
مناقشة تحسين ورفع نسبة مناقشة تحسين ورفع نسبة 
ا�يرادات الضريبية بريمةا�يرادات الضريبية بريمة

إلقاء القبض على زعيم عصابة للقتل إلقاء القبض على زعيم عصابة للقتل 
والسرقة بمديرية بني الحارثوالسرقة بمديرية بني الحارث

ريمة/ سبأ
ــة املحافظ  ــة ريمة برئاس ــب الرضائب بمحافظ ــد أمس بمكت ــش اجتماع عق ناق
ــرادات الرضيبية  ــات تحصيل اإلي ــب وآلي ــري عمل املكت ــه العمري س ــن عبدالل حس

وسبل تحسني األداء.
وتطرق االجتماع إىل اآلليات واملقرتحات الهادفة إىل تحسني وتطوير ورفع نسبة 
ــرادات الرضيبية بمختلف جوانبها وعىل وجه الخصوص موارد الرضيبة العامة  اإلي

عىل القات.
ويف االجتماع ، شدد املحافظ العمري عىل رضورة تعزيز املوارد الرضيبية وضبط 
ــوارد املحلية  ــني امل ــن توريدها وبذل مزيد من الجهود يف تحس ــني املتهربني م املكلف

واملشرتكة التي تخدم عملية التنمية باملحافظة.
ــر العمل  ــة الرضيبية وتطوي ــل األوعي ــيع وتفعي ــري إىل أهمية توس ــار العم وأش
ــب الرضيبي وبما ينعكس إيجابا عىل الجوانب واملجاالت التنموية  واألداء يف الجان

والخدمات االجتماعية.
ــة العدوان  ــة يف مواجه ــمية واملجتمعي ــود الرس ــىل رضورة تضافر الجه ــد ع وأك

السعودي األمريكي وحصاره الجائر عىل اليمن.
ــتوى  ــب باملحافظة قيس الرشيف مس ــتعرض مدير مكتب الرضائ ــن جهته اس م
ــة من العام  ــالل الفرتة املنرصم ــوارد الرضيبية خ ــي وتحصيل امل ــاط الوظيف االنضب

الجاري.

صنعاء / سبأ 
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون مع مباحث أمانة العاصمة وأمن 
ــة كان يتزعم  ــد أخطر العنارص اإلجرامي ــن إلقاء القبض عىل أح ــمالن، م منطقة ش

عصابة للقتل والرسقة باإلكراه.
ــبأ) أن زعيم العصابة الذي تم ضبطه يف مديرية بني  وأوضح مصدر أمني لـ (س
ــيارته  ــم بجريمة قتل املواطن عيل هادي أبو الرجال ومحاولة رسقة س ــارث، مته الح

بالقوة يف شهر ديسمرب من العام املايض.
وأشار املصدر إىل أن رجال التحريات يف البحث الجنائي تمكنوا بعد ساعات من 
إلقاء القبض عليه من ضبط بقية أفراد العصابة وعددهم ثالثة بعد عملية متابعة.

ــه إىل العاصمة صنعاء من  ــة بعد عودت ــم ضبط زعيم العصاب ــني املصدر أنه ت وب
ــاً والعنارص  ــرية لضبط املطلوبني أمني ــذل جهوداً كب ــاط التفتيش التي تب ــالل نق خ

املشبوهة.
ــم ضبطه كان قد فّر يف  ــم عصابة القتل والرسقة الذي ت ــت املصدر إىل أن زعي ولف
ــابق إىل معسكرات العدوان يف مأرب التي تحولت مالذاً آمناً للقتلة واملجرمني  وقت س

