مبدأ التسامح واملحبة  ــبة من قيمة دينية ترس املناس
واإلخاء يف أوساط املجتمع .. مشريا إىل رضورة التحشيد 
للمشاركة يف الحفل املركزي الذي سيقام بهذه املناسبة 
ــي بإتباعه  ــعب اليمن ــالة للعالم يف أن الش ــال رس إليص

ــريته العطرة مبادئ  ــتلهم من س ــد خري الورى يس ملحم
العزة والكرامة والثبات عىل الحق .

ــق  ــف بح ــا تحال ــي يرتكبه ــم الت ــح أن الجرائ وأوض
الشعب اليمني يومياً أمام مرأى ومسمع املجتمع الدويل 
ــقجي،  ــعودي خاش ــذي يتناقل مقتل الصحفي الس ال
ــداً أهمية  ــتكبار عىل اليمن .. مؤك ــد حقد قوى االس تؤك
التحشيد والنفري للجبهات ملواجهة العدوان وتصعيده 

يف مختلف الجبهات.
ــدة والصابرة أمام  ــات املرأة الصام ــا الوزير عقب وحي
ــع وبناء  ــية يف املجتم ــزة أساس ــا ركي ــدوان باعتباره الع

الوطن.
ــايض أحمد  ــر العدل الق ــار نائب وزي ــن جانبه أش م
ــة يف مجال  ــدورات التدريبي ــة عقد ال ــدة إىل أهمي الُعقي
ــبي واملهارات اإلدارية  التحقيق اإلداري والنظام املحاس
ــني األداء  ــهم يف تحس ــارف تس ــاركني مع ــاب املش إلكس
ــود بمتابعة كل  ــة الجم ــكار وتكرس حال ــداع واالبت واإلب

جديد.
ــة  ــىل مواجه ــت ع ــدورات عمل ــك ال ــت إىل أن تل ولف
ــح  مس ــل  عم ــد  بع ــة  خاص األداء  ــر  وتطوي ــرات  الثغ
ــلطة القضائية .. متمنياً أن  لالحتياجات التدريبية للس
يستفيد املشاركون من املهارات التي تلقوها لتعزيز روح 
ــها  ــي بما يخدم املصلحة العامة وعكس العمل الجماع

بفاعلية لتطوير وتحسني األداء القضائي .
ــؤون املالية واإلدارية  ــدوره أوضح وكيل الوزارة للش ب
ــب والتأهيل  ــادي، أهمية التدري ــعد أحمد ه القايض س
ــية يف بناء  ــك ركيزة أساس ــة باعتبار ذل ــوادر البرشي للك
ــورات  ــة التط ــم ومواكب ــع كفاءته ــني ورف ــدرات املوظف ق

بمختلف العلوم اإلدارية واملالية والقانونية.
ــتمرار العمل لتجاوز الظروف  ــدد عىل أهمية اس وش
ــن تعزيز للصمود  ــا البالد ملا له م ــة التي تمر به الصعب
ــعودي اإلماراتي  ــي الس ــدوان األمريك ــي أمام الع اليمن

وانتصاراً لدماء الشهداء.
ــاركني محاور  ــرم املعلمي عن املش ــة أك ــت كلم وتناول
ــي نظمتها اإلدارة العامة للتدريب  الربامج التدريبية الت
والتأهيل بوزارة العدل، بمشاركة 76 موظفاً من العاملني 
ــي  ــة واإلدارات الت ــة واملالي ــئون القانوني يف إدارات الش

تتعامل مع الجمهور.
وأكد حرص وزارة العدل عىل تطوير مهارات العاملني 

بهدف تحسني األداء.
ــوزارة لقطاع  ــل الذي حرضه وكيل ال ــام الحف ويف خت
ــي ومدير عام  ــد الديلم ــايض الدكتور محم ــق الق التوثي
ــايش ومدير عام  ــوزارة آمال الري ــب والتأهيل بال التدري
العالقات العامة والتوعية القضائية إسماعيل املوشكي، 

تم توزيع شهادات التكريم للمدربني واملشاركني.

