
0303 أخبار وتقارير

صنعاء /الثورة/ سبأ 
ــيايس األعىل قوى  ــؤول يف املجلس الس ــدر مس حمل مص
ــاركة يف  ــؤولية عرقلة انتقال الوفد الوطني للمش العدوان مس

مشاورات جنيف.
ــبأ)  إن قوى العدوان الزالت  وقال املصدر يف ترصيح لـ (س

ترفض منح ترخيص لطائرة عمانية لنقل الوفد الوطني".
ــة عىل  ــية حريص ــادة السياس ــدر إىل أن القي ــار املص وأش
ضمان أمن وسالمة الوفد وذلك نتيجة التجارب السابقة التي 
ــلس  ــان انتقال آمن وس ــم املتحدة عن ضم ــزت فيها األم عج
ــه من الكويت ملدة  ــد الوطني وعجزت عن الرتتيب لعودت للوف

ثالثة أشهر قضاها يف مسقط.
ولفت املصدر إىل أنه من املؤسف أن يتكرر هذا العجز بعدم 
ــل الوفد .. مؤكدا أن ذلك  ــدرة عىل توفري طائرة عمانية لنق الق
ــدوان بفتح  ــىل إلزام قوى الع ــاه قدرتها ع ــد من القلق تج يزي
مطار صنعاء أو تبادل لألرسى بصورة كاملة يف ظل تلكؤ قوى 
العدوان تجاه أبسط القضايا املتمثلة يف االنتقال بطريان آمن 

للوفد الوطني إىل جنيف.
كما أكد املصدر تمسك املجلس السيايس األعىل بالعملية 
ــالم وكل الجهود التي تبذل  ــية وترحيبه بجهود الس السياس
من أجل عقد املشاورات واملفاوضات السياسية ويف مقدمتها 

جهود املبعوث األممي مارتن غريفيث.
ــدوان للوفد  ــواب عرقلة دول تحالف الع ــس الن وأدان مجل

الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف.
ــح مجلس النواب يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية  وأوض
ــتمرة يف عرقلة أي جهود تهدف  ــبأ) أن دول العدوان مس (س
ــالم يف اليمن ويف هذا السياق واصلت عرقلة الوفد  إلحالل الس

الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف.
ــىل  ــت واإلرصار ع ــىل التعن ــدوان ع ــت دول الع ــال " دأب وق
ــق  ــزال تعي ــالم ومات ــود الس ــة جه ــدوان وعرقل ــة الع مواصل
ــد بالدنا إىل العاصمة  ــيلة اآلمنة لنقل وف الحصول عىل الوس
السويرسية جنيف لعقد املشاورات والتي كان من املفرتض أن 

تبدأ اليوم الخميس".
ــف واإلعاقة املتعمدة  ــرب املجلس عن إدانته لهذا التعس وع
ــعودية .. معترباً ذلك  من قبل دول تحالف العدوان بقيادة الس
ــوث األممي  ــة جهود املبع ــدف منها عرقل ــالة واضحة اله رس
ــاورات جنيف وتأكيدا عىل تمسك دول تحالف  ــال مش وإفش

العدوان بخيار االستمرار يف العدوان عىل اليمن.
ــف  ــة الصل ــم إىل إدان ــرار العال ــواب أح ــس الن ــا مجل ودع
ــف القيادة والحكومة  ــعودي اإلماراتي والتضامن مع موق الس
والشعب اليمني املتمسك بالسالم.. محذرا من مغبة استمرار 

التعامل الدويل مع املزاج السعودي واإلماراتي.
ــاورات  ــت األوىل ملش ــان إىل أن هذه اإلعاقة ليس ــت البي ولف
ــات تمثلت  ــبقها إعاق ــد س ــدوان فق ــن تحالف الع ــف م جني
ــوث األممي موعد  ــالن املبع ــذي تزامن مع إع ــد ال يف التصعي
ــن وهو الوقت  ــف يف إحاطته أمام مجلس األم ــاورات جني مش
ــق املدنيني يف  ــدوان مجازره بح ــه تحالف الع ــذي ارتكب في ال

عدد من املحافظات.
ــبق  ــياق الرفض املس ــان أن كل ذلك يندرج يف س ــد البي وأك
ــريا إىل  ــاورات جنيف من قبل دول العدوان.. مش والعميل ملش
ــاورات جنيف يأتي  ــن الذهاب إىل مش ــة وفد اليمن م أن إعاق
ــادة تحالف  ــلوك قي ــة مزاجية يف س ــن حال ــري إضايف ع كتعب

العدوان.
ــود كل  ــر جه ــه يف تضاف ــن أمل ــواب ع ــس الن ــرب مجل وع
ــات ومنظمات  ــالم يف العالم من حكوم ــني وأنصار الس الخريي
ــف  ــبيل وضع حد لتعس ــخاص يف س ــزاب وأش ــات وأح وهيئ
ــعب اليمني بكل هيئاته  وصلف العدوان.. مؤكدا أن خيار الش
ومؤسساته كان وما يزال وسيبقى هو السالم املرشف والعادل.

