10

www.alshahedkw.com

العدد ( )2368االثنني  27يوليو 2015

رفض إثارة النعرات الطائفية ومحاوالت زعزعة األمن

فريق متخصص يوفر الخدمات المهمة ورصد المشاكل والعقبات

رئيس البرلمان العربي يدين التدخل

السعودية :برنامج للتسجيل اإللكتروني لحجاج الداخل
تستعد وزارة احل��ج السعودية
إلطالق برنامج التسجيل اإللكتروني
حلجاج الداخل بعد أن أنهت جلان
املراقبة بالوزارة واألجهزة الرقابية
األخ��رى مبالغة كبيرة في أسعار
بعض شركات حجاج الداخل مما
أدى إلى االرتفاع غير املبرر لألسعار
إلى جانب الشكاوي التي مت رصدها
أيضا ً من عدم وضوح للخدمات التي
تقدم للحجاج.
وأوض������ح امل���ش���رف ال���ع���ام على
العالقات العامة واإلع�لام ب��وزارة
احل��ج علي ب��ن محمد الغامدي أن
ال��وزارة تهدف من خالل البرنامج
إل��ى إيجاد حلول مناسبة حتافظ
على مصالح احل��ج��اج وأص��ح��اب
الشركات وتضمن جودة اخلدمات
من منطلق احلرص واحملافظة على
حقوق احلجاج وأصحاب الشركات
في إطار مسؤوليتها لتنظيم القطاع
بالشكل ال���ذي يحقق توجيهات
الدولة املتمثلة في متكني احلجاج من
أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
وأش���ار ال��ى أن ال����وزارة كلفت في
ه���ذا ال��ص��دد ف��ري��ق �ا ً م��ن أص��ح��اب
االختصاص من جامعتي أم القرى
وامللك عبدالعزيز ب��إج��راء دراس��ة
تتناول حتديدا ً كميا ً ونوعيا ً جلميع

واللجنة الوطنية للحج والعمرة
حيث طالب معاليه خالل االجتماع
م��ن املجتمعني إب����داء مرئياتهم
ف��ي البرنامج قبل إط�لاق��ه بصفة
رسمية ,وبعد هذا االجتماع عقدت
 3اجتماعات ,ومت االستماع ملرئيات
ومالحظات أصحاب الشركات ومنها
السماح للتسجيل لنسبة معينة من
احلجاج عن طريق الشركة مباشرة
واألخ��ذ ببعض االستثناءات التي
تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة
احلاج .
وأكد على أن هذا البرنامج سيحقق
 مبشيئة الله تعالى -تطلعاتاملواطنني واملقيمني في التمكن من
احل��ج بأسعار وخدمات مناسبة ،
وفي نفس الوقت يضمن الوضوح
والشفافية والرقابة الفعالة ويعود
بالربح على الشركات أيضا .
وأبدى املشرف العام على العالقات
العامة واإلع�لام استعداد ال��وزارة
إلطالع وسائل اإلعالم على البرنامج
كامالً للتعرف على الفوائد الكبيرة
التي يحققها تطبيقه ،مشيرا أن هناك
نظاما مماثال مطبقا على املعتمرين
القادمني م��ن خ��ارج اململكة وآخ��ر
سيطبق بشكل كامل على احلجاج
القادمني من اخلارج .

• السعودية تسعى إلى تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله

اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها الشركات
للحجاج وكذلك أسعارها من خالل
مسح ميداني ومن ثم حتديد  5شرائح
للخدمات ولكل شريحة سعر محدد
وتكون الشرائح متاحة للحجاج
الختيار ما يرغبون ،وهذه الشرائح
معروضة في برنامج إلكتروني مع
معلومات أخرى ويتمكن احلاج من

