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صنعاء / سبأ
ــته  ــدة يف جلس ــتنكر بش * أدان مجلس النواب واس
ــة رئيس املجلس األخ يحيى عيل  املنعقدة أمس برئاس
ــتهدف  ــي اإلجرامي الذي اس ــي الحادث اإلرهاب الراع
منطقة تجمع الحافالت التي تنقل أهايل بلدتي كفريا 
ــب بالجمهورية  ــدين غرب حل والفوعة بمنطقة الراش

العربية السورية الشقيقة.
ــس النواب يف الجمهورية اليمنية  وفيما أعرب مجل
ــل اإلرهابي  ــديدين لهذا العم ــجبه الش عن إدانته وش
ــا  الضحاي ــرشات  ع ــه  ضحيت راح  ــذي  ال ــي  اإلجرام
ــاء، كما أدى  ــال والنس ــن األطف ــم م ــى أغلبه والجرح
ــار كبري  ــي إىل وقوع دم ــي اإلرهاب ــل اإلجرام ــذا العم ه
ــعب  ــس النواب والش ــن مجل ــد تضام ــالت.. أك بالحاف
ــعب السوري  ــعب والش اليمني إىل جانب مجلس الش

الشقيق يف محنته الحالية.
ــيوخ أصبحوا  ــار إىل أن األطفال والنساء والش وأش
هدفاً لإلرهاب الذي ينتهك حقوقهم بني الحني واآلخر 
ــي أن تحل األزمة  ــاني وينبغ ــن ضمري إنس دون وازع م
ــة حقيقة  ــلمية وبمخرجات وطني ــورية بطرق س الس

تريض كافة القوى السياسية السورية.
ــة خطرية ليس  ــواب أن اإلرهاب آف ــد مجلس الن وأك
ــماوية  ــالمي وال بالديانات الس ــن اإلس ــة بالدي له صل
ــتغربا صمت بعض الدول العربية ودول  األخرى .. مس
ــكوت عنها  ــف واإلرهاب والس ــم العن ــم عن جرائ العال
ــات الدولية ومنها  ــا ويف مقدمتها املنظم ــدم إدانته وع
جامعة الدول العربية واتحاد مجالس الدول األعضاء 
ــذي ينبغي  ــالمي يف الوقت ال ــة التعاون اإلس يف منظم
تعاون الجميع ملحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها 

وكشف من يمولها ويخطط لها وينفذها.
وعرب مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية عن ثقته 
ــىل مالحقة مرتكبي هذا  ــوري ع بقدرة جهاز األمن الس
ــاء القبض عىل الجناة وإحالتهم  العمل اإلرهابي وإلق
للقضاء لينالوا جزاء ما ارتكبوه بحق الشعب السوري 

الشقيق وإعالن ذلك للرأي العام.
ــا هذه الجريمة  ــس النواب عىل ضحاي وترحم مجل
ــاته ألرس الضحايا .. متمنيا  .. معربا عن تعازيه ومواس

للجرحى الشفاء العاجل.
إىل ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة إىل رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور تتضمن 
ــة تنفيذ  ــة بمتابع ــات املعني ــف الجه ــىل تكلي ــه ع حث
ــس والتزم بها  ــا املجل ــات التي أقره ــق التوصي وتحقي

وزير الداخلية واملتعلقة بتقارير اللجان الربملانية التي 
ــجناء  ــجون والس ــا املجلس ملتابعة موضوع الس كلفه
ــاء والحديدة وريمة  ــة ومحافظة صنع بأمانة العاصم

وذمار.
ــس  ــر إىل رئي ــك التقاري ــع تل ــس رف ــر املجل ــا أق كم
ــة وأقر  ــة واملتابع ــىل لإلحاط ــيايس األع ــس الس املجل
ــة  ــه إىل اللجن ــن أعضائ ــن م ــة عضوي ــس إضاف املجل
الربملانية الخاصة املكلفة بزيارة سجون محافظة تعز.

وحث رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي 
اللجنة الربملانية الحكومية املشرتكة عىل رسعة دراسة 
ــرادات وحتمية  ــة اإلي ــة "خط ــرشوع املوازن ــاز م وإنج
ــل- يونيو 2017م  ــة للربع الثاني أبري ــات املتوقع النفق

" وتقديمه إىل املجلس ملناقشته وإبداء الرأي حوله.

ــتعراض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــيواصل أعماله  ــه، وس ــابق واملوافقه علي ــرضه الس مح

صباح اليوم بمشيئة الله تعاىل.
إىل ذلك واصلت اللجنتان الفرعيتان املنبثقتان عن 
اللجنة الربملانية الخاصة املكلفة بدراسة مرشوع خطة 
ــي " أبريل  ــة للربع الثان ــات املتوقع ــرادات والنفق اإلي
ــني صباحية  ــا عىل فرتت ــو 2017م" اجتماعاتهم - يوني
ــائية كل عىل حدة بحضور رئيس مجلس النواب  ومس
األخ يحيى عىل الراعي ونائب رئيس املجلس األخ عبد 
ــة الربملانية  ــة رئيس اللجن ــول زابي ــالم صالح هش الس