كما أكد مجلس النواب عىل رضورة أن تضمن األمم املتحدة 
عودة أعضاء الوفد الوطني بعد انتهاء املشاورات.

ــتمرة لليوم  ــا قالت وزارة الخارجية إن دول العدوان مس كم
ــاورات  ــاركة يف مش ــد الوطني من املش ــة الوف ــث يف عرقل الثال

جنيف.

ــياق ما دأبت  وقالت الوزارة يف بيان صادر عنها أمس“ يف س
ــدوان من التعنت واإلرصار عىل مواصلة الحرب  عليه دول الع
ــعودية  ــالم ما تزال هذه الدول بقيادة الس ــة جهود الس وعرقل
ــارات تعيق لليوم الثالث عىل التوايل وحتى هذه اللحظة  واإلم
عملية الحصول عىل الوسيلة اآلمنة لنقل وفدنا إىل مشاورات 

جنيف والتي كان من املفرتض أن تنعقد اليوم الخميس“.
ــا ارتكبته  ــة جراء م ــن قلوبنا املكلوم ــم م ــت ” بالرغ وأضاف
ــعبنا بشكل عام إال  دول العدوان من مجازر بحق أطفالنا وش
ــاورات  ــا نؤكد جاهزية وفدنا لاللتحاق بمش أننا أكدنا ومازلن
ــيلة اآلمنة لنقله إىل املشاورات وضمان  جنيف فور توفر الوس

عدم إعاقة عودته عقب انتهاء املشاورات مبارشة“.
ــذه اإلعاقة املتعمدة  ــف وه ــربت عن إدانتها لهذا التعس وع
ــالة واضحة الهدف  ــدوان .. معتربة ذلك رس ــل دول الع من قب
منها عرقلة جهود املبعوث األممي وإفشال مشاورات جنيف 
ــك دول العدوان بخيار حربها  وتأكيدا واضحا أيضا عىل تمس

العدوانية عىل اليمن.
ــرار يف العالم إىل إدانة الصلف  ودعت وزارة الخارجية األح
ــعودي اإلماراتي والتضامن مع موقف القيادة السياسية  الس

وحكومة اإلنقاذ املتمسك بالسالم.
ــل الدويل مع املزاج  ــتمرار التعام وحذر البيان من مغبة اس
ــن القوانني  ــو البديل ع ــوكان ه ــا ل ــي كم ــعودي واإلمارات الس
ــراف الدولية .. مؤكدا أن هذه اإلعاقة للوفد الوطني وكل  واألع
ــعودية من حرب وقتل وحصار ودمار هو عمل  ما تقوم به الس

غري مرشوع واليستند إىل أي مسوغ قانوني عىل اإلطالق.
ــت اإلعاقة الوحيدة  ــذه اإلعاقة ليس ــت البيان إىل أن ه ولف
ــعودية وحلفائها فقد سبقها  ــاورات جنيف من طرف الس ملش
ــذي تزامنت موجته  ــت يف تصعيدهم األخري وال ــات تمثل إعاق
ــاورات جنيف  ــد مش ــوث األممي موع ــالن املبع ــع إع األوىل م
ــرية أمام  ــالن يف إحاطته األخ ــه لهذا اإلع ــاء قراءت ــل ويف أثن ب
ــب فيه التحالف مجزرته  ــس األمن وهو الوقت الذي ارتك مجل
ــفى الثورة بالحديدة  ــوق األسماك ومستش بحق املدنيني بس
ــق األطفال يف ضحيان  ــا تالها من مجازر مروعة بح مرورا بم

والدريهمي.
ــبق  ــياق الرفض املس ــان أن كل ذلك يندرج يف س ــد البي وأك
والعميل ملشاورات جنيف من قبل دول العدوان ومهما حاولت 
ــة وترصيحاتها  ــول مواقفها اإلعالمي ــذه الدول االختفاء ح ه
ــاول االختباء خلف  ــية املخاتلة فإنها بمثابة من يح السياس

