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صنعاء / سبأ
تفقد وزير التعليم الفني والتدريب املهني محسن النقيب أمس بصنعاء مؤسسة 

الرحمة للتنمية اإلنسانية وأنشطتها الخريية.
ــري إىل رشح حول  ــة رقية الحج ــة املؤسس ــتمع وزير التعليم الفني من رئيس واس
الخدمات التي تقدمها املؤسسة، والصعوبات التي تواجه سري عملها، واالحتياجات 

الالزمة لتطوير وتحسني أدائها ومنها ما يتعلق بالجانب املهني والتقني.
ــالزم يف عدد من  ــم ال ــوزارة تقديم الدع ــتعداد ال ــي اس ــم الفن ــر التعلي ــدى وزي وأب
ــدوق تنمية  ــوزارة وبدعم من صن ــدا أن ال ــة .. مؤك ــة والتقني ــة واملهني ــب الفني الجوان
ــوب واللغة  ــة وكذا مدربني مختصني يف الحاس ــتتبنى توفري برامج تدريبي ــارات س امله

اإلنجليزية والكوافري والتجميل والتنمية والبرشية، والخياطة والتطريز.
ــة يف رعاية وإيواء  ــي تبذلها املؤسس ــانية الت ــر النقيب الجهود اإلنس ــن الوزي وثم
وتأهيل اليتيم، والخدمات الجليلة التي تقدمها يف هذا الجانب رغم الظروف الصعبة 

التي يعيشها الوطن حاليا.
ــيس  ــر التخطيط والتطوير املؤس ــاف بمعية مدي ــم الفني قد ط ــر التعلي وكان وزي
ــة والتي  ــام ومرافق املؤسس بصندوق تنمية املهارات محمد رشف الدين بعدد من أقس
شملت قسم التدريب والتأهيل ومشغل الخياطة والصالة الرياضية ومدرسة وروضة 

هند النموذجية ودار اإليواء.

اإلفراج عن اإلفراج عن ٢١٢١من المغرر بهم بذمارمن المغرر بهم بذمار
ــخصاً من املغرر بهم من أبناء  ــلطة املحلية بمحافظة ذمار أمس عن 21 ش أفرجت الس

مديرية عتمة كدفعة ثانية، وذلك يف إطار تنفيذ قرار العفو العام.
ــلم االجتماعي بمديرية عتمة عضو اللجنة االرشافية  و أوضح رئيس لجنة األمن والس
باملحافظة لتنفيذ قرار العفو العام عباس العمدي لـ(سبأ) أن عملية االفراج تمت بحضور 
مدير املديرية ومشائخ عتمة، الذين دعوا من تبقى من املغرر بهم من أبناء املديرية للعودة 

إىل رشدهم وبني أهلهم وأّال يكونوا أدوات بيد قوى العدوان يستغلونهم لتدمري الوطن.
ــة الرشف القبلية  ــزل االجتماعي تطبيقاً لوثيق ــيتم اعالن الرباءة والع ــرياً إىل أنه س مش

واألحكام القانونية بحق الخونة والعمالء واملرتزقة.
ــة املرفوعة لقوى  ــوفات املرتزق ــدي عودة 250 من املغرر بهم املدرجني يف كش ــد العم وأك
تحالف العدوان السعودي االمريكي، إىل صف الوطن بعد استكمال الضمانات والتعهدات 

الالزمة.
ــة واالصطفاف للدفاع عن الوطن  ــا اىل رضورة تضافر جهود الجميع يف هذه املرحل الفت
ــرات والفنت  ــارة النع ــف الوطني وإث ــق الص ــة إىل ش ــدوان الرامي ــات الع ــال مخطط وإفش

والرصاعات بني أبناء الوطن الواحد.

ضبط ضبط ١٦٠١٦٠ متهمًا ومشتبهًا بقضايا مختلفة  متهمًا ومشتبهًا بقضايا مختلفة 
ــني 160 متهماً  ــني املاضي ــالل اليوم ــعبية خ ــة واللجان الش ــزة األمني ــت األجه ضبط

ومشتبهاً به عىل ذمة جرائم وقضايا مختلفة وقعت يف عدد من محافظات الجمهورية.
ــم جنائية  ــن متهمون بجرائ ــبأ / أن 127 من املحتجزي ـــ /س ــح مصدر أمني ل وأوض
ــيمة و33 متهماً بجرائم غري جسيمة فيما تم إحالة 32 متهماً إىل النيابة الستكمال  جس

إجراءات التحقيق معهم .
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية واللجان الشعبية استعادت سيارتني مرسوقتني.

تفكيك عبوة ناسفة ُزرعت على طريق تعز – عدنتفكيك عبوة ناسفة ُزرعت على طريق تعز – عدن
ــة التعزية  ــفة بمديري ــعبية أمس عبوة ناس ــزة األمنية واللجان الش ــت األجه  فكك

ُزرعت بالقرب من إحدى النقاط األمنية عىل طريق تعز – عدن.
ــعبية فككت عبوة  ــبأ) أن األجهزة األمنية واللجان الش ــح مصدر أمني لـ(س وأوض
ــاط األمنية عىل  ــت بالقرب من إحدى النق ــة التعزية ُزرع ــفة تزن 7 كجم بمديري ناس

طريق تعز – عدن.
وأكد املصدر أن األجهزة األمنية واللجان الشعبية لن تألو جهدا يف متابعة وضبط 

كل من يحاول اإلخالل باألمن واالستقرار.

