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برلماني بريطاني يؤكد تواطؤ بالده في تجويع الشعب اليمنيبرلماني بريطاني يؤكد تواطؤ بالده في تجويع الشعب اليمني

صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تدك صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تدك 
مواقع العدو بجيزان ونجران وعسيرمواقع العدو بجيزان ونجران وعسير

"مكافحة الفساد" تستعرض موجهات "مكافحة الفساد" تستعرض موجهات 
خطة عملها للمرحلة القادمةخطة عملها للمرحلة القادمة

استعدادات إلحياء الذكرى الثانية من الصمود استعدادات إلحياء الذكرى الثانية من الصمود 

صنعاء – سبأ
ــتعرضت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد  اس
ــراح بادويالن  ــة القايض أف ــا أمس برئاس يف اجتماعه
ــا  عمله ــة  لخط ــة  العام ــات  املوجه ــة  الهيئ ــة  رئيس

للمرحلة القادمة.
ــات التي  ــم األولوي ــىل أه ــات ع ــتملت املوجه واش
ــق بالبنية  ــا يتعل ــا م ــة ومنه ــة املقبل ــا املرحل تتطلبه
ــام  للمه ــاً  وفق ــة  للهيئ ــية  واملؤسس ــة  التنظيمي
ــاعد عىل تحقيق  واالختصاصات املنوطة بها بما يس
أداء وتناسق أفضل، وبناء قدرات العاملني بالهيئة يف 
ــل وتدريب املختصني  ــاد، وتأهي ــال مكافحة الفس مج
ــات املجتمع املدني  ــة ومنظم ــات الحكومي يف املؤسس

رشكاء الهيئة.
كما تتضمن تلك املوجهات تعزيز جهود الهيئة يف 
مجال استعادة األموال املرتتبة عن ممارسات الفساد 
ــة  ــة للدول ــة العام ــرشوع إىل الخزين ــري امل ــراء غ واإلث
ــمولني،  ــة من قبل املش ــرارات الذمة املالي ــة إق ومتابع
ــات الوطنية  ــة ومراجعة الترشيع ــذا مواصلة دراس وك
ــفافية والعمل  ــاد وتعزيز الش املرتبطة بمكافحة الفس
ــراد  ــة امل ــوص القانوني ــاريع بالنص ــداد مش ــىل إع ع

تعديلها أو استحداثها أو الغائها بما يسهم يف إصالح 
املنظومة القانونية والترشيعية من أجل تعزيز جهود 

مكافحة الفساد.
ــل  ــج عم برام ــاد  اعتم ــات  املوجه ــك  تل ــملت  وش
مشرتكة ومذكرات تفاهم مع رشكاء الهيئة من الوزارات 
ــاالت التوعية  ــة املعنية يف مج ــات الحكومي واملؤسس
ــن الرشاكة  ــال ع ــب، فض ــالم والتدري ــف واإلع والتثقي
ــاء  ــي، والعمل عىل إنش ــع املدن ــات املجتم ــع منظم م
ــكاوى وقضايا  قاعدة بيانات الكرتونية للبالغات والش

الفساد، واإلجراءات املتخذة إزاءها.
ــك  ــه تل ــا تضمنت ــة م ــة أهمي ــاع الهيئ ــد اجتم وأك
ــني الهيئة  ــرتك ب ــن وضع دليل عمل مش ــات م املوجه
ــم بالفاعلية  ــة الوطنية للنزاهة تتس وأطراف املنظوم
ــرتاتيجية  ــث وتطوير االس ــذا تحدي ــتجابة، وك واالس
ــاد التي ستشكل برنامج عمل  الوطنية ملكافحة الفس
ــني والدوليني،  ــرشكاء املحلي ــة ال ــيل لكاف ــي تكام وطن
والعمل وفق خطط مزمنة إلنجاز اإلجراءات املطلوبة 
ــة إىل القضاء، باإلضافة  ــاد واإلحال تجاه قضايا الفس
ــع املنظمات  ــاون م ــل والتع ــات التواص ــز آلي إىل تعزي
اإلقليمية والدولية العاملة يف مجال مكافحة الفساد.

