
ــني مقبويل مع وزير الرتبية  ناقش نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــني عرب األمم  ــرصف حوافز املعلم ــب املتعلقة ب ــي الجوان ــى الحوث ــم يحي والتعلي

املتحدة واستكمال تجهيز الكشوفات الخاصة بذلك.
ــوفات  ــار وزير الرتبية والتعليم إىل قيام الوزارة بإعداد وتجهيز الكش حيث أش
ــتكمال  ــة صنعاء وأنها بصدد اس ــة العاصمة ومحافظ ــة بالرتبويني ألمان الخاص

الكشوفات الخاصة ببقية املحافظات.
ــيقوم  ــانية إىل أنه س ــؤون اإلنس ــق الش ــار القائم بأعمال منس ــن جانبه أش م
ــفن ..  ــع دول التحالف إلطالق الس ــدة برضورة التواصل م ــة األمم املتح بمخاطب
ــل مكتب األمم املتحدة  ــوع يحتل األولوية القصوى يف أجندة عم ــدا أن املوض مؤك

بصنعاء.

/  
ــاد عدد من املواطنني بمديرية السبعني بجهود واجراءات امني العاصمة حمود  أش
ــواق  ــوارع، واغالق األس ــع القات يف الش ــاص بمنع بي ــرار الخ ــأن اتخاذه الق ــاد بش عب

العشوائية وضمها لألسواق املرخص لها .
ــارع إيران اىل أن الشارع أصبح من الشوارع  ــاكنني بش ــار عدد من املواطنني الس واش
ــام ولكن الخوف من بعض بائعي القات  ــة يف أمانة العاصمة وعدم وجود االزدح املثالي
ــالت لتطبيق القرار  ــة تنفيذ الحم ــرار . وطالبوا بمواصل ــدم تنفيذ الق ــن عىل ع املرصي
ــوائية، وكذا تنفيذ التوجيهات عىل  ــواق العش وخاصة بائعي القات واملتجولني يف األس
ــوارع  ــراءات القانونية وخاصة عىل بعض ش ــاذ االج ــكل نهائي واتخ ــع بش أرض الواق
ــام  ــريوت والخط الرئييس أمام مطعم نجوم الش ــارعيا 14 اكتوبر وب ــة ومنها ش املديري

والذي يسبب ازدحاما شديدا واختناق خطوط السري يف تلك الشوارع .
كما عربوا عن شكرهم لجميع املسؤولني بأمانة العاصمة ومديرية السبعني تحديداً، 
ــؤون البلديات عبدامللك الصويف ومدير منطقة  ــغال العامة لش ونائب مدير مكتب االش
ــة فرحات  ــواق  بأمانة العاصم ــر األس ــاع، ومدي ــك املط ــدة واالخ عبداملل ــغال بح االش
الحمدي وذلك لتفاعلهم جميعاً مع مطالب املواطنني الخاصة بتحسني شوارع األمانة 

لتكون يف أجمل صورة وعاصمة ترشف كل اليمنيني.

صعدة - سبأ:
ــتقالل الـ30 من نوفمرب . ويف  ــبة العيد الـ 51 لالس نظمت بمحافظة صعدة أمس فعالية بمناس
الفعالية هنأ محافظ صعدة محمد جابر عوض القيادة السياسية والشعب اليمني بهذه املانسبة 
ــطرها األحرار واملناضلون يف طرد املحتل  ــة التي تذكر اليمنيني باملواقف البطولية التي س الوطني

األجنبي من جنوب الوطن.
ولفت يف الفعالية التي حرضها مدراء املكاتب التنفيذية والشخصيات االجتماعية والسياسية 
.. إىل أن املحتل الغازي يف األمس واليوم هما وجهان لعملة واحدة وأن أبناء املحافظات الجنوبية، 

معنيون إىل جانب أبناء اليمن باستمرار النضال يف وجه االحتالل.
ــعبية يف مختلف جبهات العزة  ــوض املواقف البطولية للجيش واللجان الش ــن املحافظ ع وثم
ــتقالل  ــاويه عطاء وأنهم يعّبدون طريق الحرية واالس والكرامة .. الفتا إىل أن عطاءهم اليوم ال يس

والكرامة بدمائهم الطاهرة.

