
صنعاء / سبأ
ــال  بالري ــة  الخاص ــة  الوزاري ــة  اللجن ــدت  عق  
ــة نائب رئيس  ــس برئاس ــا لها أم ــي اجتماع االلكرتون
ــني عبدالله مقبويل،  الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــات  املعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص ــري  وزي ــور  بحض
ــؤون القانونية  ــه النمري والش ــفر عبدالل املهندس مس
ــة مرشوع  ــور عبدالرحمن املختار، كرس ملناقش الدكت

الريال اإللكرتوني.
ــام مجلس الوزراء  ــاع الذي ضم أمني ع ويف االجتم
ــور عبدالقادر العليي ورئيس مجلس إدارة بنك  الدكت
ــار  ــي والزراعي محمد الالعي، أش ــليف التعاون التس
الدكتور مقبويل إىل أن قرار مجلس الوزراء بخصوص 
ــل التي فرضتها  ــي ضمن الحلول والبدائ املرشوع يأت
ــيولة  ظروف العدوان والحصار االقتصادي وأزمة الس
ــحب العملة  ــوى االرتزاق بس ــة قيام ق ــة نتيج النقدي
ــار ريال دون غطاء وما  ــة أكرث من ثالثمائة ملي وطباع

خلفه ذلك من نتائج تضخمية عىل العملة الوطنية.
ــة  الفني ــب  الجوان ــتكمال  اس رضورة  ــىل  ع ــد  وأك
ــة  ــرتة القليل ــالل الف ــرشوع خ ــني امل ــة لتدش والقانوني
ــر وكان يفرتض  ــرشوع تأخ ــا وأن امل ــة خصوص القادم

العمل به منتصف العام 2017م.
ــتمعت اللجنة من املختصني والفنيني إىل رشح  واس
ــن مرشوع الريال اإللكرتوني الذي وصل إىل مراحله  ع
األخرية بالرشاكة بني وزارة االتصاالت وبنك التسليف 
ــال االلكرتوني  ــث يعترب الري ــي حي ــي والزراع التعاون

خدمة مرصفية تستهدف غري القادرين عىل الوصول 
إىل البنوك عن طريق حساب يف رشكة االتصاالت عرب 
ــرتك قادرا من خالله عىل إتمام  رقم الهاتف يكون املش

عمليات البيع والرشاء عرب هذا الحساب.
ــورة كبرية يف  ــاهم بص ــرشوع يس ــاروا إىل أن امل وأش
تخفيف الضغط عىل االقتصاد الوطني وحل مشكلة 
ــود  ــل النق ــة إىل حم ــل الحاج ــب وتقلي رصف الروات
ــدة وخفض  ــل جدي ــرص عم ــق ف ــتخدامها وخل واس

نسبة البطالة وتقليل مخاطر غسل األموال.
وأكدت اللجنة عىل حتمية تدشني املرشوع بصورة 
ــا خصوصا بعد حل كثري  عاجلة كونه توجها حكومي
ــالل الفرتة  ــل خ ــت العم ــي أعاق ــكاليات الت ــن اإلش م

السابقة.
ــة وزير  ــكيل لجنتني فنية برئاس واقر االجتماع تش
ــؤون القانونية  ــة وزير الش االتصاالت وقانونية برئاس
ــتكمال املرشوع وتقديمه للجنة بصورته النهائية  الس

مطلع األسبوع القادم.
ــال  ــة جم ــر املالي ــار وزي ــاع مستش ــرض االجتم ح
ــاع الرقابة عىل  ــزي لقط ــك املرك ــل البن ــي ووكي املالك
ــاالت  ــل وزارة االتص ــي ووكي ــم الحوث ــوك إبراهي البن
ــس  ــيل ورئي ــم الوش ــدس هاش ــة املهن ــؤون الفني للش
ــيل وعدد من  ــن موبايل عصام الحم ــس إدارة يم مجل
ــاالت والجهات  ــوزارة االتص ــؤولني واملختصني ب املس

ذات العالقة.