دفع التكلفة إلكترونياً.
وأبان الغامدي أن برنامج التسجيل
اإللكتروني يحقق فوائد عدة منها
توفير الشفافية والوضوح في حزم
اخلدمات واألسعار وميكن احلاج من
احلجز والدفع إلكترونيا ً مما يسهل
وييسر االستعدادات للحج كما يوفر
البرنامج اإللكتروني مرجعا نظاميا

خليجيات

يتم الرجوع إليه في حالة اختالف
ال��ط��رف�ين ع��ل��ى ح���زم اخل��دم��ات أو
السعر أو العقد  ،والطريقة التقليدية
املطبقة حاليا ً ال توفر هذه املزايا .
وأف��اد أن ال���وزارة كانت قد نظمت
اج��ت��م��اع�ا ً بحضور معالي وزي��ر
احلج الدكتور بندر بن محمد حجار
واملجلس التنسيقي حلجاج الداخل

السافر إليران في شؤون البحرين
أدان رئيس البرملان العربي أحمد بن محمد اجل��روان بشدة التدخل
اإليراني السافر في الشؤون الداخلية ململكة البحرين وعدد من الدول
العربية ،إثر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن القيادة اإليرانية خالل
عيد الفطر املبارك.
وأكد اجلروان في بيان له أمس األول السبت ،أن تصريحات إيران متثل
تعديا سافرا على سيادة مملكة البحرين وشأنها الداخلي «في منافاة
واضحة ملبادئ القانون الدولي واحترام سيادة واستقالل الدول».
وقال :إن البرملان العربي يعرب عن عدم رضاء كل الشعب العربي الذي
ميثله مبثل هذه االستفزازات ،كما يشدد على ضرورة «نبذ سموم الطائفية
والتكفير» .وطالب رئيس البرملان العربي ،إي��ران بالتوقف عن هذه
التصريحات والتدخالت التي توضح سوء النية وتعارض مستلزمات
التقارب والشراكة اإلقليمية وحسن اجلوار.
وفي سياق متصل  ،أشاد اجل��روان بتمكن وزارة الداخلية البحرينية
من ضبط مستودع مواد متفجرة بالبحرين ،مثمنا جهود رجال األمن
البحريني .واستنكر اجلروان نشاط اجلماعات اإلرهابية الرامية إلى
زعزعة األمن واالستقرار وإثارة النعرات الطائفية بدعم من دول مجاورة،
مطالبا املجتمع الدولي بالضغط على إيران من أجل االلتزام بعدم التدخل
في كل الشأن العربي الداخلي والتوقف عن دعم بعض اجلهات الساعية
إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

• أحمد اجلروان

دون وقوع إصابات بين األهالي

سقوط  4قذائف من اليمن في جنوب السعودية

االقتصاد والتخطيط %70 :من السعوديات خارج قوة العمل
أك������دت وزارة االق���ت���ص���اد
وال���ت���خ���ط���ي���ط ،أن اإلن�����اث
السعوديات ُيشكلن  %70من
إجمالي السكان السعوديني
ممن هم خارج قوة العمل ،في
ح�ين يشكل ال��ذك��ور النسبة
املتبقية والبالغة  ،%30مبينة
أن أغلبية السكان السعوديني
يقعون خارج قوة العمل ضمن
ف��ئ��ة احل��اص��ل�ين ع��ل��ى تعليم
دون ال��ث��ان��وي بنسبة ،%58
بينما يأتي في املرتبة الثانية
احلاصلون على الثانوية أو ما
يعادلها بنسبة .%36
ووف��ق �ا ً لبيانات ال���وزارة فقد
تراجع معدل النمو السنوي
ل��ل��خ��ارج�ين م��ن ق���وة العمل
ل��ل��ح��اص��ل�ين ع��ل��ى التعليم
اجل��ام��ع��ي ف��م��ا ف���وق بنسبة
 ،%6في حني بلغ معدل النمو
للسكان ال��س��ع��ودي�ين خ��ارج
قوة العمل  %1في عام ،2014
مشيرة إلى إن أكثر من 7.967

