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استنكرت الجمهورية اليمنية بشدة العدوان "الثالثي" األمريكي 
الربيطاني الفرنيس الذي تعرضت له الجمهورية العربية السورية.

ــته املنعقدة أمس  ــس النواب يف جلس ــذا الصدد وقف مجل ويف ه
ــه الجمهورية  ــذي تعرضت ل ــدوان ال ــفة والع ــام التطورات املؤس أم

العربية السورية ، وأصدر بياناً حول ذلك فيما ييل نصه:
ــته املنعقدة  ــف مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية يف جلس وق
ــفة  ــام التطورات املؤس ــل 2018م أم ــق 14 أبري ــبت املواف ــوم الس الي
ــورية الشقيقة  والخطرية التي تعرضت لها الجمهورية العربية الس
ــات املتحدة األمريكية  ــافر من قبل الوالي ــراء العدوان الثالثي الس ج
وبريطانيا وفرنسا ومن تعاون معهم واعتربه انتهاكا صارخاً للسيادة 

الوطنية لدولة سوريا .
ــتنكر ويشجب ذلك  وعليه فإن مجلس النواب اليمني يدين ويس
ــة عمل بعثة التحقيق الدولية  ــدوان الهمجي والذي يهدف إلعاق الع
ــلحة الكيميائية واستباقا إلعالن نتائج تحقيقها  ملنظمة حظر األس
ــني والذي راح  ــتوضح وتبني من قام بالعمل املش ــك أنها س التي الش

ضحيته عدد من األبرياء.
ــذي تعرضت له األرايض  ــتمراراً للعدوان ال ــد هذا العدوان اس ويع
السورية قبل أيام من قبل العدو اإلرسائييل ويعتربها مجلس النواب 
ــكا لتربير  ــة تتبعها أمري ــية ممنهج ــة سياس ــة اليمني يف الجمهوري
اعتداءاتها بهدف االستيالء والسيطرة عىل ثروات ومقدرات شعوب 

املنطقة .
كما يأسف مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية للصمت املريب 
ــدة واملنظمات الدولية  ــزي لجامعة الدول العربية واألمم املتح واملخ
ــة العربية  ــه الجمهوري ــرض ل ــراء ما تتع ــانية ج ــة واإلنس الحقوقي

السورية الشقيقة .
ــوزراء  ــس مجلس ال ــب رئي ــؤول بمكت ــدر مس ــك أدان مص إىل ذل
ــكري الذي ارتكبته الواليات املتحدة األمريكية  بشدة، العدوان العس
ــة العربية  ــع يف الجمهوري ــن املواق ــىل عدد م ــا ع ــا وفرنس وبريطاني

السورية الشقيقة.
ــني الذي  ــبأ) هذا الفعل املش ــدر يف ترصيح لـ(س ــتنكر املص واس
ــون األمن  ــة بتكريس وص ــرتض أنها معني ــه دول عظمى يف ــت ب قام
واالستقرار الدوليني .. الفتا إىل أنها بعملها العدواني العسكري عىل 
ــوغ قانوني،  ــيادة وعضو يف األمم املتحدة دونما أي مس دولة ذات س

انتهكت القانون الدويل ومقاصد ميثاق األمم املتحدة.
ــا  ــدول يف عمله ــذه ال ــه ه ــتندت إلي ــذي اس ــربر ال ــال " إن امل وق
ــن تقف وراء  ــا يف الواقع هي م ــة املدنيني، بينم ــو حماي ــكري ه العس
ــوريا ويف اليمن ألكرث من ثالث سنوات  من قتلت وتقتل املدنيني يف س
ــكري والسيايس واإلعالمي املتواصل  عرب دعمها اللوجستي والعس
ــا أن هذه الدول  ــي " .. موضح ــعودي اإلمارات ــف العدوان الس لتحال
ــؤولية األكرب عن  وخاصة الواليات املتحدة وبريطانيا تتحمالن املس
املأساة اإلنسانية األنكأ يف هذا القرن التي يعيشها الشعب اليمني.

