
صنعاء -سبأ
ــته أمس برئاسة  أقر مجلس النواب يف جلس
ــر  ــي تقري ــيل الراع ــى ع ــس يحي ــس املجل رئي
ــأن  لجنة التنمية والنفط والرثوات املعدنية بش
ــئ واملنافذ الربية  ــا امليداني للموان نتائج نزوله
ــد  ــك بع ــاء وذل ــدة والبيض ــي الحدي بمحافظت
ــال بنائب رئيس  ــب الحكومي ممث ــزام الجان الت
ــني مقبويل  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال

بتنفيذ ما ورد يف تقرير اللجنة من توصيات.
ــات الحكومة بتمكني رشكتي  وألزمت التوصي
ــترياد ورشاء  النفط والغاز من القيام بعملية اس
ــوق  ــا للس ــاز وتوفريه ــة والغ ــتقات النفطي املش
ــتمرة ومنحها الصالحيات  ــة بصورة مس املحلي

الكاملة وفقا لقانون إنشاؤهما.
كما أكدت التوصيات أن عىل الحكومة ممثلة 
ــي توفري  ــزي اليمن ــك املرك ــة والبن ــوزارة املالي ب
الضمانات البنكية الالزمة لرشكة النفط اليمنية 
ــترياد  ــة اليمنية للغاز بما يمكنها من اس والرشك
ورشاء املشتقات النفطية والغاز املنزيل املطلوبة 
ــرار الصادر  ــاء الق ــذا إلغ ــة، وك ــوق املحلي للس
ــوم الجمركية  ــأن رفع الرس ــن وزارة املالية بش م
ــة الواردة عرب  ــتقات النفطي املفروضة عىل املش
ــذ الربية بواقع (%100) وتمكني القاطرات  املناف
ــتقات النفطية من الدخول وبما  املحملة باملش
ــتقات  ــعار املش ــس إيجاباً عىل خفض أس ينعك

النفطية.
ــدة  كما حثت التوصيات الحكومة عىل مناش
ــفن  للس ــماح  الس رضورة  يف  ــدة  املتح ــم  األم

ــتقات النفطية  الكبرية املحملة بكميات من املش
لتفريغها يف منشآت رأس عيىس.

ولفتت التوصيات إىل رضورة تنفيذ توصيات 
ــة النفط  ــص رشك ــا يخ ــابقة فيم ــس الس املجل
ــة  ومعالج ــاز  للغ ــة  اليمني ــة  والرشك ــة  اليمني
دون  ــول  تح ــي  الت ــكاالت  واإلش ــالالت  االخت
ــا وموافاة مجلس  ــام املناطة بهم ــا بامله قيامهم
ــتوى تنفيذ  ــول مس ــر مفصل ح ــواب بتقري الن

ــذا التوصيات الواردة يف هذا  تلك التوصيات وك
التقرير.

ــتمع املجلس إىل تقرير  ــياق اس ويف ذات الس
ــب الحكومة  ــول طل ــة ح ــؤون املالي ــة الش لجن
ــوم الجمركية  ــاء مادة الغاز املنزيل من الرس إعف

والرضيبية وكافة العوائد وعمولة رشكة الغاز.
ــربرات طلب  ــباب وم ــر إىل أس ــار التقري وأش
ــوم  الرس ــن  م ــاز  الغ ــادة  م ــاء  إعف ــة  الحكوم

ــا تضمنته  ــا، وم ــة وغريه ــة والرضيبي الجمركي
ــة إىل ردود وإيضاحات  ــة، إضاف مذكرة الحكوم
وزارتي املالية والنفط واملعادن عىل استفسارات 
ــن الحيثيات  ــدد م ــىل ع ــة ع ــاؤالت اللجن وتس

واملربرات لطلب اإلعفاء من أهمها :
ــاء أزمة  ــية بإنه ــذ التوجيهات الرئاس - تنفي
ــادة الغاز املنزيل وكرس االحتكار الناتج  انعدام م
ــن رفض مالكي مقطورات وصهاريج الغاز من  ع