الخاصة.
ــل اللجنتني  ــس النواب عىل عم ــع رئيس مجل واطل
ــود ورسعة  ــة الجه ــىل مضاعف ــا ع ــني وحثهم الفرعيت
ــا حتى يتم  ــة بكل منهم ــاز املهمة املنوط ــل وإنج العم
دراسة ومناقشة وبلورة كل القضايا املطروحة أمامهما 
ــس  ــف املجل ــار تكلي ــة يف إط ــفافية ومصداقي ــكل ش ب
ــاة وتقديراً  ــايس مراع ــة يف وقت قي ــذه املهم ــاز ه وإنج
ــىل مجلس  ــن يعوًلون ع ــاس والذي ــة الن ــروف عام لظ
ــرف التاريخي وعىل  ــواب والحكومة معاً يف هذا الظ الن
ــرادات بهدف  ــد اإلي ــه الخصوص العمل عىل حش وج
ــة من  ــوارد العام ــز امل ــة وتعزي ــات املالي ــع املعالج وض
ــة وحمايتها  ــوارد الدولة املتاح ــالل تحصيل كافة م خ
ــا كاملة إىل الخزينة العامة للدولة بما يضمن  وتوريده
ــة االلتزامات الرضورية  ــيولة الكافية لتغطي توفري الس
ومنها رصف مرتبات موظفي الدولة مدنيني وعسكريني 
ــكل األولوية يف  وكذا مخصصات املجهود الحربي ليش
ــتمرار العدوان  ــروف التاريخية الراهنة ظروف اس الظ

الذي تقوده اململكة العربية السعودية.

ـــدد عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ  ـــش ــــواب ي ــــن ــس ال ــل ــج ـــدد عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ م ـــش ــــواب ي ــــن ــس ال ــل ــج م
ــون ــج ــس ــاء وال ــن ــج ــس ـــاع ال ـــأوض ــة ب ــاص ــخ ــه ال ــات ــي ــوص ــونت ــج ــس ــاء وال ــن ــج ــس ـــاع ال ـــأوض ــة ب ــاص ــخ ــه ال ــات ــي ــوص ت

الثورة / قاسم الشاوش
ــي  النفط ــالم  االع ــام  ع ــر  مدي ــد  أك
ــن الزايدي  ــط واملعادن حس ــوزارة النف ب
ــه  ــرض ل ــذي تع ــم األرضار ال ــان حج ب
ــي يف بالدنا جراء العدوان  القطاع النفط
والحصار املفروض عىل شعبنا منذ أكرث 

من عامني يقدر بمليارات الدوالرات.
ــددا من  ــس ع ــه أم ــالل لقائ ــال خ وق
ــة   ــمية واالهلي ــف الرس ــرري الصح مح
ــة الوطنية،  ــع اإلخباري ــوات واملواق والقن
ــن األخطار التي  أن هناك جملة كبرية م
ــاع الهام  ــا هذا القط ــى ويعاني منه عان
ــددا  مش ــاع   األوض ــذه  ه يف  ــوي  والحي
رضورة تحمل اإلعالم الوطني مسؤولية 
ــي  ــام الوطن الع ــرأي  لل ــق  ــل الحقائ نق
ــة اعالمية تعمل  والخارجي وعمل جبه
ــة وصادقة مبنية عىل  وفق آليات واضح
ــق  ــل الحقائ ــفافية يف نق ــوح والش الوض

كماهي. 
وأضاف: لقد وصلت القيادة الجديدة 
اىل الوزارة وهناك العديد من الصعوبات 
واملعوقات واملشاكل بما فيها الحسابات 
ــىل اعتبارها  ــا ع ــة كلي ــة املتوقف النفطي
ــا  بدأن واالن  ــة  للرشك ــاة  الحي ــة  عجل
ــز للعاملني داخل  ــض الحواف نرصف بع
ــض الرشكات  ــة يف بع ــدأت ثق ــوزارة وب ال
ــاليات ونتواصل  ــل لدينا ارس بأنها ترس
ــرية التي تعمل يف  ــع رشكات عمالقة كب م
ــنا  ــات االنتاجية، ومارس ــض القطاع بع
ــية السياسية التي استطعنا  الدبلوماس
ــاريع  ــاف الكثري من املش ــن خاللها ايق م
التدمريية التشطريية التي كانت ماضية 
ــي كانت لو  ــاض والت ــة الري ــا حكوم فيه
ــريا  ــطرييا خط ــال تش ــت عم ــت لعمل تم

جدا"..
ــتقات النفطية  ــد الزايدي ان املش وأك
متوفرة اليوم يف أكرث من 70 محطة تابعة 
لرشكة النفط واملعتمدة من قبلها بأمانة 

العاصمة وبسعر التكلفة.
وتطرق مدير االعالم النفطي اىل عدد 
ــي تحققت يف الجانب  من االنجازات الت
ــام قيادة  ــل متابعة واهتم ــي يف ظ النفط
ــوزارة احدثت حراكا  ــوزارة، وقال: ان ال ال
ــاطها تمثلت  ــري عادي يف نش ايجابيا غ
ــات وطنية كادت  بعضها بإعادة مؤسس
ــار ومن بينها  ــدأت باالنهي ــار او ب ان تنه
ــت  ادخل ــي  الت ــة  اليمني ــط  النف ــة  رشك
لخزينة الدولة يف العام 2013 فقط مبالغ 

مالية طائلة.
ــدأت بأوىل  ــادة الوزارة ب ــع: ان قي وتاب
مهامها بمعالجة مشاكل الرشكة املتمثلة 

