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مركز الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية "189"٠٦

ــط عدد من  ــن محافظة إب من ضب ــن أم تمك
املطلوبني أمنيا يف جرائم القتل والرسقة حيث 
ــنة املدعو "  ــة املش ــن مديري ــال أم ــط رج ضب
ــامة مراد الصعد " واملتهم يف الرشوع بقتل  أس
ــك بموجب أوامر  ــد نجيب عبده " وذل "مجاه

ضبط قهرية صادرة من النيابة العامة.
ويف مديرية الظهار ألقي القبض عىل املدعو 
" أنور عبدالله فرحان" واملدعو "عامر عبدالله 
فرحان " وهما متهمان يف قضية مقتل املجني 

عليه" كهالن محمد عيل عالو " 
ــي القبض عىل  ــة القفر فقد ألق أما يف مديري
ــة الدراجات  ــني برسق ــخاص متهم ــة أش ثالث
النارية . وقد أحيل جميع املتهمني لإلجراءات 

القانونية.

أ

أمن إب.. نجاحات مشهودةأمن إب.. نجاحات مشهودة
في ضبط جرائم القتل والسرقةفي ضبط جرائم القتل والسرقة

ــالل الفرتة  ــة خ ــة العاصم ــت رشط ضبط
ــرب املايض خمس  ــن 17 وحتى 23 من نوفم م
ــم اختطاف ، حيث تمكن امن العاصمة  جرائ
ــن إلقاء  ــث الجنائي م ــع البح ــيق م بالتنس
ــكيلهم  ــخاص لتش ــة اش ــىل أربع ــض ع القب
عصابة مسلحة والقيام بجرائم االختطاف 
ــتخدام  واالبتزاز، ويقوم أفراد العصابة باس
ــال األمن  ــال صفة رج ــزوة بانتح ــق م بطائ
ــوزارة  ل ــوبة  ــط منس ــر ضب أوام ــر  ، وتزوي
ــة ، القتياد ضحاياهم ، واحتجازهم  الداخلي
يف أحد املنازل ، ومن ثم ابتزازهم مبالغ مالية 
ــتخدم املتهمون عددا  مقابل إطالقهم ، ويس
ــذ جرائم  ــالت عند تنفي ــائل املواص ــن وس م
ــزاز منها باصـان صغريان  االختطاف واالبت

ــوروال لونها أبيض  ــيارة ك لونهما ابيض وس
ــيارة حبة طربال وسيارة  موديل 2006م وس
ــنتايف ودراجتان  ــيارة س ايكو لون ابيض وس

ناريتان .
ــخصني  أما العصابة الثانية فتتكون من ش
ــاده اىل  ــدث واقتي ــاف ح ــا باختط ــد قام وق
ــداء  ــة واالعت ــمال العاصم ــان ش ــي ذهب ح
ــالح . وقد  ــد الس ــوة وتحت تهدي ــه بالق علي
ــة بني  ــة مديري ــن قيل رشط ــم ضبطهما م ت

الحارث يف أمانة العاصمة.
ــىل  ــض ع ــي القب ــورة ألق ــة الث ويف مديري
شخص لقيامه مع آخرين باختطاف املجني 
ــا -  ــي "16- عام ــد الحباب ــر أحم ــه "عم علي
ــة اإليمان  ــوار جامع ــرثب إىل ج ــن حارة ع م

ــداء عليه ومحاولة رسقة دينا  بالقوة واالعت
ــل 2015 بعد  ــض مودي ــوبيش لون أبي ميتس

أخذ مفاتيحها بالقوة من املجني عليه.
ــني  ــة متهم ــىل ثالث ــض ع ــي القب ــا ألق كم
ــاره  ــخص وإجب ــة ش ــز حري ــم بحج لقيامه
ــلة من  ــبوهة مرس ــتالم حوالة مش ــىل اس ع
ــن ثم  ــا ، وم ــة به ــه عالق ــس ل ــعودية لي الس
ــة كانت بمبلغ  ــليمها للعصابة ، والحوال تس

(200.000ريال سعودي ) .
ــياق ضبطت رشطة مديرية  ويف نفس الس
ــن أمن  ــىل بالغ م ــاء ع ــخصا بن ــبعني ش الس
محافظة صعدة الرتكابه جريمتي اختطاف 
وقتل، وقد أحيل جميع املتهمني لإلجراءات 

القانونية.

