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سگرتريو التحرير

وزير الخارجية يناقش مع "اوتشا" تحضيرات وزير الخارجية يناقش مع "اوتشا" تحضيرات 
المؤتمر الدولي للتعهدات الخاص باليمن المؤتمر الدولي للتعهدات الخاص باليمن 

أقرار الترتيبات النهائية الخاصة أقرار الترتيبات النهائية الخاصة 
بالفعالية الكبرى بالفعالية الكبرى ٢٦٢٦ مارس  مارس 

وزير الزراعة يؤكد أهمية تطوير عمل مؤسسة وزير الزراعة يؤكد أهمية تطوير عمل مؤسسة 
البذور بما يتواكب مع احتياجات التنميةالبذور بما يتواكب مع احتياجات التنمية

صنعاء/ سبأ
ــة املهندس  ــر الخارجي ــى وزي التق
ــس بصنعاء  ــد الله أم ــام رشف عب هش
ــؤون  ــم لألمم املتحدة لش ــل املقي املمث

اإلنسانية (اوتشا) جورج خوري.
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــر  ــد املؤتم ــة لعق ــريات الجاري التحض
ــن  باليم ــاص  الخ ــدات  للتعه ــدويل  ال
ــذي ترتب له األمم املتحدة مع عدد  وال
من الدول املانحة، واملقرر عقدة نهاية 

شهر ابريل 2017م.
ــاني  ــة الوضع اإلنس كما تم مناقش
ــدوان  الع ــراء  ج ــن  اليم يف  ــور  املتده
ــار  ــن حص ــرض م ــا يف ــعودي وم الس

شامل .
ــر الخارجية  ــدد وزي ــاء ج ويف اللق
ــة اإلنقاذ الوطني بتقديم  التزام حكوم
ــات الدولية  ــهيالت للمنظم كافة التس
ــا  م ــص يف  ــن وباألخ اليم ــة يف  العامل
ــماح  والس ــريات  التأش ــح  بمن ــق  يتعل
ــة  ــات الالزم ــة االحتياج ــول كاف بدخ

لضمان سري عمل املنظمات الدولية.
ــل املقيم لألمم  ــن جانبه عرب املمث م
ــانية (اوتشا)  ــؤون اإلنس املتحدة لش
ــاون وزارة الخارجية  ــه لتع ــن امتنان ع
ــات الدولية ..  ــهيل عمل املنظم يف تس
مؤكداً حرص األمم املتحدة عىل تقديم 

كافة املساعدات اإلنسانية الرضورية.
يف  ــدة  املتح ــم  األم أن  إىل  ــار  وأش
ــني بغية توفري  ــل دائم مع املانح تواص
ــى تتمكن من اإليفاء  املوارد املالية حت
ــانية  اإلنس ــات  االحتياج ــة  ومواجه

املتزايدة يف اليمن.

صنعاء - سبأ
أقرت اللجنة العليا إلحياء الذكرى الثانية من الصمود يف وجه 
ــة وزير اإلعالم  العدوان يف إجتماعها املنعقد أمس بصنعاء برئاس
ــة بالفعالية الكربى  ــس اللجنة العليا، الرتتيبات الخاص نائب رئي
ــهدها العاصمة صنعاء يف 26 مارس الجاري بصيغتها  التي ستش

النهائية.
ــل كافة اللجان  ــود املبذولة من قب ــت اللجنة العليا الجه وثمن
ــد والتعبئة، املالية  ــة اإلعالمية، التنظيمية ،األمنية، الحش الفرعي
ــكرتارية والعمليات يف اإلعداد  ــة والتقنية والس والخدمات والفني

والتحضري للفعالية.
ــوري بعملية التنفيذ كل فيما  ــددت عىل الجميع البدء الف وش
يخصه ووفقا لإلجراءات املقرة وبروح الفريق الواحد والتكامل يف 
ــداد والتحضري لهذه  ــؤدي إىل تاليف أي قصور يف اإلع ــا ي األداء بم

املناسبة الوطنية الجامعة.
ــيد  ــة الفعالية يف تجس ــىل أهمي ــة، التأكيد ع ــددت اللجن وج
الصوت اليمني الواحد الثابت والصامد يف وجه العدوان والحصار 

والرافض لكل أشكال الوصاية أو الهيمنة أو اإلستكبار.

