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بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعماله 
ــرتة األوىل من الدورة الثانية لدور  أمس للف
ــة  ــث عرش برئاس ــنوي الثال ــاد الس االنعق

رئيس املجلس األخ يحيى عىل الراعي.
ــس  املجل ــرب  ع ــة  الجلس ــتهل  مس ويف 
ــادًة وبرملاناً  ــة ماليزيا قي ــكر لدول عن الش
ــحب قواتها  ــعباً عىل قرار س وحكومًة وش
دول  ــف  تحال يف  ــاركة  املش ــكرية  العس
ــف  ــا باملواق ــن .. منوه ــىل اليم ــدوان ع الع
ــيد حسن نرص الله  القومية العروبية للس
ــي من خالل  ــه اللبنان ــام حزب الل أمني ع

موقفه اإليجابي نحو اليمن.
ــىل  ــني ع ــعب املتباك ــواب الش ــد ن وانتق
ــهداء  ــون ش ــىل العدوان، يف حني يتناس قت
ــيوخ  ــاء والش ــال والنس ــن األطف ــن م اليم
ــراء األعمال  ــهدون يومياً ج الذين يستش
ــف  تحال ــدول  ل ــة  واإلجرامي ــة  العدواني
العدوان بقيادة السعودية وبدعم الواليات 
ــعب  ــاء الش ــد أبن ــة ض ــدة األمريكي املتح

اليمني.
ــرص أعضاء  ــاد مجلس النواب بح وأش
ــات رغم ما  املجلس عىل حضورهم الجلس
ــوء الحالة الصحية  يعانيه البعض من س
ــون  ــور يكذب ــذا الحض ــم به ــدا أنه .. مؤك
اإلشاعات املغرضة التي يروج لها البعض 
عن عدم حضور جلسات مجلس النواب.

ــه  اجتماع ــتهل  اس ــس  املجل وكان 
ــراءة الفاتحة  ــداد وق ــة ح ــوف دقيق بالوق

ترحماً عىل أرواح شهداء اليمن.
ــر مرشوع  ــس وأق ــش املجل ــك ناق إىل ذل
ــن  ــرتة واملتضم ــذه الف ــه له ــدول أعمال ج
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي األخ  ــالة  رس
ــاء  ــأن إعادة مرشوع قانون إنش األعىل بش
ــان مع مالحظات  صندوق مكافحة الرسط
ــالة  ــأنه، وكذا رس ــيايس بش ــس الس املجل
ــرشوع  ــحب م ــب س ــأن طل ــة بش الحكوم

قانون االتصاالت املعروض عىل املجلس.
ــال  ــدول أعم ــرشوع ج ــن م ــا يتضم كم
ــأن إعفاء  ــة بش ــالة الحكوم ــس رس املجل
ــوم الجمركية  ــزيل من الرس ــادة الغاز املن م
ــة والعوائد وعمولة الرشكة، وكذا  والرضيبي
ــون  ــل بقان ــأن العم ــة بش ــالة الحكوم رس
ــذ رقم (26)  ــات االجتماعية الناف التأمين
ــذ  ــأن تنفي ــالتها بش ــنة 1991م، ورس لس
ــول أوضاع  ــواب ح ــس الن ــات مجل توصي

السجون والسجناء .
ــة مستجدات  ويتضمن املرشوع مناقش
ــد  ــة التصعي ــن خاص ــىل اليم ــدوان ع الع
ــع  م ــل  التواص ــف  وتكثي ــدة  الحدي ــىل  ع
ــم املتحدة واالتحادات  مجلس األمن واألم
ــة وبرملانات  ــة واإلقليمي الدولي ــة  الربملاني
ــة واألفريقية  ــيوية واألوروبي ــدول األس ال
ــار مظلومية  ــة وإظه ــالمية والعربي واإلس
ــدوان واملطالبة  ــعب اليمني جراء الع الش
بإيقافه ورفع الحصار املفروض عىل اليمن، 
ــايل واالقتصادي  ــة الوضع امل وكذا مناقش
ــة والحصار  ــرب االقتصادي ــة الح ومواجه

الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان 
ــغ  ــزي واملبال ــك املرك ــل البن ــوع نق وموض

