
ــات أعمال  ــواب عقد جلس ــل مجلس الن واص
ــدور االنعقاد  ــدورة الثانية ل ــرتة الثانية من ال الف
ــس  ــة رئي ــس برئاس ــرش أم ــث ع ــنوي الثال الس

املجلس األخ يحيى عيل الراعي.
ــس إىل رسالة  ــة استمع املجل ــذه الجلس ويف ه
ــى عيل الراعي املوجهة  رئيس املجلس األخ يحي
ــذي لصندوق النقد الدويل  إىل املدير العام التنفي

كريستني ال غارد، فيما ييل نصها :
ــابقة إليكم بخصوص  ــا الس ــاً بمذكراتن إلحاق
نقل البنك املركزي اليمني إىل مدينة عدن والتي 

أوضحنا فيها ما ييل:
أوال: عدم مرشوعية نقل املركز الرئييس للبنك 
ــاء إىل مدينة عدن  ــة صنع ــن العاصم ــزي م املرك
ــور الجمهورية  ــل مخالفة لدست ــة النق ألن عملي
ــة  االقتصادي ــات  واالتفاقي ــق  واملواثي ــة  اليمني
ــنة  ــون البنك املركزي رقم (14) لس الدولية وقان
ــن قانون البنك  ــث تنص املادة (4) م 2000م حي
ــة صنعاء  ــيس للبنك مدين ــز الرئي ــون املرك أن يك
ــيري أعماله داخل الجمهورية وخارجها وأن  لتس
ــدن يحتاج إىل  ــيس إىل مدينة ع ــل املركز الرئي نق
صدور قانون من مجلس النواب واملجلس لم يقر 

قانوناً بهذا الخصوص.
ثانيا: البنك املركزي اليمني كان يمارس عمله 
ــل مع كل  ــة يف التعام ــة تام ــة وحيادي باستقاللي

ــرصف مرتبات  ــز وكان يقوم ب ــراف دون تميي األط
ــع  جمي يف  ــة  العام ــة  الوظيف ــبي  منتس ــع  جمي
ــة ويحافظ عىل  ــة اليمني ــات الجمهوري محافظ
ــام العمالت  ــة أم ــة الوطني ــرار رصف العمل استق
ــة  واألساسي ــة  الغذائي ــواد  امل ــر  ويوف ــة  األجنبي

والوقود لجميع املواطنني اليمنيني.
ــات  ــن جميع املؤسس ــم وم ــا منك ــا: طلبن ثالث
ــل مع قرار نقل نشاط  املالية الدولية عدم التعام
ــؤدي إىل عدم  ــه سي ــدن كون ــة ع ــك إىل مدين البن
ــاه صندوق  ــذ تعهداتها تج ــن بتنفي ــزام اليم الت

النقد واملؤسسات املالية األخرى.
ــدف إىل االستحواذ  ــا أوضحنا أن القرار يه كم
ــة  النقدي ــة  بطباع ــة  املتعلق ــات  الصالحي ــىل  ع
ــات النقدية خارج إطار  ــدام تلك املطبوع واستخ
ــداف أخرى  ــزي لتحقيق أه ــة البنك املرك سياس
ــالء عىل  ــهيل االستي ــكرية وتس ــة وعس سياسي
ــة وعائدات النفط والغاز والترصف  إيرادات الدول
ــة ورقابة األجهزة  ــن الرقابة الربملاني ــا بعيدا ع به

الرقابية األخرى.
ــك املخاوف التي  ــدم االلتفات إىل تل ونظرا لع
أبديناها لكم يف رسائلنا السابقة لحماية الشعب 
اليمني من نتائجها الكارثية فأن ذلك قد أدى إىل 

اآلتي:
ــة واليته وبدعم  ــادي املنتهي ــة ه 1 - أن حكوم

ــت بطباعة أكرث من  ــعودية واإلمارات قام من الس
ــة دون غطاء  ــة الوطني ــال من العمل ــون ري تريلي
ــة املزيد  ــعى لطباع ــة وتس ــري قانوني ــورة غ وبص
ــذه الخطوة انهيار كبري لقيمة العملة  ونتج عن ه
ــالت األجنبية وبشكل مخيف  الوطنية أمام العم
ــة والوقود  ــواد الغذائي ــاع أسعار امل ــايل ارتف وبالت
ــني عىل  ــدرة املواطن ــاوزت ق ــة تج ــام قياسي بأرق