صنعاء - سبأ
ــة  بأمان ــيل  املح ــس  املجل ــش  ناق
ــة  ــة يف اجتماعه أمس برئاس العاصم
ــام املجلس املحيل أمني محمد  أمني ع
ــات املتصلة باإلعداد  جمعان, الرتتيب
ــة  ــرى الثاني ــاء الذك ــز إلحي والتجهي
ــاط  للصمود يف وجه العدوان وكذا نش

املجلس للفرتة املاضية.
ــدد االجتماع عىل كافة قيادات  وش
األمانة واملكاتب التنفيذية واملديريات 
باألمانة تكثيف الجهود وتوحيدها يف 
ــز للفعالية الخاصة  األعداد والتجهي
ــبة العظيمة من  ــذه املناس ــاء ه بإحي
ــي والثبات  ــود والتالحم الوطن الصم
يف  ــي  اليمن ــعب  للش ــطوري  األس
مواجهة العدوان السعودي والحصار 
ــي  ــني , والت ــدى عام ــىل م ــم ع الظال
ستقام يف العاصمة صنعاء يوم األحد 

القادم املوافق 26 مارس الجاري.
وأكد االجتماع أهمية عمل الجميع 
ــداد  اإلع يف  ــد  الواح ــق  الفري ــروح  ب
والتحضري الجيدين للفعالية الكربى 
ــب  ــا بما يتناس ــن نجاحه ــا يضم بم
ــبة الغالية لدى  ــع حجم هذه املناس م

مختلف رشائح الشعب اليمني.
ــاع دور قيادات  ــش االجتم كما ناق
ــب التنفيذية  ــة واملكات ــة العاصم أمان
ــة  املحلي ــس  واملجال ــات  واملديري

ــال  ــاندة ابط ــم ومس ــة , يف دع باألمان
ــعبية يف مواجهة  الجيش ولجانه الش
ــن وكرامة  ــن الوط ــدوان للدفاع ع الع
ــعب اليمني.. مؤكدا عىل الجميع  الش
ــات  جبه ــد  ورف ــود  الجه ــة  مضاعف

القتال يف مختلف الجوانب.
ــة  كاف ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــات التي تواجه  ــات والصعوب التحدي
ــف مكاتبها  ــة بمختل ــلطة املحلي الس
ــة  املحلي ــس  واملجال ــة  التنفيذي
ــرتة الراهنة يف  ــالل الف ــات خ واملديري
ظل استمرار العدوان الغاشم.. واتفق 
املجتمعون عىل رضورة العمل وإيجاد 
ــبة للتغلب  ــل املناس ــول والبدائ الحل

عىل كل التحديات والصعوبات.
ــس  ــة املجل ــيل العاصم ــا مح ودع
ــاذ  ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
ــة  أمان ــاة  مراع ــا،  العلي ــات  والجه
ــة وأولوية  ــة وإعطاءها أهمي العاصم
ــف الجوانب وأهمها  ــة يف مختل خاص
ــن  الراه ــت  الوق يف  ــة  املايل،خاص
ــة االقتصادية التي  ــاع الصعب واألوض
ــدوان  الع ــة  نتيج ــة  األمان ــا  به ــر  تم
ــا إىل األعباء  ــم والحصار.. الفت الغاش
ــلطة  ــىل عاتق الس ــاة ع ــرية امللق الكب
املحلية يف توفري الخدمات الرضورية 
ــكل  بش ــدت  تزاي ــي  الت ــني  للمواطن

مضاعف ومستمر ورسيع.

