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الثورة/سبأ
ــع "إن  ــد يحيى رسي ــلحة العمي ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــال املتح ق
خسائر العدو ومرتزقته منذ مطلع شهر نوفمرب الجاري وحتى اليوم بلغت 
ــكرية متنوعة  876 قتيال وألفني و150 مصابا وتدمري 311 مدرعة وآلية عس

وتفجري خمسة مخازن سالح وسبع جرافات".
وأكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة يف مؤتمر صحفي امس بصنعاء 
ــكرية ناجحة  ــذوا عمليات عس ــعبية نف ــش واللجان الش ــال الجي أن أبط

ومؤثرة ضد تجمعات وتحركات وخطوط أمداد العدو يف كافة الجبهات.
ــعبية تمكنوا من  ــع أن أبطال الجيش واللجان الش ــح العميد رسي وأوض
ــلوا محاوالت  ــلل إليها وأفش تطهري عدد من املواقع التي كان العدو قد تس

عدة للتسلل وصدوا هجمات يف كافة الجبهات.
ــهر نوفمرب الجاري  ــائر العدو ومرتزقته منذ مطلع ش ــار إىل أن خس وأش
ــري 311 مدرعة وآلية  ــا وتدم ــال و 2150 مصاب ــوم بلغت 876 قتي ــى الي وحت

عسكرية متنوعة وتفجري خمسة مخازن سالح وسبع جرافات.
ــاحل الغربي أوضح العميد رسيع أن التصعيد  وفيما يتصل بجبهة الس
ــبوق للعدوان يف جبهة الساحل الغربي والجبهات األخرى قابلة  غري املس

تحرك شعبي واسع لدعم ورفد الجبهات بالرجال.
ــكون  ــكة ومقاتلونا يمس ــا الدفاعية قوية ومتماس ــال" خطوط قواتن وق
ــدات  ــذت وح ــث نف ــم حي ــي لصالحه ــكري امليدان ــوق العس ــام التف بزم
ــة هجومية  ــكرية 35 عملي ــكات عس ــة وتكتي ــلحة نوعي ــة وبأس متخصص
ــالح  ــرتكة لس ــدو وأفقدته القدرة عىل التوازن منها عمليات مش ــت الع أربك
الجو املسري مع املدفعية والصواريخ الباليستية واستدراج مجاميع العدو 
ــلل وهجمات  ــال محاوالت تس إىل حقول الغام وقطع خطوط إمداد وإفش

مباغته".
ــن ألفني و224 مرتزقا بينهم 20 من القيادات  وأكد مرصع وإصابة أكرث م
ــكرية مختلفة بينها  ــة وآلية عس ــودانيا وتدمري 183 مدرع ــا س و33 مرتزق

مدرعات ذات منظومات متطورة وحديثة يف الساحل الغربي.
ــاهد للعمليات التي نفذتها  ــلحة مش ــتعرض املتحدث للقوات املس واس
ــتدراج مجاميع من  ــاهد أخرى الس ــعبية ومش قوات الجيش واللجان الش

املرتزقة إىل حقل الغام يف الساحل الغربي.
ــراء قطع خطوط  ــزال يف حالة حصار ج ــوات العدو ما ت ــت إىل أن ق ولف
ــم قصفه  ــدوان يف فتحها رغ ــل الع ــارات حيث فش ــن أربعة مس ــداد م اإلم
ــاله ومصابيه  ــىل إخالء قت ــة واعتماده ع ــه الجوية املكثف ــري وغارات البح

باملروحيات من ارض املعركة.
ــة وليس  ــة بني فكي كماش ــة واملرتزق ــوات الخون ــد وقعت ق ــاف" لق وأض

أمامها إال االستسالم".
وفيما يتعلق بجبهات الحدود, قال العميد يحيى رسيع " لقد تم تطهري 

ــتطالع  ــقاط طائرة اس موقع املحروقات براس تويلق يف جبهة جيزان, وإس
ــعبية هجمات نوعية  ــن أبطال الجيش واللجان الش يف جبل الدود, كما ش
ــري عىل مواقع العدو يف ارتاب عسري وارتاب املخابئ وأفشلوا  يف جبهة عس

محاوالت تسلل يف مجازة".

