
صنعاء/سبأ
عقد بمجلس الشورى أمس اجتماع برئاسة القائم بأعمال 
ــني العيدروس، ضم لجنتي مجلس  رئيس املجلس محمد حس
ــي املعنية  ــات املجتمع املدن ــىل ملنظم ــس األع ــورى واملجل الش
ــع املدني  ــمية ومنظمات املجتم ــات الرس ــيق مع الجه بالتنس

واملانحني يف إيواء املهجرين قرساً من أبناء محافظة الحديدة.
ــة خطة وبرنامج عمل اللجنة املكلفة  كرس االجتماع ملناقش
ــدة وبما  ــاء محافظة الحدي ــني من أبن ــاع النازح ــة أوض بمتابع

يسهم يف التخفيف من معاناتهم .
ــج التنفيذي لخطة  ــتفاضة الربنام كما ناقش االجتماع باس
ــة بمتابعة أوضاع النازحني واملهجرين قرساً  عمل اللجنة املكلف

من أبناء محافظة الحديدة.
ــورى أهمية تضافر  ــم بأعمال رئيس مجلس الش وأكد القائ
ــد  ــراء تصعي ــة ج ــات الراهن ــاوز الصعوب ــع لتج ــود الجمي جه

العدوان عىل الساحل الغربي.
ــارت عضو مجلس الشورى الناطق الرسمي للجنة  فيما أش
املكلفة فاطمة محمد بن محمد إىل أهمية الدور املناط بمنظمات 
املجتمع املدني إليجاد حلول مناسبة للمهجرين قرساً من أبناء 
ــيق مع الجانب الحكومي واملنظمات  محافظة الحديدة بالتنس

الدولية العاملة يف املجال اإلغاثي واإلنساني.
ــني  ــاع النازح ــة أوض ــة بمتابع ــة املكلف ــت أن اللجن وأوضح
ــة للوقوف  ــات ذات العالق ــع الجه ــيق الجهود م ــتتوىل تنس س

ــذا إعداد برنامج نزول  ــىل احتياجات املواطنني والنازحني وك ع
ــوال املواطنني  ــواء النازحني وتفقد أح ــي لزيارة مقرات إي ميدان
ــئون  الش ــيق  وتنس إلدارة  ــة  الوطني ــة  الهيئ ــع  م ــيق  بالتنس

اإلنسانية ومواجهة الكوارث.
ــورى  ــة إىل أن مجلس الش ــمي للجن ــق الرس ــت الناط ولفت
ــلة من  ــئولية بعقد سلس ــانية بمس وقف أمام هذه األزمة اإلنس
ــع املدني  ــي ومنظمات املجتم ــب الحكوم ــع الجان ــاءات م اللق
ــة أوضاع  ــة الخاصة بدراس ــذه اللجن ــكيل ه تمخضت عن تش
النازحني وإعداد توصيات ومقرتحات ومعالجات للتخفيف من 

معاناة النازحني .
ــز  ــي ملراك ــزول امليدان ــة الن ــدء يف عملي ــاع الب ــر االجتم وأق
ــدة يف أمانة  ــن أبناء الحدي ــن قرساً م ــني واملهجري ــواء النازح إي
العاصمة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية إلدارة وتنسيق الشئون 
اإلنسانية ومواجهة الكوارث واملجلس األعىل ملنظمات املجتمع 
ــتفادة  ــد أحوالهم واالس ــم وتفق ــىل أوضاعه ــي لإلطالع ع املدن
ــتصدر من مجلس  ــات واملقرتحات التي س ــن ذلك يف التوصي م
ــيتم رفعها للمجلس السيايس  ــأن والتي س ــورى بهذا الش الش

األعىل.

التقى نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمرالتقى نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر

ــام رشف أمس مع  ــة املهندس هش ــر الخارجي بحث وزي
نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يوهانيس 

بريوير، آخر مستجدات الوضع اإلنساني يف اليمن.
ــور حميد  ــة الدكت ــرضه وزير الدول ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــانية  ــات اإلنس ــة املنظم ــر الخارجي ــا وزي ــي .. دع املزجاج
ــل التصعيد  ــة جهودها يف ظ ــن إىل مضاعف ــة يف اليم العامل

األخري للعدوان يف الساحل الغربي.
وأشار إىل أن هذا التصعيد سيفيض إىل نتائج كارثية ليس 
ــة املحافظات  ــب بل وعىل كاف ــىل محافظة الحديدة فحس ع