ــة عليها للتجار والبالغة  بالديون القائم
ــا 31 مليون لرت برتول كانت كديون  تقريب
ــحبها لتغطية  عىل الرشكة للتجار تم س
إىل  ــة  باالضاف  ، ــة  الحكوم يف  ــات  قطاع
ــاكل التي مكنت  معالجة الكثري من املش
ــتعادة  ــن اس ــر م ــة االم ــة يف نهاي الرشك
ــة  ــتقات النفطي ــال املش ــاطها وايص نش
ــا واملعتمدة من  ــات التابعة له اىل املحط
ــب  ــعر الذي يتناس ــا وتوزيعا بالس قبله
ــف التي كانت  ــائر والكل مع حجم الخس

توضع عىل املشتقات النفطية ..
ــار الزايدي اىل أن أبرز االنجازات  وأش
ــذه  ــوزارة يف ه ــادة ال ــا قي ــي حققته الت
ــت  تمثل ــة  والحرج ــة  الصعب ــة  املرحل
ــديد ما  ــة وتس ــاط الرشك ــتعادة نش باس
ــا وإعادة الثقة  عليها من ديون تدريجي
ــو راس مال  ــذي يعترب ه ــدى التاجر ال ل
ــن 8 ماليني  ــا يقرب م ــديد م الرشكة وتس
ــة لرجال  ــيل الرشك ــون ع ــت دي دوالر كان
ــا أنها تواصل اليوم جدولة  أعمال ، مبين
ــون لدى الرشكة والبالغة  ما تبقى من دي

25 مليون دوالر..
ــط  النف وزارة  ــادة  قي ان  ــا  موضح
ــد  تعي ان  ــية  وبدبلوماس ــتطاعت  اس
ــق منافذ  ــغيل عن طري ــر والتش التصدي
ــة  النفطي ــات  القطاع ــدة  بعي ــرى  أخ
ــض املناطق  ــة يف بع ــة واملتوقف االنتاجي
ــة بالوزير بن  ــوزارة ممثل ــال: قيادة ال وق
ــت الدبلوماسية السياسية  معييل مارس
ــة  ــع رشكات أجنبي ــا م ــت حينه وتواصل
ــام يف  ــن امله ــري م ــام بالكث ــدد القي وبص
ــن  ــف ع ــتطيع الكش ــال ال نس ــذا املج ه

تفاصيلها اليوم ..
وأضاف : النفط واملعادن ابلغت االمم 
ــد القطاع  ــد من تحيي ــدة بأنه ال ب املتح
ــة ورؤية  ــق آلي ــن الرصاع وف ــي ع النفط
ــتها مع االمم املتحدة من أجل  يتم دراس
ــن من القطاع النفطي الذى  انقاذ ما امك
ــرب االقتصادية  ــائل الح أصبح أحد وس
ــة اىل  ــات االنتاجي ــادة القطاع ــذا اع وك
ــاع النفطي هو رشيان  ــاة كون القط الحي
ــكل  ل ــريا  تدم ــرب  يعت ــريه  وتدم ــاة  الحي
ــات الحياة يف اليمن عىل اعتبار ان  مقوم
ما نسبة %75 من املوازنة العاملة للدولة 
كانت معتمدة بشكل أسايس عىل قطاع 

النفط..
وأكد يف ختام ترصيحه ان وزارة النفط 
ــتهدف أحدا وكل مهامنا وأعمالنا  ال تس
ــة املواطن اليمني الذي  تصب يف مصلح
هو هدفنا بالدرجة االوىل واالساسية وان 
ــن قدر االمكان من  نرفع عن كاهل املواط
ــي عانى منها  ــات واألزمات الت االختناق

خالل الفرتات املاضية.

وزارة النفط تؤكد توفر المشتقات وزارة النفط تؤكد توفر المشتقات 
النفطية وبسعر التكلفةالنفطية وبسعر التكلفة

بين محافظة الحديدة ومنظمة الفاوبين محافظة الحديدة ومنظمة الفاو

أدان الحادث االرهابي بسورياأدان الحادث االرهابي بسوريا
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صنعاء - سبأ
تفقدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل فائقة السيد ومعها املمثلة املقيمة 
ــف" باليمن مريتشال ريالنيو دار التوجيه االجتماعي  ملنظمة الطفولة "اليونيس

لألطفال األحداث "بنيني" بأمانة العاصمة.
ــف عىل أوضاع ونشاط  ــؤون االجتماعية وممثلة اليونيس واطلعت وزيرة الش
ــية وتأهيلية  ــدار ونوعية الرعاية التي يقدمها لألطفال األحداث من برامج نفس ال

وتوعوية وغريها.
ــدار التدريبية  ــاالت ال ــام وص ــال خالل تفقد أقس ــيد ومريتش ــتمعت الس واس
والتأهيلية املختلفة من مدير الدار محمد العريفي إىل رشح عن الصعوبات التي 
ــطته وتسيري أعماله وكذا االحتياجات الرضورية والدعم الالزم  تواجه الدار وأنش

للدار خالل الفرتة الراهنة.
ــاع عقد يف الدار املمثلة  ــؤون االجتماعية والعمل يف اجتم ووضعت وزيرة الش
ــيف باليمن يف صورة الوضع اإلنساني والخدمي الصعب يف أمانة  املقيم لليونيس
ــة، وتدهور  ــية واالقتصادي ــات يف الجوانب املعيش ــف املحافظ ــة ومختل العاصم