ــوا يف جبهة نجران  ــعبية هاجم ــش واللجان الش ــال الجي ــر أن أبط وذك
ــبكة وصدوا  ــجع وموقع بني الطلعة والش مواقع العدو ومرتزقته يف مربع ش
ــاه غرب وعوع ودمروا خمس  ــا للعدو باتجاه جبل انمار وآخر باتج هجوم
آليات.. الفتا إىل أن طريان العدوان استهدف مرتزقته يف نجران بغارة سقط 

عىل إثرها 20 مرتزقا بني قتيل ومصاب .
ــرق العميد يحيى رسيع إىل النجاحات التي حققها أبطال الجيش  وتط
واللجان يف جبهات حجة وتعز والجوف والبيضاء ولحج والضالع وصعدة 
ــوف العدو  ــائر فادحة بصف ــش واللجان من خس ــه أبطال الجي ــا الحق وم

ومرتزقته وسقوط عرشات القتىل والجرحى منهم يف هذه الجبهات.
ــع  ــة البق ــرية يف جبه ــائر كب ــدوا خس ــه تكب ــدو ومرتزقت ــح أن الع وأوض
ــن 50 مرتزقا بني قتيل ومصاب جراء  ــقط أكرث م بمحافظة صعدة حيث س

استهدافهم بقصف صاروخي.
ــلة  ــع املنظرة والسلس ــع تطهري موق ــد العميد رسي ــات تعز أك ويف جبه
ــة العذير بحيفان وتبة ذيبان وتبة االثنا عرش  الجبلية املمتدة حتى محط

والقرية والبيت االصفر يف الوازعية
وأشار إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهري منطقة 
حصن وقرية الحقب (الخرابة) وصوال إىل بيت اليزيدي يف جبهة الضالع.

ــالم العدوان يجيد  ــلحة إىل أن إع ــمي للقوات املس ولفت املتحدث الرس
ــائر  الكذب والتضليل إلخفاء الحقائق يف امليدان وما تتكبده قواته من خس

فادحة وحالة رعب وانهيار معنوي ونفيس ورفض لالستمرار يف املعركة.
ــدوان وتضليله وتأكد للعالم انه  ــفت زيف إعالم الع وقال " الحقائق كش

إعالم متخم باألكاذيب:.
ــاد بالدور البطويل وروح املسئولية للقيادات العسكرية امليدانية يف  وأش
ــوف األمامية وخطوط  ــعبية الذين يتصدرون الصف ــش واللجان الش الجي

التماس املبارش مع العدو ويقودون املعارك بكل شجاعة وإقدام.
ــعبية  ــلحة واللجان الش ــل القوات املس ــمي بواس ــا املتحدث الرس وحي
ــطرون أروع املالحم البطولية يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقته  الذين يس

عىل امتداد مرسح العمليات.
ــرر بهم ممن  ــوة للمغ ــر الصحفي الدع ــع يف املؤتم ــد رسي ــدد العمي وج
يقفون يف صف العدوان للعودة إىل الصف الوطني باعتبارهم ضحايا حرب 
ــية .. مؤكدا أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتسهيل عودتهم  إعالمية ونفس
ــليم أنفسهم للجيش  ــكري وتس عرب النقاط أو بالرتاجع ضمن تكتيك عس

واللجان وسيتم تأمينهم وحمايتهم.

أكد تماسك القوة الدفاعية للجيش واللجان وتفوقهم الميداني في الساحل الغربي:أكد تماسك القوة الدفاعية للجيش واللجان وتفوقهم الميداني في الساحل الغربي:

مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٢٢٢٤٢٢٢٤ مرتزقًا بينهم  مرتزقًا بينهم ٢٠٢٠ من القيادات الميدانية و من القيادات الميدانية و٣٣٣٣ مرتزقًا  مرتزقًا 
سودانيا وتدمير سودانيا وتدمير ١٨٣١٨٣ مدرعة عسكرية خالل التصعيد في الساحل الغربي مدرعة عسكرية خالل التصعيد في الساحل الغربي

متحدث القوات المسلحة: متحدث القوات المسلحة: ٨٧٦٨٧٦ صريعًا و صريعًا و٢١٥٠٢١٥٠ جريحا من المرتزقة والغزاة وتدمير  جريحا من المرتزقة والغزاة وتدمير ٣١١٣١١ آلية خالل الشهر الماضي بمختلف الجبهات آلية خالل الشهر الماضي بمختلف الجبهات
ــدو توازنه ــدت الع ــزاة وأفق ــاحل أربكت الغ ــي الس ــة هجومية ف ــدو توازنه عملي ــدت الع ــزاة وأفق ــاحل أربكت الغ ــي الس ــة هجومية ف ــذت ٣٥٣٥ عملي ــان نف ــش واللج ــال الجي ــن أبط ــة م ــدات متخصص ــذت وح ــان نف ــش واللج ــال الجي ــن أبط ــة م ــدات متخصص وح