ــزيل للمحافظات الواقعة  إدخال مادة الغاز املن
تحت سيطرة الدولة بعد إقرار الحكومة توحيد 
سعر بيع اسطوانة الغاز بمبلغ ثالثة آالف ريال, 
ــوة التموينية بني  ــاع الفج ــن اتس ــا يحد م وبم
ــة مارب واالحتياج  الكميات الواردة من محافظ

الفعيل لتلك املادة.
ــاز  الغ ــطوانة  أس ــعر  س ــة  تكلف ــاع  ارتف  -
ــوم  ــاب الرس ــتوردة إذا ما تم احتس املنزيل املس
ــة والعوائد وعمولة الرشكة  الجمركية والرضيبي
ــعر  ــيصل س ــتوردة حيث س عىل الكميات املس
ــوايل (4) آالف ريال  ــطوانة الواحدة إىل ح األس
ما سينتج عنه فارق يف السعر وسيؤدي إىل نمو 

السوق السوداء من جديد.
ــزيل القادمة من  ــاض كميات الغاز املن - انخف
ــات الواقعة  ــارب إىل املحافظ ــر م/م ــة صاف رشك
ــة  للكثاف ــاة  ــة دون مراع الدول ــيطرة  ــت س تح
ــتخدامها  ــانية واس ــكانية والظروف اإلنس الس

كوسيلة من وسائل الحصار االقتصادي .
ــه عملية  ــات التي تواج ــتمرار الصعوب - اس
ــة  ــارب إىل بقي ــن م ــزيل م ــاز املن ــادة الغ ــل م نق
ــل نتيجة وجود  ــات وارتفاع تكلفة النق املحافظ
ــدد من القطاعات املتكررة يف كل من (العرقني  ع
ــتحواذ  ــع معييل) واس ــمس -مجم ــد الش -معب
ــرات والصهاريج  ــىل القاط ــار ع ــن التج عدد م

الخاصة بمادة الغاز .
ــادة الغاز يف ظل ثبات  ــادة الطلب عىل م - زي
ــار  اإلنتاج من رشكة صافر والناتجة عن االنتش
ــة  ــاز يف أمان ــات الغ ــات ومحط ــري للطرمب الكب

ــات األخرى حيث  ــة وعدد من املحافظ العاصم
ــرث من (180)  ــا يف أمانة العاصمة أك بلغ عدده
ــتحوذ عىل (900) ألف لرت  طرمبة ومحطة، تس
ــة املطلوبة  ــف الكمي ــزيل أي ضع ــن الغاز املن م
ــيارات  ــد أعداد الس ــة إىل تزاي ــة، باإلضاف لألمان
ــة  ــاز نتيج ــة بالغ ــالت العامل ــات والناق والباص
ــة ( البنزين  ــتقات النفطي ــعار املش ــاع أس ارتف

والديزل ) مقارنة بأسعار الغاز املنزيل .
ــة الغاز  ــة وتكلف ــر إىل كمي ــار التقري ــا أش كم
ــاء وإجمايل  ــل وبعد اإلعف ــتورد قب ــزيل املس املن
الرسوم الجمركية والرضيبية والعوائد املتوقعة 

عىل تلك الكميات.
ــني  والقوان ــات  الترشيع إىل  ــر  التقري ــت  ولف
ــوم  املطلوب تعديلها إلعفاء مادة الغاز من الرس
ــد وعمولة رشكة  ــة والعوائ ــة والرضيبي الجمركي
ــة من  ــه اللجن ــت إلي ــا توصل ــال عم ــاز، فض الغ

استنتاجات.
وقد أرجأ املجلس مناقشة التقرير إىل جلسة 

قادمة بحضور الجانب الحكومي املختص.
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض 
محرضه السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات 

أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.
ــة وزير الدولة لشؤون مجليس  حرض الجلس
ــه أبو  ــيل عبدالل ــور ع ــورى الدكت ــواب والش الن
ــد عبدالله  ــط واملعادن أحم ــة ووزير النف حليق
ــوم من  ــدراء العم ــوكالء وم ــن ال ــدد م دارس وع

املختصني يف الجهات ذات العالقة.