ــوريا  ــكري عىل س وحذر املصدر من تداعيات وآثار العدوان العس
الشقيق وكذلك من السياسات التي تنتهجا الدولتني ومعهما الكيان 
ــة وما تحمله من  ــتقرار املنطقة العربي ــي لزعزعة أمن واس الصهيون

مخاطر عىل حارض ومستقبل شعوبها واألمن والسالم الدوليني .
ــؤولياته القانونية  ــدويل، بتحمل مس ــدر املجتمع ال ــب املص وطال
ــة  ــني األمريكي ــىل اإلدارت ــوط ع ــة الضغ ــة كاف ــة وممارس واألخالقي
والربيطانية إليقاف عبثهما وتدخلهما السافر واملتكرر املبارش وغري 
ــول األوضاع  ــاهم يف وص ــدول األخرى والذي س ــؤون ال املبارش يف ش
ــرصاع املتواصل  ــه حاليا من الفوىض وال ــدول إىل ما تعيش ــذه ال يف ه

والقتل وحالة عدم االستقرار.
ــلمية  ــائل لدعم الحلول الس وأكد املصدر أهمية العمل بكل الوس
والدبلوماسية سواء يف سوريا الشقيق أو يف غريها من الدول باعتبار 
ــات .. مبينا  ــات وإنهاء الخالف ــليم لحل الرصاع ــك هو النهج الس ذل
ــؤون دول أخرى  ــافرة يف ش ــة أو اإلقليمية الس ــالت الدولي أن التدخ
ــاع تعقيدا  ــل تزيد األوض ــتقرارا ب ــالما أو اس ــم تصنع س ــة ل باملنطق
ــذي ال زال  ــاني ال ــرصاع والرتدي اإلنس ــاع دائرة ال ــببت يف اتس وتس

العالم وخاصة األوربيني يعيشون آثاره وتداعياته حتى اللحظة.
ــكري  ــوزارة الخارجية العدوان العس ــؤول ب ــا أدان مصدر مس كم
ــدة  ــة املتح ــة واململك ــدة األمريكي ــات املتح ــه الوالي ــت ب ــذي قام ال

والجمهورية الفرنسية عىل عدد من املواقع السورية.
ــكرية انتهاك  ــبأ) أن العملية العس ــد املصدر يف ترصيح لـ(س وأك
ــتند إىل  ــدويل ومقاصد ميثاق األمم املتحدة وال تس ــارخ للقانون ال ص

أي أساس قانوني .
ــىل أمن  ــي ع ــدوان الثالث ــذا الع ــات ه ــن تداعي ــدر م ــذر املص وح
ــدوان  ــع الع ــه إىل واق ــت نفس ــرياً يف الوق ــة .. مش ــتقرار املنطق واس
ــتمر عىل الجمهورية اليمنية واملدعوم من  ــعودي اإلماراتي املس الس

ــوأ  ــة الربيطانية والذي أدى إىل أس ــة والحكوم ــل اإلدارة األمريكي قب
ــكل تهديداً ألمن  ــم الحديث، وأصبح يش ــانية عرفها العال كارثة إنس

واستقرار منطقة جنوب البحر األحمر وباب املندب.
ــتنكر املصدر األفعال املشينة التي تقوم بها اإلدارة األمريكية  واس
وحكومتا بريطانيا وفرنسا بالتدخل يف شؤون الدول ومحاولة فرض 

الوصاية عليها.
ــية  ــا املصدر املجتمع الدويل إىل دعم جهود الحلول السياس ودع
الدبلوماسية وعدم اللجوء إىل استخدام الوسائل العسكرية، بما يف 
ــوية السياسية يف سوريا، بما يسهم يف  ذلك دعم جهود عملية التس

عودة األمن واالستقرار وتأمني حياة املدنيني السوريني .
ــام رشف، تضامن الجمهورية  ــد وزير الخارجية املهندس هش وأك
اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة إزاء ما تعرضت له 

من قصف من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر أمس.
ــوري وليد املعلم،  ــالة بعثها لنظريه الس واعرب الوزير رشف يف رس
ــاكات  ــكال االنته ــوريا وكل أش ــىل س ــدوان ع ــن للع ــة اليم ــن إدان ع
والتحريضات التي تقوم بها دول ال تهمها مصلحة الشعب السوري 

وال أمن واستقرار املنطقة.
ــاق األمم املتحدة  ــاكا صارخاً مليث ــدوان ُيعد انته ــد أن هذا الع وأك
ــود املبذولة  ــورية، ويقوض الجه ــيادة الجمهورية العربية الس ولس
ــدد األمن  ــورية، ويه ــرشف لألزمة الس ــيايس م ــل س ــل إىل ح للتوص

واالستقرار يف املنطقة والعالم.
ــىل وحكومة  ــيايس األع ــىل موقف املجلس الس ــدد التأكيد ع وج

اإلنقاذ الوطني الداعي إىل إيجاد حل سيايس ينهي معاناة الشعب 
السوري، ويحافظ عىل وحدة سوريا واستقاللها وسالمة أراضيها.

ــاع عن النفس  ــوريا يف الدف ــد وزير الخارجية عىل حق س ــا أك كم
والرد عىل أي عدوان يطال أراضيها وشعبها.