باعتبار أن ميناء الحديدة يمثل رشيان حياة لليمنيني .
ــوة املنظمات  ــىل رضورة دع ــة ع ــر الخارجي ــدد وزي وش
ــدول تحالف  ــب األحمر ل ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن وخاص
ــق اليمن  ــي ترتكب بح ــرب الت ــم الح ــف جرائ ــدوان بوق الع
ــب القانون الدويل  ــاناً، واحرتام التزاماتها بموج أرضاً وإنس

اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
ــة القائم مع  ــتوى الرشاك ــة بمس ــر الخارجي ــاد وزي وأش
ــاني ..  ــر يف املجال اإلنس ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــهيالت  ــة تقديم كافة التس ــتعداد الجهات املعني ــدا اس مؤك
ــطتها عىل  ــة لعمل البعثة بما يمكنها من القيام بأنش الالزم

النحو املطلوب.
ــاً لطبيعة  ــي رشح ــد املزجاج ــور حمي ــدم الدكت ــا ق فيم

ــا وزبيد  ــي التحيت ــة يف منطقت ــانية املرتدي ــاع اإلنس األوض
ــدوان، كما نقل  ــف الع ــكري لتحال ــد العس ــبب التصعي بس
استغاثة املواطنني الذين تقطعت بهم السبل ويفتقرون إىل 

أبسط مقومات الحياة.
ــة  ــة الدولي ــة اللجن ــع بعث ــه يف أن ترف ــن أمل ــرب ع وأع
للصليب األحمر من مساعدتها ملحافظة الحديدة وخاصة 

مديريتي التحيتا وزبيد.
ــتعرض نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية  من جانبه، اس

ــا البعثة يف الوقت  ــطة التي تقوم به للصليب األحمر األنش
الراهن يف الجانب اإلنساني.

وأشار إىل أن اللجنة الدولية للصليب األحمر ستستأنف 
ــد أن تم  ــام القادمة بع ــالل األي ــكل طبيعي خ ــاطها بش نش

معالجة الصعوبات التي كانت تعرتض سري عملها .
ــتمرار البعثة يف تقديم  ــدد يوهانيس التأكيد عىل اس وج
ــاهم يف التخفيف من  ــا يس ــن وبم ــم لليم ــه الدع ــة أوج كاف

الوضع اإلنساني غري املسبوق الذي تمر به البالد.

ــي  ف ــدوان  الع ــف  لتحال ــر  األخي ــد  :التصعي ــة  الخارجي ــر  ــي وزي ف ــدوان  الع ــف  لتحال ــر  األخي ــد  :التصعي ــة  الخارجي ــر  وزي
ــن ــي اليم ــة ف ــج كارثي ــى نتائ ــيفضي إل ــي س ــاحل الغرب ــنالس ــي اليم ــة ف ــج كارثي ــى نتائ ــيفضي إل ــي س ــاحل الغرب الس

برئاسة العيدروس :برئاسة العيدروس :

مناقشة خطة عمل اللجنة المكلفة لمتابعة أوضاع نازحي الحديدةمناقشة خطة عمل اللجنة المكلفة لمتابعة أوضاع نازحي الحديدة

التأكيد على تعزيز الجبهة الداخلية وتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناءالتأكيد على تعزيز الجبهة الداخلية وتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء
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0303 أخبار وتقارير

ناقش مع الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة األوضاع اإلنسانية المتفاقمة جراء تصعيد العدوان في الساحل الغربيناقش مع الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة األوضاع اإلنسانية المتفاقمة جراء تصعيد العدوان في الساحل الغربي

ــيد بالبرلمانيين الصامدين في وجه العدوان ــاط يحضر جلسة مجلس النواب ويش ــيد بالبرلمانيين الصامدين في وجه العدوانالرئيس المش ــاط يحضر جلسة مجلس النواب ويش الرئيس المش

صنعاء/ سبأ
ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس عرب األخ مهدي املش
ــس وأعضاء مجلس  ــكر والتقدير لرئي األعىل عن الش

النواب الصامدين يف وجه العدوان.
ــة  ــاط يف كلمته أمس يف جلس ــس املش ــال الرئي وق

مجلس النواب:
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــىل آله  ــيدنا محمد وع ــىل س ــالم ع ــالة والس والص
الطيبني الطاهرين