ـــزاز فــي قــبــضــة رجــــال األمــن ـــت ــاف واالب ــط ــت ــات االخ ــاب ــص ـــزاز فــي قــبــضــة رجــــال األمــنع ـــت ــاف واالب ــط ــت ــات االخ ــاب ــص ع

مأساة إنسانية يعيشها أبناء الحديدة جراء التصعيد األخري للعدوان

ــدة  ــىل الحدي ــري ع ــد األخ أدى التصعي
ــيش  واملعي ــاني  اإلنس ــع  الوض ــم  تفاق إىل 
ــة  ــذر بكارث ــا ين ــدة م ــني يف الحدي للمواطن
إنسانية ومجاعة كبرية خاصة مع استمرار 
الهجمات العسكرية ومنع دخول املشتقات 
النفطية والغذاء رغم ترصيح األمم املتحدة 
ــارش للعدوان  ــا أن الهجوم املب بدخولها كم
عىل مدينة الحديدة اثر عىل آالف األبرياء، 
منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن حذرت 
ــاء الحديدة  ــواردات عرب مين من أن وقف ال
ــكان اليمن  ــيضع س ــرتة من الزمن س ألية ف
ــره وأن اليمن  ــديد ال يمكن تربي ــر ش يف خط

تشهد أسوأ أزمة إنسانية يف العالم.
كارثة بيئية 

ــوق والرتاث  ــة تهامة للحق حذرت منظم
ــوع  ــن وق ــي م ــر حقوق ــاني يف تقري اإلنس
ــيكة يف البحر األحمر جراء  كارثة بيئية وش
ــعودي اإلماراتي  ــدوان الس ــتهداف الع اس
ــزان النفطي العائم بميناء رأس عيىس  للخ
ــل نفط  ــن مليون برمي ــل أكرث م ــذي يحم ال
ــام وحدوث ترسب نفطي منه وذلك لعدم  خ
ــة اإلنقاذ  ــدوان لحكوم ــف الع ــماح تحال س
بتصدير كمية النفط املذكورة ومنعه تزويد 
ــغيلها  ــفينة صافر باملازوت الالزم لتش الس

وصيانتها من التآكل والتلف.
ــا التقرير الحقوقي األمم املتحدة  كما دع
ــتهداف  لحماية البيئة البحرية إىل إدانة اس
ــف العدوان لخزان نفط صافر ورفضه  تحال
ــي فيه ومنع  ــماح بتصدير الكميات الت الس
ــاندة  الصيانة لها وتقديم كافة الدعم واملس
ــر كميات النفط املوجودة يف الخزان  لتصدي

وتجنب كارثة بيئية.
تضرر القطاع الصحي 

ــادر عن  ــي الص ــر الحقوق ــا للتقري ووفق
ــاني    ــة تهامة  للحقوق والرتاث اإلنس منظم
ــكل  ــي يف الحديدة بش ــاع الصح ــإن القط ف
ــد ترضرا حيث  عام هو أحد القطاعات األش

ــة الوقود  ــاع نقصا يف كمي ــذا القط ــهد ه يش
الالزمة لتشغيل املولدات الكهربائية نتيجة 
ــة  ــري يف امليزاني ــاض الكب ــار واالنخف الحص
املخصصة للمرافق الصحية وأغلبها بدون 
ــغيلية  ــة النفقات التش ــل كاف لتغطي تموي
ــري يف  ــص كب ــد نق ــار يوج ــة للحص ونتيج
ــيل الكلوي  مخزون األدوية ومحاليل الغس
ــط  ــكري والضغ ــة كالس ــراض املزمن واألم
ــن عرشة  ــة أكرث م ــية وثم ــاالت النفس والح
ــن مليون  ــان وأكرث م ــاب بالرسط آالف مص
ــوء التغذية  ونصف مليون طفل مصاب بس

الحاد.
وقد يجد ماليني األطفال واألرس يف أنحاء 
ــذاء أو ماء أو  ــهم بدون غ اليمن قريبا أنفس
ــبب تفاقم األزمة  خدمات رصف صحي بس
ــدوان والحصار  ــتمرار الع االقتصادية واس
ــي يوجد بها ميناء  ــىل مدينة الحديدة الت ع
يعترب رشيانا لليمنيني وإن اقرتاب التصعيد 
من مستشفى الثورة يعرض حياة 59 طفال 
ــزة وعدداً  ــدة العناية املرك ــم 45 يف وح بينه

كبرياً من املرىض للموت.