صنعاء /سبأ
ــع  ــاء موس ــاء لق ــس بصنع ــد أم عق
ــات  والجمعي ــني  واملنتج ــن  للمصدري
ــة  ــة العامة يف مجال النب برئاس الزراعي
وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك 

الثور .
ــود جميع  ــد جه ــرس اللقاء لحش ك
ــنب  ال ــول  محص ــة  تنمي يف  ــني  العامل
ــة إنتاجه  ــة يف تنمي ــاهمة الفاعل واملس
ــدي مهم  ــرتاتيجي ونق ــول اس كمحص
ــرق  بالط ــه  إنتاج ــتمرار  اس ــة  وأهمي

الطبيعية.
كما ناقش الرؤى واملقرتحات الكفيلة 
بتطوير وتحسني زراعة وإنتاجية النب 
ــي  ــات الت ــة الصعوب ــي ، ومعالج اليمن
ــه زراعته والعمل عىل رفع جودته  تواج
ــاهمة  ــذا مس ــة  وك ــه التصديري وكفاءت
ــاء مشاتل النب  القطاع الخاص يف إنش
ــتوى املديريات وبما  ــة عىل مس القروي
ــاعد يف حصول املزارع عىل شتالت  يس
ــاهمة  ــو ، باإلضافة إىل مس ــدة النم جي
املواطنني والقطاعني العام والخاص يف 

تنفيذ مشاريع حصاد مياه األمطار .  
ــر الزراعة والري  ويف اللقاء قال وزي
ــول النب  ــن من محص ــة اليم إن إنتاجي
ــتصل اىل 50 ألف طن يف عام 2025 م  س

بما يعادل نحو مليار دوالر .
ــتنفذ حزمة من  ــوزارة س ــد أن ال وأك
ــر  تطوي ــبيل  س يف  ــج  والربام ــط  الخط
ــنب منها  ــة وإنتاجية ال ــني زراع وتحس
ــنب  ــة ال ــق زراع ــاتل يف مناط ــم املش دع
ــم قروض ميرسة لصغار املزارعني  وتقدي
ــاص  الخ ــاع  القط ــع  م ــيق  والتنس
واملزارعني املستفيدين إلنشاء خزانات 
ــرك صغرية )  ــاه األمطار ( ب ــاد مي حص
ــاه لري  ــري املي ــا يف توف ــتفادة منه لالس

أشجار النب .
دور  ــل  تفعي ــيتم  س ــه  أن ــح  وأوض
يف  ــي  الوع ــرش  لن ــي  الزراع ــاد  اإلرش
ــاط املزارعني والتعريف باملعامالت  أوس

ــليمة التي  ــة الس ــات الزراعي واملمارس
ــف أنواع النب  ــاعد عىل إنتاج مختل تس
ــودة عالية  ــات كبرية وج ــي بكمي اليمن
ــة بما يسهم يف تحسني مصدر  ومنافس

دخل املزارعني .
أن  اىل  ــور  الث ــدس  املهن ــار  وأش
ــاء مركز أبحاث  ــعى اىل إنش الوزارة تس
ــا يواكب  ــال النب بم ــص يف مج متخص
ــال  ــب يف مج ــل والتدري ــة التأهي عملي
ــة  التوعي ــىل  ع ــز  والرتكي ــنب  ال ــة  زراع
ــم  تقلي ــن  م ــة  الزراعي ــالت  باملعام
ــيب ومكافحة اآلفات باستخدام  وتعش
ــب نرش  ــة إىل جان ــرق اإلدارة املتكامل ط
ــات الحديثة بزراعة النب كتوزيع  التقني

ــاس  قي ــزة  وأجه ــة  الحديث ــات  املجفف
ــاج  اإلنت ــق  مناط يف  ــة  الرطوب ــبة  نس

وغريها .
ــة  آلي ــع  وض رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــعار منتجات النب بما يعود بالنفع  ألس
ــجيعهم للتوسع  عىل مزارعي النب وتش
ــول  املحص ــذا  ه ــة  وإنتاجي ــة  زراع يف 

النقدي املهم .
ــل  املحاصي ــن  ضم ــنب  ال ــف  ويصن
ــاً  ــدر أرباح ــه ي ــة  كون ــة النقدي الزراعي
ــاج  اإلنت ــالت  مدخ ــف  تكالي ــوق  تف
ــم االقتصاد  ــهامه يف دع ــال عن إس فض
الوطني بالعمالت الصعبة من عائدات 
ــث يحظى النب  ــر للخارج ، حي التصدي
ــب متزايد  ــع وطل ــول واس ــي بقب اليمن
ــتهلكني واملتذوقني يف السوق  لدى املس
الخارجي ملا يمتاز به من مذاق وجودة 

عالية.
ــر الزراعة  ــب وزي ــاء نائ ــرض اللق ح
ــوكل ووكيل  ــري املهندس ماجد املت وال
ــاج الزراعي  ــوزارة لقطاع تنمية اإلنت ال
ــل  الفضي ــم  عبدالكري ــيل  ع ــدس  املهن
ــتصالح األرايض  ووكيل قطاع الري واس
ــد الحمدي وعدد  ــدس عبد الواح املهن
ــؤولني وممثلني عن الجمعيات  من املس

الزراعية  يف مجال النب واملصدرين.