ــمي باسم حكومة اإلنقاذ الوطني عبد  اىل ذلك أدان الناطق الرس
ــورية  ــد الجمهورية العربية الس ــر، العدوان الثالثي ض ــالم جاب الس

الشقيقة من قبل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا.
ــدة ما  ــة تدين وبش ــة اليمني ــر " الحكوم ــالم جاب ــال عبدالس وق
ــاذ التيارات  ــافر بهدف إنق ــوريا من عدوان همجي س تعرضت له س

اإلرهابية التي تقهقرت أمام أبطال الجيش السوري".
ــبأ) " إن هذا العدوان  ــمي يف ترصيح لـ (س ــاف الناطق الرس وأض
ــا إرسائيل  ــكا ومن خلفه ــىل أن أمري ــال جديدا ع ــل دلي ــم يمث الغاش
ــعى  ــوريا النجاح، بل تس ــالم يف س ــرى ال تريد لعملية الس ودوال أخ
ــاء السالم  ــكرية هذه لتقويض الجهود الدولية إلرس بعملياتها العس

يف املنطقة".
ــيادة  ــتقلة وذات س ــدوان الثالثي عىل دولة مس ــذا الع ــد أن ه وأك
ــافر للقانون الدويل وينبغي عىل األحرار يف  جريمة كربى وانتهاك س
ــوريا املقاومة والصامدة  ــدوان والتضامن مع س ــم إدانة هذا الع العال
ــذه الرضبات أن توجه ضد  ــه املعتدين.. وقال" كان األحرى به يف وج
ــم أمريكا وبتمويل  ــوريا بدع الجماعات اإلرهابية املنترشة داخل س

حلفائها يف املنطقة".
ــود الدولية من قبل  ــه ويف ظل الجه ــق الحكومة إىل ان ــار ناط وأش
ــوريا والبدء يف النزول امليداني  ــالم يف س ــاء الس بعض الدول يف إرس
ــا  ــة دوم ــا بمدين ــدء عمله ــة وب ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ملنظم
ــإن هذه الرضبات  ــاءات أمريكا ومن عاونها، ف ــق يف زيف ادع للتحقي
ــب أمريكا  ــف أكاذي ــا من كش ــل اللجنة ومنعه ــوض عم ــاءت لتق ج
ــوريا  ــذ هذا العدوان اآلثم عىل س ــتباق النتائج لتنفي ــا واس وحلفائه
ــتقرار  إنقاذا ودعما للتيارات اإلرهابية التي يراد لها العبث بأمن واس

الشقيقة سوريا.
ودعا الشعوب العربية إىل إدانة هذا العدوان عىل الشعب العربي 
ــا تتعرض له  ــمي تجاه م ــد بالصمت العربي الرس ــوري والتندي الس

األمة من مؤامرات تستدعي صحوة عربية كربى ملواجهتها.
ــم  ــة األم ــدويل ويف املقدم ــع ال ــر املجتم ــالم جاب ــب عبدالس وطال
ــالءات األمريكية لحماية  ــدا عن اإلم ــدة باالضطالع بدوره بعي املتح
السيادة السورية من االنتهاك املعيب بحق العالم الحر والوقوف إىل 
جانبها إليقاف التدخالت السافرة يف شؤونها الداخلية ودعم جهود 
الحكومة السورية يف محاربتها لإلرهاب والجماعات املتطرفة والتي 

تسعى بالوكالة لزعزعة أمن واستقرار سوريا.
ــن الثقة بصمود  ــة اإلنقاذ ع ــم حكوم ــمي باس وعرب الناطق الرس
ــعب السوري وقدرته عىل تحقيق االنتصار عىل العدوان وأذنابه  الش

من التيارات اإلرهابية.
ــار يالحق  ــيظل وصمة ع ــه أن الخزي س ــام ترصيح ــد يف خت وأك

ــة  ــكل األنظم ــة ول ــل يف املنطق ــكا وإرسائي ــة ألمري ــة العميل األنظم
ــن مؤامرات تتطلب  ــاه ما تتعرض له األمة م ــي تلوذ بالصمت تج الت
ــتثني نظاما عربيا وإن  ــكل جاد وعاجل ألنها لن تس مواجهتها بش

انبطح للمستكربين أو ابتلع لسانه يف هكذا واقع.
ــدوان الثالثي  ــه الع ــار الل ــيايس ألنص ــب الس ــك أدان املكت إىل ذل

األمريكي الربيطاني الفرنيس عىل الجمهورية العربية السورية.
ــبأ) نسخة  ــيايس ألنصار الله يف بيان تلقت (س وأكد املكتب الس
ــتهداف كل املناهضني ملرشوع  ــه، أن هذا العدوان يأتي يف إطار اس من
الهيمنة، ودعم رصيح للكيان الصهيوني الغاصب ومساندة واضحة 
ــرع عنها من  ــدة وما يتف ــش والقاع ــة من داع ــات اإلجرامي للتنظيم

