
0303 أخبار وتقارير

ــلحة  ــم أبناء مديريات املربع الرشقي وقفة قبلية مس نظ
ــدوان ومرتزقته  ــم الع ــداً  بجرائ ــري العام وتندي ــاً للنف إعالن
ــعة  ــن باملجازر البش ــس منددي ــاح أم ــز صب ــة تع بمحافظ
ــا طريان  ــانية التي يرتكبه ــق اإلنس ــة بح ــم املروع والجرائ
ــي  األمريكي املتواصلة  ــعودي اإلمارات تحالف العدوان الس
ــم تزيد املزيد  ــعب اليمني   كون هذه الجرائ ــىل أبناء الش ع
من السخط والغضب من قبل أبناء اليمن وتعزز من قوتهم 
ــتكربين يف األرض  ــة الطواغيت واملس ــم يف مواجه وصموده
ــعب اليمني إال صمودا  وان ن هذه الجرائم لن تزيد من الش

وإرصارا يف مواجهة العدوان .
ــام  ــم أم ــم وثباته ــدوا صموده ــة أك ــارضون يف الوقف الح
ــعودي ومنافقيهم، معلنني  ــدوان األمريكي الس همجية الع
ــال واملال  ــات القتال بالرج ــد جبه ــتعدادهم الكبري لرف اس

والعتاد وتلقني الغزاة أقىس الدروس. 
ــعب اليمني األحرار والرشفاء   ودعا الحارضون أبناء الش
ــن العزة والكرامة  ــالن النفري العام والتوجه إىل ميادي إىل إع

للدفاع عن الوطن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
إزاء  ــي  والعامل ــي  العرب ــت  الصم ــاركون  املش ــتنكر  واس
ــية بحق أبناء الوطن،  العدوان الظالم وارتكابه جرائم وحش
ــن يوهن من  ــت العالم ل ــدوان وصم ــم أن الع ــط تأكيده وس
ــيادة  ــم وصالبتهم يف مواصلة معركة الدفاع عن س عزيمته
ــر وردع كل الغزاة  ــه حتى النرص، ودح ــن وكرامة أبنائ الوط

واملنافقني بما فيهم قرن الشيطان.
ــتاذ/منصور  ــام املحافظة االس ــرض الوقفة  مرشف ع  ح
ــى الجنيد   ــيخ يحي ــورى الش اللكومي وعضو مجلس الش
ــة وأعضاء للمجلس اإلرشايف  ــلطة املحلي وممثلون عن الس
ــع الرشقي  ــائخ وأعيان املرب ــه باملحافظة  ومش ــار الل ألنص
ــوع غفرية من  ــة وجم ــخصيات االجتماعي ــن الش ــدد م وع

املواطنني.
ــس وقفة  ــدة محافظة تعز أم ــة الراه ــت بمدين كما نظم
ــة للتنديد بما يرتكبه مرتزقة العدوان بمنطقة الخزجه  قبلي
ــاكات واعتداءات عىل  ــة حيفان من انته ــاور يف مديري باألث

املنازل واختطاف املواطنني.
ــارك فيها مرشف  ــي ش ــة الت ــاركون يف الوقف ــن املش وأعل
املحافظة منصور اللكومي ووجهاء وأعيان وجمع من أبناء 
ــري العام ورفد  ــامع، النف ــات صرب وخدير والصلو وس مديري

الجبهات باملال والرجال ملواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
ــز عبدالله عالو  ــل محافظة تع ــن وكي ــت كلمات م وألقي
ــد وكلمة  ــور يحيى الجني ــورى الدكت ــس الش ــو مجل وعض

ــا ومرشف  ــيخ رضوان املحي ــا الش ــائخ ألقاه ــاء واملش العلم
مديرية حيفان مازن الكرار .. أكدت وقوف الجميع مع أبناء 
ــن يرتكبون هذه  ــدوان الذي ــة مرتزقة الع ــان يف مواجه حيف

األعمال واملمارسات اإلجرامية.
ــن هتك  ــه م ــة الخزج ــدث بمنطق ــا ح ــاروا إىل أن م وأش
ــيدين  ــني لن يمر مرور الكرام .. مش ــراض وترويع اآلمن لألع