األوضاع اإلنسانية جراء استمرار العدوان والحصار ألكرث من عامني.
ــية ال تقل  ــة الطفولة باليمن تظل أساس ــيد إىل أن قضي ــارت الوزيرة الس وأش
أهمية عن بقية القضايا اإلنسانية األخرى التي يجب عىل اليونيسف االضطالع 
ــات واالحتياجات  ــة.. مبينة أن الصعوب ــة إزاء هذه الرشيح ــؤوليتها الكامل بمس

كبرية وتحتاج إىل تكاتف الجهود للتغلب عليها.
ودعت وزيرة الشؤون االجتماعية اليونيسف واملنظمات اإلنسانية واإلغاثية 

ــدة إىل مضاعفة الجهود لرفع تهديدات قوى تحالف العدوان  التابعة لألمم املتح
ــدواء واالحتياجات  ــراغ وتوزيع املواد الغذائية وال ــىل ميناء الحديدة وتأمني إف ع

الرضورية والطارئة يف ميناء الحديدة.
ــن إىل أن  ــف باليم ــة الطفولة اليونيس ــة املقيمة ملنظم ــارت املمثل ــا أش بدوره
اليونيسف تركز خالل املرحلة الراهنة عىل خطة الطوارئ ملواجهة سوء التغذية 
ــف تنفذها  الحادة لدى400 ألف طفل .. الفتة إىل أن هناك برامج أخرى لليونيس

مع وزارة الصحة لدعم حاالت سوء التغذية والصحة لدى األطفال.
ــتعرضت برامج اليونيسف وخاصة دعم التعليم واملياه وغريها إضافة إىل  واس
ــة لألرس األكرث احتياجا وترضرا .. الفتة إىل صعوبة  بدء برامج التحويالت النقدي
ــن وتفاقمها يوما  ــتى املجاالت باليم ــانية والخدمية يف ش وتدهور األوضاع اإلنس

بعد يوم.
ــني الدوليني  ــدم تقديم املانح ــكلة تكمن حاليا يف ع ــال أن املش ــدت مريتش وأك
لدعم إضايف ملواجهة وتغطية نسبة كبرية من املساعدات الطارئة يف الوقت الراهن 

.. مشرية إىل متابعة املنظمة للمانحني بصورة مستمرة للخروج بدعم إضايف.
ــة والطفولة ملياء  ــس األعىل لألموم ــارة األمني العام للمجل ــا خالل الزي  رافقه
ــؤون  ــر مكتب الش ــف ومدي ــل باليونيس ــة الطف ــدة حماي ــرة وح ــي ومدي اإلريان
االجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش ومدير اإلدارة العامة لحماية 
ــعاد القعطبي ومدير الدفاع االجتماعي  املرأة والطفل بوزارة الداخلية العميد س

بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل عادل دبوان الرشعبي.
ــة وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل  كما ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاس

ــة ومدراء  ــة بأمانة العاصم ــؤون االجتماعي ــم مدير مكتب الش ــيد وض فائقة الس
ــات األحداث  ــة والكفيفات والفتي ــات الذهني ــم والبكم واإلعاق ــة الص ــز رعاي مراك
ــل يف تلك املراكز  ــري العم ــي الحارث باألمانة، س ــية بمديرية بن ــاالت النفس والح

والصعوبات التي تواجهها.
ــتمرار املراكز يف تقديم خدمات  ــيد رضورة اس ويف االجتماع أكدت الوزيرة الس
ــة والكفيفات  ــات الذهني ــم واإلعاق ــح الصم والبك ــة وتأهيل رشائ ــة الكامل الرعاي
ــاعدتهم يف التغلب عىل التحديات التي  والفتيات األحداث وغريهم بما يكفل مس

تواجههم.
ــة  ــز الرعاي ــة بمراك ــؤون االجتماعي ــة وزارة الش ــام ورعاي ــارت إىل اهتم وأش
ــر بها البالد جراء العدوان  ــة وخاصة يف ظل األوضاع الصعبة التي تم االجتماعي

الغاشم والحصار الجائر.
ــة  ــز الرعاي ــي مراك ــدراء وموظف ــود م ــود وصم ــيد جه ــرة الس ــت الوزي وثمن
ــل األوضاع  ــة وخاصة يف ظ ــارث بأمانة العاصم ــي الح ــة بن ــة بمديري االجتماعي

الراهنة .
ــة والكفيفات  ــات الذهني ــم والبكم واإلعاق ــز الص ــتعرض مدراء مراك ــا اس فيم
ــيل قايض وأحالم وأروى  ــية والفتيات األحداث أحمد العزي وع والحاالت النفس
العباهي، أوضاع ونشاط املراكز والصعوبات التي تواجهها يف مختلف الجوانب.

ــة الصعبة جراء  ــية واملادي ــوادر وموظفي املراكز املعيش ــاروا إىل معاناة ك وأش
استمرار العدوان السعودي األمريكي وحصاره الظالم ألكرث من عامني.