حث الجهات الحكومية المختصة على مخاطبة األمم المتحدة بالسماح للسفن بتفريغ المشتقات في منشآت رأس عيسىحث الجهات الحكومية المختصة على مخاطبة األمم المتحدة بالسماح للسفن بتفريغ المشتقات في منشآت رأس عيسى
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0303 أخبار وتقارير

أقر تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن نزولها للموانئ والمنافذ البرية:أقر تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن نزولها للموانئ والمنافذ البرية:

ــراء المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية ــركتي النفط والغاز من استيراد وش ــراء المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحليةمجلس النواب يوصي الحكومة بتمكين ش ــركتي النفط والغاز من استيراد وش مجلس النواب يوصي الحكومة بتمكين ش

صنعاء /سبأ
ــه عقبات  ــد عبدالل ــايض أحم ــر العدل الق ــد وزي تفق
ــم القايض محمد  ــئون التوثيق واملحاك ووكيل الوزارة لش
ــة رشق أمانة  ــل بمحكمة ونياب ــري العم ــي أمس س الديلم

العاصمة االبتدائية .
واطلع الوزير عقبات والوكيل الديلمي ومعهما رئيس 
ــة القايض أحمد يحيى رشف الدين ووكيل النيابة  املحكم
ــتوى األداء يف املحكمة  ــحاق، عىل مس القايض حمود إس

وأقسامها املختلفة.
ــة وزير  ــع عقد باملحكمة برئاس ــش اجتماع موس وناق
ــراء نقص  ــه املحكمة ج ــي تواج ــات الت ــدل، الصعوب الع
ــي واإلداري، إضافة إىل ما تعانيه املحكمة  الكادر القضائ
ــص يف بعض  ــذا نق ــب وك ــات واملكات ــق يف القاع ــن ضي م

التجهيزات التي تحتاجها املحكمة.
ــتعمل  ــدل أن الوزارة س ــر الع ــد وزي ــاع أك ويف االجتم
ــه املحكمة  ــي تواج ــكاليات الت ــة اإلش ــىل معالجة كاف ع
ــة ما يتعلق بنقص الكادر  وفقا لإلمكانيات املتاحة خاص
ــم املتطلبات  ــة إىل توفري أه ــي واإلداري، باإلضاف القضائ
ــا  ــة مهامه ــة ملمارس ــا املحكم ــي تحتاجه ــة الت الرضوري

القضائية.
ــدة للمحكمة، يهدف  ــني قيادة جدي ــار إىل أن تعي وأش
ــذ املهام  ــة وتنفي ــل املحكم ــة يف عم ــة نوعي ــداث نقل إلح
املوكلة إليها وذلك للقدرات والخربات القضائية واإلدارية 
التي تمتاز بها القيادة الجديدة .. داعياً إىل تكامل العمل 

بني قضاة املحكمة والكادر اإلداري.
ــي من  ــة وه ــة مقدس ــرب مهم ــاء يعت ــال " إن القض وق
ــىل رسعة إنجاز  ــدداً ع ــف األنبياء والعلماء " .. مش وظائ
ــجناء بحيث ال  ــة التي يقع عىل ذمتها س القضايا خاص

يظلون يف الحجز مدداً طويلة.
ــني باملحكمة عىل االضطالع  ــث وزير العدل العامل وح
ــة اإلدارية والحرص  ــل الرقاب ــؤولياتهم أمام الله قب بمس

عىل تحقيق العدالة.
ــوادر املحكمة يف  ــادة وك ــا نعول عىل قي ــاف " إنن وأض
ــيما  ــل هذه املحكمة يف مصاف املحاكم املتقدمة ال س جع
ــي تمثل حارض  ــاء القديمة الت ــع يف إطارها صنع وأنه يق

التاريخ واملستقبل ".
ــذه الزيارة  ــيتبع ه ــه س ــات إىل أن ــر عقب ــار الوزي وأش

ــاً أن تأتي الزيارة  ــم األداء .. متمني ــارات مماثلة لتقيي زي
ــاً يف املجالني  ــهدت املحكمة تغيرياً ملموس القادمة وقد ش

القضائي واإلداري.
ــهم  ــدد عىل رضورة إحداث تدوير وظيفي بما يس وش
ــاط العاملني يف املحكمة وإكسابهم خربات  يف تجديد نش
ــزز االرتقاء  ــي وبما يع ــم الوظيف ــال عمله ــة يف مج نوعي
ــب العدالة  ــة وتقري ــي وخدم ــل القضائ ــم يف العم بأدائه

للمواطنني خاصة يف ظل استمرار العدوان.