الداخلية تنعي العقيد عبده جبيرالداخلية تنعي العقيد عبده جبير
صنعاء/ سبأ

ــت وزارة الداخلية العقيد  نع
ــذي وافاه  ــده جبري ال عبده عب
ـــ 53  ــر ناهز ال ــن عم ــل ع األج
ــه يف خدمة  ــاً، قىض معظم عام

ــة  الرشط ــال  مج يف  ــن  الوط
واألمن.

ــن خالص  ــربت الوزارة ع وع
ــاة ألرسة  العزاء وصادق املواس
ــيل  ــه الع ــائلة الل ــد .. س الفقي

القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
ــكنه فسيح جناته  رحمته ويس
ــرب  الص ــه  وذوي ــه  أهل ــم  ويله

والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ــدرو  ــي ان ــوم الربيطان ــس العم ــب يف مجل ــد النائ * أك
ــعب  ــع الش ــاة تجوي ــا يف مأس ــؤ بريطاني ــل تؤاط ميتش
ــة املجاعة التي باتت تحدق  ــاً اىل حل كارث اليمني...داعي

باليمن كأسوأ كارثة من صنع البرش.
ــه صحيفة (االندبندنت)  ــتل يف مقال نرشت وقال ميش
الربيطانية "فيما العالم منشغل بقضية الربيكست تبقى 
ــوة واحدة  ــكانه عىل بعد خط ــن حقيقة وس ــاة اليم مأس
ــط تجاهل تام لهذه  ــدة عن األضواء وس ــن املجاعة بعي م
ــرى ألنها من صنع  ــاة املختلفة عن املجاعات األخ املعان

اإلنسان".
وأضاف "فاليمنيون ليسوا يف مجاعة وإنما يتعرضون 
ــعود وأن بريطانيا  للتجويع البطيء من قبل نظام آل س

متواطئة يف ذلك".

ــل عدوان النظام السعودي عىل الشعب  وانتقد ميتش
ــتهدافه للموانئ اليمنية  اليمني بدعم من بريطانيا واس
ومنها ميناء الحديدة املنفذ الرئييس إليصال املساعدات 
ــعب اليمني وتجاهل تحذيرات املنظمات  االنسانية للش
ــدة من أن  ــة األمم املتح ــؤولني يف منظم ــانية واملس االنس
ــيكون كارثياً  ــتهدافه س وصول املعارك إىل هذا امليناء واس

عىل الشعب اليمني.
ــام  ــة باغتن ــة الربيطاني ــل الحكوم ــد ميتش ــا ناش كم
ــىل الجانب الصحيح  ــوات األوان لتكون ع الفرصة قبل ف
ــات تجويع  ــف عملي ــالل العمل لوق ــن خ ــن التاريخ م م
ــة اليمنية وإقناع  ــعب اليمني والعمل عىل حل االزم الش
ــكرية  ــرتاتيجية العس ــن االس ــدول ع ــدن للع ــاء لن حلف

الحالية التي تهدف اىل تدمري اليمن.

ــون مقاله بمثابة  ــي إىل أن يك ــا الربملاني الربيطان ودع
ــة بحرية  ــن رضورة املطالب ــًال ع ــتغاثة" فض ــة اس "رصخ
وصول املساعدات إىل ميناء الحديدة وإعادة فتح املجال 
ــانية واإلرصار  ــرب كارثة إنس ــوي التجاري لتجنب أك الج
ــار  ــون والجهود املبذولة التخاذ مس ــزام بالقان عىل االلت
ــاني  ــن الجمود الحايل اإلنس ــد للخروج م ــيايس جدي س
ــعودي"  ــاعدة "الحليف الس وهي الطريقة الوحيدة ملس
للخروج من الفوىض التي رسعان ما أصبحت مستنقعاً.

ــة  الخارجي ــري  وزي ــني  ب ــمية  رس ــالت  مراس ــت  وكان
الربيطاني بوريس جونسون والتجارة ليام فوكس كشفت 
يف فرباير املايض عن ارصار الحكومة الربيطانية عىل دعم 
النظام السعودي واالستمرار يف تصدير االسلحة له رغم 

كل الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب اليمني.

ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  واصل
ــعبية  واملدفعية للجيش واللجان الش
ــعودي  أمس قصف مواقع العدو الس
وتجمعاته يف نجران وجيزان وعسري .
ــكري بنجران  ــح مصدر عس وأوض
ــة قصفت تجمعات لجنود  أن املدفعي
ــروق  املخ ــع  موق ــرب  غ ــعوديني  س

العسكري محققة إصابات مبارشة .
ــة  مدفعي ان  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــت  دك ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــعوديني يف قلل  تجمعات للجنود الس
ــذ  ــة ومنف ــي الربوع ــيباني ورشق الش
علب بعسري ، باإلضافة إىل استهداف 
ــزان بصلية من  ــار بجي ــكر عط معس
ــدو  ــدة الع ــا مكب ــخ الكاتيوش صواري

خسائر برشية ومادية .

مقتل وجرح مقتل وجرح ٥٠٥٠ مرتزقا بينهم قيادات في نهم مرتزقا بينهم قيادات في نهم

الثورة / ماجد الكحالني
ــعبية أمس من  ــال الجيش واللجان الش تمكن أبط
ــعودي األمريكي  ــة العدوان الس ــرس زحوفات ملرتزق ك
ــائر  ــىل وجرحى يف صفوفهم وخس ــم موقعني قت يف نه

أخرى يف العتاد.
وأوضح مصدر عسكري لـ"الثورة" أن عدة زحوفات 
نفذها املرتزقة من ثالثة محاور باتجاه سلسلة جبال 
ــاال يقل عن 50  ــن مقتل وجرح م ــفرت ع يام بنهم أس

مرتزقا بينهم قيادات.
ــال  ــال الجيش واللجان من إفش ــدا تمكن أبط مؤك

تلك املحاوالت بعمليات نوعية كبدت املرتزقة خسائر 
ــواء 310  ــىل أركان حرب الل ــني القت ــة، وأن من ب فادح
وقائد الكتيبة األوىل املنافق األشول و3 ضباط آخرين 

من ذات اللواء 314 بينهم قائد كتيبة.
ــرار  ــة الذت بالف ــع املرتزق ــدر أن مجامي ــر املص وذك
وسط انهيارات كبرية، هذا ووزع اإلعالم الحربي أمس 
ــش واللجان  ــام أبطال الجي ــاهد اقتح ــورا من مش ص
ــام بمديرية  ــة ي ــال بمنطق ــدداً من الجب ــعبية ع الش
نهم.ب تلقيهم رضبات موجعة تاركني جثث قتالهم يف 

ساحة املعركة .

الجالية الصومالية تدين جريمة العدوان بحق الجالية الصومالية تدين جريمة العدوان بحق 
الالجئين الصوماليين في البحر األحمرالالجئين الصوماليين في البحر األحمر

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــىل  ــارة ع ــرشة غ ــدى ع ــي إح األمريك
ــدة  ــة الحدي ــات بمحافظ ــدة مديري ع
أحدثت دماراً كبرياً يف املمتلكات العامة 

والخاصة .
ــي باملحافظة لـ  ــدر أمن وأوضح مص
ــبأ/ أن طريان العدوان شن غارتني  /س
ــة  بمديري ــة  املصربي ــة  منطق ــوب  جن
ــة  مديري ــىل  ع ــني  وغارت  ، رأس  ــل  جب
الخوخة مستخدما يف إحداهما قنابل 

عنقودية.
ــريان املعادي  ــدر أن الط ــر املص وذك
ــايل وغارة  ــىل مديرية الح ــن غارة ع ش
ــن خمس  ــار ، كما ش ــرى عىل املط أخ
ــرياً  ــارات عىل مديرية الصليف ، مش غ
ــارات خلفت أرضاراً بليغة يف  إىل أن الغ