ــدارس املحافظات  ــاح بم ــري طابور الصب ــم تأخ ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي أعلن
ــاعة  ــاعة بحيث يبدأ عند الس املتأثرة من امتداد الكتلة الهوائية الباردة نصف س

الثامنة صباحاً ابتداء من السبت املقبل.
ــقاف يف ترصيح لـ  ــد الس ــه الدكتور محم ــج والتوجي ــل قطاع املناه ــد وكي وأك
(سبأ) أن هذا القرار يأتي يف ظل حرص قيادة الوزارة عىل سالمة أبنائها الطالب 
ــالب الصفوف األوىل كونهم األكرث عرضة للتأثر  وتجنيبهم لفحات الربد خاصة ط

بموجة الربد.
ــات الواقعة  ــك ملكاتبها يف املحافظ ــتصدر تعميما بذل ــوزارة س ــار إىل أن ال وأش
تحت تأثري موجة الربد، ومنها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، 
ــملها التعميم، مؤكداً أن ذلك  ــران وغريها من املحافظات واملناطق التي سيش عم

لن يؤثر عىل السري يف املنهج الدرايس.

استكمال كشوفات صرف حوافز المعلمين في ا�مانة وصنعاءاستكمال كشوفات صرف حوافز المعلمين في ا�مانة وصنعاء

مواطنون في مديرية السبعين يثمنون جهود مواطنون في مديرية السبعين يثمنون جهود 
قيادة ا�مانة بإزالة اسواق القات العشوائية قيادة ا�مانة بإزالة اسواق القات العشوائية 

ــة  بمحافظ ــس  أم ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة املحافظ الدكتور فيصل  عمران برئاس
جعمان، مستوى األداء الخدمي وجهود 
التحشيد والتعبئة بمديرية بني رصيم .

ــذي حرضه أمني  ــرق االجتماع ال وتط
ــح املخلوس  ــيل املحافظة صال ــام مح ع
ــة، إىل  ــؤولني باملحافظ ــن املس ــدد م وع
ــات  الجبه ــد  برف ــة  املتعلق ــب  الجوان
ــتوى  مس ــني  بتحس ــة  الكفيل ــبل  والس

الخدمات باملديرية.
ــىل رضورة  ــظ جعمان ع ــد املحاف وأك
استشعار الجميع ملهامهم ومسؤولياتهم 
ــتوى  ــن الوطن وتفعيل مس ــاع ع يف الدف
ــد  رف يف  ــتمرار  واالس ــي  الخدم األداء 

الجبهات باملال والرجل.
ــل  ــهام الفاع ــة اإلس ــار إىل أهمي وأش
ــد الجبهات  ــيد لرف ــة والتحش يف التعبئ
ــي  الغرب ــاحل  الس ــة  جبه ــة  وخاص

للتصدي للعدوان ومخططاته.
ــة  مديري ــل  لقبائ ــاء  لق ــش  ناق ــا  كم
ــس آلية  ــت أم ــة املحوي ــت محافظ الخب

ــة  مواجه يف  ــات  والثب ــود  الصم ــز  تعزي
العدوان.

ــتعرض اللقاء الذي ضم املشائخ  واس
ــة  املديري ــر  ومدي ــاء  والوجه ــان  واألعي
ــداد  إم يف  ــة  القبيل دور  ــويل  ال ــد  أحم
ــن  ــذود ع ــال لل ــال والرج ــات بامل الجبه

حياض الوطن.
ــي يمر بها  ــرق إىل التحديات الت وتط
الوطن يف ظل استمرار العدوان والحصار 

ــعب  ــم بحق أبناء الش ــد الجرائ وتصعي
ــدي ملخططات  ــرك للتص ورضورة التح

وأهداف قوى الغزو واالحتالل.
ــت بانتصارات  ــادت قبائل الخب وأش
ــعبية يف مختلف  ــان الش الجيش واللج
جبهات الدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه 
ــني  املرابط ــم  لدع ــتعداد  االس ــده  مؤك  ..
بالرجال والعتاد لتطهري البالد من دنس 

الغزاة واملعتدين.

ــاد عضو الهيئة  ــة العليا ملكافحة الفس ــت الهيئة الوطني نع
السابق عبدربه جراده، الذي وافاه األجل أمس األحد إثر وعكة 

صحية أملت به.
ــبأ)، أن اليمن خرس  ــه (س ــان لها تلقت ــة يف بي ــدت الهيئ وأك
ــة الكبرية،  ــاءات الوطني ــداً من الكف ــد جراده واح ــل الفقي برحي
وقياداتها املخلصني الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن، حيث 

كان له دور فاعل يف بناء مؤسسات الدولة.

ــف  مختل يف  ــهاماته  وإس ــد  الفقي أدوار  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــي الرتبية  ــب بوزارت ــن املناص ــد العديد م ــث تقل ــاالت، حي املج
ــاً للجهاز املركزي  ــم والتخطيط والتعاون الدويل ورئيس والتعلي
ــيل بأمانة العاصمة، وكان آخر  لإلحصاء وعضوا للمجلس املح
ــوا يف الهيئة الوطنية العليا ملكافحة  املناصب التي تقلدها عض
الفساد يف الدورة األوىل لتأسيسها 2007 - 2012م، حيث توىل يف 

فرتة عمله بالهيئة رئيسا لقطاع الوحدات املالية واالقتصادية.