بدور أبناء حيفان يف مواجهة مرتزقة العدوان.
ــة املحويت  ــة الخبت بمحافظ ــاع بمديري ــش اجتم وناق
ــد والتعبئة لرفد  ــتمرار الحش ــس الجوانب املتعلقة باس أم

جبهات البطولة.
ــد الويل  ــر املديرية أحم ــم مدي ــاع الذي ض ــد االجتم وأك
ــة  التنفيذي ــب  املكات ــدراء  وم ــيل  املح ــس  املجل ــاء  وأعض
ــىل أهمية تعزيز  ــائخ والوجهاء، ع والقيادات األمنية واملش
االصطفاف إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان ومؤامرات.

وشدد االجتماع عىل أهمية دور الوجهاء والعقال يف رفد 
جبهات العزة والبطولة باملال والرجال.

ــس فعالية  ــة إب أم ــة بمحافظ ــب الثقاف ــم مكت ــا نظ كم
ــة، يف إطار الفعاليات املنددة بجرائم العدوان، أحياها  ثقافي

نخبة من شعراء املحافظة .
ــي وجمال  ــل الحرضم ــعراء نبي ــدم الش ــة ق ويف الفعالي
ــعرية تناولت الواقع  ــل قصائد ش ــي وجميل الكام الجماع

الذي يمر به الوطن جراء العدوان والحصار.

وعرج الشاعر نبيل الحرضمي عىل الذكرى الـ19 لرحيل 
ــد الله الربدوني متناوًال عدداً مما جاء يف  األديب واملفكر عب

قصائده ومؤلفاته املعربة عن معاناة وقضايا الوطن.
ــة إىل  ــم يف الفعالي ــن مداخالته ــاركون ضم ــرق املش وتط
ــا يقارب أربع  ــعب اليمني منذ م ــدوان بحق الش جرائم الع

سنوات والصمت الدويل املخجل تجاهها.
ــد القادر البناء،  ــاعر عب حرض الفعالية التي أدارها الش

عدد من الشعراء واألدباء واملثقفني باملحافظة.
ــو اإلدارة املحلية بمحافظة ذمار أمس قافلة  وقدم موظف
ــني يف  ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج ــا للجي ــة دعم غذائي

جبهات البيضاء.
ــعار "ويف ذلك  ــت ش ــريت تح ــة التي س ــوت القافل واحت
ــن األغنام واثنني  ــا م ــون". عىل 66 رأس فليتنافس املتنافس

أثوار ومواد غذائية متنوعة .
ــني  ــيري القافلة أكد محافظ ذمار محمد حس وخالل تس
ــتمرار أبناء املحافظة يف رفد الجبهات بالرجال  املقديش اس
ــعبية  ــم ودعم الجيش واللجان الش ــوال وقوافل الدع واألم

املرابطني يف مختلف الجبهات .
ــينا لعدة قوافل يتم  ــار إىل أن هذه القافلة تأتي تدش وأش
ــالل األيام  ــيريها إىل الجبهات خ ــري لتس ــداد والتحض اإلع

القليلة القادمة.
ــة  ــم يف مواجه ــة وتضحياته ــاء املحافظ ــن دور أبن وثم

ــتمرار يف رفد  ــال مخططاته.. داعيا إىل االس العدوان وإفش
ــن صمود  ــا يعزز م ــال بم ــاد وامل ــال والعت ــات بالرج الجبه

املرابطني يف مواجهة العدوان.
ــجاعة عيىس  ــاد محافظ ذمار باملوقف البطويل وش وأش
ــو قاصف ) الذي تصدى بالحجارة لعدد  عيل عبدالله ( اب
ــم من موقع يف جبهة  ــة العدوان وتمكن من دحره من مرتزق

ناطع بالبيضاء.
واعترب هذا املوقف الشجاع مصدر فخر واعتزاز ويجسد 
ــجاعة املقاتل اليمني صمود الجيش واللجان الشعبية  ش