• ربات البيوت ُيشكلن نصف السكان السعوديني خارج العمل

ماليني سعودي في سن العمل
هم خارج سوق العمل.
وأوض��ح��ت وزارة االقتصاد

طالب جامعة صنعاء يرفضون العودة
للدراسة خوف ًا من تجنيد الحوثيين لهم

رفض طالب جامعة صنعاء ،أمس األول السبت ،العودة للدراسة في
مختلف كليات اجلامعة بعد ت��داول العديد من الطالب الناشطني في
جامعة صنعاء أخبارا ً عن اعتزام جماعة احلوثي على اختطاف الطالب
وجتنيدهم إجباريا ً للخوض في حروبهم بالقوة ،كأحد اخليارات
االستراتيجية التي هدد بها زعيم اجلماعة عبدامللك احلوثي.
ووفقا ً ملوقع «مين برس» أمس ،قال الناشط الطالبي في جامعة صنعاء
م��ازن عقالن إن «القرار ليس عفويا ً وال حبا ً في العلم» ،مشيرا ً إلى
ضغوطات حوثية مورست على رئاسة اجلامعة إلصدار القرار ،واحلديث
عن اخليارات االستراتيجية والتجنيد اإلجباري يتزايد.
وأطلق عدد من طالب جامعة صنعاء هاشتاقا #لن_أدرس_في_ظل_احلرب
للوقوف في وج��ه القرار املفاجئ وغير املتوقع من رئاسة اجلامعة
الستئناف الدراسة ،في ظل استمرار احل��رب التي تسببت في توقف
الدراسة سابقاً .وانتشرت العديد من األنباء حول قيام امليليشيات
احلوثية بتخزين األسلحة في مرافق اجلامعة.
وقال الناشط مازن عقالن على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي فيس
بوك« :خزنت امليليشيات احلوثية األسلحة في سكن الطالبات ،والقاعة
الكبرى ،ومكتب االحتاد في كلية الهندسة ،وكذلك املبنى اجلديد في كلية
الطب ،ويتواجد نحو  500مسلح حوثي في املبنى ومحيطه».
وأعلنت رئاسة جامعة صنعاء ،في وقت سابق ،عن بدء الفصل التعويضي
في الـ 25من شهر يوليو احلالي.

أعمال تعذيب بسجون المعتقلين

الحوثيون يضعون وزير الدفاع
وناشطين دروع ًا بشرية

كشفت قبائل مينية مبحافظة حلج عن إقدام محافظ حلج املعني من تلك
امليليشيات على وضع وزير الدفاع محمود الصبيحي وبعض الناشطني
املختطفني على خطوط املواجهات مع املقاومة كدروع بشرية.
وطالبت قيادات قبلية وميدانية في املقاومة في حلج ،وفقا ً لصحيفة
عكاظ السعودية ،املنظمات الدولية واحلقوقية بالعمل على وضع حد
ملمارسات امليليشيات احلوثية غير اإلنسانية ،وخاصة بعد نقل وزير
الدفاع محمود الصبيحي احملتجز بأحد السجون في حلج وثمانية من
الشباب بينهم ناشطون إعالميون
إلى مواقع متقدمة في جبهة حلج
حيث ت���دور م��ع��ارك م��ع املقاومة،
مبينة أن توجيهات أص��دره��ا أحد
قياديي احلوثي ويدعى أحمد جريب
بنقل املعتقلني كدروع بشرية.
وأفادت املصادر بأن وضع املعتقلني
اليزال مأساويا ً وهناك أعمال تنكيل
وتعذيب يتعرضون لها في سجون
احلوثيني في حلج .في غضون ذلك
أفادت مصادر أمنية مؤيدة للشرعية
في صنعاء بأن معظم املختطفني من
اإلعالميني والنشطاء والسياسيني
اليزالون في سجون األمن القومي
• محمود الصبيحي
وي��ت��ع��رض��ون للتعذيب املمنهج
من قبل ميليشيات احلوثي .إلى ذلك ،تواجه محافظة تعز منذ ثالثة
أيام انقطاعا ً تاما ً خلدمات الهاتف واإلنترنت في محاولة ملنع الوصول
للمعلومة وعرض النجاحات التي تقدمها املقاومة في تلك احملافظة .من
جهة أخرى ألقت املقاومة في محافظة الضالع وسط اليمن القبض على
 125مسلحا ً حوثيا ً عقب سيطرتها على منطقة األزارق في تلك احملافظة،
بحسب مصادر في املقاومة.

