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سگرتريو التحرير

صنعاء /سبأ
ــقطرى  ــل س ــظ أرخبي ــد محاف أك
ــقطري أن العيد الـ  ــعد الس هاشم س
ــتقالل 30 من نوفمرب املجيد،  51 لالس
ــدروس والعرب التي  ــة مليئة بال محط
ــن  ــاء اليم ــا أبن ــل منه ــب أن ينه يج
ــدي  والتص ــتعمار  االس ــة  مقارع يف 

ملخططاته.
ـــ  ــقطري ل ــظ الس ــح املحاف وأوض
ــة  ــبة الوطني ــذه املناس ــبأ) أن ه (س
ــاعر الغضب  ــدر ما تحمل من مش بق
ــه  ــذي تعيش ال ــر  املري ــع  الواق ــىل  ع
املحافظات الجنوبية الرشقية خاصة 
ــث يف النفوس  ــقطرى إال أنها  تبع س
اليقني واألمل أن اليمن أرضا وإنسانا 
ــل  املحت ــل  بجحاف ــل  يقب ــن  ول ــم  ل

ــيقاومها حتى  ــه وس ــد وأدوات الجدي
تطهري كل شرب من أرض الوطن.

ــقطرى سيظل  وبني أن أرخبيل س
رشارة يحرتق بسعريها كل من يحاول 
ــيادته وكرامة  ــن وس ــن اليم ــل م الني
ــي بفظاعته  ــه ، فالعدو لن يجن أبنائ

وإجرامه سوى الخزي والعار.
ــه  وأدوات ــل  املحت أن  إىل  ــار  وأش
يسعون وبصورة دنيئة لنهب وتدمري 
ــاس بالرثوات  ــعب واملس مصالح الش
ــقطرى، كإحدى  البيئية النادرة يف س
ــورة  وبص ــالل  االحت ــائل  وس ــع  أبش
تعكس مدى الحقد الدفني عىل تاريخ 

وحضارة اليمن عىل مر العصور .
ــد يريد أن  ــل الجدي ــال" املحت وق
ــقطرى قاعدة عسكرية  يجعل من س

ــتخباراتية تعمل لخدمة  ومنشأة اس
ــت قوى  ــة واألمريكان وليس الصهاين
العدوان إال أداة لتنفيذ هذه املشاريع 
ــيادة  ــة الهادفة امتهان الس التدمريي
ــتقرار يف الوطن  اليمنية وزعزعة االس
ــوى  ــح ق ــدم مصال ــا يخ ــي بم العرب

االستعمار واالستكبار العاملي".
ــقطرى املكونات  ــا محافظ س ودع
ــية  والسياس ــعبية  والش ــة  القبلي
ــل  األرخبي يف  ــع  املجتم ــاف  وأطي
ــن  م ــالل  االحت ــوى  ق ــة  مواجه إىل 
ــعبي  ــد والحراك الش ــالل التصعي خ
ــأفة الغزاة ودفنها إىل  ــتئصال ش الس
ــتعادة مجد ونضاالت  غري رجعة واس
ــوا املحتل  ــداد الذين لقن اآلباء واألج

دروسا قاسية.

محافظ سقطرى: الـ محافظ سقطرى: الـ ٣٠٣٠ من نوفمبر محطة مليئة بالدروس   من نوفمبر محطة مليئة بالدروس  
والعبر التي يجب أن ينهل منها الشعب اليمني والعبر التي يجب أن ينهل منها الشعب اليمني 

صنعاء/سبأ
ــة الوطنية العليا  ــم بأعمال رئيس الهيئ أكد القائ
ــارص العزاني، أن  ــل ن ــاد القايض نبي ــة الفس ملكافح
الهيئة تستعد إلحياء اليوم  العاملي ملكافحة الفساد 

