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مجلس النواب يستعرض عددًا من النقاط المتفق عليها بين مجلس النواب يستعرض عددًا من النقاط المتفق عليها بين 
الجانبين البرلماني والحكوميالجانبين البرلماني والحكومي

صنعاء / سبأ
ــات أعماله  ــواب عقد جلس ــل مجلس الن واص
ــدور االنعقاد  ــدورة األوىل ل ــن ال ــة م ــرتة الثالث للف
السنوي الثاني عرش أمس برئاسة رئيس املجلس 

األخ/ يحيى عيل الراعي.
ــس املجلس  ــدم رئي ــة ق ــتهل الجلس ويف مس
ــة  اللجن ــاع  اجتم ــج  نتائ ــن  ع ــًال  مفص ــاً  رشح
ــذي عقد بعد  ــة ال ــة الحكومي ــرتكة الربملاني املش
ــواب بناء  ــى مجلس الن ــوم أمس يف مبن ــرص ي ع
ــدة بتاريخ  ــته املنعق ــىل قرار املجلس يف جلس ع
ــاع  االجتم ــذا  ه أن  ــاً  موضح 2017م،   /3/13
ــد  ــد محم ــي أحم ــب الربملان ــن الجان ــرضه م ح
ــاري وأحمد نارص  ــي وأحمد أحمد العق الخوالن
شايع وإسماعيل عبدالرحمن السماوي وأحمد 
ــزام  ــر وع ــيل البح ــن ع ــرة ومحس ــد النوي أحم
ــان وناجي  ــد ردم ــالح وعبده محم ــه ص عبدالل
ــي وحميد  ــعد اللهب ــيل مس ــح القويس وع صال
ــرض محمد العزاني ومن  عبدالله الجربتي والخ
ــؤون  ــب الحكومي نائب رئيس الوزراء لش الجان
ــان  ــالل عيل الرويش ــن اللواء/ ج ــاع واألم الدف
ــة  ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ال ــس  ــب رئي ونائ
ــة  الصناع ــر  ووزي ــويل  مقب ــني  حس ــور/  الدكت
والتجارة عبده محمد برش ووزير الدولة لشؤون 
مجليس النواب والشورى الدكتور عيل عبدالله 
ــة والتأمينات  ــر الخدمة املدني ــو حليقة ووزي أب
ــالن ووزير النفط والرثوات  طالل عبدالكريم عق
املعدنية ذياب حسن بن معييل ووزير الداخلية 
ــر  ووزي ــويس  الق ــه  عبدالل ــد  محم ــواء/  الل
ــدان محمود  ــاالت وتقنية املعلومات جلي االتص
ــعبان  ــح أحمد ش ــة صال ــر املالي ــدان ووزي جلي
ــاعد قطاع املوازنة بوزارة املالية عيل  ووكيل مس
ــار مصلحة الرضائب  جربان الشماحي ومستش
ــؤون  ــاعد للش ــرباق ووكيل مس ــارق محمد ال ط
ــة الجمارك يحيى رشف الكبيس  الفنية بمصلح
ــام اإليرادات بمصلحة الجمارك محمد  ومدير ع

عيل املحفدي.
ــواب أن االجتماع  ــس الن ــس مجل ــح رئي وأوض
جرى فيه مناقشة مستفيضة لجملة من األوعية 
ــات املالية وتعزيز  ــة بهدف وضع املعالج اإليراداي
املوارد العامة من خالل تحصيل كافة موارد الدولة 
ــن العبث وتوريدها كاملة إىل  املتاحة وحمايتها م
ــيولة  الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر الس
الكافية لتغطية االلتزامات الرضورية ومنها رصف 
ــكريني)، مبيناً أن  مرتبات املوظفني (مدنيني وعس
ــص إىل االتفاق عىل عدد من النقاط  االجتماع خل
ــاع وهي عىل  ــا محرض هذا االجتم ــي تضمنه والت

النحو اآلتي  :
حول تقديـــم املوازنــــــة :

ــة للربع  ــة بإعداد موازن ــر املالي ــزم األخ وزي الت
ــز فيها عىل  ــم الرتكي ــام 2017م يت ــن الع ــي م الثان
ــي ، واملرتبات ،  ــود الحرب ــة التزامات املجه تغطي
ــة الدين ، وتقديمها  ــغيلية ، وخدم والنفقات التش