وزير العدل : سنعمل على معالجة كافة اإلشكاليات التي تواجه محكمة شرق األمانةوزير العدل : سنعمل على معالجة كافة اإلشكاليات التي تواجه محكمة شرق األمانة

التقى رئيس بعثة أطباء بال حدود الهولندية:التقى رئيس بعثة أطباء بال حدود الهولندية:

صنعاء / سبأ
ــيايس  ــار الس ــني العزي أمس املستش التقى نائب وزير الخارجية حس

بمكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن ايمن مكي.
ــود املبذولة من قبل املبعوث األممي  ــة الجه وجرى خالل اللقاء مناقش
مارتن غريفيث للوصول إىل حل سلمي يضمن توقف العدوان عىل اليمن.
ــب املبعوث  ــة من جان ــة بالجهود املبذول ــر الخارجي ــب وزي ــب نائ ورح

الخاص للوصول إىل سالم عادل ومرشف يضمن وحدة اليمن واستقراره.
ــتمرة من قبل تحالف العدوان  وأكد نائب الوزير أن هناك محاوالت مس
ــاحل الغربي  ــتمرار التصعيد يف الس ــالم من خالل اس ــة عملية الس لعرقل

الذي ال يخدم جهود التسوية التي تبذلها األمم املتحدة.
ــتجدات فيما يتعلق بالجهود  ــدم أيمن مكي رشحاً عن آخر املس فيما ق
ــية شاملة.. معرباً  ــوية سياس التي يبذلها املبعوث األممي للوصول إىل تس

عن الشكر لجهود حكومة اإلنقاذ تجاه عملية السالم.
ــني العزي أمس، رئيس  من جانب آخر التقى نائب وزير الخارجية حس

بعثة منظمة أطباء بال حدود الهولندية روبرت أونس.
ــة الوضع الصحي يف اليمن وتفاقم األوضاع  وجرى خالل اللقاء مناقش
ــاع الصحي ككل جراء  ــات التي يواجهها القط ــانية يف ظل الصعوب اإلنس

العدوان والحصار.
ــكر لرئيس البعثة عىل الجهود التي  وعرب نائب وزير الخارجية عن الش
ــات.. مؤكدا عىل رضورة تضافر جهود  ــا املنظمة يف مختلف املحافظ تبذله

املنظمات للتخفيف من األوضاع الصحية املتفاقمة.
ــة اإلنقاذ عىل  ــكر لحكوم ــرب رئيس البعثة روبرت أونس عن الش فيما ع
ــهيالت التي تقدمها لتسهيل عمل املنظمة .. مستعرضا أهم ألعمال  التس

التي قامت بها املنظمة خالل الفرتة املاضية.

نائب وزير الخارجية يناقش مع مستشار المبعوث األممي جهود التسوية السياسية في اليمننائب وزير الخارجية يناقش مع مستشار المبعوث األممي جهود التسوية السياسية في اليمن

مناقشة نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةمناقشة نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الثورة / ماجد الكحالني    
ــاء اجتماع  ــس بصنع ــد أم عق
ــة وزير االتصاالت  ــع برئاس موس
وتقنية املعلومات املهندس مسفر 
ــس الجهاز  ــه النمري ورئي عبد الل

عيل العماد.
ــم  ــذي ض ــاع ال ــش االجتم ناق
ــح  ــاالت مصل ــر االتص ــب وزي نائ
ــاز  الجه ــس  رئي ــب  ونائ ــر  العزي
ــري ووكالء  ــى القم ــزي يحي املرك
الوزارة والجهاز، النتائج النهائية 
ــتثنائية  االس ــة  باملهم ــة  الخاص
ــاز ملراجعة  ــا الجه ــام به ــي ق الت
ــوارد وزارة االتصاالت  إيرادات وم
ــن العام الجاري  للنصف األول م