ــه كارثة  ــي يواج ــن اليمن ــح املواط ــرشاء فأصب ال
ــم, أكدتها  ــا مثيل يف العال ــبق له ــانية لم يس إنس
تقارير الهيئات واملنظمات الحقوقية واإلنسانية 
ــادي املنتهية  ــىل أن حكومة ه ــالوة ع ــة ع الدولي
واليته تستخدم العملة املطبوعة لرشاء العمالت 
األجنبية وسحبها من السوق اليمنية ونقلها إىل 
ــتهدف  ــارج اليمن يف إطار عملية ممنهجة تس خ

ــمع  ــب اليمني جوعا عىل مرأى ومس ــل الشع قت
من املجتمع الدويل ومجلس األمن واألمم املتحدة 

وكل املنظمات اإلنسانية الدولية.
ــف  ــادي ودول التحال ــة ه ــت حكوم 2 - استول
عىل عائدات النفط والغاز التي كانت تمثل نسبة 
تصل إىل نحو %80من املوارد العامة للجمهورية 
ــدات الرضائب  ــا استولت عىل عائ ــة .. كم اليمني
ــق واملنافذ التي  ــارك املتحصلة من املناط والجم
ــاعدات  ــا دول التحالف وكذا املس ــيطر عليه تس
ــتويل عىل نحو  واملنح الدولية حتى أصبحت تس
ــة  ــة اليمني ــوارد الجمهوري ــايل م ــن إجم %90 م
ــات موظفي  ــم تقم برصف مرتب ــع ذلك فإنها ل وم
ــات الجمهورية  ــة يف كافة محافظ ــة العام الخدم
ــد نقل نشاط  ــا بذلك عن ــا اللتزامه ــة وفق اليمني

البنك املركزي إىل مدينة عدن.
ــك املركزي  ــة يف البن ــة املرصفي ــم العملي 3 - تت
ــلطة الترشيعية  ــرع عدن دون أية رقابة من الس ف
ودون أية محاسبة من األجهزة الرقابية املختصة 
ــع العلم أن حكومة هادي موجودة خارج اليمن  م
ــل أرايض الجمهورية  ــك أي سلطة داخ وال تمتل
اليمنية وأن مدينة عدن تعيش حالة من الفوىض 
ــات  الجماع ــار  انتش ــبب  ــرار بس ــدم االستق وع

املسلحة أمثال داعش والقاعدة.
ــة  ــواب يف الجمهوري ــس الن ــأن مجل ــه ف وعلي

ــم القانوني  ــام بواجبك ــل منكم القي ــة يأم اليمني
واإلنساني تجاه الشعب اليمني وذلك من خالل:

أ- إلزام حكومة هادي املنتهية واليته بالتوقف 
ــة التي تمثل  ــة العملة الوطني ــل عن طباع الكام
ــة  ــة بالغ ــق أرضاراً مأساوي ــا ألح ــال إجرامي عم

باملواطن اليمني أوصله إىل مستوى املجاعة.
ــك املركزي  ــادة نشاط البن ــل عىل إع ب- العم
ــوم  ليق ــاء  ــة صنع بالعاصم ــيس  الرئي ــره  مق إىل 
ــاء الجمهورية  ــه يف خدمة املواطنني يف أنح بعمل
ــىل النحو الذي كان يقوم به  باستقاللية كاملة ع
ــل نقله إىل عدن ومنها رصف مرتبات املواطنني  قب

يف كافة محافظات الجمهورية.
ــق بوزارة  ــام مواضيع تتعل ــس إم ووقف املجل
ــة، وأقر  ــوازات الدبلوماسي ــة حول الج الخارجي
ــع املختصني  ــور وزير الخارجية م املجلس حض
ــبت  ــا يوم الس ــي سيعقده ــس الت ــة املجل جلس

القادم املوافق 13 أكتوبر 2018م وذلك لإليضاح.
ــة  الدائم ــان  اللج ــس  املجل ــث  ح ــك  ذل إىل 
ــة دراسة وإنجاز املوضوعات  للمجلس عىل رسع
ــا إىل املجلس يف أرسع وقت  املحالة إليها وإنزاله

ممكن.
ــته باستعراض  وكان املجلس قد استهل جلس
ــابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله  محرضه الس

صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.
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سگرتريو التحرير