والتخطيط أن رب��ات البيوت
ُيشكلن نحو نصف السكان
السعوديني خارج قوة العمل

بينما ميثل الطالب امللتحقون
بدراسة البرامج التدريبية ما
يقارب  ،%39الفتة إلى أنه وعلى

الرغم من تدني نسبة السكان
السعوديني غير الراغبني في
العمل والذين ال ميثلون سوى
 %1من اإلجمالي ،إال أن هناك
زيادة هائلة في معدل منو هذه
الفئة إذ ازداد عددهم بنسبة
 297%من  14.103أف��راد في
عام  ،2013إلى  55.985في
العام .2014
وب ّينت أن نسبة الذكور ُتشكل
بينهم  ،%43بينما بينما تشكل
اإلن��اث النسبة املتبقية ،وهي
 ،%57م��وض��ح��ة أن السبب
يعود ف��ي ارت��ف��اع نسبة منو
هذه الفئة بشكل كبير في عام
 2014إل���ى ع���زوف الشباب
السعوديني عن الوظائف غير
امل��اه��رة ال��ت��ي ت��ع��رض عليهم
من قبل الشركات في القطاع
اخلاص ،والتي ال تتناسب مع
مؤهالتهم الوظيفية فاألغلبية
منهم حاصلون على التعليم
اجلامعي.

• ظهران مستهدفة من احلوثيني وقوات صالح

ذكرت تقارير إخبارية ،أن مسلحي احلوثي وقوات
الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،استهدفت،
أم��س ،محافظة ظهران جنوب السعودية بأربع
قذائف عسكرية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر قبلي
قوله إن «تلك القذائف سقطت جميعها في اجلبال
والشعب ،شرق املدينة ،ولم ينجم عنها أي ضحايا
أو إصابات بني األهالي أو املقيمني».
وذك��رت الصحيفة ،أن مدفعية ال��ق��وات املسلحة

السعودية ردت بقوة وكثافة على مصدر تلك
القذائف داخل عمق محافظة صعدة اليمنية ،خاصة
مواقع الطلح ومران ونقعة واملعايني ،فيما شنت
طائرات األباتشي والـ «إف  »16عددا ً من الغارات
املركزة على مواقع تواجد مسلحي احلوثي واملخلوع
صالح وتدميرها.
ولفتت إلى أن اجلهات األمنية في الشرطة والدفاع
املدني والهالل األحمر باشرت مواقع سقوط تلك
القذائف.

تحمل المواد الغذائية والطبية

قبل ساعات من تنفيذ الهدنة

وصول سفينة درب الخير اإلغاثية السعودية إلى ميناء عدن

قتلى وجرحى في قصف منزل

وصلت أمس األحد سفينة «درب اخلير» السعودية
إلى ميناء ع��دن ،بإشراف من مركز امللك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،وهي أكبر سفينة
إغاثية تصل إلى اليمن حتى اآلن.
وأكد املتحدث الرسمي ملركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية رأف��ت الصباغ ،في تصريح

صحافي أن السفينة حتمل على متنها  3540طنا ً
من املواد الغذائية والطبية شملت  100ألف سلة
غذائية بـوزن  3000طن ،و  450طنا ً من التمور،
إضافة إلى  90طنا ً من املستلزمات الطبية.
وب�ين الصباغ أن املديريات التي ستستفيد من
امل��س��اع��دات ه��ي امل��ن��ص��ورة ،وال��ش��ي��خ عثمان،