استهداف التعليم 
ــدة  ــم يف الحدي ــاع التعلي ــف قط وال يختل
ــة األخرى فقد  ــات الخدمي ــن بقية القطاع ع
ــعودي اإلماراتي  ــدوان الس ــف الع قام تحال
ــة الحديدة  ــات جامع ــدارس وكلي ــري امل بتدم
ــن األطفال  ــرم عددا كبريا م ــكل كامل وح بش
ــن التعليم  ــدداً كبريا م ــة وحرم ع من  الدراس
الجامعي بتدمري مباني جامعة الحديدة بكل 
ــنان والرشيعة  ــا الطب البرشي واألس كلياته
ــارة والرتبية وغريها كما أن تلف معظم  والتج
ــة وتحطم القاعات  ــزة واملعدات الطبي األجه
ــية واملعامل العلمية والطبية واألثاث  الدراس
ــرية  ــت ألرضار كب ــي تعرض ــزات الت والتجهي
ــريان العدوان  ــن قبل ط ــتهدافها م نتيجة اس
ــورة مبارشة أدى  ــعودي واإلماراتي بص الس
ــكل كيل  إىل تدمري مباني الكليات واملرافق بش
ــا أدى اىل تحمل الجامعة لتكاليف  وجزئي م
ــا وزيادة  ــة إليه ــل الطلب ــة ونق ــرات بديل مق
ــات  ــن الجامع ــدد م ــغيل يف ع ــات التش نفق
ملواجهة حاالت الطوارئ ولفت تقرير منظمة 
ــة الطب البرشي  ــة إىل تحمل طالب كلي تهام

تكاليف السفر واإلقامة يف صنعاء الستكمال 
ــم خاصة  ــد عن أرسه ــقة البع ــتهم وش دراس
ــية التي فرضها  ــروف القاس ــل هذه الظ يف مث

العدوان.
الصيادون مأساة أخرى

ــأن  ــوق ب ــة للحق ــة تهام ــت منظم وأوضح
ــة  نتيج ــكل كيل  ــف بش توق ــد  الصي ــاع  قط
ــل املتعمد  ــة والبحرية والقت ــارات الجوي للغ
ــن وإحراق القوارب والقصف  آلالف الصيادي
املبارش ملراكز اإلنزال السمكي مؤكدة اعتقال 
ــن قبل العدوان  ــدد من الصيادين م وحجز ع
ــانية وحرمان اآلالف  وكلها جرائم ضد اإلنس
ــب أرزاقهم ومعيشتهم ،  ــكان من كس من الس
ــارب صيد  ــرضر 3500 ق ــر اىل ت ــار التقري وأش
ــل بالرغم  ــن العم ــل صيد ع ــف 45 وكي وتوق
ــماك  ــويق األس من اعتماد عائالتهم عىل تس

لألسواق.
ــد  الوحي ــش  العي ــدر  مص ــر  البح ــد  ويع
ــن يعيلون املئات  ــن يف الحديدة الذي للصيادي
من األرس ويعود قطاع األسماك عليهم وعىل 
الباعة بشكل مبارش بالرزق لسد رمق أرسهم 

وتوفري الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة لهم.
تضرر الرتاث الثقايف

