
صنعاء / سبأ 
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــال رئيس مجل ق
ــذوي  ل ــر  الزاخ ــاء  العط إن  ــور  حبت ــن  ب ــح  صال
ــاالت الحياة  ــة يف مختلف مج ــات الخاص االحتياج
ــد  ــل قوي عىل أن اإلعاقة الحقيقة ليس يف الجس دلي

وحواسه بل يف العقلية والذهنية والفكر".
ــاركته يف الفعالية  ــدى مش ــوزراء ل ــس ال ــد رئي وأك
ــور للمكفوفني اليوم بصنعاء يف  ــي نظمها مركز الن الت
ــف املركز من  ــة لجريمة قص ــنوية الثالث الذكرى الس
ــي، املقامة  ــعودي اإلمارات ــف العدوان الس ــل تحال قب
ــعار "مركزنا .. نور مستقبلنا"، حضور ذوي  تحت ش
ــة وقضاياهم ودورهم الهام لدى  االحتياجات الخاص
ــىل إرشاكهم يف مرشوع  ــة التي حرصت ع ــادة الدول قي
ــر الرؤية الوطنية ملواصلة وتطوير بنيان الدولة  تطوي
اليمنية الحديثة "يد تحمي .. ويد تبني" الذي تبناه 

الرئيس الشهيد صالح الصماد.
ــني  ــع كل اليمني ــرشوع يجم ــذا امل ــاف " إن ه وأض
ــة  ــات الخاص ــم وذوي االحتياج ــف رشائحه بمختل
ــم ركن ركني وموقع أمني كحضورهم معنا يف ثقافتنا  له
ــات  االحتياج ذوي  ــيكون  وس ــعة،  الواس ــة  الوطني
ــني جزء من  ــا فيهم رشيحة املكفوف ــة كافة بم الخاص

هذه االسرتاتيجية الوطنية".
ــن الحكومة  ــور إىل تضام ــور بن حبت ــت الدكت ولف
ــني وهو يحيي  ــز املكفوف ــا مع مرك ــف أعضائه بمختل
ــتعد  ويس ــه  علي ــم  اآلث ــدوان  للع ــة  الثالث ــرى  الذك
ــوة  ق ــرث  أك ــه  وأعضائ ــة  الرابع ــنة  الس يف  ــالق  لالنط
ــكل ما  ــاة ب ــة الحي ــىل مواصل ــا ع ــكا وتصميم وتماس

للكلمة من معنى.
ــم جزءاً أصيًال وفاعًال من املجتمع اليمني  واعتربه
ــع يف  ــوذج الرائ ــم األنم ــود وتقدي ــاً للصم ــاًال حي ومث
ــذه  ــريا إىل أن ه ــات .. مش ــاركة والثب ــور واملش الحض
ــف رشائحهم االجتماعية  ــالة من اليمنيني ومختل رس
أنهم حارضين للدفاع عن الوطن واالنتصار له بكافة 

الوسائل املمكنة.
ورأى رئيس الوزراء أن هذه املناسبة مواتية لتذكري 
العالم أن دول العدوان لم تحرص عدوانها يف مواجهة 
املرابطني يف الجبهات وال يف األماكن املتاح فيها النزال 
ــا وإجرامها كل أبناء  ــال والتحدي بل طال رشه والقت

الوطن حتى أنه لم يسلم منها مركز املكفوفني.
ــيرضبونا  ــال " إنهم يبحثون ويعتقدون أنهم س وق
ــان  ــتهدافهم املبارش لإلنس يف الخارصة الضعيفة باس
ــة املباركة نعتز بها اعتزازا كبريا ونفخر  وهذه الرشيح
ــن الخريجني  ــالب وم ــدد من الط ــذا الع ــأن لدينا ه ب

والعاملني".
ــالة إيمانية  ــة رس ــذه الرشيح ــدم ه ــاف " تق وأض
ــد  ــس يف الجس ــة لي ــر أن اإلعاق ــول آخ ــا مدل تعلمن
ــول ولذلك  ــة والفكر ويف العق ــل يف الذهني ــه ب وحواس
ــرية وليس أدل عىل ذلك من  هم تجاوزونا بمراحل كب
الشخصيات الكبرية التي أتتنا من هذه الرشيحة من 

املفكرين واألُدباء والشعراء والفالسفة وأضحت مثال 
بارز عىل القدرة والعطاء واإلبداع".