املمتلكات العامة والخاصة.
ويف محافظة صعدة اصيب مزارعان 

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  بغ
ــتهدفت  اس ــىل  ع ــم  الغاش ــي  األمريك
ــم  باق ــة  مديري يف  ــن  مواط ــة  مزرع

الحدودية بمحافظة صعدة.
ــدة أن  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم شن غارة عىل  طريان العدوان الغاش

ــالن  ــة آل عس ــن بمنطق ــة مواط مزرع
ــة  إصاب إىل  أدى  ــا  م ــم  باق ــة  بمديري

مواطنني بجروح بليغة.
كما واصل العدو السعودي القصف 
ــتهدفاً  ــوي والصاروخي أمس مس الج
ــق متفرقة من مديريات محافظة  مناط
يف  ــة  بالغ أرضاراً  ــاً  مخلف ــدة  صع

ممتلكات املواطنني .
ــدة أن  ــدر محيل بصع ــح مص وأوض
ــي رازح  ــق يف مديريت ــن املناط عدداً م
ــي  صاروخ ــف  لقص ــت  تعرض ــه  ومنب
ــني والطرقات  ــتهدف مزارع املواطن اس

العامة .
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان  وأش
ــن غارة عىل منطقة خليقا بمديرية  ش
ــن غارة  ــاف بقنابل عنقودية كما ش كت
عىل منطقة الصبة يف مديرية الظاهر .

يف  ــة  الصومالي ــة  الجالي ــت  أدان
ــي  الت ــعة  البش ــة  الجريم ــن  اليم
ــي  العدوان ــف  التحال ــا  إرتكبه
ــني  ــد الالجئ ــعودية ض ــادة الس بقي
ــالت  ــن وي ــن م ــني الفاري الصومالي

الحرب.
ــة الصومالية  ــتنكرت الجالي واس
ــتهداف  ــبأ) إس ــان تلقته (س يف بي
ــة املاضية  ــدوان الجمع تحالف الع
ــون  الالجئ ــتقله  يس كان  ــارب  لق
ــر  األحم ــر  البح يف  ــون  الصومالي
ــفر  ــواحل الحديدة، ما أس ــرب س ق
ــهاد أكرث من 42 شخصا  عن إستش

وجرح 120 آخرين.
ــة  الصومالي ــة  الجالي ــت  وطالب
ــق  ــراء تحقي ــدويل بإج ــع ال املجتم
ــببني يف  ــة املتس ــادث ومعاقب يف الح
ــاق أرواح الالجئني الصوماليني،  إزه

بإعتبارها جريمة حرب.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١١١١ غارة على الحديدة ويستهدف الخوخة بقنابل عنقودية غارة على الحديدة ويستهدف الخوخة بقنابل عنقودية
إصابة مزارعين بقصف على صعدةإصابة مزارعين بقصف على صعدة
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قنص تسعة جنود سعوديين ومرتزقة في قنص تسعة جنود سعوديين ومرتزقة في 
صحراء البقع  وخمسة عمالء في صرواحصحراء البقع  وخمسة عمالء في صرواح

ــعبية أمس تسعة من  قنصت وحدات من الجيش واللجان الش
الجنود السعوديني واملرتزقة.

ــكري بنجران لـ(سبأ) أن وحدات القناصة  وأوضح مصدر عس
ــعوديني  ــعة جنود س ــت تس ــعبية قنص ــان الش ــش واللج يف الجي

ومرتزقة يف صحراء البقع ضمن عمليات متواصلة ومستمرة.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــارة بجيزان ..الفتاً إىل أن وحدات  ــتهدفت جرافة يف موقع الكس اس
الجيش واللجان الشعبية مستمرة يف تكبيد العدو خسائر برشية 

ومادية كبرية.
ــعودي األمريكي  ــة من مرتزقة العدوان الس إىل ذلك لقي خمس
ــعبية  ــش واللجان الش ــة للجي ــات متفرق ــس بعملي ــم أم مرصعه

بمديرية رصواح بمأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) مرصع ثالثة 
ــوادي الربيعة وعنرصين من  ــة بعمليات قنص بتبة املطار ب مرتزق

املرتزقة بموقع الحرضة أسفل جبل هيالن.