ــوزراء إعداد  ــة العامة ملجلس ال ــة العليا، األمان ــت اللجن وكلف
ــواء يف أمانة  ــاء مجلس الوزراء س ــج النزول امليداني ألعض برنام
ــات املحلية التي  ــاركة يف الفعالي ــات، للمش ــة أو املحافظ العاصم
ستنظم عقب الفعالية الكربى إلحياء الذكرى الثانية من الصمود 
ــن اليمني  ــق الوط ــة بح ــه اإلجرامي ــدوان ومخططات ــه الع يف وج

األرض واإلنسان.
ــي الصابر  ــعب اليمن ــري الش ــا بجماه ــة العلي ــت اللجن وأهاب
ــة بأمانة  ــربى الجامع ــة الك ــاء الفعالي ــة يف إحي ــاركة الفاعل املش
ــا لذلك من أهمية  ــات املحلية الالحقة، مل ــة وكافة الفعالي العاصم
ــاوم للعدوان ولفت أنظار العالم  ــراز وحدة الصف اليمني املق يف إب

الحر إىل مظلومية الشعب اليمني .
ــانية إلحياء هذه الذكرى  ــارت إىل األبعاد الوطنية واإلنس وأش
ــف وراءه من أرباب  ــي العدوان ومن يق ــليط الضوء عىل بغ يف تس
ــه أهميتها  ــاد يف األرض عىل اليمن .. موضحا يف الوقت نفس الفس
ــة صموده يف وجه  ــعب وتخليد ملحم ــيد بطولة هذا الش يف تجس

الطغاة.

صنعاء / سبأ
ــة العامة  ــس إدارة املؤسس ــش مجل ناق
ــنة يف اجتماعه أمس  ــار البذور املحس إلكث
ــري  ــة وال الزراع ــر  ــة وزي ــاء برئاس بصنع
ــن ، التقرير الفني  غازي أحمد عيل محس
ــاب الختامي  ــنوي للمؤسسة والحس الس

للعام 2016م .
واستعرض االجتماع الخطة اإلنتاجية 
الفنية للمؤسسة للعام الجاري، ومستوى 
ــة وبرامجها إلكثار  ــطة املؤسس تنفيذ أنش
ــل  محاصي ــف  ملختل ــنة  املحس ــذور  الب

الحبوب الغذائية.
ــر  ــادة النظ ــة إع ــاع أهمي ــد االجتم وأك
ــة  ــة للمؤسس ــة اإلنتاجي ــداد الخط يف إع
ــة وإنتاج أصناف جيدة  بالرتكيز عىل زراع
ــوب الغذائية والبقوليات  من مختلف الحب
للمساهمة يف توفري متطلبات واحتياجات 

املواطنني من الغذاء.
ــة  الزراع ــر  وزي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة  املؤسس ــل  عم ــر  تطوي ــة  أهمي ــري  وال
ــا ملواكبة التطورات الحديثة وفقا  وبرامجه
ــن  ــتفادة م ــع االس ــة م ــات املتاح لإلمكاني
ــة التي تمتلكها  ــربات البحثية الزراعي الخ

اليمن.
ــة  وحث عىل أهمية التطوير يف السياس
ــاطات الزراعية بما  الحالية ملختلف النش
ــات التنمية خاصة يف  يتواكب مع احتياج
ــهده اليمن  ــة والحصار الذي يش ظل األزم

بسبب العدوان الظالم.
ــىل  ع ــرص  الح ــازي  غ ــر  الوزي ــد  وأك
معالجة اإلشكاليات التي تواجه املؤسسة 
ــذور  ــري الب ــبيل توف ــا يف س يف أداء مهامه
ــادة إنتاجية  ــاعد يف زي ــنة التي تس املحس
ــوال إىل  ــة وص ــوب الغذائي ــل الحب محاصي

ــا  ــي تتحمله ــة الت ــاء املالي ــص األعب تقلي
الدولة نتيجة فاتورة االسترياد من الخارج.
ــتفادة من املناخ  ــت إىل رضورة االس ولف
ــاز به اليمن والذي يتيح  الزراعي التي يمت
ــواع محاصيل  ــف أن ــة مختل ــاًال لزراع مج
ــعري والذرة  الحبوب الغذائية كالقمح والش
ــد  ــي يعتم ــن والت ــامية والدخ ــذرة الش وال
ــة  تلبي يف  ــن  اليم ــكان  س ــة  غالبي ــا  عليه