صنعاء / سبأ
ــيل الراعي  ــواب األخ يحيى ع ــس مجلس الن بعث رئي
ــيكا  ــة إىل رئيس مجلس النواب البلغاري تش برقية تهنئ
تشا شيغا، بمناسبة احتفاالت الشعب البلغاري بالعيد 

الوطني.

رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس النواب يهنئ 
بالعيد الوطني لبلغاريابالعيد الوطني لبلغاريا

وزير المالية يؤكد على سرعة استكمال وزير المالية يؤكد على سرعة استكمال 
اجراءات العمل بالريال االلكترونياجراءات العمل بالريال االلكتروني

يجب طي صفحة الماضي وتجاوز األخطاء للوصول إلى النصر المؤزر وبناء وطن آمن ومستقليجب طي صفحة الماضي وتجاوز األخطاء للوصول إلى النصر المؤزر وبناء وطن آمن ومستقل
ــيكون له األثر الكبير في االنتصار على العدوان وتحالفاته المشبوهة  ــائخ: قرار العفو العام وإعالن التصالح س ــيكون له األثر الكبير في االنتصار على العدوان وتحالفاته المشبوهة المش ــائخ: قرار العفو العام وإعالن التصالح س المش

الثورة/ حاشد مزقر/ سبأ
ــوت  حرضم ــة  ومحافظ ــن  اليم ــت  ودع
ــميط الذي اغتالته  العالمة عيدروس بن س
ايادي الغدر واالثم واالجرام بمدينة تريم إىل 
مثواه األخري بعد الصالة عىل جثمانه أمس 
ــعة من مواطني املدينة وعدد  بمشاركة واس
ــة واالجتماعية  ــخصيات العلمائي ــن الش م

وطالب العلم.
ــاركة يف  ــت الجماهري الغفرية املش وانطلق
ــس من منزله  ــة عرص أم ــعائر الجنائزي الش
ــهري إىل  ــجد املحضار الش ــن مس ــرب م بالق

جبانة تريم لدفن الجثمان..
ــييع الجنازة كبار العلماء  ــارك يف تش وش
ــة أنحاء مديريات  ــة والوعاظ من كاف واألئم
حرضموت وقد توالت ردود االفعال الرسمية 
ــة االغتيال التي  ــعبية املنددة بجريم والش
ــن  ــات اليم ــالم وهام ــرز اع ــد اب ــت أح طال
ــميط  .. حيث استنكر   العالمة ابو بكر بن س
ــورى  ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم القائ
ــة عزاء  ــدروس يف برقي ــني العي ــد حس محم
ــذه الجريمة  ــميط   ه ــاة ألرسة آل س ومواس
ــهيد العالمة عيدروس بن  النكراء بحق الش
ــار بمدينة تريم  ــع املحض ــميط إمام جام س
ــى به  ــا كان يحظ ــا إىل م ــوت .. الفت بحرضم
ــميط من محبة لدى الجميع لتشبعه  بن س
ــىل روح  ــح املبني ع ــالم الصحي ــج اإلس بنه

اإلخاء والتسامح.
واعترب اغتيال العالمة بن سميط يعرب عن 
ــداء اليمن  ــد الذي يضمره أع العداء والحق

ــف فئاتهم ورشائحهم  ــكل اليمنيني بمختل ل
االجتماعية، ويف مقدمتهم العلماء.