صنعاء / سبأ
ــة رئيس  ــته املنعقدة أمس برئاس أقر مجلس النواب يف جلس
ــة بعدد من  ــي، توجيه الحكوم ــيل الراع ــس األخ يحيى ع املجل
ــة الخاصة املنبثقة  ــارات اللجان الربملاني ــات يف ضوء زي التوصي
عنه واملكلفة بالنزول امليداني لدراسة أوضاع السجون ونزالئها 

بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وريمة .
ــواء الركن محمد  ــر الداخلية الل ــك بعد أن التزم وزي يأتي ذل
ــور مدير العالقات  ــويس بتوصيات املجلس وبحض ــه الق عبدالل
ــكرتري وزير الداخلية  العامة بالوزارة العقيد نبيل صالح عيل وس

العقيد محمد حسني عيظة الزيادي.
تضمنت توصيات مجلس النواب لحكومة اإلنقاذ الوطني يف 
ما يخص السجون ونزالءها يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 

عىل النحو اآلتي :
ــبة لألجهزة األمنية وبما  ــغيلية املناس 1.اعتماد املوازنة التش
ــتقرار  ــا وواجباتها يف حفظ أمن واس ــة أعماله ــا من تأدي يمكنه

الوطن واملواطن.
ــا يكفل إيجاد كافة الخدمات  ــجون بم 2. معالجة أوضاع الس
ــد واعتماد  ــاجني ، ورص ــية والصحية للمس ــات املعيش واملتطلب

املوارد املناسبة لذلك.
ــع قضايا  ــام بواجباتها م ــىل القي ــة ع ــة العام ــث النياب 3. ح

السجناء ورسعة البت فيها.
ــت عليهم أي  ــجناء الذين لم تثب ــالق رساح جميع الس 4. إط
ــن القومي  ــة أو عدائية تمس األم ــال إرهابي ــة بالقيام بأعم إدان

للبالد.
ــرار العفو العام  ــمولني بق ــجناء املش 5. إطالق رساح كافة الس
ــر الداخلية  ــف املقدم من قبل وزي ــه الخصوص الكش وعىل وج

وقيادتي األمن السيايس واألمن القومي ولعدد 223 سجيناً.
ــم حجزاً  ــم احتجازه ــجناء الذين ت ــاع الس ــة أوض 6. معالج
ــالق رساحهم بعد أخذ  ــم تثبت عليهم أي إدانة وإط تحفظياً ول

الضمانات الالزمة.
ــماح لها بزيارة  ــة أعمالها والس ــني اللجنة من مواصل 7. تمك
ــجون غري  ــجن املركزي والس ــجون االحتياطية والس ــة الس بقي

الرسمية.
ــاء فروع النيابة العامة  8. يحمل املجلس النائب العام ورؤس
ــجناء والتأكد من سالمة وقانونية  ــؤولية متابعة أوضاع الس مس
ــتور  ــتكمال التحقيقات معهم وفقاً للدس إجراءات حجزهم واس

والقوانني النافذة.
ــجون ونزالئها يف  ــة بالس ــات الخاص ــا تضمنت التوصي فيم

محافظتي الحديدة وريمة كالتايل :
1 - عىل وزير الداخلية إلزام كافة األجهزة األمنية والضبطية 
ــتبه بهم، ومن  ــع املحتجزين املش ــة للتحقيق م ــدد القانوني بامل
ــدم ثبوت التهم  ــة أو اإلفراج عنهم فوراً عند ع ــم اإلحالة للنياب ث

املوجهة لهم.
ــاد النفقات  ــد واعتم ــة واملالية رص ــري الداخلي ــىل وزي 2 - ع
ــم املديريات أثناء  ــجناء إىل محاك ــغيلية الكافية لنقل الس التش

جلسات املحاكمة، وتوفري املتطلبات الالزمة لذلك.
ــية  ــات الصحية واملعيش ــد األدنى من الخدم ــري الح 3 - توف
ــام ومياه  ــام بجودة الطع ــزالء، واالهتم ــة للن ــة الرضوري والطبي
ــجن  ــم، ونظافة عنابر الس ــس املقدمة له ــة املالب ــرشب، ونظاف ال

وصاالت الطعام والحمامات وكافة املرافق.
ــات  ــة بالخدم ــة واملؤقت ــجون الدائم ــة الس ــز كاف 4 - تجهي
ــديد التي تتعرض  ــات الالزمة ملواجهة موجة الحر الش واملتطلب

لها محافظة الحديدة يف فصل الصيف.
5 - رسعة إحالة السبعة املحتجزين واملحتجزات يف السجن 
ــن والبحث  ــزة األم ــن قبل أجه ــدة م ــة الحدي ــزي بمحافظ املرك
ــرى إىل النيابة املختصة أو اإلفراج  الجنائي عىل ذمة قضايا أخ

الفوري عنهم يف حالة عدم ثبوت التهم املنسوبة إليهم.
ــة يف  ــجون املؤقت ــن يف الس ــني أرس املحتجزي ــة تمك 6 - رسع