إىل املجلس خالل أسبوعني .
وحول استرياد املشتقات النفطية :

ــي رئيس  ــن نائب ــة م ــة مكون ــف لجن ــم تكلي ت
الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة واملالية والنفط 
ــار الذين أبدوا  ــة لاللتقاء بالتج ــرثوات املعدني وال
ــتقات النفطية  ــتعدادهم للقيام باسترياد املش اس
ــكل نهائي عىل  ورشكة النفط واالتفاق معهم وبش
ــتقات النفطية  ــة للمش ــع ثابت ــعار بي ــد أس تحدي
ــي  ــعار الت ــوارق األس ــات وف ــف املحافظ يف مختل
ــة للدولة وتوقيع  ــب أن تحصل للخزينة العام يج
ــك ، عىل أن يتم  ــارض والعقود معهم وفقاً لذل املح
ــاق ملجلس النواب خالل مدة أقصاها  تقديم االتف

(72) ساعة للمصادقة عليه.
وحول الغــــاز املنزلـــــي :

ــراءات الالزمة  ــة باتخاذ اإلج ــم إلزام الحكوم ت
ــاز املنزيل لتغطية  ــري الكميات الكافية من الغ لتوف
ــم تقرير  ــبة ، وتقدي ــعار املناس ــاج وباألس االحتي

بذلك إىل املجلس .

وبشأن توفري الكرينات مليناء الحديدة :
ــكلة من نائبي رئيس الوزراء  قيام اللجنة املش
ــط  والنف ــة  واملالي ــارة  والتج ــة  الصناع ووزراء 
ــر النقل  ــاألخ وزي ــاء ب ــة بااللتق ــرثوات املعدني وال
ــوع  ــث موض ــدة لبح ــاء الحدي ــر مين واألخ/ مدي
توفري الكرينات للميناء وتمويل قيمتها من املبلغ 
ــذي أنىشء لهذا  ــاب الخاص ال املوجود يف الحس
الغرض ، وأن تغطي الحكومة أي نقص يف القيمة .

ــاص  الخ ــني  التأم ــة  معالج ــأن  وبش
بمصانع االسمنت الحكومية :

ــؤون  تم تكليف األخ/ نائب رئيس الوزراء للش
ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  وزي واألخ/  ــة  االقتصادي
ــع  بمصان ــق  املتعل ــني  التأم ــوع  موض ــة  لدراس
االسمنت مما يكفل بدء العمل فيها يف أرسع وقت 
ــه للمجلس  ــيتم التوصل إلي ــن وتقديم ما س ممك

خالل يومني .
وبشأن مكافحة تهريب السجائر :

ــراءات  إج ــل  تفعي رضورة  ــىل  ع ــاق  االتف ــم  ت

ــع اللجنة  ــجائر وأن تجتم ــب الس ــة تهري مكافح
ــكلة من نائبي رئيس الوزراء ووزير الصناعة  املش
ــع  ــة م ــر املالي ــة ووزي ــر الداخلي ــارة ووزي والتج
ــني يف رشكتي روثمان وكمران واالتفاق معهم  املعني
ــىل الخزينة  ــتعود ع ــىل تحديد العوائد التي س ع
العامة للدولة من الرشكتني ، وكذا تكاليف مكافحة 
التهريب وأن تسلم كميات السجائر املهربة التي 
ــوم الرشكتان  ــا إىل الرشكتني بحيث تق يتم ضبطه
ــا وتورد إىل  ــم االتفاق عليه ــع قيمتها التي يت بدف

الخزينة العامة .
وبشأن إنجاز القضايا الرضيبية املنظورة 

أمام لجان الطعون واملحاكم :
ــؤوليتها  ــل الحكومة مس ــاق أن تتحم تم االتف
ــواء عن  ــة متابعة البت يف تلك القضايا س يف رسع
ــق القضاء أو عن طريق املصالحة مع التجار  طري
ــة العامة  ــق املصلح ــراه يحق ــا ت ــق م ــني وف املعني

ويضمن تحصيل األموال املستحقة للدولة .
ويف ما يخص آلية تحصيل رضائب القات :