مصرع عدد من المرتزقة خالل مصرع عدد من المرتزقة خالل 
اقتحام مواقعهم في غيل الجوفاقتحام مواقعهم في غيل الجوف

ــعودي األمريكي مرصعهم  ــدوان الس ــن مرتزقة الع ــي عدد م لق
ــعبية مواقعهم يف  ــالل اقتحام قوات الجيش واللجان الش أمس خ

مديرية الغيل بمحافظة الجوف.
ــكري لـ "سبأ" أن وحدات من الجيش واللجان  وأكد مصدر عس
ــا أدى إىل  ــواق يف املديرية م ــوادي ش ــة ب ــع للمرتزق ــت مواق هاجم
ــرياً إىل أن  ــى يف صفوفهم ، ،مش ــىل والجرح ــن القت ــقوط عدد م س

املرتزقة فروا من املواقع مخلفني أسلحتهم وكميات من الذخرية.

قصف مدفعي يستهدف قصف مدفعي يستهدف 
العمالء بوادي الربيعة بماربالعمالء بوادي الربيعة بمارب

ــع  ــس مواق ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي  دك
ــي رشق وادي  ــعودي األمريك ــات مرتزقة العدوان الس وتحصين

الربيعة بمديرية رصواح بمحافظة مأرب.
ــبأ) مرصع  ــكري لوكالة األنباء اليمنية (س ــد مصدر عس وأك
ــي للجيش  ــف مدفع ــدوان بقص ــن مرتزقة الع ــدد م ــة ع وإصاب

واللجان الشعبية إستهدف مواقع لهم بإطراف وادي الربيعة.

ملتقى الطالب الجامعي يدين استمرار ملتقى الطالب الجامعي يدين استمرار 
مجازر العدوان وتهديد المالحة الدوليةمجازر العدوان وتهديد المالحة الدولية
ــعودي  ــتمرار مجازر العدوان الس ــى الطالب الجامعي اس أدان ملتق
ــة الدولية والقرصنة ونفاق  ــاحل الغربي وتهديد املالح األمريكي يف الس

وازدواجية األمم املتحدة .
ــبأ" نسخة منه  ــتنكر ملتقى الطالب الجامعي يف بيان تلقت "س واس
جرائم اإلبادة اإلرهابية التى يرتكبها العدوان بحق السكان واملواطنني يف 
املخا ، التحيتا ، بيت الفقية ، الدريهمي واستهداف الصيادين وقواربهم 
ــني اليمنيني باملوت يف ظل  ــة الخرضوات ، باإلضافة إىل تهديد مالي وناقل

استمرار الحصار الجائر .
ــاحل الغربي براً  ــدوان يف الس ــريان الع ــا يرتكبه ط ــان أن م ــد البي وأك
وبحراً وتهديد أمن وسالمة املالحة الدولية يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق 
ــن مراحل القرصنة  ــن مرحلة م ــابقة خطرية تدش والعهود الدولية، وس

والعدوان ليس عىل اليمن فحسب بل عىل املنطقة والعالم.
ــؤولية  ــرتام دورها والقيام به بمس ــم املتحدة إىل اح ــا البيان األم ودع
ــالمة املالحة  ــاف هذه القرصنة والعدوان والحصار وتهديد أمن وس وإيق
ــتمرار الحصار  ــان يمني باس ــن 17 مليون إنس ــة، وتهديد أكرث م الدولي