املالية التي طبعت يف الخارج.
ــال  أعم ــدول  ج ــرشوع  م ــتمل  ويش
ــة التنمية  ــىل تقارير عن لجن ــس، ع املجل
ــارة امليدانية ملحافظتي  والنفط حول الزي
ــرتكة  ــة املش ــاء واللجن ــدة، والبيض الحدي
ــتورية، العدل،  ــن اللجان "الدس املكونة م
ــون  قان ــرشوع  ــول م ــاع ح ــني والدف التقن
ــأن  ــاب، واللجنة املالية بش ــة اإلره مكافح
ــاز املنزيل  ــاء مادة الغ ــب الحكومة إعف طل
من الرسوم الجمركية والرضيبية والعوائد 
ــرتكة حول  ــة، واللجنة املش وعمولة الرشك
مرشوع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية، 
ــون  ــرشوع قان ــول م ــات ح ــة الخدم ولجن

تعديل قانون الكهرباء.
ــها  ــا تتضمن التقارير التي سيناقش كم
ــدول أعماله،  ــرشوع ج ــن م ــس ضم املجل
ــة  ــة املكلفة بدراس ــة الخاص ــر اللجن تقري
ــو مجلس  ــن عض ــه م ــتجواب املوج االس
ــرش لحكومة اإلنقاذ  النواب عبده محمد ب
ــتورية  الدس ــة  اللجن ــر  وتقري ــي،  الوطن
ــون حماية  ــرشوع قان ــأن م والقانونية بش
ــا  قضاي يف  ــرباء  والخ ــهود  والش ــني  املبلغ
ــاد وتقرير اللجنة املشرتكة من لجان  الفس
ــأن الحماية  ــدل، التقنني، والدفاع بش "الع

القانونية ملنتسبي األمن.
ــتها  ــيتم مناقش ــر التي س ــن التقاري وم
ــياحة  ــر لجنة اإلعالم والثقافة والس تقاري
ــات  املخطوط ــون  قان ــرشوع  م ــول  ح
ــكان حول  ــة والس ــة العام ــة الصح ولجن
ــس اليمني  ــاء املجل ــون إنش ــرشوع قان م
الصناعة  ــة  الطبية ولجن ــات  لالختصاص
ــول مرشوع قانون الرشاكة بني  والتجارة ح

القطاع العام والقطاع الخاص.
ــال  أعم ــدول  ج ــرشوع  م ــن  ويتضم
ــة املالية  ــر اللجن ــة تقاري املجلس مناقش
ــاء املنازعات  ــني : إنه ــاريع قوان حول مش
ــني مصلحة الرضائب  ــة القائمة ب الرضيبي

ــني وتعديل بعض  ــطي املكلف وكبار ومتوس
ــنة 2010م  ــم (17) لس ــون رق ــواد القان م
ــذا تعديل املادة  ــأن رضائب الدخل وك بش
ــنة  لس  (19) ــم  رق ــون  القان ــن  م  (64)
ــأن الرضيبة العامة  ــه بش 2001م وتعديالت
ــأن  بش ــون  قان ــرشوع  وم ــات  املبيع ــىل  ع
ــد النقدي  ــز التوري ــة لتحفي ــة املؤقت اآللي

للمستحقات الرضيبية.
ــس النواب،  ــة مجل كما تتضمن مناقش
ــا  زيارته ــول  ح ــة  املالي ــة  اللجن ــر  لتقري
ــر لجنة  ــذا تقري ــة، وك ــق الخاص للصنادي
ــاع التعليم  ــأن أوض ــم بش ــة والتعلي الرتبي
العام يف الجمهورية جراء العدوان الغاشم 
ــري العملية  ــك عىل س ــن وأثر ذل ــىل اليم ع
ــة  لجن ــر  تقري إىل  ــة  باإلضاف ــة،  التعليمي
ــباب والرياضة بشأن  التعليم العايل والش
ــع اللجنة  ــايل م ــم الع ــل وزارة التعلي تعام
خالل الفرتة املاضية إىل جانب ما يستجد 

من األعمال .
ــه الدائمة  ــث املجلس لجان ــذا وقد ح ه
ــا تبقى  ــة وبلورة م ــتكمال مناقش عىل اس
ــج ذلك إىل  ــر وتقديم نتائ ــا من تقاري لديه

املجلس للبت فيها.
ــس  ــتعرض املجل ــد اس ويف ذات الصعي
ــات أعماله  ــة من جلس محرض آخر جلس
ــن تقرير موجز  ــابقة، وجانباً م للفرتة الس
ــرتة التي بدأت  ــالل تلك الف عن أعماله خ
ــارس 2018م وانتهت بتاريخ  ــخ 31 م بتاري
ــد فيها املجلس  ــي عق ــو 2018م والت 8 ماي
ــدد من  ــام ع ــا أم ــف خالله ــة وق 26 جلس
املواضيع ذات الصلة بالجانبني الترشيعي 