ــواب اإلخوة أعضاء مجلس  األخ رئيس مجلس الن
النواب السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

ــعيد ومرسور بلقائكم.. سعيد ألني أقف أمام  أنا س
ــة الكلمة كما قال  ــن أقف أمام اليمن بكل ما تعني اليم

األخ الشيخ /يحيى الراعي 
ــاء بكم أيضا  ــور باللق ــعيد وفخ ــب بكم وأنا س أرح
ــكر املرىض  ــرداً وأخص بالش ــرداً ف ــاً ف ــكركم جميع أش
ــم  حميته ــم  به ــت  أب ــن  الذي ــات  االعاق ــاب  وأصح
ــم  ــاب رغ الصع ــم  ــرضوا رغ ان يح اال  ــؤوليتهم  ومس
ــا يف يوم  ــم حضوركم أيض ــكر لك ــات واملرض اش االعاق
ــتوى التحدي  ــس الذي يعترب منكم حضوراً بمس األم

يف هذا التوقيت الذين تعرفونه أيضا .
ــم من قبل  ــىل اللقاء بك ــاً ع ــا كنت عازم ــي أن إخوت
رمضان كما يعلم الله اال ان كرثة الشواغل كما تعلمون 
ــل الرئيس  ــا بعد رحي ــت علين ــي كان ــات الت وااللتزام
ــهر  ــم بعد ذلك قدوم ش ــاه ث ــهيد رحمة الله تغش الش
ــروف لم  ــه إال ان الظ ــا عازمني في ــارك كن ــان املب رمض
ــمح لنا وشاءت االقدار ان نجتمع اليوم وانا اعتذر  تس
ــياناً لكم  منكم فرداً فرداً هذا ال يعترب تجاهًال لكم أو نس
ــي وكل محافظة وكل  ــزءاً من ــرد منكم اعتربه ج فكل ف
ــت هذه املحافظة هي عيني  أعضاء محافظة ، إذا كان
اليمنى فاألخرى هي عيني اليرسى ،ال افرق بني احد 
عىل مستوى موظفي الدولة بشكل عام اال باملسئولية 
ــل النظافة لدي هو أرشف وأعز من  إال باالهتمام فعام
ــئول يف هذا البلد ال يؤدي مسئوليته بالشكل  أكرب مس

امللقى عىل عاتقه .
ــاكل والكثري من  ــن املش ــري م ــم الكث ــرف أن لديك أع
ــا أخوكم  ــنقف عندها وأن ــن نتجاهلها وس ــاة ول املعان
ــا  ــد وجهن ــاكلكم وق ــع مش ــة جمي ــر يف حلحل األصغ
املحافظني والقيادات األمنية يف املحافظات باالهتمام 
ــر واملبارك  ــذا املجلس املوق ــن أعضاء ه ــكل عضو م ب
ــلطة  ،وكذلك املحافظني نحن وجهناهم مع قيادة الس
املحلية الشيخ عيل بن عيل القييس والقيادات األمنية 
ــة  ــاب وحلحل ــل الصع ــة بتذلي ــادة وزارة الداخلي بقي
ــواب ،أتمنى  ــاء مجلس الن ــاكل تتعلق بأعض أي مش
ــاذا يعني  ــئولية وانتم تدركون م ــل الجميع املس تحم
ــئولية  ــم تعرفون املس ــت انت ــذا التوقي ــم يف ه حضورك
ــى ان يكون الحضور مرشفاً  امللقاة عىل عاتقكم فأتمن
ــذا  ــتمر ه ــس وأن يس ــور األم ــوم وحض ــور الي كحض
ــئولية وبتغاض عن الصعاب  ــور بتحمل وبمس الحض
وبتجاوز للمعوقات مهما كانت فنحن جميعاً بتكاتف 
ــاء الله سنتجاوز كامل  جهودنا وتعاوننا جميعا ان ش
الصعاب واملعوقات بإذن الله سبحانه وتعاىل فتحمل 
ــا جميعاً  ــر ورشف لن ــت فخ ــذا التوقي ــئولية يف ه املس
ــيمة لكنه فخر لنا  ــرية والتحديات جس ــئولية كب ،املس
ــذا التوقيت ،فخر لكل  ــئولية يف ه ان نتحمل هذه املس
ــر لكل  ــذه الدولة فخ ــئول يف ه ــكل مس ــر ل ــو فخ عض
ــتوى  ــئوليته وان يكون بمس ــل مس ــف ان يتحم موظ