وزير العدل يؤكد أهمية تأهيل العاملين في المجال القضائي وزير العدل يؤكد أهمية تأهيل العاملين في المجال القضائي 
بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوانبما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان

وزير الزراعة: إنتاجية اليمن من البن ستصل إلى وزير الزراعة: إنتاجية اليمن من البن ستصل إلى ٥٠٥٠ ألف طن بعد سبع سنوات ألف طن بعد سبع سنوات

ــي  ــاة رئيس ــريان حي ــدة ش ــان: الحدي ــوق اإلنس ــي وزارة حق ــاة رئيس ــريان حي ــدة ش ــان: الحدي ــوق اإلنس وزارة حق
لليمنيين.. واستهدافها مخالف للقوانين واألعراف الدوليةلليمنيين.. واستهدافها مخالف للقوانين واألعراف الدولية

ــدوان رشياِن  ــتهداِف دوِل تحالِف الُع ــاِن اس ــوِق اإلنس ــت وزارِة حق أدان
ــكريِة  ــاِت العس ــا للعملي ــدة) و تصعيِده ــاء الحدي ــد (مين ــاِة الوحي الحي
ــترييًة   ــوائيًة هيس ــاعِة وبصورة عش اإلجراميِة يف الحديدة، وعىل مداِر الَسّ
من خالِل تعمِدها املُباِرش واملُمنهِج واملُخطِط له سلفاً يف شِنّ غاراٍت ُمبارشٍة 
ــِة والثقافيِة  ــآِت املدني ــِة واملُنش ــاِت املحمّي ــوائية عىل الفئ ــدٍة وعش ،ُمتعَمّ
ــانّي  ــمولِة بالحمايِة الدوليِة وفقاً ألحكاِم وقواعِد القانون الدوّيل اإلنس املش
ــقوِط اآلالِف مَن  ــفرْت عن س ــاِت الجمهورية والتي أس ــِف ُمحافظ يف ُمختل
ــاء، وانهيار عرشاِت  ــهداء وجرحى، أغلبهم من األطفاِل والنس األِرس بنَي ش
ــآِت الحيويِة من البنى التحتيِة األساسيِة التي ال  املنازل واملساكن و املُنش

يمكُن االستغناُء عنها لبقاِء املُواطننَي عىل قيِد الحياة.
ــانيِة  ــدوّيل واملُنظماِت االنس ــاِن للُمجتمِع ال ــدت وزارُة حقوِق االنس وأك
ــدِة و املُنظماِت الوطنيِة و الدولية وغريها ،بأّن ُمحافظَة  التابعِة لألمِم املُتح
ــٍة أو  ــخٍص أو دول ــُقّ ألِيّ ش ــرتاتيجيًة  ال يح ــًة اس ــكُلّ منطق ــدِة تش الحدي
ــيطرَة عليها ؛كوُن  ــتغاللها أو الس ــاً َمن كان العبُث بها أو التفكَري يف اس كائن
ــوَن ُمواطٍن يمنّي  ــّيس لحياِة 27 ملي ــاُن الحياِة الرئي ــذه املنطقِة هي رشي ه
ــتقبل 90 % مَن املواِدّ  ،وبوصِف الحديدِة ومينائها املركَز الرئيَيسّ الذي يس
ــتفيُد منها مالينُي املُواطننَي؛  ــتقاِت النفِط التي يس الغذائيِة والدوائيِة وُمش

باعتباره الرشياَن الرئيَيسّ الوحيَد لحياة اليمنيني.  
الفته يف بيان إىل أّن تصعيَد العملياِت العسكريِة وفرَض الحصاِر والقيوِد 
املُعّقدِة واملُجحفِة واملُنافيِة ملبادئ القانوِن الدوّيل االنسانّي و التي تمارُسها 
ــعودية يف حِقّ ُمحافظِة  و تمعُن يف اقرتافها دوُل تحالِف الُعدواِن بقيادِة الّس
ــري ، أدْت إىل زعزعزِة الوضِع  ــيادِة اليمن وإقليمها البح ــدِة وعىل س الحدي
ــِف املحافظاِت،  ــكاِن الجمهوريِة اليمنيِة يف ُمختل ــانّي لُس املعيّيش واالنس
ــَرص يومنا هذا  ــك تعمُدها ع ــوص ،وزاد من ذل ــىل وجِه الخُص ــدُة ع والحدي
االثنني، 12نوفمرب 2018م من شِنّ غاراٍت جويٍة ُمبارشٍة عىل ميناء الحديدة 