ــــاع فــي  ــــألوض ــه ل ــت ــش ــاق ــن ـــــــــوزراء يــــواصــــل م ــس ال ــل ــج ــــاع فــي م ــــألوض ــه ل ــت ــش ــاق ــن ـــــــــوزراء يــــواصــــل م ــس ال ــل ــج م
ـــن الـــمـــواضـــيـــع االقــتــصــاديــة ــــــددًا م ـــن الـــمـــواضـــيـــع االقــتــصــاديــةالــجــبــهــات ويـــقـــر ع ــــــددًا م الــجــبــهــات ويـــقـــر ع

صنعاء/سبأ
ــدوري الذي عقد  ــوزراء يف اجتماعه ال ــل مجلس ال واص
ــس الدكتور عبدالعزيز  ــة رئيس املجل أمس بصنعاء برئاس
ــاع يف الجبهات وبوجه  ــته لألوض صالح بن حبتور، مناقش
ــل التصعيد  ــتجداتها يف ظ ــاحل الغربي ومس ــاص الس خ

والحشد الكبريين للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم.
ــؤون  ــتمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش واس
ــاع  ــر الدف ــان ووزي ــالل الرويش ــواء ج ــاع الل ــن والدف األم
ــتعرض آخر  ــن محمد نارص العاطفي، الذي اس ــواء الرك الل
ــال الجيش واألمن  ــتجدات املواجهات الحالية بني رج مس
ــل لصد  ــاء القبائ ــن أبن ــني م ــعبية واملتطوع ــان الش واللج
ــي ومرتزقة  ــعودي اإلمارات ــدي والغازي الس ــل املعت جحاف

الداخل والخارج.
ــاحل  ــايل امليداني يف الس ــع القت ــر أن الوض ــد التقري وأك
ــة الجبهات تحت  ــدة وبقي ــراف مدينة الحدي ــي وأط الغرب
سيطرة فرسان الوطن األشداء الذين يخوضون املواجهات 
ــال وإقدام منقطع النظري  مع املعتدين ومرتزقتهم باستبس

ومعنويات سامقة.
ــع أوصال  ــن تقطي ــوا م ــن تمكن ــال الوط ــح أن أبط وأوض
ــوات املعتدية وخطوط إمدادهم ومحارصتهم يف أكرث من  الق
ــتدراج وإنهاء حياة فرقة اقتحام كاملة  موقع فضال عن اس
ــة تجهيزاتها والتي أخذت عملية إعدادها وقتا طويال  بكاف

من قبل تحالف العدوان.
ــدات  واملع ــات  اإلمكاني ــم  ورغ ــه  أن إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــل املعتدين إال  ــي زود بها جحاف ــة الت ــليحية النوعي التس
أنهم يمنون بالهزائم الساحقة والخسائر البرشية واملادية 

الكبرية.
يف  ــة  املرتدي ــانية  اإلنس ــاع  األوض إىل  ــر  التقري ــرق  وتط
ــي زادت  ــدوان والحصار والت ــل الع ــي بفع ــاحل الغرب الس
ــول به حد  ــن والكبري والوص ــبب تصعيده الراه ــا بس تفاقم
ــتهداف ميناء الحديدة رشيان الحياة ألكرث من خمسة  اس

وعرشين مليون إنسان يف املحافظات الشمالية الغربية.
كما استمع املجلس إىل تقرير وزير الداخلية اللواء الركن 
ــة بأمانة العاصمة  ــن الحالة األمني ــم املاوري، ع عبدالحكي
ــة  ــم املرتكب ــة الجرائ ــم ونوعي ــرى وحج ــات األخ واملحافظ
ــم خالل  ــعودي ومرتزقته ــدوان الس ــف الع ــل تحال ــن قب م
األسبوع املايض، بخالف الجرائم الجسيمة وكذا الخدمات 

الرشطوية التي تقدمها املؤسسات املعنية للمواطنني .
وحيا مجلس الوزراء التضحيات الكبرية التي يجرتحها 
ــون  ــعبية واملتطوع ــان الش ــن واللج ــش واألم ــال الجي رج
ــريه حارضا  ــن وخ ــبيل الوط ــطورية يف س ــم األس وبطوالته
ــم الراهن يف جبهة  ــتقبال .. مؤكداً أن ثباتهم وصموده ومس
ــاحل أذهل وأرهب األعداء وضعضع معنوياتهم وأفرح  الس

