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استحقاقات إرادة السالم
مربع تحالف العدوان السعودي على اليمن اجتمع يوم أمس األحد بعاصمة مملكة االرهاب الرياض   

واستبق االجتماع تفجير ارهابي هز مدينة عدن الخاضعة ألكثر من عام ونصف الحتالل قوات الغزو 
السعودية اإلماراتية استهدف مجندين مع القوات الغازية، جرى تجميعهم كما في المرات السابقة تحت 
مبرر ترقيمهم وتسليمهم الرواتب لتسفر العملية اإلجرامية التي نفذها إرهابي بحزام ناسف عن سقوط 

عشرات القتلى والجرحى.
الالفت أن هذه العملية االرهابية تزامنت مع اجتماع وزراء خارجية األطراف الرئيسية في تحالف الحرب 
السعودية العدوانية القذرة ضد الشعب اليمني والتي قاربت عامها الثاني.. وإذا ما ربطنا إصرار النظام السعودي 
على مواصلة سفك الدم اليمني بغاراته الجوية التي ال تتوقف ليل نهار وضخ المزيد من األموال واألسلحة 
لمرتزقته لتسعير فتنة الحرب الداخلية بين أبناء اليمن واستخدام الكثير منهم لمواجهة إخوانهم أبطال 
الجيش واللجان الشعبية ومتطوعي القبائل في جبهات نجران وعسير وجيزان، اذا ما ربطنا ذلك برفض الخائن 
هادي خطة المبعوث األممي ومبادئ كيري التي تم التوقيع عليها في مسقط، واجتماعات الرباعية وآخرها 
ه العدو السعودي المصر على تمسكه بالذرائع والمبررات الكاذبة، سيظهر لنا  اجتماع الرياض والذي يقف وراء
جليًا أسباب استمرار الحرب اإلجرامية الوحشية القذرة حتى بعد أن تبين للعالم كله أن ال عالقة لها باألهداف 
الحقيقية من عدوانها على اليمن والتي تحدث عنها -تلميحًا وتصريحًا- مسؤولو حليفها األساسي المتمثل 
بالواليات المتحدة األمريكية والذي كان واضحًا يوم أمس في المؤتمر الصحفي لكيري والجبير بعد اجتماع 

الرياض الرباعي..
لقد كان وزير الخارجية األمريكي مصرًا على الحل السياسي، فتعمد اإلشارة الى مشروع خطة ولد الشيخ 
كقاعدة للحل السياسي وبنودها قابلة للنقاش، وفي هذا تبنٍّ واضح للموقف اليمني، في حين أن وزير خارجية 

السعودية ُمصرٌّ على موقف الفار هادي وحكومة مرتزقة فنادق الرياض.
لقد حمل حديث وزير الخارجية األمريكي بصورة ضمنية رسالة للسعودية، ربط فيها بين قبولها بالحل 
السياسي والتزام أمريكا بأمنها، مستوعبًا كالمه متطلبات توجهات المصالح األمريكية في المرحلة القادمة 
في المنطقة العربية والشرق األوسط التي تقتضي التسريع بالحل السياسي في اليمن قبل انتهاء العام وانتقال 

قيادة الواليات المتحدة االمريكية للرئيس ترامب في ٢٠ يناير المقبل.
وفي هذا االتجاه نقول: إن الشعب اليمني كان ومازال ينشد األمن واالستقرار ويعمل من أجل أن يعم السالم 
رضت عليه وقواه السياسية -وفي المقدمة 

ُ
وطنه والمنطقة والعالم، وأن هذه الحرب العدوانية السعودية ف

ر الدفاع عن سيادته ووحدته وحريته واستقالله.. ومنذ اليوم  المؤتمر الشعبي- التي تحملت مسؤولية تصدُّ
 الدعوات والمبادرات 

ً
األول للعدوان وهي تدعو الى الحل السياسي الذي يؤدي الى سالم شامل وعادل، مقدمة

 أن 
ً
والتنازالت والتي قوبلت جميعها برفض العدو السعودي ومرتزقته، ورغم ذلك لم تتراجع، معتبرة

المصداقية من قبل السعودية تتجسد في وقف عدوان تحالفها ورفع الحصار الظالم والجائر عن الشعب 
اليمني، والدخول في حوار وتفاوض سياسي ودبلوماسي جدي نابع من إرادة الوصول الى سالم الشجعان.