وتجار املخدرات والخارجني عن القانون.
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ــراً ألقول كل عام وأنتم  ــري من ال آتي، ها قد أتيت متأخ خ
ــرث حضور هذا  ــارك، وما أك ــا عيد األضحى املب ــري، ودعن بخ
ــة ما يتعلق  ــوروث الثقايف العربي خاص ــد يف الرتاث وامل العي
ــخ ويف ذلك ما  ــه.. ال ــه وأضاحي ــاعره ونفقات ــه ومش بعبادات
يندرج يف ما هو طريف ذات داللة.. وبما أننا ال زلنا ممسكني 
ــميه البعض (سبلة العيد) فقد خطر ببايل أن أروي  بما يس
ــتلطاف  عن (األصمعي) حكاية قد تكون لها مكانة من االس
ــن ضائقة مالية، أو لم  ــدى من مر عليه العيد وهو يعاني م ل
ــل العيد – أو  ــف املرتب – الذي رصف قب ــف بحاجته النص ي
ــي كان يحصل عليها يف  ــد يحصل عىل االمتيازات الت لم يع
ــح  عمله جراء وضع البالد الناتج عن العدوان والحصار وش

املوارد.. تقول الحكاية:
ــال توىل قضاء مدينة األهواز، فأبطأت عليه أرزاقه  "أن رج
ــد ما ينفقه،  ــه أصبح ال يكاد يج ــه) حتى أن ــر راتب (أي تأخ
ــو فيه من  ــكا إىل زوجته ماه ــه عيد األضحى فش ــرتب من وأق
ــىل رشاء أضحية، فقالت له: ال تغتم،  ــرسة، وأنه ال يقدر ع الع
ــد األضحى  ــإذا كان يوم عي ــمنته، ف ــدي ديكاً قد س ــإن عن ف
ــد نمى هذا  ــا يقال فق ــم رساً كم ــرأة ال تكت ــاه (وألن امل ذبحن
ــي بدورهن نقلنه  ــن جريان القايض الالئ ــاء م الخرب إىل النس
ــم يجد ثمن  ــة جارهم) وألنه ل ــروا لضائق ــن فتأث إىل أزواجه
أضحية للعيد فبادر كل منهم إىل منزله وأهداه خروفاً، حتى 
ــار يف حوش منزله ثالثون خروفاً، وكان القايض حينها يف  ص
مصىل العيد، ال يعلم بما حدث، وعندما عاد من صالة العيد 
ــه وأن لديه ثالثني أضحية. قال  ــاً يف حوش ورأى ثالثني كبش
ــدى إلينا الجريان  ــن أين لك هذا !؟ فقالت له: أه لزوجته: م
ــماءهم، فابتسم وقال لزوجته:  هذه األضاحي وذكرت له أس
ياهذه أن ديكنا هذا ديك عظيم الشأن فاحتفظي به واعريف 
ــماعيل بن إبراهيم –  ــرم عىل الله من إس ــه قدره، فهو أك أن ل
عليهما السالم – إذ فدى الله إسماعيل بكبش واحد، وفدى 

ديكنا بثالثني كبشاً"
هكذا تحولت ضائقة قايض (األهواز) إىل طرفة ذات داللة 
عن حق الجوار والتكافل االجتماعي.. ولكني أتساءل: لو لم 
ــيحتاج إليه جريانه يف يوم هل كان  يكن هذا املعرس قاضياً س

سيحصل عىل هذا ويفتدى ديكه بثالثني كبشاً؟!
ربما لن يحدث ذلك وإال لكان الشاعر إبراهيم الحرضاني 
ــاب منزله، وإن ديكا أو دجاجة، والحرضاني لم  قد وجد يف ب
ــكاها إىل  ــرب الجريان بل ش ــىل زوجته لتخ ــك ضائقته ع يش
ــل من ذمار  ــة، فبعد أن انتق ــعرية طريف ــع بأبيات ش الجمي
ــد جاء عيد  ــاعر أحم ــرتاب من مقام اإلمام الش ــز لالق إىل تع
ــة فكتب بيتني  ــرتي به أضحي ــى وليس يف يده ما يش األضح
ــكو فيهما حالته ويسخر من املفهوم الديني  ــعر يش من الش
ــيأتي يوم القيامة وهو راكب عىل  ــعبي، من أن املسلم س الش
ــاد الحرضاني بأنه قد يأتي عىل  ــه أو أضحيته حيث أف كبش