اصبع يده.
ــن الذهاب إىل  ــة وفدنا م ــة“ إن إعاق ــت وزارة الخارجي وقال
ــة مزاجية  ــن حال ــري إضايف ع ــي كتعب ــف يأت ــاورات جني مش
ــلوك قيادة التحالف وتحرض باستمرار وبشكل  متجذرة يف س
ــف- عند كل محطة أو محاولة إلحياء عملية  أوضح -مع األس

السالم بهدف تعطيلها وإفشالها“.
ــياق التذكري بحاالت كثرية  وأضافت“ وال يفوتنا يف هذا الس
حدثت ومنها إجبار طائرة وفدنا األممية عىل الهبوط يف مطار 
ــف ١ وتقييد حريته آنذاك ملدة  ــي أثناء ذهابه إىل جني جيبوت
ــاعة وكذا منعه من العودة إىل أرض الوطن عقب انتهاء  ٤٥ س
ــاورات الكويت وعدم السماح بعودته لقرابة الثالثة أشهر  مش
ــرة عانيناها وما  ــزءا محدودا من تجربة مري وهذا ليس إال ج

نزال نعانيها عرب كل محطات نضالنا من أجل السالم“.
ــارت وزارة الخارجية إىل أنها ما تزال تأمل بأن تتضافر  وأش
ــالم يف مختلف بلدان العالم  ــود كل الخرييني وأنصار الس جه
ــبيل وضع  ــخاص يف س ــن حكومات ومنظمات وأحزاب وأش م
ــربر.. مؤكدة أن خيار  ــف والصلف غري امل ــد لكل هذا التعس ح
القيادة السياسية كان وما يزال وسيبقى هو السالم والنضال 

من أجل السالم .
كما أدان الناطق باسم حكومة اإلنقاذ الوطني وزير اإلعالم 
ــف العدوان عىل  ــت وإرصار دول تحال ــالم جابر تعن عبدالس
ــدة، وعرقلتها  ــي تقودها األمم املتح ــالم الت إعاقة جهود الس
ــف برفضها منح  ــاورات جني ــي يف مش ــد الوطن ــاركة الوف ملش

الرتخيص للطائرة العمانية التي ستقله.
وقال الناطق باسم الحكومة يف ترصيح "إن حكومة اإلنقاذ 

ــالم يف  ــوث األممي إلحالل الس ــود املبع ــد دعمها لجه إذ تؤك
ــؤولية الكاملة  ــل دول تحالف العدوان املس ــن فإنها تحم اليم
عن كل ما يرتتب عىل الترصفات الطائشة واإلجراءات الهادفة 
ــال هذه الجهود وإرصارها عىل االستمرار يف عدوانها  إىل إفش

عىل اليمن".
ــعى دائما إلضعاف  ــدوان تس ــر إىل أن دول الع ــار جاب وأش
ــن إدارة  ــر العاجز ع ــدة وإظهارها بمظه ــم املتح ــف األم موق
ــرج املنظمة األممية  ــو موقف يح ــالم يف اليمن وه عملية الس
ــخ عدم الثقة بقدرتها يف إنجاز أي مهام تتعلق بالسالم  ويرس

لدى الشعب اليمني.
ــات  ــب ناطق الحكومة املجتمع الدويل بإدانة السياس وطال
ــادة  ــدوان بقي ــف الع ــا دول تحال ــي تتخذه ــراءات الت واإلج
ــم املتحدة  ــدة، ضد توجهات األم ــات املتح ــعودية والوالي الس
ــون لها  ــرتض أن يك ــي يف ــة الت ــذه الهيئ ــار له ــادة االعتب وإع

احرتامها ودورها املتوازن.
ــن حقنا يف  ــدويل أن يدرك أنه م ــىل املجتمع ال ــاف" ع وأض
ــالمة وأمن وفدنا  ــي االطمئنان عىل س ــاذ الوطن حكومة اإلنق
ــق حركته من  ــودة دون أي قيود تعي ــي يف الذهاب والع الوطن

قبل دول العدوان".
ــياق ذاته أدان املكتب السيايس ألنصار الله عرقلة  ويف الس
ــاء أمس أن  ــال يف بيان صدر عنه مس ــد الوطني وق ــفر الوف س
ــتمرار دول العدوان  ــيايس ألنصار الله يأسف الس املكتب الس
ــاركة يف مشاورات جنيف   ــفر الوفد الوطني للمش يف عرقلة س
ــاعي األممية  ــذه الدول باملس ــتهتار ه ــا يدل عىل مدى اس مم
ــر اإلرادة الجادة  ــيايس ، كما يؤكد ذلك عدم توف ــار الس واملس