وطالب الجميع بالتعلم من هذه الرشيحة املعاني 
ــاة والتعامل  ــع الحي ــل م ــرة والتفاع ــة يف املثاب القيم

االيجابي مع معطياتها .
ــبيه  ــوزراء عىل مركز النور ومنتس ــى رئيس ال وأثن
ــع نور  ــاؤل وجوههم ويش ــل والتف ــر األم ــن يغم الذي
العلم من عقولهم وفكرهم وهم يكرسون حاجز صمت 
ــار الحياة  ــه ويخوضون غم ــذي حرموا من ــوء ال الض

باإلرادة والعزيمة والتصميم والثبات.
ــه  ــياق كلمت ــور، يف س ــن حبت ــور ب ــاول الدكت وتن
ــام بها باألمس  ــة التي ق ــة والخسيس الهجمة الرشس
ــبوة  ش يف  ــار  املحض آل  ــىل  ع ــي  اإلمارات ــل  املحت
واستخدامه األباتيش ومرتزقته وكل اآلليات من أجل 

تركيع األهايل يف هذه املنطقة.
ــدوان واالحتالل  ــل اإلجرامي للع ــذا الفع وندد به
ــت اآلمنني يف  ــداءات التي طال ــة االعت ــي وكاف اإلعراب
قرى ومدن اليمن كافة .. وقال" سنكون إسناد مبارش 
ــتخدمت  ــا يف هذه املعركة غري املتكافئة التي اس ألهلن
فيها األباتيش مقابل السالح الشخيص الكالشنكوف 
ومع ذلك واجهوا وقاتلوا كرجال ودمروا آليات وقتلوا 

العديد من املرتزقة".
ــكر  ــه من عىل هذا املنرب كلمات الش وأضاف "نوج
ــلوا  ــداء واستبس ــذا االعت ــن قاوموا ه ــا الذي إلخوانن
ــن  الذي ــهداء  الش أرواح  ــىل  ع ــم  ونرتح ــة  املواجه يف 
راح  ــي  الت ــة  العدواني ــارة  الغ ــذه  ه يف  ــهدوا  استش

ضحيتها أكرث من أحد عرش شهيداً".
ــارك يف  ــكره لكل من ش وأعرب رئيس الوزراء عن ش
ــري إلحياء هذه الذكرى وحرص عىل  اإلعداد والتحض

حضورها ومشاركة مركز النور فيها.
ــة بما  ــات الحكومي ــه الجه ــام كلمت ــه يف خت ووج

ــوزارات ذات العالقة تقديم  ــة وال ــة العاصم فيها أمان
الدعم لهذا املركز وغريها من املراكز التي تنشط بهذا 

املجال.
من جانبه اعترب وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ــف العدوان  ــتهداف تحال ــن ضبيع اس ــالم ب عبيد س
ــور وهم  ــزالء مركز الن ــني ن ــارشة للمكفوف ــورة مب بص
ــىل جباه  ــتظل محفورة ع ــراء س ــة نك ــون جريم نائم
ــف والحرب  ــارك يف هذا التحال ــن ش ــم مم أرشار العال

عىل اليمن.
ــذه الجريمة تخلت دول  ــار إىل أنه بارتكاب ه وأش
ــط قواعد وأعراف اإلنسانية وقيمها  العدوان عن أبس
.. مؤكدا أن هذه الجرائم لم ولن تركع الشعب اليمني.