فعاليات قبلية في عمران والمحويت للتحشيد ورفد الجبهاتفعاليات قبلية في عمران والمحويت للتحشيد ورفد الجبهات

هيئـــة مكافحـــة الفســـاد تنعـــي عضوها الســـابق جـــرادههيئـــة مكافحـــة الفســـاد تنعـــي عضوها الســـابق جـــراده

فعالية في صعدة بمناسبة العيد الـ فعالية في صعدة بمناسبة العيد الـ ٥١٥١ لالستقالل  لالستقالل 

تأخير طابور الصباح نصف ساعة بمدارس تأخير طابور الصباح نصف ساعة بمدارس 
المحافظات الواقعة تحت تأثير موجة البردالمحافظات الواقعة تحت تأثير موجة البرد

ــة وزير الداخلية  ــش اجتماع بصنعاء أمس برئاس ناق
ــام رشطة  ــم املاوري، أوضاع أقس ــواء الركن عبدالحكي الل

أمانة العاصمة والصعوبات التي تواجهها.
ــام  ــش الع ــرضه املفت ــذي ح ــاع ال ــتعرض االجتم واس
ــوزارة لقطاع  ــل ال ــد ووكي ــم املؤي ــواء إبراهي ــوزارة الل بال
ــر أمن  ــويف ومدي ــن رزق الج ــواء الرك ــة الل ــن والرشط األم
ــام  أمانة العاصمة العميد معمر هراش، مهام مراكز وأقس
ــكاليات باإلضافة إىل  ــىل اإلش ــبل التغلب ع ــة وس الرشط

جوانب تأهيل وتدريب كوادرها.
ويف االجتماع أشار وزير الداخلية إىل أهمية االجتماع 
ــط الجريمة وتعزيز  ــام الرشطة يف ضب ــة أداء أقس ملناقش

العالقة مع الجهات املختصة.
ــورش والدروات  ــة ال ــام بإقام ــت إىل رضورة االهتم ولف
ــواء  س ــة  األمني ــوادر  للك ــرة  الذاك ــيط  لتنش ــة  التدريبي
ــي لجهاز  ــب الرقاب ــة أو الجان ــة الجنائي ــال األدل يف مج
ــم دورات تدريبية  ــا .. موجها بتنظي ــش العام وغريه املفت
ــام الرشطة لتطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم  ملدراء أقس

القانونية.
ــون أداء اللجان  ــواء املاوري عىل أهمية أن يك وأكد الل
امليدانية للمناطق األمنية ومراكز الرشطة باألمانة متسماً 
ــتفيد منها  ــع تقارير وتوصيات يس ــد اإليجابي ورف بالنق
ــة دقة  ــي، ومتابع ــتوى األداء األمن ــني مس ــق لتحس املرف

اإلجراءات يف الحوادث والقضايا.
ونوه وزير الداخلية بالجهود التي يبذلها رجال األمن 
بأمانة العاصمة والنجاحات األمنية التي حققوها خالل 

الفرتة املاضية يف مكافحة الجريمة.
من جانبه أكد املفتش العام أهمية التزام ضباط وأفراد 
أقسام الرشطة بالقوانني خالل مراحل الضبط والتحقيق 
.. مشددا عىل أهمية ترسيع اإلجراءات املطلوب اتخاذها 

قبل إرسال املتهمني إىل النيابة.
وأقر االجتماع تشكيل لجان للنزول امليداني للمناطق 
ــة لتقييم األداء  ــة العاصم ــز الرشطة بأمان ــة ومراك األمني

ورفع تقرير متكامل بهذا الخصوص لقيادة الوزارة.

ــاء اليمن بذمار  نظم فرع اتحاد نس
ــوم مفتوح ضمن حملة  أمس فعالية ي
ــا العاملية ملناهضة العنف ضد  16 يوم
املرأة بدعم من صندوق األمم املتحدة 
للسكان تحت شعار "تمكني املرآه أمن 

وسالمة لألرسة".
ــل  وكي ــد  أك ــة  الفعالي ــالل  وخ
ــد عبدالرزاق  ــد محم ــة محم املحافظ
ــايس يف  ــرأة كرشيك أس ــة دور امل أهمي

ــود يف  ــز الصم ــة وتعزي ــود التنمي جه
مواجهة العدوان.

