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نعمان يأسف لتوقيف مخصصات شركة كورية استوردت أجهزة للمعاهد

إحباط مخطط لسرقة البنك املركزي بعتق عرب نفق أرضي بطول 28 مرتًا

 / عبدالباسط محمد النوعة

الدكتور  الفني  التعليم  وزيــر  عرب 
أسفه  عن  نعمان  ثابت  عبدالحافظ 
العليا  والهيئة  املالية  وزارة  لتوقيف 
مخصصات  املناقصات  عىل  للرقابة 
بتوريد  قامت  التي  الكورية   الرشكة 
التي  الحديثة  واألجــهــزة  املــعــدات 
وتم  سابق  وقت  يف  اليمن  إىل  وصلت 
عىل  وتوزيعها  ومطابقتها  فحصها 
االتفاقية  عىل  بناء  املستهدفة  املعاهد 

املوقعة بني البلدين .
ترصيح  يف  الــوزيــر  األخ  ـــال  وق
الكوري  املرشوع  هذا  ان   : لـ(الثورة) 
كوريا  من  مقدم  قرض  عن  عبارة  هو 
وان البنك الكوري بحاجة كي يرصف 
إىل  الكورية  للرشكة  املتبقية  املبالغ 
اليمني  الحكومي  الجانب  من  خطاب 
اآلن مشرياً إىل أن وزارة التعليم الفني 

ال تعرف األسباب وراء ذلك . 
قد  الفني  التعليم  وزير  األخ  وكان 
بصنعاء  الكوري  السفري  أمس  التقى 
ـــذي ابــلــغ الــوزيــر  يــونــج هـــويل  وال
هذه  من  الكورية  والحكومة  امتعاضه 

إىل  أدت  التي  والعراقيل  الترصفات 
 , الكورية  الرشكة  مخصصات  وقف 
مشريا إىل أن هذه الترصفات من شانها 
البلدين  بني  العالقات  إىل  ــاءة  اإلس

الصديقني .
كما تم باللقاء مناقشة االستعدادات 
تجهيز  مرشوع  لتنفيذ  والتجهيزات 
املعهد اليمني الكوري العايل والعراقيل 
ورضورة  املــرشوع  هذا  واجهت  التي 
العراقيل  تلك  تذليل  اجل  من  العمل 

وإتمام املرشوع يف أرسع وقت ممكن .
من جهة أخرى تسعى وزارة التعليم 
يف  املركزية  السجون  تزويد  اىل  الفني 
عدد من محافظات الجمهورية باآلالت 

متقدمة لصناعة البلك حيث أصبحت 
اآلالت جاهزة وتحتاج فقط إىل أماكن 

مناسبة لرتكيبها يف السجون .
التعليم  وزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
عوض  الدكتور  اللواء  أمــس  الفني 
التأهيل  مصلحة  رئــيــس  يعيش 
يف  وجرى  الداخلية  بوزارة  واإلصالح 
والعالقة  التعاون  استعراض  اللقاء 
يف  واملصلحة  الـــوزارة  بني  املشرتكة 
تأهيل وتدريب نزالء السجون املركزية 
وإمكانية تطوير هذا التعاون من خالل 
التدريب  معدات  صيانة  عىل  العمل 
وتوفري املواد الخام وكذا اصدار الوزارة 
داخل  مهنية  معاهد  إنشاء  لقرارات 

السجون وتوفري موازنات تشغيلية لها 
مشرتك  استثماري  مرشوع  عمل  وكذا 

لتسويق منتجات نزالء السجون .
وعرب األخ الوزير عن استعداد وزارة 
مع  التعاون  لتطوير  الفني  التعليم 
الوزير  األخ  وكلف  التأهيل  مصلحة 
مع  الجلوس  اىل  بــالــوزارة  املعنيني 
مقرتحات  لوضع  املصلحة  يف  املعنيني 
التعاون  عالقات  لتطوير  ومشاريع 
الجهتني  لقيادة  بها  والرفع  املشرتك 
السجون  نزالء  وبما يخدم  العتمادها 
اماكن  توسيع  رضورة  إىل  داعيا   ,