ــة ذوي  ــدا يف رعاي ــو جه ــن تأل ــوزارة ل ــد أن ال وأك
ــة ومنهم املكفوفني ودعمهم بكل  االحتياجات الخاص
ــن أولويات  ــار ذلك م ــات باعتب ــن إمكاني ــا تملك م م

الحكومة ووزارة الشؤون االجتماعية.
ــام  لالهتم ــا  عام ــيكون  س 2019م  أن  إىل  ــرق  وتط
ــذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة تحت  والرعاية ب
ــعار " ذوي الهمم العالية إبداع وتطور" بما يجعل  ش

من ذوي اإلعاقة رشكاء حقيقيني يف التنمية والبناء.
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــس لجن ــار رئي ــدوره أش ب
ــيل أمانة العاصمة حمود النقيب إىل أن ما حدث  بمح
ــل ثالثة  ــور للمكفوفني قب ــز الن ــىل مرك ــن عدوان ع م

أعوام، وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
ــدوان لم  ــوام من الع ــالل ثالثة أع ــت إىل أنه خ ولف
ــتطع التحالف تحقيق أهدافهم عدا تدمري البنية  يس
التحتية التي تخص املواطنني إىل جانب قصف مركز 

النور للمكفوفني.
ــرا الصحة العامة  ــي حرضها وزي ــة الت ويف الفعالي
ــان  ــوق اإلنس ــوكل وحق ــه املت ــور ط ــكان الدكت والس
ــا  العلي ــة  الوطني ــة  الهيئ ــو  وعض ــعبي  الش ــا  علي

ــر مركز  ــح مدي ــاد .. أوض ــور باعب ــاد ن ــة الفس ملكافح
ــاهم  ــماعيل أن املركز س ــن إس ــور للمكفوفني حس الن
ــدت املجتمع  ــوادر التي رف ــن الك ــج املئات م يف تخري
ــرواد يف األدب والفقه والقرآن  ــة بالكثري من ال والتنمي

والعلوم اإلنسانية .
ــز يف الوقت  ــتهدف املرك ــدوان اس ــار إىل أن الع وأش
الذي كان ينام فيه أكرث من 100 كفيف لكن عناية الله 

حالت دون إصابة أحد املكفوفني.
ــار الذي  ــماعيل إىل حجم الدم ــن إس وتطرق حس
لحق املركز وتدخل الشهيد عبد القادر عيل هالل أمني 
ــاء املركز .. مبينا أن املركز  العاصمة حينها، بإعادة بن
ــزات التي  ــض التجهي ــادر عىل تعوي ــم ذلك غري ق رغ

دمرها العدوان والتي تقدر قيمتها بعرشات املاليني.
ــه عمل املركز ..  ــتعرض الصعوبات التي تواج واس
ــدوق رعاية وتأهيل  ــيدا بالدعم الذي يقدمه صن مش
ــات العمل  ــاطه وتلبية متطلب ــتمرار نش املعاقني الس
ــري  ــم الدائمة لس ــني ومتابعته ــور للمكفوف ــز الن بمرك

العملية التعليمية.
من جانبها أشارت رئيسة جمعية األمان للكفيفات 
صباح حريش إىل الدور التنويري الذي يقوم به مركز 

النور للمكفوفني يف تعليم رشيحة املعاقني.
ــم للمركز بما  ــتمرار الدع ــددت عىل أهمية اس وش
ــخاص ذوي  ــة باألش ــة والعناي ــم الرعاي ــل تقدي يكف

اإلعاقة.
ــبيه  ــّري مركز النور للمكفوفني ومنتس عقب ذلك س
ــني يف الجبهات  ــة للمرابط ــم غذائي ــة دع ــس قافل أم
ــز  العزي ــد  عب ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــور  بحض
ــكان  ــرا الصحة العامة والس ــور ووزي ــح بن حبت صال
ــؤون االجتماعية والعمل ورئيس لجنة الشئون  والش
ــال املدير  ــة والقائم بأعم ــيل األمان ــة بمح االجتماعي
ــني ومدير  ــة وتأهيل املعاق ــدوق رعاي ــذي لصن التنفي