وحث عىل تعزيز الوعي املجتمعي 
بأهمية احرتام حقوق املرأة ومناهضة 
ــم وقيم  ــا امتثاال لتعالي ــف ضده العن
ــف واملواثيق  ــالمي الحني ــا اإلس دينن

الدولية.
ــاء اليمن  ــاد بجهود اتحاد نس وأش
ــة  التوعوي ــج  الربام ــذ  تنفي يف  ــار  بذم

ــيا وماديا..  ــرأة واألرس نفس ــم امل ودع
ــلطة املحلية لتمكني  ــم الس مؤكداً دع
ــا الرجل يف  ــاركة أخيه ــن مش ــرأة م امل

مختلف املجاالت.
ــرع اتحاد  ــت رئيس ف ــا أوضح فيم
ــي أن اليوم  ــن فايزة العزان ــاء اليم نس
ــات حملة  ــي ضمن فعالي ــوح يأت املفت
ــد املرأة  ــة العنف ض ــا ملناهض 16 يوم
ــن  م ــات  الناجي ــاء  بالنس ــاال  احتف

العنف يف إطار االسرتاتيجية الجديدة 
ــام بالنوع االجتماعي  لالتحاد لالهتم

بكل فئاته.
ــدف إىل إبراز  ــت أن الحملة ته وبين
ــىل املرأة من  ــكلة العنف الواقع ع مش
ــطة  ــالل تنفيذ برامج توعوية وأنش خ
وفعاليات تجسد إسهام املرأة الفاعل 
يف  ــاركة  واملش ــدوان  الع ــة  مواجه يف 

التنمية الشاملة.

اجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش أوضاع أقسام شرطة أمانة العاصمةاجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش أوضاع أقسام شرطة أمانة العاصمة
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عبد العزيز البغدادي
يوميات الثورة

ــاً في عداد  ــن اعتُبروا يوم ــوف بعض م ــيظل أمرا محيراً وق  س
التقدميين مع الصهيونية في جبهة واحدة

ــي لوطنهم المتحالف مع هذا  ــولون العدو التاريخ ال بل ويتس
ــة محاربة  ــم وأبنائه بحج ــدوان على وطنه ــان التدخل بالع الكي

الطائفية والدفاع عن السنة !!،
ــف واحد مع مركز اإلمبريالية  ــس محيراً وقوف هؤالء في ص ألي
ــرعية العبقرية إلى  ــتعانة بها إلعادة الش في العالم بدعوى االس

الحكم؟!؛
ــى رجعية  ــي أحضان أعت ــي األلمعي ف ــاء القوم ــر ارتم أال يحي
ــتعانة بالمال الذي  ــة في العالم لالس ــا تخلفاً وديكتاتوري وأكثره
ــن وبال خالف  ــة التي تعد اليم ــرة العربي ــن ثروات الجزي ــه م تنهب
ــا وإلى ما قبل  ــية الطبيعية فيها تاريخي ــيدتها والقوة األساس س
ــاء للقيام  ــتعين بهذا االرتم ــي المنطقة تس ــود البريطاني ف الوج
ــذا القومي  ــخ ضد وطن ه ــدث في التأري ــذر عدوان ح ــى وأق بأعث
ــك بالحرب ضد  ــردد تبريره لذل ــذي ما ينفك ي ــي العتيق ال التقدم
ــى  ــتولت عل ــي اس الت ــيات  ــد الميليش ــة وض ــاللية والطائفي الس