ــى مدير صندوق  ــالة رئيس المجلس إل ــتمع لرس ــى مدير صندوق مجلس النواب يس ــالة رئيس المجلس إل ــتمع لرس مجلس النواب يس
ــك المركزي من صنعاء ــأن آثار وتداعيات نقل البن ــك المركزي من صنعاءالنقد الدولي بش ــأن آثار وتداعيات نقل البن النقد الدولي بش

صنعاء - سبأ
أوىص املؤتمر العلمي األول لالرتقاء بالعمل املؤسيس 
يف ضوء عهد اإلمام عيل ملالك بن األشرت، يف ختام أعماله 
ــات املؤتمر  ــة تنفيذ مخرج ــة ملتابع ــس بتشكيل لجن أم
وتوصياته واستقبال الدراسات والبحوث للفرتة القادمة.

ــذي نظمته عىل مدى  ــب املشاركون يف املؤتمر ال وطال
ــي بالتعاون مع عدد من  ــة أيام دائرة التعليم الجامع ثالث
ــن األكاديميني  ــة م ــة كوكب ــة، بمشارك ــات اليمني الجامع
والباحثني والعلماء والقيادات اإلدارية والفنية ملؤسسات 
ــات  املؤسس يف  ــات  الدراس ــوث  البح ــه  بتوجي ــة،  الدول

البحثية نحو أولويات التنمية واإلصالح املؤسيس.
ــي  ــر العلم ــز املؤتم ــات رضورة تركي ــدت التوصي وأك
ــاث علمية لتشخيص  ــداد دراسات وأبح الثاني عىل إع
ــات يف ضوء  ــول ومعالج ــم حل ــات وتقدي ــع املؤسس واق
ــع الباحثني  ــىل أهمية تشجي ــد .. مشددة ع ــة العه وثيق
ــول وثيقة  ــوث ودراسات ح ــات عىل إجراء بح باملؤسس
ــليط  ــة وتس ــز يف الوثيق ــاالت التمي ــار مج ــد وإظه العه
ــدوات  ــرات والن ــف املؤتم ــا وتكثي ــىل مبادئه ــوء ع الض
ــني  ــاد واملضام ــول األبع ــاش ح ــات النق ــة وحلق العلمي

الداللية للوثيقة.
ــة  ــج ثقافي ــم برام ــات بتصمي التوصي ــت  ــا طالب كم
تستهدف البناء الروحي واإليماني ملنتسبي املؤسسات 
ــن للعمل يف  ــم املتقدي ــة وتقيي ــام اإلداري ــاء بامله واالرتق
ــم العهد يف  ــادئ وقي ــني مب ــة تضم ــات وإمكاني املؤسس

املناهج الدراسية.
ــة تطبيق النظام  ــات إىل ترسيخ ثقاف ــت التوصي ودع
والقانون وقيم العدالة واملساءلة وتكافؤ الفرص وتطبيق 
ــىل الجميع وتحقيق مبدأ النزاهة  مبدأ الثواب العقاب ع
ــر فيها القدرة  ــداد قيادات تتواف ــة إىل جانب إع الشفافي
ــوالء  ــز ال ــهم يف تعزي ــتقبلية تس ــة مس ــم رؤي ــىل رس ع
ــة التعليمية يف ضوء  ــج الرتبوي ــيس وتطوير املناه املؤس

العهد.
ــة للنهوض  ــة وطني ــي إسرتاتيجي ــىل تبن وشددت ع
ــة تعتمد مضامني  ــات الدول بالعملية اإلدارية يف مؤسس

ــلطة  ــة من مرجعيات الس ــار الوثيق ــة العهد واعتب وثيق
ــع املظالم  ــاف ورف ــة اإلنص ــل دور هيئ ــة وتفعي القضائي
وإعادة النظر يف قانون السلطة القضائية النافذ، وإدراج 
ــن مقررات كليات الرشيعة والقانون واملعهد  الوثيقة ضم

العايل للقضاء.
ــىل رضورة االستفادة من وثيقة  ــث البيان الختام ع وح
ــالح وتطوير نظام  ــه وجهه يف إص ــد اإلمام عيل كرم الل عه
املالية العامة يف اليمن والجهاز املرصيف والبنكي والسياسة 
ــدى العاملني  ــاء الرقابة الذاتية ل ــة والرتكيز عىل بن النقدي