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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الوهابيون.. حقد دفين على إرهابيو «هادي» يفخخون 
الحلول السلمية في اليمن

أين تذهب مساعدات 
مات والدول المانحة؟

ّ
المنظ

الفقر والجوع ينتشران في اليمن

يحيى صالح عضوًا في اللجنة العامة

أصـــدر رئــيــس المؤتمر  
الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح قرارًا تنظيميًا برقم 
«٣» لسنة ٢٠١٦م- بعد االطالع 
عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي للمؤتمر 
الشعبي العام واللوائح المتفرعة 
ــة  ــان عــنــه وبـــنـــاًء عــلــى عـــرض األم
العامة وهيئة الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي وبناًء على موافقة 

اللجنة العامة ولما تقتضيه مصلحة 
العمل التنظيمي - قضت مادته 
األولــــى بــضــم األخ يــحــيــى محمد 
عبدالله صالح إلى عضوية اللجنة 

العامة.
وقضت مادته الثانية العمل بهذا 
الــقــرار من تاريخ صـــدوره، وعلى 
الجهات ذات العالقة تنفيذه كًال 

فيما يخصه. 

المؤتمر ينبه المجتمع الدولي من خطورة توسع اإلرهاب في اليمن ويطالب بقرار لوقف العدوان
في إدانته للتفجير االرهابي بمعسكر الصولبان

العدوان وهادي يقدمون الدعم والمساندة للتنظيمات اإلرهابية ويستخدمونها في عدوانهم 

مشروع العدوان ومرتزقته القتل والتدمير ودعم اإلرهاب

العملية اإلرهابية أسفرت عن مقتل ٥٢ وجرح ٣٠ في حصيلة أولية

التفجير اإلرهابي للمرة الثانية في المكان نفسه دليل جديد على فشل المحتلين ومرتزقتهم

اإلرهاب يحصد أرواح اليمنيين إلى جانب جرائم العدوان أمام صمت دولي مطبق

دان مصدر مسؤول في المؤتمر  
الشعبي العام التفجير اإلرهابي 
الذي استهدف مجندين بمعسكر الصولبان 
في محافظة عدن وأدى إلى سقوط العشرات 
من القتلى والجرحى، وهو العمل اإلرهابي 

الثاني في أقل من أسبوع.

ــكــاره  ـــه واســتــن ـــت ــمــصــدر إدان وجــــدد ال
الشديدين لكل األعمال اإلرهابية التي سبق 
وحــذر منها المؤتمر الشعبي الــعــام منذ 
وقــت مبكر , مشيرًا إلــى مخاطر استمرار 
العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته وعلى 
رأسهم عبدربه منصور هادي في تقديم 

الدعم والمساندة للتنظيمات اإلرهابية التي 
يستخدمونها في إطار عدوانهم ضد الشعب 
ــل الــمــصــدر قـــوات االحــتــالل  اليمني. وحــمَّ
وهادي ومرتزقة العدوان المسئولية الكاملة 

عن هذا التفجير اإلرهابي..
 تفاصيل ص٢

بدد اآلمال في عودة السالم إلى اليمن
ُ

اللجنة الرباعية ت

طلق بعودة السالم إلى اليمن أدراج الرياح، فليل العدوان اليزال   
ُ
تذهب التطمينات التي ت

ْح في األفق بصيص أمل يوحي بأن الحرب ستضع أوزارها عما قريب على 
ُ
جاثمًا ولم َيل

الرغم من التنازالت التي تقدمها اليمن حرصًا على وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف نزيف 
الدم اليمني الذي أودى منذ قرابة عامين بحياة أكثر من ١٠ آالف شخص وجرح مايزيد على ٣٥ 
ألفًا آخرين بدون وجه حق في ظل تصعيد متزامن مع هجمات ونشاط تنظيمي القاعدة وداعش 
اللذين استفادا من استمرار دعم ومساندة العدوان لهما وتهيئة بيئة مناسبة لتوسع وتمدد 
نشاطهما في اليمن. وتزامن اجتماع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات في 
الرياض أو ما تسمى باللجنة الرباعية لمناقشة انسداد العملية السلمية لألزمة اليمنية مع التفجير 