الذي يصادف التاسع من ديسمرب من كل عام.
وقال القايض العزاني، لـ (سبأ) "إن الهيئة تعمل 
ــة للنزاهة  ــراف املنظومة الوطني ــع رشكائها من أط م
ــطة والفعاليات إلحياء  ــن األنش ــىل تنفيذ  عدد م ع
ــاد والتي ستكرس حول  اليوم العاملي ملكافحة الفس
ــروف الراهنة  ــاد يف ظل الظ ــات مكافحة الفس أولوي

التي يمر بها الوطن".
وأوضح أن الهيئة ستدشن فعاليات هذه املناسبة 
ــوم األحد،  ــن الي ــداًء م ــا، ابت ــع رشكائه ــاون م بالتع
ــس ومعايري الرقابة  ــم دورة تدريبية حول أس بتنظي
ــي للعلوم  ــع املعهد الوطن ــيق م عىل البنوك بالتنس

اإلدارية.
وأشار إىل أن األنشطة والفعاليات التي ستنفذها 
ــدرات  ــز ق ــدف إىل تعزي ــاد ته ــة الفس ــة مكافح هيئ
ــطة والفعاليات وإكسابهم  ــاركني يف تلك األنش املش
ــة  ــال مكافح ــارات يف مج ــات ومه ــارف ومعلوم مع

ــني أداء الجهات التي  ــاد، بما يساهم يف تحس الفس
ينتسبون إليها.

ــة  ــا ملكافح ــة العلي ــة الوطني ــرص الهيئ ــد ح وأك
الفساد عىل إحياء هذه املناسبة من خالل األنشطة 
ــاد  ــة مكافحة الفس ــرش ثقاف ــة ون ــج التوعوي والربام
ــفافية واملسائلة بني منتسبي  ومبادئ النزاهة والش

كافة الجهات ويف أوساط املجتمع.
ــل مع كافة  ــي أن الهيئة تعم ــنّي القايض العزان وب
ــات مكافحة  ــم أولوي ــد لرس ــه واح ــا وبتوج رشكائه
ــة بغية تعزيز الجهود  ــاد يف ظل املرحلة الراهن الفس
ــيما يف املجاالت املتعلقة بالتوعية  يف هذا املضمار س
ــق،  والتحقي ــري  والتح ــة  والرقاب ــدرات  الق ــاء  وبن
وإجراءات التقايض يف قضايا الفساد، ودور املجتمع 

املدني واإلعالم يف نرش ثقافة مناهضة للفساد.
ــف كافة  ــب تكات ــاد يتطل ــة الفس ــد أن مكافح وأك
ــة .. موضحا أن عدداً  ــية واملجتمعي الجهود املؤسس
ــة للنزاهة  ــراف املنظومة الوطني ــات يف أط من الجه
ستقدم خالل الفعاليات واألنشطة الخاصة بإحياء 
ــن أوراق  ــاد، العديد م ــي ملكافحة الفس ــوم العامل الي

العمل املتخصصة والنوعية.

اليمن يستعد إلحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساداليمن يستعد إلحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد

صنعاء / سبأ 
ــفر  ــاالت وتقنية املعلومات املهندس مس ــد وزير االتص تفق
ــيل  ــم الوش ــري ومعه وكيل الوزارة املهندس هاش ــه النم عبدالل

أمس، أحوال جرحى العدوان يف أحد املستشفيات بصنعاء.
ــاع الصحية للجرحى  ــاالت عىل األوض ــع وزير االتص واطل
إدارة  ــا  حاث ــم..  له ــة  املقدم ــة  الطبي ــات  الخدم ــتوى  ومس
ــة والعالجية الالزمة  ــم الرعاية الصحي ــفى عىل تقدي املستش

للجرحى.
ــة املعلومات  ــاالت وتقني ــر االتص ــارة نقل وزي ــالل الزي وخ
ــية للجرحى بمناسبة عيد االستقالل  تهاني القيادة السياس

وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
ــى واملرابطون يف  ــطرها الجرح ــوالت التي س ــاد بالبط وأش
ــن الوطن والعزة  ــبيل الذود ع ــات الرشف والبطولة يف س جبه

والكرامة.
ــد  عي ــبة  بمناس ــاء  االحتف أن  إىل  ــري  النم ــر  الوزي ــار  وأش
ــة  ــني يف مواجه ــال اليمني ــل استبس ــي يف ظ ــتقالل يأت االس
ــى تحرير كامل تراب اليمن من  العدوان واملحتلني الجدد حت

دنسهم.