لالنخراط يف هذه املشاورات .
ــعودي اإلماراتي  وحمل البيان قوى العدوان األمريكي الس
ــني العام لألمم  ــود املبعوث الخاص لألم ــؤولية عرقلة جه مس
ــية برمتها    ــتهداف العملية السياس املتحدة إىل اليمن بل واس
ــيايس كما هي عادتها  وذلك بهدف وأد أي إمكانية للحل الس

خالل الجوالت السابقة 
ــية والتعاطي االيجابي  ــف القيادة السياس ــا نثمن موق كم
ــاف العدوان ورفع الحصار والتخفيف من  والحريص عىل إيق
ــعة  ــراح واآلالم جراء الجرائم البش ــم الج ــعب رغ معاناة الش

واملستمرة بحق أبناء شعبنا اليمني الصامد .
 وسخر ناطق أنصار الله محمد عبدالسالم من ترصيحات 
ــص الترصيح للوفد  ــة ودول العدوان يف ما يخ ــادات املرتزق قي
ــىل صفحته يف  ــدة له ع ــال يف تغري ــفر حيث ق ــي بالس الوطن

تويرت:  
ــا تحالٌف هو  ــي طائرة حتى يرصح له ــس للوفد الوطن "لي
ــدة طلبت  ــم املتح ــي، األم ــح أمريك ــة إىل ترصي ــر بحاج اآلخ
مشاركتنا يف مشاورات جنيف، وهي من يجب أن تتخاطب مع 
األمريكي والربيطاني، ونحن لسنا معنيني بكم وال بترصيحكم 

،كما أنكم لستم معنيني كذلك". 
ــىل نفس الصعيد قالت الهيئة اإلعالمية ألنصار الله أن  وع
السلوك الذي ينتهجه تحالف العدوان من خالل منعه للوفد 
ــة اليمنية صنعاء باتجاه جنيف  الوطني من مغادرة العاصم
ــاورات هناك  ــاركة يف املش بناء عىل دعوة األمم املتحدة للمش
ــتمرار الحرب  ليس إال دليًال عىل حرص قوى العدوان عىل اس
والدمار واملجازر والحصار وتفاقم األزمة اإلنسانية التي باتت 
األكرب يف العالم ،  مؤكدة يف بيان صادر عنها مساء أمس أن ما 
ــل يف  حدث يعد تعمداً إلهانة األمم املتحدة وإظهارها كمتوس
ــماح لها بالقيام ولو بدور شكيل ولكن  أبواب دول العدوان للس

بدون جدوى.
ــمح بكل  ــدة أن  صاحب القرار األول واألخري والذي س مؤك
ــرر إعالن الحرب  ــة ان تحدث هو األمريكي الذي ق هذه املهزل
ــد  ــع املزي ــد بي ــه يري ــا ألن ــد توقفه ــتمرارها وال يري ــم اس ودع
ــة العمالة  ــوال من أنظم ــد من األم ــلحة وجلب املزي ــن األس م

والخيانة وعىل رأسها النظامان السعودي واإلماراتي.
ــعب اليمني إىل التحرك ملواجهة العدوان  ودعا البيان  الش
ــرة للوفد  ــى عن إدخال طائ ــىل من عجز حت ــدم الرهان ع وع
ــالم ، كما  الوطني ألنه اعجز من إيقاف الحرب أو تحقيق الس

ــعوب والدول واألنظمة والجهات والهيئات الحرة  دعا كل الش
ــبل املتاحة  ــع بكل الس ــعب اليمني والدف ــع الش ــن م للتضام

باتجاه إيقاف العدوان الظالم املفروض عليه 
ــوى العدوان،  ــرتك عرقلة ق ــزاب اللقاء املش ــا أدانت أح كم
ــاركة يف مشاورات جنيف التي دعا لها  للوفد الوطني من املش

املبعوث األممي.
ــان تلقته وكالة األنباء  ــرتك يف بي وأكدت أحزاب اللقاء املش
ــدوان بتوفري طائرة  ــماح قوى الع ــبأ) أن عدم س ــة (س اليمني
عمانية لنقل الوفد الوطني يدل أنها ال تريد إنجاح أي توجه 
ــكاب املجازر بحق  ــا املزيد من ارت ــيايس وإنم ــو الحل الس نح

الشعب اليمني.
ــدوان واملجتمع الدويل  ــرتك، قوى الع ــت أحزاب املش وحمل
ــتمرار العدوان يف عرقلة الوفد .. معتربة  ــؤولية وتبعات اس مس

