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الثورة/ سبأ
ــازر اليومية  ــدة املج ــتنكر بش ــورى واس أدان مجلس الش
ــادة السعودية  ــدوان بقي ــف الع ــريان تحال ــا ط ــي يرتكبه الت
ــازل املواطنني  ــتهدفت من ــة التي اس ــزرة املروع ــا املج وآخره
واملسعفني بمنطقة هران بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة 
ــهداء والجرحى بينهم نساء  وراح ضحيتها العرشات من الش

وأطفال.
ــم  ــبأ) األم ــه (س ــان تلقت ــورى يف بي ــس الش ــل مجل وحم
ــان واملجتمع  ــس األمن ومجلس حقوق اإلنس املتحدة ومجل
ــة واإلنسانية نتيجة  ــة واألخالقي ــة القانوني ــدويل املسؤولي ال
ــي يرتكبها تحالف  ــايض عن جرائم الحرب الت الصمت والتغ
ــتهداف  ــتمرار الس ــاء للعدوان يف االس ــدوان وتوفري الغط الع

الشعب اليمني وتدمري مقدراته.
ــدوان بقيادة  ــف الع ــه إلعالن تحال ــس إدانت ــدد املجل وج
ــة والربية ..  ــذ الجوية والبحري ــة املناف ــة إغالق كاف السعودي
مؤكدا أن ذلك يضاف إىل السجل اإلجرامي لتحالف العدوان 

الذي لم يكتف بالحصار الشامل ملدة تقارب ثالثة أعوام.
ــل  تحم إىل  ــة  والدولي ــة  املحلي ــات  املنظم ــان  البي ــا  ودع
ــدوان من  ــه تحالف الع ــق ما يرتكب ــد وتوثي ــة يف رص املسؤولي

مجازر بشعة بحق الشعب اليمني يندى لها الجبني.
ــن  م ــدد  وع ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــتنكرت  اس ــك  ذل إىل 
ــزرة  ــان مج ــوق اإلنس ــة بحق ــات املختص ــات والجه املنظم
ــران بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة  العدوان بمنطقة ه

والتي استشهد فيها نحو 60 مواطنا بينهم نساء وأطفال.
ــت املجتمع الدويل تجاه  ــارت بيانات اإلدانة إىل الصم وأش
ــكل يومي  ــية التي يرتكبها العدوان بش ــذه الجرائم الوحش ه

بحق الشعب اليمني.
ــوق اإلنسان الصمت  ــتنكرت وزارة حق ــذا الصدد اس ويف ه
ــدويل تجاه  ــي للمجتمع ال ــي والال أخالق ــني والال إنسان املش
ــكام  ــد وأح ــة لقواع ــات الواضح ــارخ واالنتهاك ــت الص التعن
ــدويل لحقوق اإلنسان،  ــون الدويل اإلنساني والقانون ال القان
ــعب اليمني  ــها دول تحالف العدوان يف حق الش التي تمارس

ومقدراته .
ــزرة املروعة التي  ــا املج ــان تلقت له ــوزارة يف بي ــت ال وأدان
ــح اليمن  ــران مديرية أفل ــدوان بمنطقة ه ــا طريان الع ارتكبه
ــارب 60 مواطناً  ــا يق ــهاد م ــة وأدت إىل استش ــة حج محافظ

بينهم نساء وأطفال تم انتشال جثثهم حتى اآلن.
ــح للزيادة بسبب  ــار البيان إىل أن عدد الضحايا مرش وأش
ــتمرار  ــة الجثث واس ــال بقي ــن املسعفني من انتش ــدم تمك ع
ــه الهستريي  ــن غاراته وتحليق ــريان تحالف العدوان يف ش ط

املستمر عىل املنطقة .
ــل اإلجرامي الجبان والال أخالقي  وأكد البيان أن هذا الفع
ــدان املجتمع الدويل ودول تحالف العدوان لكافة  يدل عىل فق
القيم واألعراف الدينية واإلنسانية، ويعدُّ جريمة من الجرائم 

األشد خطراً التي تهدد حفظ السلم واألمن الدوليني .
ــا ال يدع مجاال  ــذه املجزرة تثبت بم ــت البيان إىل أن ه ولف
للشك أن املجتمع الدويل متواطئ مع دول التحالف وما تقوم 
ــة وآخرها فرض  ــات ال أخالقي ــه من مجازر وجرائم وممارس ب

