
ــــة" ــــي ــــاب الـــعـــمـــلـــيـــات "االره ــــن  ــــا م ــــوف ــــالد قــلــقــًا وخ ــــب ال غــــــــادرت  ــة  ــي ــط ــف ن ٣٤ شـــركـــة 

ــا ــى تجنبه ــلمية عل ــرق الس ــكل الط ــنعمل ب ــة وس ــرب أهلي ــن إىل ح ــب اليم ــد أن يذه ــه ال يري ــم كل العال
ـــف جـــمـــيـــع أبــــنــــاء الــــوطــــن الجــــتــــثــــات "االرهــــــــــاب" ـــات ـــك ـــى ضــــــــرورة ت ـــل ـــد ع ـــي ـــأك ـــت ال

ــداد وبغ ــق  دمش يف  ــدث  يح ــا  مثلم ــا  واحراقه ــاء  صنع يف  ــى  الفوض ــداث  إح ــد  تري ــة  إقليمي دول  ــاك  هن

أسر وذوو الشهداء يؤكدون وقوفهم إىل جانب الرئيس وأنهم سيكونون جنودا من اجل األمن واالستقرار
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رئيس الجمهورية: هناك مؤامرات ال تريد لليمن الخروج من أزماته وأن ينعم باألمن والسالم
 استقبل أسر الـ١٤ شهيدا المغدور بهم يف حضرموت وأعلن عن جنازة رسمية مهيبة تقام الخميس المقبل

صنعاء / سبأ
استقبل األخ  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية أمس بدار الرئاسة عدداً من املشائخ واألعيان 
والشخصيات االجتماعية وأهايل وذوي الجنود األربعة 
عرش الذين استشهدوا يف جريمة إرهابية غادرة وبشعة 
إثر اختطافهم وهم بلباس مدني عىل حافلة نقل جماعي 

يف طريقهم من حرضموت لزيارة أهاليهم وذويهم..
ويف اللقاء رحب األخ  الرئيس بالجميع .. وقال :" نعزي 
أقارب وأهايل وذوي الجنود الشهداء املغدور بهم من قبل 
هذه الرشاذم الظالمية واإلرهابية يف تلك الجريمة البشعة 

التي يندى لها الجبني".
وأضاف:" إن هذا التنظيم اإلرهابي درج عىل ارتكاب مثل 
هذه الجرائم الوحشية دون وازع من دين أو أخالق وهذا 

خروج عن رشيعة الدين اإلسالمي السمح".
وأوضح األخ  الرئيس انه ويف إطار الجرائم التي يرتكبها 
هذا التنظيم اإلرهابي ضد القوات املسلحة واألمن فقد 
قام يوم أمس بجريمة غادرة جديدة ضد جنود يحرسون 

إحدى النقاط يف شبوة وغدر بهم.
وأكد األخ  الرئيس مجددا أن %70 من هؤالء املجرمني 
العربية  الدول  واإلرهابيني هم غري يمنيني من مختلف 

واألوروبية والشيشان وأفغانستان وغريها.
وكشف األخ  الرئيس أن هناك مؤامرات ال تريد لليمن أن 
يخرج من أزماته وأن ال ينعم باألمن والسالم، مبينا أن 34 
رشكة استكشافات نفطية قد غادرت البالد بعد أن كادت 

تستخرج النفط، قلقا وخوفا من العمليات اإلرهابية.
واستعرض األخ  الرئيس عبدربه منصور هادي جملة 
من العمليات اإلرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة والتي 
ارتكبت بصورة بشعة تبعث عىل االشمئزاز ومنها الجريمة 
التي ارتكبت يف مستشفى مجمع الدفاع بالعريض حيث كان 
اإلرهابيون يقتلون األبرياء بدم بارد ويالحقون املوظفني 
واألطباء والطبيبات من مكان إىل آخر.. وهي الجريمة التي 
أدانها املجتمع الدويل بكله.. وكذلك التفجري االنتحاري 
اإلرهابي يف ميدان السبعني أثناء الربوفات للعيد الوطني 

يف 21 مايو 2012، وغريها من األعمال اإلرهابية .
وشدد األخ  رئيس الجمهورية عىل أهمية ورضورة أن 
يتكاتف جميع أبناء الوطن من اجل اجتثاث هذه الجرثومة 

الخبيثة وتطهري وطننا من رجس جرائمها الشيطانية.
وقال :" اليوم نحن يف منعطف تاريخي وصعب بعد أن 
حصدت حروب صعدة ما يزيد عىل أربعة آالف جندي 

وضابط وخلفت حوايل ثالثة عرش ألف جريح ".