ــميط ال  ــال " إن اغتيال العالمة بن س وق
ــن  ــدوان الذي يش ــن مرشوع الع ــل ع ينفص
ــوام والذي ازدادت  ــن منذ ثالثة أع عىل اليم
يف فرتته االغتياالت ألئمة املساجد والعلماء 
ــدن ولحج واملهرة  وبالذات يف حرضموت وع
ــذه املرحلة من  ــهدته ه ــا ش ــة إىل م باإلضاف
إشاعة للفوىض واالنقسام والفرقة والسعي 
ــاب كجزء من  ــة لإلره ــق بيئة خصب إىل خل

استهداف اليمن أرضاً وإنساناً ".
ــس  ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــاد القائ وأش
الشورى يف الربقية بمناقب العالمة الشهيد 
الذي قىض حياته يف خدمة الدين اإلسالمي 
ــطية  الوس ــج  نه ــن  م ــا  انطالق ــف  الحني
ــث كان أحد العلماء األجالء  واالعتدال، حي

والدعاة الصالحني.
ــهودة  واملش ــة  العلمي ــر  باملآث ــوه  ون
ــتوى العلمي  ــهيد بن سميط عىل املس للش
ــاني يف مدينة  واالجتماعي والديني واإلنس

تريم .
ــس مجلس  ــال رئي ــم بأعم ــرب القائ وأع
الشورى عن خالص العزاء وصادق املواساة 
ــه ومحبيه ..  ــه وطالب ــهيد وزمالئ ألرسة الش
ــائًال املوىل العيل القدير أن يعصم قلوبهم  س

بالصرب والسلوان.
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــد نائ ــه أك ــن جانب  م
ــادر  عبدالق ــود  محم ــات  الخدم ــؤون  لش
ــدروس بن  ــة عي ــال العالم ــد أن اغتي الجني
ــع املحضار  ــام جام ــميط إم ــه بن س عبدالل

ــد  ــوت، يع ــة حرضم ــم محافظ ــة تري بمدين
ــتهدافاً الحد أقطاب العلم وأعالم اليمن  اس
الذين جسدوا قيم الدين اإلسالمي الحنيف 

قوًال وعمًال.
ــاة  ــح الجنيد يف برقية عزاء ومواس وأوض
ألرسة العالمة الشهيد عيدروس بن سميط، 
ــة االغتيال الغادرة التي تعرض لها  أن عملي
ــميط تنم عن العداء والحقد  الشهيد بن س
الدفني الذي يكنه أعداء اليمن لكل اليمنيني 
ــم االجتماعية،  ــف فئاتهم ورشائحه بمختل
ــض  املناه ــق  الح ــوت  ص ــكات  إس ــدف  به
ــي  الت ــاريعهم  ــم ومش ــم وطغيانه لجربوته

تستهدف النسيج االجتماعي.
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــار  وأش
ــوىض  الف ــارة  إث ــرشوع  م أن  إىل  ــات  الخدم
ــرشوع العدوان عىل  ــاالت جزء من م واالغتي
ــتبيحاً  اليمن الذي يدخل عامه الرابع، مس
ــيوخاً يف  ــاًء وش ــاء اليمنيني أطفاًال ونس دم

ظل صمت دويل وأممي مخٍز.
ــدة  بعي ــاالت  االغتي ــذه  ه أن  إىل  ــت  ولف
ــدا أن  ــي .. مؤك ــع اليمن ــة املجتم ــن ثقاف ع
ــداء اليمن  ــا وغذاها أع ــة زرعه ــذه الثقاف ه
ــد العدائي لآلخر والتي  ومذاهبهم ذات البع
ــح والقتل لكل من  ــل إىل حد فتاوى الذب تص

يقف ضدهم أو يختلف معهم ملجرد الرأي.
ــتنكاره  ــب رئيس الوزراء عن اس وعرب نائ
ــديد لهذه الجريمة النكراء التي نفذتها  الش
أيادي الغدر بحق الشهيد العالمة عيدروس 
بن سميط.. معرباً عن أحر التعازي وأصدق 
املواساة ألرسة الشهيد وطالبه وذويه وكافة 

ــائًال  ــذا املصاب، س ــة تريم يف ه ــاء مدين أبن
ــع رحمته  الله العيل القدير أن يتغمده بواس
ــم أهله وذويه  ــيح جناته ويله ــكنه فس ويس