التدريب يف السجون  .
يعيش  ــواء  ــل ال أشـــاد  جهته  مــن 
قيادة  توليه  الذي  الطيب  بالتعاون 
أن  إىل  مشريا   , املصلحة  مع  ــوزارة  ال
ستعرضه  ــرشوع  م لديها  املصلحة 
من  للسجون  العليا  اللجنة  عــىل 
كون  اإلصالحيات  كافة  توسيع  اجل 
اإلصالحيات تعاني مشكلة االختالط 
مشكلة  وهذه  والبالغني  األحداث  بني 
كبرية البد من تجاوزها , ودعا التعليم 
فصل  اجــل   من  التعاون  إىل  الفني 
وتدريبهم  تأهيلهم  وإعادة  األحداث 

وتطوير قدراتهم .

األمنية  األجهزة  تمكنت 
من  أمس  شبوة  بمحافظة 
لرسقة  مخطط  ــاط  ــب إح
املركزي  البنك  فرع  خزينة 
املحافظة  بعاصمة  اليمني 
من  أريض  نفق  حفر  عــرب 

مبنى مجاور للفرع.
رشطة  ــام  ع مدير  وقــال 
سالم  عوض  العميد  شبوة 
األجهزة  إن   ": (سبأ)  لـ 
وبعد  عتق  بمديرية  األمنية 
تحريات أمنية شديدة قامت 
بها تمكنت من اكتشاف نفق 
إحدى  من  حفره  تم  كبري 
املؤجرة  السكنية  الغرف 
مبنى  فرع  بجوار  تقع  والتي 
البنك  فــرع  بإتجاه  البنك 

بهدف رسقة خزينته.
الفني  التقرير  أن  وأوضح 
و الجنائي ملوقع الجريمة قد 
حدد بأن النفق تم حفره عىل 
سطح  من  أمتار  ثالثة  عمق 
ثمانية  طوله  ويبلغ  األرض 
املرت  ونصف  مرتا  وعرشين 
وعرشين  مرت  ارتفاعه  ويبلغ 
حوايل  وعرضه  سنتيمرتاً 

ثمانني سنتيمرتاً.

عناية  لوال  أنه  إىل  ولفت 
األمنية  األجهزة  ويقظة  الله 
العصابة  لتمكنت  باملديرية 
وراء  تقف  التي  اإلجرامية 
نهب  ــن  م املــخــطــط  ـــذا  ه
الخزينة املركزية لفرع البنك 
يف  الحفريات  أن  مؤكدا   ..
النفق كانت وصلت إىل تحت 

الخزينة تماما .
أن  ذيبان  العميد  ــاد  وأف
تجري  األمنية  ــزة  ــه األج
وتــحــري  بــحــث  عمليات 

األشخاص  لضبط  كبريتني 
التي  للغرفة  املستأجرين 
تم منها حفر النفق .. مؤكدا 
الخيط  يمثل  ضبطهم  أن 
طبيعة  لــكــشــف  ــوي  ــق ال
ونوعية العصابة املتورطة يف 

هذه الجريمة .
محافظ  ــاد  أش وقــد  هــذا 
باحاج  عــيل  أحمد  شبوة 
األجهزة  بيقظة   ( لـ(سبأ 
والتي  عتق  بمديرية  األمنية 
إحباط  مــن  أمــس  تمكنت 

فرع  خزينة  لرسقة  مخطط 
البنك املركزي باملحافظة .