اإلرهابي الذي استهدف مجندين أمام معسكر الصولبان في عدن للمرة الثانية خالل أقل من 
عشرة أيام، ليكشف خطورة تردي األوضاع األمنية وكارثية استمرار دعم العدوان وهادي على 

السالم واالستقرار في اليمن والمنطقة.
وتفيد مصادر سياسية أن اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية الذي ضم جون كيري ووزير الخارجية 
البريطاني يوريس جونسون والسعودي الجبير، واإلماراتي عبدالله بن زايد، وأيضًا اسماعيل ولد 
الشيخ المبعوث الدولي لليمن- والذي وصل إلى الرياض الجمعة- لن يخرج بجديد إن لم يكن 

اجتماعًا لتمديد العدوان واطالق فقاعات جديدة لتضليل الرأي العام من جديد.. 
تفاصيل ص٢

السعودية وهادي ينسفون خارطة الطريق واتفاق مسقط بالتصعيد العسكري وتشديد الحصار
مراقبون: انتصارات الجيش واللجان هي التي ستحقق السالم في اليمن
عدم اتخاذ «الرباعية» قرارات رادعة بحق المعرقل للحل السلمي تمديد للحرب

نشوب أول خالف بين البرلمان وأعضاء بالحكومة حول وضع السجون والمساجين
تشهد قاعة مجلس النواب مناقشات حادة لقضايا وطنية مهمة ومواضيع   

شائكة تجسد استشعار ممثلي الشعب لمسؤولياتهم ودورهم المحوري 
في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل استمرار العدوان والحصار على شعبنا.. كما 
يخوض البرلمان في ذات الوقت معركة خارجية ال تقل أهمية عن القضايا المصيرية 
الداخلية، حيث تظهر جهوده واضحة في التواصل الملحوظ مع البرلمانات العربية 
ات الدستورية المتبعة في البالد ويدحض  والعالمية، والتي يوضح فيها اإلجــراء

أكاذيب ومبررات تحالف العدوان.
فعلى صعيد القضايا الداخلية شهدت قاعة مجلس النواب- السبت- والتي 
عقدت برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس وحضور عــدد من 
الوزراء- نقاشات جريئة وصاخبة وانتقادات متبادلة بين ممثلي الشعب ووزراء 
صصت لمناقشة قضايا  السجناء والمساجين في 

ُ
في الحكومة في الجلسة التي خ

عدد من المحافظات، حيث تم الوقوف أمام التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية. 
وفجرت قضية تدهور األوضاع في السجون واالنتهاكات التي يتعرض لها بعض 

المساجين، نقاشًا حادًا بين نواب الشعب وبعض الوزراء..
تفاصيل صـ ٤

رئيس الوزراء يقطع وعدًا بتحرير تعز وعدن ومأرب من الدواعش

وزير الدفاع: نواجه العالم أجمع ونتعرض لعدوان غاشم

بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز  
صالح بن حبتور، االنتصارات المظفرة التي 
حققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات اإلرهابية 
وعلى رأســهــا داعــش ومثيالتها فــي اإلجـــرام الــدمــوي، 
ودحــرهــا من مدينة حلب، والمضي قدمًا نحو تحقيق 
النصر الحاسم والنهائي على اإلرهابيين وأدواتهم من 

كامل األراضي السورية.
وعبر رئيس الوزراء في برقية تهنئة بعثها إلى نظيره 
السوري المهندس عماد خميس، عن تهاني حكومة 
اإلنقاذ الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني، إلخوانهم في 
سوريا على هذا النصر الحاسم على قوى الضالل والظالم 

التي تحمل مشروع الموت والدمار والخراب.. مؤكدًا أن مصير المشروع 
التكفيري لهذه الجماعات اإلرهابية وداعميها هو الهزيمة والعار، وستبقى 
سوريا عصية على األعداء مهما كان حجم التآمرات، وسيظل جيشها العربي 

صمام أمان في الدفاع عن وحدتها وسيادتها واستقاللها.