املسئولية يف هذا التوقيت بالتحديد.
ــا الحبيب  ــري يمر به يمنن ــن امام منعطف خط نح
ــا ووحدة  ــا وتحملن ــا وثباتن ــا ووعين ــن بصمودن ونح
كلمتنا من سنصنع هذا التاريخ لهذا البلد العظيم ان 
ــيخلد  ــاء الله ،وانتم تعرفون ان التاريخ ال يرحم س ش

ــه ان يضعها فيه  كل واحد يف املوضع الذي ريض لنفس
ــمو واالرتقاء ومن ريض لنفسه  ــه الس فمن ريض لنفس
ــاء يف هذا التاريخ فالتاريخ  ان يدخل الصفحة البيض
ــاءة  ــاريع الدن ــن مش ــام ،لك ــذا املق ــه يف ه ــريحب ب س
ــم تعرفون  ــة انت ــاريع الخس ــزاق ومش ــاريع االرت ومش
ــي تذهب إىل مزبلة  ــي بالتاريخ أين محلها فه أكرث من
ــزاق  ــاب االرت ــة وأصح ــاب الخيان ــخ وكل أصح التاري
ــة التاريخ  ــيكون إىل مزبل ــىل مر التاريخ مصريهم س ع
ــه  ــوأ نقطة يف التاريخ فكل واحد منا يضع نفس إىل أس
ــنصنعه ان  ــخ اليمن الذي س ــة يف تاري ــة معين يف خان
ــاء الله بصمودنا ووحدتنا ووعينا بإذن الله كذلك  ش
ــم تفاخرون بموقفكم،  ــا يتعلق بموقف النواب انت فيم
ــذي ترفعون  ــق هو املوقف ال ــو املوقف املح موقفكم ه
ــف الذين  ــو املوق ــع بلدكم ه ــم م ــكم، موقفك ــه رؤوس ب
ــمخون به وترفعون به رؤوسكم إىل معايل السحاب  تش
ــرشف املوقف الذي يليق بكم  ــم ألنه املوقف امل إىل القم

وتليقون به.
ــم  مواجهتك ــات  للتحدي ــم  مواجهتك ــم  صمودك
ــتفاخر به  للصعاب هو املوقف الذين تفاخرون به وس
ــئولية  ــتوى املس ــال من بعدكم، أيضا انتم بمس األجي
ــدر الذي هو  ــئولية بالق ــتوى املس ــد منا بمس كل واح
ــئوليتكم  ــتوى مس ــه فبمس ــو في ــكان الذي ه ــه امل في
ــع الفخر انتم يف  ــرشف انتم يف موق ــتوى ال انتم يف مس
ــوس هم الذين  ــم من ضعفاء النف ــع االعتزاز غريك موق
يطأطئون رؤوسهم انتم ارفعوا رؤوسكم انتم يف املوقف 
ــق انتم يف املوقف املرشف انتم يف صف الوطن انتم  املح
ــوا وال تحزنوا وأنتم  ــاىل}  وال تهن ــون قال الله تع االعل
ــف املحق  ــم يف املوق ــني { فأنت ــم مؤمن ــون ان كنت األعل
ــيخلدكم التاريخ يف الخانة التي اخرتتم ألنفسكم  وس

ان تكونوا فيها،
ــرتض عليهم ان  ــن املف ــم من م ــوس ه ــاف النف ضع
ــفق عىل  ــفق عليهم، فقط اش ــا والله ال اش ــوا ان يختف
ــيورثون اللعنة  ــم واألجيال من بعدهم النهم س أوالده
ــة  ــبب الخيان ــم بس ــن بعده ــم م ــم وأجياله ألحفاده
ــهم  ــىل انفس ــا ع ــي اقرتفوه ــة الت ــزاق والجريم واالرت
ــىل أحفاد  ــال من بعدهم وع ــيقرتفونها عىل األجي وس
ــم الخزي  ــي تؤرقنا عليه ــاة الت ــذه املأس ــم ه أحفاده
ــا هم فهم من  ــيورثونه ألحفادهم وأوالدهم ام ــذي س ال
ــذل وحالة  ــوان وحالة ال ــهم حالة اله ــاروا ألنفس اخت