يف مقاومة العدوان بكل الوسائل املتاحة .
رافق القافلة مدير مكتب الواجبات الزكوية ماجد التينه 
ــر الرشكة العامة إلكثار بذور البطاطس همدان األكوع  ومدي
ــؤون القبائل يحيى غيالن وعدد من  ومدير فرع مصلحة ش

وجهاء وأعيان قبيلة آنس.
اىل ذلك أكد اجتماع للمكتب التنفيذي واملجلس املحيل 
ــم بأعمال املحافظ  ــة القائ بمحافظة الحديدة أمس برئاس
محمد عياش قحيم أن العدوان يتالعب بالورقة االقتصادية 

لتحقيق ما عجز عن تحقيقه بالعدوان والتصعيد.
وحمل االجتماع املشرتك  الذي حرضه أمني عام املجلس 
ــس لجنة  ــوزي ورئي ــيل الق ــيل بن ع ــة ع ــيل للمحافظ املح
ــليمان حلييص ووكالء  الخدمات باملجلس املحيل محمد س
ــئولية املجازر واإلبادة  ــة دول تحالف العدوان مس املحافظ

ــة وآخرها  ــآت والبنى التحتي ــتهداف املنش الجماعية واس
تدمري آبار املياه يف جزيرة كمران وآبار مياه البيضاء بمدينة 

الحديدة.
كما دعا األمم املتحدة إىل تحمل املسؤولية جراء النقص 
ــردي األوضاع  ــة وت ــتلزمات الطبي ــة واملس ــاد يف األدوي الح

الصحية.
ــام بالزراعة والتوجه  ــاب االجتماع باملزارعني االهتم وأه
ــض  ــة وتعوي ــل املختلف ــة املحاصي ــع بزراع ــاد للتوس الج
ــن الحبوب  ــاء الذاتي م ــق االكتف ــدوان لتحقي ــا دمره الع م

والفواكه والخرضوات.
ــم الزراعي  ــني املوس ــة بتدش ــر تهام ــة تطوي ــه هيئ ووج
الجديد وتذليل الصعوبات أمام املزارعني لتحقيق األهداف 

املنشودة.
ــش  الجي ــطرها  ــي يس الت ــوالت  البط ــاع  ــا االجتم وحي
ــارات يف جبهة  ــه من انتص ــعبية وما يحققون ــان الش واللج
ــات يف مواجهة العدوان  ــاحل الغربي ومختلف الجبه الس

ومرتزقته.
ــم الجبهات باملال  ــيد ودع ودعا قبائل املحافظة للتحش
ــى تحقيق  ــات حت ــة يف املديري ــتمرار التعبئ ــال واس والرج
ــي هبت للدفاع  ــف كافة القبائل الت ــيدا بمواق النرص .. مش
ــاحل الغربي يف  عن املحافظة والوقوف إىل جانب أبناء الس

معركتهم ضد العدوان.

دعت الى النفير العام ورفد الجبهاتدعت الى النفير العام ورفد الجبهات

صنعاء / سبأ 
ــم املتحدة  ــة األم ــت منظم دع
ــف  ــف" إىل وق ــة " يونيس للطفول
ــارات الجوية والهجمات عىل  الغ
ــة التحتية املدنية  املدنيني والبني
ــىل الفور ودون قيد أو  يف اليمن ع
رشط، لحماية حياة األطفال عىل 

األقل.
ــة  التنفيذي ــرة  املدي ــت  وقال
ــف هرنييتا فور يف بيان  لليونيس
يف  ــالم  الس ــات  محادث ــية  عش
اليمن " أطفال اليمن بحاجة إىل 
التعايف إنهم بحاجة إىل العدالة، 
ــم،  ــالم دائ ــة إىل س ــم بحاج إنه

اآلن".
ــراف  األط ــث  أح  " ــت  وأضاف
ــن املتوقع أن  ــن م ــن، الذي يف اليم
ــالم  الس ــات  ملحادث ــوا  يجتمع
ــنوات،  ــرة األوىل منذ ثالث س للم
إىل  ــم،  حلفائه إىل  ــة  باإلضاف
ــال يف صميم  ــع حماية األطف وض