تنظيمات ترعاها مخابرات غربية وعربية.
ــوريا يعكس  ــوم العدواني عىل س ــان إىل أن هذا الهج ــار البي وأش
ــارج الفلك  ــعبا وقيادة بأنها خ ــوريا ش ــوح املوقف املرشف لس بوض
ــابق بعض زعماء املنطقة للخنوع  األمريكي الصهيوني يف وقت يتس

وبيع القضية الفلسطينية.
ــي مواجهة مرشفة ضد  ــعب اليمن ــال البيان " وإذ يخوض الش وق
ــدي للعدوان  ــام الرابع من التص ــه ويف الع ــي وأدوات ــرشوع األمريك امل
ــوريا ونعترب  ــاندتنا الكاملة لس ــا نؤكد مس ــعودي فإن األمريكي الس
ــة يوجب عىل قواها الحية مزيدا  ــدوان عليها عدوانا عىل كل األم الع
ــزة والكرامة  ــات من الع ــق التطلع ــوف لضمان تحقي ــن رص الصف م

واالستقالل واالستقرار".
ــيس  ــي الفرن ــدوان األمريك ــرتك الع ــاء املش ــزاب اللق ــت أح وأدان

الربيطاني السافر عىل عدد من املواقع يف سوريا.
ــرتك يف بيان تلقته (سبأ) أن العدوان  واعتربت أحزاب اللقاء املش
ــوريا  ــورية .. مؤكدة حق س ــيادة الس ــارخ للس ــاك ص ــي انته الثالث

املرشوع يف التصدي لهذا العدوان بكل الوسائل املمكنة.
ــار البيان إىل أن هذه الهجمة العدوانية تأتي خدمة للمرشوع  وأش
ــياق األطماع الغربية وفرض  ــي واإلرسائييل يف املنطقة ويف س األمريك

هيمنتها عىل املنطقة العربية.
ــوريا قيادة  ــرتك موقفها الثابت مع س وجددت أحزاب اللقاء املش
ــعبا .. مشيدة بتصدي الدفاعات السورية الباسلة لهذا العدوان  وش

الثالثي السافر عىل سيادة سوريا واستقاللها.
ــلطية  وأكدت أن هذا العدوان ُيعّرب عن مؤامرة مطبوخة ونزعة تس

أعد لها سلفا تحت مسمى ذريعة الكيماوي.
ــراز مواقفها املنددة  ــواه الحية إلب ــعوب العالم وق ــا البيان ش ودع

بالعدوان عىل سوريا والذي يزيد من التعقيدات يف املنطقة.
ــدوان األمريكي الفرنيس  ــباب العدالة والتنمية الع وأدان حزب ش

الربيطاني عىل الجمهورية العربية السورية.
ــبأ) أن هذا  ــه (س ــان تلقت ــزب يف بي ــة للح ــة العام ــدت األمان وأك
ــقاط  ــعى إلس ــرشوع اإلرهابي الذي كان يس ــل امل ــدوان يؤكد فش الع

سوريا منذ سبع سنوات.
كما أكد البيان التضامن مع سوريا قيادة وشعبا، مباركا التصدي 

لهذا للهجوم اإلرهابي االستعماري.
ــا البيان دول العالم إىل إدانة هذا العدوان والتصدي له حتى  ودع
ال يصبح اإلرهاب العاملي سلوك تمارسه القوى االستعمارية ضد كل 

الشعوب التواقة للحرية واالستقالل.
ــدوان الثالثي  ــدة الع ــن الحر بش ــزب اليم ــتنكر ح ــن جهته اس م
ــارص بن يحيى  ــس الحزب الدكتور ن ــوريا، وقال رئي ــم عىل س الغاش
ــم يعكس  ــدوان الغاش ــذا الع ــورة" أن ه ــح لـ"الث ــيل، يف ترصي العرج
ــتكبار العاملي مؤكداً أن تواطؤ  عنجهية دول وأنظمة الجربوت واالس
أنظمة الخزي والعار يف املنطقة وتأييدهم لهذه املمارسات اإلجرامية 
ــة وارتهان هذه  ــدداً عمال ــيادة يثبت مج ــة ذات س ــة عربي ــق دول بح
األنظمة العميلة وحكامها ألعداء األمة وأن عىل شعوب هذه البلدان 

أن تتخذ مواقف أكرث رصامة مع حكامها العمالء.
ــار الدكتور العرجيل إىل أن مثل هذه املمارسات العدوانية لن  وأش
ــة الصهيونية إال  ــرشوع الهيمنة األمريكي ــعوب املناهضة مل تزيد الش
ــذل املزيد من التضحيات  ــوداً وإرصاراً يف التصدي والصمود وب صم