بمؤسسات الدولة إلنجاح وسائل الرقابة األخرى.
ــوبية والوساطات  كما حث عىل معالجة ثقافة املحس
ــدوان يف حكم  ــه يف صف الع ــن يضع نفس ــار كل م واعتب
ــها  ــادئ العالقات الدولية التي أسس ــدو وتطبيق مب الع
ــع تعرض  ــانية ومن ــة اإلنس ــظ الكرام ــيل وحف ــام ع اإلم

اإلنسان ألي انتقاص أو استهانة بكرامته.
ــدداً من أوراق  ــش يف اليوم الثالث ع ــان املؤتمر ناق وك
ــس جامعة إب الدكتور طارق  العمل العلمية برئاسة رئي
ــياغي والدكتور  ــوب وعضوية الدكتور سامي الس املنص

خالد الذماري، تمحورت حول الجانب السيايس.
ــن وكيل وزارة  ــة األوىل املقدمة م ــت الورق ــث تناول حي

ــد العزيز الشعيبي  املضمون  ــم العايل الدكتور عب التعلي
السيايس للسياسات واملسؤوليات العامة لرسالة اإلمام 
ــة مبادئ  ــت الثاني ــا استعرض ــرت" فيم ــك األش ــيل ملال ع
ــد مقدمة من  ــها يف ضوء العه ــة وأسس ــات الدولي العالق

الدكتور عبدالله دوام.
ــيايس  الس ــي  الوع إىل  ــة  الثالث ــة  الورق ــت  وتطرق
ــة من الدكتور  ــاء الدولة يف العهد مقدم ــة بن وإسرتاتيجي
ــة الرابعة املقدمة من  ــدي الرازحي، فيما ركزت الورق حم
ــة نوال حميد، عىل آلية اختيار ويل األمر لبطانته  الباحث

يف ضوء العهد.
ــذي استمر ثالثة أيام 30 ورقة عمل  وناقش املؤتمر ال
ــاور" اإلدارية، واالقتصادية،  ودراسة علمية شملت املح
ــة واملحور  ــة واالجتماعي ــة، والرتبوي ــة والرقابي القضائي
السيايس بهدف املساهمة يف التعريف بالرتاث اإلسالمي 
ــة التعليمية  ــه يف العملي ــة االستفادة من الحضاري بغي

والبحثية يف مؤسسات التعليم العايل والفني.
ــني والجهات  ــم املشارك ــم تكري ــام ت ــل االختت ويف حف
ــدروع  وال ــة  التقديري ــادات  بالشه ــة  واملشارك ــة  الداعم

التذكارية.
تصوير/فؤاد الحرازي

اختتام أعمال المؤتمر العلمي األول لالرتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاءاختتام أعمال المؤتمر العلمي األول لالرتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء

تقرير/ إبراهيم الوادعي 

ال تزال قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال 
ــة بالده،  ــه قنصلي ــا عقب دخول ــي يف تركي خاشقج
ــة، وتتجه  ــزة الفضائي ــات التلف ــىل شاش ــل ع تتفاع
ــوء الحديث عن  ــو إثبات انه قتل يف ض األحداث نح
ــعودية يف  ــال اىل القنصلية الس ــق اغتي ــول فري وص

إسطنبول.
ــعودية إهانات  ــى فيه الس ــت الذي تتلق ويف الوق
ــب، فهي ربما تفضل  ــاوزت حد الوقاحة من ترام تج
ــول خاشقجي حتى  ــي ح ــط اإلعالم ــرار اللغ استم
ــة امللك  ــرار يف إهان ــدم االستم ــاع ترامب بع ــم إقن يت
السعودي علنا وجعل ذلك عماد حملته االنتخابية 

النصفية.
يشري متابعون إىل أن سياق التعامل الرتكي يوحي 
ــب يف خيار عقد صفقة تدعم  بأن إسطنبول قد تذه
ــات جمة بلغت  ــذي يعيش صعوب ــا اقتصادها ال به
ــتثمر بـ 250 ألف  ــية الرتكية ملن يس ــد بيع الجنس ح
ــا، يف نهاية األمر هو ليس من مواطنيها،  دوالر يف تركي
ــوا أو أخفوا  ــات اآلالف قتل ــن يضيف شيئا إىل مئ ول
ــا يف سوريا والعراق وبتعاون سعودي تركي إذا  قرسي
ــار سماح تركيا لوفد أمني قدم  ما أخذنا بعني االعتب