ذلك إفشاال للمشاورات قبل بدءها.
ــوخ ألي ضغوط  ــدم الرض ــد الوطني لع ــان الوف ــا البي ودع

وضمان االنتقال اآلمن للمشاورات والعودة اآلمنة أيضا.
ــدة أن يكون  ــم املتح ــدويل واألم ــن ال ــس األم ــب مجل وطال
ــعودي  ــتهتار النظام الس لهما موقف واضح ورصيح تجاه اس

واإلماراتي بأمن واستقرار اليمن واملنطقة.
ــالمية اليمنية (املجلس الزيدي  ــا أدانت املجالس اإلس كم
ــالمي، واملجلس الصويف  ــالمي، واملجلس الشافعي اإلس اإلس
ــا الوطني اليمني عن  ــالمي) عرقلة دول العدوان لوفدن اإلس
ــدة يف جنيف،  ــا األمم املتح ــي تجريه ــاورات الت حضور املش
ــىل الجرائم التي  ــس  إرصارا ع ــدر أم ــك يف بيان ص ــرب ذل واعت
ــه ومقّدراته  ــائه ورجال ــعبنا وأطفاله ونس ــد ش ــا ض يرتكبونه

خالل هذه األربعة األعوام.
وأضاف إنه من دون شك لوال اإلرشاف األمريكي والتغطية 
ــتمّر يعربد بقتل  ــا اس ــدوان الهمجي مل ــة عىل هذا الع الغربي
ــتهدف العملة  ــر املدن والقرى، ويس ــاء، ويدّم األطفال والنس
ــار املتاح  ــني؛ ولهذا فإن الخي ــِوّع عرشات املالي ــة، ويج الوطني
ــال، والتعاون  ــال والرج ــد الجبهات بامل ــعبنا هو رف ــاء ش ألبن
ــؤولية التاريخية الرشعية  ــعور باملس عىل الرب والتقوى، والش

والوطنية يف الدفاع عن حارض بلدنا ومستقبلنا وأجيالنا.
ــدوان بقيادة  ــف الع ــل» إن تحال ــت وزارة النق ــك قال إىل ذل
ــاوض من  ــد الوطني املف ــرة الوف ــمح لطائ ــم يس ــعودية ل الس

الوصول إىل مطار صنعاء الدويل».
ــا أمس تلقته وكالة  ــت وزارة النقل يف بيان صادر عنه وأدان
ــدوان  ــف الع ــات دول تحال ــبأ) ممارس ــة (س ــاء اليمني األنب
ــافر يف إغالق مطار صنعاء أمام  ــكل س التي دأبت عليها وبش
ــة واعرتاض  ــراف الدولي ــني واألع ــة للقوان ــالت يف مخالف الرح
ــواء وعدم  ــب األحمر يف األج ــدة والصلي ــرات األمم املتح طائ

السماح لهم ألكرث من مرة.
ــت تعنتها ولم  ــدوان واصل ــل أن دول الع ــدت وزارة النق وأك
تسمح للطائرة التي ستقل الوفد الوطني بالوصول إىل مطار 

صنعاء الدويل بهدف عرقلة املفاوضات يف جنيف.
ــتغرب وزارة النقل من تحالف العدوان  وقال البيان «ال تس
ــازر مروعة يف ضحيان  ــتباح قتل أطفال اليمن بمج الذي اس
ــد، أن ال  ــازر التي ال تع ــن املج ــا م ــران وغريه ــدة وعم والحدي

يسمح لطائرة السلم بالوصول لنقل الوفد الوطني».
ــاط  ــىل االنحط ــدل ع ــال ت ــذه األعم ــان أن ه ــح البي وأوض
ــتمرار الحرب  ــي لتحالف العدوان الذي يهدف إىل اس األخالق
الظاملة عىل شعب اإليمان والحكمة من قبل أعراب السعودية 

واإلمارات ومن خلفهم أمريكا.
ــت وزارة النقل مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل  وطالب
ــعودية  ــن، الضغط عىل دول تحالف العدوان بقيادة الس اليم
ــعب  ــاف هذا الصلف والتعنت الذي يرض بكافة أبناء الش إليق

اليمني.
ــة والحريات عرقلة  ــل املدني للتنمي ــن جانبه أدان التكت م
ــاورات  ــاركة يف مش ــد الوطني من املش ــدوان للوف ــف الع تحال

جنيف.
ــف العدوان  ــبأ) تحال ــه (س ــان تلقت ــل يف بي ــل التكت وحم
املسؤولية لعرقلة الوفد.. معتربا إعاقة سفر الوفد الوطني من 