االسرتاتيجّي التي أسفرْت عن تدمِري أجزاٍء من امليناء وقتل 3 مواطنني .
ــْت عليه دوُل  ــاَن الذي أقدم ــَل االجرامَيّ والجب ــوزارُة أّن العم ــت  ال وقال
ــاً وال أخالقياً، تجرد  ــىل ميناِء الحديدة يعُدّ عمًال إرهابي ــِف الُعدواِن ع تحال
ــكُلّ انتهاكاً صارخاً وفاضحاً التفاقيات  ــانيِة ، كما يش من كِلّ معاني االنس
ــني لهما ،وكّل أحكاِم وقواعِد القانوِن  جنيف األربع والربوتوكولني األختياري
ــر الوزارة دوَل تحالِف  ــها ميثاُق األمِم املتحدة ، رغَم تحذي الدوّيل، عىل رأس
ــا لم تقْم  ــكال، إال انه ــكٍل من األش ــتهداِف امليناِء بأِيّ ش ــدَم اس ــدواِن ع الُع
ــاِة املُواطنني.. بل  ــدوّيل وُمعان ــداءاِت املُجتمِع ال ــاٍر لكِلّ ن ــاً وال أَيّ اعتب وزن
ــكٍل  ــتهداِف امليناِء بش ــكٍل ُمتعاٍل  باس قام تحالُف الُعدواِن االجرامي، وبش
ــانياً، يفتقُر  ــاً أخالقياً وانس ــًة إجراميًة وإفالس ــاٍرش، وهو ما يعُدّ  ُممارس ُمب

ُمرتكبوه من ُدوِل الُعدواِن كافَة القيِم واألخالقياِت الدينية واإلنسانية .
ــنا يف حاجٍة إىل اصدار بياناٍت وتحذيراٍت ،وعباراِت  وأضافت القول :ولس
ــِف الجوفاء، بل الوضُع يقتيض ُرسعَة ايقاِف أعماِل العدواِن واحالِة  التعاط

كّل مجرميه إىل محكمِة الجناياِت الدوليِة.
ــُم املُتحدُة وهيئاتها  ــها األم ــُل الوزارُة املجتمَع الدوَيلّ، ـ وعىل رأس  وتحّم
ــذا التصعيد  ــدوان من ه ــِف الُع ــه ُدوُل تحال ــا تنوي ــَة مل ــئوليَة الكامل ـ املس
ــتها االرهابيِة عىل الّساحِل الغربّي وكّل أرجاِء ُمحافظِة  االجرامي، وُممارس
ــتهدافها ميناَء الحديدة رشيان الحياة ، وليس كافياً من تلك  الحديدة ،واس
ــدار البيانات  ــِة والقانونيِة اص ــانيِة والحقوقي ــا االنس ــِة وُمنظماته املنظوم
ــُع أن يكوَن  ــُف ملظلوٍم، بل نتطل ــُم عدالًة والتنتص ــرات التي التقي والتحذي
ــدُ لها االعتبار ويحافظ  ــِم املُتحدِة موقٌف ُمرشٌف عىل ارض الواقع. يعي لألم
ــِة الُعدواِن ورشعنتها  ــيها مع سياس ــمعتها التي أهتزْت بفعل تماش عىل س
ــِث اإلجرامي  ــٍة ُتجاَه العب ــاذ قراراٍت صارم ــة ،وذلك باتخ ــه اإلجرامي ألفعال
ــها تلك الدوُل يف  ــف، ووقِف املهازل التي تمارُس ــه دوُل التحال الذي تمارُس
ــا يف الوقِف  ــىل ُرسعِة تحديد موقِفه ــدوّيل، وأن تعمَل ع ــِل املُجتمِع ال تضلي
ــّن  ــتمراِر يف ش ــوري للُعدوان وفّك الحصاِر ومنِع دوِل التحالِف مَن االس الف