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات يتفقد أحوال جرحى العدوانوزير االتصاالت وتقنية المعلومات يتفقد أحوال جرحى العدوان

المكتب السياسي ألنصار الله واللقاء المشترك يهنئان المكتب السياسي ألنصار الله واللقاء المشترك يهنئان 
الشعب اليمني بالعيد الـالشعب اليمني بالعيد الـ٥١٥١ لالستقالل  لالستقالل ٣٠٣٠ من نوفمبر من نوفمبر

صنعاء /سبأ 
ــار الله  ــيايس ألنص ــب الس ــأ املكت هن
ــعب اليمني بالعيد الـ51 لالستقالل  الش

30 من نوفمرب.
وأشاد املكتب السيايس ألنصار الله يف 
ــبأ)  بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (س
ــن  ـــ 14 م ــوار ال ــة لث ــاألدوار التاريخي ب

أكتوبر وتضحياتهم املجيدة.
ــذه  ــي ه ــف يف أن تأت ــن األس ــرب ع وع
املناسبة التحررية يف الوقت الذي تعيش 
ــة تحت  ــات اليمني ــض املحافظ ــه بع في
ــي  ــي الربيطان ــالل األمريك ــأة االحت وط
ــة  املنطق يف  ــا  أدواته ــرب  ع ــيل  اإلرسائي
ــي  واإلمارات ــعودي  الس ــني  النظام ــن  م

ومرتزقتهم يف الداخل.
ــار البيان إىل أن اليوم أظهر جليا  وأش
ــدوان  الع ــوى  ق ــات  ممارس ــح  قب ــدى  م
ــيمة  ــالل وصارت جرائمها الجس واالحت
ــان  للعي ــة  ماثل ــية  الوحش ــا  وانتهاكاته
وواضحة وضوح الشمس يف كبد السماء 
ــداد  ــىل امت ــر يشء ع ــم يزده ــث ل ، حي
ــائل  ــا ازدهرت وس ــة كم ــق املحتل املناط
ــية واالغتياالت  ــات املعيش ــل واألزم القت
ــجون  والس واالغتصابات  واالختطافات 
ــش بعض أبناء  ــاد وتجيي الرسية والفس
ــة للقتال نيابة عن الغزاة  املناطق املحتل

واملحتلني يف كافة الجبهات .
ــدوان  الع ــوى  ــان إىل أن ق البي ــت  ولف
ــة  اليمني ــة  الهوي ــس  طم إىل  ــعى  تس
ــي  الدين ــاء  االنتم ــم  ومعال ــة  األصيل
ــتمرار إذالل  ــب اس ــي إىل جان والتاريخ
ــالك  المت ــعيا  س ــتعبادهم  واس ــاس  الن

ــرار  ــالك الق ــرثوات وامت ــب ال األرض ونه
واملصري.

ــة تحرير  ــىل أولوي ــد ع ــدد التأكي وج
ــاندة  كافة األرايض اليمنية املحتلة واملس
الصادقة للمساعي والتوجهات الرافضة 

للعدوان يف املناطق املحتلة.
ــار الله  ــيايس ألنص ــا املكتب الس ودع
ــية  السياس ــزاب  واألح ــات  املكون ــة  كاف
ــود ملواجهة  ــىص الجه ــذل أق ــة ب الوطني
ــى تحرير  ــدوان واالحتالل حت ــوى الع ق

األرايض اليمنية .
ــاقوا  ــا دعا كل املغرر بهم ممن انس كم
ــواء العدوانية إعادة  خلف املطامع واأله