حتى تحقيق النرص وبما يعيد لألمة سيادتها وكربياءها.
ــكري  ــدوان العس ــدة الع ــورى بش ــس الش ــه أدان مجل ــن جانب م
ــا عىل  ــدة األمريكية وبريطانيا وفرنس ــه الواليات املتح ــذي ارتكبت ال

الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
ــرية لهذا  ــن التداعيات الخط ــورى يف بيان م ــس الش ــذر مجل وح
ــدويل وميثاق األمم  ــاً للقانون ال ــرب انتهاكا صارخ ــدوان الذي يعت الع
ــة فضال عن  ــتقرار يف املنطق ــتهدف زعزعة االس ــدة والذي يس املتح

آثاره التي ستنعكس سلباً عىل دول العالم.
ــافر الذي  ــي الس ــدوان الثالث ــذا الع ــورى ه ــرب مجلس الش واعت

استهدف قطراً عربياً يأتي خدمة للكيان الصهيوني.
ــدادا للعدوان الذي  ــكرية يأتي امت ــان أن العدوان العس وأكد البي
ــل عامه الرابع  ــن والذي يدخ ــعودية واإلمارات عىل اليم ــوده الس تق
ــىل األقطار  ــرض الوصاية ع ــتهدف ف ــم أمريكي بريطاني ويس بدع

العربية التي رفضت مرشوع الهيمنة األمريكية الصهيونية.
ــورى املجتمع الدويل ومجلس األمن إىل تحمل  ودعا مجلس الش
ــؤولية تجاه الشعب السوري بدعم جهود الحلول السلمية بما  املس
ــهم يف عودة  ــاملة يف سوريا وبما يس ــية ش ــوية سياس يؤدي إىل تس

األمن واإلستقرار وتأمني حياة املدنيني السوريني.
ــي األمريكي  ــدوان الثالث ــالمي الع ــه أدان امللتقى اإلس ــن جهت م

الفرنيس الربيطاني عىل الجمهورية العربية السورية.
ــوريا  ــبأ) الوقوف إىل جانب س ــان تقلته (س ــى يف بي ــد امللتق وأك
ــوى الرش واإلرهاب يف  ــذا العدوان الذي تقوده ق ــعباً وقيادة ضد ه ش

العالم.
ــوص وقواعد  ــاً لنص ــدوان الثالثي خرق ــذا الع ــى ه ــرب امللتق واعت

القوانني الدولية ومواثيق األمم املتحدة.
ــل أنظمة  ل من قب ــَوّ ــكا واملَُم ــادة أمري ــدوان بقي ــذا الع ــنّي أن ه وب
ــى اإلرهاب يف  ــي َترْع ــات الت ــكل رصيح الجه ــف بش ــة يكش خليجي

سوريا واملنطقة.
ــيادة الدول  ــد امللتقى أن عواقب انتهاك أمريكا وحلفائها لس وأك

والشعوب العربية ستكون مؤملًة ورادعًة.
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وصفته بالسافر وغير المبرر:وصفته بالسافر وغير المبرر:

ــل األمانة  ــة وكي ــع أمس برئاس ــة العاصمة اجتماع موس ــد بأمان عق
ــؤون املديريات  ــم مدير ش ــيل القفري ض ــة ع ــدات اإلداري ــاع الوح لقط
ــال ورئيس  ــائخ والعق ــدراء املديريات واملش ــي وم ــاف املران ــور قن الدكت

وأعضاء لجنة التعبئة.
ــة بمديريات أمانة  ــيد والتعبئ ــش االجتماع خطط لجان التحش ناق
ــائخ  ــدراء املديريات واملش ــاري ودور م ــبوع الج ــالل األس ــة خ العاصم
ــان والدفع  ــام اللج ــام وأعمال أم ــا تبقى من مه ــتكمال م ــال الس والعق
ــجيل بياناتهم لدى اللجان املكلفة يف  ــبي القوات املسلحة لتس بمنتس

إطار املديريات.
ــلحة يف  ــبي القوات املس ــد الوكيل القفري أهمية اضطالع منتس وأك

الدفاع عن الوطن ملواجهة املعتدين والوفاء بالقسم العسكري.
ــعبية  ــطرها أبطال الجيش واللجان الش ونوه بالتضحيات التي يس
ــع إىل مؤازرتهم ويف  ــة .. داعيا الجمي ــات العزة والكرام ــف جبه يف مختل

املقدمة منتسبي القوات املسلحة.
ــتوى  ــا أن نكون عند مس ــدا وعلين ــتنث أح ــن يس ــدوان ل ــال" الع وق
املسئولية وهناك خطوات جادة تتخذها القيادة وعىل الجميع التفاعل 
ــائخ  مع كل خطوة حتى تحقيق النرص".. مهيبا بمدراء املديريات واملش
مزيد من التعاون والتنسيق مع لجان التعبئة بما يكفل إنجاح مهامها.