كل يمني وعربي ومسلم حر ورشيف.
واعترب مجلس الوزراء، أن املعركة الراهنة التي يخوضها 
ــب بل واألمة أجمع  ــت معركته فحس ــعب اليمني ليس الش
ــعودي واإلماراتي الداعمني  ــي طالها أذى النظامني الس الت
ــيا  ــاب الدويل وكذلك من يدعمونهم سياس والراعيني لإلره

ــبوهة وامللوثة  ــات املش ــرب الصفق ــلحة ع ــم باألس ويمدونه
بدماء األبرياء.

ــاندتها  مس ــة  بمواصل ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــزام  الت ــد  وأك
للمقاتلني األشداء يف جميع الجبهات بوجه عام والساحل 
ــتي  ــا يوطد من جوانب الدعم اللوجيس ــي خاصة بم الغرب
ــم يف معركتهم .. حاثا القبائل اليمنية عىل  الالزم واملعني له
مواصلة دورها الوطني املرشف يف إسناد الجبهات ودعمها 
ــالمته  ــد من الرجال للذود عن كرامة وعزة الوطن وس باملزي

وأمنه واستقرار.
ــي  ــرية الت ــة الكب ــوزراء األدوار الوطني ــس ال ــن مجل وثم
ــة األمنية للحفاظ عىل األمن الداخيل  تضطلع بها املؤسس
ومواجهة كل من تسول له نفسه النيل من األمن واالستقرار 

الذي ينعم به املجتمع وضيوف الوطن أو إقالق سكينتهم.
ــوزراء وزير  ــب رئيس ال ــىل تقرير نائ ــس ع ــع املجل واطل
ــن األرضار االقتصادية  ــويل، ع ــني مقب ــة الدكتور حس املالي
ــة الحيوية يف  ــآت االقتصادي ــن املنش ــت عدداً م ــي طال الت
ــا القطاع  ــي يواجهه ــات الت ــن التحدي ــدة، فضال ع الحدي
ــمكي وصغار املنتجني  اإلنتاجي الزراعي والحيواني والس
ــتدعيه بالرضورة من دعم صندوق تشجيع اإلنتاج  وما يس

الزراعي والسمكي ملواصلة أنشطتهم الهامة.
ــتمرار  الس ــائل  الوس ــف  بمختل ــل  العم ــة  أهمي ــد  وأك
ــاذ الجهات املعنية  ــة ألبناء الحديدة واتخ الخدمات العام
ــتقرارها وخاصة املياه والصحة  ــوات التي تضمن اس للخط

والكهرباء.
ــة  ــر الخارجي ــر وزي ــوزراء إىل تقري ــس ال ــتمع مجل واس
ــوزارة عىل  ــج تواصل ال ــان نتائ ــام رشف، بش املهندس هش
ــم  ــدى الظل ــدوان وم ــق الع ــراز حقائ ــدويل إلب ــتوى ال املس
ــعب اليمني من قبل تحالف العدوان  الكبري الذي طال الش
ــاء  ــة دم ــن إراق ــد م ــىل املزي ــق وإرصاره ع ــاره الخان وحص
ــة التي أخذت من  ــة تدمري البنى التحتي ــني ومواصل اليمني

اليمنيني عقودا طويلة إلنشائها وإنجازها.

ــم التوصل إىل نتائج ايجابية مع  ــار التقرير إىل أنه ت وأش
ــتتجىل يف مواقفهم  ــي س ــني الدوليني والت ــن الفاعل ــدد م ع
ــع  ــات م ــري العالق ــتعرضا س ــة .. مس ــرتة القادم ــالل الف خ
ــرتكة  ــانية والجهود املش ــات األممية والدولية اإلنس املنظم
ــجم مع  ــا ينس ــانية بم ــا اإلنس ــتوى تدخالته ــز مس لتعزي
التأجيج املتصاعد الذي تشهده املأساة اإلنسانية اليمنية 
ــك مواصلة تذليل  ــتوى العاملي، بما يف ذل ــد عىل املس األش