باحاج  املــحــافــظ  وهــنــأ 
عىل  املديرية  رشطة  قيادة 
تحقيقها لهذا السبق األمني 
الشكر  موجها   .. الكبري 
عام  مدير  من  لكل  والتقدير 
العميد  املحافظة  ــة  رشط
مدير  ونائب  ذيبان  عوض 
العقيد  عتق  مديرية  أمــن 
خالد العولقي وقائد وحدات 
باملديرية  األمني  االنتشار 

وإىل  الطبيب  عــادل  الرائد 
الوحدات  منتسبي  كافة 

األمنية باملديرية .
واعترب هذا اإلنجاز األمني 
وسام  يمثل  اليوم  املحقق 
رشف عىل صدر كل منتسبي 
الوحدات األمنية والعسكرية 
ذات  يف  منبها   .. باملحافظة 
املخطط  ــذا  ه ــأن  ب الــوقــت 
كبريا  تحوال  يمثل  الخطري 
املنظمة  الجرائم  طبيعة  يف 
بشكل  واليمن  باملحافظة 
يستوجب  الذي  األمر  عام 
الــقــدرات  تطوير  رضورة 
ألجهزة  واملــاديــة  البرشية 
من  تتمكن  حــتــى  ـــن  األم
مثل  ــاط  ــب وإح مــواجــهــة 
اإلجرامية  املخططات  هذه 

والخطرية.
عىل  شبوة  محافظ  وأثنى 
ضباط  وصــف  ضباط  دور 
وجنود أجهزة األمن الوطني 
تتمتع  ما  لتحقيق  واألمني 
أمن  مــن  عتق  مدينة  بــه 
عىل  املدن  بني  من  واستقرار 

مستوى الجمهورية .

وزير الخارجية يثمن دور اململكة العربية 
السعودية يف دعم ومساندة اليمن

"االتصاالت"تستكمل تنفيذ املرحلة األوىل 
ملشروع املليون خط هاتفي وانرتنت

السالل  عبدالله  جمال  الخارجية  وزير  ثمن 
واهتمامها  السعودية  العربية  اململكة  دور 
به بالدنا من قبل  الذي تحظى  باليمن والدعم 
بن  عبدالله  امللك  الرشيفني  الحرمني  خــادم 

عبدالعزيز.
إىل  وصوله  خالل  لـ"سبأ"  السالل  وأوضح 
صنعاء بعد مشاركته يف مؤتمر الخليج العربي 
يف  مؤخراً  عقد  الذي  االقليمية  والتحديات 

يف  األشقاء  من  كامالً  تفهماً  وجد  أنه  الرياض 
سبل  حول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
تعزيز األمن الجماعي يف املنطقة الرتباط أمن 

الخليج بأمن اليمن.
مناسبة  كان  املؤتمر  أن  إىل  السالل  وأشار 
اليمن  شهدتها  الــتــي  ــتــطــورات  ال لبحث 
االنتقالية  الفرتة  تواجه  التي  والتحديات 

وآثارها عىل املنطقة. 

صنعاء/ سبأ
العامة  املؤسسة  استكملت 
املرحلة  تنفيذ  لالتصاالت 
األوىل من مرشوع املليون خط 
جديد (هاتف وانرتنت) الذي 
يتمثل بـ 400 ألف خط بنسبة 

%40 من املرشوع .
وأوضح مدير عام املؤسسة 
املهندس  لالتصاالت  العامة 
أن  (سبأ)  لـ  مصلح  صــادق 
كبريا  شوطا  قطعت  املؤسسة 
خط  املليون  مرشوع  تنفيذ  يف 
جديد االسرتاتيجي الذي قام 
األخ رئيس الجمهورية بوضع 
يونيو  يف  له  ــاس  األس حجر 
العام املايض، من خالل إنجاز 
املرحلة األوىل منه بـ 400 ألف 

خط بنسبة 40%.
املؤسسة  عام  مدير  وأشار 
شملت  االوىل  املرحلة  أن  إىل 
هاتفي  خط  ألف   232 تركيب 
 168 و  وحرضي،  ريفي  ثابت 
عريض  ــت  ــرتن ان ــط  خ ــف  أل
وتغطية   ،(ADSL) النطاق 
556 موقع يف مختلف مديريات 

ومحافظات الجمهورية.