محافظة الحديدة من زيارتهم.
ــو العام  ــذ قرار العف ــة املكلفة بتنفي ــة الفرعي ــىل اللجن 7 - ع
بمحافظة الحديدة رسعة إنجاز املهام املوكلة إليها واإلفراج عن 
ــرتكوا يف  أكرب عدد ممكن من املغرر بهم وبخاصة من الذين لم يش

جرائم جسيمة وتقدموا بتظلماتهم لهذه اللجنة.
ــللني  ــة الهجرة الدولية لرتحيل املتس ــيق مع منظم 8 - التنس
ــري الرشعيني من القرن األفريقي إىل بلدانهم، والبحث لهم عن  غ
ــات الدولية بدًال عن  ــيق مع املنظم ــواء مؤقتة بالتنس مناطق إي

بقائهم يف السجن املركزي.
ــة املحويت يف  ــن محافظ ــن املوقوفني م ــراج ع ــة اإلف 9 - رسع
ــخاص بحسب قرار اللجنة  محافظة الحديدة وعددهم (9) أش

الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة املحويت.
ــة والوجاهات لعقد لقاٍء  ــخصيات االجتماعي 10 - دعوة الش
ــة الجوانب املتعلقة بتعزيز االصطفاف والتالحم  ــٍع ملناقش موس
ــف انتماءاتهم  ــدة بمختل ــة الحدي ــاء محافظ ــني أبن ــي ب الوطن
ــن  ــز األم ــدوان وتعزي ــة الع ــة يف مواجه ــية واالجتماعي السياس

واالستقرار.
ــجن مركزي وآخر  ــبة لبناء س ــة توفري أرضية مناس -11 رسع
ــادات الكافية لبنائهما  ــة ريمة، ورصد االعتم احتياطي ملحافظ

وفق املواصفات املعتمدة.
-12 إعادة بناء املجمع الحكومي ملحافظة ريمة الذي تعرض 
ــن بقيادة  ــف العدوان عىل اليم ــن دول تحال ــف الجوي م للقص

السعودية.
ــة التفتيش القضائي  ــس القضاء األعىل وهيئ -13 حث مجل

والنائب العام عىل القيام بما ييل:
 أ- رسعة تعيني رئيس للشعبة الجزائية املتخصصة بمحكمة 
ــة الجزائية  ــس للمحكم ــة الحديدة، ورئي ــتئناف بمحافظ االس
املتخصصة، ورئيس ووكيل نيابة للشعبة الجزائية املتخصصة 
ــة للجزائية املتخصصة،  ــتئناف ورئيس ووكيل نياب بنيابة االس
ــة املتوقفة عن العمل أو  ــاة يف كافة املحاكم االبتدائي وتعيني قض
ــتوى كافة مديريات محافظتي  املرتاكمة عليها القضايا عىل مس
ــوب محافظة الحديدة،  ــمال وجن الحديدة وريمة وخاصة يف ش
ــرع، وزبيد،  ــي، وبيت الفقيه، وُب ــة والدريهم ــل، واملنصوري وباج

والزيدية، والجبني وغريها من املديريات.

ــة باملدد املحددة يف  ــىل النائب العام إلزام أجهزة النياب  ب- ع
القانون للتحقيق واإلحالة للمحاكم املتخصصة.

ــعبة الجزائية  ــىل النائب العام رسعة تفعيل أعمال الش  ج- ع
املتخصصة لنيابة االستئناف بمحافظة الحديدة لتعمل بكامل 
طاقتها وحتى تتمكن من رسعة البت يف القضايا املرتاكمة عليها 

منذ عدة سنوات.
ــجن القلعة وبقية  ــة من زيارة س ــراً لعدم تمكني اللجن  د- نظ
ــىل  ــرتح ع ــدة تق ــة الحدي ــرى بمحافظ ــة األخ ــجون املؤقت الس
ــة خاصة من  ــب العام بتكليف لجن ــر ايصاء النائ ــس املوق املجل
ــعبة الجزائية املتخصصة بالنزول امليداني لكافة السجون  الش
ــة يف محافظة الحديدة، وفق برنامج عمل مزّمن ال يتجاوز  املؤقت
ــن فيها، والتحقيق  ــالع عىل أوضاع املحتجزي ــني يوماً، لالط أربع
ــوبة إليهم، وإحالة من ثبت تورطه إىل  معهم يف كافة التهم املنس
ــم يثبت تورطه يف  ــة، واإلفراج الفوري عّمن ل املحاكم املتخصص

أي من التهم املنسوبة إليه.
ــن  ــازي األم ــيس جه ــة ورئي ــاع والداخلي ــري الدف ــىل وزي وع
السيايس والقومي وقيادة اللجان األمنية رسعة توجيه األجهزة 

ــار  ــهيل عمل اللجنة املش التابعة لهم يف محافظة الحديدة بتس
ــا، وإطالق  ــد تقف أمامه ــات التي ق ــة املعوق ــل كاف ــا، وتذلي إليه
ــن الذين تقرر اللجنة عدم ثبوت أي تهم  رساح جميع املحتجزي
ــم إىل املحاكم املختصة التخاذ  ــم، وإحالة من ثبت تورطه ضده