ــة وبصورة عاجلة  ــم االتفاق أن تقوم الحكوم ت
ــات من  ــل رضيبة الق ــة لتحصي ــل آلية جدي بعم
ــفافة وبضمانات  خالل اإلعالن وإجراء مزايدة ش
ــزام بتحصيل رضيبة  ــني لاللت ــددة للمتنافس مح
ــنة  ــد مع امللتزمني ملدة س ــم التعاق ــات ، وأن يت الق
كاملة ، وعىل الحكومة حمايتهم من أي تدخل من 
ــؤولني ، عىل أن تقدم الحكومة للمجلس  قبل املس
تقريراً يبني إجمايل املبالغ التي تم تحصيلها قبل 
اآللية الجديدة ، واملبالغ املتوقع تحصيلها باآللية 
ــزارع القات يف  ــدة وأن تتم عملية الحرص مل الجدي

ضوء املقرتح املقدم من األخ وزير الداخلية .
ويف ما يخص رسعة تنفيذ البطاقة التموينية :

ــتكمال  ــة اإلرساع باس ــىل أهمي ــاق ع ــم االتف ت
ــة وأن يضاف  ــة التمويني ــراءات تنفيذ البطاق إج
ــراءات البت  ــذا إج ــب، وك ــوع التطبي ــا موض إليه
ــهر الحايل  ــل نهاية الش ــي قب ــال اإللكرتون يف الري
ــبة %70 من قيمة  ــكلة نس ــيحالن مش كونهما س

الراتب تقريباً.
ويف ما يخص تجديد عقود رشكات االتصاالت :

ــل كافة موارد  ــة بمتابعة تحصي ــزام الحكوم إل
ــت  كان ــواء  س ــاالت  االتص رشكات  ــن  م ــة  الدول

متأخرات رضيبية أو تجديد للعقود القائمة .
ــاالت الجديدة  ــرشكات االتص ــق ب ــا يتعل ويف م

(الجيل الرابع) :
ــد مانع من  ــاع عىل أنه ال يوج ــق يف االجتم اتف
ــة  ــتلتزم بالسياس ــا وهي س ــا طامل ــص له الرتخي
التسعريية املعمول بها ويف إطار القوانني النافذة .

ويف ما يتعلق بالضمانات الجمركية :
ــاً  ــأنها وفق ــل بش ــم العم ــأن يت ــاق ب ــم االتف ت

لنصوص وأحكام القوانني النافذة .
ــة  ــا الحكوم ــي فرضته ــوم الت ــق بالرس ــا يتعل ويف م
السابقة هيئة األرايض واملساحة والتخطيط العمراني :

ــات  ــة الخدم ــوم لجن ــأن تق ــاع ب ــر االجتم أق
ــة أية مخالفات قانونية يف الئحة  باملجلس بدراس
ــأن تلك  ــا وتقديم تقرير بش ــار إليه ــوم املش الرس

املخالفات إىل املجلس .
ويف ما يتعلق بمعالجة وضع البنك املركزي :

ــع البنك املركزي  ــاق عىل معالجة وض تم االتف
ــك  ــة يف البن ــالالت القائم ــالح االخت ــة إص ورسع
ــدورة يف إدارة  ــة للقيام ب ــن أهمية بالغ ــا لذلك م مل
ــدى  ــة ل ــز الثق ــة وتعزي ــة للدول ــة النقدي السياس

التجار واملودعني والقطاع املرصيف.
ــد أبدى عدد من أعضاء املجلس بعض  هذا وق
ــا عىل رضورة تطبيق  ــات أكدوا من خالله املالحظ
ــكر لرئيس املجلس  ــذة وقدموا الش ــني الناف القوان
ــاع املذكور  ــا يف االجتم ــي بذله ــود  الت ــىل الجه ع

والوصول إىل هذه النتائج.
ــتهل جلسته باستعراض  وكان املجلس قد اس
محرض جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل 
ــيئة الله  ــبت القادم بمش ــاح يوم الس أعماله صب

تعاىل.

تضمنت معالجات مالية وتعزيز الموارد العامة وحمايتها من العبثتضمنت معالجات مالية وتعزيز الموارد العامة وحمايتها من العبث

النائب العام يوجه باإلفراج عن النائب العام يوجه باإلفراج عن ٢١٢١ سجينًا من إصالحية حجة سجينًا من إصالحية حجة
حجة  - سبأ:

وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي باإلفراج عن 21 سجينا، 
ــم إطالقهم  ــجينا يت ــم يتم إطالقهم فورا و11 س ــجناء منه عرشة س