النظر يف مواقفهم والتفكري باستدراك ما 
فات والعمل عىل إنقاذ أنفسهم وانتشال 
ــزاة  الغ ــن  براث ــن  م ــة  املحتل ــق  املناط
ــت والقيم  ــن الثواب ــني انطالقا م واملحتل
ــاء لثوار الـ 14 من  الوطنية والدينية ووف

أكتوبر األحرار.
ــرتك  اىل ذلك هنأت أحزاب اللقاء املش
ــد الـ51  ــبة العي ــعب اليمني بمناس الش
ــر  ــرد آخ ــرب، ط ــن نوفم ــتقالل 30 م لالس

جندي بريطاني من جنوب الوطن.
ــرتك يف بيان  وأكدت أحزاب اللقاء املش
ــبأ) أن  ــة األنباء اليمنية (س ــه وكال تلقت
ــعب اليمني، كما  ــاء الش ــرار من أبن األح

ــتعمر الربيطاني باألمس هم  طردوا املس
ــتعمرين الجدد  اليوم أقدر عىل طرد املس
ــني ومن يقف  ــعوديني واإلماراتي ــن الس م

خلفهم من قوى النفوذ والهيمنة.
ــاء املحافظات  ــف أبن ــادت بمواق وأش
ــة  الرافض ــالل،  االحت ــت  تح ــة  الواقع
ــدوان الهادفة نهب ثروات  ملخططات الع
ــة بمواقف أبناء  ــدرات اليمن .. منوه ومق
ــىل  ع ــد  والتأكي ــالل  االحت ــد  ض ــرة  امله

التضامن الكامل معهم.
ــعب  ــود الش ــان بصم ــاد البي ــا أش كم
ــوى الهيمنة  ــد يف وجه ق ــي الصام اليمن
ــعى عرب  ــي تس ــي الت ــتكبار العامل واالس
ــادة اليمن تحت  ــة إلع ــا يف املنطق أدواته
ــالل العدوان  ــة الخارجية من خ الوصاي
ــاره الجائر  ــي وحص ــعودي األمريك الس

عىل اليمن أرضا وإنسانا.
ــرتك  املش ــاء  اللق ــزاب  أح ــددت  وج
ــداف الثورة  ــكها بأه ــىل تمس ــد ع التأكي
ــوار والرشاكة  ــة وانتهاج مبدأ الح اليمني

الوطنية.
ــدة التي  ــبة املجي ــت بهذه املناس ودع
ــدي بريطاني من  ــت بطرد آخر جن توج
ــرب 1967م، إىل  ــن يف 30 نوفم جنوب اليم
أن يعي الشعب اليمني مخاطر االنزالق 
ــبهم  ــوف أعداء الوطن التي تكس يف صف
قوة لرضب أبناء الشعب اليمني بعضهم 
ــد  عن ــف  والتكات ــم  التالح وأن  ــض،  ببع
ــزو واالحتالل واجب  تعرض األوطان للغ

عىل كافة اليمنيني.
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ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــول  دخ ــرب  ق ــع  م
ــوات  ــت أص ــع تعال ــه الراب ــن عام ــىل اليم ــي ع االمارات
ــاء الحرب  ــة بإنه ــة مطالب ــانية مختلف ــات انس منظم
ــانية يف  ــاة االنس ــوى الدمار واملأس ــم تخلف س التي ل
ــات الغربية التي تمد  ــذي وضع الحكوم اليمن األمر ال
ــالح والعتاد يف موقف حرج  ــعودية وحلفاؤها بالس الس
ــانية  أمام أصوات االغاثة التي تطلقها املنظمات اإلنس

إلنقاذ اليمن.
ــة الدولية  ــات اإلغاث ــن أكرب منظم ــت خمس م طالب
ــدة األمريكية بوقف  ــات املتح ــن الوالي ــة يف اليم العامل
ــعودية واإلمارات عىل  ــن الس ــكري لكل م دعمها العس