مركز النور للمكفوفني.
ــور عبد العزيز  ــك تفقد رئيس الوزراء الدكت إىل ذل
ــؤون  ــري العمل بوزارة الش ــن حبتور أمس س صالح ب

االجتماعية والعمل ومختلف أنشطتها.
ــارة الوزير عبيد  ــوزراء أثناء الزي ــى رئيس ال والتق
سالم بن ضبيع ووكالء الوزارة وعدد من مدراء العموم 
ــىل طبيعة عمل الوزارة وآليات  فيها، الذين أطلعوه ع
التعاون مع املنظمات الدولية واملحلية وتسهيل عمل 
ــدور اإلرشايف والتوجيهي  ــالف ال ــك املنظمات، بخ تل
الذي تقوم به الوزارة عرب قطاعاتها املختصة مع تلك 

املنظمات وفقا للدستور والقوانني النافذة.
وتطرق اللقاء إىل الالئحة التنظيمية للوزارة والتي 
قدمت إىل مجلس الوزراء عام 2014 وحالت األحداث 
التي شهدتها البالد دون مناقشتها إضافة إىل مرشوع 

ــا إىل مجلس  ــدم أيض ــه املق ــل وتعديالت ــون العم قان
ــباب والحاجة  ــته لذات األس ــوزراء ولم يتم مناقش ال
ــة واتخاذ ما  ــة القانون والالئح ــة حاليا ملناقش امللح

يلزم بخصوصهما.
ــؤون  الش وزارة  ــة  أهمي ــوزراء  ال ــس  رئي ــد  وأك
ــة ذات الطابع  ــل ووظائفها القًيم ــة والعم االجتماعي
ــريا إىل دعم الحكومة لقيادة الوزارة  ــاني .. مش اإلنس

وأنشطتها ومشاريعها التطويرية.
ــي القانون  ــع برفع مرشوع ــه الوزير بن ضبي ووج
ــاذ  واتخ ــة  للمناقش ــوزراء  ال ــس  ــة إىل مجل والالئح

اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ــؤون االجتماعية  حرض اللقاء وكيل أول وزارة الش
ــاع العمل الدكتور  ــد الحكيمي ووكيل قط والعمل عب

نبيل الصهيبي ووكيل قطاع التنمية يحيى قرواش.
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03 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

ــول الرؤية  ــم املالحظات ح ــي املكلف بتقيي ــق الفن ــد الفري عق
ــيايس  ــة من املجلس الس ــة الحديثة املقدم ــاء الدول ــة لبن الوطني
ــيايس األعىل محمد  ــو املجلس الس ــة عض األعىل اجتماعا برئاس

النعيمي .
ــيايس  الس ــس  املجل رس  ــني  أم ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــاون  والتع ــط  التخطي ــر  ووزي ــوري  الح ــارس  ي ــور  الدكت ــىل  األع
ــي، مراحل إعداد  ــتعرض النعيم ــز الكميم .. اس ــدويل عبدالعزي ال
ــاء إعداد  ــق أثن ــت الفري ــي واجه ــات الت ــرتاتيجية والصعوب االس

الرؤية.
ــودة قابلة للتحديث والتطوير  وأكد أن هذه الرؤية ما تزال مس
ــط والتعاون الدويل  ــراء وتم إعادتها إىل وزارة التخطي وبحاجة إلث
ــر وتحديث  ــادة عملية تطوي ــية لقي ــة بدرجة أساس ــا املعني كونه

الرؤية االسرتاتيجية.
ــة طريق للخطط  ــتمثل خارط ــرب النعيمي هذه الرؤية، س واعت
ــة  ــالل املرحل ــة خ ــج التنموي ــة والربام ــرتاتيجيات القطاعي واالس
ــل دور الرقابة والتقييم لتنفيذ  ــددا عىل أهمية تفعي القادمة .. مش

ــت أثناء  ــلبيات التي وقع ــرتاتيجيات لتجاوز الس ــط واالس الخط
العقود املاضية.