اإلجراءات القانونية بحقهم.
ــة رئيس  ــكلة برئاس ــذ توصيات اللجنة الخاصة املش ه- تنفي
ــتئناف بمحافظة الحديدة واملكلفة بمتابعة القضايا  نيابة االس
ــق واملحاكمة،  ــن التحقي ــم ره ــات واملحاك ــام النياب ــورة أم املنظ
ــا وعدم  ــت يف القضاي ــة برسعة الب ــات املرتبط ــة التوصي وخاص

تراكمها.
14 - رسعة تنفيذ املعالجات التي تم االتفاق عليها مع أجهزة 
ــجناء  ــن والنيابة والقضاء يف املحافظة للحد من أعداد الس األم
ــع  ــاة للوض ــة مراع ــجون االحتياطي ــزي والس ــجن املرك يف الس
ــالمتهم من أي قصف صاروخي محتمل  القائم وحفاظاً عىل س

لطائرات تحالف قوى العدوان، وهي كما ييل :
ــن  ــراج ع ــة لإلف ــيلة مؤقت ــات كوس ــام الضمان ــاد نظ  أ- اعتم
ــالل اإلفراج بضمانات  ــجناء يف قضايا الحق الخاص من خ الس

ــاوز  ــة ال تتج ــات مالي ــم بعقوب ــوم عليه ــن املحك ــة ع حضوري
الخمسة ماليني ريال. واإلفراج بضمانات تجارية حضورية عن 
املحكوم عليهم بعقوبات مالية تتجاوز الخمسة ماليني ريال مع 

إحالة ملف القضية لقايض التنفيذ.
ــاع مدة  ــجن ثالثة أرب ــىض يف الس ــن ق ــن كل م ــراج ع  ب- اإلف
ــم غري  ــدة يف الجرائ ــف امل ــيمة ونص ــم الجس ــة يف الجرائ العقوب

الجسيمة.
ــا القتل بمديرية  ــص محاكمة املتهمني يف قضاي  ج- يف ما يخ
ــني للمحكمة  ــة إحضار املتهم ــىل األجهزة األمني ــت الفقيه ع بي

املختصة خالل أسبوع من تأريخه للبت فيها.
ــاعدة  ــار ورجال األعمال ملس ــة ملتابعة التج ــكيل لجن  و- تش
ــة ألصحاب  ــم الضمانات الالزم ــجناء وتقدي ــن من الس املعرسي

الحقوق الخاصة مكونة من األخوة:
- محمد أبو بكر اسحاق رئيس مؤسسة املوانئ.

- عبدالعليم درويش مدير مكتب التجارة والصناعة.
- عبدالله حبيب مدير مكتب الجمارك بميناء الحديدة.

ــة التجارية  ــي مدير عام الغرف ــد عبدالواحد الحطام - محم
والصناعية باملحافظة.

ــري  ــيطة غ ــا البس ــام والقضاي ــق الع ــا الح ــاز قضاي  د- إنج
الجسيمة يف أرسع وقت ممكن.

ــدى النيابات ويف  ــا وانجاز املرتاكم منها ل ــك القضاي  ه- تحري
املحاكم، ورسعة البت فيها.

ــا يف  ــجون ونزالءه ــص الس ــا يخ ــات يف م ــت التوصي وتضمن
محافظة ذمار كما ييل :

ــزي  ــجن املرك ــى الس ــعة مبن ــة توس ــىل وزارة الداخلي 1 - ع
ــجناء فيه .. حيث يوجد بداخله  باملحافظة ، نظراً الزدحام الس
ــث العنابر  ــواًء من حي ــتيعابية ، س ــعته االس ــة أضعاف س ثالث

واملرافق واملسجد .
ــي خاص برهن التحقيق  ــجن احتياط 2 - العمل عىل بناء س
ــجناء رهن  ــن املحاكمة وقضايا أخرى ، حيث أن معدل الس وره

التحقيق باملحافظة يصل إىل (70 %) .
3 - زيادة مخصصات الغذاء للسجناء والتنويع يف الوجبات 
ــي للقوة  ــري مخصص غذائ ــة، وتوف ــة غذائي ــك من أهمي ــا لذل مل

العاملة بالسجن .
ــات)  ــرش وبطاني ــن (ف ــجناء م ــتلزمات الس ــري مس 4 - توف
لتغطية العجز القائم، مع اآلخذ بعني االعتبار بالنوعية الجيدة، 
نظراً لشدة الربودة باملحافظة حيث تصل درجة الربودة يف فصل 

الشتاء إىل ما دون الصفر.
5 - دعم (املركز الصحي واملصحة العقلية) بالسجن املركزي 
ــني وطبيبة  ــة واألطباء والفني ــة واألدوي ــزة الطبي ــع األجه بجمي

نساء وسيارة إسعاف مزودة بجميع األجهزة الطبية الالزمة.
ــحة املياه  ــزي نظراً لش ــجن املرك ــرئ ارتوازية بالس ــر ب 6 - حف