ومحبيه الصرب والسلوان.
اىل ذلك أدانت السلطة املحلية بمحافظة 
ــة عيدروس بن  ــة اغتيال العالم أبني جريم
عبد الله بن سميط .. داعية رشفاء الجنوب 

إىل الوقوف ضد اإلرهاب.
وقال محافظ أبني أحمد غالب الرهوي يف 
ــبأ) " بألم بالغ وحزن عميق  بيان تلقته (س
ــة عيدروس بن  ــهاد العالم تلقينا نبأ استش
سميط يف مدينة العلم والعلماء مدينة تريم 
ــوت اغتياال إرهابيا جبانا  بمحافظة حرضم
ــني  ــع والقوان ــان والرشائ ــة األدي ــه كاف تدين

واألعراف".
ــاء الجنوب  ــظ الرهوي رشف ــا املحاف ودع
وعلماءها ومثقفيها والشخصيات الوطنية 
ــازم وواضح ضد  ــاذ موقف ح ــة, إىل اتخ كاف
ــل  املحت ــن  م ــذى  واملغ ــتمر  املس ــاب  اإلره
ــمع من العالم الذي  وأعوانه عىل مرآى ومس
ــاهد تدمري اليمن أرضا وإنسانا وتاريخ,  يش
ــة  رشيف ــخصيات  وش ــاء  العلم ــال  واغتي

ووطنية لها صوتها وتصدح بالحق.
ــاة ألرسة  وعرب عن خالص العزاء واملواس
ــاء حرضموت  ــه ومحبيه وأبن ــهيد وذوي الش
ــائال املوىل  واليمن عموما يف هذا املصاب.. س
ــع الرحمة واملغرفة  عز وجل أن يتغمده بوس

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 
إىل ذلك أدانت السلطة املحلية بمحافظة 
ــل  ــان املتمث ــي الجب ــادث اإلرهاب ــني الح أب
ــهيد العالمة عيدروس بن عبد  باغتيال الش

الله بن سميط .
ــظ محافظة أبني أحمد غالب  وقال محاف
ــورة): بألم بالغ  ـــ (الث ــوي يف ترصيح ل الره
ــيخ  ــهاد الش وحزن عميق تلقينا نبأ استش
العالمة عيدروس بن سميط يف مدينة العلم 
ــم بمحافظة حرضموت  والعلماء مدينة تري
وأن هذه الجريمة تعد اغتياًال إرهابياً جباناً 
ــني  ــع والقوان ــان والرشائ ــة األدي ــه كاف تدين

واألعراف .
ــه الرهوي" نداء عاجل إىل العلماء  وووج
ــة  وكاف ــة  الوطني ــخصيات  والش ــني  واملثقف
الرشفاء يف املحافظات الواقعة تحت سلطة 
االحتالل السعودي اإلماراتي باتخاذ موقف 
ــتمر  ــذا اإلرهاب املس ــد ه ــازم وواضح ض ح
ــالل وأعوانها وعىل  ــذي تغذيه دول االحت ال
ــاهد  ــم الذي يش ــن العال ــمع م ــرأى ومس م
ــة  الوطني ــخصيات  ــاء والش العلم ــال  اغتي

واغتيال اليمن أرضا وإنسانا بدم بارد.

العيدروس: اغتيال بن سميط يعكس مدى العداء والحقد العيدروس: اغتيال بن سميط يعكس مدى العداء والحقد 
الدفين الذي يضمره األعداء للعلماء والشعب اليمنيالدفين الذي يضمره األعداء للعلماء والشعب اليمني

ــزاة ــاب والغ ــة االره ــزم لمقاوم ــد الع ــى ش ــة إل ــات الجنوبي ــاء المحافظ ــوة علم ــزاةدع ــاب والغ ــة االره ــزم لمقاوم ــد الع ــى ش ــة إل ــات الجنوبي ــاء المحافظ ــوة علم دع