املناقشات والنتائج ".
ــا فور إىل العمل  ودعت هرنييت
ــول اآلمن  ــل ضمان الوص من أج

ــع األطفال  ــد إىل جمي ــري املقّي غ
ــادئ  للمب ــاً  وفق ــني،  املحتاج
ــياً مع القانون  ــانية وتمش اإلنس
ــاني الدويل وقانون حقوق  اإلنس

اإلنسان.
ــد أكرث من ثالث  ــدت أنه بع وأك
ــنوات من القتال، أصبح وضع  س
ــوأ، وليس  ــال يف اليمن أس األطف

أفضل.
ــار البيان إىل أن الخدمات  وأش
ــكاد تعمل والبلد  االجتماعية بال

ــني أو  ــاب قوس ــح ق ــه أصب بأكمل
ــا لم يتلق  ــن االنهيار، كم أدنى م
ــة رواتبهم  ــي الدول ــب موظف أغل

منذ سنتني تقريباً.
ــة  التحتي ــة  البني أن  ــح  وأوض
املدنية الضعيفة بالفعل تعرضت 
للهجوم بما يف ذلك شبكات املياه 
واملدارس واملرافق الطبية .. مبيناً 
ــلع  ــاك نقصاً حاداً يف الس أن هن

األساسية.
ــف  اليونيس ــرة  مدي ــت  وتابع

ــذه الخدمات،  ــار ه ــا تنه "عندم
ــن  م أول  ــم  ه ــال  األطف ــون  يك
ــض النظر عن  ــم غ ــي، إذ يت يعان
ــة بالصحة  ــم املتعلق احتياجاته

والتعليم والحماية ".
ــم  ل ــا  "م ــول  بالق ــت  واختتم
ــذه  ه ــري  تأث ــإن  ف اآلن،  ــرك  نتح
ــاً  جميع ــيالحقنا  س ــرب  الح
ــة، وحتى لو انتهى  ألجيال قادم
ــتغرق األمر  ــرصاع اليوم، سيس ال

سنوات إلعادة بناء البالد ".

صنعاء/ سبأ 
ــؤون  ــيق الش التقى رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنس
اإلنسانية الدكتور القاسم عباس أمس نائب املمثل املقيم 

ملنظمة اليونيسف يف اليمن الدكتور شريين فاراكي.
ــرى خالل اللقاء الذي حرضه رئيس جامعة صنعاء  ج
ــالب  ــج الط ــرشوع دم ــة م ــار، مناقش ــد دغ ــور أحم الدكت
ــني يف املجتمع وإعطائهم مقاعد دراسية من 50 –  املهمش
ــنويا مع  60 مقعداً مجانياً يف جامعة صنعاء تخصص س

تسكينهم يف السكن الجامعي.
وأكد الدكتور القاسم أن مرشوع دمج الطالب املهمشني 
ــل  ــن أج ــوة م ــياً وخط ــوراً أساس ــرب مح ــع يعت يف املجتم

ــذه األرسة تدفع أبناءها نحو  ــم باملجتمع وجعل ه إرشاكه
املدارس والجامعات.

ــن يتغري إال  ــني يف اليمن ل ــع املهمش ــار إىل أن وض وأش
ــاد أعمال  ــيمكنهم من إيج ــم الذي س ــاق بالتعلي بااللتح

تضمن لهم مصادر دخل مناسبة.
ــي منها جامعة  ــاكل كبرية تعان ولفت إىل أن هناك مش
ــن  ــة م ــة متكامل ــرشوع حزم ــون امل ــد أن يك ــاء والب صنع
ــذي يواجه ضعف  ــكن الجامعي ال ــع تأهيل الس الدعم م
ــبب بظهور  ــاء ما تس ــع انقطاع امل ــة م ــات خاص بالخدم

حاالت مصابة بالكولريا .
ــار رئيس جامعة صنعاء إىل أن املرشوع يعترب  فيما أش

ــدم يف مجاالت  ــي تق ــالت الت ــث التدخ ــن حي ــًال م متكام
ــاعدة  ــم بالتمويل األصغر مس ــالب وربطه ــة للط مختلف