الواردة إليه .
ــل يف القضايا، وفقاً  ــث النيابات واملحاكم برسعة الفص 7 - ح

للقانون وعدم التطويل.
ــبب عدم املصادقة  8 - العمل عىل إنجاز القضايا املتعرثة بس

عىل أحكام القصاص.
ــاد حل لتخفيف الضغط عىل محكمتي (رشق وغرب  9 - إيج
ــيمة للمحافظة كاملة  ــا الجس ــبب أن جميع القضاي ــار) بس ذم

محالة عىل املحكمتني وفقاً لقرار مجلس القضاء األعىل.
ــيايس باملحافظة،  10 - العمل عىل بناء فرع لجهاز األمن الس

ألن الفرع الحايل غري آمن من حيث املوقع واملبنى.
ــة وإصدار  ــن القومي باملحافظ ــرع لجهاز األم ــاء ف 11 - إنش

ترشيع لحماية رجل األمن أثناء تأديته الواجب.
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محرض جلسته 
ــيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة  ــابقة ووافق عليه، وس الس

الله تعاىل.

02أخبار وتقاريرأخبار وتقاريرالثــــورة

ــجناء ــجون والس ــجناءمجلس النواب يقر عددا من التوصيات لحكومة االنقاذ في ما يخص الس ــجون والس مجلس النواب يقر عددا من التوصيات لحكومة االنقاذ في ما يخص الس
التوصيات تتضمن تحسين أوضاع السجون وإطالق كافة السجناء والمشمولين بقرار العفو العامالتوصيات تتضمن تحسين أوضاع السجون وإطالق كافة السجناء والمشمولين بقرار العفو العام

ــة  الربملاني ــة  اللجن ــدت  عق
ــواب يف  ــس الن ــا مجل ــي كلفه الت
ــة مرشوع  ــته أمس بمناقش جلس
املوازنة "خطة اإليرادات وحتمية 
الثاني  ــع  للرب املتوقعة  ــات  النفق
ــو 2017م" واملقدمة  إبريل – يوني
ــا  ــاذ، اجتماع ــة اإلنق ــن حكوم م

ــب رئيس  ــة نائ ــس برئاس ــا أم له
ــالم صالح  املجلس األخ عبدالس

هشول .
ناقشت اللجنة مرشوع جدول 
ــارت أحمد  ــا وأقرته واخت أعماله

أحمد النويرة مقرراً للجنة .
ــكيل  تش ــة  اللجن ــرت  أق ــا  كم

لجنتني فرعيتني من بني أعضائها، 
ــة اإليرادات والثانية  األوىل ملناقش

ملناقشة النفقات .
ــارشت  ب ــياق  الس ــذا  ه ويف 
أن  ــىل  ع ــا  أعمالهم ــان  اللجنت
ــال اجتماعهما صباح اليوم  تواص

الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.

اللجنة البرلمانية تبدأ مناقشة الموازنة اللجنة البرلمانية تبدأ مناقشة الموازنة 
المقدمة من الحكومةالمقدمة من الحكومة

صنعاء / سبأ
ــة  الرعاي ــدوق  لصن ــاع  اجتم ــش  ناق
ــي"   االجتماع ــان  "الضم ــة  االجتماعي
ــؤون االجتماعية  برئاسة رئيس لجنة الش
ــيل بأمانة العاصمة    والعمل باملجلس املح
حمود النقيب واملدير  التنفيذي للصندوق 
ــاط   ونش ــاع  أوض ــايض،  الفي ــور  منص
ــي يواجهها يف  ــدوق والصعوبات الت الصن

تسيري أعماله.
ــدوق  ــاع دور الصن ــتعرض االجتم واس
يف  ــانية  اإلنس ــال  األعم يف  ــاركته  ومش

ــن  ــة م ــة العاصم ــات أمان ــف مديري مختل
ــري  ــي وتوف ــح امليدان ــزول واملس ــث الن حي
ــاكل  املش ــذا  وك ــا،  وغريه ــات  املعلوم
ــدوق،  ــا الصن ــي يواجهه ــات الت والصعوب
وايجاد الحلول املناسبة والكفيلة بالتغلب 
ــاكل والصعوبات التي تسبب  عىل كل املش

بها العدوان الغاشم والحصار.
ــر جهود  ــة  تضاف ــب  أهمي ــد النقي وأك
ــد  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــع  والعم الجمي
ــب  الجان ــيما  الس ــب  الجوان ــف  مختل يف 
اإلنساني واالغاثي خاصة يف هذه املرحلة 

الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن وما 
فرضه العدوان من حصار ومعاناة جماعية 

عىل كافة أبناء الشعب اليمني.
ــار املدير  التنفيذي لصندوق  بدوره أش
ــة منصور الفيايض، إىل  الرعاية االجتماعي
ــوادر الصندوق يف مختلف  رضورة إرشاك ك
املحافظات يف األعمال اإلنسانية واالغاثية 
ــو  موظف ــه  يمتلك ــا  مل ــك  وذل ــات  للمنظم
ــة  ــة وميداني ــربات علمي ــن خ ــدوق م الصن

كبرية يف هذا الجانب.