ــيايس ألنصار الله الدكتور طه املتوكل  ــار عضو املكتب الس فيما أش
إىل أن العدوان عمل عىل التحام القيادة السياسية والعسكرية والشعب 

اليمني يف مواجهته وإفشال مخططاته.
ــوازي عىل كافة  ــيواجه بتصعيد م ــد العدوان س ــت إىل أن تصعي ولف

ــذل قصارى الجهود من  ــا إىل أنه ينبغي عىل الجميع ب ــارات .. الفت املس
ــبي القوات املسلحة للدفاع  ــيد والتعبئة واستدعاء منتس أجل التحش

عن الوطن.
ــة العاصمة  ــائخ والعقال بأمان ــدراء املديريات واملش ــوه بجهود م ون

وتفاعلهم مع لجان التعبئة ودورهم يف خدمة املواطنني.
ــة العاصمة العميد خالد  ــار رئيس لجنة التعبئة بأمان من جهته أش
البابيل إىل توجهات القيادة السياسية إلعادة منتسبي القوات املسلحة 
ــراءات الكفيلة بتدريبهم  ــم وفق خطوات دقيقة تراعي اإلج إىل وحداته

وتأهيلهم وتعزيز جاهزيتهم لالنطالق إىل جبهات العزة والكرامة.
ــيق مع مدراء  ــي أعدتها اللجنة بالتنس ــتعرض خطة العمل الت واس
ــات خالل  ــلحة باملديري ــوات املس ــبي الق ــتدعاء منتس ــات الس املديري

األسبوع الحايل .
كما  ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة أمس برئاسة املحافظ حسن 
ــز االصطفاف يف  ــيد وتعزي ــة بالتحش ــب املتعلق ــج، الجوان ــد الهي أحم

مواجهة العدوان ومخططاته.
وأكد االجتماع الذي حرضه وكيل أول املحافظة محمد عياش قحيم 
ــني وهاشم العزعزي ورئيس  ووكالء املحافظة عيل قرش ومجدي الحس
ــىل أهمية تضافر  ــيل محمد حلييص، ع ــات باملجلس املح لجنة الخدم

الجهود واستنهاض الهمم ملواجهة العدوان.
ــع  املجتم ــني  بتحص ــة  املتصل ــب  الجوان إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــيج  ــتهدف تمزيق النس ــي تس ــه الت ــدوان ومرتزقت ــات الع ــن مخطط م

االجتماعي.

ــار الله  ــيايس النص ــرضه عضو املكتب الس ــاع الذي ح ــد االجتم وأك
حزام األسد، عىل أهمية تفعيل الجانب اإلعالمي عرب مختلف الوسائل 

ملواجهة الحملة اإلعالمية للعدوان للنيل من صمود الشعب اليمني.
حرض االجتماع مدراء مديريات الحوك وامليناء والحايل ومدراء عدد 

من املكاتب التنفيذية وممثلو األحزاب والتنظيمات السياسية.
ــة املحافظ   ــش لقاء بمديرية عبس محافظة حجة أمس،  برئاس وناق
ــبل تعزيز عوامل الصمود يف التحشيد والتعبئة  هالل عبده الصويف، س

ملواجهة تصعيد تحالف العدوان.
ويف اللقاء الذي ضم مشائخ وأعيان عبس وبحضور وكيل املحافظة 
ــرك الجاد  يف عملية  ــدد الصويف  عىل رضورة  التح ــماعيل املهيم  ش اس

التحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات بالرجال واملال والسالح.
ــن الصويف مواقف قبائل تهامة ويف مقدمتهم أبناء مديرية عبس  وثم
ــة ، منوها  ــواحل الغربي ــدوان ، وحماية الس ــدي للع ــة يف التص ، الوطني
برضورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية املتعلقة بالحشد والتعبئة.