والعدوان عليه.
كما دعا البيان األمم املتحدة اىل الكف عن معايريها االزدواجية التي 
ــا أداة يف أياد تخريبية لتحقيق مصالحها  ــف مبادئها وتجعل منه تخال
ــاب دماء ومعاناة وآالم الشعوب ونهبها وسلبها  االستعمارية عىل حس

حقها يف الحياة .
ــعب  ــه لجميع مكونات الش ــب الجامعي دعوت ــى الطال ــدد ملتق وج
ــاق األممي وتوظيف  ــاب العدواني والنف ــذا اإلره ــي إىل مواجهة ه اليمن
ــان اليمني  ــق حماية اإلنس ــدرات املتاحة بما يحق ــائل والق ــة الوس كاف

والدفاع عن نفسه وكرامته وحريته .

الربملان: صمود
ــادة جماعية  ــم إب ــدوث جرائ ــا ح ــج عنه ــي نت والت
ــدويل عن  ــت املجتمع ال ــل صم ــانية يف ظ ــوارث إنس وك

مجازر دول تحالف العدوان.
ــدوان  ــدة الع ــتنكر بش ــواب واس ــس الن وأدان مجل
والجرائم واألعمال اإلرهابية لدول تحالف العدوان منذ 
ــن اليقظة وتعزيز  ــه .. داعيا املواطنني إىل مزيد م بدايت
ــي كامل خاصة وأن  ــوف ملواجهة التحديات بوع الصف
الصمود األسطوري للشعب اليمني مع قواته املسلحة 
ــكل إباء وقوة  ــعبية يواصل عامه الثالث ب ــه الش ولجان
ــا يتعرض له  ــم رغم كل م ــت دول العال ــجاعة أذهل وش
ــلحة فتاكة ومحرمة  من أعمال إجرامية وإرهابية وبأس

دولياً .
ــل نموذجاً  ــك الصمود مث ــار املجلس إىل أن ذل وأش
للكفاح والنضال لشعب يدافع عن نفسه ويحافظ عىل 

استقالله وكرامته وسيادته عىل أراضيه.
ــطوري  األس ــود  الصم أن  ــواب  الن ــس  مجل ــد  وأك
ــعب اليمني ينبغي أن يستمر ويتواصل  لجماهري الش
ــجاعة  ــن ش ــذ م ــدوان أن تأخ ــف الع ــىل دول تحال وع
ــدروس وتفكر أنها  ــرب وال ــعب اليمني الع ــود الش وصم
ــاب املوت، كما  ــلم وال يه ــعب مقاوم ولن يستس أمام ش
ــعب اليمني  ــا الظالم عىل الش ــا وقف عدوانه أن عليه
ــري والجوي واالقتصادي  ــع حصارها الربي والبح ورف
الشامل عنه ومد يدها للسالم وستجد الشعب اليمني 

يده ممدودة للسالم كذلك.
ــس النواب كلمة  ــه رئيس وأعضاء مجل إىل ذلك وج
ــي العربي رئيس  ــكر وعرفان لرئيس اإلتحاد الربملان ش
ــري لوقوفه إىل  ــه ب ــي األخ نبي ــواب اللبنان ــس الن مجل
ــع عدوان  ــذي يتعرض ألبش ــعب اليمني ال جانب الش
ــرث من 17  ــنه عليه أك ــار جائر همجي تش ــادر وحص غ
ــي  ــوغ قانون ــدون أي مس ــق وب ــه ح ــة دون أي وج دول

وأخالقي.
ــواب بهذا املوقف  ــاد رئيس وأعضاء مجلس الن وأش
الذي جسده األخ نبيه بري يف عدم مشاركته يف املؤتمر 
ــينعقد يومي  ـــ 24 لالتحاد الربملاني العربي الذي س ال
ــبب عدم  ــاري باململكة املغربية بس ــارس الج -20 21 م
ــواب اليمني..  ــد املمثل ملجلس الن ــاركة الوف قبول مش
منوهني بكل من وقف إىل جانب الشعب اليمني ورفض 

العدوان والحصار الجائر عليه.
ــا  ــن القضاي ــددا م ــواب ع ــس الن ــش مجل ــد ناق وق

الربملانية وأتخذ إزاءها اإلجراءات املناسبة .
ــتعراض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ق ــس  وكان املجل
ــيواصل  ــابقة واملوافقه عليه، وس ــته الس محرض جلس

أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعاىل.