أّي عملياٍت عسكريٍة عىل اليمن وشعبه   .  
ــا وُمطالبتها األمَم املُتحدَة  ــان حثها ودعوته وجددت وزارُة حقوِق اإلنس
ــن أّي تهديداٍت  ــلِم واألمِن الدوليني م ــاظ عىل الِسّ ــَس األمِن يف الحف ومجل
ــِة باحرتاِم  ــكاِم الخاص ــىل تفعيِل األح ــه ، والعمل ع ــَن العالِم كل ــزُع أم تزع
ــدوِل وحمايِة  ــيِة بنَي ال ــاِت الدبلوماس ــرتاِم العالق ــِة، واح ــيادِة الوطني الس
ــدواِن والحصار  ــكاِل الُع ــن أّي انتهاكاٍت، ووقِف كافة أش ــعبها م اليمِن وش
ــِج ،و رضورة ارساع املُجتمِع الدوّيل -وفقاً ألحكاِم ميثاِق األمِم املُتحدِة   املُمنه
ــان و القانون الدويل اإلنساني  واملواثيِق واالتفاقياِت الدولية لحقوِق اإلنس
ــِق والتحقيِق يف  ــتقلٍة ومحايدٍة؛ لتقيص الحقائ ــكيِل لجنٍة دوليٍة ُمس ـ بتش
ــازِر والجرائِم التي ارتكبتها دوُل الُعدواِن وماتزاُل ترتكبها عىل مداِر  كّل املج
الّساعِة يف الحديدِة والّساحِل الغربي بشكٍل خاٍصّ وعىل باقي ُمحافظاِت 

الجمهورية بشكٌل عام.
وزارة الصناعة : االستهداف حرب ابادة جماعية 

ــدوان مليناء  ــتهداف الع ــت وزارة الصناعة والتجارة جريمة اس ــا أدان كم
ــلة  ــتهداف حرب إبادة جماعية تأتي يف إطار  سلس الحديدة واعتربت االس
ــانية بحق أكرث من خمسة وعرشين مليوناً حيث  جرائم االنتهاكات الإلنس
ــهر نوفمرب  ــي عرش من ش ــذا االثنني الثان ــا ه ــدوان يومن ــف الع ــدم تحال أق
ــن االقتصادي املتمثل بميناء الحديدة  ــتهداف رشيان اليم 2018 م عىل اس

ــي والنيل من  ــعب اليمن ــي للش ــع الجماع ــدة للتجوي ــرتاتيجية جدي الس
سيادته وكرامته الوطنية.

ــخة منه: أدانت قيادات وزارة  ــان للوزارة حصلت "الثورة" عىل نس ويف بي
ــة لها هذه الجريمة  ــاتها والهيئات التابع ــة والتجارة وكافة مؤسس الصناع
النكراء وما تشري له من أبعاد اقتصادية وكارثة إنسانية يف قطع العدوان يد 

اإلمداد الوحيد لليمنيني يف كافة املجاالت الحياتية واملعيشية والصحية.
ــاً و فاضحاً  ــيش  انتهاكاً صارخ ــداء الهمجي والوح ــربت هذا االعت واعت
ــف بجرائم حرب  ــان يوص ــاني و قانون حقوق اإلنس للقانون الدويل اإلنس
متعمدة ومكتملة االركان,  تعرض مرتكبيها إىل املساءلة الجنائية والقانونية 

الدولية  وإىل املثول أمام املحاكم الدولية  .
ــس األمن و  ــدة و مجل ــي و األمم املتح ــدويل و األمم ــع ال ــة املجتم محمل
ــان واالتحاد  ــة العمومية لحقوق اإلنس ــان والجمعي ــس حقوق اإلنس مجل
االوروبي مسؤولية استمرار العدوان و الرضبات الجوية عىل منشآت البالد 
ــي طالبنا مرارا األمم املتحدة  ــة ومراكزها الحيوية ومنافذها والت االقتصادي
ــوع يف مجاعة  ــن مغبة الوق ــتهداف حذرا م ــف واالس ــا من القص بتحييده

إنسانية ال يحمد عقباها. 
ــم وانتهاكات    ــل  جميع جرائ ــدويل مقاب ــت األممي و ال ــتنكرة الصم مس
ــية  قوى تحالف العدوان ملا يقارب أربعة أعوام من الدمار والجرائم الوحش
ــدويل واألمم املتحدة  وجميع املنظمات   ــق املدنيني.. ومحملة املجتمع ال بح
االنسانية الدولية مسؤولية سالمة  ما تبقى من أرواح و من ممتلكات مادية 

للمواطنني األبرياء العزل .
ــر: مااقدم عليه العدوان  ــة موانئ البحر األحم وزارة النقل ومؤسس