الحصار الشامل براً وبحراً وجواً .
ــم املتحدة  ــا لألم ــان دعوته ــوق اإلنس ــددت وزارة حق وج
ــكام الدولية  ــد واألح ــال القواع ــة إعم ــن لرسع ــس األم ومجل
ــني وتفعيل  ــم واألمن الدولي ــد وزعزعة السل ــة لتهدي املناهض

األحكام الخاصة بحماية الشعوب من أي انتهاكات .
ــس األمن اإلرساع  ــىل األمم املتحدة ومجل ــال البيان " ع وق
ــار املمنهج عىل اليمن  ــكال العدوان والحص ــف كافة أش يف وق
ــة والثقافية ،  ــة واالقتصادي ــه الحضاري ــعبه وكل مقدرات وش
ــيص الحقائق  ــة ومحايدة لتق ــة مستقل ــكيل لجنة دولي وتش
ــكام ميثاق األمم  ــدوان وفقاً ألح ــل مجازر الع ــق يف ك والتحقي
ــون  ــان والقان ــوق اإلنس ــة لحق ــات الدولي ــدة واالتفاقي املتح

الدويل اإلنساني ".
ــتمرار  ــدة اس كما أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بش
ــعب  ــازر املروعة بحق الش ــكاب املج ــدوان يف ارت ــف الع تحال
ــح اليمن بحجة  ــران بمديرية أفل ــزرة ه ــي وآخرها مج اليمن
ــهداء والجرحى بينهم  والتي راح ضحيتها العرشات من الش

نساء وأطفال.
ــم الوزارة الدكتور عبدالحكيم  ــمي باس وقال الناطق الرس
ــبأ) " يف تحد صارخ  ــة (س ــة األنباء اليمني ــي لوكال الكحالن
ــة والدينية واألخالقية  ــع الدويل ولكل القيم اإلنساني للمجتم
ــا تحالف الرش  ــال السعودية ومن ورائه ــت قاتلة األطف ارتكب
ــة املنوابة  ــة يف قري ــم قتل جماعي ــوم أمس جرائ ــي ي األمريك
ــارات متعددة عىل نفس  ــران مديرية أفلح اليمن وبغ بعزلة ه

املنزل".
ــل الجرائم من قصف  ــح أن تحالف العدوان ارتكب ك وأوض
ــن املواطنني  ــاء وأطفال واملسعفني م ــزل مدنيني وقتل نس من

وقصف سيارة اإلسعاف التابعة ملكتب الصحة باملحافظة.
ــتهداف  ــد بعدة غارات اس ــريان العدوان تعم ــار إىل ط وأش
ــرة ونتج عن  ــم يف منطقة وع ــع الطريق عليه ــني وقط املسعف
ــخصا كحصيلة أولية  ــن 60 ش ــهاد وجرح أكرث م ذلك استش
ــهداء  ــاذ وإحصاء الش ــات اإلنق ــريان لعملي ــح الط ــم يسم ول

والجرحى.
ــذي تستنكر فيه  ــي يف الوقت ال ــور الكحالن ــح الدكت وأوض
ــا تدعو أحرار ورشفاء العالم  الوزارة وتدين هذه الجرائم فإنه
ــعب اليمني من جرائم  ــدم السكوت إزاء ما يتعرض الش إىل ع
وممارسة الضغوط إليقاف هذه الجرائم التي يندى لها جبني 

اإلنسانية.
من جانبه دعا املركز اليمني لحقوق اإلنسان أحرار العالم 
ــل والدمار  ــي وإنقاذه من القت ــعب اليمن ــوف مع الش إىل الوق

الذي تمارسه دول التحالف بقيادة السعودية .
ــعة التي  ــز يف بيان صادر عنه املجزرة البش ــتنكر املرك واس
ارتكبها طريان العدوان بمديرية أفلح اليمن يف محافظة حجة 
ــرضر منازل  ــهداء والجرحى وت ــرشات الش ــا ع وراح ضحيته

املواطنني وممتلكاتهم .
ــل  كام ــن  األم ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــل  وحّم
ــراً إياهم  ــك يف اليمن ، مذّك ــاء التي تسف ــة عن الدم املسؤولي
ــة حقوق اإلنسان  ــام به من أجل حماي ــم الواجب القي بدوره