ــالم  ــعودية عرقلة لجهود الس ــل دول التحالف بقيادة الس قب
ــتمرار  ــد الحرب واس ــة أم ــف وإطال ــاورات جني ــال ملش وإفش

االنتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني.
وأشار البيان إىل أنه بالرغم من املجازر املروعة التي ارتكبها 
ــق التوصيف  ــي تعد وف ــعب اليمني والت ــق الش ــدوان بح الع
ــاني الدويل جرائم حرب، إال أن الوفد الوطني  القانوني اإلنس
ــاورات جنيف فور توفر الوسيلة  أكد جاهزيته لاللتحاق بمش

اآلمنة وضمان عدم إعاقة عودته عقب انتهائها.
ــث  ــة العب ــم إىل إدان ــرار العال ــي أح ــل املدن ــب التكت وطال
ــالم يف اليمن  ــعودي اإلماراتي والدفع بجهود إحالل الس الس

ووقف العدوان بشكل عاجل.
ــؤوليتها والوفاء  ــل مس ــدة لتحم ــم املتح ــب األم ــا طال كم
ــكل آمن،  ــل الوفد الوطني بش ــهيل مهام نق ــا وتس بالتزاماته
ــذل الجهود للتخفيف  ــف مواقف دول العدوان وب وإدانة صل
من معاناة الشعب اليمني وإيقاف الحرب والحصار املفروض 

عليه.
من جانبها  وصفت مؤسسة صدى األحداث ترصفات دول 
العدوان  بأنها انتهاك صارخ لكل األعراف والقوانني واملواثيق 
الدولية , حيث أقدمت دول تحالف العدوان عىل عرقلة انتقال 
ــارك يف مشاورات جنيف لليوم الثالث عىل  الوفد الوطني املش
ــتمرار الرفض ملنح الرتخيص لطائرة عمانية لنقل  التوايل واس

الوفد الوطني إىل جنيف.
ــؤولية  ــدة املس ــس األمم املتح ــدر أم ــان ص ــت يف بي وحمل
ــري طائرة عمانية لنقل الوفد الوطني  الكاملة لعجزها عن توف
ــتمرار وضع العراقيل ملنع الوفد من املشاركة يف مشاورات  واس

جنيف .
وطالب األمم املتحدة أن تتحمل مسؤوليتها ملنح الرتخيص 
للطائرة العمانية لنقل الوفد الوطني  وضمان عودته إىل أرض 

الوطن بأمان.
ــال  وقالت أن عرقلة جهود املبعوث األممي و محاوالت إفش
ــك دول تحالف  ــىل تمس ــدا ع ــرب تأكي ــف يعت ــاورات جني مش
العدوان باستمرار العدوان والحصار وارتكاب  سلسلة املجازر 
ــاال وآخرها مجزرة  ــاء وأطف ــعب اليمني نس املروعة بحق الش
طالب ضحيان ومجزرة أطفال الدريهمي وغريها من املجازر .
ــات  واملنظم ــدويل  ال ــع  املُجتم ــان  البي ــام  خت يف  ــت  ودع
الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية وجميع رشفاء وأحرار العالم 
ــانية يف  ــة واإلنس ــة واملهني ــؤولياتهم األخالقي ــل مس إىل تحم
ــعب اليمني املظلوم وإدانة عرقلة الوفد الوطني  منارصة الش
ــىل منظمة األمم  ــاورات جنيف والضغط ع ــاركة يف مش للمش
ــم القانوني  ــن للقيام بواجبه ــداً مجلس األم ــدة وتحدي املتح
ــاوض وإيقاف الحرب وجميع  ــي يف حماية الوفد املف واألخالق

أشكال العدوان ضد الشعب اليمني  .
ــلم اإلنساني ما حدث أمس  كما أدانت  منظمة األمن والس
يف جنيف من أسلوب االستهتار والالمباالة بأهمية هذا اللقاء 
وعدم تسهيل السفر للوفد اليمني متمثًال بحكومة اإلنقاذ يف 

صنعاء !!!!
ــىل تواطؤ دول  ــذا  يدل ع ــدر أمس أن ه ــت يف بيان ص وقال
ــري السالم واألمن  التحالف  واألمم املتحدة يف عرقلة عملية س
ــاور،  ــام مهمتهم يف التش ــل اليمن وعدم إتم ــتقرار داخ واالس
ــعب اليمني الذي  ــيل الش ــارة فادحة ع ــاوض يعد خس والتف
ــي  راح  ــف املتواصل الت ــة والقص ــرب الدامي ــن الح ــي م يعان
ــن ويعانون  ــاء وكبار الس ضحيتها العديد من األطفال والنس
ــن جميع  ــت رهيب م ــط صم ــذاء وس ــدواء والغ ــص ال ــن نق م
ــعب اليمني ال تعنيهم وال تعني  إنحاء العالم وكأن قضية الش

املنظمات واإلنسانية الدولية والعربية !!!!!
ــن واملنظمات  ــدة ومجلس األم ــم املتح ــل البيان األم وحم
الحقوقية اإلنسانية والدولية  املسؤولية كاملة يف عرقلة سفر 

الوفد اليمني بحكومة اإلنقاذ يف صنعاء للتشاور يف جنيف .