االرتزاق.
ضعاف النفوس ال يعتربون قدوة أبدا ألنهم ضعاف 
ــلم  ــربراً ألي واحد منا ان يستس ــس م ــي ولي وال ينبغ
ــف نتيجة موقف معني  ــه تضع ليشء معني أو ان نفس
ــدات والتحديات  ــراءات والتهدي ــد ان اإلغ ــا اعتق فأن

تمثل بالنسبة لألستاذ الغايل والشيخ العزيز/ يحيى 
ــر عىل أي عضو  ــي اكرب ما يمكن ان تم ــيل الراعي ه ع
من أعضاء مجلس النواب فهل استسلم لها ؟ بمعنى 
ــراءات أو تهديدات ألي عضو ال  ــا يحصل من إغ ان م
ــرياً مما يحصل لهذا الشيخ العزيز  ــاوي شيئاً يس تس
ــه ومعرفته لم  ــه ووعي ــه ووطنيت ــوده وثبات ــن بصم لك
ــذا التهديد أو  ــلم له ــفل ولم يستس ــه لألس ــن رأس يح
ــه وأبت ،فال  ــيشء رفضت نفس ــب، لهذا ال ــذا الرتغي ه
ــار  ــدوة لنا يف هذا املس ــري الق ــن هو خ ــلم وليك نستس
ــون أقوياء ألن  ــب ان نك ــن يج ــار فنح ــذا املضم ويف ه
ــواب ويجب ان تكون هممنا عالية ألن  موقفنا هو الص

مسئولياتنا والتحديات علينا جسيمة وكبرية أيضا.
 بقدر ما نحن نتحمل املسئولية بقدر ما علينا تقع 
املسئولية فنحن يف موقف الصواب نتحمل املسئولية 
ــئولياتنا بالشكل املطلوب علينا من  بحق نتحمل مس
ــزاء فيما  ــا اإلخوة األع ــئوليات عليكم أيه ــن املس ضم
ــل أو يف الخارج  ــواء يف الداخ ــق ببقية زمالئكم س يتعل
ــل بزمالئه  ــده ان يتواص ــئولية كل من عن ــم مس عليك
وبأصدقائه لعل وعىس ان يرتاجعوا عن ما اتخذوه من 
ــن أخرنا بعض اإلجراءات القانونية بحق من  قرارا نح
ــن لديهم بعض املواقف لعل  هم موجودون خارج أو م
ــن نرتك لهم هذه  ــىس ان يرتاجعوا عن موقفهم نح وع
ــتطاعتكم كال  الفرصة وانتم عليكم ان تعملوا بقدر اس
ــواء يف الداخل أو يف الخارج، فيما يتعلق  مع زمالئه س
بأعضاء الداخل يف كيف ان يتم التواصل والحث عىل 
ــئوليتهم وما يعني الحضور يف  الحضور وليعرفوا مس
هذا التوقيت، كذلك فيما يتعلق باألعضاء املوجودين 
ــا يتعلق  ــق بموقفهم فيم ــد فيما يتعل ــارج هذا البل خ
ــتوى تراجعهم عن بعض املواقف ويف كثري منهم  بمس
ــع عليكم هذه  ــرشف إىل حد اآلن تق ــم م ــا زال موقفه م
املسئولية يف شد بعضكم بعض داخل قبة هذا الربملان 
واألعضاء املوجودين يف الداخل واألعضاء املوجودين 
ــوا هؤالء املتخاذلني أو املوجودين  يف الخارج وان تعّلم
ــا الخونة فذلك  ــىل الحياد ام ــارج من يقفون ع يف الخ
ــم ماهي  ــة علموه ــاً يف الوطني ــم درس ــأنهم علموه ش

الوطنية وماذا تعني الوطنية. 
ــلوك تمارسه  ــات مسلكية وس الوطنية هي ممارس
ــه النفس  ــس الطاهرة وال تمارس ــة النف ــس الزاكي النف
ــة ال تعني  ــاد والباطل ، الوطني ــي تلطخت بالفس الت
ــك فيهم ثم  ــع ثقت ــخاص تض ــاع األعمى ألش االنصي
ــن األيام يف  ــك يف يوم م ــك الزلل فرتى نفس ــريون ب يس
أحضان الغازي املعتدي عىل بلدك وأنت ال تزال تردد 
ــذه هي حالة األنعام  ــت الوطنية ه الوطنية، هذه ليس
ــن وجهتها هم  ــف مالكها وال تعرف اي ــي تميش خل الت