والرقابي.
ــيواصل املجلس أعماله صباح  هذا وس

اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل.
ــؤون  ــر الدولة لش ــة وزي ــرض الجلس ح
ــورى الدكتور عيل  ــواب والش ــيس الن مجل

عبد الله أبو حليقة.
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الثورة /سبأ
ــد امللك بدر  ــيد عب ــد الثورة الس ــال قائ ق
ــعب  ــن الحوثي "إن أبطال وأحرار الش الدي
يف  ــة  الكرام ــة  معرك ــون  يخوض ــي  اليمن
ــاحل الغربي ويستبسلون يف التصدي  الس

للمعتدين الغزاة".
ــيد عبد امللك الحوثي يف بيان  وأشار الس
ــورات األخرية  ــس حول التط ــادر عنه أم ص
بالساحل الغربي، إىل أن الجيش واللـجان 
ــعبية وأحرار القبائل يؤدون دوراً فاعًال  الش
ــعياً  ــي جاء بها س ــوة العدّو الت ــري ق يف تدم

الحتالل مناطق الساحل الغربي.
كل  ــة  معرك ــي  ه ــة  املعرك ــذه  ه  " ــال  وق
ــاء واألحرار يف  ــعب اليمني، فكل الرشف الش
ــام بكل جبهات  ــذا البلد إىل جانب االهتم ه
ــهمون أيضاً  ــاور القتال األخرى سيس ومح
ــن  املعتدي ــني  املجرم ــزاة  للغ ــدي  التص يف 
ــاء واألطفال وقتلة األبرياء  مغتصبي النس

يف الساحل الغربي".
ــا اختلق  ــورة إىل أنه مهم ــد الث ــت قائ ولف
ــاءات الفارغة  ــب واالدع ــن األكاذي العدّو م
ــاحل الغربي  لتربير غزوه وعدوانه عىل الس
ــيس هو  ــدف الرئي ــح أن اله ــن الواض ــإن م ف
ــعب  ــدوان عىل الش ــن الع ــدف م ــه اله نفس
ــعي للسيطرة عىل  اليمني منذ البداية للس
ــة الجزر  ــاناً ويف املقدم ــاً وإنس الـيمن أرض

واملوانئ والساحل.
ــوح بعد رفضه  ــاف" وقد تجّىل بوض وأض
ــكل  ملبادرة املبعوث األممي التي تفضح بش
ــري املحّقة أنه إنما  ــل ذرائعه الواهية وغ كام
ــعى برعاية وإرشاف أمريكي وبريطاني  يس
ــة  الصهيوني ــال  واآلم ــات  الرغب ــق  لتحقي
ــر وموانئه  ــر األحم ــاه البح ــة تج واألمريكي
ــاً إللحاق  ــعي أيض ــدف الس ــاحله، وبه وس
املزيد من الرضر والحصار لشعبنا العزيز".
ــي أبطال  ــد امللك الحوث ــيد عب ودعا الس

ــل إىل  ــبابه البواس ــن ش ــن م ــاء اليـم ورشف
ــاحل  الس إىل  ــزات  التعزي يف  ــتمرار  االس
ــز للقبائل  ــدور املتمي ــيدا بال ــي.. مش الغرب
الوفية يف التحشيد والتعزيز لدعم الجيش 
ــربى التي يذود  ــان يف هذه املعركة الك واللِّج
ــه  ــه وأرض ــن عرض ــز ع ــعبنا العزي ــا ش فيه

وحريـته وكرامته.
نص البيان...

ــوات الله  ــني، وصل ــه رب العامل ــد لل الحم
ــوله وخاتم أنبيائه  ــالمه عىل عبده ورس وس
ــه الطاهرين، وريض الله عن  محمد وعىل آل
ــاد الله  ــائر عب ــه املنتجبني وعن س أصحاب