الصعوبات اإلجرائية وامليدانية التي تعرتض عملها.
ــر النفط  ــرة وزي ــىل مذك ــوزراء ع ــس ال ــع مجل ــا اطل كم
ــأن ما يروج له إعالم العدوان عن  واملعادن أحمد دارس، بش
ــرة صافر .. واعتربت  ــتهداف الباخ نية الجيش واللجان اس
ــة للعدوان  ــة املبيت ــح الني ــح يوض ــذا الترصي ــرة أن ه املذك
ــتهداف الباخرة التي تحمل عىل  ــعودي اإلماراتي الس الس
ــام والذي من  ــل من النفط الخ ــرث من مليون برمي متنها أك
ــأنه إحداث واحدة من أكرب الكوارث البيئية بتلويث مياه  ش
البحر األحمر وجميع شواطئه من باب املندب جنوبا حتى 

قناة السويس شماال.
ــدوان لهذا  ــة ارتكاب الع ــوزراء من مغب ــذر مجلس ال وح
ــه الوخيمة عىل البيئة واألحياء  الفعل الطائش ومن عواقب
ــدوان  ــف الع ــل تحال ــر .. وحم ــر األحم ــة يف البح البحري
املسؤولية القانونية والبيئية عن تعرض الباخرة صافر ألي 

استهداف والتبعات األخرى.
وطالب املؤسسات البيئية الدولية واإلقليمية االضطالع 

بمهامها لتجنب أي عمل عدواني قد يستهدف الباخرة .
ــش مجلس الوزراء موضوع رفع دعوى أمام محكمة  وناق
ــف وزارة  ــدوان .. وكل ــد دول تحالف الع ــة ض ــدل الدولي الع
ــام محكمة  ــداد الدعوى ورفعها أم ــة بإع ــؤون القانوني الش

العدل يف أرسع وقت ممكن.
ــرتح بمنع التعامل  ــته مق وأقر املجلس عىل ضوء مناقش
ــر  ــة، حظ ــة املحلي ــات املالي ــة يف العملي ــالت الصعب بالعم
ــالت األجنبية بدال عن الريال  ــل بالدوالر وبقية العم التعام

اليمني يف تسديد رسوم املدارس والجامعات واملستشفيات 
الخاصة وكذا تسديد إيجارات املساكن واملحالت التجارية 
ــات والنقابات وغريها  ومقرات الرشكات التجارية والجمعي
من املشرتيات من السوق املحيل يف هذه الفرتة االستثنائية 

التي يواجه فيه الوطن عدوانا غاشما وحصارا شامال.
واعترب املجلس هذا النهج سيؤدي إىل زيادة الطلب عىل 
العمالت الصعبة وبالتايل زيادة العبء عىل العملة الوطنية 

وتراجع قيمتها مقابل العمالت األجنبية.
ــيق مع البنك املركزي  ووجه املجلس وزارة املالية بالتنس
ــبوع من  ــرار خالل أس ــذ الق ــبة لتنفي ــة املناس ــع اآللي بوض

تاريخه.
ــرشوع القرار  ــس عىل م ــس يف اجتماعه أم ــق املجل وواف
املقدم من وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، بشأن 
ــيد الواردات  املرشوع املعدل والنهائي للربنامج املؤقت لرتش
ــجم وطبيعة  ــة والكمالية بما ينس ــلع غري الرضوري من الس
ــتثنائي الذي يمر به الوطن بفعل  الظرف االقتصادي االس
ــادرات اليمن  ــار ودوره املبارش يف وقف ص ــدوان والحص الع
ــاعدات  ــروض واملنح واملس ــف الق ــة وتوق ــة والغازي النفطي
ــت  ــي كان ــني الت ــالت املغرتب ــري يف تحوي ــاض الكب واالنخف
ــة لتغطية فاتورة  ــر العملة الصعب ــاهم يف توف مجتمعة تس
ــدي وبالتايل  ــتنزاف االحتياطي النق ــدم اس ــترياد وع االس
ــالت  ــل العم ــة مقاب ــة الوطني ــعر رصف العمل ــتقرار س اس

األجنبية.
ــن  ــة يف اليم ــوك العامل ــزام البن ــىل الت ــس ع ــد املجل وأك
ــلعية  ورشكات الرصافة بالقيام بعملية تمويل الواردات الس
ــة  ــة املرفق ــلع الرضوري ــة الس ــددة يف قائم ــة املح الرضوري
ــن ودائع ومدخرات  ــي تعترب جزءاً منه وذلك م ــرار والت بالق
ــتوردين لدى البنوك ورشكات الرصافة بالعملة  التجار املس