خلفية دورهما يف الحرب باليمن.
ــري، لجنة  ــفام، ك ــن منظمات "أوكس ــدرت كل م وأص
ــس  ــال، ومجل ــذوا األطف ــة انق ــة، منظم ــاذ الدولي اإلنق
ــذرت فيه من  ــرتكا، ح ــا مش ــي" بيان ــني الرنويج الالجئ

استمرار الدعم األمريكي للرياض وأبو ظبي.
ــؤولية ما  ــنطن "مس وكما حملت تلك املنظمات واش

قد تكون أكرب مجاعة يف العقود املقبلة".
ــم يعد  ــانية ل ــود اإلنس ــن أن الجه ــان م ــذر البي وح
ــم توضع نهاية  ــة الجماعية إذا ل ــعها منع املجاع بوس

للحرب فورا من أجل إنقاذ ماليني األرواح.
ولفت البيان إىل أن الدعم العسكري األمريكي "يطيل 
الحرب يف اليمن"، متهما الواليات املتحدة بأنها "تعمق 
ــىل اليمن،  ــديدة ع ــا عواقب فورية وش ــل أزمة له وتطي

واملدنيون يدفعون الثمن".
هولندا توقف تصدير األسلحة لدول العدوان 

ــاون اإلنمائي  ــارة الخارجية والتع ــت وزيرة التج قال
ــاك صادرات  ــه لن تكون هن ــيغريد كاغ إن الهولندية س
ــعودية ومرص واإلمارات؛ ما  ــلحة من هولندا إىل الس أس

لم يثبت أنها لن تستخدم يف يف حرب اليمن.
ــا  رده ــرض  مع يف  ــة  الهولندي ــرة  الوزي ــت  وأضاف
ــان، أن الحكومة  ــواب يف الربمل ــئلة الن ــة عىل أس الجمع
الهولندية شددت رشوطها عىل صادرات األسلحة ملنع 

استخدامها يف حرب اليمن.
ــلحة  ــد لتصدير األس ــام املقي ــارت إىل أن "النظ وأش

ــمل مرص  ــيعه ليش ــم توس ــعودية، ت ــىل الس ــق ع املطب
واإلمارات".

ــه لفرض  ــان األوروبي دعوت ــدد الربمل ــام، ج ــل أي وقب
ــبب  ــعودية بس ــلحة إىل الس ــر عىل صادرات األس حظ
الحرب يف اليمن. كما دعا إىل تمديد الحظر ليشمل كل 

الدول املشاركة مع السعودية يف هذه الحرب.
الدنمارك 

ــد  ــارك تجدي ــت الدنم ــايض، أوقف ويف 22 نوفمرب/امل
تراخيص صادرات األسلحة إىل السعودية عىل خلفية 
ــقجي والوضع يف  قضية اغتيال الصحفي جمال خاش
ــلحة، يشمل القرار الدانماركي  اليمن. وإىل جانب األس

التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.

ــة الرنويجية تجميد  ــت الخارجي ــبق أن أعلن كما س
ــعودية،  ــلحة إىل الس ــدار الرتاخيص لتصدير األس إص
يف  ــرية"  األخ ــورات  "التط ــمتها  س ــا  م ــة  خلفي ــىل  ع

السعودية، والحرب الدائرة يف اليمن.
ــة إىل أن تحذو  ــا الدول األوروبي ــا، دعت أملاني بدوره
ــلحة إىل الرياض يف الوقت  حذوها وتعلق مبيعات األس

الراهن.
الكونغرس باتجاه إنهاء دعم أمريكا  للعدوان 

صوت مجلس الشيوخ األمريكي باملوافقة عىل إحالة 
ــكري األمريكي للحرب  مرشوع قانون ينهي الدعم العس
باليمن ملناقشته يف لجنة الشؤون الخارجية باملجلس.
ــة إىل إنهاء الدعم  ــرشوع الحكومة األمريكي ويدعو امل