الصالحني واملجاهدين.
ــة  ــد، ورعاي ــاىل وتأيي ــه تع ــن الل ــوٍن م بع
ــعبنا  ــال ش ــرار وأبط ــوض أح ــٍق يخ وتوفي
ــاحل الغربي  ــز معركة الكرامة يف الس العزي
ــلون يف التصدي للمعتدين الغزاة  ويستبس
ــادم أمريكا الوضيع املجرم  الذين جلبهم خ
ــذرة  ــه الق ــذ مهمت ــي لتنفي ــام اإلمارات النظ
ــة يف االعتداء عىل املدن والقرى يف  اإلجرامي
تهامة اليمن، تهامة الوفاء والصمود، تهامة 
ــش واللـجان  ــؤدي الجي ــاء والعزة، ويـ اإلب
وأحرار القبائل دوراً فاعًال بمعونة الله تعاىل 
ــعياً  ــي أتى بها س ــدّو الت ــوة الع ــري ق يف تدم

الحتالل مناطق الساحل الغربي.
ــعب  ــة كل الش ــي معرك ــة ه ــذه املعرك وه
ــذا  ــرار يف ه ــاء واألح ــكل الرشف ــي، ف اليمن
ــات  ــكل جبه ــام ب ــب االهتم ــد إىل جان البل
ــهمون أيضاً  ــاور القتال األخرى سيس ومح
ــن  املعتدي ــني  املجرم ــزاة  للغ ــدي  التص يف 
ــاء واألطفال وقتلة األبرياء  مغتصبي النس
ــق العدّو  ــي، ومهما اختل ــاحل الغرب يف الس
ــة لتربير  ــاءات الفارغ ــن األكاذيب واالدع م
ــاحل الغربي فإن  ــىل الس ــزوه وعدوانه ع غ
ــه  ــح أن الهدف الرئييس هو نفس ــن الواض م
الهدف من العدوان عىل شعبنا منذ البداية 

للسعي للسيطرة عىل الـيمن أرضاً وإنساناً 
ويف املقدمة الجزر واملوانئ والساحل.

ــه ملبادرة  ــد رفض ــّىل بوضوح بع ــد تج وق
ــكل كامل  ــي التي تفضح بش املبعوث األمم
ذرائعه الواهية وغري املحّقة أنه إنما يسعى 
برعاية وإرشاف أمريكي وبريطاني لتحقيق 
ــة واألمريكية  الصهيوني ــال  ــات واآلم الرغب
ــاحله،  ــه وس ــر وموانئ ــر األحم ــاه البح تج
ــاق املزيد من  ــاً إللح ــعي أيض ــدف الس وبه

الرضر والحصار لشعبنا العزيز.
ــدّو يف التصعيد  ــتمرار الع ــل اس ويف مقاب
ــعيه لجلب املزيد من مرتـزقته املنافقني  وس
ــن الخـونة  ــذاذ اآلفاق وم ــني من ش واملجرم
الرخيصني فإني أدعو أبطال ورشفاء اليـمن 
ــل األعزاء إىل االستمرار  من شبابها البواس
ــيد  ــاحل الغربي، وأُش يف التعزيزات إىل الس
ــيد  بالدور املتميز للقبائل الوفية يف التحش
ــان يف هذه  ــش واللِّج ــم الجي ــز لدع والتعزي

ــعبنا  ــا ش ــذود فيه ــي ي ــربى الت ــة الك املعرك
ــز عن عرضه وأرضه وحريـته وكرامته  العزي
ــاداً يف  ــك جه ــاىل بذل ــه تع ــرب إىل الل ويـتق
ــدام  ــكا وخ ــد أمري ــة عبي ــبيله يف مواجه س
ــاعني إىل إركاع شعوب املنطقة  إرسائيل الس
ــه تعاىل  ــم، ويأبى الل ــوا ه ــكا كما فعل ألمري
ــة والعبودية  ــل بالذل ــن أن يقب ــعب اليم لش
ــتكرب وعبيده األذّالء فشعبنا  للطاغوت املس
ــاىل: {َوِللَِّه  ــال الله تع ــزة اإليمان ق عزيز بع
اْلِعزَُّة َوِلرَُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي}املنافقون8، وقال 
ــِبيِل الّلِه  ــاىل: {الَِّذيَن آَمُنواْ ُيَقاِتُلوَن ِيف َس تع
اُغوِت  ــِبيِل الطَّ ــَن َكَفُرواْ ُيَقاِتُلوَن ِيف َس َوالَِّذي
ــْيَطاِن  ــْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ َفَقاِتُلواْ أَْوِلَياء الشَّ