عىل طائرة خاصة يف يوم اختفاء خاشقجي.
ــور  ــارة إىل أم ــن اإلش ــي يمك ــة خاشقج يف قضي
ــة يف ظل انشغال  ــت أو لم تنل حقها من التغطي غاب

ــن خاشقجي، أحي هو  ــؤال وحيد أي الفضائيات بس
أم ميت؟: 

أوًال: لم يشفع لخاشقجي تأييده القوي لعاصفة 
ــرتة الحرب  ــادات لطول ف ــان وجه انتق ــزم وإن ك الح
ــعودية  ــرا، ويف ذلك عربة ملواطني الس يف اليمن مؤخ
ــن بأن  ــىل اليم ــدوان ع ــدون الع ــون يؤي ــن ال يزال مم
ــع لهم، آالف  ــعودية لن يشف ــياسات الس ــد الس تأيي
ــدروا الفتاوى حاليا يقبعون خلف  املشائخ ممن أص

السجون، ومئات من معتقيل الرأي.
ــن  ــغ م ــعودي بل ــام الس ــي: أن النظ ــر الثان  األم
ــل كلمة  ــادرا عىل تحم ــد ق ــث لم يع ــة بحي الهشاش
ــه كمعارض،  ــا وصف ــودي نفى دوم ــن سع ــن مواط م
ــم دون تغيري فقط يطلب بعض  ويؤيد النظام الحاك

اإلصالحات.
ــعودية تتماهى يف  ــر الثالث: أن العقيدة الس واألم
ــرف باإلسالم  ــي إنهاء ما ع ــة، وه ــدة اإلماراتي العقي
ــيايس، والذي قام عليه النظام السعودي بزواج  الس
ــد عبد الوهاب وامللك عبد العزيز  املصلحة بني محم
ــي بوضوح عىل  ــدث بذلك خاشقج ــود، وتح آل سع
ــر، وقد يكون ذلك  ــاة العربي اململوكة لقط شاشة قن
ــه أو إخفائه، يميض  ــت لقتل ــد األسباب التي دع أح
ــن زايد بوضوح كامل يف اإلجهاز عىل تنظيم  محمد ب
ــت الطاولة محمد  ــدويل، ويفعل ذلك تح ــوان ال اإلخ
ــق الرغبة  ــان إال وف ــا ال يتحرك ــان، وكالهم ــن سلم ب

األمريكية قطعا.

ويف ظل املعلومات الجديدة التي أدلت بها النائبة 
ــوال يعقوبيان حول قضية احتجاز رئيس  اللبنانية ب
ــري، واعرتفت  ــي املكلف سعد الحري ــوزراء اللبنان ال
ــل معتقال وكان يقول ما  ــا بأن الحرير كان بالفع فيه
ــعودي  ــه، وأمام هذا النظام الس ــه عليه إرادت ال تملي
ــه فيختطفهم كمجرمني  ــتأمن عىل مواطني غري املس
ويغضب من السؤال عنهم، لنا أن نتساءل عن وضع 
القادة السياسيني اليمنيني الذين ذهبوا اىل الرياض 
ــني دلف اىل  ــي ح ــل خاشقج ــم كما فع ــىل قدميه ع
القنصلية السعودية يف تركيا ، وإن كنا نختلف معهم 
ــأل هل يمكنهم السفر خارجا،  لخيانتهم بلدهم، نس

أم هم يف حقيقة االمر معتقلون يف الرياض؟
وهل عىل قادة حزب اإلصالح، الحزب الذي حمل 
ــن وقدم اآلالف من  ــوزر األكرب يف العدوان عىل اليم ال
ــعودية، أن يقلقوا يف ظل غرام بن  ــه خدمة للس شباب
سلمان وبن زايد بالتخلص من كل عذول ويف مقدمة 

أولئك االخوان.
 هل عىل اليدومي واآلنيس ان يتحسسوا رقابهم، 
ــتبعدا، ماسيفرق  ــس مس ــم فعل ذلك.. لي ــل عليه ه
ــاء  ــو أن صنع ــي ه ــع خاشقج ــن وض ــألة ع يف املس
ــم، وان أنصار  ــاب دمائه ــىل حس ــن تعقد صفقة ع ل
ــن ورطتهم التي  ــم للخالص م ــه سيكونون مالذه الل
ــعد الحريري حليف  ــهم فيها أسوة بس اوقعوا أنفس
ــني عام حزب الله  ــعودية ، والذي نجا بفضل ام الس

السيد نرص الله الذي انقذه من ايدي السعوديني  .