إىل  مصلح  املهندس  ولفت 
االسبوع  وقعت  املؤسسة  أن 
ــع رشكــة هــواوي  ـــايض م امل
توريد  اتفاقية  الصينية 
كبائن  وتشغيل  وتــركــيــب 
"املرحلة  املشرتكني  وحــدات 
املليون  مرشوع  من  الثانية" 
يشمل  وانرتنت  هاتفي  خط 
292 ألف خط هاتفي وإنرتنت 
تنص  االتفاقية  أن  مبينا   ..
للمرشوع  الرشكة  تنفيذ  عىل 
ماليني  خمسة  تكلفته  البالغة 
زمنية  فـــرتة  خـــالل  دوالر 
 396 عــدد  يف  أشهر  خمسة 
محافظات  جميع  يف  موقعا 

الجمهورية .
يشمل  املرشوع  أن  وأوضح 
مجموعات  ـــالث  ث ــا  ــض أي
االنرتنت  خدمات  "توسعة 
ال)  اس  دي  (إي  وتقنية 
لعدد 125 ألف خط، وتحديث 
القائمة  السنرتاالت  بعض 
األمانة  محافظات  من  كل  يف 
جديدة  بتقنيات  وتعز  وعدن 
يف  الحاصل  للتطور  ومواكبة 
الهاتفية  االتصاالت  خدمات 

ــرتاالت  ــن ــس واســتــبــدال ال
عدن  محافظة  يف  القديمة 
 50 بسعة  جديدة  بسنرتاالت 

ألف خط.
املؤسسة  عام  مدير  وذكر 
سيتم  أنه  لالتصاالت  العامة 
القديمة  السنرتاالت  استبدال 
أيضا يف كل من أمانة العاصمة 
بسنرتاالت  وتعز  والحديدة 
واستحداث  وتوسعة  حديثة، 
توفري  بغرض  جديدة  مواقع 
الخدمة الهاتفية بشكل ميرس 
يف  جديدة  خدمات  وتقديم 

عدد من املحافظات.
الثالثة  املرحلة  وبخصوص 
املليون  مرشوع  من  واألخرية 
قال  وانــرتنــت  هاتف  الخط 
بصدد  املؤسسة  إن   " مصلح: 
الفنية  املــواصــفــات  إعـــداد 
يف  والبدء  والتعاقد  للرشاء 
شبكة  توسعة  مرشوع  توريد 
االنرتنت الالسلكي ذو النطاق 
 308 خطوط  لعدد  العريض 
السلكي  انرتنت  خط  آالف 
بتنفيذها  البدء  سيتم  والتي 

خالل الفرتة القادمة ".

 مناقشة التعاون بني التعليم الفني ومصلحة التأهيل واإلصالح

تقرير أممي: اليمن من أكرث بلدان العالم انعداما لألمن الغذايئ
حديث  تقرير  كشف 
عوامل  أن  املتحدة  لألمم 
ــــــرصاع والـــتـــدهـــور  ال
اليمن  يف  ــادي  ــص ــت االق
اإلنتاجية  وانــخــفــاض 
جعلت  والفقر  الزراعية 
منه واحداً من أكرث البلدان 
األمن  انعدام  تعاني  التي 
الغذائي بسبب الرصاعات 

والتدهور االقتصادي.
الصادر  التقرير  وأكــد 
ــة  ــذي األغ منظمة  ــن  ع
والزراعة (فاو) والصندوق 
الزراعية  للتنمية  الدويل 
األغذية  وبرنامج  (إيفاد) 
إىل  نيويورك  يف  العاملي 
اليمنية  الحكومة  أن 
تعمل عىل استعادة األمن 
االقتصادي  واالستقرار 
بمقدار  الجوع  وخفض 
الثلث بحلول عام 2015م 
ــن  األم يشمل  وبحيث 
من   90% نحو  الغذائي 
الــســكــان بــحــلــول عــام 
إىل  ــة  ــاف ــاإلض ب 2020م 
الحرجة  املعدالت  احتواء 
صفوف  يف  التغذية  لسوء 
األطفال عىل األقل بمعدل 

نقطة مئوية سنوياً.