إسالم أباد/
ــي  ــر العلمائ ــاركون يف املؤتم ــا املش دع
ــذي عقد يف  ــلمني ال ــدة املس ــس وح ملجل
العاصمة الباكستانية إسالم أباد بمشاركة 
ــة والثقافية تحت  ــن النخب الديني عدد م
عنوان" مؤتمر علماء األمة الوطني" دعوا 
ــعودية وتوقيفها  ــة الس إىل رضورة مواجه
ــدة العالم  ــاظ عىل وح ــد حدها والحف عن
ــالمي ونبذ االقتتال الدائر بني الدول  اإلس
ــالمية وذلك من خالل تحكيم العقل  اإلس
ــرصاع ضد العدو  ــأن أولوية ال .. مؤكدين ب

األكرب أمريكا وإرسائيل.
ــوي عالم دين  ــيد عيل املوس ــد الس وأك

ــم  ــروب باس ــيش الح ــتاني، "إن تف باكس
الدين واإلسالم، يظهر مدى الفساد الذي 
وصل لبعض املؤسسات الدينية والعلماء 
ــم الدين،  الذين يحكمون زورًا وتلفيًقا باس
ــذا املؤتمر ألن  ــرة ه ــا انطلقت فك ــن هن وم
ــري والذهنية الدموية ال  مواجهة هذا التفك
ــاء الذين ينبغي  ــون إال من خالل العلم تك
ــم الفتنوية، بمنابر  ــدوا ملنابر العل أن يتص

أصيلة تعرب عن جوهر اإلسالم.
ــارص عباس،  ــا ن ــيخ راج ــاف الش وأض
ــلمني، بأن  ــدة املس ــام مجلس وح ــني ع أم
ــري والتطرف العاملي،  ــعودية أم التكف "الس
ــن يقتلون  ــوام وأطفال اليم ــة أع منذ ثالث

ــازر، وعىل مرأى  ــون يف أفجع املج ويذبح
من عيون العالم، اليمن مفجوعة بأبنائها، 
ــعود يتفاخرون بظلمهم ضد  وحكام آل س
الشعوب املستضعفة، ناهيكم عن تورطها 

يف سوريا والعراق".
ــذا إذا أردتم أن  ــول: "ل ــدد عىل الق وش
ــعودية  ــري ال بد أن نواجه الس ــوا التكف تنه
ــالمي  ــا، فعاملنا اإلس ــد حده ــا عن ونوقفه
ــاًال، كما ال  ــة أو اقتت ــاد يحتمل دموي ما ع
ــام الفاجر  ــع هذا النظ ــل أن نتعاون م نقب
ــة  ــىل الحكوم ــذا ع ــبوه، ل ــف مش يف تحال
ــر بقيادة راحيل  ــتانية إعادة النظ الباكس

رشيف للتحالف الصهيوأمريكي".

ــاراِت الدوالراِت  ــاريَع جديدٍة بملي ــعودية إلغاِء مش تعتزم الس
بسبِب األزمِة االقتصادية.

ــمايل  ــيد اإلنفاق الرأس ــادر رويرتز أن مكتب ترش ــت املص وأبلغ
ــع قائمة  ــاءة الحكومة يض ــز كف ــايض لتعزي ــام امل ــم الع ــذي أقي ال

باملشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إىل 25 باملئة.
ــري علنية بعد ،  ــألة غ ــمه ألن املس ــب املصدر عدم نرش اس وطل
وقال ”قد يجري تأجيل مرشوعات أخرى لعدم مالءمتها لألهداف 
ــاريع قد تصدر خالل  االقتصادية“ مضيفا أن توصيات بعض املش

أيام ، بغية سد عجز ضخم بامليزانية
ــأن الحكومة  ــري املنتهية ب ــاريع غ ــة مراجعة املش ــئ خط وتنب
ــتهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. ويف تقرير لها نهاية  تس
ــاء من كل  ــدر تكلفة االنته ــا تق ــت الحكومة إنه ــايض قال ــام امل الع

مشاريع اإلنفاق الرأسمايل قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.

ــر يف يناير  ــت يف تقري ــارية قال ــول جولد االستش ــت فيثف وكان
املايض إن تقديراتها تشري إىل مشاريع حكومية ال تقل قيمتها عن 
13.3مليار دوالر تواجه خطر اإللغاء يف السعودية هذا العام بسب 
ــوط املالية وتغري أولويات الحكومة، وقال وزير املالية محمد  الضغ
ــيد اإلنفاق وفر 80 مليار  ــان يف فرباير املايض إن مكتب ترش الجدع

ريال سعودي (21 مليار دوالر)
ــاريع تطال البنية التحتية  و من املرجح أن يجري تقليص مش

وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.
ــا عدوانية عىل  ــدة حرب ــع الواليات املتح ــعودية م ــن الس وتش
ــا  ــتنزاف احتياطياته ــببت يف اس ــارس 2015م تس ــذ م ــن من اليم
ــفية يف الداخل لتوفري كلفة الحرب  النقدية وفرضها اجراءات تقش
ــالح ورشاء الضمائر العاملية للصمت  الباهظة وقيمة صفقات الس

إزاء جرائمها يف اليمن عىل مدى عامني.