احتياجاتهم من األمن الغذائي .
ــوادر  ك ــود  جه ــة  الزراع ــر  وزي ــن  وثم
املؤسسة .. داعيا إىل التنسيق مع الجهات 
ــات  ــة والجامع ــوث الزراعي ــة كالبح املعني
ــول إىل إنتاج بذور  ــز البحثية للوص واملراك
ــودة عالية  ــات فنية وج ــنة بمواصف محس
ــهام يف رفع إنتاجية الوحدة الواحدة  لإلس
ــيما  ــل الزراعية املختلفة س ــن املحاصي م

الحبوب الغذائية .

التقى الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدوليةالتقى الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية

وزير الداخلية : األمن مسؤولية الجميع لمواجهة أعمال التخريب وزير الداخلية : األمن مسؤولية الجميع لمواجهة أعمال التخريب 
الحديدة - سبأ:

ــة اللواء الركن  ــى وزير الداخلي التق
ــد عبدالله القويس أمس بمدينة  محم
ــاء  ــان ووجه ــائخ وأعي ــدة مش الحدي
ــخصيات االجتماعية بمحافظة  والش

الحديدة.
ــة  الداخلي ــر  وزي ــل  نق ــاء  اللق ويف 
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــات  تحي
األعىل ونائبه وأعضاء املجلس ورئيس 
مجلس الوزراء .. مشيدا بصمود أبناء 
محافظة الحديدة يف مواجهة العدوان 
السعودي األمريكي والتصدي للغزاة 

واملرتزقة.
ــع  الجمي ــالع  اضط ــىل  ع ــم  وحثه
ــاون  التع يف  ــؤولياتهم  ومس ــم  بدوره
ــة خالل  ــزة األمنية وخاص ــع األجه م
ــر بها الوطن  ــة الراهنة التي يم املرحل

ــن  ــىل األم ــاظ ع ــهم يف الحف ــا يس بم
واالستقرار.

ــاء  ــىل بن ــز ع ــب الرتكي ــال " يج وق
ــتطيع من  ــتقر نس ــع آمن ومس مجتم
ــة "  ــزة والكرام ــن الع ــاء يم ــه بن خالل
ــة  الجبه ــك  تماس ــة  أهمي ــدا  مؤك  ..
ــاون املواطنني  ــة من خالل تع الداخلي
مع األجهزة األمنية واللجان الشعبية 

.
ــن  األم أن  ــة  الداخلي ــر  وزي ــد  وأك
مسؤولية جماعية وقال " كل شخص 
ــل  ــن أج ــتطيع م ــا يس ــكل م ــل ب يعم
ــق الصف  ــعى لش مواجهة كل من يس

. "
ــاف " لقد دمر تحالف العدوان  وأض
ال  ــه  لكن ــالد،  للب ــة  التحتي ــة  البني
ــعبية،  ــتطيع أن يمس اإلرادة الش يس

ــدوان،  الع ــف  قص ــن  م ــوى  أق ــا  ألنه
ــدوان  الع ــدون  تتح ــم  وبصمودك
وبتعاونكم مع بعضكم يعترب التحدي 

األول للعدوان ".
ــائخ وأعيان ووجهاء  فيما شاد مش
محافظة الحديدة بجهود قيادة وزارة 
ــا يف متابعة األجهزة  ــة ودوره الداخلي
ــة  وخاص ــا  بواجبه ــام  للقي ــة  األمني
ــن  مجددي  .. ــروف  الظ ــذه  ه ــالل  خ
ــكر العهد لله وللوطن والدفاع عن  الش
ــيادته يف مواجهة العدوان  ــه وس كرامت

الخارجي ومرتزقته .
ــن  ــوات األم ــد ق ــاء قائ اللق ــرض  ح
ــس  رئي ــال  بأعم ــم  والقائ ــزي  املرك
ــواحل ومدير أمن  ــر الس مصلحة خف

املحافظة.
إىل ذلك تفقد وزير الداخلية محمد 

ــبي  ــوال منتس ــويس أح ــه الق عبدالل
األجهزة األمنية بمديرية باجل .