انعام وليسوا وطنيني هؤالء تعلموا دروساً يف الوطنية 
غري صحيحة ووضعوا ثقتهم يف أشخاص غري أسوياء 
فساروا بهم الزلل وأوقعوهم يف الخطأ حتى أضحوا يف 

أحضان هذا الغازي .
ــىل  ــدوان ع ــذا الع ــداف ه ــي اه ــون ماه ــم تعرف انت
ــتهدف  ــا اكرث مني ،العدوان جاء عىل بلدنا ال يس بلدن
ــر  ــا دون آخ ــتهدف مكون ــر ،وال يس ــخصاً دون آخ ش
ــتقاللنا  ــتقرارنا واس ــتهدفنا يف اس ــدوان أتى ليس ،الع
ــم  ــا ونحن بإس ــا ويخضعن ــد ان يركعن ــه يري ــى ألن أت
ــا هذا الهدف  ــيخ يحيى رفضن ــن كما تحدث الش اليم
ــن مصرينا وان نقرر  ــذا العدوان ،وقررنا ان نقرر نح له
ــتقرارنا وان تكون لنا ارادتنا واستقاللنا هذا  ونثبت اس
ــدوان الذي مورس  ــا وكان وراء هذا القرار الع هو قرارن
ــذا العدوان إزاء  ــد ومهما كانت نتائج ه ــق هذا البل بح
ــا لهذا القرار ال نبايل بالنتائج مهما كانت ألننا  اتخاذن
نعرف ان موقفنا هو الصواب وجميع الرشائع واألديان 
ــدات الدولية تكفل لنا حق  والقوانني واملواثيق واملعاه
ــا كانت  ــا ونحن مهم ــتقالل قرارن ــا واس ــار قرارن اختي
ــت النتائج ألننا لم نفرض  ــف مهما كان النتائج ال نأس
ــدي والله ودينه  ــوا علينا هذا التح ــدي هم فرض التح
ــذي يريدون  ــل بهذا القرار ال ــه يأبون لنا ان نقب وقرآن
ــهداء تفرض علينا ان ال نقبل  فرضه علينا ودماء الش
به وقبضات فوهات اللهب التي شاهدناها عىل أكتاف 
الشهيد حسن املليص وحذاء الشهيدة إرشاق الطالبة 
ــي يف  ــدوان وه ــتهدفها الع ــي اس ــم الت ــة نه يف مدرس
طريقها إىل املدرسة ورصاخ الطفل سميح يف محافظة 
ــة األخرية  ــال يف العرس يف الجريم ــني األطف حجة وأن
ــاء  ــذه الدم ــرة كل ه ــة غاف ــبوع يف منطق ــذا األس يف ه
ــتطيع عدها هي تأبى لنا ان نقبل  الطاهرة التي ال اس
ــؤالء الطغاة  ــلم رقابنا له ــل أو نس ــع أو نقب وان نخض
ــا تأبى لنا ذلك،  ــني، فديننا وكرامتنا وتضحيتن املجرم
ــج مهما كانت ألن  ــتعدون ومتقبلون للنتائ ونحن مس
ــا هو الصواب وموقفنا هو الصواب نحن معنيون  قرارن
ــمنا وفرضنا  ــذا الصدد بعد ان قررنا مصرينا ورس يف ه
ــزز صمودنا كال  ــا طريقنا يف كيف ان نع ــا واخرتن قرارن
ــا ايضاً نعزز  ــزز صمودنا يف دعم جبهاتن ــا لديه نع بم
ــا يف تراحمنا  ــا نعزز صمودن ــا يف وحدة صفن صمودن
فيما بيننا، فهل نحن نتصور بأن احد سريحمنا ان لم 
ــاء بقيضه وقضيضه يريد  ــنا؟ العدوان ج نرحم أنفس
ــتثني أحداً دون احد  ان يدمر األخرض واليابس ال يس
يريد ان يستهدف الجميع فنحن معنيون بهذا اليشء 
ــز اللحمة الوطنية تعزيز وحدة  بتعزيز الصمود تعزي
ــم جميعاً زعامات  ــئولية فأنت الصف وعليكم تقع املس
ــم جميعاً  ــية انت ــاً زعامات سياس ــم جميع ــة انت قبلي