طائرة بتذكرة سفر، فقال:
"ياليت يل كبشاً أضحي به       أركبه إن جئت يف اآلخرة

ال تعجبوا مني وال تسخروا         فربما جئت عىل طائرة"

فتـــى يبلـــغ عـــن أمـــه لزراعتها المخـــدراتفتـــى يبلـــغ عـــن أمـــه لزراعتها المخـــدرات
ــلطات األملانية إن مراهقا  قالت الس
نقل إىل الحجز الوقائي بعد خالف مع 
ــا لزراعتها  ــالغ الرشطة عنه ــه إلب والدت

نباتات املاريغوانا يف املنزل.
ــق البالغ  ــة إن املراه ــرت الرشط وذك
ــلطات  ــر 15 عاما اتصل بالس من العم
ــد عرب  ــد التأك ــه بع ــن والدت ــالغ ع لإلب
ــات التي تزرعها  اإلنرتنت من أن النبات

والدته هي املاريغوانا.
ــا عرثت عىل  ــت الرشطة أنه وأوضح

ــل أطوالها إىل  ــا تص ــة ماريغوان 19 نبت
ــان ليون  ــا يف بلدة س ــرت يف منزله 1.5 م
ــد 100 كيلومرت جنوب  ــي تبع روت، الت

فرانكفورت.
ــتجوبت الرشطة والدة الصبي  واس
وكانت مستاءة للغاية من ابنها ما دفع 
ــباب  ــلطات إىل نقله إىل منزل للش الس

كإجراء وقائي.
ــح ان يضطر  ــن املرج ــه م ــوا ان وقال

للبقاء هناك "لبعض الوقت".

قافلة غذائية للمرابطين قافلة غذائية للمرابطين 
في جبهة البقعفي جبهة البقع

البقع / سبأ
ــد  ــارة محم ــة والتج ــل وزارة الصناع ــد وكي تفق
ــبي الوزارة  ــه عدد من منتس ــمي ومع أحمد الهاش
ــني يف  ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط

جبهة البقع.
ــذه الزيارة تأتي  ــمي أن ه وأوضح الوكيل الهاش
لالطالع عىل أحوال املرابطني يف جبهة البقع الذين 
ــزو  ــوى الغ ــة ق ــم يف مواجه ــطرون أروع املالح يس

والعدوان .
ــم للمرابطني  ــيري قافلة دع ــار إىل أنه تم تس وأش
ــة من موظفي وزارة الصناعة  يف جبهة البقع مقدم
ــا  ــي يقدمه ــم الت ــل الدع ــار قواف ــارة يف إط والتج

الشعب اليمني للجيش واللجان الشعبية.
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بما يسطره 
ــم بطولية يف  ــعبية من مالح ــش واللجان الش الجي

مواجهة العدوان ومرتزقته .

قيادة أمن أمانة العاصمة تكرم منتسبي الشرطة الراجلةقيادة أمن أمانة العاصمة تكرم منتسبي الشرطة الراجلة
صنعاء / سبأ

ــة  أمان ــن  أم إدارة  ــادة  قي ــت  أقام
ــس  أم ــة  الراجل ــة  والرشط ــة  العاصم
مأدبة غداء ملنتسبي الرشطة الراجلة 
ــا  ــاط تكريم ــود وضب ــراد وجن ــن أف م
ــني  وتأم ــم  واجبه أداء  يف  ــم  لدوره
ــالل  ــات خ ــة واملنتزه ــق العام الحدائ