حضرموت تودع شهيد الوطن العالمة بن سميطحضرموت تودع شهيد الوطن العالمة بن سميط

التقى عدداً من مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمةالتقى عدداً من مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة

صنعاء / سبأ :
ــس املجلس  ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال  التق
ــائخ بني  ــدداً من مش ــىل أمس ع ــيايس األع الس
الحارث بأمانة العاصمة من مختلف التكوينات 

السياسية.
ــارث  الح ــي  بن ــائخ  مش دور  ــاء  اللق ــش  ناق
ــع  م ــي  التعاط يف  ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
ــن بصورة  ــهدها اليم ــل التغريات التي يش مجم
ــميا  ــكل خاص ال س ــة العاصمة بش ــة وأمان عام
ــا خلفه  ــدوان والحصار وم ــتمرار الع ــل اس يف ظ
ــكل مبارش  ويخلفه من تداعيات كارثية أثرت بش

عىل مستوى حياة املواطن اليومية.
ــعادته  ــاء عرب الرئيس الصماد عن س ويف اللق
ــائخ وأبناء بني  ــيدا بدور مش ــذا اللقاء .. مش به
ــن يف مختلف  ــارث ووقوفهم إىل جانب الوط الح
ــي يواجه فيها  ــل وخاصة هذه املرحلة الت املراح
الوطن عدوانا سافراً منذ ما يقارب ثالث سنوات .

وقال " نحن حريصون عىل إصالح ذات البني 
ــة وخاصة يف  ــة الداخلي ــك الجبه وتعزيز تماس
ــداء اليمن ثغرة  ــى ال نرتك ألع ــذه املرحلة، حت ه
ــن خاللها إعاقة انتصارنا  أو مطمعاً، يتمكنون م
ــن  آم ــن  يم إىل  ــول  الوص يف  ــا  مرامين ــق  وتحقي

ومستقر ومستقل".
ــة  ــذه الصفح ــوي ه ــد أن نط ــاف " نري وأض
ــرغ بالكامل  ــج عنها لنتف ــة الفتنة وما نت ومرحل
ــدوان وأنتم  ــة الع ــي مواجه ــا وه ــم أولوياتن أله
ــتثنائية وتحتاج إىل  ــذه مرحلة اس ــون أن ه تعرف

رجال ومواقف استثنائية ".
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــد  وأك
ــن األحقاد  ــة جديدة بعيداً ع ــة فتح صفح أهمي
ــاوز  وتج ــض  البع ــا  بعضن ــاه  تج ــخصية  الش
ــؤزر عىل الغزاة  ــول إىل النرص امل ــاء للوص األخط

واملعتدين.
ــم  التالح ــز  تعزي ــىل  ع ــع  الجمي ــث  وح
ــع كالبنيان  ــون الجمي ــث يك ــاف، بحي واالصطف
ــار ذلك هو  ــد بعضه بعضا باعتب ــوص يش املرص
ــة العدوان وتجاوز كل  ــالح األقوى يف مواجه الس
ــا الوطن جراء ما تعرض  التحديات التي يمر به
ــة أعوام  ــدى ثالث ــىل م ــم ع ــن عدوان غاش ــه م ل
بالتزامن مع حصار شامل طال كل املنافذ الربية 

والبحرية والجوية.
ــود عباد إىل أن  ــار أمني العاصمة حم فيما أش

مشائخ بني الحارث لهم أدوار مرشفة يف الوقوف 
ــدوان  الع ــاوز  ــعيها لتج ــة وس الدول ــب  إىل جان
ــالل التضحيات التي  ــه الكارثية من خ وتداعيات

قدمها أبناء بني الحارث إىل مواجهة العدوان .
ــم  لتقدي ــتطيع  نس ــا  م كل  ــنعمل  "س ــال  وق
ــارث من خالل البدء  ــات ملديرية بني الح الخدم
يف تشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصحي 
ــادة اإلنارة يف  ــاعة، كما أنجزنا إع عىل مدار الس
ــتكمال إنارة بقية  ــوارع ونطمح إىل اس بعض الش

الشوارع ".