ووقف نزيف الدم ورفع الحصار عن الشعب اليمني .
ــوات التحالف  ــد أي مربر لعدوان ق ــد املركز أنه ال يوج وأك
ــي يف منطقة هران  ــن حمدي جماع ــتهداف منزل املواط باس
ــية والكم الهائل  بمديرية أفلح اليمن وبتلك الطريقة الوحش
ــكن  ــز تحقق من أن املبنى س ــاً إىل أن املرك ــارات ، الفت ــن الغ م
ــه مسلحون كما أن  ــاء وال يوجد ب ــيل يحوي أطفاًال ونس عائ

املنطقة ال يوجد فيها أي مظاهر للتسلح.
ــم  ــع الجرائ ــة و جمي ــذه الجريم ــان إىل أن ه ــار البي وأش
ــاً صارخاً  ــرب انتهاك ــني تعت ــتهدفت املدني ــي اس ــازر الت واملج
ــادة  ــرب وإب ــة ح ــد جريم ــدويل ، وتع ــي ال ــون اإلنسان للقان

جماعية وفقاً للقانون نفسه .
إىل ذلك طالب املركز القانوني للحقوق والتنمية بالتحقيق 
ــدوان وجميع من  ــادات تحالف الع ــة لقي ــة الجنائي واملساءل
يثبت تورطهم يف جرائم الحرب املرتكبة بحق الشعب اليمني 

.
ــة التي  ــزرة املروع ــن املج ــاء اليم ــت رابطة علم ــا أدان كم
ــا تحالف العدوان السعودي األمريكي يف مديرية أفلح  ارتكبه

بحجة وراح ضحيتها عرشات الشهداء والجرحى .
ــبأ)  ودعت الرابطة يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (س
ــام والتوجه إىل جبهات الرشف والبطولة والذي  إىل النفري الع
لم يعد للجميع من طريق للخالص من الطغاة والبغاة سواه .
ــتمرار هذه الجرائم الشنعاء والقتل واإلزهاق  وأكدت أن اس
ــري والحصار والتجويع يحتم عىل كل فرد القيام بدوره  والتدم

يف مواجهة أعداء الله والدين واإلنسانية.
ــية والحكومة  كما دعا البيان أبناء اليمن والقيادة السياس
ــرد القاصم الذي يكفل ردع  ــعبية إىل ال والجيش واللجان الش
ــتهداف كل إمكانياته وموارده وقواه  املعتدي عن عدوانه باس
ــاىل َفَمِن اْعَتَدى  ــك حقاً مرشوعاً قال تع ــة باعتبار ذل الحيوي

َعَلْيُكْم َفاْعَتُدواْ َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم".
ــن علماء العالم  ــاء اليمن الصامتني م وحملت رابطة علم
ــالمي،  ــعوب العالم اإلس ــوى الحية يف ش ــالمي وكل الق اإلس
ــتكبار يف  ــادي قوى االس ــرى ويجري من تم ــة ما ج مسؤولي
ــعب اإليمان  ــىل ش ــر ع ــا الجائ ــي وحصاره ــا الهمج عدوانه

والحكمة وتماديها يف محاولة قتل شعب بأكمله .

ــه تعاىل  ــون أمام الل ــم مسؤول ــم أنه ــان " نذكره ــال البي وق
ــعب اليمني  ــاركون يف دماء الش ــم ومش ــذه الجرائ ــن كل ه ع
ــكوتهم وتفرجهم وخصوصاً من بأيديهم  املسلم بصمتهم وس
ــة يف التصدي للمعتدي عىل كل املستويات والصعد  املساهم

السياسية واالقتصادية والعسكرية".

وأدان املركز يف بيان صادر عنه جريمة اإلبادة التى ارتكبها 
ــريان العدوان يف منطقة هران بمديرية أفلح اليمن محافظة  ط
ــاً جسيماً للقانون الدويل اإلنساني  حجة ، والتي تعد انتهاك
ــآت  ــازل املدنيني واألحياء واملنش ــتهداف من ــذي يجرم اس ال

املدنية ويجرم استهداف املسعفني .
ــة  ــكان الجريم ــة مل ــة الرصف ــة املدني ــار إىل أن الطبيع وأش
ــوات التحالف بقيادة  ــد تعمد ق ــدد املريع للضحايا يؤك والع
ــد  ــادئ وقواع ــاك مب ــتمرار يف انته ــودي االس ــام السع النظ