إجازة عيد األضحى املبارك.
ــاد عدد  ــة الغداء، أش ــب مأدب وعق
ــدور  ب ــن  األم ــال  ورج ــاط  الضب ــن  م
ــراد وجنود وضباط الرشطة  وجهود أف
يف  ــة  الفاعل ــهاماتهم  واس ــة  الراجل
ــام يف مختلف  ــاظ عىل األمن الع الحف
مديريات العاصمة صنعاء.. مشيدين 
يف  ــم  واجباته أداء  يف  ــم  بصموده
ــتمرار  ــل اس ــات ويف ظ ــف األوق مختل

العدوان الغاشم.
ــات كافة  ــادوا بصمود وثب ــا أش كم
ــن  واألم ــش  الجي ــال  رج ــبي  منتس
ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج
الجبهات ملواجهة العدوان السعودي 

ــىل  ع ــن  مؤكدي ــم..  الغاش ــي  األمريك
ــدات  ــات والوح ــة الجه ــتمرار كاف اس
ــات من أجل  ــة يف الصمود والثب األمني
ــكينة العامة  ــاظ عىل األمن والس الحف
يف املجتمع، والدفاع عن الوطن وكرامة 

الشعب اليمني.
ــة  الرشط ــد  قائ ــد  أك ــه،  جانب ــن  م
ــرصي  ــم الع ــن غان ــد رك ــة عقي الراجل
ــبات  ــذه املناس ــل ه ــة مث ــة إقام أهمي
بهدف رفع معنويات األفراد والجنود، 

ــرا ألداء واجبهم عىل أكمل وجه  وتقدي
رغم العدوان واستهدافه ملبنى الرشطة 
ــاء وراح ضحيته عدد  ــة بصنع الراجل

من الشهداء والجرحى.
ــر أمن العاصمة  حرض املأدبة ،مدي
ــم املاوري،  ــاء العميد عبدالحكي صنع
ــواحل العميد  ــر الس ــد قوات خف وقائ
ــد، ومدير عام البحث  عبدالرزاق املؤي
ــي يف الجمهورية العميد معمر  الجنائ

هراش.

"ناسا" تحذر من خطر محدق سيخرج من قلب ا/رض"ناسا" تحذر من خطر محدق سيخرج من قلب ا/رض
قالت وكالة ناسا أن هناك أمراً أكرث خطرا عىل كوكبنا، ويكمن تحت 
ــن 20 بركانا  ــة". إذ يحمل أكرث م ــرة "الرباكني الهائل ــا، وهو ظاه أقدامن
ــىل كوكب األرض لقب "الربكان الهائل"، مع انفجارات كبرية تحدث يف  ع
ــط مرة كل 100 ألف عام، وهي منترشة يف جميع أنحاء العالم يف  املتوس
ــكل  ــا إن ثوران واحد منها فقط يمكن أن يش الوقت الراهن. وتقول ناس
ــن الحظ،  ــرشي، أكرب من تهديد الكويكبات، ولحس تهديدا للجنس الب

فقد وضعت ناسا خطة ملنع حدوث هذه الكارثة.
ويخفي متنزه يلوستون الوطني يف الواليات املتحدة فوهة "كالديرا 
يلوستون" الهائل، التي يبلغ قياسها 30 ميال عىل 45 ميالً، وهي مليئة 
ــؤولة عن ينابيع املاء الساخن  بالصخور الربكانية املنصهرة، وهي مس
ــبة لعلماء ناسا، فهي تعد أيضا من  التي تميز هذه املنطقة. لكن بالنس

ــانية، فهي مركز لربكان  ــدات الطبيعية للحضارة اإلنس بني أكرب التهدي
ــتغمر املواد املنصهرة مئات  هائل محتمل، حيث أنه يف حال انفجاره س

األميال لتحرق كل يشء داخل مساحة 60 ميال.
لكن الدمار لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أن الغبار والغازات التي 
يسببها ثوران الربكان يمكنها القضاء عىل املحاصيل وإغراق العالم يف 

"شتاء بركاني" قد يستمر لعقود ويقتل املاليني.
ــا إن الخطة التي وضعوها والتي تم نرشها  ويقول فريق علماء ناس
ــن أن تمنع حدوث  ــة اإلذاعة الربيطانية، يمك ــرة عن طريق هيئ ألول م
ــة الربكانية وتحويل  ــفط" الحرارة من القم ثوران بركاني من خالل "ش
ــاء.، اذا أنه يف حال تمكن الباحثون  ــة الحرارية األرضية إىل كهرب الطاق

من استخراج املزيد من الحرارة، فإن ذلك الربكان الهائل لن يثور أبدا.