وزير الخارجية
ــالة خطية بعثها إىل املفوض  وأكد وزير الخارجية يف رس
ــن رعد  ــد ب ــان زي ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــامي لألم الس
ــتقلة  ــة مس ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــني رضورة تش الحس
ــي الجرائم ضد  ــبة مجرمي الحرب ومرتكب ومحايدة ملحاس
ــانية بحق الشعب اليمني.. مستعرضاً آخر انتهاكات  اإلنس

العدوان السعودي األمريكي بحق اليمنيني.
كما التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله 
ــكان  ــدوق األمم املتحدة للس ــب املمثل املقيم لصن أمس نائ

بصنعاء عزيز جيلدي هلينوف .
ــدوق األمم  ــطة مكتب صن ــام وأنش ــاء إىل مه ــرق اللق تط
ــبل تعزيز أدائه بما يسهم يف  ــكان يف بالدنا وس املتحدة للس
ــة التحتية  ــتهدف البني ــني يف ظل عدوان اس ــة املواطن خدم

واملنشآت واملرافق الخدمية والصحية .
ــلطات اليمنية ممثلة بحكومة  وأكد الوزير استعداد الس
ــهيل مهام املكتب وتذليل كافة العقبات  اإلنقاذ الوطني لتس
ــني يف كل  ــه للمواطن ــا يعزز خدمات ــه ، وبم ــي قد تواجه الت

مناطق الجمهورية .
ــدوق األمم املتحدة  ــب املمثل املقيم لصن ــاد نائ بدوره أش
ــلطات اليمنية  ــكان بالتعاون والتنسيق القائم مع الس للس
ــدوق األممي يف  ــطة الصن ــل ألنش ــن دعم كام ــا تبديه م وم

سبيل إنجاح مهامه يف اليمن.
..ويدعو إلجراء

ــبل يف  ــم الس ــت به ــاء تقطع ــا أبري ــي راح ضحيته والت
ــانية ..  ــني واملعايري اإلنس ــم والقوان ــاىف مع القي ــة تتن جريم
ــابقة  ــتمرار لجرائم العدوان الس مؤكداً أن هذه الجريمة اس

عىل الصياديني اليمنيني يف نفس املنطقة.
ــاء املمثل  ــس بصنع ــالل لقائه أم ــر رشف خ ــا الوزي ودع
ــوران دوبوك .  ــة لدى اليمن ل ــة الهجرة الدولي ــم ملنظم املقي
ــذه الجريمة،  ــتقل ومحايد يف ه ــراء تحقيق دويل مس إىل إج
ــي يتوقع قدومها للتحقيق من مجلس  إضافة إىل البعثة الت

األمن الدويل يف هذه الحادثة.
وأشار إىل أن حكومة اإلنقاذ الوطني وجهت بتقديم كافة 
ــزرة يف مراكز  ــة للناجني من هذه املج ــبل العناية والرعاي س

اإليواء املؤقتة التي يتواجدون فيها يف الوقت الحايل.
ــرة الدولية  ــة الهج ــل املقيم ملنظم ــه ثمن املمث ــن جانب م
ــلطات اليمنية ممثلة بحكومة اإلنقاذ  الدعم املقدم من الس
ــة أوجه الدعم والتعاون مع مكتب  الوطني وكذا تقديره لكاف

املنظمة يف صنعاء يف سبيل إنجاح مهامه.
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