بالضمان الحضوري تنفيذا للقواعد القانونية.
ــس هيئة  ــب رئي ــه نائ ــة ومع ــه التفقدي ــالل زيارت ــك خ ــاء ذل ج
ــاعد رئيس هيئة  ــايض منصور العلوي ومس ــش القضائي الق التفتي
ــجن املركزي  ــة الس ــت، إلصالحي ــيل الصام ــي ع ــش القضائ التفتي
بمحافظة حجة لالطالع عىل أحوال نزالء اإلصالحية واحتياجاتهم 
ــة والتجهيزات  ــات والنظاف ــام والخدم ــتوى النظ ــم، ومس ومطالبه

الالزمة املوفرة لهم.
ــاكل عدد من السجناء ومطالبهم  ــتمع النائب العام إىل مش واس

ــجناء  ــا وتوفري الرعاية للس ــات املختصة بمعالجته ــه الجه .. ووج
ــر  وتطوي ــني  تحس ــىل  ع ــل  والعم ــذاء،  والغ ــة  بالنظاف ــام  واالهتم

التجهيزات والوسائل الالزمة بما يكفل تنمية قدراتهم.
وخالل لقائه مدير عام اإلصالحية املقدم محمد الفيل والعاملني 
ــه  ــة عبدالل ــة حج ــة محافظ ــس نياب ــور رئي ــة، بحض يف اإلصالحي
العلفي، أوضح النائب العام أن زيارته إلصالحية السجن املركزي يف 
حجة تأتي يف إطار الزيارات امليدانية التي يقوم بها ملراجعة كشوف 

السجناء واالطالع عىل أحوالهم .
ــجن املركزي بحجة يف حاجة  ــار إىل أن نزالء إصالحية الس وأش
ملراجعة أوضاعهم القانونية كما تحتاج اإلصالحية ملراجعة وضعها 

الذي ال يتناسب مع العدد الكبري املتواجد فيها من السجناء .

ــجني يف حني عدد  وقال " إن العدد املخصص لإلصالحية 300 س
ــب معالجة  ــجني، ما يتطل ــن فيها نحو 700 س ــجناء املوجودي الس
ــن وزارة  ــداء م ــات املختصة ابت ــة الجه ــن كاف ــة م ــع اإلصالحي وض
ــكلة كبرية تتطلب  ــار ذلك مش ــجون باعتب ــة ومصلحة الس الداخلي

رسعة معالجتها ".
ــجناء  ــراج عن كثري من الس ــه قد تم اإلف ــدادي إىل أن ــت البغ ولف
ــن عىل ذمة  ــن كانوا محجوزي ــم زيارتها والذي ــي ت ــات الت باملحافظ

قضايا وكان بقاؤهم يف السجن مخالفاً للقواعد القانونية.
ــي عيل  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ ــاعد رئي ــح مس ــدوره أوض ب
ــة  ــات وكيفي ــال النياب ــم أعم ــدف إىل تقيي ــارة ته ــت أن الزي الصام
ــجناء ومدى رسعة فصلها يف القضايا ورسعة اإلفراج  معاملتها للس

عمن يتوجب اإلفراج عنهم .
ــيتم  ــجناء س بالس ــة  ــة متعلق ــاك 600 قضي أن هن ــار إىل  وأش

مراجعتها ومعالجة قضايا السجناء املستحقني لإلفراج .
ــه العلفي  ــة حجة عبدالل ــس نيابة محافظ ــه ثمن رئي ــن جانب م
ــي عىل تفقد  ــة التفتيش القضائ ــادة هيئ ــب العام وقي ــرص النائ ح
ــالمة إجراءات النيابات  ــجناء والسجون والتأكد من س أوضاع الس

العامة يف ترصيف القضايا ومتابعتها أمام املحاكم.
ــكلة إصالحية السجن املركزي باملحافظة تكمن  ولفت إىل أن مش
ــعتها .. معربا عن أمله يف أن يتم تجاوز هذه املشكلة  يف محدودية س
ــجناء ومستوى الخدمات  التي تعرتض عملية االرتقاء بأوضاع الس

التي تقدم لهم .