مقابل العمل.
ــرة املرشوع رعاية  ــريين " فك من جانبه قال الدكتور ش
ــد تدريبهم،  ــني بع ــة من املهمش ــن -20 30 حال ــاالت م ح
ــاء  وإعط ــاج  االحتي ــة  معرف ــل  أج ــن  م ــح  املس ــري  يج
ــاعدة  ــتطيع مس ــذه الفئة من أجل أن تس ــاعدات له مس

نفسها وتعزز عندها القدرة عىل الصمود".
ــن  ــنان الدكتور محس ــد كلية األس ــاء عمي ــرض اللق ح
ــي منصور  ــة االجتماع ــدوق الرعاي ــر صن ــزي ومدي الحم

القباطي والدكتورة هدى العماد.

رئيس هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسفرئيس هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسف

صنعاء / سبأ 
ــباب اليمني  ــاء ائتالف الش ــهر بصنع أش
ــة املعوقات  ــدوة حول دراس ــالم ، بعقد ن للس
ــابقة  ــت املفاوضات اليمنية الس التي صاحب

وكيفية تجاوزها.
ــذي  التنفي ــر  املدي ــارت  أش ــدوة  الن ويف 
ــة  ــالم فاطم ــي للس ــباب اليمن ــالف الش الئت
ــد تلبية  ــهار االئتالف يع ــف إىل أن إش الرشي
ــن  ــروب م ــه الح ــذي أنهكت ــن ال ــداء الوط لن
ــالم  ــق الس ــباب يف تحقي ــة الش ــق رؤي منطل
ــاركة يف إيقاف الحرب ودعم املفاوضات  واملش

القادمة يف جنيف.
ــيس  تأس ــن  م ــدف  اله أن  إىل  ــت  ولفت

االئتالف تأهيل القيادات الشابة وإرشاكها يف 
ــاعدة  املباحثات القادمة كلجان ضبط للمس

يف إيجاد حلول تريض الجميع.
ــم  ــالف يض ــف أن االئت ــت الرشي وأوضح
ــباباً من مختلف أطياف املجتمع من كافة  ش
ــاركة  ــيع املش ــة لتوس ــات الجمهوري محافظ
ــال صوتهم للعالم إليقاف  الفاعلة لهم وإيص

الحرب وتحقيق السالم يف اليمن.
ــتعرضت عضو لجنة املفاوضات  فيما اس
ــة  تجرب ــيد  الس ــة  فائق ــت  والكوي ــف  بجني
ــراج اليمن من األزمة  املفاوضات الصعبة إلخ

الراهنة وإيقاف العدوان ورفع الحصار.
ــاوض يف جنيف  ــارت إىل أن الوفد املف وأش

والكويت خالل الفرتة املاضية ذهب للتفاوض 
ــف والدمار  ــي تتعرض للقص ــاء الت من صنع
ــار اليمن  ــرب وإعادة أعم ــاف الح ــة إيق برؤي

والتفاوض عىل حلول شاملة.
ــق  الفري أن  ــيد  الس ــة  فائق ــت  وأوضح
ــل عىل عاتقه  ــاوض يف تلك الجوالت حم املف
ــدم  ــني وع ــوق اليمني ــة حق ــؤولية حماي مس
ــم وتحقيق  ــش الكري ــق العي ــن ح ــازل ع التن
ــات  املفاوض إن   " ــت  وقال  .. ــالم  والس ــن  األم
خاللها لم تنجح لوجود العديد من العراقيل، 
ــن 18 دولة  ــون م ــدوان املك ــرف الع ــا ط ومنه
ــات  املفاوض ــاح  نج ــة  إعاق إىل  أدى  ــذي  وال
وإيقاف الحرب والوصول إىل حلول مرضية".