َكاَن َضِعيفاً }النساء76.
ــل الغزاة املعتدين  لقد تجىل بوضوح فش
ــذه  ــم ه ــم حس ــوا أن بإمكانه ــن توهم الذي
املعركة بني ليلة وضحاها وإحكام السيطرة 
ــني  ــاحل ناس ــاطة عىل مناطق الس بكل بس
ــاب  ــة ب ــة يف جه ــة املعرك ــذ بداي ــم من أن له
ــهراً وأن املعركة  ــة 32 ش ــدب إىل الخوخ املن
ــم بكثري وأقىس  ــي أصعب عليه بعد ذلك ه
ــوا يف  ــوم أصبح ــىض والي ــد م ــا ق ــن كل م م
ــري يتكبدون فيه  ــتنقع كب ــة رهيبة ومس ورط
ــم جّداً  ــتمرة، وامليدان مالئ ــائـر املس الخس
لرضبهم والتنكيل بهم واستنزافهم وإلحاق 

الخسائـر الهائلة بهم بإذن الله تعاىل.
ــوا مفضوحني هم َوَمْن َخْلَفُهْم من  كما بات
ــع ما يـرتكبونه  ــكان والصهاينة لفظي األمري
ــاة  ــه من مأس ــببوا ب ــا تس ــم وم ــن الجرائ م
ــني يف  ــّزل املظلوم ــني الع ــانّية للمواطن إنس
ــإذن الله يف  ــا لن نتوانى ب ــدن تهامة، وإنن م
ــعبنا  ــدي ألولئك الغزاة املجرمني، وش التص
ــرار تهامة  ــه أبطال وأح ــز ويف طليعت العزيـ
ــه هذه  ــه يف معركت ــىل الل ــد ع ــاء معتم الوف
ــرياً، قال  ــى بالله نص ــه ولياً وكف ــى بالل وكف
وا اللََّه  ــوا إِن َتنُرصُ َها الَِّذيَن آَمُن ــاىل: {َيا أَيُّ تع

ــْم }محمد7، وقال  ــْت أَْقَداَمُك ــْم َوُيَثبِّ َينُرصُْك
ــَال َغاِلَب لكم }آل  ــاىل: {إِن َينُرصُْكُم الّلُه َف تع
ــْن َعاَقَب  ــاىل: {َذِلَك َوَم عمران160،وقال تع
ــِه َلَينُرصَنَُّه  ــِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْي ــِل َما ُعوِقَب ِب ِبِمْث

اللَُّه }الحج60.
ــكر والتقدير  ــه بالش ــا أن نتوج وال يفوتن
ــن تضامنوا مع  ــرار والرشفاء الذي ــكل األح ل
ــا  ــددة يف منطقتن ــدان متع ــن بل ــعبنا م ش
ــيد  بس ــدءاً  ب ــالمي  اإلس ــا  وعاملن ــة  العربي
ــل  ــد ورج الوع ــادق  ــاد ص ــة والجه املقاوم
الوفاء والشهامة عظيم القدر ورفيع املنزلة: 
ــيد  ــزب الله الس ــام لح ــني الع ــماحة األم س
ــال مقامه  ــه الله وأع ــن نرص الله حفظ حس
ــود  ــض وجوه وتس ــوم تبي ــه ي ــض وجه وبي
ــز يف  ــذا التمّي ــه ه ــب من ــري غري ــوه، وغ وج
ــو حفظه الله  ــعب اليمن فه تضامنه مع ش
ــانّية  ــادئ والقيم اإلنس ــيد حي للمب تجس
ــماء مكارم  ــيضء يف س ــالمية ونجم م واإلس
ــول والفعل والكلمة  ــالق، وهو رجل الق األخ
واملوقف، وهو يف مقامه العايل مدرسة ملهمة 
لكل أحرار العالم يف إخالصه وصدقه وصربه 
ــم لكل معاني  ــه ، ورائد وقائد ومعّل وتواضع
ــف  ــه وموق ــاء، وموقف والوف ــاء  واإلب ــزة  الع
ــق من تلك  ــه منطل ــه تحت قيادت ــزب الل ح
املبادئ والقيم النبيلة يف الوقوف إىل جانب 
ــتضعفني ولن ينىس شعبنا العزيز هذه  املس

الوقفة الصادقة.
ــر ألحرار  ــكر والتقديـ ــه بالش ــا نتوّج كم
ــم  مواقفه ــوا  أعلن ــن  الذي ــراق  الع ــاء  وأوفي
ــعب اليمني وكل األحرار  املتضامنة مع الش

من مختلف البلدان.
ــهداء  للش ــة  الرحم ــاىل  تع ــه  الل ــأل  نس
ــعبنا  لش ــرص  والن ــى  للـجرح ــفاء  والش

العزيز،،،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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