ــواب أن أبناء عبس لن  ــة عبس مالك ث ــه  أكد مدير مديري ــن جانب  م
يتوانوا عن واجبهم يف الدفاع عن الوطن مهما بلغت التضحيات، مثمنا 
ــا باملال  ــه إىل الجبهات ورفده ــة  يف التوج ــم الصادق ــم ورغبته تفاعله

والسالح.
ــم وصمودهم  ــتمرار ثباته ــد أبناء مديرية عبس  اس ــن جانبهم أك  م
ــعبية لردع قوى الرش و  ــب أبناء الجيش واللجان الش ــم إىل جان ووقوفه

الطغيان  حتى يتحقق النرص.
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املكتب السياسي 
ألنصار اهللا: عدوان 

على األمة ومشروعها 
التحرري

األحزاب: انتهاك 
صارخ للقانون 

الدويل والسيادة 
الوطنية

في اجتماع للجنة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس الشورىفي اجتماع للجنة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس الشورى

المطالبة بتعديل عدد من النصوص القانونية المطالبة بتعديل عدد من النصوص القانونية 
لتعزيز إجراءات حماية المال العاملتعزيز إجراءات حماية المال العام

صنعاء/ سبأ
ــي اللجنة املكلفة  ــس االجتماع الختام ــورى أم عقد بمجلس الش
بمناقشة التقرير املايل لرفع التوصيات واملقرتحات الخاصة بتقريري 
ــس  ــس املجل ــن رئي ــال م ــبة واملح ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك الجه

السيايس األعىل.
ــورى  ــم بأعمال رئيس مجلس الش ــة القائ ــرس االجتماع برئاس وك
ــة للتقرير املايل  ــودة النهائي ــة املس ــني العيدروس، ملناقش محمد حس
ــتوعبت مالحظات  ــات واملقرتحات التي اس ــفوعاً بالتوصي للجنة مش
ــبة  ــزي للرقابة واملحاس ــني يف الجهاز املرك ــس واملختص ــاء املجل أعض

تمهيداً لرفعه لرئيس املجلس السيايس األعىل.
ويف االجتماع الذي حرضه وكالء الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
لقطاع الوحدات اإلدارية حسني العنيس والقطاع االقتصادي عبدالله 
ــن قيادات الجهاز  ــاع اإلداري صالح الزبريي وعدد م الضاعني والقط
ــورى أن االجتماع مع يأتي يف  ــد القائم بأعمال رئيس مجلس الش .. أك
ــزي للرقابة  ــز دور الجهاز املرك ــورى لتعزي ــاندة مجلس الش إطار مس

واملحاسبة.
ــاندة مجلس الشورى  ــار إىل أهمية االجتماع كتأكيد عىل مس وأش
لتوجهات الدولة يف محاربة الفساد ووضع حد لإلختالالت املالية بناًء 
ــأدواره التقويمية  ــس التي تنص عىل قيام املجلس ب عىل الئحة املجل

للسياسات االقتصادية واملالية.
وأكدت اللجنة أهمية تعديل عدد من النصوص القانونية بما يعزز 

ــبة رقم  حماية املال العام ومنها قانون الجهاز املركزي للرقابة واملحاس
(39) لسنة 1992م والقانون املايل رقم (8) لسنة 1990م وتعديالته.

ــزام الحكومة قيادات  ــا إىل رضورة إل ــة يف توصياته ــارت اللجن وأش
ــام والصناديق  ــايل ووحدات القطاع الع ــاز اإلداري وامل ووحدات الجه
ــواردة يف تقاريره  ــات الجهاز ال ــة لتنفيذ توصي ــداد مصفوفة مزمن بإع
ــهم يف تطوير األنظمة  ــة التنفيذ بما يس ــة واضحة لعملي ــد آلي وتحدي

الرقابية الداخلية والحوكمة لتلك الجهات .
ــة  ــة فنية برئاس ــكيل لجن ــىل تش ــا ع ــة يف توصياته ــت اللجن وحث
ــتوى  ــورى ملتابعة مس ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل ــة لش ــر الدول وزي
ــورى  ــذ التوصيات واملقرتحات الصادرة عن مجليس النواب والش تنفي

واملتعلقة بمعالجة اإلختالالت املالية أوًال بأول.
ــرى أعضاء اللجنة املالية التقرير بمقرتحاتهم وآرائهم التي  وقد أث
ــددت عىل أهمية توجيه السلطات القضائية برسعة البت يف قضايا  ش
ــن قبل محاكم األموال  ــة إىل نيابات األموال العامة م ــال العام املحال امل
ــال العام  ــه العبث بامل ــول له نفس ــهم يف رد كل من تس ــة بما يس العام

وإيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
ــة املكلفة  ــة لتقرير اللجن ــة النهائي ــة الصيغ ــر االجتماع إحال وأق
ــاً  ــبة مرفق ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــر أداء الجه ــة تقري بمناقش
ــاً  ــىل وفق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــات لرئي ــات واملقرتح بالتوصي

للدستور.
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ــبيان و  ــل وزارة الصناعة والتجارة عبداآلله يحيى ش ووكي
مستشار وزارة الصحة الدكتور فهد حسني الفضل ومدير عام 
ــول ونائب  املركز الوطني لعالج األورام الدكتور عيل أحمد األش