على مرتزقة العدوان في الرياض أن يتحسسوا رقابهم على مرتزقة العدوان في الرياض أن يتحسسوا رقابهم 

السعوديه ال تتورع عن قتل مواطنيها وتغييب السعوديه ال تتورع عن قتل مواطنيها وتغييب 
حلفائها في نهاية المطافحلفائها في نهاية المطاف

صنعاء/سبأ
 قام رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
ــس هيئة  ــه رئي ــل ومع ــى املتوك ــد يحي أحم
ــي القايض يحيى العنيس  التفتيش القضائ
ــة االستئناف  ــة لشعب ــارة تفقدي ــس، بزي أم
ــة  ــة االبتدائي ــة التجاري ــاري واملحكم التج

بأمانة العاصمة.
ــاء األعىل  ــس مجلس القض ــع رئي واستم
ــس الشعبة التجارية القايض محمد  من رئي
ــاء ورئيس املحكمة التجارية  الفرح واألعض
ــم، إىل  ــى مكش ــايض مصطف ــة الق االبتدائي
ــتوى انضباط  ــري العمل ومس رشح حول س
ــا  يواجهونه ــي  الت ــات  والصعوب ــاة  القض

والسبل الكفيلة بمعالجتها.
ــة توزيع  ــل برسع ــايض املتوك ــه الق ووج
القضايا يف الشعبة التجارية الثانية والبدء 
ــا ومبارشة  ــادة تشكيله ــد إع ــا بع يف أعماله

مهامها.
ــع إىل رئيس  ــا رف ــوف أمام م ــا تم الوق كم
ــاء األعىل من جمعية البنوك،  مجلس القض
ووجه القايض املتوكل املحكمة برسعة البت 
ــا البنوك أوال بأول وفق آلية تضمن  يف قضاي
ــام ويف نفس الوقت ال  ــدم اإلخالل باألحك ع
ترض باألخريني، كما وجه املحكمة التجارية 
ــة  القانوني ــراءات  اإلج يف  ــري  الس ــة  برسع

بالنسبة لقضايا التنفيذ املنظورة أمامها.
ــس  مجل ــس  رئي ــد  عق ــارة  الزي ــالل  وخ
ــس  ــع رئي ــع م ــاء موس ــىل لق ــاء األع القض
وأعضاء شعبة االستئناف التجاري وقضاة 
ــني  والعامل ــة  االبتدائي ــة  التجاري ــة  املحكم
ــل والصعوبات  ــري العم ــة س ــا، ملناقش فيهم

التي تواجه الشعبة واملحكمة.
ــل إىل أن  ــار القايض املتوك ــاء أش ويف اللق
ــري العمل  ــىل س ــالع ع ــدف لالط ــارة ته الزي
ــة يف ظل الظروف  بالشعبة واملحكمة خاص

الصعبة التي يمر بها الوطن.
ــاة وجميع العاملني  ــاد بجهود القض وأش
يف املحكمة والشعبة وما يقومون به من دور 
ــروف االقتصادية الصعبة..  ــم من الظ بالرغ
ــال املخلصون ال يظهرون إال يف  وقال" الرج

مثل هذه الظروف الصعبة".
ــىل  ــاء األع ــس القض ــس مجل ــت رئي ولف
ــرية  كث ــة  التجاري ــة  املحكم ــا  قضاي أن  إىل 
والصعوبات كثرية ما يتطلب بذل املزيد من 
ــات الراهنة..  ــود والتغلب عىل التحدي الجه
ــىل أهمية رفع تقرير تفصييل حول  مؤكدا ع
ــات للعمل عىل  ــرز الصعوب ــري العمل وأب س

معالجتها وفق اإلمكانيات املتاحة.
ــس القضاء  ــس مجل ــد رئي ــك تفق إىل ذل

ــى املتوكل ومعه  ــايض أحمد يحي األعىل الق
ــي القايض  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ رئي
ــة استئناف  ــيس ورئيس محكم ــى العن يحي
ــد  عب ــل  إسماعي ــد  محم ــايض  الق ــة  األمان
ــة ونيابة بني  ــري العمل يف محكم ــادر، س الق