ــة بكل ما  ــم جميعاً رجال دول ــة انت ــات اجتماعي زعام
ــئولية كبرية يف عدة اتجاهات  تعنيه الكلمة عليكم مس
ــق  ــا يحق ــاع يف اإلدارة يف كل م ــة يف االجتم يف السياس
ــة ووحدة  ــدة الكلم ــا يعزز وح ــود يف كل م ــذا الصم ه
ــم حجمكم  ــئولية تقع بحك ــم هذه املس ــف فعليك املوق
ــايل فارفعوا الهمم ووحدوا  ــم يف هذا الوطن الغ وموقعك
ــذا املجتمع  ــوا االختالالت وعلموا ه الصفوف وعالج
دروساً يف كيف نتسامى عىل الجراح يف كيف نتسامح 
ــاً ونحرص  ــا الثانوية أيض ــع عن القضاي ــف نرتف يف كي
ــي تجعلنا  ــي تجمع بيننا الت ــواء الت عىل الكلمة الس
ــا الخاصة  ــوق كل أجندتن ــاً ف ــم اليمن عالي ــع اس نرف
ــم اليمن ليكون  ــد ان نرفع اس ــخصية فنحن نري والش
اليمن هو مرشوعنا املوحد تبقى انتماءاتنا لكن لدينا 
ــرشوع موحد الذي نحن معنيون بأن نبذل من اجله  م
ــزز الصمود  ــن، يف كيف نع ــا انه اليم ــا ودماءن أرواحن
الذي يرفع اسم اليمن عالياً كيف يستقل اليمن كيف 
ــذي كانوا يريدون  ــن من قائمة الوصاية ال نخرج اليم
ــا علينا نتجه أيضا للبناء ونتجه للصالح  ان يفرضوه
ــم الجبهات  ــات وندع ــزز الجبه ــد الصفوف ونع نوح
نحلحل اإلشكاالت واالختالالت أيضا هذه مسئوليتنا 

فالفرصة ال تزال سانحة لدينا.
ــرص كثرية واملجاالت متاحة علينا ان نجد   لدينا ف
ــتويات عىل  ــط ،الفرص ما زالت كثرية عىل كل املس فق

املستويات العسكرية والسياسية واإلدارية وغريها.
ــانحة لدينا ولن تؤثر فينا ولن تطأطئ   الفرصة س
ــل هنا أو هناك  ــات ميدانية تحص ــنا أي اخرتاق رؤوس
ــا معينة  ــن جغرافي ــن اجل جزء م ــارب م ــن ال نح نح
ــاٍل لدينا فممكن  ــرب من هذا البلد غ ،صحيح ان كل ش
ــن املجاالت  ــة يف كثري م ــك فرص متاح ــون هنال ان تك
ــل هنا أو  ــكرية، أي اخرتاق يحص ــاك خيارات عس هن
ــرتد ان  هناك ال يؤثر عىل معنوياتنا فالجغرافيا ستس
ــة ان بقي  ــت لدينا العزيم ــا اإلرادة ان بقي ــت لدين بقي
لدينا التحدي ان بقي لدينا الصمود فنحن نستعد ان 
ــرص يف كل املجاالت بإذن  ــول كل الصعوبات إىل ف نح
ــات ممكن ان نحولها  ــبحانه وتعاىل كل التحدي الله س
ــري  إىل مجاالت متاحة فعىل بركة الله نواصل هذا املس
ــة هيئة مجلس النواب برئاسة  وأنتم هنا بقيادة رئاس
ــيل الراعي  ــايل املناضل /يحيى ع ــيخ العزيز الغ الش
الذي نستأنس بالقرب منه فهو رجل صمود من أبناء 
هذا البلد الذي نعتز بها ونفتخر بها أيضا كذلك بقية 
ــم الفخر انتم  ــة وانتم جميعاً انت ــاء هيئة الرئاس أعض
ــأل الله أن يثبتنا ملا فيه طاعته ورضاه وان  ــند اس الس
يرحم شهداءنا ويرحم جرحانا وأن ينرص مجاهدينا .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ــب رئيس مجلس النواب األخ يحيى  من جانبه رح
ــيايس األعىل.. مؤكدا  عيل الراعي برئيس املجلس الس
ــيايس  ــيكون عوناً للمجلس الس أن مجلس النواب س
ــة كافة  ــي يف مواجه ــاذ الوطن ــة اإلنق ــىل وحكوم األع