ــود التي  ــدويل بالجه ــاون ال ــط والتع ــر التخطي ــا نوه وزي فيم
ــرتاتيجية والتي  ــاز الرؤية االس ــق الفني املكلف إلنج ــا الفري بذله
ــرتاتيجيات  تعد بمثابة خارطة طريق لتوجيه كافة الخطط واالس

القطاعية والربامج التنموية املختلفة .
ــاون الدويل لقطاع  ــل وزارة التخطيط والتع ــن جهته قدم وكي م
ــاطر عرضا فنيا حول خطة  ــط التنمية املهندس عبدالله الش خط
ــار املحور  ــا الفريق يف إط ــة املكلف به ــق إلنجاز املهم ــل الفري عم

االقتصادي .
ــة  ــة الوطني ــاز الرؤي ــتكمال انج ــود الس ــتمرار الجه ــد اس وأك

االسرتاتيجية لبناء الدولة.
ــد  ــور أحم ــوزراء الدكت ــة ال ــام رئاس ــني ع ــاع أم ــرض االجتم ح
ــور  ــدويل الدكت ــاون ال ــط والتع ــر التخطي ــب وزي ــي ونائ الحرضان

إسماعيل املحاقري.

صنعاء /سبأ
ــر املالية  ــس الوزراء وزي ــد نائب رئي أك
ــاع  ــة قط ــويل أهمي ــني مقب ــور حس الدكت
ــز  الركائ ــدى  إح ــاره  باعتب ــاالت  االتص
ــوي  ــي ق ــاد وطن ــاء اقتص ــية لبن األساس

وقادر عىل مواجهة التحديات.
ــار مقبويل خالل لقائه أمس وزير  وأش
ــات املهندس  ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــس التنفيذي  ــب الرئي ــفر النمري ونائ مس
ــليف التعاوني والزراعي منري  لبنك التس
الحكيمي، إىل أن ظروف الحرب والحصار 
ــتدعي تضافر  ــا تس ــروض عىل بالدن املف
ــوارد  امل ــد  حش ــىل  ع ــا  وتركيزه ــود  الجه
وتنميتها واالستثمار يف قطاع االتصاالت 
ــم  أه ــن  م ــاالت  االتص وزارة  ــربا  معت  ..
ــول عليها يف تحقيق التنمية  الجهات املع
املستدامة وزيادة اإليرادات ودعم املوازنة 

العامة للدولة.
ولفت إىل رضورة االهتمام بأوضاع الربيد 
ــول دون  ــكاليات التي تح ــل كافة اإلش وح
قيامه بالدور الوطني املناط به باعتباره من 
ــك كادراً مؤهًال  ــات الحيوية ويمتل القطاع
ــذ الخطط  ــن تنفي ــة تمكنه م ــة تحتي وبني

والربامج التنموية للمرحلة القادمة.
ووجه الدكتور مقبويل باعتماد تكاليف 
ــة ووزارة  ــني وزارة املالي ــبكي ب ــط الش الرب
ــب .. مؤكدا  ــة الرضائ ــاالت ومصلح االتص
ــتكمال عملية الربط والتي  عىل رسعة اس
ستساهم بدرجة كبرية يف ضبط اإليرادات 
ــة  ــي ومراقب ــرب الرضيب ــن الته ــد م والح
آيل  ــكل  بش ــة  العام ــرادات  اإلي ــة  ومتابع

ومعرفة مكامن الخلل والقصور أوال بأول.
ــاالت عن  ــرب وزير االتص ــن جانبه ع م

ــوزراء وزير املالية  ــكر لنائب رئيس ال الش
ــتمر للوزارة وحرصه عىل  عىل دعمه املس
ــة التي  ــكاليات املالي ــة اإلش ــة كاف معالج

تعرتض عملها.
ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج ــد  ق وكان 
ــة  املتعلق ــع  املواضي ــن  م ــدد  ع ــة  مناقش
ــا للعام  ــاالت وخطته ــل وزارة االتص بعم
ــوزارات  ــيق مع ال ــايل وجوانب التنس الح
ــات التي  ــرى والصعوب ــات األخ واملؤسس

تعرتض عمل الوزارة.