لبوزة يدعو منظمات المجتمع المدني للتنسيق من لبوزة يدعو منظمات المجتمع المدني للتنسيق من 
اجل كشف جرائم العدواناجل كشف جرائم العدوان

صنعاء - سبأ
التقى نائب رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــم لبوزة أمس بالقرص الجمهوري  الدكتور قاس
ــاء بحضور عضو املجلس محمد صالح  بصنع
ــان علياء فيصل  النعيمي، وزيرة حقوق اإلنس
ــات  ــادات منظم ــن قي ــدداً م ــف وع عبداللطي

املجتمع املدني.
ــورات  تط ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــن وتصاعد هجمة  ــانية يف اليم األوضاع اإلنس
ــئ  ــىل املوان ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــور وإعاقة دخول املساعدات  والطرق والجس
ــانية واالحتياجات األساسية وشحنات  اإلنس
الغذاء والدواء وانعكاسات استهداف الساحل 
ــىل  ــا ع ــدة وتداعياته ــاء الحدي ــي ومين الغرب

الجانب اإلنساني.
ــيايس أهمية  ــد نائب رئيس املجلس الس وأك
ــان  ــه وزارة حقوق اإلنس ــدور الذي تنهض ب ال
يف  ــتمرارها  واس ــي  املدن ــع  املجتم ــات  ومنظم
ــبيل  ــانيا يف س ــني إنس ــوت اليمني ــل ص توصي
رصف الرواتب املتأخرة ملوظفي الدولة والعمل 
ــورة حقيقية للمنظمات الدولية  عىل تقديم ص
ــذه املنظمات  ــا يمكن ه ــع املعاش بم ــن الواق ع
ــي تعرضت  ــات التضليل الت ــاوز عملي من تج
ــل أدوات العدوان  ــدويل من قب ــا واملجتمع ال له
ــىل  ــت ع ــي نتج ــات الت ــة إىل التداعي باإلضاف
االقتصاد املحيل وأسعار الرصف وتفاقم الحالة 

اإلنسانية واالقتصادية لعموم املواطنني.
ــوزارة  ــرتك بني ال ــيق املش ــث عىل التنس وح
ــاق املحيل  ــع املدني يف النط ــات املجتم ومنظم
ــبكة  ــرب ش ــة ع ــة والدولي ــات اإلقليمي واملنظم
ــم امللفات  ــح تقدي ــا يتي ــدة بم ــات موح معلوم
ــي  الت ــرب  الح ــم  وجرائ ــازر  مج ــق  توث ــي  الت
ارتكبها العدوان السعودي بقصف التجمعات 
ــراس واملدارس  ــزاء واألع ــاالت الع ــة وص املدني
ــواق والتي لم يكن آخرها  واملستشفيات واألس

سوق الخوخة لتقديمها إىل املحاكم الدولية.
ــادة وزارة  ــود قي ــوزة جه ــور لب ــن الدكت وثم
حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني وكل 

ــعب  ــل عىل نقل مظلومية الش ــوت حر يعم ص
ــالم والحرية واالستقالل  اليمني وحقه يف الس
ــر الفعال  ــاني ذي األث ــتمرار دورها اإلنس واس
واملستدام يف مواجهة الوضع اإلنساني الحرج 

يف اليمن.
ونوه بالتطور الذي حصل يف أداء املنظمات 
ــة اإلنقاذ  ــمية يف ظل حكوم ــات الرس والقطاع
ــار إيجابية  ــه من آث ــي وما يتمخض عن الوطن

حاليا ومستقبال يف هذا الجانب .
ــىل يتابع  ــيايس األع ــس الس ــد أن املجل وأك
ــي املعني بامللف  ــن كثب عمل األداء الحقوق ع
اإلنساني وحريص عىل بلورة كل تلك الجهود 

ــات عمل قائمة عىل التعامل اإليجابي  وفق آلي
الكامل مع املنظمات املحلية والدولية وتسهيل 
ــيس  ــكل مؤس كافة أعمالها ودعم جهودها بش
ــس إيجابا عىل  ــا ينعك ــتدام بم ــم ومس ومنتظ

ملف الخدمات اإلنسانية بشكل عام.
ــوق  حق ــرة  وزي ــتعرضت  اس ــا  جانبه ــن  م
أن  ــي  ينبغ ــي  الت ــة  الوطني األدوار  ــان  اإلنس
ــع املدني تجاه  ــات املجتم تضطلع بها مؤسس
ــل التحديات الراهنة التي  الوطن وأبنائه يف ظ
ــدوان  ــتمرار الع ــة اس ــن نتيج ــا الوط يواجهه