وزيرة الشؤون االجتماعية تبحث مع ممثلة اليونيسف وزيرة الشؤون االجتماعية تبحث مع ممثلة اليونيسف 
األوضاع اإلنسانية في اليمن األوضاع اإلنسانية في اليمن 

ــوقي  ــت وزارة الزراعة والري مس * دع
ــالخ إىل االلتزام  ــن وأصحاب املس الدواج
ــتهلكني وفقا  ــن للمس ــع الدواج بآلية بي
ــرام الواحد  ــعر الكيلوج ــرار تحديد س لق
ــعار  بأس ــتهلك  للمس ــي  الح ــاج  للدج

التجزئة واملحدد بـ 800 ريال .
ــري غازي  ــة وال ــر الزراع ــح وزي وأوض
ــبأ) أن قرار  ـــ (س ــن ل ــد عيل محس أحم
ــذي أصدرته  ــعر الدواجن وال ــد س تحدي
ــبوع  وزارة التجارة والصناعة مطلع األس
ــوق الدواجن  ــأن استقرار س الجاري بش
ــاهمة يف  ــراءات املس ــد اإلج ــم، أح الالح
ــويق الدواجن بما  ــع وتس ــم آلية بي تنظي
ــن وحماية  ــة مربي الدواج يضمن حماي
ــوقني  املس ــتغالل  اس ــن  م ــتهلكني  املس

واملسالخ.
ــة  الصح ــام  ع ــر  مدي ــح  أوض ــا  فيم
ــوزارة  ب ــري  البيط ــر  والحج ــة  الحيواني
ــي أن هذا  ــور يارس اإلريان ــة الدكت الزراع
ــي تم  ــراءات الت ــد اإلج ــل أح ــرار يمث الق
ــويق  ــع وتس بي ــة  آلي ــم  ــا لتنظي اتخاذه
ــىل توجيهات  ــالد بناًء ع ــن يف الب الدواج
ــوص  ــري بخص ــة وال ــادة وزارة الزراع قي

قطاع الدواجن يف اليمن.
ــهم يف إيجاد  ــرار يس ــار إىل أن الق وأش
حلول للمشاكل التي تواجه تجار ومربي 
الدواجن وتعزيز وإسهام قطاع الدواجن 
ــوزارة  ال أن  ــا  .. مبين ــي  الغذائ ــن  األم يف 
ــارة والصناعة  ــيق مع وزارة التج بالتنس
ــعار الدواجن  ــد أس ــة لتحدي ــت آلي وضع
ــي الدواجن وكذا  ــا يضمن حماية مرب بم
ــتهلكني والحفاظ عىل قطاع  حماية املس

الدواجن كمصدر مهم لألمن الغذائي .

ــال " إن مربي الدواجن أصبح يبيع  وق
ــواق واملسالخ  الدجاجة الواحدة إىل األس
ــتهلك ما  ــن 400 ريال بينما املس ــل م بأق

يزال يشرتيها بـ 1200 ريال " .
ــي قرار تحديد  ــرب الدكتور االريان واعت
ــعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي  س
ــيعمل عىل  ـــ 800 ريال س ــتهلك ب للمس
يف  ــاص  الخ ــاع  القط ــتمرار  اس ــان  ضم
ــتهلكني من الدواجن  تغطية احتياج املس
وكذا تلبية االحتياج املتزايد خالل الفرتة 
ــهر رمضان  ــالل ش ــة خ ــة وخاص القادم

املبارك .
ــة تنفيذ اإلجراءات ومراقبة  وأكد أهمي
ــددة لبيع  ــعار املح ــزام باألس ــدى االلت م
ــلعة  الس ــول  وص ــان  لضم ــن  الدواج
ــب وتخفيف  ــتهلك بالسعر املناس للمس
معاناة املواطنني وخاصة يف ظل الظروف 
ــر بها  ــي تم ــة الت ــية واالقتصادي املعيش

البالد جراء العدوان والحصار الظالم .
ــة الحيوانية  ــام الصح ــت مدير ع ولف

ــة إىل  ــوزارة الزراع ــري ب ــر البيط والحج
ــدد  ــع ع ــيق م ــت بالتنس ــوزارة قام أن ال
ــني  ــكار البائع ــع احت ــات ملن ــن القطاع م
واملسوقني والحد من استغاللهم لحاجة 
ــعار الدواجن  املواطنني وقيامهم برفع أس
ــطاء البيع وأصحاب محالت  .. داعياً وس
ــعار  ــن واملطاعم إىل االستش ــع الدواج بي
ــدم  ــن وع ــه والوط ــام الل ــؤولية أم باملس
ــادة  وزي ــني  املواطن ــة  حاج ــتغالل  اس

معاناتهم يف هذا الجانب.
ــرب  أك ــن  م ــن  الدواج ــاع  قط ــرب  ويعت
ــاهمة  القطاعات اإلنتاجية والهامة املس
ــي لليمن حيث يغطي ما  يف األمن الغذائ
ــن الغذاء  ــن االحتياج م ــبته 55 % م نس
ــمل اللحوم البيضاء والبيض،  والذي يش
ــاع يف توفري  ــذا القط ــن أهمية ه ــال ع فض
ــني 250 ألف –  ــل ملا يقارب ما ب فرص عم

300 ألف أرسة.

(الزراعة) تدعو إلى االلتزام ببيع الدواجن بسعر (الزراعة) تدعو إلى االلتزام ببيع الدواجن بسعر ٨٠٠٨٠٠ ريال ريال

الحديدة/ سبأ
ــع املمثل املقيم  ــن أحمد الهيج م ــة الحديدة حس ــش محافظ ناق
ــالح الحاج  ــن الدكتور ص ــاو" باليم ــة "الف ــة والزراع ــة األغذي ملنظم
ــطة الزراعية  ــذ عدد من األنش ــيق لدعم تنفي ــن، جوانب التنس حس

التي تساعد عىل تلبية احتياجات املزارعني باملحافظة.
ــؤون االجتماعية  ــس لجنة الش ــذي حرضه رئي ــرق اللقاء ال وتط
ــط والتعاون  ــر مكتب التخطي ــعبني ومدي ــس املحيل أحمد ش باملجل
ــب املتعلقة بمتطلبات  ــة محمد الدبعي، إىل الجوان الدويل باملحافظ
ــني الظروف املعيشية لألرس  توفري األمن الغذائي وتنفيذ برامج تحس