السلطة بالقوة ألنه هو مالكها ومن له حق التصرف بها؟؟!!!؛
ــي  األمريك ــف  بالحل ــتعين  يس ــن  م ــرف  تص ــمي  نس ذا  ــا  وم
ــعودي ضد من يسمونهم الميليشيات  الصهيوني البريطاني الس
ــا ننعم فيها  ــية التي كن ــون أنها حولت الحياة السياس ــي يدع الت
ــعودية والصهيونية  ــام التابع للس ــالم والتقدم في ظل النظ بالس
ــئ والذي  ــه بالنظام الديمقراطي الناش ــكا الذي كانت تصف وأمري
ــن  ــي أم ــه  ف ــتفيدون من ــي المس ــا يدع ــون كم ــه اليمني ــاش في ع
ــه الحاكم إلى  ــاد ووصل في ــتبداد أو إرهاب أو فس ــان ودون اس وأم
ــل التبعية  ــس مقاب ــعب ولي ــاء على رغبة الش ــلطة بن ــي الس كرس
ــاركة الفاعلة في اغتيال الحمدي  ــعودية بعد المش المطلقة  للس
ــمي  الذي استخدم جسراً لتنتقل بعده السلطة بسالسة  ثم الغش
ــم يتالعب  ــى حكم من ل ــم الفرد إل ــد تبييضها من حك ــرعة بع وس
ــتور وال نشرفي عهده الفساد واإلرهاب وادعاء محاربتهما  بالدس
ــرة ثم إلى قلع  ــرة حكمه أكثر من م ــى تصفير عداد فت ــعى إل وال س
ــن وقفوا  ــن الذي ــاب والصحفيي ــة الكت ــث ومالحق ــداد فالتوري الع
ــرب بأدوات  ــم بالض ــداء عليه ــم واالعت ــجنهم وتعذيبه ــده وس ض
ــاركوا  ــوبين على التقدم ممن ش كهربائية واإليعاز لبعض المحس
ــبه  ــي مؤتمر البحر الميت بطرح مبادرة تتضمن عقد صفقة أش ف
ــأس من دعوة  ــادرة : ( ال ب ــول تلك المب ــعب تق ــك عبودية الش بص
ــه وأنهى بدايات  ــم الذي تعب في  تفصيل اليمن على مقاس الزعي
ــم مقابل  ــول توريثه للحك ــن قب ــة البأس م ــات الدول ــاء مؤسس بن
ــروع الصفقة ضمن  ــاب مش ــات التي تدخل أصح ــض اإلصالح بع
ــم الدولة الديمقراطية  ــمون الوطن باعتباره كعكة وباس من يقتس
ــراف أمريكا زعيمة الديمقراطية في العالم وحامي  ــئة بإش الناش
ــا كان الصحفي  ــنة الصحفيين  ) مهم ــار من ألس ولي عهد المنش
ــوق كل  ــة ف ــر اإلدارة األمريكي ــة بنظ ــا فالمصلح ــي فلكه ــدور ف ي

مبدأ!!؛
ــي وتلك  ــر أن نرى هذا المحلل السياس ــم يكن من المحي وإذا ل
ــية والحقوقية العالمية اللذان كانا من الداعين  الناشطة السياس
ــعودي بريطاني لتدمير  ــعودي الصهيو أمريكي س للتحالف الس
وطنهم منذ أربع سنوات واليوم مازلنا نراهم يتلذذون بوصف هذا 
ــة من بدايته  ــا ممن رفع له القبع ــف)؛ وقد كان ــدوان ب(التحال الع
ــم مقرونة  ــن أنقاض وطنه ــي ترفع من بي ــة لطفل يمن ــع كل جث م
ــلمان وابنه  ــة لقائدهم الَمقود س ــى موجه ــم التي ال تنس بعبارته

البار: (شكراً سلمان)، وطبعاً من ال يشكر الناس ال يشكر الله !!،
ــذا وأكثر منه ألن تكون  ــس محيراً أن يدعوك من يفعل كل ه ألي
ــى كما يقول: ذلك  ــذي يجري ضد وطنك لتبق ــداً أمام هذا ال محاي
ــك بالحق فإن لم تكن محايداً وفق  ــخص المعروف عنه التمس الش

منظوره هذا فقد انحزت إلى صف الميليشيات؛
ــوف معها  ــك بالوق ــي يتهمون ــيات الت ــذه المليش ــوم أن ه ومعل
ــرة  ــدوان واحتالل تحالف ثماني عش ــذه الفدائية ع ــاوم بكل ه تق
ــه ليكون  ــف الذي نذر نفس ــو التحال ــوده الصهيونية وه ــة تق دول
ــتخدمت  ــيات التي اس جمعية خيرية للقضاء على هذه الميليش
العنف للسيطرة على اليمن واستمرار دوامة الوصول إلى السلطة 
ــن قبل مجيء هذه  ــلطة لم تعرفه اليم ــف فالصراع على الس بالعن
ــي الذي يندرج ضمن  ــيات المقاومة لهذا العدوان الهمج الميليش

أعمال البر والخير الدوليين مهما كانت بشاعته !؛
لم تعرف اليمن العنف في أحداث يناير 1986 التي قذفت برموز 
ــام النائم في  ــي الجنوب إلى حضن النظ ــد جناحي الصراع ف أح
ــف 1994القذرة التي  ــعودية وأمريكا وال في حرب صي أحضان الس
ــتخدامه  ــم تعميد الوحدة بالدم وكان أبرز من قبل اس ــنت باس ش
ــعودية  ــذي يحلو للس ــة ال ــس الدمي ــذا الرئي ــرب ه ــذه الح ــي ه ف
ــرعي قال يوم تنصيبه  ــا ومنظريها وصفه بالرئيس الش وعمالئه
ــمى (المبادرة الخليجية  ــعودي المس ــا بموجب الصك الس رئيس
ــة الحلم بالثورة في  ــعودية لمنِظريها بداي ) التي أوحت بها الس
11فبراير 2011 : ( إنه أعجزمن أن يدير اليمن بمثل عبقرية سلفه 
وال بمستوى مقدرته على الرقص على رؤوس الثعابين وأقسم أنه 
لن يقبل بالبقاء في السلطة بعد مضي العامين المحددين اللذين 
تحوال إلى ثالثة أعوام قبل االستقالة والهروب وأمدتها السعودية 
المبجلة بالحياة لتصبح حتي اليوم سبع سنوات وال يزال شرعياً 