ــالل لقائه  ــا الوزير القويس خ وحي
ــة والضباط والصف  مدير أمن املديري
والجنود، جهودهم و إلتزامهم يف مقار 
ــاط والخدمات  النق ــم ومواقع  أعماله

األمنية .
ــتمرار  وحث وزير الداخلية عىل اس
ــع  م ــاون  التع روح  ــق  وخل ــة  اليقظ
ــىل إزالة الحاجز  ــني والعمل ع املواطن

النفيس بني املجتمع ورجل الرشطة.
رافقه خالل الزيارة قائد قوات األمن 
ــرزاق املروني  ــد ال ــواء عب ــزي الل املرك
ــة  مصلح ــس  رئي ــال  بأعم ــم  والقائ
ــرزاق  عبدال ــواء  الل ــواحل  الس ــر  خف
ــة العميد  ــن املحافظ ــد ومدير أم املؤي

عبدالحميد املؤيد.

التقى مشائخ وأعيان ووجهاء الحديدةالتقى مشائخ وأعيان ووجهاء الحديدة

قائد الثورة يشيد بصمود المرأة اليمنية وتضحياتها في مواجهة العدوانقائد الثورة يشيد بصمود المرأة اليمنية وتضحياتها في مواجهة العدوان
صنعاء / سبأ

ــي بالصمود  ــيد عبد امللك الحوث ــاد قائد الثورة الس أش
ــعودي  ــطوري للمرأة اليمنية يف مواجهة العدوان الس األس

األمريكي وحصاره الجائر.
ــد  ــبة مول ــا بمناس ــالة وجهه ــورة يف رس ــد الث ــال قائ وق
ــالم:  ــة الزهراء عليها الس ــرة البتول فاطم ــة الطاه الصديق
ــزة لحرائر  ــرية واألخالقيات املتمي ــدر التضحيات الكب ” نق
ــة  ــعب يف مواجه ــود الش ــهمن يف صم ــي يس ــن اللوات اليم

العدوان والتصدي للغزاة ” .
ــىل التضحيات  ــات يقدمن أغ ــاء اليمني ــاف:“ النس وأض
ــارب وبعطائهن بالغايل  ــوة واألزواج واألق ــاء واإلخ من األبن
ــال وبمجهودهن  ــال والرج ــات بامل ــس لدعم الجبه والنفي
ــم املرابطني يف الجبهات بالتغذية واهتمامهن  العميل يف دع

وإسهامهن يف كل املجاالت ” .
ــيد عبدامللك الحوثي النساء يف اليمن والعالم  وهنأ الس
ــالمي بذكرى مولد الزهراء.. مؤكداً أهمية هذه الذكرى  اإلس
ــني  ــالق ومع ــع األخ ــن نب ــزود م ــدروس والت ــتلهام ال يف اس
ــل والحفاظ عىل املوروث األخالقي والقيمي الراقي  الفضائ
ــزام بالتعليمات والضوابط  ــلمة والعناية بااللت للمرأة املس

الرشعية.
ــراء باعتبارها أرقى نموذج  ــالم قدم الزه ونّوه إىل أن اإلس
ــدت فيه القيم واألخالق وارتقى يف سلم الكمال  للمرأة تجس
ــل بالزهراء  ــوذج الراقي املتمث ــاً إىل أن النم ــي.. الفت اإليمان
ــلمة إلدراك القيمة املعنوية  عليها السالم كاف للمرأة املس

الكبرية من خالل االلتزام بأخالقيات وتعاليم الله .
ــكال  ــورة قائال:“املرأة اليوم تواجه كل أش ــع قائد الث وتاب
ــتهداف من القوى الشيطانية بالسعي الدؤوب للحط  االس
ــم يعملون لتحقيق  ــا وتجريدها من أخالقها وه من كرامته

ذلك بكل الوسائل واألساليب“.
ــي الذي امتهن  ــرار وراء النموذج الغرب ــذر من االنج وح
ــلعة رخيصة وجردها من كرامتها  كرامة املرأة وحولها إىل س
ــعى إىل اخرتاق  ــوذج الغربي يس ــال:“ النم ــانية.. وق اإلنس
ــالمية وبث سمومه التضليلية واإلفسادية  املجتمعات اإلس