وتابع :" وما يحصل اليوم عىل هذه الخلفيات هو تأكيد 
أن هناك تآمراً عىل البلد من أطراف عدة، بغرض إجهاض 
املبادرة السياسية املرتكزة عىل املبادرة الخليجية وآليتها 

املزمنة وهذا ما ال يمكن ان يحدث".
واستدرك األخ  الرئيس قائال:" أما االدعاء بأن هذا 
التصعيد يأتي عىل خلفية رفع الدعم عن املشتقات النفطية 
فإن ذلك ملجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر 

البسطاء من الناس.
ومىض األخ  الرئيس قائال :" ويف الواقع طوق الحوثيون 
الوطني  الحوار  مؤتمر  نتائج  حرب  يجف  أن  قبل  دماج 
الشامل ونحن كنا دائما وأبدا وما زلنا نتحاىش الرصاع 
املذهبي، ولذلك فقد جاء إىل دماج مندوبون للبحث عن 
مخرج سلمي، وقدمنا مبالغ طائلة من اجل ذلك املخرج 
املطلوب، وطلبوا أربع نقاط األوىل دفن الجثث املرتاكمة 
إىل  الطالب  الحرب، وترحيل  بداية  هناك يف دماج منذ 
العائدين  الطالب  والسعي نحو عدم معاملة   ، بلدانهم 

كإرهابيني يف بلدانهم".
وتطرق األخ  رئيس الجمهورية يف حديثه خالل اللقاء 
إىل اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية التي تتبناها 

الحكومية حاليا بما فيها اإلصالحات السعرية .

وقال األخ  الرئيس :" كان احتياطي البنك املركزي أربعة 
مليارات ومائة وخمسني مليون دوالر، منها أربعة مليارات 
دوالر الخاصة بالتجار لفتح حسابات االعتماد الخارجي 
ومائة وخمسني مليون دوالر فقط ملك الدولة.. ولذلك 
طلبنا من التجار أال يفتحوا اعتمادات حساب يف الخارج".

وتناول األخ  الرئيس الكيفية التي تم بها معالجة األمور 
االقتصادية واملرور حتى هذا العام بعد ان أصبح ال مناص 
للعملة  سعرية  ارتفاعات  ستواجهنا  وإال  املعالجة  من 
فيها سعر  للغاية، وينخفض  تكون مؤثرة  قد  األجنبية 
الريال اليمني أمام الدوالر والعمالت األجنبية األخرى، 
مبينا أن ذلك كان ينذر بانعكاسات كبرية ويهدد بوصول 
الوضع االقتصادي إىل حالة االنهيار يف حال بقاء الدعم 
فضال عن آثار أخرى تشمل ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

بصورة كبرية نظرا الرتفاع قيمة العملة األجنبية.
وتساءل األخ  الرئيس ..هل هناك دولة إقليمية تريد 
إحداث الفوىض يف صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث يف 
دمشق وبغداد؟؟.. مجيبا عىل ذلك السؤال بقوله :" نعم.. 

هناك أطراف ال تريد لصنعاء أن تخرج بسالم".
وأردف األخ  الرئيس عبدربه منصور هادي قائال:" لكننا 
سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنب اليمن الحرب 

األهلية"، مشريا إىل أن هناك دعما كبريا لليمن فمجلس 
األمن الدويل قد عقد يف صنعاء اجتماعا له وهي خطوة غري 
مسبوقة والدول الخمس دائمة العضوية يف مجلس األمن 
ومجلس التعاون الخليجي بل والعالم كله ال يريد أن يذهب 

اليمن إىل حرب أهلية.
وجدد األخ  الرئيس تعازيه الحارة ألرس الشهداء جميعا، 
وأعلن عن جنازة رسمية مهيبة تقام يوم األربعاء القادم 
وتسليم ارس الشهداء وسام الواجب ودية رشعية لكل 
شخص وكذلك إصدار قرار برتقية الشهداء إىل رتبة مالزم 