العاملي  املستوى  وعىل 
واحداً  أن  التقرير  أوضح 
أشخاص  تسعة  بني  من 
يعادل  ما  أي  العالم  يف 
يعانون  نسمة  ماليني   805
أن  إىل  ــريا  ــش ..م الــجــوع 
الحتواء  الشامل  التوجه 
ــوع لـــدى الــبــلــدان  ــج ال
الهدف  أن  يؤكد  النامية 
املتمثل  لأللفية  اإلنمائي 
نقص  نسبة  خفض  يف 
التغذية عامليا بحلول عام 
متناول  يف  سيكون   2015
الجهود  استمرت  إذا  اليد 

عىل النحو املالئم .
الذي  التقرير  وأشــار 
نسخة  (ســبــأ)  وصلت 
منه إىل أن أكرث من 63 من 
نجحت  النامية  البلدان 
اإلنمائي  الهدف  بلوغ  يف 
إليه  ستصل  فيما  لأللفية 
بحلول  أخرى  دول  ست 
عام 2015م .. الفتا إىل أنه 
وبالرغم من التقدم املحرز 
األقاليم  من  العديد  أن  إال 
تحقيق  يف  متأخرة  التزال 
الغذائي عىل رأسها  األمن 
جنوب الصحراء الكربى يف 
افريقيا وكذا آسيا بوصفها 

من  العالم  يف  موطن  أكرب 
الذين  الجياع  عدد  حيث 
 526 إىل  عــددهــم  يصل 

مليون شخص.
بتعهد  التقرير  ورحب 
اإلفريقي  االتــحــاد  قمة 
للقضاء  2014م  يونيو  يف 
الــقــارة  ــوع يف  ــج ال ــىل  ع
..مؤكدا  بحلول عام 2025 
الغذائي  األمن  انعدام  أن 
تمثل  التغذية  ـــوء  وس
التعقيد  بالغة  مشكالت 
وثيق  عمل  إىل  وتحتاج 
والقطاع  الحكومات  بني 
ــع  ــم ــت ــج ـــاص وامل ـــخ ال
تعزيز  جانب  إىل  املدني 
والحماية  الريفية  التنمية 
للفئات  االجــتــمــاعــيــة 
ذلك  يف  بما  ضعفاً،  األشد 
وجه  يف  صمودها  تعزيز 
الـــرصاعـــات والــكــوارث 

الطبيعية.
أيضاً  التقرير  ــدد  وش
التغذية  برامج  أهمية  عىل 
يف  سيما  ال  ــة،  ــاص ــخ ال
املغذيات  نقص  معالجة 
صــفــوف  يف  ــة  ــق ــي ــدق ال
دون  واألطــفــال  األمهات 

سن الخامسة.

سبع  التقرير  وتضمن 
(اليمن  ــدول  ل دراســـات 
،بــولــيــفــيــا، والـــربازيـــل، 
وإندونيسيا،  وهاييتي، 
ـــالوي)  ومــدغــشــقــر، وم
سلطت الضوء عىل السبل 
البلدان  إليها  لجأت  التي 
وكيف  الجوع  معالجة  يف 
األحــداث  تؤثر  أن  يمكن 
بلوغ  ــىل  ع الــخــارجــيــة 
والتغذية  الغذائي  األمن 

املنشودة.
أن  ــر  ــري ــق ــت ال وأكــــد 
املذكورة  البلدان  اختيار 
السيايس  للتباين  نظرا 
يف  والثقايف  واالقتصادي 
ما بينها ال سيما بالنسبة 
..الفتا  الزراعي  للقطاع 
سيكون  التقرير  أن  إىل 
أحد محاور املؤتمر الدويل 
روما  يف  للتغذية  الثاني 
من   21  -  19 الفرتة  خالل 
نوفمرب 2014م الهادف إىل 
السيايس  االلتزام  تجديد 
عىل الصعيد العاملي لدحر 
والنهوض  التغذية  سوء 
بــالــحــمــيــة الــغــذائــيــة 
ــني مــســتــويــات  ــس ــح وت

التغذية الدولية.

أعاد األسباب إىل الصراعات السياسية
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