الزراعية.
ــيق بني مكتب منظمة الفاو والهيئة  واستعرض اللقاء آلية التنس
ــطة الزراعية ومنها  ــج واألنش ــة يف تنفيذ الربام ــة لتطوير تهام العام
ــنة من  ــة والبذور املحس ــرثوة الحيواني ــن ال ــالالت جيدة م ــري س توف

الحبوب الغذائية لتعزيز وتحسني اإلنتاج الزراعي.
وأشار املمثل املقيم ملنظمة األغذية والزراعة "الفاو" إىل أن هناك 
تدخالت تقوم بها املنظمة يف عدد من مديريات املحافظة تركزت عىل 
ــتعمل  ــالل اإلنتاج الزراعي والحيواني التي س ــرتاتيجية يف س اإلس
ــني اقتصاديات األرس  ــيل وتحس ــري يف اإلنتاج املح ــداث تغي عىل إح

الزراعية ليصبح بمواصفات عاملية.

ــات  بمديري ــرضرة  املت ــق  املناط يف  ــع  الوض إىل  ــاج  الح ــرق  وتط
ــيق مع  ــرض التدخالت التي قامت بها املنظمة بالتنس املحافظة وع
ــني والصيادين خالل  ــاعدة املزارعني واملنتج ــات املختلفة ملس الجه

هذه الفرتة.
ــة والزراعة  ــة األغذي ــل املقيم ملنظم ــاعد املمث ــاء مس ــرض اللق ح

"الفاو" الدكتور محمد نعمان سالم.
ــم ملنظمة األغذية  ــدة واملمثل املقي ــك اطلع محافظ الحدي إىل ذل
ــات العلفية  ــدة التدريبية إلنتاج املكعب ــاو" عىل الوح ــة "الف والزراع

لتحسني التغذية الحيوانية يف تهامة.
ــق برامج منظمة  ــتمع املحافظ الهيج واملمثل املقيم من منس واس
ــدة  ــود الوح ــن جه ــري إىل رشح ع ــل العام ــور فاض ــاو" الدكت "الف
ــب العاملني الزراعيني إلنتاج املكعبات العلفية التي  التدريبية لتدري
ــادة إنتاجهن من الحليب  ــهم يف زي تدخل يف تغذية الحيوانات وتس

واللحوم.
ــتعمل عىل إنتاج خمسة آالف  ــار العامري إىل أن الوحدة س وأش
ــيتم  ــو ويونيو من العام الحايل وس ــهر أبريل وماي ــب خالل األش مكع
ــة بالكميات الكافية  ــار ومديريتي باجل واملرواع ــد مجمع األبق تزوي

من هذه املكعبات.

الثورة/ نورالدين القعاري
ــي القائم بأعمال  ــد منذر الرشجب * أك
ــارة  ــؤون التج ــة لش ــل وزارة الصناع وكي
ــلعية  الداخلية عىل مجانية البطاقة الس
ــرباً عن  ــة مع ــائم الرشائي ــة القس ومجاني
ــراد والجهات  ــفه إزاء قيام بعض األف أس

باملتاجرة بها.
ــح  ترصي يف  ــي  الرشجب ــذر  من ــال  وق
ــلعية تهدف  ــة الس ــورة" إن البطاق لـ"الث
ــلع  ــني من الس ــة املوظف ــري حاج إىل توف
ــة أوىل, موضحا ان  ــتهالكية كمرحل االس
ــح للموظف  ــائم املجاني يتي ــام القس نظ
ــوق يف املحالت أو السوبر ماركت  ان يتس
ــه وكأنك  ــر املتعاقد مع ــي تتبع التاج الت
ــى ان املوظف عندما  ــرتي نقدا بمعن تش
ــيمة  القس ــه  يعطي ــري  الكاش إىل  ــل  يص
فيقوم بخصم املبلغ الذي هو ثمن السلع 
ــات  10  ــائم فئ ــن خالل القس ــرتاة م املش
ــب  ــة آالف ريال وأكرث حس آالف أو خمس
ــه وزارة  ــا عملت ب ــب وهذا م ــقف الرات س

الصناعة والتجارة بالنسبة ملوظفيها.
وكشف القائم بأعمال وزارة الصناعة 

ــن رشوط  ــة ع ــارة الداخلي ــؤون التج لش
ــتكمال  الس ــارة  والتج ــة  الصناع وزارة 

الحصول عىل البطاقة السلعية وهي:
- التوجه إىل وزارة الصناعة والتجارة 
ــة  الخاص ــات  األولي ــة  كاف ــتالم  واس

باالشرتاك يف نظام البطاقة السلعية .
ــة  الجه ــي  ملوظف ــالن  إع ــزال  إن  -

للراغبني من موظفيها بالتسجيل.
ــني  باملوظف ــايل  م ــف  كش ــداد  إع  -
ــغ  واملبل ــة  املالي ــقوفهم  وس ــجلني  املس

االجمايل.
ــة  والجه ــوزارة  ال ــني  ب ــيق  التنس  -

والتاجر املزود للتوقيع عىل العقد.
ــيك باملبلغ  ــوم الجهة بتحرير ش - تق
يف  ــزي  املرك ــك  البن يف  ــده  وقي ــوب  املطل

حساب التاجر.
ــليم قسائم  - يقوم التاجر املزود بتس

الرشاء للجهة لتوزيعها للموظفني.
ــتمارة  اس ــة  بتعبئ ــة  الجه ــوم  تق  -
الحصول عىل بطاقة سلعية لكل موظف 
ــتمارة الحصول عىل  مشرتك، وكذلك اس
ــائم  القس ــتمارة  اس ــرر  تك ــائم رشاء  قس

شهرياً، واستالم صورة شخصية منهم.