النعيمي: رؤية بنــاء الدولة خارطة طريق النعيمي: رؤية بنــاء الدولة خارطة طريق 
للخطط واالستراتيجيات للمرحلة القادمةللخطط واالستراتيجيات للمرحلة القادمة

مقبولي: قطاع االتصاالت إحدى الركائز مقبولي: قطاع االتصاالت إحدى الركائز 
األساسية لالقتصاد الوطنياألساسية لالقتصاد الوطني

صنعاء/ سبأ
ــؤون  ــة نائب رئيس الوزراء لش ــد بصنعاء أمس اجتماع برئاس عق
ــط  ــر التخطي ــور وزي ــد بحض ــادر الجني ــود عبدالق ــات محم الخدم
والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم ووزير املياه والبيئة املهندس نبيل 
ــة مشكلة الرصف  عبد الله الوزير وأمني العاصمة حمود عباد، ملناقش

الصحي بأمانة العاصمة.
ــار محمد املقديش ووكالء  ــرق االجتماع الذي ضم محافظ ذم وتط
ــب رئيس الوزراء  ــة ومدير مكتب نائ ــة العاصم ــط وأمان وزارة التخطي
ومدير املؤسسة العامة للمياه والرصف الصحي.. إىل إشكالية الرصف 
ــة هذه  ــبل مواجه ــة، وس ــة العاصم ــايلة بأمان ــي الس ــي يف ح الصح

املشكلة للحد من حدوث كارثة بيئية وصحية.
ــة التعامل الرسيع مع  ــد نائب رئيس الوزراء أهمي ــاع أك ويف االجتم
ــة العاصمة، وتفادي ما  ــكلة الرصف الصحي يف بعض أحياء أمان مش
يمكن أن تسببه هذه املشكلة من مخاطر صحية عىل سكان العاصمة.

وثمن الجنيد الجهود التي تبذلها قيادة وزارة املياه والبيئة وأمانة 
العاصمة واملؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي، من خالل الفرق 
ــذت التدابري  ــاعة، واتخ ــكلة عىل مدار الس ــوم بمواجهة املش التي تق

اإلسعافية ملنع حدوث أية أرضار بيئية وصحية.
ــعايف يف  ــني األول التدخل اإلس ــل يف اتجاه ــار إىل رضورة العم وأش
املناطق املتأثرة بمشكلة انفجار مجاري الرصف الصحي، والثاني من 
ــي التخطيط واملياه والبيئة وأمانة  ــكيل فريق فني من وزارت خالل تش
ــرصف الصحي، إلعداد خطة  ــة املحلية للمياه وال العاصمة واملؤسس

ــتوى العاصمة وبحيث  ــعافية يف جانب الرصف الصحي عىل مس إس
يمكن أن تقدم هذه الخطة للمنظمات الدولية والجهات املانحة.

ــات، عىل رضورة إيجاد  ــؤون الخدم ــدد نائب رئيس الوزراء لش وش
ــابهة  ــكلة مش التمويل الالزم للتدخل الرسيع يف حالة حدوث أية مش

ملشكلة الرصف الصحي.
ــني العاصمة، ووكالء  ــط واملياه وأم ــم أكد وزيرا التخطي من جانبه
ــول الرسيعة  ــاد الحل ــني، رضورة إيج ــني املختص ــوزارات واملهندس ال

واملمكنة لتفادي أرضار ترسب مياه الرصف الصحي.
ــة والفرق  ــا الجهات املعني ــي قامت به ــوات الت ــاروا إىل الخط وأش

ــي بمجرد حدوث  ــاه والرصف الصح ــة العامة للمي ــة للمؤسس التابع
املشكلة، وهو ما خفف كثرياً من تداعياتها.