برضب القيم واألخالق“.
وإليكم نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
” إِنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكوَْثَر، َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر، إِنَّ َشاِنَئَك ُهَو 

اْألَْبَرتُ ”
بمناسبة الذكرى املباركة ملولد الصّديقة الطاهرة البتول 
ــيدة نساء العاملني فاطمة بنت رسول الله محمد  الزهراء س
خاتم النبيني وسيد املرسلني صىل الله عليه وعىل آله وسلم 
ــكات لكل أخواتنا املؤمنات يف بلدنا العزيز  .. نتوجه بالتربي

وسائر العالم اإلسالمي .
حيث تعترب هذه الذكرى محطة مهمة الستلهام الدروس 

والتزود من نبع األخالق ومعني الفضائل .
فالزهراء الصّديقة قدمها اإلسالم باعتبارها أرقى نموذج 
ــدت فيه القيم واألخالق وارتقى يف سلم الكمال  للمرأة تجس
ــي بكل ما يف ذلك من دالئل كبرية ومهمة وأولها ” أن  اإليمان
ــالته مع  ــالم ويف رس ــبحانه وتعاىل كرّم املرأة يف اإلس الله س
ــح لها مجال االرتقاء اإليماني واألخالقي  ــل وأفس كل الرس
ــبة للرجل  ــاني كما هو الحال بالنس ــّلم الكمال اإلنس يف س
ــٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن  ــن َذَكٍر أَْو أُْنَث ــْن َعِمَل َصاِلحاً ِمّ ــال تعاىل ” َم ق
ــِن َما َكاُنواْ  َبًة َوَلَنْجِزَيَنُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَس َفَلُنْحِيَيَنُّه َحَياًة َطِيّ
ــَتَجاَب َلُهْم َرُبُّهْم أَِنّي َال أُِضيُع  َيْعَمُلوَن ” .. وقال تعاىل ” َفاْس

ن َبْعٍض ”. ن َذَكٍر أَْو أُنَثٰى � َبْعُضُكم ِمّ نُكم ِمّ َعَمَل َعاِمٍل ِمّ
ــي باإليمان والعمل  ــمو والكرامة والعزة ه ــا : أن الس ثاني

ــالق وتنهض  ــرأة بكريم األخ ــّىل فيه امل ــذي تتح ــح ال الصال
بدورها ومسؤولياتها املهمة منطلقة من إيمانها وأخالقيات 
دينها التي تصونها وتحفظ كرامتها وتحميها من املساعي 

الشيطانية لإلساءة إليها واالستغالل لها أسوأ استغالل .
ــتهداف من القوى  ــكال االس إن املرأة اليوم تواجه كل أش
ــيطانية ويف املقدمة السعي الدؤوب للحط من كرامتها  الش

ــم يعملون لتحقيق ذلك بكل  ــد لها من أخالقها وه والتجري
الوسائل واألساليب .

ــالم الله عليها  ــوذج الراقي املتمثل بالزهراء س وإن النم
ــوم إلدراك القيمة املعنوية الكبرية  ــلمة الي لكاف للمرأة املس
ــبحانه  ــا بأخالقيات وتعاليم الله س ــالل التزامه لها من خ
ــك التزاما  ــي يف ذل ــدر ما ترتق ــة بق ــة الرفيع ــاىل واملنزل وتع
ــؤولية، وإننا يف هذا  ــرية وتحمال للمس ــا ووعيا وبص وتخُلق
ــرية واألخالقيات  ــّدر التضحيات الكب ــياق لنفتخر ونق الس
ــزة ألخواتنا العزيزات من حرائر يمن اإليمان اللواتي  املتمي
ــعبنا العزيز يف  ــود ش ــهاما كبريا يف صم ــوم إس ــهمن الي يس
ــّن  ــتكربين، وه ــزاة املس ــدي للغ ــدوان والتص ــة الع مواجه
ــوة واألزواج  ــاء واإلخ ــن األبن ــات م ــىل التضحي ــن أغ يقدم
ــدر ما يمكنهم  ــايل والنفيس وبق ــارب، وبعطائهن بالغ واألق
لدعم الجبهات باملال والغذاء وبمجهودهن العميل يف دعم 
ــهامهن  املرابطني يف الجبهات بالتغذية ويف اهتمامهن وإس