األجنبية.
ــوك ورشكات الرصافة بعدم القيام  ــا ألزم املجلس البن كم
ــددة يف  ــة املح ــري الرضوري ــلعية غ ــواردات الس ــل ال بتموي

ــع ومدخرات التجار  ــا بالقرار من ودائ ــة املرفقة أيض القائم
املستوردين لدى البنوك التجارية ورشكات الرصافة املحلية 
ــتوردين بتمويلها من  ــزام املس ــالت األجنبية وكذا إل بالعم
أموالهم خارج الجهاز املرصيف املحيل أو يف البنوك األجنبية 

يف الخارج.
ــة التي من  ــراءات املؤقت ــن اإلج ــرار عدداً م ــن الق وتضم
ــترياد املواد غري الرضورية والكمالية يف  ــأنها الحد من اس ش
ــىل رشاء العمالت األجنبية  ــذه الفرتة وتخفيف الضغط ع ه

ألغراض استريادها.
ــن قبل وزارتي  ــوزراء الجهود املبذول م ــن مجلس ال وثم
ــارك يف إعداد  ــة ومصلحة الجم ــارة واملالي ــة والتج الصناع

القائمة.
ــأن الالئحة  ــرار بش ــرشوع ق ــىل م ــق املجلس ع ــا واف كم
ــأن حماية  ــنة 2010م بش ــة للقانون رقم (21) لس التنفيذي
ــات الضارة  ــاج الوطني من اآلثار الناجمة عن املمارس اإلنت
ــتيعاب مالحظات  ــد اس ــدل) بع ــة ( املع ــارة الدولي يف التج
ــري الصناعة والتجارة  ــه .. ووجه وزي ــات املعنية علي الجه
ــراءات  اإلج ــتكمال  الس ــيق  التنس ــة  القانوني ــؤون  والش

القانونية إلصدارها.
ــة عىل ثمانية  ــتملت الالئحة عىل (75) مادة موزع واش
ــم آلية تقديم  ــمية والتعاريف، وتنظي ــمل التس ــول تش فص
ــة  املؤقت ــراءات  واإلج ــق،  التحقي ــراءات  وإج ــكاوى  الش
ــرتة التحقيق  ــدوث الرضر أثناء ف ــم فرضها ملنع ح ــي يت الت
والتعهدات السعرية من قبل املصدرين إىل اليمن ومراجعة 
ــرضر أو  ــد ال ــم وتحدي ــراق والدع ــة اإلغ ــوم ومكافح الرس
ــري الوقائية  ــوم التعويضية والتداب ــد بوقوعه والرس التهدي
ــوم الطلب واالطالع  ضد الزيادة غري املربرة يف الواردات ورس
ــن محتوياتها و أخريا  ــتخراج صورة م ــجالت واس عىل الس

األحكام الختامية.
ــة من قبل وزير الصناعة والتجارة  وتأتي الالئحة املقدم
ــكلة من  ــرتكة املش ــا من قبل اللجنة املش ــي تم إعداده والت
ــة والتجارة  ــة وذات العالقة يف الصناع ــل الجهات املعني قب
ومصلحة الجمارك ووزارتي الزراعة والري والرثوة السمكية 
ــط الجودة  ــس وضب ــات واملقايي ــة للمواصف ــة العام والهيئ
ــة  ــة وجمعي ــة والصناعي ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع واالتح
الصناعية اليمنيني بالتشاور مع مكتب االتصال والتنسيق 
ــوزارة الصناعة، لحماية اإلنتاج  بمنظمة التجارة العاملية ب
املحيل واالقتصاد الوطني من اآلثار الناجمة عن املمارسات 
ــاء صناعات محلية  ــارة بالتجارة الدولية وضمان إنش الض
ــات الصناعات املحلية  ــدة وأيضا تدوير وزيادة منتج جدي
ــة بما يكفل تنمية االقتصاد الوطني وخدمة أغراض  القائم

التنمية الوطنية.
ــة املقدمة من قبل وزارة النفط  وأقر مجلس الوزراء اآللي
ــوق املحيل من  ــة احتياجات الس ــأن مواجه ــادن، بش واملع
ــتقرار الوضع  ــتقات النفطية والغاز املنزيل وضمان اس املش
ــالل الفرتتني اآلنية  ــذه املواد خ ــي واملعروض من ه التموين
ــة  ــراءات التنفيذي ــاذ اإلج ــوزارة باتخ ــه ال ــة .. ووج واملقبل

الالزمة لبدء تطبيقها.
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