القانون الدويل اإلنساني .
ــن مسؤولية  ــس األم ــم املتحدة ومجل ــان األم ــل البي وحّم
ــجع التحالف  صمتها املخزي وتنصلها عن واجباتها مما ش
ــتمرار يف ارتكاب املزيد من جرائم الحرب  السعودي عىل االس

بحق املدنيني واملنشآت املدنية يف اليمن.
ــدويل  ال ــع  للمجتم ــدته  مناش ــي  القانون ــز  املرك ــدد  وج
ــاء وأحرار  ــع رشف ــة وجمي ــة واإلنساني ــات الحقوقي واملنظم
العالم بتحمل مسؤولياتهم األخالقية واإلنسانية يف منارصة 

الشعب اليمني وإدانة الجرائم املروعة املرتكبة بحقه .
كما دعاها إىل الضغط عىل منظمة األمم املتحدة ومجلس 
األمن للقيام بواجبهم القانوني واألخالقي يف حماية املدنيني 

واملنشآت املدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان .
ــة  ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــه إىل تش ــز دعوت ــدد املرك وج
ــوات  ــن ق ــة م ــم املرتكب ــع الجرائ ــق يف جمي ــدة للتحقي محاي

التحالف السعودي بحق املدنيني واملنشآت املدنية.
ــزب الحرية التنموي املجزرة  كما أدانت األمانة العامة لح
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــي ارتكبها طريان الع ــعة الت البش
ــهاد  ــة وأدت إىل استش ــن محافظة حج ــح اليم ــة أفل بمديري

وإصابة عرشات املواطنني بينهم نساء وأطفال .
ــا الصمت  ــزب يف بيان له ــة للح ــة العام ــتنكرت األمان واس
ــدويل إزاء ما يتعرض له اإلنسان اليمني  املخزي للمجتمع ال

من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية.
ــام  النظ ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــان  البي ــل  وحم
ــدة كامل املسؤولية  ــع الدويل واألمم املتح السعودي واملجتم
ــتمرار  ــم وتبعات اس ــن الجرائ ــة وغريها م ــذه الجريم ــن ه ع
العدوان والحصار ، محذراً من امليض يف إغالق املنافذ اليمنية 

والساحل الغربي عىل وجه الخصوص.
ــوى الحية واملنظمات  ــان األمم املتحدة وكل الق ودعا البي
ــالع  ــم إىل االضط ــة والعال ــة يف املنطق ــة واإلنساني الحقوقي
ــن أرضاً وإنساناً،مؤكدا  ــا إزاء ما يتعرض له اليم بمسؤولياته

حق الشعب اليمني املرشوع يف الدفاع عن أرضه وعرضه .

ــتمرار يف النفري  ــىل االس ــعب اليمني ع ــان الش ــث البي وح
ــيداً باالنتصارات  ــات باملال والرجال , مش ــام ورفد الجبه الع
ــعبية يف مختلف  ــي يسطرها أبطال الجيش واللجان الش الت

الجبهات .
ــة املجزرة املروعة  ــن جانبها  أدانت قيادة محافظة حج م
ــق املواطنني  ــودي األمريكي بح ــا العدوان السع ــي ارتكبه الت
ــة حجة وراح  ــة افلح اليمن بمحافظ ــة هران بمديري يف منطق

ضحبتها عرشات الشهداء والجرحى .
ــرات تحالف  ــه إىل أن تعمد طائ ــان لها تلقت ــارت يف بي وأش
ــارة مستهدفة بها  ــودي األمريكي تنفيذ 18 غ ــدوان السع الع
ــي جريمة بحق اإلنسانية  ــني يقطنهما نساء وأطفال ه منزل
كما أنها بحسب املواثيق واألعراف الدولية تعد جريمة حرب 
و تصنف بحرب أباده يعاقب عليها كل الترشيعات السماوية 

واإلنسانية.
ــة إجرامية  ــدوان هي واقع ــا ارتكبه الع ــان" ان م ــال البي وق
ــام  للنظ ــي  واإلنسان ــي  األخالق ــوط  السق ــن  ع ــم  تن ــرية  كب
ــة والخونة، وانتهاك صارخ لكل  السعودي وأدواته من املرتزق