ــكيل لجنة من  ــات، منها تش ــن التوصي ــاع بعدد م ــرج االجتم وخ
ــع انضمام  ــة م ــة العاصم ــة، وأمان ــاه والبيئ ــط واملي ــي التخطي وزارات
ــاالت ووزارة  ــا وزارة االتص ــة ومنه ــة التحتي ــة بالبني ــوزارات املعني ال
الكهرباء للجنة التي ستكون مهمتها دراسة املشكلة وإيجاد الحلول 
ــتقبلية إلعادة إصالح شبكة الرصف  الالزمة والعاجلة، والحلول املس
ــدد بكارثة  ــا االفرتايض ته ــد انتهاء عمره ــي أصبحت بع ــي الت الصح

بيئية.

لندن/ سبأ
ــو الدولية، حملة  أطلقت منظمة العف
عاملية لوقف تدفق السالح إىل السعودية 
ــق  ــوا تدف ــعار "أوقف ــت ش ــارات تح واإلم

األسلحة التي تفتك باليمنيني".
ــبأ)  وقالت املنظمة يف بيان تلقت (س
ــخة منه : "أصبح من الصعب تجاهل  نس
ــدم العالم بصور  ــزاع يف اليمن، لقد ُص الن
املدنيني الذين قتلوا أو أصيبوا؛ واليمنيني 
ــاً، وتدمري املدارس  الذين يتضورون جوع
ــل  بالقناب ــواق  واألس ــفيات  واملستش
ــع يف الواليات املتحدة  املدرج عليها، ُصن

األمريكية وُصنع يف اململكة املتحدة".
وأضاف البيان: "علينا أن نوقف تدفق 
ــاكات حقوق  ــلحة التي تؤجج انته األس

اإلنسان يف اليمن"
ــة  ــة: "يمكننا ممارس ــت املنظم وتابع
ــف عمليات نقل  ــط عىل الدول لوق الضغ
األسلحة، والحد من االنتهاكات ومعاناة 

ــف  التحال إىل  ــالة  رس ــث  وبع ــني،  املدني
ــارات، بأن  ــعودية واإلم ــوده الس الذي تق
ــامح  ــتمرة لن يتم التس ــاكات املس االنته

معها".
وذكر البيان أن بعض الدول، بما فيها 
ــج، بدأت يف تقييد  ــا وهولندا والرنوي أملاني

ــف بقيادة  ــلحة إىل التحال ــات األس مبيع
السعودية واإلمارات، لكن الدول األخرى 
ــدة األمريكية  ــك الواليات املتح بما يف ذل
وبريطانيا وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود 

التحالف باألسلحة.
ــلطات  ــة، الس ــو الدولي ــت العف واتهم

ــاكات عديدة  ــة انته ــعودية بممارس الس
ــًة: إن "تنفيذ  ــان، قائل ــد حقوق اإلنس ض
ــع  وقم ــب،  والتعذي ــدام،  اإلع ــات  عملي
ــني؛  واألكاديمي ــني  والصحفي ــطاء  النش
ــق يف قنصلية بالده  ــي منش ــل صحف وقت
يف الخارج، واألزمة اإلنسانية املتفاقمة يف 
اليمن، كلها مجرد بعض االنتهاكات التي 
تحاول السلطات السعودية رصف نظرنا 
ــة باهظة  ــالت عالقات عام ــا من حم عنه

التكاليف".
ــرة  مدي ــت  أوضح ــدد  الص ــذا  ه ويف 
ــالت يف مكتب منظمة العفو الدولية  الحم
يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا سماح 
ــي ال  ــون يمن ــن 22 ملي ــرث م ــد أن أك حدي
ــن أجل العيش تحت  يزالون يناضلون م
وطأة الغارات الجوية والقصف املتواصل 
ــنوات  ــن مرور قرابة أربع س عىل الرغم م
ــي  والت ــن  اليم يف  ــرب  الح ــدالع  ان ــىل  ع
ــعودي اإلماراتي  ــف الس ــا التحال يقوده