عمل اجرامي مشني
ــر اليمنية العمل  ــة موانئ البحر األحم ــت وزارة النقل ومؤسس ــا أدان كم
ــتهدافه البوابة  ــدوان باس ــه تحالف الع ــذي أقدم علي ــني ال اإلجرامي املش
ــاحنات نقل الغذاء  ــة مليناء الحديدة املخصصة لدخول وخروج ش الرشقي

والدواء من امليناء.
واستنكرت الوزارة يف بيان تلقته وكالة (سبأ) هذا العمل اإلجرامي الذي 
ــا والذي جرم  ــعب عنه ــة التي ال غنى للش ــد األعيان املدني ــتهدف أح يس

القانون اإلنساني الدويل استهدافها.
ودعت الوزارة األمم املتحدة ومجلس األمن واملنظمات الدولية إىل إيقاف 

هذه األعمال العدوانية التي تهدف إىل إبادة الشعب اليمني.
ــاً ملجلس األمن واألمني  ــتهداف يمثل تحدياً صارخ ــارت إىل أن هذا االس وأش
العام لألم املتحدة اللذين حذرا من قصف أو استهداف ميناء الحديدة.. معتربة 

هذا العمل تحٍد أيضاً للقوانني اإلنسانية والدولية وللمجتمع الدويل بأكمله .
ــتمرار للحرب  ــتهداف هو اس ــذا االس ــا إن ه ــوزارة يف بيانه ــت ال وأوضح
االقتصادية وتعطيل عمل امليناء لتكتمل ملفات التجويع للشعب اليمني .
ــارة املدير التنفيذي  ــي متزامنا مع زي ــتهداف يأت ولفتت إىل أن هذا االس
لربنامج األغذية العاملي الذي يزور الحديدة حالياً مما يشري إىل أن القصف 
ــا بأنهم ال  ــدة ومنظماته ــن التحالف لألمم املتح ــارة تهديد م ــد وإش متعم
ــم وعدوانهم عىل  ــتمرون يف صلفه ــم وأنهم مس ــم وال بدعواته ــون به يكرتث

الشعب اليمني .
ــتهدافه للميناء قد  ــب اس ــدوان إىل جان ــف الع ــان أن تحال ــح البي وأوض

ــتهدف كل الطرق وفرض حصاراً شامال عىل الحديدة وتدفق السلع إىل  اس
بقية املحافظات وتتحمل األمم املتحدة ومجلس األمن املسؤولية القانونية 
ــعب اليمني  ــىل مقدرات الش ــذا العدوان ع ــة إزاء ه ــانية والتاريخي واإلنس

وانتهاك كافة املواثيق الدولية والقانون اإلنساني والدويل .
وأشار البيان إىل أن هذا االستهداف لم يكن األول بل سبق وأن استهدف 
ــات والهناجر ومزلق  ــة الحاوي ــات الجرسية ملناول ــدوان الرافع ــف الع تحال
ــزورق التابع  ــات بما يف ذلك ال ــزوارق واللنش ــتهدف ال ــفن واس صيانة الس
ــفن التجارية التي تحمل  ــدوان أيضاً الس ــتهدف الع لألمم املتحدة كما اس

املواد الغذائية للشعب اليمني.
ــة  ــئ البحر األحمر اليمنية مؤسس ــة موان ــدت الوزارة أن مؤسس كما أك
ــة الدولية ألمن  ــة للمدون ــفن التجارية وممتثل ــدم خدماتها للس ــة تق مدني
ــفن الواصلة إليها تأتي بعد حصولها  ــالمة املوانئ (ISPS) كما أن الس وس

. (UNVIM) عىل ترخيص من مندوبي األمم املتحدة
ودعت وزارة النقل املنظمات الدولية واإلنسانية وأحرار العالم إليقاف األعمال 

اإلجرامية واإلرهابية الذي يمارسها تحالف العدوان عىل الشعب اليمني.
مصدر بالخارجية:ميناء الحديدة شريان حياة لـ24 مليون يمني

ــتهداف طريان  ــد العبارات اس ــوزارة الخارجية بأش ــؤول ب ــا أدان مس كم
تحالف العدوان أمس بغارتني للجزء الرشقي من ميناء الحديدة.