مناقشة أوضاع صندوق الرعاية االجتماعية مناقشة أوضاع صندوق الرعاية االجتماعية 
ودوره في األعمال اإلنسانيةودوره في األعمال اإلنسانية

المؤتمر العلمائي لوحدة المسلمين يدعو إلى ضرورة المؤتمر العلمائي لوحدة المسلمين يدعو إلى ضرورة 
وضع حد للممارسات السعودية وتوقيفها عند حدهاوضع حد للممارسات السعودية وتوقيفها عند حدها

تداعيات العدوان على اليمن..السعودية تلغي تداعيات العدوان على اليمن..السعودية تلغي 
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املجلسان السيايس واالقتصادي
ــس  ــب رئي ــدم نائ ــه ق ــن جهت م
ــؤون االقتصادية نائب  الوزراء للش
ــس االقتصادي األعىل  رئيس املجل
ــني مقبويل رشحاً لعدد  الدكتور حس
ــات املقرتحة  ــاريع والدراس من املش
ــاوز  وتج ــرادات،  اإلي ــبة  نس ــع  لرف
مشكلة التهريب والتهرب الرضيبي 
ــز  تعزي إىل  ــة  باإلضاف ــي،  والجمرك
ــات املختصة يف الجمارك  دور الجه

والرضائب واألجهزة األمنية.
ــب  نائ ــدم  ق ــياق  الس ذات  ويف 
ــي  اليمن ــزي  املرك ــك  البن ــظ  محاف
الدكتور محمد السياني تقريراً عن 
تطور املؤرشات املالية واالقتصادية 
ــعر  ــوق الرصافة وس وعن أوضاع س
ــا ألحقه قرار نقل البنك  الرصف، وم
ــها عىل  ــت نفس من تداعيات عكس

كل املواطنني.
ــي يقوم  الت ــتعرض الجهود  واس
ــبيل ضبط  ــا البنك املركزي يف س به
ــار  ــم الحص ــة رغ ــة النقدي السياس
ــن  م ــة  العمل ــاء  وإخف ــدوان،  والع
ــد املحافظات  ــواق وعدم توري األس
ــيطرة االحتالل  ــع تحت س التي تق
ــك  البن إىل  ــارك  والجم ــب  للرضائ
ــم املنافذ تقع  ــزي رغم أن معظ املرك

فيها.
من جانبه استعرض وزير املالية 
الدكتور صالح شعبان تقريراً حول 
مستوى االلتزام بقرار الحكومة رقم 
ــد كل الجهات الحكومية  (2) بتوري
ــزي،  املرك ــك  البن إىل  ــا  إليراداته
ــا الوزارة يف  ــق التي تواجهه والعوائ

هذا الجانب.
ــة  املالي وزارة  ــود  جه إىل  ــار  وأش
ــات  ــف الجه ــع مختل ــيق م بالتنس
ــة،  اإليرادي ــة  األوعي كل  ــل  لتفعي
ــابات خارج البنك  وإلغاء كل الحس
ــني  املعني ــع  م ــاون  والتع ــزي  املرك
ــع التهرب  ــة ملن ــات واضح ــق آلي وف
ــذه الظاهرة  ــب ومحارصة ه والتهري
ــت الرضر الكبري بخزينة  التي ألحق

الدولة .
ــدوان  الع ــه  ألحق ــا  م إىل  ــت  ولف
ــه من أرضار  ــن وال يزال يلحق باليم
ــة بالغة من خالل الحصار  اقتصادي
ــئ ومنع  ــك ورضب املوان ــل البن ونق

وصول املرتبات.
ــة  اللجن ــت  تقدم ــني  ح يف 
ــي  الت ــارية  االستش ــة  االقتصادي
ــدد من املداخالت  حرضت اللقاء بع
ــن أداء  ــع م ــأنها الرف ــن ش ــي م الت

الجانب االقتصادي الرسمي.
ــاء  أعض ــالت  مداخ ــدت  وأك
ــىل عىل  ــادي األع ــس االقتص املجل
ــني  ب ــود  الجه ــل  وتكام ــاون  التع

املجلس السيايس األعىل، واملجلس 
ــأنه  ــىل بما من ش ــادي األع االقتص
ــتفادة  ــورة واقعية لالس ــل بص العم
ــان  وضم ــة،  املتاح ــات  اإلمكان ــن  م
ــي ينبغي أن  ــرادات الت ــول اإلي وص
ــح إىل  ــني واللوائ ــاً للقوان ــع وفق تدف
ــا  ــاء بالتزامه ــة لإليف ــة الدول خزين
ــن  الدي ــروف  وظ ــني،  املوظف ــاه  تج
ــدوان وتحديد  ــة الع ــام ومواجه الع
ــي  الت ــتثنائية  االس ــراءات  اإلج
يفرتض اتخاذها واملعالجات الالزمة 
ــات  واملعوق ــكاالت  اإلش ــض  لبع
القائمة وتذليلها بما يضمن انتصار 

الجبهة االقتصادية.
ــع  الجمي أن  ــون  املجتمع ــد  وأك
ــام مرحلة جديدة يف املواجهة مع  أم
العدو يقودها اليمنيون بروح عالية 
ــا كل املوارد  ــد فيه ــب أن تحش ويج
ــرر  ــة التح ــدو يف معرك ــة للع الرادع
ــل  ــدو سيفش ــتقالل ، وأن الع واالس
ــل  ــا فش ــة كم ــه االقتصادي يف حرب

عسكرياً وسياسياً.