فوكس نيوز  تكشف دالئل جديدة تؤكد تورط السعودية في تمويل عمليات فوكس نيوز  تكشف دالئل جديدة تؤكد تورط السعودية في تمويل عمليات ١١١١ سبتمبر ا�رهابية سبتمبر ا�رهابية
ــة  اإلخباري ــوز  ني ــس  فوك ــبكة  ش ــت  قال
األمريكية، أمس األول، إن دالئل جديدة ظهرت 
ــود دور للملكة العربية  ــن احتمالية وج تزيد م
 11 ــات  هجم ــب  تدري ــل  تموي يف  ــعودية  الس

سبتمرب عام 2001. 
ــبكة األمريكية "فوكس نيوز" إن  وذكرت الش
ــفارة السعودية  ــف أن الس الدليل الجديد يكش
ــاف  االختط ــىل  ع ــاً  تدريب ــت  مول ــنطن  بواش
ــزز املزاعم بأن  ــعوديان، ما يع نفذه موظفان س
ــاعدوا  ــعوديني وجهوا وس ــني وعمالء س موظف

منفذي هجمات 11 سبتمرب.
 ويف دعوى قضائية أقامتها عائالت ضحايا 
ــن الهجوم  ــل عامني م ــاء أنه قب ــات، ج الهجم

ــعودية ملواطنني سعوديني،  دفعت السفارة الس
ــون يف الواليات املتحدة تحت ستار إنهم  يعيش
ــفر من مدينة فوينكس إىل  طالب، من أجل الس
ــنطن العاصمة يف تدريب عىل هجمات 11  واش
ــوى القضائية  ــذه الدع ــارك يف ه ــبتمرب. وش س
عائالت بعض الضحايا الذين وصل عددهم إىل 
ــذي وقع منذ 16 عاًما  1400 قتيًال يف الهجوم ال

مضت.
أن  إىل  ــوز  ني ــس  فوك ــر  تقري ــار  وأش  
ــىل الدعم املايل  ــت الضوء ع ــوى أيًضا ألق الدع
والتجهيزات لهجمات 11 سبتمرب والذي قدمه 

السعوديون.
ــت الحكومة  ــة كان ــه يف الحقيق ــاف أن  وأض

األوىل  ــوات  الخط ــذ  من ــة  متداخل ــعودية  الس
ــة تأمني  ــا اختبار طريق ــن بينه ــات، وم للهجم
ــون كارتر قائد املحامني  كابينة القيادة. وقال ش
ــؤولني عن الدعوى القضائية، أكدوا وجود  املس
ــني تنظيم القاعدة  ــات "طويلة ومقربة" ب عالق
ــي راح  ــعودية الت ــة الس ــئولني يف الحكوم ومس

ضحيتها 3 آالف شخص . 
ـــ19 يحملون  ــن الخاطفني ال ــر أن 15 م يذك
ــام 2016  ــة ع ــعودية. ويف نهاي ــية الس الجنس
ــي عىل مرشوع  ــيوخ األمريك ــق مجلس الش واف
ــبتمرب من  ــمح لعائالت ضحايا 11 س قانون يس
ــعودية  إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الس

ومطالبتها بتعويضات.