القيم األخالقية واإلنسانية".
ــا  ــراء م ــدويل ج ــت ال ــة الصم ــادة املحافظ ــتنكرت قي واس
ــت  ــك الصم ــا إىل ان ذل ــي ..الفت ــعب اليمن ــه الش ــرض ل يتع
ــي يندى لها جبني  ــتمراء جرائمه الت ــجع العدوان عىل اس ش
ــدويل ويف املقدمة األمم املتحدة  ــا املجتمع ال اإلنسانية..داعي
ــان إىل تحمل  ــوق اإلنس ــن واملدافعون عن حق ــس األم ومجل
ــروج عن حالة الصمت  ــة األخالقية والقانونية والخ املسؤولي

إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم مروعة.
ــن الجرائم لن  ــا م ــة وغريه ــذه الجريم ــان أن ه ــد البي وأك
تسقط بالتقادم وستبقى وصمة عار يف جبني املجتمع الدويل 
ــازر لن يزيد  ــكاب املزيد من املج ــدوان يف ارت ــادي الع و أن تم
الشعب اليمني إال صالبة وصمودا يف مواجهة العدوان وآالته 

ومرتزقته.
ــدو محافظة حجة كل  بدورهم ادان علماء وخطباء ومرش
ــي والتي  ــدوان السعودي األمريك ــا الع ــازر التى يرتكبه املج
ــتهدفت منطقه هران  ــعة التي اس ــان آخرها الجريمة البش ك
ــارة حصدت  ــت عرشة غ ــرث من س ــن بأك ــح اليم ــة أفل بمديري
العرشات مابني جريح وشهيد وما زال البعض تحت االنقاض 

.
ــبأ/" أن تلك املجازر البشعة  وقالوا يف بيان لهم تلقته /س
ــف عن جرم وهوية املنفذ آل سعود األرسة  والقذرة التي تكش
ــي يهتز لها  ــذه الجرائم الت ــذ ه ــي أصبحت تنف ــة الت الدموي
ــام ما يسمى  ــه اإلجرامية أم ــم دمويت ــرش الرحمان ليرتج ع

بمجلس األمن واألمم املتحدة ودول العالم "
ودعا العلماء والخطباء أبناء اليمن عامة وأبناء محافظة 
ــم يف مواجهة العدوان بكل  ــة إىل مزيد من التالح حجة خاص
الوسائل من خالل الحشد والتوجه للجبهات ورفد الجبهات 

باملال والقوافل.

ــا دعوا إىل الحفاظ عىل الجبهة الداخلية واالبتعاد عن  كم
ــية مبنية  املناكفات اإلعالمية وتوحيد جبهة إعالمية وسياس
ــس قوية وإىل الجهاد يف سبيل الله ملواجهة العدوان  عىل أس
ــهداء  ــه ان يتغمد الش ــائلني الل ــائل ...س ــكل الوس ــي ب العامل

بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى.
ــر الدكتور/ ــزب اليمن الح ــتغرب رئيس ح ــه اس من جهت

ــات من قبل املجتمع  ــن يحيى العرجيل تواصل اإلدان نارص ب
ــتهداف عاصمة  ــة لحادثة اس ــساته اإلنساني ــدويل ومؤس ال
ــاء السبت املايض فيما  ــاض بصاروخ يمني مس العدوان الري
ــف طريان  ــهداء قص ــن املدنيني  ش ــرشات م ــث ع ــزال جث الت
ــة مساء أمس تحت  ــكنية يف حج النظام السعودي ملنازل س
ــعود النساء  األنقاض ولم ترحم الة القتل اإلجرامية لنظام س
واألطفال والشيوخ وال حتى املسعفني الذين ارتقى عدد كبري 
ــتهدافهم املبارش عند محاولتهم انتشال  منهم شهداء اثر اس

الضحايا.
ودان رئيس"اليمن الحر" بشدة مجزرة العدوان السعودي 
ــي األخرية يف منطقة هران بمديرية افلح اليمن  الصهيوامريك
ــهيدا  ــرث من 60ش ــن أك ــفرت ع ــي أس ــة ، والت ــة  حج محافظ
ــال يف حصيلة غري نهائية بسبب  وجريحا بينهم نساء وأطف
ــتهدافه  تعرث أعمال اإلنقاذ جراء تواصل تحليق الطريان واس
ــعة  ــذه املجزرة البش ــريا إىل أن ه ــني مش ــوائي للمسعف العش
ــات التي  ــن الفظائع واالنتهاك ــلسلة طويلة م ــاف إىل س تض
ــة األعوام  ــني طيل ــق املدني ــي بح ــف العدوان ــا التحال اقرتفه
الثالثة املاضية أمام مرأى ومسمع هذا العالم  الصامت الذي 
ــاروخ الوحيد عىل العاصمة  ــق اليوم معربا عن إدانته للص نط
السعودية رغم مزاعمها بإسقاطه وعدم إحداثه الي خسائر 