وأودت بحياة آالف اليمنيني.
ــاس  الن ــن  م ــري  الكث أن  إىل  ــارت  وأش
ــا  عندم ــق  املطل ــز  بـ"العج ــعرون  يش
ــني  اليمني ــال  األطف ــور  ص ــاهدون  يش
ــرشت مؤخراً  ــن جوعاً التي انت املتضّوري
ــل  ــع التواص ــىل مواق ــعاً ع ــاراً واس انتش

االجتماعي وصفحات املجالت".
ــة: "لكن هناك  ــتدركت حديد قائل واس
ــا اليوم مع اليمن،  ما يمكننا فعله تضامن
فإذا قام عدٌد كاٍف باالنضمام إىل الحملة 
العاملية لوقف نقل األسلحة إىل التحالف 
ــة  العربي ــارات  واإلم ــعودية  الس ــادة  بقي

املتحدة، سنتمّكن من تغيري الواقع".
ــت لنضع حداً  ــه "حان الوق وأكدت أن
ــَتْخَدُم لتأجيج  ــلحة التي ُتْس لنقل األس
ــة يف اليمن"، داعية إىل االنضمام إىل  األزم
"الحملة العاملية لوقف نقل األسلحة إىل 

التحالف بقيادة السعودية واإلمارات ".

اجتماع لمناقشة مشكلة الصرف الصحي بأمانة العاصمةاجتماع لمناقشة مشكلة الصرف الصحي بأمانة العاصمة

الجنيد يؤكد أهمية التعامل السريع وإيجاد معالجات لمنع حدوث أضرار بيئية وصحيةالجنيد يؤكد أهمية التعامل السريع وإيجاد معالجات لمنع حدوث أضرار بيئية وصحية

"العفو الدولية" تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السالح إلى السعودية واإلمارات"العفو الدولية" تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السالح إلى السعودية واإلمارات

ـــز الــمــكــفــوفــيــن ـــراك ـــاء الــيــمــن حــتــى م ـــن ـــل أب ــــدوان طـــالـــت ك ــــع ـــم ال ـــرائ ج
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صنعاء / سبأ 
ــيخ  ــاة يف وفاة العالمة الش بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواس

محسن عبدالله عطروش الذي وافته املنية إثر حياة عامرة بالخري والعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
ــن عطروش  ــل الفقيد الفنان الكبري محمد محس ــة العزاء التي بعثها لنج ــوه رئيس الوزراء يف برقي ون
ــرية العطرة للعالمة عطروش  ــد وعبد الحكيم وكافة آل عطروش بالس ــه عبدالله وعيدروس ويزي وإخوان
ــهود يف تعليم األجيال لكتاب الله والعلوم الفقهية عىل مدى أكرث من سبعني  ومناقبه الحميدة ودوره املش

عاما يف جامع زنجبار بمحافظة أبني.
ــرب الجمعة وحلقات  ــطي من خالل من ــامح والفكر الوس ــدور الفقيد يف نرش قيم املحبة والتس ــاد ب وأش

الدروس اليومية إضافة إىل سعيه املتواصل إلصالح ذات البني والعمل عىل سكينة املجتمع.
ــد يف هذا املصاب ..  ــاته ألرسة الفقي ــن تعازيه الحارة وصادق مواس ــس الوزراء يف الربقية ع ــرب رئي وأع
ــكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله  ــع رحمته ومغفرته ويس ــائال الله املوىل عز وجل أن يتغمده بواس س

وذويه ومحبيه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

.. ويعزي في وفاة العالمة الشيخ محسن عطروش.. ويعزي في وفاة العالمة الشيخ محسن عطروش