وفق اإلرادة الملكية السعودية ؛
ــواء  األمثلة على دوامة العنف في اليمن أكثر من أن تحصى س
ــي كل مراحل تأريخه على  ــبتمبر 1962 أو بعدها وف ــل ثورة س قب

اإلطالق؛
ــعى إلعادة  ــكراً لتقدميتكم هذه التي تس ــي التقدمية ش يامدع
ــوار اللهب على ظهر الدبابات السعودية الصهيونية األمريكية  س

فال زلتم تمثلون التقدمية في أبهى صورها!؛ 
ــوا بأن أقوى  ــن الصعب عليكم أن تعلم ــا هؤالء ال أعتقد أن م وي
ــم هو أن  ــٍر في العال ــي مفهوم أي ح ــاد اإليجابي ف ــر الحي مظاه

يكون مع وطنه في خندٍق واحْد.

     ُكْن مع الوطن في      ُكْن مع الوطن في 
خندق واحد تكن محايدًا!خندق واحد تكن محايدًا!

وقفة أمام مكتب ا�مم المتحدة بصنعاء وأخرى بميناء الحديدة للتنديد بعرقلة العدوان دخول المشتقات النفطيةوقفة أمام مكتب ا�مم المتحدة بصنعاء وأخرى بميناء الحديدة للتنديد بعرقلة العدوان دخول المشتقات النفطية
صنعاء / سبأ

ــس أمام مكتب  ــة والري ام ــت وزارة الزراع نظم
ــة احتجاجية للتنديد  األمم املتحدة بصنعاء وقف
ــفن  ــول س ــدوان دخ الع ــف  ــع تحال ــة ومن بعرقل
ــالد، بالتزامن مع زيارة  ــتقات النفطية إىل الب املش
املبعوث األممي الخاص إىل اليمن مارتن غريفيث.
ــات املنددة  ــة الالفت ــاركون يف الوقف ــع املش ورف
ــرض الحصار الجائر  ــتمرار دول العدوان يف ف باس
ــتقات النفطية،  عىل اليمن، ومنعه من دخول املش
ــاع الزراعي الذي  ــا أثر بصورة مبارشة عىل القط م

يعتمد نسبة كبرية من سكان اليمن عليه.
وأكد املشاركون يف الوقفة التي شارك فيها وزير 
ــور وعدد  ــدس عبدامللك الث ــري املهن ــة وال الزراع
ــا يفرضه  ــتمرار العدوان وم ــؤولني، أن اس من املس
ــف من معاناة  ــرب اقتصادية ضاع من حصار وح
اليمنيني يف معيشتهم فضال عن التسبب يف ترضر 

القطاع الزراعي واألرس العاملة يف هذا القطاع.
ــفية  والتعس ــة  العبثي ــات  املمارس أن  ــدوا  وأك
ــفن  ــع دخول الس ــة ومن ــدوان بعرقل ــف الع لتحال
ــي إىل جرائم  ــة، ترتق ــتقات النفطي ــة باملش املحمل

حرب ضد اإلنسانية.
ــة صمت األمم  ــادر عن الوقف ــتنكر بيان ص واس
ــوات عملية يف  ــا ألي خط ــدة وعدم اتخاذه املتح

وقف تنعت تحالف العدوان.
وأعرب البيان عن استغراب الوزارة واالتحادات 
ــة والصناعية من  ــات التعاونية والزراعي والجمعي
ــات  ــدة إزاء ممارس ــم املتح ــت األم ــتمرار صم اس
ــفن النفط والغذاء،  تحالف العدوان ضد دخول س
ــعار  ــف أس ــاع لتكالي ــن ارتف ــك م ــببه ذل ــا س وم

املشتقات والسلع األساسية.
ــول  ــع دخ ــتمرار من أن اس ــان إىل  البي ــار  وأش
ــدادات يف  ــص إم ــة أدى إىل نق ــتقات النفطي املش

ــرب كارثة  ــبب يف أك ــا سيتس ــية، م ــلع األساس الس
ــدادات  ــا إم ــي باعتباره ــعب اليمن ــانية للش إنس
ــة  الصح ــات  لخدم ــايس  أس ــرك  ومح ــة  حيوي
ــاه  واملي ــة  والزراع ــة  والصناع ــفيات  واملستش
ــدر دخل آلالف  ــاء والنظافة والنقل ومص والكهرب