الكبري يف كافة املجاالت املهمة .
وقد تجّىل يف صربهن وعزمهن وتضحياتهن وما تميزن به 
ــمة وااللتزام بالضوابط الرشعية مصداق  من العفة والحش
ــول الله  االنتماء اإليماني الوارد يف الحديث املروي عن رس
ــان والحكمة  ــلم ” اإليمان يم ــه وعىل آله وس ــىل الله علي ص

يمانية ”.
ــبة املباركة لنؤكد عىل أهمية الحفاظ  وإننا يف هذه املناس
ــلمة  ــي الراقي للمرأة املس ــي والقيم ــوروث األخالق ــىل امل ع
والعناية بااللتزام بالتعليمات والضوابط الرشعية الكريمة 
ــذي امتهن  ــوذج الغربي ال ــرار وراء النم ــذر من االنج والح
ــلعة رخيصة وجرّدها من كرامتها  كرامة املرأة وحولها إىل س
ــا إىل  ــل له ــك التحوي ــادها وكذل ــعى إلفس ــانية وس اإلنس
ــاد والعياذ بالله تعاىل وهو يسعى إىل اخرتاق  وسيلة لإلفس

ــالمية وبث سمومه التضليلية واإلفسادية  املجتمعات اإلس
ــم واألخالق التي  ــيطانية من خالل رضب القي ومكائده الش
ــكل سياجا وثيقا للحفاظ عىل العفة والطهارة والكرامة  تش
ــربّج واالختالط  ــاول أن يجعل من الت ــاء ، ولذلك يح والحي
ــعى منه لرضب هوية املرأة املسلمة  ــلوكا حضاريا يف مس س
ــيطاني ال يحرتم  ــعي ش ــوى س ــس س ــك لي ــع أن ذل والواق
ــئة  ــاس يف بناء األرسة واملجتمع وتنش ــرأة وال دورها األس امل
ــهامها مع الرجل وفق الطريقة السليمة التي  األجيال وإس
ــرية الحياة  ــة الراقية يف مس ــا بالضوابط الرشعي ــزم فيه تلت
ــاًء وإصالحا ومواجهة للتحديات قال تعاىل ” َواْلُمْؤِمُنوَن  بن
ــُروَن ِباْلَمْعُروِف  ــٍض � َيأُْم ــاُء َبْع ــْم أَْوِلَي ــاُت َبْعُضُه َواْلُمْؤِمَن
ــزََّكاَة  ــوَن ال ــَالَة َوُيْؤُت ــوَن الَصّ ــِر َوُيِقيُم ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع َوَيْنَه
َوُيِطيُعوَن الَلَّه َورَُسوَلُه � أُوَلِٰئَك َسَريَْحُمُهُم الَلُّه إَِنّ الَلَّه َعِزيٌز 

َحِكيٌم ”.
ــنَي  َواْلُمْؤِمِن ــِلَماِت  َواْلُمْس ــِلِمنَي  اْلُمْس إِنَّ  ــاىل ”  ــال تع وق
اِدَقاِت  ــنَي َوالصَّ اِدِق ــنَي َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ ــاِت َواْلَقاِنِت َواْلُمْؤِمَن
ــَعاِت  َواْلَخاِش ــِعنَي  َواْلَخاِش ــرَاِت  اِب َوالصَّ ــَن  اِبِري َوالصَّ
ــاِت  اِئَم َوالصَّ ــنَي  اِئِم َوالصَّ ــاِت  َق َواْلُمَتَصدِّ ــنَي  ِق َواْلُمَتَصدِّ
ــَه َكِثريًا  ــَن اللَّ اِكِري ــاِت َوالذَّ ــْم َواْلَحاِفَظ ــنَي ُفُروَجُه َواْلَحاِفِظ
ــرًا َعِظيًما ” صدق الله  ْغِفرًَة َوأَْج ــُه َلُهم مَّ ــرَاِت أََعدَّ اللَّ اِك َوالذَّ

العظيم .
ــم أن يوفق  ــه الكري ــاىل بفضل ــبحانه وتع ــه س ــأل الل نس
ــزام  ــالم وااللت ــك باإلس ــره بالتمس ــه وحرائ ــعبنا برجال ش
ــال وأن ينرصه عىل  ــلم الكم ــالق اإليمان واالرتقاء يف س بأخ