ــدة  ــاء الحدي ــبأ) إىل أن مين ــة (س ــه وكال ــان تلقت ــدر يف بي ــار املص وأش
ــو 80 % من  ــتقبل نح ــو 24 مليون يمني حيث يس ــاة لنح ــد رشيان حي يع

املساعدات اإلنسانية واألدوية والسلع.
وأكد املصدر أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية تتجاهل الدعوات 
ــوط  ــاوز الخط ــدة وتتج ــكري يف الحدي ــد العس ــاف التصعي ــة بإيق املطالب

الحمراء بأقدامها عىل استهداف ميناء الحديدة.
ــبق وأن استهدف ميناء الحديدة  ولفت املصدر إىل أن تحالف العدوان س
ــات والرافعات  ــة الحاوي ــري محط ــا تدم ــج عنه ــارات نت ــدة غ يف 2015م بع

الجرسية والكرينات ما الحق رضراً فادحاً بالقدرة التشغيلية للميناء.
ــتهداف ستكون له تداعيات إنسانية وخيمة  كما أكد املصدر أن هذا االس
تفاقم من األزمة اإلنسانية األسوأ عاملياً التي يعاني منها الشعب اليمني.. 
ــاعدات اإلنسانية  الفتا إىل أن نحو 22 مليون يمني بحاجة إىل نوع من املس
ــون مواطن ظروف ما قبل املجاعة ويموت  ــة ويعيش نحو 14 ملي أو الحماي

طفل كل 10 دقائق ألسباب متصلة بالعدوان ويمكن الوقاية منها.
ــاحل  ــكري يف الس ودعا املصدر املجتمع الدويل إىل إدانة التصعيد العس

الغربي واستهداف املدنيني واألعيان املدنية وخاصة ميناء الحديدة.
ــو إىل إنهاء األعمال  ــس األمن إىل اعتماد قرار يدع ــا دعا املصدر مجل كم
القتالية والتصعيد بمحافظة الحديدة، ووقف استهداف املدنيني واألعيان 
ــة واملوانئ وإنهاء  ــازن ومصانع األغذي ــفيات ومخ املدنية وخاصة املستش
ــراءات لوقف  ــلع، واتخاذ إج ــىل دخول الس ــود املفروضة ع ــار والقي الحص
ــروض عىل اليمن،  ــم عن العدوان والحصار املف ــار االقتصادي الناج االنهي

واستئناف مشاورات السالم.
منظمة تهامة: جريمة حرب ضد االنسانية

ــاني قصف طريان  ــة تهامة للحقوق والرتاث اإلنس ــك أدانت منظم اىل ذل

تحالف العدوان السعودي اإلماراتي املتعمد مليناء الحديدة.
ــاذ املدنيني وإيقاف  ــاني إلنق ــتغاثة إنس وأطلقت منظمة تهامة نداء اس

العدوان عىل محافظة الحديدة.
وأشارت املنظمة يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ) إىل أن قصف 
امليناء يأتي بعد يوم من استهداف تحالف العدوان ملنازل املواطنني بمنطقة 
املحوات وقصف الطريان ملنازل املواطنني يف غليل وشارع الخمسني وسبعة 
ــني بالحديدة وقتل وإصابة  ــاد وإطالق النار عىل املدني ــو وفندق االتح يولي

العديد من األطفال والنساء والرجال.
ــكل  ــل واإلبادة للمدنيني يف الحديدة أصبح بش ــت البيان إىل أن القت ولف
ــلحة الربية والبحرية  ــدوان بكافة األس ــار هجمات تحالف الع ــي يف إط يوم
ــائل النقل العام  ــواق ووس ــفيات واملصانع واألس ــة وقصف املستش والجوي

والخاص واملزارع واستهداف امليناء يف ظل حصار خانق.
وأكد البيان أن تلك املمارسات واسعة النطاق جرائم حرب ضد اإلنسانية 

وإبادة جماعية.. مستنكرا الصمت الدويل املريب إزاء كل تلك الجرائم.
ــن الدويل ومجلس  ــة املجتمع الدويل ومجلس األم ــت منظمة تهام وطالب
حقوق اإلنسان باإليقاف الفوري للعدوان الوحيش عىل محافظة الحديدة 
ــتهداف العدوان للمنشآت واألعيان  ــكل عام وإيقاف اس خاصة واليمن بش

املدنية.
ــكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق يف  كما طالبت بتش
كافة الجرائم بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم إفالت الجناة من العقاب.