وعربت عن أملها يف أن تتوفر للمفاوضات 
ــق  ــل لتحقي ــرص أفض ــف ف ــة يف جني القادم
ــرب والوصول  ــن وإيقاف الح ــالم يف اليم الس
ــرية  ــول مرضية لجميع األطراف .. مش إىل حل
ــرب التواصل  ــباب ع ــاركة الش ــة مش إىل أهمي
ــق  ــز تحقي ــاعدة يف تعزي ــي للمس االجتماع

حلول للمفاوضات القادمة.
ــتفيض من  ــت الندوة بالنقاش املس وأثري
ــة  ــات القادم ــول املفاوض ــاركني ح ــل املش قب
ــدوة لجان  ــاركون يف الن ــّكل املش بجنيف، وش
ــي  يوم ــكل  بش ــات  املفاوض ــة  ملتابع ــط  ضب
وعرض النقاشات التي تتم فيها والنتائج أوال 

بأول عىل الرأي العام.

إشهار ائتالف الشباب اليمني للسالم خالل ندوة حول المفاوضات القادمة بجنيفإشهار ائتالف الشباب اليمني للسالم خالل ندوة حول المفاوضات القادمة بجنيف

اليونيسف تدعو إلى وقف الغارات الجوية والهجمات اليونيسف تدعو إلى وقف الغارات الجوية والهجمات 
على المدنيين في اليمن فورًاعلى المدنيين في اليمن فورًا

صنعاء / سبأ
ــة  الفني ــة  اللجن ــت  واصل
ــتقبال  اس ــورى  الش ــس  بمجل
ــة  لعضوي ــحني  املرتش ــات  طلب
ــاد  الهيئة الوطنية ملكافحة الفس
يف  ــة  القانوني ــري  للمعاي ــاً  وفق
ــر فيهم معايري  ــار ممن تتوف اختي
ــاءة والنزاهة وتتفق  ــربة والكف الخ
ــة  ــع طبيع ــة م ــم العلمي مؤهالته

عمل الهيئة.
وأكدت اللجنة الفنية بمجلس 
ــكرتارية  ــة الس ــورى أن لجن الش
ــات  طلب ــتقبال  باس ــة  الخاص
ــة  الهيئ ــة  لعضوي ــحني  املرتش
الوطنية ملكافحة الفساد ستنهي 
ــادم املوافق9  ــد الق ــا األح أعماله
سبتمرب 2018م بعد انتهاء الفرتة 
املحددة الستقبال ملفات طالبي 

الرتشيح لعضوية الهيئة.
ووفقا للقانون رقم " 39 " لسنة 
2006م بشأن مكافحة الفساد فإن 
ــاد  الهيئة الوطنية ملكافحة الفس
ــول لها  ــا املأم ــتضطلع بدوره س
ــتثنائية  ــذه املرحلة االس خالل ه
ــتنادا إىل  التي يمر بها الوطن اس

ــون،  ــاً للقان ــة وفق ــا املناط مهامه
ــفافية  ــاء مبدأ الش ــك يف إرس وذل
ــالت االقتصادية واملالية  يف املعام
الوصول  ــن  ــا يضم ــة بم واإلداري
إىل اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد 
ــتخدام  ــة واالس ــكات الدول وممتل

األمثل لها.
ــام الهيئة أيضاً  ــا أن من مه كم
ــات  ــات ومنظم ــجيع مؤسس تش
املجتمع املدني للمشاركة الفاعلة 

ــاد  الفس ــة  محارب يف  ــطة  والنش
ــراد املجتمع بمخاطره  وتوعية أف

والتوعية بأساليب الوقاية منه.
ــتواصل اللجنة الفنية  هذا وس
ــجيل اإللكرتوني  ــا بالتس أعماله
ــة اإللكرتونية" الخاصة  "املصفوف
ــحني الذين سلموا  بأسماء املرتش
ــة  اللجن إىل  ــم  ووثائقه ــم  ملفاته
ــات  طلب ــتقبال  باس ــة  املكلف

الرتشيح لعضوية الهيئة.