األرس.
وقال البيان " إن األمم املتحدة وبزيارة املبعوث 
ــف حقيقي  ــام منعط ــوم أم ــن الي ــي إىل اليم األمم
ــن خالل اتخاذ  ــات مصداقيتها وحياديتها م إلثب
ــات التحالف  ــح وعميل بوقف ممارس موقف رصي

بحق أبناء الشعب اليمني ".
وكانت قد انطلقت من أمام رشكة النفط اليمنية 
ــرية لقيادة وموظفي وزارة الزراعة والري  أمس مس
ــات والهيئات التابعة لها للتنديد بعرقلة  واملؤسس
ــول  ــعودي دخ ــي الس ــدوان األمريك ــف الع تحال

املشتقات النفطية.

كما نظمت بمديرية امليناء بمحافظة الحديدة 
ــدة تنديدا بتصعيد  ــة احتجاجية حاش أمس وقف

قوى العدوان وجرائمه عىل الساحل الغربي.
ــاركون من أهايل وأعيان وعلماء  ــتنكر املش واس
ــتهداف  وتربويي مديرية امليناء مربع العمال،  اس
ــة  املكتظ ــاء  واألحي ــني  املواطن ــازل  ملن ــدوان  الع
بالسكان بحي غليل مديرية الَحَوك  وسط مدينة 
ــرح عدد من  ــهاد وج ــدة، ما أدى إىل استش الحدي

املواطنني معظمهم نساء وأطفال.
ــم يف مواجهة العدوان  ــدوا صمودهم وثباته وأك
ــال حتى  ــات باملال والرج ــم الجبه ــتمرار دع واس

تحقيق النرص مهما كانت التضحيات.
ــاذ موقف واضح  ــع الدويل اتخ ــوا املجتم وطالب
ــعب اليمني وما  ــىل الش ــدوان ع ــتمرار الع من اس
ــني والعمل عىل  ــق اليمني ــازر بح ــن مج ــه م يرتكب

إيقاف العدوان ورفع الحصار.

إأتالف إأتالف ٢٥٢٥ طنًا من الدواجن المجمدة الفاسدة في صنعاء طنًا من الدواجن المجمدة الفاسدة في صنعاء
ــة والري أمس 25  ــت وزارة الزراع أتلف
ــدة  ــن املجمدة والفاس ــن الدواج ــا م طن
ــي صنعاء  ــا يف املنفذ الجمرك ــم ضبطه ت
ــن قبل  ــا وفحصها م ــف عنه ــد الكش بع

املختصني يف الوزارة.
وأوضح مدير إدارة الصحة الحيوانية 
ــور عبدالله  ــة والري الدكت ــوزارة الزراع ب
ــبأ) أن املالحظات األولية  املقطري لـ (س
ــذه الكمية  ــص والتقييم له ــج الفح ونتائ
ــن تالفة  ــدت أنها دواج ــن الدواجن أك م
ــظ والتخزين  ــوء عملية الحف ــة س نتيج

وأصبحت غري قابلة لالستهالك.
ــري أن الدواجن  ــور املقط ــد الدكت وأك
ــادها  فس ــال  ح يف  ــة  الغذائي ــواد  وامل
ــتويات  وتعرضها لتلف تكون يف أعىل مس
ــالف الدواجن  ــب إت ــمية وبذلك يج الس
ــا عىل صحة  ــا حفاظ ــدة وإعدامه الفاس

اإلنسان.
ــن  ــس م ــت أم ــوزارة تمكن ــنّي أن ال وب
ــة  ــك الكمي ــن تل ــان م ــة أطن ــالف أربع إت
ــة البيئة،  ــة العامة وصح ــور النياب بحض
كما تم التأكد من بقية الكمية ووجد أنها 

ــيتم  ــوء التخزين وس ــبب س ــدة بس فاس
إتالفها .

ــن إىل  ــار الدواج ــري، تج ــا املقط ودع
ــتريادهم مثل  ــديد عند اس ــرص الش الح
ــزام  ــن وااللت ــن الدواج ــات م ــذه الكمي ه
باملعايري يف ما يتعلق بالحفظ والتخزين 
ــتوردة .. مطالبا  ــذه الكميات املس ملثل ه
ــزة  ــة وأجه ــة يف الدول ــات املختص الجه
الضبط بتشديد الرقابة خاصة يف املنافذ 
ــزام التجار باملعايري  والتأكد من مدى الت

السليمة يف عملية الحفظ والتخزين.