ــدوان  الع ــب  ارتك ــر  التقري ــب  وبحس
انتهاكات متكررة وفظيعة للقواعد القانونية 
ــون الرتاث  ــة والرامية إىل ص ــة القائم الدولي
ــالل إلحاق  ــك من خ ــاني وذل ــايف اإلنس الثق
ــج للرتاث  ــع واملمنه ــري الواس ــرضر والتدم ال
ــف  ــة كقص ــارات الجوي ــرب الغ ــاني ع االنس
ــرات أو من  ــدة م ــة ع ــد التاريخي ــة زبي مدين
ــجد  ــدم والتجريف كما حدث ملس ــالل اله خ
ــل  ــييده قب ــم تش ــذي ت ــي ال ــازة التاريخ الف
ــد أن كان يمثل قيمة  ــة عام بع ــف واربعمائ ال
ــانية ويرتبط بحياة ووجدان  حضارية وإنس
ــل  ــر: إن فش ــاف التقري ــة. وأض ــكان تهام س
ــي يف  ــعودي اإلمارات ــدوان الس ــف الع تحال
ــة التي يتطلبها  اتخاذ جميع التدابري الالزم
ــكات الثقافية  ــدويل لحماية املمتل القانون ال
ــع  ــة تق ــة دولي ــؤولية قانوني ــؤدي اىل مس ي
ــها مرغمة  ــد هذه الدول نفس ــم وقد تج عليه
ــىل التعويض نتيجة تدمري املباني واملواقع  ع
ــة والفنية واألثرية أو  ــة التاريخي ذات األهمي

إلحاق الرضر بها أو تبديدها ويمكن أن يؤدي 
ــم  ــني يف الجرائ ــراد املتورط ــاة األف إىل مقاض

املرتكبة ضد اإلنسانية.
غياب المسؤولية 

ــرب  ــم الح ــر إىل أن جرائ ــص التقري ويخل
ــدوان ارتكبت ضد  ــي يرتكبها تحالف الع الت
ــرب وأودت بحياة البرش  قوانني واعراف الح
يف الحديدة وبطريقة بشعة لم تكرثت ألرواح 
ــة  ــدن والبني ــري امل ــت إىل تدم ــاس وهدف الن
ــة  ــة باملخالف ــة باملحافظ ــة والثقافي التحتي
التفاقيات جنيف الدولية األربع لعام 1949م 
والربتوكولني اإلضافيني كما أن األمم املتحدة 
ــؤولية القانونية والتاريخية  لم تتحمل املس
ــة ولم تتحذ أي قرارات عاجلة من  واألخالقي
ــانها تجنب ويالت الحرب وحماية وصون  ش
ــوري  ــف الف ــن والوق ــني يف اليم ــاة املدني حي
للعمليات العسكرية عىل الحديدة ومينائها 
ــعب اليمني  ــان الحياة للش ــذي يمثل رشي ال
ــول املواد  ــه مفتوحا لوص ــان بقائ ــذا ضم وك
ــع  ــة والبضائ ــتلزمات الطبي ــة واملس الغذائي
ــتقات النفطية واملساعدات  التجارية واملش
ــانية  باإلضافة إىل أن منظمات اإلغاثة اإلنس
لم تبذل الجهود للتخفيف من ويالت وتبعات 
ــدوان عىل املدنيني يف  ــكري للع الهجوم العس
ــل لتوفري كافة  ــكل عاج الحديدة والعمل بش
ــة والصحية  ــني الغذائي ــات النازح احتياج

واإليوائية.
مناشدة عاجلة 

ــات اإلغاثة  ــة نداء ملنظم ــت املنظم ووجه
ــأن تقوم بدورها  ــانية واألمم املتحدة ب اإلنس
يف توفري اإلغاثة الكافية والرضورية ألسباب 
ــكان الحديدة حيث وأن  ــة س الحياة ومعيش
ــرا لعدم  ــوا النزوح نظ ــكان رفض ــم الس معظ
ــة  ــت منظم ــم وحمل ــات لديه ــر اإلمكاني توف
ــؤولية  ــم املتحدة مس ــات األم ــة منظم تهام
ــرتاكها يف هذه الجرائم ما لم تقم بواجبها  اش
ــم  ــاق االم ــا مليث ــي وفق ــاني والقانون اإلنس
ــاني وحقوق  املتحدة والقانون الدويل اإلنس
ــة الحديدة  ــني يف مدين ــان تجاه املدني اإلنس

والساحل الغربي خصوصا واليمن عموما.

الثورة / محمد رشف الروحاين

ــوارب الصيادين ــدوان لق ــتهداف الع ــة اس ــايئ نتيج ــكل نه ــد بش ــاع الصي ــف قط ¶ توق
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