إب/ الحديدة/ سبأ
ــة للتنديد  ــة احتجاجي ــة إب أمس وقف ــة جبلة محافظ ــت بمديري نظم

بجرائم العدوان األمريكي السعودي.
ــيل  ــس املح ــاء املجل ــا أعض ــي حرضه ــة الت ــاركون يف الوقف وأدان املش
ــخصيات اإلجتماعية والوجهاء ومنظمات املجتمع املدني،  باملديرية والش
ــعب اليمني منذ ما يقارب  الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الش

أربع سنوات.
ــا يتناىف مع  ــاكا صارخ ــن جرائم، إنته ــدوان م ــه الع ــا يرتكب ــدوا أن م وأك

األعراف واملواثيق والقانون الدويل اإلنساني.
ــم العدوان  ــدويل إزاء جرائ ــت ال ــة بالصم ــن الوقف ــاد ع ــان ص ــدد بي ون
ــدويل .. مطالبا األمم املتحدة  ــار يف جبني املجتمع ال ــذي يمثل وصمة ع وال
ــعب اليمني  ــم العدوان عىل الش ــؤوليتها يف إيقاف جرائ ــالع بمس باالضط

ومحاسبة مرتكبيها.
ــعبية يف صد قوى  ــان الجيش واللجان الش وثمن البيان تضحيات فرس

ــه العدوان  ــعب اليمني يف وج ــيدا بصمود الش ــم .. مش ــدوان ومرتزقته الع
السافر واملتغطرس.

ــة بمحافظة الحديدة وقفة قبلية للتنديد  ــا نظم أبناء مديرية املراوع كم
ــعودي  باملجازر والجرائم املروعة التي يرتكبها طريان تحالف العدوان الس

اإلماراتي األمريكي بحق الشعب اليمني.
ــعب اليمني إال  ــة أن هذه الجرائم لن تزيد الش ــاركون يف الوقف وأكد املش

صمودا يف مواجهة العدوان.
ــات يف مواجهة العدوان  ــود والثب ــتمرار الصم ــا أكد أبناء املراوعة اس كم

ورفد جبهة الساحل الغربي بالرجال واملال.
ودعا املشاركون أبناء الشعب اليمني إىل إعالن النفري العام والتوجه إىل 

ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الوطن واألرض والعرض.
ــتنكروا الصمت العربي والعاملي إزاء العدوان وما يرتكبه من جرائم  واس

بحق الشعب اليمني.
وحملوا األمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان املسؤولية جراء التخاذل 

تجاه جرائم العدوان.. داعني املنظمات الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم 
إىل العمل عىل إيقاف العدوان الذي استهدف كل مقومات الحياة باليمن.

ــة قبلية  ــدة أمس وقف ــل بمحافظة الحدي ــة باج ــم أبناء مديري ــا نظ كم
ــي ومرتزقته بحق  ــي اإلمارات ــعودي األمريك ــد بجرائم العدوان الس للتندي

أبناء تهامة والشعب اليمني.
ــاركون يف الوقفة جريمة العدوان بقصف الصيادين يف جزيرة  وأدان املش
ــى وكذا قصف آبار  ــهداء والجرح ــان والتي راح ضحيتها عدد من الش عقب

املياه يف جزيرة كمران.
ــعب اليمني  ــدوا أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الش وأك
ــاني.. مشريين إىل أن هذه  تتنايف مع القيم واألعراف والقانون الدويل اإلنس

الجرائم وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
ــر دون رد قاٍس..  ــن تم ــدوان ل ــل أن جرائم الع ــة باج ــاء مديري ــد أبن وأك
ــال والرجال حتى  ــات ورفد الجبهات بامل ــتمرار الصمود والثب ــن اس مؤكدي

تحقيق النرص.