مخاوف الردع الباليستي
ــوب للتقليل من  ــي املطل  األمريك
ــذه  ــة له ــة املتوقع ــائر والكلف الخس

العملية.
ــد  ــا فق ــادر ذاته ــب املص وبحس
ــدوان  الع ــف  تحال ــم  عواص ــدت  أب
ــتمرارها يف  ــا من اس ــعودي قلق الس
ــة الحديدة  ــالل مدين ــط احت مخط
الساحلية ومينائها الحيوي يف ظل 
انهماك اإلدارة األمريكية  بتداعيات 
النووية  الصاروخية  ــة  التجرب أزمة 
التي  ــمالية والضغوط  الش الكورية 
تمارسها روسيا وايران ودول أخرى 
ــىل  ع ــي  األمريك ــدوان  الع ــأن  ش يف 

سوريا.
وتجلت مالمح القلق لدى النظام 
ــرية يف دفعه  ــورة كب ــعودي بص الس
ــف العدوان  ــمي لتحال الناطق الرس
ــريي  ــواء احمد عس الل ــعودي  الس
ــن  ــدث ع ــات تتح ــالق ترصيح إلط
ــجيل  ــام التحالف بتس ــدم اهتم ع
انتصار عسكري يف اليمن والتلويح 
ــا  ــعودي جيش بامتالك النظام الس
ــة  ــدي لحماي ــف جن ــه 100 ال قوام
ــن حملة  ــك ع ــة ناهي ــدود اململك ح
ــا املطابخ  ــي اطلقته ــات الت االتهام
ــدوان  الع ــف  لتحال ــة  الدعائي
ــعودي والتي اتهمت فيها األمم  الس
ــمته  املتحدة بالتواطؤ وعرقلة ما س

"جهود إعادة الحكومة الرشعية".
ــارة إىل  ــادر اإلش ــم تغفل املص ول
ــان  ــا النظام ــة ابداه ــاوف جدي مخ
الكلفة  ــن  ــي م ــعودي واإلمارات الس
ــذه العملية والهزات التي  الكبرية له

ــا  ــه عواصم العدوان قياس قد تواج
ــمية  الرس ــكرية  العس ــات  بالرتتيب
ــعبية الجارية عىل قدم وساق  والش
يف الداخل اليمني، استعدادا ملعركة 
الدفاع عن الساحل الغربي وميناء 
ــات تحدثت  ــط ترسيب الحديدة وس
ــا أبطال  ــرية يعده ــن مفاجآت كب ع
الجيش واللجان والقوة الصاروخية 
ــردع  ال ــات  ــار عملي إط ــة يف  اليمني
ــل  لجحاف ــتي  والباليس ــي  العمالن
ــة  املرتزق ــن  م ــه  وكتائب ــدوان  الع
ــي بدأت  ــب، والت ــني  واألجان املحلي
ــتنزاف  االس ــارك  مع يف  ــا  مؤرشاته
ــدوان واملرتزقة  ــب تحالف الع لكتائ
ــاحل باملخا  الغارقة يف جبهات الس

وُذباب وموزع بمحافظة تعز.
ذي  ــة  مجل ــو  محلل ــق  واطل
ــة  الربيطاني  " ــت  ايكونوميس
ــدة  ــات " بعي ــن تداعي ــرات م تحذي
التي  ــكرية  العس ــة  للعملي ــدى"  امل
ــدوان  الع ــف  تحال ــا  له ــط  يخط
ــرية  ــعودي الحتالل امليناء  مش الس
ــُيعد  ــوم س ــذا الهج ــل ه إىل أن فش
ــود إىل  ــا يق ــف وربم ــة للتحال "إهان
إرباكات" مشرية إىل أن دول تحالف 
ــادي  ه ــار  الف ــة  وحكوم ــدوان  الع
ــدت يف الفرتة املاضية  العميلة اعتم
ــه  لدفع ــم   الخص ــع  تجوي ــك  تكتي
ــق هذا  ــالم دون أن يحق إىل االستس

التكتيك نتائج تذكر حتى اآلن.
ــىل  ع ــوم  "الهج أن  ــدت  وأك
ــال" الفتة  ــن ينهي القت الحديدة، ل
ــيطرة عىل امليناء  ــة الس إىل أن معرك
ــرج  ــوف تخ ــا، س ــن نتائجه ــاً تك أي
ــة املراوحة امليدانية  الرصاع من حال
ــرب، يف  ــار الح ــدد مس ــوف تح وس

املرحلة املقبلة".

الهيئة الشعبية
ــت املنظمة  ــد أن بات ــن بع يف اليم
ــلطات القوة  ــة لس ــة وخاضع مرتهل
ــل انتهاكا خطريا  ــال وهو ما يمث وامل

للمواثيق واالتفاقيات الدولية.
وأكدت الهيئة الشعبية بأن األمم 
املتحدة تخلت عن دورها االنساني 
ــيل للعدوان  ــت إىل رشيك فع وتحول
ــع  املجتم ــل  لتضلي ــيلة  ووس ــل  ب
ــعة  الدويل عن حقيقة الجرائم البش
ــي يقوم  ــرية الت ــاكات الخط واالنته
ــق اليمن  ــدوان بح ــف الع ــه تحال ب

وشعبه.
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