بقيادة السعودي والحصار الظالم.
ــي  الوطن ــر  التقري ــددات  مح إىل  ــارت  وأش
ــن الذي  ــانية يف اليم ــة اإلنس ــاص بالحال الخ
ستطلقه وزارة حقوق اإلنسان قريبا والحقائق 
ــل  العم ــر  تطوي يف  ــاعد  ستس ــي  الت ــة  الهام
اإلنساني وتجاوز أي صعوبات أو مشكالت قد 

تعرتضه.
ــع املدني إىل  ــادات املجتم ــت قي ــا تطرق فيم
ــتمر ومتطور يف  ــه من تعاون مس ــا تتطلع إلي م
ــع الجانب  ــيقي م ــاني والتنس ــب اإلنس الجان
ــف األعباء  ــتمرار العمل لتخفي ــمي واس الرس
ــا  يكابده ــي  الت ــة  واالقتصادي ــانية  اإلنس
ــهيالت  ــاندة والتس املواطنون وكذا طبيعة املس

املطلوبة لتطوير آليات عملها.
ــلطة املحلية  ــاء رئيس دائرة الس حرض اللق

برئاسة الجمهورية قاسم الحوثي.

نائب رئيس المجلس السياسي نائب رئيس المجلس السياسي 
يطلع على خطط اللجان االستشاريةيطلع على خطط اللجان االستشارية

صنعاء/ سبأ
ــيايس  ــس املجلس الس ــب رئي رأس نائ
األعىل الدكتور قاسم لبوزة أمس اجتماعاً 
ــارية  ــاء اللجان االستش ــاء وأعض لرؤس
ــة "  ــية والقانوني ــة والسياس " االقتصادي
التابعة للمجلس بحضور عضو املجلس 
محمد صالح النعيمي وأمني رس املجلس 

الدكتور يارس الحوري.
ــيايس  واطلع نائب رئيس املجلس الس
ــدد من  ــىل ع ــاع ع ــالل االجتم ــىل خ األع

ــا  ــل عليه ــي تعم الت ــط  والخط ــكار  األف

ــات امللحة  ــارية واألولوي اللجان االستش

التي ستعمل عليها خالل الفرتة املقبلة.

ــان  اللج دور  ــوزة  لب ــور  الدكت ــن  وثم

ــزة  املتمي ــود  والجه ــارية  االستش

ــا  تقدمه ــي  الت ــة  امللموس ــهامات  واإلس

ــس يف القضايا امللحة  ــات للمجل كتوصي

وذات األولوية.

وزيرة حقوق اإلنسان تدعو األمم المتحدة 
إلى وقف العدوان على اليمن

صنعاء/ سبأ
ــان علياء فيصل عبداللطيف األمم  دعت وزيرة  حقوق اإلنس
املتحدة إىل تكثيف الجهود إليقاف العدوان السعودي األمريكي 
ــكيل لجنة تحقيق  ــار الربي والجوي والبحري وتش ورفع الحص

دولية يف جرائمه بحق الشعب اليمني.
ــس ممثل  ــا أم ــالل لقائه ــان خ ــوق اإلنس ــرة حق ــدت وزي وأك
ــان الدكتور  ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي
ــن الوزارة  ــرتك م ــكيل فريق مش ــد أحمد العبيد رضورة تش العبي
واملفوضية لرصد االنتهاكات وتقييم األرضار التي لحقت ببالدنا 

جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر .
ــتعداد املفوضية لتقديم  ــدى الدكتور العبيد اس ــن جانبه أب م
ــاً أن املفوضية تعكف حالياً  ــكادر الوزارة، موضح الدعم الفني ل

عىل إعداد تقريرها عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن.

وزير المياه والبيئة يلتقي حكومة الشباب المستقل
صنعاء - سبأ

ــد الله الوزير مع  ــر املياه والبيئة املهندس نبيل عب ناقش وزي
ــة هناء أحمد  ــتقل برئاس ــباب املس ــس وأعضاء حكومة الش رئي

الفقيه الصعوبات التي تواجه الوزارة واملؤسسات التابعة لها .
ــاه إىل تطلعات و رؤى حكومة  ــتمع وزير املي وخالل اللقاء اس
ــوزارة والخدمات التي  ــال وخطط ال ــباب يف ما يتعلق بأعم الش

تقدمها للمواطنني .
ــتقل عىل  ــباب املس ــرص حكومة الش ــاه بح ــر املي ــاد وزي وأش
ــتقبل اليمن، وأهمية دورها يف نرش الوعي  ــم مس ــاركة يف رس املش

البيئي وإرشاكها يف الحلول املناسبة لقضايا املياه والبيئة .