التحديات والتصدي للعدوان والحصار.
ــتمع مجلس النواب يف جلسته  من جهة أخرى اس
ــة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي  أمس برئاس
ــأن  ــيايس األعىل بش ــس الس ــس املجل ــالة رئي إىل رس
ــاء صندوق مكافحة  مالحظته عىل مرشوع قانون إنش
ــان املقر من املجلس، وتمت إحالتها إىل اللجنة  الرسط
ــأنها إىل  ــالة وتقديم الرأي بش ــة الرس املختصة لدراس

املجلس.
ــس  ــس مجل ــالة رئي ــس إىل رس ــتمع املجل ــا اس كم
ــحب مرشوع قانون االتصاالت  الوزراء بشأن طلب س

املعروض عىل املجلس، ووافق املجلس عىل الطلب.
ــتمع مجلس النواب إىل رسالة الحكومة بشأن  واس
ــات النافذ رقم  ــون التأمين ــل بقان ــىل العم ــة ع املوافق
ــنة 1991م حتى يتم البت يف مرشوع القانون  (26) لس
ــا إىل اللجنة  ــم إحالته ــل املجلس، وت ــد من قب الجدي

املختصة.
ــتمع املجلس أيضا لرسالة الحكومة بشأن  كما اس
ــوم  ــاز البالغة 50 طناً من الرس ــاء كمية الغ ــب إعف طل
ــف  والتكالي ــد  العوائ ــة  وكاف ــة  والرضيبي ــة  الجمركي
ــت إحالتها إىل اللجنة  ــرى الخاصة بالدولة، وتم األخ

املختصة.
ــتعراض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــات  ــد جلس ــيواصل عق ــره وس ــابق وأق ــرضه الس مح

أعماله اليوم االثنني بمشيئة الله تعاىل.
ــاط رئيس املجلس  إىل ذلك التقى األخ مهدي املش
ــة ملحافظة  ــة الربملاني ــس بالكتل ــيايس األعىل أم الس
ــس النواب األخ يحيى  الحديدة، بحضور رئيس مجل
عيل الراعي وعضو املجلس السيايس األعىل سلطان 

السامعي.
ــانية  ــة األوضاع اإلنس ــرى خالل اللقاء مناقش وج
ــتمرار العدوان والحصار وتصعيده  املتفاقمة جراء اس
األخري يف الساحل الغربي وما خلفه ذلك من آثار عىل 

مختلف املستويات بمحافظة الحديدة.
وتطرق اللقاء إىل أهمية دور أعضاء مجلس النواب 
ــاف والتالحم والتصدي  ــة يف تعزيز االصطف باملحافظ
ملخططات العدوان وكذا دورهم يف تلبية تطلعات أبناء 
ــات يف ظل التحديات  ــاريع والخدم املحافظة من املش

التي فرضها العدوان والحصار.
ــاط بالحارضين..  ــس املش ــب الرئي ــاء رح ويف اللق
ــواب من  ــاء مجلس الن ــاء أعض ــة لق ــريا إىل أهمي مش
ــول متطلبات  ــتماع إليهم ح ــة الحديدة لالس محافظ
ــد العدوان وما يفرضه  ــة خاصة يف ظل تصعي املحافظ

من حصار جائر.
ــكر  من جانبهم عرب أعضاء مجلس النواب عن الش
ــة  ــذه الفرصة ملناقش ــىل إتاحة ه ــاط ع ــس املش للرئي

األوضاع باملحافظة.
ــن تتطلب  ــر بها الوط ــي يم ــة الت ــدوا أن املرحل وأك
ــن الوطن  ــاع ع ــؤولية للدف ــل املس ــع تحم ــن الجمي م
ــا يرتكبه  ــريين إىل م ــباته.. مش ــىل مكتس ــاظ ع والحف
ــن جرائم يندى لها جبني  ــف العدون ومرتزقته م تحال

اإلنسانية.
ــتمرار الصمود والثبات يف  وجددوا التأكيد عىل اس
مواجهة العدوان والتصدي لجحافل الغزو واالحتالل 
ــاء  أبن أن  إىل  ــريين  مش ــات..  التضحي ــت  كان ــا  مهم
ــباقني  ــية الس ــدة كما عهدتهم القيادة السياس الحدي
ــع قضايا الوطن ورفد الجبهات ملواجهة  واملتفاعلني م

العدوان وإفشال مخططاته.
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