برشية أو مادية.
ــي   تعد  ــم الت ــذه الجرائ ــيل أن ه ــور العرج ــاف الدكت وأض
ــرم  ــذي يج ــي ال ــدويل اإلنسان ــون ال ــاً للقان ــاً جسيم انتهاك
ــتهداف منازل املدنيني واألحياء واملنشآت املدنية ويجرم  اس
ــن معركة  ــعب اليمني ع ــني  لن تثني الش ــتهداف املسعف اس
ــم تواطؤ  ــاء رغ ــوان وكربي ــكل عنف ــا ب ــي يخوضه ــاء الت البق
املجتمع الدويل ودعمه الالمحدود للعدوان ومواقفه املتخاذلة 
ــي وتستخف  ــعب اليمن ــاعر الش ــي أصبحت تستفز مش الت

بأرواح ابنائه وحقوقهم اإلنسانية.
ــدة ومجلس  ــن الحر األمم املتح ــس حزب اليم وحّمل رئي
ــا عن واجباتها مما  ــن مسؤولية صمتها املخزي وتنصله األم
ــتمرار يف ارتكاب املزيد  ــودي عىل االس ــجع التحالف السع ش

من جرائم الحرب بحق املدنيني واملنشآت املدنية يف اليمن.
مجددا تأكيداته بأن  تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة 
ــوات التحالف  ــن ق ــة م ــم املرتكب ــع الجرائ ــق يف جمي للتحقي
ــة بات مطلبا ملحا  ــآت املدني السعودي بحق املدنيني واملنش
ــمعة ومكانة  ــن إنقاذه من س ــاذ ما يمك ــوى إلنق ورضورة قص
ــجلت سقوطا  ــساتها اإلنسانية التي س األمم املتحدة ومؤس

مريعا يف اليمن.

مجلس الشورى يحمل األمم املتحدة ومنظماتها املسؤولية
إدانات واسعة لمجزرة العدوان في منطقة هران - محافظة حجة:إدانات واسعة لمجزرة العدوان في منطقة هران - محافظة حجة:

وزارة حقوق اإلنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وانتهاكات العدوانوزارة حقوق اإلنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وانتهاكات العدوان

إغالق محطات مخالفة:

وزارة الصناعة تنفذ حمالت ميدانية 
للرقابة على محطات الوقود 

لقاء موسع ملناقشة أولويات القطاع 
الزراعي ملواجهة العدوان والحصار

الثورة/ نورالدين القعاري
ــكلة  املش ــة  اللجن ــذت  نف
ــارة  ــة والتج ــن وزارة الصناع م
ــة  األمني ــزة  واألجه ــط  والنف
ــزوالت  ــس األول ن ــة أم والنياب
ــع  بي ــات  محط إىل  ــة  ميداني
ــباب  ــف عن أس ــود للكش الوق
ــتقات  املش ــعار  أس ــاع  ارتف
ــات بالسعر  النفطية يف املحط
ــاري وافتعال أزمات ليس  التج
ــة وتم  ــن الصح ــاس م ــا أس له
ــالق عدد من  خالل الحملة إغ

املحطات املخالفة.
ــة  الصناع وزارة  ــت  ونوه
ــاع  ــرض اجتم ــارة يف مح والتج
ــكلة  املش ــة  اللجن ــرب  ع ــا  له
ــه  ــة من ــورة“ نسخ ــت ”الث تلق
ــكلة من وزارة  ــأن اللجنة املش ب

ــط  والنف ــارة  والتج ــة  الصناع
ــة  والنياب ــة  األمني ــزة  واألجه
ــات  ــاب املحط ــاون أصح وبتع
ــودة األوضاع إىل  ــل عىل ع تعم
ــه والبيع بالسعر  ــا كانت علي م
ــال أزمة  ــق وإيقاف افتع الساب
ــدد  وش ــة،  النفطي ــتقات  املش
ــن معييل عىل  ــاب ب ــر ذي الوزي
ــة  القانوني ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ
بحق كل من يتالعب باألسعار 
أو يحتكر املشتقات النفطية يف 