وأشار الدكتور بن حبتور، إلى ما تعانيه اليمن من إجرام 
الجماعات اإلرهابية التي يغذيها ويعزز تواجدها تحالف 

العدوان السعودي وحربه العبثية على الشعب اليمني.
وأكد أن هذه الجماعات اإلرهابية التي تسعى إلى إشاعة 
الفوضى والخراب وتشويه صورة الدين اإلسالمي الحنيف 
 ألعداء األمة اإلسالمية، سيكون 

ً
النقية والناصعة خدمة

مصيرها الهزيمة حتمًا في كل البلدان العربية من العراق 
إلى سوريا إلى اليمن وغيرها.

وقــال: "إن أحــرار العالم سيحتفلون قريبًا- بإذن الله 
تعالى- بتحرير الموصل في العراق الشقيق، وكذلك تعز 
ومأرب وعدن باليمن، من براثن القوى الداعشية اإلرهابية 

التكفيرية".
وتمنى رئيس الــوزراء في ختام البرقية أن يعم السالم ربــوع سوريا 
الشقيقة ، وأن يعين الله العلي القدير جيشها العربي الشجاع على تطهير 

كافة أراضيها من رجس هذه الفئة الضالة والمضلة.

ــلــواء الــركــن محمد ناصر   دعــا وزيـــر الــدفــاع ال
العاطفي إلى التكاتف والعمل الوطني الصادق 

في مختلف مرافق وقطاعات الدولة..
وقال اللواء العاطفي خالل لقائه مدير وكوادر المؤسسة 
االقتصادية اليمنية: "نحن في هذه المرحلة نواجه العالم 
أجمع ونتعرض لحرب عدوانية غاشمة ال يمكن مواجهتها 
إال من خالل التكاتف والعمل الوطني الصادق في مختلف 
مرافق وقطاعات الدولة، كما هو الحال في ثباتنا وصمودنا 

في جبهات القتال ".
وأضــاف: "نتمنى أن نــرى المؤسسة االقتصادية خالل 

األيام أو األشهر القادمة وقد تجاوزت العوائق والسلبيات 
التي أعاقت مستوياتها اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية 
والقانونية". كما شدد وزير الدفاع على ضرورة تفعيل 
جوانب االرتباط الوثيق بين المؤسسة االقتصادية ومنتسبي 
القوات المسلحة الذين يبذلون أرواحهم في سبيل أمن 
واستقرار الوطن وبما يسهم في تحسين الوضع المعيشي 

لمنتسبي القوات المسلحة.
مشيدًا بــالــدور الوطني الـــذي تضطلع بــه المؤسسة 
االقتصادية اليمنية التي تمثل أهم الركائز االقتصادية 

والروافد اإلنتاجية في الوطن.

«الميثاق»:  مصادر لـ

طائرات تركية تنقل اإلرهابيين 
إلى جيبوتي وأرتيريا في 

طريقهم إلى اليمن
حذرت مصادر سياسية وأمنية من مخطط   

تآمري يجري الــشــروع في تنفيذه ويهدف 
الــى نقل مئات العناصر من القاعدة وداعــش وبقية 

الجماعات االرهابية من سوريا الى اليمن.
«الميثاق»: إن هناك  وقالت المصادر في تصريحات لـ
تنسيقًا بين الخائن هــادي وقيادات االخــوان وتركيا 
وبتمويل سعودي قطري لنقل المئات من االرهابيين 
الذين تم طردهم من مدينة حلب بعد تحريرها من 
ِقَبل الجيش العربي السوري، وتجري الترتيبات لنقلهم 

جوًا عبر الطيران التركي الى جيبوتي وارتيريا.
وأكدت أن قيادات جماعة االخوان المقيمة في تركيا 
قد أعدت كل التجهيزات من قيادات أمنية تركية، 
سعودية لعمليات نقل االرهابيين عبر رحالت سرية 
الى جيبوتي وارتيريا أوًال، حيث سيتم وضعهم في 
معسكرات خاصة أعدت لذلك ليتم بعد ذلك نقلهم 
عبر سفن وزوارق حربية تابعة لتحالف العدوان الى 

اليمن.
وبينت المصادر أن نقل االرهابيين الــى جيبوتي 
وارتيريا يهدف الى عدم لفت األنظار كون المجاميع 
كثيرة، إضافة الى أن مطار عدن تشرف عليه قوات 
إماراتية وهي من ضمن القوات التي ستكون في صدارة 

استهداف عمليات الجماعات االرهابية.