.2018
ــد من  ــر العدي ــن التقري وتضم
ــة والهامة التي  ــج االيجابي النتائ
ــة العامة  ــد الخزين ــأنها رف من ش
ــتحقة  للدولة باملوارد العامة املس
ــت يف املبالغ  ــي تمثل ــا، والت قانون
ــتحقة واملتأخرة عن السداد  املس
ــال  النق ــف  الهات رشكات  ــىل  ع
ــفارات  وغريها من املنظمات والس
ــة  واألجنبي ــة  املحلي ــات  والجه
ــرتددات  ــوم ال ــور ورس ــل أج مقاب
ــال عن  ــة فض الراديوي ــزة  واألجه
ــة  ــتحقة عىل املؤسس املبالغ املس
ــل أجور  ــة لالتصاالت مقاب العام
ــت، وغرامات  ــم الهاتف الثاب ترقي
ــداد  ــىل التأخري يف س ــري ع التأخ
أجور الرتقيم عىل رشكات الهاتف 

الثابت.
ــره  تقري يف  ــاز  الجه ــني  وب
ــات  املخالف ــن  م ــد  العدي ــود  وج
ــي تمخض عنها  ــاوزات الت والتج
ــة باهظة كانت  ــدار مبالغ مالي إه
ــتفيد منها الخزينة العامة  ستس
ــق  يتعل ــا  م يف  ــا  ومنه ــة،  للدول
ــوزارة مع بعض رشكات  بتعامل ال
ــص  يخ ــا  م يف  ــال  النق ــف  الهات
ــذا  وك ــص،  والرتاخي ــات  االتفاقي
ــذ  ــة يف تنفي ــة الحاصل االزدواجي
املهام واالختصاصات بني الوزارة 
ــاالت  لالتص ــة  العام ــة  واملؤسس
وعدم القيام بإصدار الئحة خطة 
ــرار  ــب ق ــة بحس ــم الوطني الرتقي
مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 
ــا إال بعد  ــم إصداره ــم يت 2005 ول

عام 2016.
ــن  ضم ــاز  الجه ــد  أك ــا  كم

ــرض وتحديد  ــدم ف ــه ع مالحظات
ــتخدام  باس ــة  الخاص ــوم  الرس
ــة  الرداويوي ــزة  ــرتددات واألجه ال
ملحطات اإلذاعات الخاصة، وكذا 
ــات  ــة بالغرام ــدار الئح ــدم إص ع
ــىل رشكات الهاتف  ــزاءات ع والج
ــفارات  والس ــات  واملنظم ــال  النق
ــة  واألجنبي ــة  املحلي ــات  والجه
ــداد أجور ورسوم  املتأخرة عن س

الرتددات واألجهزة الردايوية.
ــر  وزي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــات  املعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص
ــع الجهاز  ــىل العمل م الحرص ع
ــبة  واملحاس ــة  للرقاب ــزي  املرك
لتعزيز الشفافية يف عملية الرقابة 

لجميع الجهات الحكومية.
ــار إىل أن وزارة االتصاالت  وأش
ــباقة  وتقنية املعلومات كانت الس
ــاز  الجه ــع  م ــة  رشاك ــل  عم يف 
ــاء .. مبينا  ــق التكامل البن لتحقي
ــن  اليم يف  ــاالت  االتص ــاع  قط أن 
ــن قبل  ــرية م ــرة كب ــرض ملؤام يتع
ــتهدف الكثري  ــذي اس ــدوان ال الع
يف  ــات  واملحط ــنرتاالت  الس ــن  م
بقصفها  الجمهورية  ــات  محافظ
ــرية  ــت أرضار كب ــا وألحق وتدمريه

عليها.
ــدوان منع منذ  ولفت إىل أن الع
أول يوم له من دخول التجهيزات 
ــاالت،  لالتص ــة  العام ــة  للمؤسس
ــاريع  ــف جميع املش ــا أوق ــو م وه
ــال  وأعم ــاالت  باالتص ــة  الخاص
ــبكات والتي  الصيانة لجميع الش

انتهت أعمارها االفرتاضية.
إىل  ــري  النم ــر  الوزي ــرق  وتط
ــة  الوهمي ــاالت  االتص ــاريع  مش