- تستكمل االجراءات وتسلم البطائق 
مع القسائم لكل موظف.

ــزل إعالن جديد  ــهر التايل ين - يف الش
ــف مايل جديد لهذا  للراغبني ويجهز كش
الشهر ويتم التواصل مع التاجر الستالم 

القسائم واعداد وتحرير الشيك وهكذا.
ــال توضيحي فقد  ــًال: كمث ــع قائ وتاب
قمنا يف وزارة الصناعة والتجارة باعتماد 
ــب  ــموح بها للموظف حس ــبة املس النس
ــة األوىل إىل  ــة الدرج ــات الوظيفي الدرج
ــة  ــة %40 من الراتب ومن الخامس الرابع
ــى  ــعة حت ــن التاس ــة %60 وم إىل الثامن
ــة عرش  الرابعة عرشة %70 ومن الخامس
ــن %80 من الراتب  حتى الدرجة العرشي
واعتمدنا هذه النسب التي ارتفعت كلما 
ــي كي  ــلم الوظيف ــات الس ــا يف درج نزلن
ــاب الدرجات  ــني أصح ــرب الهامش ب نق
ــابية  حس ــة  وبمراجع ــا  والدني ــا  العلي
 40% ــاوون  متس ــع  الجمي أن  ــتجد  س
ــبة  ــب نس ــا وصاح ــىل 40 الف ــل ع حاص
ــىل 35 الف ريال وهذا  الـ80 % حاصل ع

كي يستفيد الجميع.

مناقشة التنسيق لدعم احتياجات المزارعين في المحافظاتمناقشة التنسيق لدعم احتياجات المزارعين في المحافظات

الشرجبي: البطاقة السلعية وقسائم الشراء الشرجبي: البطاقة السلعية وقسائم الشراء 
"مجانية" وال يصح المتاجرة بها"مجانية" وال يصح المتاجرة بها

تدريب تدريب ٣٦٦٣٦٦ امرأة على المهارات الحياتية  امرأة على المهارات الحياتية 
والتعليم المالي وإدارة المشاريع بصنعاءوالتعليم المالي وإدارة المشاريع بصنعاء

الثورة/ صادق السماوي
ــم وتمويل من  ــة املجتمعية  وبدع ــة لنا للتنمي ــت  مؤسس اختتم
ــي الثاني   ــج التدريب ــدويل GIZ الربنام ــاون ال ــة للتع ــة االملاني الوكال
ــال املهارات الحياتية والتعليم املايل وادارة  لعدد (180) امرأة يف مج

املشاريع الصغرية .
ــت نادية  ــا للتنمية االخ ــة لن ــة مؤسس ــح  أكدت رئيس  ويف ترصي
ــتهدف 366  امرأة منهن 180 امرأة  ــودة ان املرشوع التدريبي  يس الن
ــدود واالقل حظا  يف  ــن   ذوي  الدخل املح ــذه املرحلة يمثل ــالل ه خ

التعليم بسبب االوضاع الراهنة التي يمر بها البلد .
ــايل  :  ــو الت ــىل النح ــن  ع ــات 180  توزع ــارت اىل ان  "  املتدرب وأش
عدد(40 ) امرأة يف مجال الفوتوشوب وعدد( 20 )  يف مجال النقش 
ــعافات االولية  ــوارات و(26 ) االس ــال االكسس ــدد (50 ) يف مج وع
بالرشاكة مع مؤسسة تميز امرأة وعدد (50 ) امرأة يف مجال صناعة 

البخور والعطور  ".
ــن بالعديد من  ــم  تأهيلهن ورفده ــات ت ــودة ان املتدرب ــت الن وقال
املهارات الفاعلة وتم صقل مهاراتهن وقدراتهن وتعزيز ثقافة ريادية 
ــاهمة اىل  ــاطهن  إليجاد مصادر للدخل لهن واملس ــال بني اوس االعم
ــن الفقر  ورفد  ــل االرسة والتخفيف م ــل يف دخ ــب اخيهن الرج جان

عجلة التنمية لهن وألرسهن وتمكني املرأة اليمنية من سوق العمل.
ــدف العام من  ــة أن اله ــا للتنمي ــة لن ــة مؤسس ــت رئيس  وأوضح
ــاركات  املرشوع الخروج يف نهاية الربنامج بمرشوع مدر للدخل للمش
ــانية  ــيدة  بالجهود واألدوار االنس ــرأة .  مش ــادي للم ــني اقتص وتمك
ــتقرة  ــل االوضاع غري املس ــاركات  يف ظ ــي بذلتها املش ــة الت امللموس
وحرصهن الدائم عىل الحضور واالستفادة والبحث عىل كل جديد.

 واشادت املشاركات بالربنامج الذي كان له  اثر ملموس  وانعكاس 
ــي عىل حياتهن يف ظل الظروف الراهنة واالوضاع االقتصادية  إيجاب
ــتعد املؤسسة لتنفيذ  الجزء املتبقي من املرشوع    املرتدية يف حني تس
ــة20 امرأة يف مجال التجميل اىل  ــب 50 امرأة يف مجال الخياط بتدري

نهاية شهر يونيو.