الحارث االبتدائية.
ــل ومرافقوه من  ــايض املتوك ــع الق واستم
ــايض طه  ــارث الق ــة بني الح ــس محكم رئي
ــري العمل يف محكمة  عقبه إىل رشح حول س
ــي  الت ــات  والصعوب ــارث  الح ــي  بن ــة  ونياب
تواجهها يف ظل زيادة القضايا وعدم وجود 
مبنى يتناسب مع املحكمة والقضايا الواردة 

إليها والذي يعد من أبرز الصعوبات.
ــس  مجل ــس  رئي ــد  عق ــارة  الزي ــالل  وخ
ــس  ــع رئي ــع م ــاء موس ــىل لق ــاء األع القض
ــة بني الحارث والقضاة  محكمة ووكيل نياب

والكادر اإلداري.
ــل اهتمام  ــايض املتوك ــاء أكد الق ويف اللق

ــة بني الحارث نظرا  املجلس بمحكمة ونياب
ــم  ــا وحج ــواردة إليه ــا ال ــا والقضاي ملوقعه
ــا وكذا ملواقف  ــع العمراني الكبري فيه التوس
ــات أبنائها يف ميادين  هذه املديرية وتضحي
ــا يتطلب من  ــرشف مم ــة وال ــزة والبطول الع
ــة  املؤسس ــا  فيه ــا  بم ــة  الدول ــات  مؤسس

القضائية إيالئها املزيد من االهتمام.
ــس محكمة بني الحارث  ولفت إىل أن رئي
ــني فيها  ــة العامل ــاء النياب ــاة وأعض والقض
ــد بجهودهم الكبرية  من خرية القضاة ونشي
ــر  ــي يم ــة الت ــاع االستثنائي ــل األوض يف ظ
ــة الراهنة  ــريا إىل أن املرحل ــا الوطن.. مش به
ــن قبل  ــن الجهود م ــد م ــذل املزي ــب ب تتطل

الجميع.
ــم  ــه سيت ــل إىل أن ــايض املتوك ــار الق وأش
معالجة الصعوبات التي تواجهها املحكمة 
ــى الذي  ــا توفري املبن ــة ويف مقدمته والنياب
يتناسب مع حجم العمل باملحكمة والنيابة 
ــب اإلمكانيات  وغريها من الصعوبات بحس
ــة  ــة مضاعف ــىل أهمي ــددا ع ــة.. مش املتاح
ــا املواطنني  ــت يف قضاي ــود لرسعة الب الجه

باملديرية.
ــة االستئناف باألمانة  وكان رئيس محكم
ورئيس محكمة بني الحارث قد رحبا برئيس 
ــىل.. منوهني باهتمامه  مجلس القضاء األع
ــة ونيابة بني  ــل بمحكم ــة سري العم بمتابع
ــس احتياجاتها بما  ــن قرب وتلم الحارث ع

يسهم يف تحسني مستوى األداء.
ــي القضاة  ــذه الزيارة ستعط ــدا أن ه وأك
ــة والنيابة دفعة  ــني باملحكم ــع العامل وجمي

لبذل املزيد من الجهود.

رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالشعبة 
والمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارثوالمحكمة التجارية ومحكمة ونيابة بني الحارث
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صنعاء-سبأ
ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــب  مكت ــن  دش
ــس مرشوع البوابة  بأمانة العاصمة أم
ــرب اللبنة  ــة الذكية الذي يعت التعليمي
ــس  ــد الرئي ــرشوع الشهي ــن م األوىل م

الصماد " يُد تحمي ويًد تبني " .
ــم  القائ ــور  بحض ــني  التدش ويف 
بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد 
ــة  ــني العاصم ــدروس وأم ــني العي حس
ــاد ومحافظ سقطرى هاشم  حمود ُعب
ــؤون  الش ــة  لجن ــس  ورئي ــقطري  الس
ــود  ــة حم ــيل األمان ــة بمح االجتماعي
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــد نائ ــب .. أك النقي
ــود الجنيد أن  لشؤون الخدمات محم
ــل أنموذًج  ــة الذكية يمث مرشوع البواب
متميزا باألمانة واملحافظات وسيسهم 