تواصل استقبال طلبات المترشحين تواصل استقبال طلبات المترشحين 
لعضوية هيئة مكافحة الفسادلعضوية هيئة مكافحة الفساد

صنعاء - سبأ 
ــوى العدوان  ــة إن ق ــت وزارة الخارجي قال
ــن  ــي م ــد الوطن ــع الوف ــل ملن ــع العراقي تض

املشاركة يف مشاورات جنيف.
ــا  ــادر عنه ــان ص ــوزارة يف بي ــت ال وأضاف
ــت فيه القيادة  ــس " يف الوقت الذي تعامل أم
ــة يف حكومة  ــات املختص ــية والجه السياس
ــة وإيجابية عالية  اإلنقاذ الوطني بكل جدي
ــني العام  ــاص لألم ــوث الخ ــود املبع ــع جه م
لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث لعقد 
ــتكملنا كافة  ــد أن اس ــاورات جنيف وبع مش
ــع فريق األمم  ــيق الالزم م اإلجراءات والتنس
املتحدة وأصبح وفدنا الوطني جاهزا للسفر 
فوجئنا بوضع عراقيل من قبل قوى العدوان 
ــرة عمانية  ــيري طائ ــدم منح ترخيص لتس بع
ــادة لنقل  ــيلة اآلمنة واملعت ــا الوس -باعتباره
ــم طلب ذلك كجزء  ــا الوطني- بعد أن ت وفدن
ــو املعتاد يف  ــيق وكما ه ــم والتنس ــن التفاه م
ــاورات السياسية وذلك  كل املفاوضات واملش
بهدف عرقلة وفدنا من املشاركة يف مشاورات 

جنيف ".
وأشار البيان إىل أن هذه العراقيل من قبل 
تحالف العدوان تأتي بعد أن كان يراهن عىل 

ــالل التصعيد  ــاركة من خ ــا لرفض املش دفعن
ــة الجبهات  ــىل األرض ويف كاف ــكري ع العس
ــني واألطفال  ــق املدني ــازر بح ــكاب املج وارت
ــاورات  للمش ــري  التحض ــدء  ب ــع  م ــا  تزامن

واإلعالن عنها.

وتابع " ولعلها لم تكن صدفة حني تزامنت 
البداية األوىل ملوجة هذا التصعيد مع إحاطة 
ــن والتي  ــام مجلس األم ــوث األخرية أم املبع
ــادس من سبتمرب موعدا  تضمنت إعالن الس

للمشاورات يف جنيف" .

وقال" إن خارجية حكومة اإلنقاذ الوطني 
وهي توضح للرأي العام يف الداخل والخارج 
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــتخفاف  االس ــم  حج
بالجهود األممية وسعيهما لنصب العراقيل 
ــاركة يف مشاورات جنيف  للحيلولة دون املش
ــرب عن  ــا تع ــص، فإنه ــم ترخي ــا تقدي ومنعه
ــي إىل اليمن  ــود املبعوث األمم ــا لجه تقديره
ــاورات  املش ــاح  إلنج ــادة  الج ــه  ومحاوالت
ــود إىل وقف  ــاملة تق ــات ش ــة ملفاوض كمقدم
ــىل بالدنا وفك الحصار  ــدوان غري املربر ع الع

من خالل حل عادل وشامل ومستدام" .
ــن أملها يف أن  ــة ع ــربت وزارة الخارجي وع
ــع الدويل  ــدة ومعها املجتم ــوم األمم املتح تق
ــح ترخيص  ــوى العدوان ملن ــط عىل ق بالضغ
ــي من  ــد الوطن ــل الوف ــة تنق ــرة عماني لطائ
ــا  ــاً مل ــاً تجنب ــه أيض ــن عودت ــاء وتضم صنع
حصل يف جوالت سابقة من بقاء الوفد عالقاً 

يف مسقط ألكرث من ثالثة أشهر .
واختتمت بالقول " نؤكد أن خيارنا الدائم 
ــة  ــىل الرشاك ــم ع ــالم القائ ــو الس ــت ه والثاب
ــيادة  ــن موحد كامل الس ــل يم ــة يف ظ العادل
وعىل استعدادنا املتواصل بالتعاون املستمر 

مع املبعوث األممي إىل اليمن " .

وزارة الخارجية: قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد وزارة الخارجية: قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد 
الوطني من المشاركة بمشاورات جنيفالوطني من المشاركة بمشاورات جنيف
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