مقبولي يؤكد ضرورة تدخل ا�مم المتحدة Wطالق سفن المشتقات النفطية المحتجزة من تحالف العدوانمقبولي يؤكد ضرورة تدخل ا�مم المتحدة Wطالق سفن المشتقات النفطية المحتجزة من تحالف العدوان
ــر املالية  ــوزراء وزي ــب رئيس ال أكد نائ
ــل  ــويل رضورة تدخ ــني مقب ــور حس الدكت
األمم املتحدة بشكل رسيع وعاجل إلطالق 
ــة املحتجزة من  ــتقات النفطي ــفن املش س
ــة جيبوتي يف  ــدوان بدول ــل تحالف الع قب
ــتمرار التحالف  ــت .. الفتا إىل اس ــرب وق أق
ــفية بحق السفن  ــة أساليب تعس بممارس
من خالل حجزها وإعادة بعضها إىل جدة 

ومنها إىل دبي
ــار مقبويل خالل لقائه أمس القائم  وأش
ــانية مدير  ــق الشؤون اإلنس بأعمال منس
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أوك لوتسما 
ــية  ــك يعيق دخول املواد األساس إىل أن ذل
ــار  ــفيات وآب ــل املستش ــؤدي إىل تعطي وي
ــن العمل .. مؤكدا  ــرشب وإيقافها ع مياه ال
ــفن سيؤدي إىل  ــتمرار احتجاز الس أن اس

توقف الحركة بشكل كامل.
واستغرب الدكتور مقبويل من استمرار 
ــا  ــن حصوله ــم م ــفن بالرغ ــاز الس احتج
ــم  ــل األم ــن قب ــة م ــح الالزم ــىل التصاري ع
ــام األمم املتحدة  ــدة.. متطلعا إىل قي املتح

بمسؤوليتها يف إطالق السفن وإيقاف هذه 
املمارسات وضمان عدم تكرارها.

وحمل الفار هادي وحكومته املسؤولية 
ــىل  ع ــة  املرتتب ــات  التداعي ــن  ع ــة  الكامل
ــا يف  ــفن خصوص ــاز الس ــتمرار احتج اس
ــن قبل  ــديد للوقود م ــاج الش ــل االحتي ظ
ــا والكولريا وغريها من  فرق مكافحة املالري
ــك من كارثة  ــينجم عن ذل األمراض وما س

صحية وإنسانية
ــط واملعادن  ــر النف ــدم وزي ــن جانبه ق م
كشفا بالسفن املحتجزة ومدة احتجازها.. 

معربا عن أمله يف قيام األمم املتحدة بدورها 
ــهيل إجراءات دخولها  إلطالق السفن وتس

وفق آلية العمل املقرة من األمم املتحدة.
ــة النفط مذكرتني األوىل  كما قدمت رشك
ملبعوث األمني العام لألمم املتحدة والثانية 
لوكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
ــة اإلفراج  ــب فيهما برسع ــانية تطال اإلنس

عن السفن.
ــات  الرتتيب ــاء  اللق ــش  ناق ــك  ذل إىل 
ــرصف حوافز املعلمني عرب األمم  الخاصة ب
ــوفات  ــز الكش ــتكمال تجهي ــدة واس املتح

الخاصة بذلك.
ــة والتعليم إىل  ــار وزير الرتبي حيث أش
ــوفات  ــداد وتجهيز الكش ــام الوزارة بإع قي
ــة  العاصم ــة  ألمان ــني  بالرتبوي ــة  الخاص
ــتكمال  ــة صنعاء وأنها بصدد اس ومحافظ

الكشوفات الخاصة ببقية املحافظات.
ــال  بأعم ــم  القائ ــار  أش ــه  جانب ــن  م
ــانية إىل أنه سيقوم  منسق الشؤون اإلنس
بمخاطبة األمم املتحدة برضورة التواصل 
ــفن .. مؤكدا  مع دول التحالف إلطالق الس
ــة القصوى يف  ــل األولوي ــوع يحت أن املوض
أجندة عمل مكتب األمم املتحدة بصنعاء.
ــاء الذي حرضه  ــرى خالل اللق وكان ج
وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس 
ــة  والرتبية والتعليم يحيى الحوثي مناقش
ــل  بالعم ــة  املتصل ــع  املواضي ــن  م ــدد  ع
ــالل املرحلة  ــم املتحدة خ ــاني لألم اإلنس
ــالق  ــق بإط ــا يتعل ــة م ــة ويف املقدم الحالي
ــة املحتجزة من  ــتقات النفطي ــفن املش س
ــدوان ورصف حوافز  ــل دول تحالف الع قب

املعلمني.