وزير الزراعة ومحافظ إب يدشنان 
موسم التشجير 

إب  - سبأ
ــن ومحافظ إب  ــازي أحمد عيل محس ــر الزراعية والري غ ــن وزي دش
ــجري للعام  ــم الزراعي للتش عبدالواحد صالح أمس بمحافظة إب املوس

الجاري 2017م الذي ينظمه مكتب الزراعة والري باملحافظة.
ــاريع الزراعية  ــة أهمية االهتمام باملش ــني أكد وزير الزراع ويف التدش

لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمع والنهوض به.
ــاتل النموذجية عىل  ــار إىل أن مشتل إب الزراعي يعترب من املش وأش
ــتالت النب واللوز  ــاهمت يف توفري ش ــتوى الوطن وأن محافظة إب س مس

لعدة محافظات .
ــتنفذ العديد من املشاريع  ــن أن وزارة الزراعة والري س وأوضح محس
ــرثوة  ــم لل ــة التطعي ــذ حمل ــا تنفي ــاري منه ــام الج ــالل الع ــة خ الزراعي
ــة الفاو، الفتا إىل  ــن الغذائي املدعوم من منظم ــة و مرشوع األم الحيواني
ــني باملحافظة والعمل عىل  ــتكمال العمل يف حاجزين مائي ــيتم اس انه س

إنشاء عرشة مشاتل زراعية جديدة يف عدد من مديريات املحافظة .
ــيتم هذا العام توزيع عرشين ألف طن  وبني وزير الزراعة والري أنه س
من البذور املحسنة ملادة القمح عىل املزارعني باملحافظة وتنفيذ عدد من 

املشاريع الزراعية الصغرية .
ــالح العوامل التي  ــظ إب عبدالواحد ص ــتعرض محاف ــن جانبه اس م
جعلت من املحافظة منطقة زراعية ، حاثا وزارة الزراعة باعتماد وتنفيذ 
ــن الغذائي ،و رسعة  ــاهمة يف تحقيق األم ــاريع زراعية جديدة واملس مش
ــة وبدء التنفيذ ملرشوع حاجز وادي الجنات بمنطقة  ــتكمال الدراس اس
السحول بإب باعتبار هذا املرشوع من أهم املشاريع الزراعية باملحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري باملحافظة املهندس 
ــود الرصاص أن مكتب الزراعة قد نفذ خالل العام املايض 14 مرشوع  حم
ــادية يف مجال الذرة  ــول إرش ــتة حق ــادي ملحصول القمح وس حقل إرش
والدخن وأربعة ملحصول النب واللوز و62 حقًال إيضاحياً يف مجال القمح 

والشعري والعدس.
ــال إنتاج  ــاًال يف مج ــب 54 نح ــا تدري ــذ أيض ــب نف ــار إىل أن املكت وأش
ــل..الفتا إىل أن املكتب نفذ الكثري من الخدمات الزراعية األخرى يف  العس
ــتنة ويف مجال  مجال الوقاية والرثوة الحيوانية و اإلنتاج الزراعي والبس

إدارة الري .
ــتل  ــالل زيارتهما ملش ــة ومحافظ إب خ ــر الزراع ــن وزي ــك دش إىل ذل
ــة للمزارعني ..وافتتحا  ــتلة زراعية متنوع ــي توزيع 60 ألف ش إب الزراع
املظلة الرئيسية وبيوت محصول النب، وكذا خمسة بيوت محمية مزودة 
ــجيع الزراعي باإلضافة  ــدوق التش ــية بتمويل من صن بالطاقة الشمس
ــوت املحمية  ــتل والبي ــية لتزويد املش ــة الطاقة الشمس ــاح منظوم الفتت

باملياه.
حرض التدشني رئيس اإلتحاد التعاوني الزراعي محمد بشري ورئيس 
جامعة إب الدكتور طارق املنصوب ووكيل املحافظة فؤاد يحيى منصور 

وعدد من املسئولني بوزارة الزراعة واملحافظة .

ــن العام  ــع الثاني م ــة للرب ــداد موازن ــزام بإع االلت
ــات ــي والمرتب ــود الحرب ــة المجه ــاري لتغطي الج

إلزام الحكومة بتوفير الغاز المنزلي وباألسعار المناسبة
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