العثور على كنز أثري فريد في مصرالعثور على كنز أثري فريد في مصر

ــف مقربة  ــبت، عن كش ــار املرصية الس ــت وزارة اآلث أعلن
ــل القرنة يف  ــا بجب ــو النج ــة ذراع أب ــدة يف منطق ــة جدي أثري

األقرص، عرث فيها عىل مقتنيات أثرية مهمة.
ــال وزير  ــف، ق ــد يف موقع الكش ــي عق ــر صحف ويف مؤتم
ــص أمنمحات  ــي، إن املقربة تخ ــرصي خالد العنان ــار امل اآلث
ــم مدافن،  ــم 390، وتض ــون"، وتحمل رق ــب ألم ــع الذه "صان

لزوجته وابنه.
وأضاف العناني أن "املومياوات باملقربة حالتها إىل حد ما 
ــارش والحادي عرش قبل امليالد، وتم  جيدة، وتعود للقرنني الع

اكتشاف العديد من األواني الفخارية والتماثيل بداخلها" .
ــة  ــت البعث ـــ18، وكان ــرص األرسة ال ــربة إىل ع ــود املق وتع
ــفت  ــو النجا اكتش ــة ذراع أب ــالل عملها بمنطق ــة خ األملاني
بوابة املقربة، لكن بعثة مرصية استكملت العمل وتمكنت من 

الكشف عن املقربة.
وما زالت رسوم املقربة محتفظة برونقها وألوانها، وكذلك 
القطع األثرية من التماثيل والحيل محتفظة بكامل هيئتها، 
كما وجدت مجموعة من املومياوات تعود لألرس الـ20 والـ21 

بمرص الفرعونية.

تطوير تربة بمزايا مدهشةتطوير تربة بمزايا مدهشة
ــك  كراسنويارس ــة  جامع ــن  م ــاء  علم ــن  تمك
الروسية من تطوير نوع خاص من الرتبة، يضاعف 

رسعة نمو األشجار والنباتات.
ــمالية يف العالم  ــي العديد من املناطق الش تعان
ــيا من  ــمال روس ــيبرييا وش ــق س ــا مناط وخصوص
ــروف  ــبب الظ ــي بس ــاء النبات ــو الغط ــطء يف نم ب
املناخية القاسية، التي ال تساعد عىل تجدد الرتبة 
ــعى  ــجار، لذا يس ــة لنمو األش ــارص الرضوري والعن
ــاهم يف تجدد  ــتمرار إليجاد حلول تس العلماء باس
ــق، وخصوصا بعد الحرائق  ــات يف تلك املناط النبات
ــرية وتهدد  ــنوات األخ ــي باتت تجتاحها يف الس الت

وجود الغابات فيها.
ــاهمة يف هذا  ــية للمس ــوة روس ــدث خط ويف أح
ــتطاعوا تطوير نوع  ــم "اس ــاء أنه ــال أكد علم املج

ــجار بمقدار  ــاص من الرتبة التي ترسع نمو األش خ
ــمالية  الش ــق  للمناط ــة  مالئم ــرب  وتعت ــف،  الضع
كسيبرييا بسبب غناها باملكونات الحيوية الفعالة 
ــة الرضورية  ــل املواد العضوي ــاهم يف تحل التي تس

لنمو النباتات".
ــارب التي أجروها عىل  وأوضح العلماء أن التج
ــتخدام يف كافة  هذه الرتبة أظهرت أنها مالئمة لالس
ــن أن مكوناتها الفعالة  ــروف املناخية، فضال ع الظ
ــات لخمس  ــو النبات ــة نم ــان رسع ــادرة عىل ضم ق
ــرسع من نمو  ــني أنها ت ــل، كما تب ــنوات عىل األق س
ــالث، األمر  ــدار مرتني أو ث ــات بمق ــذور الصنوبري ب
الذي يعترب مهما لتجديد الغطاء النباتي يف مناطق 
ــعة التي  ــد الحرائق الواس ــيبرييا، وخصوصا بع س

رضبت غابات الصنوبر هناك يف السنوات األخرية.