ــدة جريمة حرب  ــدوان لميناء الحدي ــتهداف الع ــل المدين: اس التكت
مكتملة األركان

ــتهداف طريان تحالف  ــة والحريات، اس ــل املدني للتنمي ــا أدان التكت كم
ــتهداف جريمة حرب مكتملة  ــدوان ميناء الحديدة.. مؤكداً أن هذا االس الع

األركان.
ــار التكتل يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إىل  وأش
ــدة يأتي يف إطار  ــن املتمثل بميناء الحدي ــتهداف لرشيان اليم أن هذا االس

حرب التجويع الجماعي للشعب اليمني.
ــتوى االقتصادي  ــىل املس ــتهداف ع ــذا االس ــاد ه ــل إىل أبع ــت التكت ولف
ــني يف كافة  ــداد الوحيد لليمني ــع مصدر اإلم ــانية جراء قط ــة اإلنس والكارث

املجاالت .
ــداء الهمجي والوحيش انتهاكاً صارخاً للقانون  واعترب التكتل هذا االعت
ــف بجرائم حرب متعمدة  ــان ويوص ــاني وقانون حقوق اإلنس الدويل اإلنس
ومكتملة األركان، تعرض مرتكبيها إىل املساءلة الجنائية والقانونية الدولية.
ــانية  ــة املنظمات الحقوقية واإلنس ــل املجتمع الدويل وكاف ــل التكت وحم
ــان والجمعية  ــة األمم املتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنس وخاص
ــة إزاء  ــؤولية الكامل ــاد األوروبي املس ــان واالتح ــوق اإلنس ــة لحق العمومي

استمرار العدوان يف استهداف املنشآت االقتصادية واملنافذ الحيوية.
ــآت االقتصادية من  ــم املتحدة بتحييد املنش ــدد التكتل مطالبة األم وج

االستهداف لجنب حصول مجاعة وكارثة إنسانية ال يحمد عقباها.
ــم الحر، إىل  ــطاء العال ــا تبقى من الضمائر الحية ونش ــد التكتل م وناش
ــي إزاء ما يتعرض له  ــعب اليمن ــة هذه الجرائم والوقوف إىل جانب الش إدان

من عدوان وحصار.
ــدويل  ال ــع  المجتم ــل  يحم ــدوان  للع ــة  المناهض ــزاب  األح ــل  تكت

المسؤولية الكاملة
ــعودي  ــل تحالف العدوان الس ــتمر من قب ــكري  املس إن التصعيد العس
ــي الصهيوني ، والذي طال ميناء الحديدة املنفذ الوحيد  األمريكي اإلمارات
ــان يحاولون العيش يف ظل  ــول الدواء والغذاء ألكرث من 25 مليون إنس لدخ

حصار جائر وعدوان سافر استهدف كل معنى للحياة يف اليمن .
ــد الذي جاء  ــذا التصعي ــدوان تدين ه ــل املناهضة للع ــزاب التكت إن أح
ــاعة حول أهمية  ــدة بأقل من 24 س ــني عام األمم املتح ــد ترصيحات  أم بع
ــد العبارات استمرار الصمت  ــانية ، و بأش ــرتاتيجية واإلنس هذا امليناء االس

املخزي للهيئات األممية واملوقف الخاذل للشعوب .
ــتنكر عدم املسارعة يف اتخاذ موقف  وأننا يف الهيئة التنفيذية للتكتل نس
يحفظ لألمم املتحدة ماء وجهها ويصدرون قرارا  بوقف الجرائم الهستريية 

املرتكبة بحق اإلنسان اليمني بكل فئاته. 
ــة األممية ومجلس  ــدوان الهيئ ــزاب املناهضة للع ــب قيادات األح وتطال
ــدوان بوقف  ــد أنظمة دول الع ــرار الرادع ض ــة اتخاذ الق ــن الدويل رسع األم
ــي ، واتخاذ التدابري الالزمة لفتح املنافذ  ــعب اليمن فوري للجرائم بحق الش

الربية والبحرية والجوية. 
ــدوان املجتمع الدويل  ــية املناهضة للع وتحمل قيادات األحزاب السياس
ــاعة،  وتطالبه بإنفاذ  ــل وعىل مدار الس ــا إزاء القتل املتواص ــات موقفه تبع
ــيادة األوطان وحماية  ــاني واحرتام س ــود ومواثيق القانون الدويل اإلنس بن

الشعوب. 
ــش واللجان  ــال الجي ــال وصمود أبط ــل باستبس ــزاب التكت ــب أح وتهي
الشعبية يف مواجهة الغزاة والتنكيل بجيوشهم ومرتزقتهم يف كافة جبهات 

القتال. 
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