ــبيل  ــة تضافر الجهود يف س ــاد أهمي وأكد عب
الدفاع عن الوطن ورفد جبهات الرشف والبطولة 
ــود يف  ــز الصم ــاد لتعزي ــال والعت ــال والرج بامل

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــارث وقوفهم إىل  ــائخ بني الح بدورهم أكد مش
ــروف وخاصة يف  ــة يف مختلف الظ ــب الدول جان
ــمة التي يتعرض فيها اليمن  هذه املرحلة الحاس

لحرب شاملة طالت الحرث والنسل.
ــيكونون  ــاروا إىل أن أبناء بني الحارث س وأش
ــات القيادة  ــة لتوجيه ــة الصفوف تلبي يف مقدم

السياسية .. مباركني قرار العفو وإعالن التصالح 
والتسامح بني أبناء اليمن والذي سيكون له األثر 
ــري يف االنتصار عىل قوى العدوان وتحالفاته  الكب

املشبوهة.
ــس  ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال ــك التق إىل ذل
ــيايس األعىل عددا من مشائخ بني  املجلس الس
الحارث ومشائخ صنعاء بحضور أمني العاصمة 

حمود عباد.
ــا  ــر به ــي تم ــاع الت ــاء األوض ــتعرض اللق اس
ــامل وحصار  ــا تتعرض له من تدمري ش البالد وم

ــا يقارب  ــات الحياة منذ م ــال كل مقوم خانق ط
ــدوان بقيادة  ــل تحالف الع ــنوات من قب ثالث س
ــعودية واإلمارات، وجهود الدولة يف التعاون  الس
مع أبناء اليمن لتجاوز هذه املحنة التي أوصلت 
ــانية عرفتها البرشية يف  ــد إىل أكرب كارثة إنس البل

التاريخ املعارص.
ــيايس  ــس املجلس الس ــرب رئي ــاء أع ويف اللق
ــائخ بني الحارث ومشائخ  األعىل عن تقديره ملش
ــدوان منذ الوهلة  ــاء يف الوقوف يف وجه الع صنع
األوىل لشنه عدوانا غادرا يف 26 من مارس 2015م 

سيكمل السنة الثالثة خالل أيام قليلة .
ــف  ــع مختل ــاءات م اللق ــذه  ــار إىل أن ه وأش
ــخصيات االجتماعية  ــائخ والش ــات واملش املكون
تهدف يف املقام األوىل إىل بلورة رؤى عملية قابلة 
ــار املصالحة الوطنية  ــذ عىل الواقع يف إط للتنفي
ــا كانت  ــتثني أحدا مهم ــي ال تس ــاملة والت الش
ــة والفكرية، بما  ــية والثقافي ــه السياس انتماءات
ــهم يف تعزيز اإلخاء والتسامي عن تداعيات  يس

أحداث ديسمرب.
ــىل إصالح  ــاد الحرص ع ــد الرئيس الصم وأك
ــة الداخلية ..  ــك الجبه ذات البني وتعزيز تماس
ــة الجميع  ــيكون يف مصلح ــال " إن النرص س وق
ــتكون وباال عىل  ــمح الله س كما أن الهزيمة ال س

كل أبناء اليمن شماله ورشقه وجنوبه وغربه ".
ــة  الفتن ــام  أي ــوي  نط أن  ــد  نري  " ــاف  وأض
ــاره  ــتقبل باعتب ــات إىل املس ــا وااللتف وتداعياته
ــم وهو ما يجب أن نعمل جميعا من أجله ملا  األه

فيه مصلحة أبنائنا ".
ــد املداني وعضوا اللجنة  حرض اللقاءين خال
ــام خالد الرشيف  ــعبي الع ــة للمؤتمر الش العام

وناجي جمعان.
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