هذه الظروف .
العمليات  ــرف  أهابت غ كما 
ــارة  والتج ــة  الصناع ــوزارة  ب
بالجميع االلتزام وعدم افتعال 
ــاس من  ــا أس ــس له ــات لي ازم

الصحة. 
ــاب  أصح ــاع  االجتم ــا  ودع
ــات واملواطنني إىل اإلبالغ  املركب

ــن  ع أو  ــات  مخالف أي  ــن  ع
ــة  النفطي ــتقات  للمش ــاء  اخف
ــام وزارة  ــاز املنزيل عىل ارق والغ
ــة  ورشك ــارة  والتج ــة  الصناع
ــط املجاني  ــط أو عىل الخ النف
ــة  الداخلي ــات  العملي أو   ١٧٤

202343وفاكس 532034.
ــكلة  املش ــة  اللجن ــرت  وأق
ــارة  ــة والتج ــن وزارة الصناع م
ــة  األمني ــزة  واألجه ــط  والنف
ــاع لها أمس  ــة يف اجتم والنياب
فتح املحطات املغلقة واملتوفرة 
ــة  النفطي ــتقات  املش ــا  فيه
التابعة للقطاع التجاري للبيع 
ــتقات  املش ــع  وبي ــور  للجمه
ــزل التجاري  الدي النفطية من 
ــر يف املحطات  ــن املتوف والبنزي
ــة واملحافظات  ــة العاصم بأمان

بالسعر السابق .

صنعاء -سبأ
ٌعقد بوزارة الزراعة والري لقاء موسع 
ــات  والجه ــوزارة  ال ــويل  ومسئ ــادات  لقي

التابعة لها.
ــارك  ــذي ش ــع ال ــاء املوس ــدف اللق ه
ــب الزراعة والري  ــوم مكات فيه مدراء عم
اإلدارات  ــوم  عم ــدراء  وم ــات  باملحافظ
ــوزارة وممثلني  ــة بال ــة واملتخصص املعني
ــسات التابعة للوزارة  عن الجهات واملؤس
ــوزارة  ــة لل ــة الطارئ ــة الخط ، اىل مناقش
ــاع  ــة للقط ــتجابة اإلنساني ــة االس وخط
ــام 2018م وتحديد أولويات  الزراعي للع
ــي ملواجهة  ــاع الزراع ــات القط واحتياج

العدوان والحصار .
ــة والري  ــد وزير الزراع ــاء أك ويف اللق
ــن أهمية تطوير  ــازي أحمد عيل محس غ
ــز دوره يف توفري  ــي لتعزي ــاع الزراع القط
ــات األمن الغذائي يف  احتياجات ومتطلب
البالد خاصة يف ظل األوضاع االقتصادية 

التي يمر بها الوطن
ــة  فرص ــل  يمث ــاء  اللق أن  إىل  ــت  ولف
ــا  تواجهه ــي  الت ــكاليات  اإلش ــد  لتحدي
ــالد والعمل عىل  ــة الزراعية يف الب التنمي
ــني  لتحس ــات  ومعالج ــول  حل ــاد  إيج

ــطة القطاع الزراعي وتعزيز دوره يف  أنش
مجال األمن الغذائي .

ــوزارة  ــازي اىل أن ال ــر غ ــار الوزي وأش
ــام  للع ــة  الطارئ ــة  الخط ــداد  بإع ــت  قام
ــس  املجل ــات  لتوجيه ــذا  تنفي 2018م 
ــل  ــن أج ــة م ــىل والحكوم ــايس األع السي
ــاريع الزراعية  توفري تمويالت لتنفيذ املش
ــا يسهم يف دعم مسارات  ذات األولوية بم
ــام  واالهتم ــالد  الب يف  ــة  الزراعي ــة  التنمي
ــل  الدخ ــادر  مص ــني  وتحس ــني  باملزارع
ــة والتخفيف من  ــألرس الزراعي املعييش ل
ــهدها  معاناتهم نتيجة األوضاع التي تش
اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار .

ــة  أهمي ــىل  ع ــة  الزراع ــر  وزي ــدد  وش
ــات  واملالحظ ــات  بالنقاش ــاء  اللق ــرا  إث
ــا يساعد عىل  ــات النظر بم ــرح وجه وط
ــة  ودقيق ــاملة  ش ــة  طارئ ــة  خط ــداد  إع
ــذ  تنفي يف  ــات  واألولوي ــات  باالحتياج
ــل  ــة والعم ــطة الزراعي ــاريع واألنش املش
ــن أية  ــة م ــالت الالزم ــري التموي ــىل توف ع
ــادر محلية أو بالتنسيق مع الهيئات  مص

واملنظمات الدولية املعنية بهذا املجال .
ــي تواجهها  ــات الت ــت اىل التحدي ولف
ــتمرار العدوان  ــل اس ــن خاصة يف ظ اليم

اىل  ــو  يدع ــا  م ــو  وه ــر  الجائ ــاره  وحص
ــعار باملسؤولية وتكاتف الجهود  االستش
ــوي والهام  ــذا القطاع الحي ــوض به للنه
ــة  ــع يف زراع ــني للتوس ــجيع املزارع وتش
ــة املختلفة وصوال اىل  املحاصيل الزراعي
ــن االكتفاء  ــدالت إيجابية م ــق مع تحقي
ــع  م ــق  التنسي ــىل  ع ــل  والعم  ، ــي  الذات
ــتثمارات  ــجيع االس القطاع الخاص لتش

يف القطاع الزراعي .
ــاع تنمية  ــل قط ــتعرض وكي ــا اس فيم
ــدس  املهن ــوزارة  بال ــي  النبات ــاج  اإلنت
ــل  ووكي ــل  الفضي ــم  الكري ــد  عب ــيل  ع
ــور  الدكت ــة  الزراعي ــات  الخدم ــاع  قط
ــة  الزراعي ــطة  ــريي، األنش ــد الحم محم
ــار القطاعات  ــي تنفذ يف إط املختلفة الت
ــة اىل جانب قطاع الري  الزراعية املختلف
ــتصالح األرايض الزراعية .. ولفتا اىل  واس
ــتمرار  ــالزم الس ــم ال ــات والدع االحتياج
تنفيذ األنشطة الزراعية ومشاريع البنى 
ــة  معالج ــذا  وك ــة  األولوي ذات  ــة  التحتي
ــارات  مس ــا  تواجهه ــي  الت ــكاليات  اإلش
ــا يتعلق بمياه  ــواء م التنمية الزراعية س
ــذا  وك ــة  الزراعي ــات  املستلزم أو  ــري  ال

الخدمات الزراعية وغريها .

مؤسسة السجني الوطنية تعقد ورشة 
عمل التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة

الثورة/ حسن حمود
ــط  التخطي ــل  عم ــة  ورش ــة  الوطني ــني  السج ــسة  مؤس يف  ــس  أم ــدت  عق

االسرتاتيجي للمؤسسة 2018م – 2022م يف إطار مرشوع البناء املؤسيس.
ــني العام  ــيل الحباري واألم ــسة يحيى ع ــة أمني عام املؤس ــارك يف الورش ش
ــؤون املرأة والطفل نبيلة  ــسة لش املساعد محمد اآلنيس ونائبة رئيس املؤس

جرب بن جرب وعضوي مجلس األمناء الدكتورة نجاة جمعان.
ــة تهدف  ــسة السجني الوطنية فضل عبيد أن الورش وأوضح مدير عام مؤس
ــاركية  ــسة بصورة تش ــرتاتيجية املؤس إىل توفري املدخالت الالزمة لوضع اس
ــسة قيادة وموظفني، وتحديد التوجه االسرتاتيجي  من قبل املعنيني باملؤس
ــسة خالل السنوات الخمس القادمة (2018م – 2022 م)، والخروج  للمؤس

بتشخيص مركز واقعي لبيئة املؤسسة وميزتها التنافسية.
ــرتاتيجية  ــة تهدف أيضا إىل تحديد األهداف االس ــار عبيد إىل أن الورش وأش
ــسة يف املرحلة  ــرتاتيجي للمؤس ــق التوجه االس ــة لتحقي ــادرات الالزم واملب
ــسة وموظفيها  ــادة املؤس ــة من قبل قي ــاركة الفاعل ــق املش ــة، وتحقي القادم

التنفيذيني يف وضع اسرتاتيجية املؤسسة.
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