ثاٍن.
وقد أعرب ذوو الشهداء وأقاربهم عن تقديرهم البالغ 
مؤكدين   .. والتكريم  الكبري  االهتمام  لهذا  الرئيس  لألخ 
وقوفهم إىل جانبه وإدانتهم الشديدة لكل األعمال اإلرهابية 

التي ترض بأمن وسالمة استقرار اليمن.
وشددوا أنهم سيكونون جنودا مجندة من أجل استتباب 

األمن يف ربوع اليمن كله من أقصاه إىل أقصاه.
حرض اللقاء مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع 
اللواء عيل محسن صالح، ومدير مكتب رئاسة  واألمن 
الجمهورية الدكتور احمد عوض بن مبارك.. وأمني عام 

رئاسة الجمهورية الدكتور منصور البطاني..

الراعي يهنئ باألعياد الوطنية لفيتنام وسلوفاكيا واوزبكستان

"القضاء" يقر خطة التفتيش على أعضاء النيابة العامة

صنعاء /سبأ
بعث رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي برقيات تهان إىل نظرائه يف جمهوريات فيتنام وسلوفاكيا 

واوزبكستان بمناسبة احتفاالت شعوبهم الصديقة بأعيادهم الوطنية.

"صياغة الدستور" تستمع لعرض خبري دويل حول هيكلة النظام املايل
صنعاء/ سبأ

الدستور  صياغة  لجنة  عقدت 
صنعاء  يف  أمس  لها  اجتماعاً 
إسماعيل  اللجنة  رئيس  برئاسة 

الوزير.
ويف االجتماع قدم خبري دويل من 
جنوب أفريقيا عرضاً حول هيكلة 
النظام املايل يف النظم االتحادية، 

واملهام والصالحيات للمستويات 
نظام  وكذا  املختلفة،  الحكومية 

تحصيل اإليرادات.
إىل  الدويل  الخبري  تطرق  كما 
صندوق اإليرادات الوطني وعالقته 
مع صناديق اإليرادات االتحادية 

واإلقليمية واملحلية.
وأكد الخبري الدويل أهمية إنشاء 

لتحصيل  وطنية  رضيبية  إدارة 
الرضائب.

املجموعات  واصلت  ذلك  إىل 
الثالث املنبثقة عن لجنة صياغة 
أمس  اجتماعاتها  الدستور 
للصياغة األولية للمواد الدستورية 
عىل  املوزعة  األبواب  ضمن 

املجموعات.

صنعاء /سبأ
عقد مجلس القضاء األعىل اجتماعه األسبوعي أمس 
برئاسة رئيس املجلس القايض الدكتور عيل نارص سالم.

ويف االجتماع تم مناقشة مرشوع تعديل املواد (29 - 31 
- 32 - 40 - 43 - 47) من املعهد العايل للقضاء رقم (34) 

لسنة 2008م.

واقر املجلس خطة هيئة التفتيش القضائي لقطاع 
النيابة العامة وذلك للتفتيش عىل أعمال أعضاء النيابة 
العامة يف أمانة العاصمة وجميع املحافظات لألعوام 
2014م - 2015م - 2016م.. وكان املجلس قد ناقش عددا 
من املواضيع املدرجة يف جدول أعماله واتخذ إزاءها 

القرارات املناسبة واقر محرض جلسته السابقة.

مجلس إدارة تسريع استيعاب تعهدات املانحني يناقش تقريرا 
عن مستوى تنفيذ املشاريع املمولة خارجيًا

يف اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء:

صنعاء /سبأ
ناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لترسيع 
استيعاب تعهدات املانحني ودعم إصالحات 
السياسات، يف اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
الوزراء رئيس مجلس اإلدارة األخ محمد سالم 
تنفيذ  بمستوى  الخاص  التقرير  باسندوة، 
التي  والتحديات  خارجيا  املمولة  املشاريع 