الرئيس الصماد
ــاة  وعرب الرئيس الصماد عن خالص العزاء وصادق املواس
ــال إىل الله العيل القدير أن  ــد يف هذا املصاب، مبته ألرسة الفقي
ــه ويلهم أهله  ــيح جنات ــكنه فس ــع رحمته ويس يتغمده بواس

وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

إقرار إجراءات
حول التهريب والعاملني فيه إضافة إىل التوعية بمخاطره 

عىل قطاعات الدولة املختلفة اإليرادية واإلنتاجية.
ــن الجهات ذات  ــاع الجهود املبذولة م ــتعرض االجتم واس
ــي ودورها  ــب الجمرك ــق بمكافحة التهري ــا يتعل ــة يف م العالق
ــالل تفعيل  ــب عليها من خ ــرة والتغل ــة هذه الظاه يف مواجه
ــة والجمركية وتطبيق القانون بما  التعاون بني الجهات األمني

يكفل الحفاظ عىل حقوق الدولة والتجار عىل حد سواء.

ــة بمكافحة  ــراءات الكفيل ــن اإلج ــاع عددا م ــر االجتم وأق
ــق الخناق عىل املتورطني  ــات التهريب الجمركي وتضيي عملي
ــرتكة  ــل غرفة العمليات املش ــب، ومنها تفعي ــم التهري يف جرائ
ــب  ــة التهري ــة بمكافح ــة املتعلق ــراءات األمني ــف اإلج وتكثي
ــون التجارة الداخلية وبما يعزز  وتفعيل قانون الجمارك وقان

موارد الخزينة العامة للدولة.
ــف الجهات  ــف جهود مختل ــة تكثي ــد االجتماع أهمي وأك
ــب الجمركي والتهرب  ــة يف الحد من عملية التهري ذات العالق
ــذه الظاهرة وما  ــة توعية املجتمع بخطورة ه الرضيبي وأهمي

يرتتب عليها من أرضار بالغة باالقتصاد الوطني.
وزير الدفاع: 

جرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بني البعثة 
ــانية الدوائية  ــاعدات اإلنس ــان تقديم املس ــاع بش ووزارة الدف

واإليوائية.
ــة  ــة الدولي ــة اللجن ــاع ببعث ــر الدف ــب وزي ــاء رح ويف اللق

للصليب االحمر الدويل لدى اليمن .. مشيدا بدورها اإلنساني 
ــم  ــتمرار العدوان الغاش يف تخفيف معاناة اليمنيني يف ظل اس
عىل اليمن .. مؤكدا يف سياق ذلك أن ما يتعرض له اليمن أرضا 
ــيما للجرحى  ــن العون ال س ــب تقديم مزيد م ــانا يتطل وإنس

واألرسى واملفقودين.
وشدد الوزير العاطفي عىل رضورة أن تويل كافة املنظمات 
الحقوقية واإلنسانية ملف األرسى واملفقودين كل االهتمام ملا 
ــتى  ــأنه اإلفراج عن األرسى والبحث عن املفقودين بش من ش

الوسائل املمكنة باعتبار ذلك قضية إنسانية ال تفريط فيها.
ــة  كاف ــم  تقدي ــاع  الدف وزارة  ــادة  قي ــتعداد  اس ــد  أك ــا  كم
ــر الدويل  ــة للصليب األحم ــة اللجنة الدولي ــهيالت لبعث التس
ــانية عىل أكمل  بما يمكنها من تأدية مهامها وواجباتها االنس

وجه.
ــة للصليب  ــة الدولي ــة اللجن ــس بعث ــتعرض رئي ــا اس فيم
ــي تقوم بتنفيذها يف  ــاط اللجنة وطبيعة املهام الت األحمر نش
ــة إىل األمم  ــانية ورفع التقارير الدوري ــياق واجباتها االنس س

املتحدة بشأن األوضاع االنسانية جراء العدوان عىل اليمن.
ــتواصل بذل  ــة الدولية للصليب األحمر س ــد أن اللجن وأك
كل جهودها لإلسهام يف رفع املعاناة عن كاهل الشعب اليمني 

لدى املحافل الدولية واملنظمات الحقوقية واإلنسانية.
ــة اللجنة  ــاع رئيس بعث ــلم وزير الدف ــاء س ــام اللق ويف خت
ــا متكامال يتضمن صور وثائقية  ــة للصليب األحمر ملف الدولي
ــدوان بحق أبناء  ــية الع ــدى دموية وهمجية ووحش تعكس م

الشعب اليمني من األطفال والنساء.
ــتخبارات العسكرية العميد  حرض اللقاء مدير دائرة االس
ــه املعنوي العميد  ــر دائرة التوجي ــيل أبوحليقة ومدي الركن ع
ــة بوزارة  ــرة العالقات العام ــر دائ ــد املهدي ومدي ــى محم يحي
ــر دائرة  ــاعد مدي ــاوري ومس ــن أحمد امل ــد الرك ــاع العمي الدف
ــؤون األمن العميد الركن محمد  ــكرية لش االستخبارات العس
ــاندروا  ــا اناماريا اليكس ــجون يولي ــة الس ــرة ومندوب ــيل زه ع
ــة للصليب األحمر  ــة الدولي ــم الحماية يف اللجن ــة قس ورئيس

الدويل جيزيالهر مانديز.
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