تحذيرات من نقل مئات اإلرهابيين من سوريا إلى اليمن

وزير الداخلية:

دمجنا ١٨ ألفًا من اللجان الشعبية 
في األجهزة األمنية

أكد اللواء الركن/ محمد عبدالله القوسي- وزير   
الداخلية- أن الوزارة بدأت بخطوات جادة وفعالة 
باتجاه دمج اللجان الشعبية في األجهزة األمنية، وقد القت 

هذه الخطوات تجاوب الكثير من قيادات اللجان.
وقـــــال القوسي في سياق توضيحـــــه لمجلس النواب 
في جلسة السبت: «لقد دمجنا ١٨ ألفًا من اللجان الشعبية 
في األجهزة األمنية، ومازلنا بصدد حاالت الدمج المالي 

واإلداري.

تفاصيل العملية اإلرهابية في معسكر الصولبان
لم يمر اسبوع على التفجير  

ـــي الــــذي اســتــهــدف  اإلرهـــاب
المجندين بمعسكر الصولبان المطالبين 
برواتبهم المقطوعة منذ أربعة أشهر، 
حتى تكرر المشهد الدموي نفسه أمس 
األحد، فقد استيقظ الناس على اشالء 
وجثث وقتلى وجرحى جــدد، رغم كل 
االصوات المطالبة بمحاسبة المتسببين 
بمذبحة المجندين في الجريمة االرهابية 
ات العشوائية  االولـــى بسبب االجـــــراء
والمستهترة بــأرواح الناس الذين يتم 
جمعهم في صفوف طويلة امام لجان 

االمارات والسعودية ليتم تفجيرهم من 
قبل عناصر داعش ليستمر الدم والقتل 

شعار شرعية الفار هادي وحكومته.
وذكرت مصادر طبية ان عدد ضحايا 
التفجير االرهــابــي الـــذي استهدف- 
أمـــس- تجمعًا  للمجندين بمعسكر 
الصولبان فــي منطقة العريش بخور 
مكسر، ارتفع الى ٤٥ شهيدًا وعشرات 
الجرحى، حاالت معظمهم حرجة، حيث 
قام إرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف 

وسط تجمع للجنود.
بقية ص٢

برلمانيون وسياسيون:

تصعيد السعودية األعمال العسكرية 
في السواحل اليمنية رفض للسالم

السلطات السودانية تشن حملة 
اعتقاالت قبل بدء العصيان المدني

مع اقتراب موعد العصيان المدني المقرر اليوم االثنين، شنت قوات  
األمن السودانية حملة اعتقاالت في أوساط الناشطين السودانيين.

هذا وتزايدت حمالت المناصرة والتأييد في أوساط القوى السياسية والفئات 
المهنية حيث ناصر أكثر من ٥٠٠ صحفي وكاتب دعــوة العصيان المدني 
واحتدمت المعركة االعالمية بين دعــاة العصيان ومناصريه وبين مسئولي 
الحكومة السودانية. من جانبها أصدرت صفحة العصيان -صاحبة أكبر عضوية 
على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»- بيانًا لحركة ٢٧ نوفمبر المتبنية 

للصفحة أعلنت فيه أن العصيان سيكون ليومي ١٩ و٢٠ ديسمبر الجاري.
مؤكدة استمرارها في االعتصام الشامل المعلن يوم ١٩ ديسمبر مع اضافة 

يوم ٢٠ تفاديًا إلعالن العطلة من قبل النظام.
وشهدت عدد من المدن األوروبية واألمريكية مظاهرات لسودانيين داعمين 
للعصيان، ما أحدث جدًال بين دعاة العصيان حول أحقية المهاجرين في المشاركة 

في الحراك السياسي داخل البالد.
الى ذلك أعلنت أحزاب المعارضة السودانية أن النظام شن حمالت اعتقاالت 

واسعة في أوساط قياداتها قبل بدء سريان العصيان المدني.