تواجهها.
واستعرض التقرير املقدم من املدير التنفيذي 
للجهاز أمة العليم السوسوة الدراسة التي قام 
املشاريع  من  عدد  عىل  الجهاز  مختصو  بها 
أسباب  تقييم  بغرض  التنفيذية  والوحدات 
تأخر التنفيذ لعدد 21 مرشوعا من ذوي األولوية 
مختلف  يف  اخر  مرشوعا   73 إىل  باإلضافة 
القطاعات.. مركزا عىل العوائق التي تحول دون 
اإلرساع بتنفيذ مختلف املشاريع مع التأكيد 
عىل وجود جوانب إيجابية يف بعض الوحدات 
الحكومية  اإلجراءات  يف  وكذلك  التنفيذية 

املصاحبة لعمل هذه الوحدات.
وخلص التقرير بناء عىل النزول امليداني 
ومراجعة أولويات إنشاء الوحدات التنفيذية 
والحالة الراهنة لبعض املشاريع، إىل جملة من 
املشاريع  هذه  تنفيذ  تواجه  التي  التحديات 

والتوصيات الكفيلة بتجاوزها.
التي  التوصيات  اإلدارة  مجلس  واعتمد 
املالحظات  استيعاب  مع  التقرير  تضمنها 
املقدمة عليها.. ووجه الوزارات والجهات املعنية 

كل فيما يخصه بالتنفيذ.
االلتزام  أهمية  عىل  املجلس  شدد  حيث 
برصف مخصصات املكونات املحلية للمشاريع 
النفقات  ورصف  عاجلة  بصورة  املختلفة 
التشغيلية بصورة دورية ودون تأخري.. مؤكدا 
مخصصات  برمجة  إعادة  يف  النظر  عىل 

أو  إنجازها  تعرث  ملشاريع  املرصودة  املانحني 
الرشوع فيها حتى اآلن ويمكن اعتماد معيار 
إعادة الربمجة للمخصصات عىل أن تكون هذه 
اإلعادة مستهدفة لنفس القطاع، أو لقطاعات 
أخرى مستوفية مشاريعها لدراسات الجدوى 

االقتصادية والفنية .
ولفت مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لترسيع 
استيعاب تعهدات املانحني، إىل أهمية إعادة 
النظر من قبل بعض الوزارات لطبيعة العالقة 
للمشاريع  التنفيذية  الوحدات  وبني  بينها 
املمولة خارجيا و إعطائها كامل الصالحية بما 
ينسجم وقرارات إنشاء هذه الوحدات، فضال عن 
إعادة النظر يف اختيار الكادر األسايس لبعض 
الوحدات التنفيذية من خالل تقييم أداء الكادر 

الحايل واتخاذ وإتباع إجراءات شفافة الختيار 
البدائل، ومعالجة أي قصور يف األداء .

ووجه بتفعيل نظام واليات متابعة وتقييم 
املشاريع وإلزام الوحدات بإعداد برامج تنفيذية 
والعمل بها وربط ذلك بالحوافز التي تدعم 
ترسيخ مبدأ التنافسية يف الوحدات التنفيذية.

التنفيذي  الجهاز  اإلدارة  مجلس  وفوض 
باستقدام استشاري للعمل عىل إعداد دليل 
الوحدات  لجميع  موحد  إجرائي  إرشادي 
التنفيذية للمشاريع املمولة خارجيا، بما من 
شأنه تطوير نشاطها وآليات عملها وتحقيق 
تنفيذ  يف  إنشائها  من  املتوخاة  األهداف 

املرشوعات عىل النحو املطلوب .
من  املقرتح  الربنامج  عىل  املجلس  ووافق 

الجهاز التنفيذي ، لبناء القدرات يف مجاالت 
املشاريع والعقود واملشرتيات للكوادر الفنية 
للمشاريع  التنفيذية  الوحدات  يف  واإلدارية 

املمولة خارجيا.
وتناول االجتماع عدداً من الرؤى واألفكار 
املمولة  املشاريع  بتنفيذ  بالترسيع  الكفيلة 
خارجيا، والتنسيق املطلوب لتجاوز أية عوائق 
تعرتض سري التنفيذ، إضافة إىل املعايري املمكن 
إتباعها لتحديد األولويات يف املشاريع املنفذة 
والتي يمكن أن تؤدي إىل تحقيق األثر املطلوب 
لصالح التنمية وتحسني أوضاع الرشائح الفقرية.

وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لترسيع 
استيعاب تعهدات املانحني قد استعرض محرض 

اجتماعه السابق ووافق عليه.