رئيس رابطة مرىض الرسطان إيهاب عيل املاوري .
ــتعراض محرض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــيواصل أعماله صباح  ــه ، وس ــابقة واملوافقة علي ــته الس جلس

اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل .
إعالم العدو يعرتف

ــارك ورضاوتها مع مجاهدي  ــري إىل حدة املع األمر الذي يش
ــن  ــدو يف تقريري ــالم الع ــرتف إع ــث اع ــان، حي ــش واللج الجي
ــهر يناير  ــا خالل ش ــا وضابط ــل 71 جندي ــه بمقت ــني ل منفصل
ــر جرحى ومقتل  ــعودي دون ذك ــق إعالم العدو الس ــايض وف امل
ــهر فرباير املايض وفق إعالم العدو  58 جنديا وضابطا خالل ش

ــاً خالل  ــًال و53 جريح ــى و 55 قتي ــر جرح ــعودي دون ذك الس
ــي ونرش إعالم  ــالم الحربي اليمن ــهر مارس املايض وفق اإلع ش
ــىل والجرحى  ــة القت ــماء وصور غالبي ــمي أس ــدو غريالرس الع
ــائر لشهر  الذين نرشهم اإلعالم الحربي اليمني كحصيلة خس
ــكرية  ــمحت الرقابة العس ــر س ــن جانب آخ ــايض وم ــارس امل م
ــماء لقتىل وجرحى سقطوا  ــعودي بنرش أس لجيش العدو الس
ــهر ابريل الجاري حيث بلغوا  خالل العرشة األيام األوىل من ش
ــماء عدد من  ــة أس ــملت اإلحصائي ــاً وش ــًال و12 جريح 33 قتي

الضباط.
املغرب تقرر

ــاهمته يف  ــادة مس ــا يف زي ــاء مغربي ــدث انكف ــا أح ــو م وه
ــتعادة  ــن، بعد أن عرقلت قيادة التحالف اس العدوان عىل اليم
ــني مؤيد للعدوان  ــم املغاربة ب املغرب لجثمان الطيار كما انقس
ــد التقارير الدولية عن  ــارض له، وبات أكرث وضوحا بع وبني مع

ــني خاصة  ــني اليمني ــعودي للمدني ــف الس ــتهداف التحال اس
األطفال والنساء.

مصر : مقتل
ــرث بداخلهم عىل  ــراً ومخزناً ع ــري 150 ملجأً ووك ــذا تدم  وك
كميات من الذخائر والوقود، واكتشاف وتفجري 30 عبوة ناسفة 

تم زراعتها الستهداف قوات املداهمة.
ــات  ــة لنب ــري 20 مزرع ــاف وتدم ــان، إىل اكتش ــرق البي وتط
ــتبه بها يف  ــفينة مش ــخاش املخدر، وضبط س البانجو والخش
ــرام من مخدر  ــىل 1350 كيلو غ ــر عرث بداخلها ع ــر األحم البح

الهريوين الخام.
ــييس أمس السبت،  وأعلن الرئيس املرصي عبد الفتاح الس

حالة الطوارئ يف أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر.
ــلحة وهيئة الرشطة  ــص القرار عىل أن تتوىل القوات املس ون
ــاب، وحفظ األمن  ــزم ملواجهة خطر اإلره ــة اتخاذ ما يل املرصي

ــة والخاصة،  ــالد، وحماية املمتلكات العام ــع أنحاء الب يف جمي
وحفظ أرواح املواطنني.

عريقات : أمن
ــتهدف فقط األطفال  ــوات االحتالل ال تس ــار إىل أن " ق وأش
ــة الدولية  ــتهداف الصحاف ــد اس ــني بل تتعم ــاء واملدني والنس
ــي لالحتالل وفضح  ــف الوجه الحقيق ــطينية ملنع كش والفلس
ــتهداف الكوادر الطبية واملسعفني يف  جرائمه، باإلضافة إىل اس

خرق صارخ للقانون والرشعية الدولية".
ــيواصل نضاله  ــطيني س ــعب الفلس وأكد عريقات أن الش
السلمي املرشوع حتى إنهاء االحتالل االستعماري عن أرضه، 
وتجسيد سيادة دولته عىل حدود 1967م وعاصمتها القدس .

ــن  ــطينيني الذي ــهداء الفلس ــدد الش ــة ع ــت حصيل وارتفع
ــيل عىل أطراف رشق قطاع  ــقطوا برصاص االحتالل اإلرسائي س

غزة منذ بدء املسريات يف 30 من الشهر املايض إىل 33 شهيداً .