على العرب رفض االستهداف الخليجي لمصر
رئيس التحرير

تزايد االستهداف الخليجي لمصر العروبة يثير قلق كل األحرار والشرفاء  
في الوطن العربي، فمصر تظل القوة العربية التي تراهن عليها كل شعوب 
األمة إلفشال المخططات الصهيونية والغربية، فال يجب أن يسمح العرب لهذه الدول 
الكرتونية المتآمرة بالتطاول على مصر وزجها في سعير الفوضى لتواجه نفس مآسي 

العراق وسوريا وليبيا واليمن.
لقد بات جليًا أن تصعيد األعمال اإلرهابية في مصر مرتبط ارتباطًا مباشرًا بهذه 
المؤامرة، وما زيارة مسئول سعودي كبير الى سد النهضة في اثيوبيا، إّال دليل على ذلك، 
السيما وأن هذا السد يمثل أخطر سالح، وظلت إسرائيل تحلم ببنائه لمحاربة مصر 
واالنتقام من شعبها العظيم.. اليوم ها هي السعودية وقطر وغيرهما تقومان بتمويل 

مشروع هذا السد الذي يهدف الى ضرب األمن المائي المصري.
مجددًا نقول: إن االستهداف الخليجي العدائي لمصر يتضح أيضًا في البيان الصادر عن 

مجلس التعاون الخليجي قبل أيام والذي حمل نبرات تهديدية واضحة وِصيغت كلماته 
بغطرسة وغرور وتكبر تعبر عن العقلية الوهابية المتحجرة وما تكنه من حقد ضد 
 قطر بالتورط 

ً
مصر الكنانة وشعبها العظيم، على الرغم من أن مصر لم تتهم مباشرة

في جريمة تفجير الكنيسة.
بيد أن قيام أقرب المقربين من سلمان بن عبدالعزيز بزيارة أديس أبابا وحرصه على 
زيارة سد النهضة يكشف بجالء عن بشاعة المخطط السعودي التآمري الذي يستهدف 

مصر وخطر ذلك على األمن القومي العربي.
إن مصر حتى وان تخلت عن دورها تجاه العديد من الشعوب العربية فال يجب أن يكون 
ذلك مبررًا ألن يتخلى العرب عن قلعتهم الحصينة وأهم مشعل تهتدي به األمة.. فهذا 

يعني موت العرب وخروجهم من التاريخ.
لذا يجب على كل العرب الذين اكتووا بنيران التآمر الخليجي أن يقفوا الى جانب مصر 
إلفشال المؤامرات التي تستهدفها.. ففي ذلك انتصار لكل شعوب أمتنا على اعدائها 

الداخليين والخارجيين.

 استمرار إغالق مطار صنعاء وضرب القطاعات االقتصادية يفاقم معاناة اليمنيين مسئول دولي: التجار ال يستطيعون الحصول  على خطابات اعتمادات الستيراد القمح والدقيق بعد نقل البنك

وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي التدخل للحد من الكارثة اإلنسانية التي تواجه اليمن
مها أسلحة ثقيلة ومتوسطة

َّ
هادي سمح لإلرهابيين بدخول عدن وسل

ندعو السعودية الى احترام إرادة الشعب اليمني وعدم االنجرار وراء أفراد
جدد وزير الخارجية المهندس هشام شرف دعوته المجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة ومجلس األمن  

إلى تكثيف الجهود للحد من الكارثة اإلنسانية التي يعيشها أكثر من ٨٠ ٪ من أبناء الشعب اليمني .
وذكر الوزير شرف أن ما تحتاجه اليمن وبشكل فوري ال يقتصر فقط على المساعدات اإلنسانية الطارئة في 
الجانب المعيشي ومكافحة األمراض واألوبئة ، بل يتعداه إلى معالجة األسباب الجذرية لألزمة اإلنسانية والمتمثلة في 
وقف العدوان غير المبرر ورفع الحصار الذي يعد مخالفًا للقانون اإلنساني الدولي ولكافة المواثيق الدولية واألعراف 

تفاصيل ص٢والقيم اإلنسانية وانتهاكًا للسيادة الوطنية.