يف االرتقاء بالعملية التعليمية.
واعترب إطالق البوابة الذكية مكسبا 
مؤسسيا ملكتب لرتبية باألمانة خاصة 
ــطرها  ــي يس ــارات الت ــل االنتص يف ظ
ــان الشعبية يف جبهات  الجيش واللج
ــود .. مؤكداً أن املرشوع  وميادين الصم
ــرشوع  ــن م ــة ضم ــة نوعي ــد إضاف يع

الشهيد الرئيس الصماد .
ولفت الجنيد إىل أن تدشني مرشوع 
ــة االلكرتونية  ــة التعليمية الذكي البواب
ــل أسايس  ــد مدخ ــة، يع ــب الرتبي ملكت

للبناء الثقايف والتعليمي .
ــا أكد أمني العاصمة أن العملية  فيم
ــل حجر الزاوية إلحداث  التعليمة تمث
أي  ــاة  حي يف  ــة  نهضوي ــوالت  تح أي 
ــام  نظ ــا  سيمكنن ــال"  وق  .. ــع  مجتم
البوابة الذكية من ربط مناحي الحياة 
ــن الوعي  ــاٍل م ــي بقدر ع ــن التعاط م
ــة وتعزيز دورها  ــة التعليمي مع العملي
ــة وانتهاًء  ــن املنزل ثم املدرس ابتداًء م

بالوزارة وأطراف العملية التعليمية ".
ــرشوع البوابة  ــار عباد إىل أن م وأش
ــة يعد انطالقة طموحة يف مجال  الذكي
التعليم وفقا ملسارات مهمة يف الجانب 
ــة  ــني البواب ــداً أن تدش ــريف .. مؤك املع
ــارات  ــم املس ــن أه ــد م ــة يع االلكرتوني
ــايف  الثق ــاء  والعط ــاء  للبن ــورة  املتط

والرتبوي.
ــة  الرتبي ــر  مدي ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــة زياد الرفق  ــم بأمانة العاصم والتعلي
ــة الذكية  ــة التعليمي ــرشوع البواب أن م
ــات للعاملني  ــدة بيان ــدف بناء قاع يه
ــتفيدين من الخدمات التعليمية  واملس

والرتبوية.
ــن املرشوع  ــدف م ــار إىل أن اله وأش
التعليمية واالستفادة  العملية  تطوير 
من تقنيات العرص .. مؤكدا أن املرشوع 
هو أول خطوة يف إطار مرشوع الشهيد 
ــاد " يٌد تحمي و  ــس صالح الصم الرئي

يٌد تبني " .
ــب املدير  ــه استعرض نائ من جانب
ــة  البواب ــرشوع  م ــدة  لوح ــذي  التنفي
ــب الرتبية والتعليم  ــة التابع ملكت الذكي
ــة والخدمات  ــة الذكي ــن البواب نبذة ع
ــهيل التواصل بني  التي تقدمها يف تس
ــب  ــة "مكت ــة التعليمي ــراف العملي أط

ــق  ــة واملناط ــم باألمان ــة والتعلي الرتبي
التعليمية واملدارس وغريها ".

ــة  ــة األوىل للبواب ــح أن املرحل وأوض
ــة برمجية  ــة تتضمن عدة أنظم الذكي
ــة الذكية للطالب،  ــا أنظمة املتابع منه
ــة  األرشف ــة,  العامل ــوى  الق إدارة 
ــة,  اإللكرتوني ــالت  التعام ــة,  اإللكرتوني
ــات  والفعالي ــة  الطالبي ــة  األنشط

واالمتحانات.
ــم عن  ــرض فيل ــني ع ــل التدش تخل
ــدة  ــاج الوح ــن إنت ــة م ــة الذكي البواب

التنفيذية ملرشوع البوابة الذكية.
ــة  ــني العاصم ــرم أم ــك ك ــب ذل عق
ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــب  نكت ــر  ومدي
ــادات الجهات  ــة وعدد من القي باألمان
ــرشوع وأبرزهم  ــة والداعمني للم املانح
ــد ومجموعة  ــة الجيل الجدي مجموع
ــن الجامعات  ــوار للهندسة وعدداً م أن

واملدارس األهلية والحكومية .
حرض التدشني عدد من وكالء وزارة 
ــاب والرياضة  ــة والتعليم والشب الرتبي
ــاعدين  ــة العاصمة والوكالء املس وأمان
ــة  التعليمي ــق  املناط ــدراء  ــة وم لألمان
ــة ومدراء  ــادات الرتبوي ــدد من القي وع

املدارس الحكومية واألهلية .
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