ــدن ومنها رشكة  ــق يف ع التي أطل
ــي تعمد عىل تدمري  عدن نت والت
ــاالت  االتص ــاع  قط ــطري  وتش
ــرادات  إي ــل  وتحوي ــن  اليم يف 
ــات  جه ــح  لصال ــاالت  االتص

خارجية.
ــار رئيس الجهاز  من جانبه أش
ــبة عيل  ــزي للرقابة واملحاس املرك
ــي  الت ــاءات  اللق أن  إىل  ــاد  العم
ــني  ــع املختص ــاز م ــا الجه عقده
ــاالت ملراجعة موارد  بوزارة االتص
الوزارة يأتي انطالقا من املسؤولية 
ــق الجهاز تنفيذا  امللقاة عىل عات
الدستورية  واختصاصاته  ملهامه 

والقانونية .
ــل  ــز التكام ــة تعزي ــد أهمي وأك
ــات  ــوزارة والجه ــاز وال ــني الجه ب
ــني  تحس ــل  يكف ــا  بم ــرى  األخ
ــة العامة  ــرادات ورفد الخزين اإلي
ــة ومواجهة  ــة باملوارد العام للدول
ــة والرضورية  ــات الحتمي املتطلب
لتسيري أعمال الدولة االستثنائية 
ــل األوضاع الراهنة  والطارئة يف ظ

التي تمر بها البالد .
ــة  أهمي إىل  ــاد  العم ــار  وأش
ــاز بإيجابية  ــع الجه ــي م التعاط
ــازات  انج ــق  لتحقي ــفافية  وش
أداء  ــر  ــيل وتطوي العم ــع  الواق يف 
الحكومية..  الوزارات واملؤسسات 
ــىل العمل وفق  ــدا الحرص ع مؤك
ورضورة  ــة  وأتمت ــبكي  ش ــام  نظ
االليكرتونية  ــة  للحكوم ــال  االنتق
ــس لتصيد  ــاز لي ــل الجه وأن عم
ــىل  ع ــل  العم ــا  وإنم ــاء  األخط
ــوارد  امل ــة  وتنمي األداء  ــني  تحس

املستحقة للدولة.

ــص الجهاز املركزي  هذا وخص
ــته  جلس ــبة  واملحاس ــة  للرقاب
املغلقة مع قيادة وزارة االتصاالت  
ــات  املالحظ ــة  بقي ــتعراض  الس
ــي  ــاوزات الت ــالالت والتج واالخت

أسفرت عنها عملية املراجعة.
ــزي للرقابة  ــاز املرك وكان الجه
ــن  ــد دش ــاء ق ــبة بصنع واملحاس
ــه  ــايض برنامج ــر امل ــع فرباي مطل
ــز دور الجهاز  ــتثنائي لتعزي االس
ــوارد الدولة  ــة م ــي يف تنمي الرقاب
2018م  ــو  يوني  – ــارس  م ــرتة  للف
ــة  الدول ــوارد  م ــة  تنمي ــدف  يه
ــن  م ــرادات  اإلي ــرة  دائ ــعة  وتوس
ــاز ملهامه  ــالل تعزيز دور الجه خ
ــارية املخططة  الرقابية واالستش
ــم كفاءة  ــدف تقيي ــة به واملدروس
ــة يف مجال  ــل الرقاب ــدة مح الوح
ــة  اإليرادي ــطتها  أنش إدارة 
ــن إيراداتها  وتنميتها والتحقق م
ــليمة وفقا  ــا بصورة س وتحصيله
ــرارات  والق ــح  واللوائ ــني  للقوان

النافذة.
إىل  ــج  الربنام ــدف  يه ــا  كم
ــدة  الوح ــد  توري ــن  م ــق  التحق
ــدى  ل ــابها  حس إىل  ــا  إليراداته
ــي والتزامها  اليمن البنك املركزي 
ــة  الدول ــتحقات  مس ــاب  باحتس
ــارك والزكاة  ــب والجم من الرضائ
إىل  ــة  باإلضاف ــة،  قانوني ــورة  بص
ــدم  ــاري وع ــاق الج ــيد اإلنف ترش
تبديدها واالقتصار عىل النفقات 

الرضورية.
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