أعدائه املستكربين .
وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .
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صنعاء - سبأ
ــوزراء  ال ــس  ــس مجل ــى رئي التق
ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــاء ممثلني عن  ــور، أمس بصنع حبت
ــن النازحني  ــز م ــة تع ــاء محافظ أبن

واملقيمني بأمانة العاصمة.
ــذي حرضه  ال اللقاء  ــتعرض  واس
ــن اإلدارة املحلية، الدولة  وزراء كل م
ــؤون مجليس النواب والشورى،  لش
ــد املزجاجي  ــة الدكتور حمي والدول
ــوزراء، أوضاع  ــام مجلس ال وأمني ع
ــل  ظ يف  ــا  وأبنائه ــز  تع ــة  محافظ
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
والجوانب اإلنسانية للنازحني منهم 
سواء يف العاصمة صنعاء أو يف بقية 
ــروف الحرب  ــبب ظ املحافظات بس

املفروضة عىل الشعب اليمني.
ــدور الوطني  وتطرق اللقاء إىل ال
ألبناء املحافظة يف مواجهة العدوان 
ــار  إط يف  ــاهمتهم  ومس ــه  وأذناب
ــام والجامع يف  ــي الع ــد الوطن الجه
ــذرة التي  ــه الق ــدي ملخططات التص
تستهدف الوطن اليمني بشكل عام 

واملحافظة وأبنائها بشكل خاص.
ــبل املتاحة  ــاء الس ــدارس اللق وت
ــن الصعوبات التي يواجهها  للحد م
ــن  م ــرسا  ق ــرون  واملهج ــون  النازح
ــي  ــدور الحكوم ــز، وال ــة تع محافظ
ــن  ــة ع ــم الناجم ــف معاناته لتخفي
تداعيات العدوان والحصار وظروف 

النزوح.
ــن  م ــدد  ع ــتعرض  اس ــا  فيم
ــاع  األوض ــاء  اللق يف  ــاركني  املش
ــي يواجهها  ــاوية والصعبة الت املأس
ــواء املقيمني فيها  أبناء املحافظة س
ــة العاصمة  ــوا إىل أمان ــن نزح أو مم
ــة  نتيج ــرى  األخ ــات  واملحافظ
استمرار العدوان والحرب املفروضة 

عىل الشعب اليمني.
ــة  ممثل ــة  الحكوم ــوا  وطالب
ــة وذات  ــات املعني ــوزارات والجه بال

ــة  معالج يف  ــاهمة  املس ــة  ل الِصّ
ــف  والتخفي ــانية  اإلنس ــم  أوضاعه
ــا  ــرون به ــي يم ــات الت ــن الصعوب م
ــبب ظروف النزوح وتأخر رصف  بس

املرتبات.
ــادة التي  ــرب اإلب ــاروا إىل ح وأش
ــاب وباب  ــا ذب ــا منطقت ــرض له تتع
ــكانها من  ــة املخا وس ــدب ومدين املن
ــبب به  قبل العدوان وأذنابه، وما تس
ــن 219 أرسة  ــرث م ــن نزوح أك ــك م ذل
ــا .. مؤكدين أهمية  ــا وحده من املخ
ــدة بواجباتها  ــم املتح اضطالع األم
ــواء بوقف  ــة س ــانية األخالقي اإلنس
ــروض  ــر املف ــع الحظ ــدوان أو رف الع
ــدويل وميناء  ــاء ال ــار صنع ــىل مط ع

الحديدة.
ــم أبناء املحافظة  كما طالبوا بإس
ــرية  للمس ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــم  بدع
ــن  م ــتتحرك  س ــي  الت ــة  املليوني
ــز إىل محافظة الحديدة  محافظة تع
ــال  ــة إليص ــاء تهام ــع أبن ــم م لتلتئ
ــعب اليمني املظلوم إىل  ــالة الش رس
ــه نتيجة  ــا يعاني ــم، وم ــرار العال أح
ــربر  امل ــري  وغ ــي  اإلجرام ــدوان  الع
ــربي والجوي  ــاره البحري وال وحص

الخانق لهم.