وقفات احتجاجية في إب والحديدة تنديدًا باستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمنيوقفات احتجاجية في إب والحديدة تنديدًا باستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني
صنعاء / سبأ

ــة  الخارجي ــر  وزي ــث  بع
رشف  ــام  هش ــدس  املهن
ــة إىل  ــة تهنئ ــه، برقي عبدالل
ــة  ــة جمهوري ــر خارجي وزي
ــل االتحادية الويزيو  الربازي
ــوم  الي ــبة  بمناس ــس،  نوني

الوطني لبالده.

صنعاء - سبأ 
ــيق  ــة الوطنية إلدارة وتنس ــة رئيس الهيئ ــاء أمس برئاس ــش لقاء بصنع ناق
ــؤون اإلنسانية الدكتور القاسم عباس، مشاريع وأنشطة املنظمات الدولية  الش

يف قطاع املرأة.
ــاني  ــاع التعاون اإلنس ــة لقط ــرضه وكيل الهيئ ــذي ح ــاء ال ــتعرض اللق واس
ــار واملنظمات  ــزة املخت ــذة الواحدة حم ــل قطاع الناف ــردوم ووكي ــاح ع عبدالفت
العاملة بقطاع املرأة، ما تم تنفيذه من أنشطة تتعلق باملرأة خالل الفرتة املاضية 

خاصة يف الجوانب االقتصادية واالجتماعية.
ــة تعزيز  ــانية أهمي ــؤون اإلنس ــة الوطنية للش ــس الهيئ ــد رئي ــاء أك ويف اللق
ــويق منتجاتها من أجل تمكني  ــطة االقتصادية واالجتماعية للمرأة وتس األنش

املرأة وتعزيز صمودها وأرستها .
ــي تخدم املرأة واألرسة بصورة عامة  ــاريع الت وقال " البد من العمل عىل املش
وتوفر لها سبل العيش وأن تكون هذه املشاريع ضمن أولويات مشاريع وأنشطة 

املنظمات العاملة بقطاع املرأة" .
ــؤولة معرض األرس املنتجة الدكتورة هدى العماد، االستعداد  فيما أكدت مس
ــويقها لألرسة املنتجة بما يسهم يف االعتماد  ــتقبال مختلف املنتجات وتس الس

عىل الذات وتحسني مستوى الدخل وبما يعود بالنفع عىل املجتمع.

وزير الخارجية يهنئ باليوم الوطني للبرازيلوزير الخارجية يهنئ باليوم الوطني للبرازيل

مناقشة مشاريع وأنشطة المنظمات الدولية في قطاع المرأةمناقشة مشاريع وأنشطة المنظمات الدولية في قطاع المرأة
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 مصدر في المجلس السياسي ا-على: قوى العدوان ترفض منح ترخيص لطائرة عمانية لنقل الوفد الوطني وتتحمل كامل المسؤولية مصدر في المجلس السياسي ا-على: قوى العدوان ترفض منح ترخيص لطائرة عمانية لنقل الوفد الوطني وتتحمل كامل المسؤولية
القوى والفعاليات السياسية تندد بإعاقة الوفد الوطني عن مشاركته يف مباحثات جنيف

مجلس النواب: ندعو أحرار العالم إلى إدانة الصلف السعودي ا?ماراتي والتضامن مع موقف القيادة والحكومة والشعب اليمني المتمسك بالسالممجلس النواب: ندعو أحرار العالم إلى إدانة الصلف السعودي ا?ماراتي والتضامن مع موقف القيادة والحكومة والشعب اليمني المتمسك بالسالم
ــف  ــي ــن ــــــشــــــال مــــــــشــــــــاورات ج ــــا إف ــــه ـــة هــــدف ـــي ـــعـــســـف ـــت ــــــــعــــــــدوان ال ــــــــوى ال ـــــة: اجــــــــــــــــراءات ق ـــــخـــــارجـــــي ــف ال ــي ــن ــــــشــــــال مــــــــشــــــــاورات ج ــــا إف ــــه ـــة هــــدف ـــي ـــعـــســـف ـــت ــــــــعــــــــدوان ال ــــــــوى ال ـــــة: اجــــــــــــــــراءات ق ـــــخـــــارجـــــي ال
رئيـــس الوفـــد المفاوض لقوى العدوان: لســـنا معنيين بكـــم وال بتصريحكم  ا-مم المتحدة طلبت مشـــاركتنا في جنيف وهي من يجـــب أن تتخاطب معكمرئيـــس الوفـــد المفاوض لقوى العدوان: لســـنا معنيين بكـــم وال بتصريحكم  ا-مم المتحدة طلبت مشـــاركتنا في جنيف وهي من يجـــب أن تتخاطب معكم