ــرب يف اليمن،  ــعودية يف ما يتعلق بالح ــكري للس العس
ــىل موافقة  ــض الحصول ع ــىل البيت األبي ــرتط ع ويش
ــل يف الحرب أو  ــرس إن أراد التدخ ــن الكونغ ــبقة م مس

توفري دعم للسعودية فيها. 
ــؤون الخارجية  ــة الش ــش لجن ــرر أن تناق ــن املق وم
ــه  ــدم ب ــذي تق ــرشوع ال ــبوع  امل ــذا األس ــة ه يف جلس
ــي  ــي برين ــيناتور الديمقراط ــم الس ــاء، ه ــة أعض ثالث
ــيناتور الجمهوري مايك يل والسيناتور  ــاندرز والس س

الديمقراطي كريس مرييف.
ــرشوع القرار، يف  ــة عىل م ــواً باملوافق ــوَّت 63 عض وص

حني رفضه 37 آخرون.
ــتمع  اس ــرار،  الق ــرشوع  م ــىل  ع ــت  التصوي ــل  وقبي

ــري الخارجية  ــة من وزي ــي" إلحاط ــيوخ األمريك "الش
والدفاع األمريكيَّني، بشأن أحدث تطورات حرب اليمن، 

ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ــا، دافع الوزيران عن دعم الواليات  وخالل إحاطتهم

املتحدة للسعودية يف حربها القائمة باليمن.
ــس، إنَّ  ــي  جيمس ماتي ــاع األمريك ــال وزير الدف وق
ــكري يف اليمن، ومبيعات  سحب الدعم األمريكي العس

السالح للرشكاء "سيكون خطأ".
ــر الخارجية، مايك بومبيو، أعضاء  ر وزي يف حني حذَّ
ــيوخ من الدفع صوب إصدار قرار يحد من  مجلس الش
ــا القائمة  ــعودية يف حربه ــم األمريكي املقدم للس الدع

باليمن.
ــة  ــة اإلحاط ــب جلس ــة عق ــات صحفي ويف ترصيح
ــع  ــرار قط ــو إىل أن ق ــار بومبي ــيوخ، أش ــس الش بمجل
ــعودية  ــكرية األمريكية املقدمة للس ــاعدات العس املس
ــية  ــيقوض الجهود الدبلوماس ــت"، وس ــيئ التوقي "س
الرامية إىل التوصل التفاق لوقف إطالق النار يف اليمن.

خالف بني البيت األبيض والكونغرس 
ــون ينهي  ــرشوع قان ــض برفض م ــت األبي ــدد البي ه
ــن، يف حال  ــي للحرب يف اليم ــكري األمريك الدعم العس
ــل الكونغرس، مؤكدا أن  ــراره بصيغته الحالية من قب إق

الواليات املتحدة غري منخرطة يف هذه الحرب.
ــي التوصيف  ــض يف بيان صحف ــض البيت األبي ورف
ــي يمثل  ــأن الدعم األمريك ــون ب ــرشوع القان ــوارد يف م ال
ــرس وفقا  ــة الكونغ ــب موافق ــرب تتطل ــاركة يف الح مش

للدستور.
ــتي املقدم للحلفاء  كما أكد البيان أن الدعم اللوجس
ــات الرئيس، وهو رضوري  ــي ويقع ضمن صالحي قانون
ــات اإلرهابية، ولدور الواليات املتحدة  ملحاربة التنظيم
ــال  ــان إدخ ــة إىل ضم ــالم، إضاف ــة الس ــم عملي يف دع

املساعدات اإلنسانية.
وخلف تحالف العدوان السعودي عىل اليمن، مأساة 
ــانية و مئات الضحايا معظمهم من األطفال وبات  انس

معظم سكان اليمن بحاجة إىل مساعدات عاجلة.

بسبب استمرار عدوانهما على اليمن:بسبب استمرار عدوانهما على اليمن:

ــعودية واالمارات ــليح الس ــف تس ــي لوق ــه عالم ــعودية واالماراتتوج ــليح الس ــف تس ــي لوق ــه عالم توج