ــتهل  ورحب رئيس الوزراء يف مس
حديثه بجميع الحارضين من أبناء 
ــني أو املقيمني يف  ــواء القادم ــز س تع

أمانة العاصمة .
ــة والثقافية  الوطني ونوه باألدوار 
ــت  ــي ظل ــا والت ــة وأبنائه للمحافظ
ــي .. معربا  ــزا للتعايش االجتماع رم
ــد  ــره والحق ــح الك ــفه لروائ ــن أس ع
والطائفية التي برزت يف هذه املرحلة 
من جانب من باعوا وطنهم وارتهنوا 
ــة  التمزيقي ــاريعه  ومش ــدي  للمعت

للنسيج اليمني.
ــي  الت ــاوالت  املح ــم  رغ  " ــال  وق
يف  ــه  وأذناب ــدوان  الع ــا  له ــعى  يس
ــة باإلرهاب ، ظل  وصم هذه املحافظ
ــايف ورصيدهم  ــز بإرثهم الثق أهل تع
ــم صامدين  ــاء لوطنه ــايل أوفي النض
ــدوان وجرائمه  ــن الع ــم م يف مواقفه
باستثناء قلة قليلة منهم ممن باعوا 

أنفسهم ".
وأكد رئيس الوزراء إدراك الجميع 
ــال أبناء تعز  ــم الرضر الذي ط لحج
ــن العدوان  ــرتة املاضية م ــالل الف خ
ــا من نزوح  ــرب وما نجم عنهم والح
أعداد كبرية منهم إىل محافظات إب 

والحديدة وذمار وأمانة العاصمة .

ــن  ل ــة  الحكوم أن  إىل  ــت  ولف
ــام بواجباتها تجاه  ــى عن القي تتوان
ــرسا والحد  ــن ق ــني واملهجري النازح
ــانية .. الفتا إىل  ــن معاناتهم اإلنس م
ــه أبناء  ــي الذي قدم ــوذج الراق النم
ــا  ــل وم ــش والتكاف ــن يف التعاي اليم
ــن مثال  ــة صنعاء م ــه العاصم قدمت
ــع اليمنيني  ــان جمي ــع يف احتض رائ
ــواء من تعز أو من غريها  النازحني س

من املحافظات .
ــور بن حبتور دعم  كما أكد الدكت
ــن  م ــعبي  الش ــرك  للتح ــة  الحكوم
محافظة تعز إىل محافظة الحديدة ، 
وكذا لكل عمل ونشاط وطني مدني 
يسعى إىل لفت أنظار العالم للمآيس 
اإلنسانية والتداعيات الكارثية التي 
ــار  والحص ــدوان  الع ــا  به ــبب  يتس
ــي ..  ــعب اليمن ــىل الش ــروض ع املف
ــعب اليمني يف حال  موضحا أن الش
عدم التوصل إىل حل سيايس ينهي 
ــس أمامه من  ــار لي ــدوان والحص الع
ــا يف املقاومة  ــوى امليض قدم خيار س

والصمود.
ــي تقوم  ــود الت ــتعرض الجه واس
بها حكومة اإلنقاذ الوطني يف سبيل 
ــانية  اإلنس ــات  التداعي ــن  م ــد  الح

الناجمة عن طبيعة الظروف الراهنة 
ــا من  ــة وانطالق ــا أن الحكوم .. مبين
ــعب  طبيعة العدوان الواقع عىل الش
ــة لدعم  ــت عناية خاص ــي أول اليمن
ــدوان وإعادة  ــة الع ــات مواجه جبه
ــة والحفاظ  ــات الدول تفعيل مؤسس
ــا  بوظائفه ــا  قيامه ــتمرار  اس ــىل  ع

وعدم انهيارها .
ــب  الرات رصف  ــر  تأخ أن  ــر  وذك
ــة التي انتهجتها  يرجع إىل السياس
أدوات العدوان يف نقل وظائف البنك 
ــتحواذ عىل  ــزي إىل عدن واالس املرك
مصادر تمويل املوازنة العامة للدولة 

والتي تمثل أكرث من 90%.
ــوزراء" ورغم ذلك  ــال رئيس ال وق
فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها 
ــاة املوظفني  ــل تخفيف معان من أج
ــوص  ــذا الخص ــرت به ــم، وأق وأرسه
ــلة الغذائية عرب كوبونات  توفري الس
ــب الراغبني  ــة تخصم من روات رشائي
يف الحصول عليها، إىل جانب السري 

يف مرشوع النقد اإللكرتوني".
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