طالب إماراتي يبتكر جهاز المياه في المساجد
متكن الطالب اإلم��ارات��ي
م���ح���م���د امل�����ش�����رخ م��ن
م��ع��ه��د م��ص��در للعلوم
والتكنولوجيا بأبوظبي،
مبساعدة أستاذه الدكتور
أحمد اجلابري من ابتكار
جهاز يقنن استخدام املياه
في مساجد الدولة.
ويساعد هذا اجلهاز على
ت��وف��ي��ر ن��ح��و  %95من
كمية امل��ي��اه املستخدمة
في الوضوء ،اعتمادا على
تعليمات رسولنا الكرمي
محمد ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم بعدم هدر املياه عند
الوضوء للصالة.
وي���ت���م ح���ال���ي���ا ً جت��رب��ة
اجلهاز في بعض مساجد
أبوظبي ،وسيتم توفيره
قريبا في أس��واق الدولة
بأسعار معقولة.

والبريقة ،ودار سعد ،وخ��ور مكسر ،واملعال،
والتواهي ،وكريتر .يذكر أن سفينة درب اخلير هي
جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية
ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية ،وجزء
من البرامج التي ينفذها مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال واإلنسانية.

طوابير البترول تختفي

في عدن بعد تحريرها

من ميليشيات الحوثي
اختفت طوابير السيارات املنتظرة
للتزود بالوقود من أمام احملطات في
أحياء مدينة عدن ،جنوب البالد.
وق���ال الصحافي العامل ف��ي قناة
اجلزيرة من مدينة عدن سمير النمري
إن طوابير البترول انتهت في املدينة،
م��ؤك��دا ً ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن أسعار
البترول في املدينة لم تتغير وما زال
سعر الـ 20لترا بـ 3000ريال.
ويأتي اختفاء طوابير السيارات
م��ن أم��ام احمل��ط��ات ف��ي مدينة عدن
ب��ال��ت��زام��ن م���ع وص����ول شحنات
املساعدات واملشتقات النفطية إلى
ميناء املدينة ،بعد سيطرة املقاومة
الشعبية واجليش الوطني عليها.
• اجلهاز الذي ابتكره الطالب

قائد عسكري حوثي في شبوة
قصف طيران التحالف الذي تقوده السعودية أمس منزل قائد
عسكري موال جلماعة أنصار الله احلوثية مبدينة عتق مركز
محافظة شبوة شرقي اليمن.
وقالت مصادر مينية إن «القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من
احلوثيني الذين كانوا متمركزين في منزل قائد محور عتق اللواء
عوض بن فريد املوالي للحوثيني» .وأش��ارت املصادر إلى أنه
شوهدت ألسنة اللهب مع تصاعد كثيف ألعمدة الدخان جراء هذا
القصف .وتأتي الغارات قبل ساعات من هدنة أعلنتها احلكومة
اليمنية وقوات التحالف والتي من املقرر بدء سريانها مساء أمس
األحد.

عروس تقود سيارة لمسافة  60كيلومتراً
بعد تعرض زوجها لحالة إغماء

أجبرت حالة طارئة عروسا في العقد الثالث من العمر ولم ميض على
زواجها أكثر من أسبوع على قيادة سيارة زوجها ملسافة تصل إلى 60
كيلو متراً ،على طريق املدينة املنورة جدة ،وذلك بعد أن دخل الزوج
في حالة إغماء على الطريق خالل توجههما إلى مدينة جدة.
ووفقا ً لصحيفة «عكاظ» ،فإن ال��زوج شعر بدوخة وإره��اق أثناء
القيادة ،فاضطر للتوقف وأخذ قسطا من الراحة ،إال أن حالته تدهورت
ودخل في حالة إغماء ،ما اضطر العروس لتولي قيادة السيارة،
لتوصيله إلى املستشفى ،ومتكنت بعد قيادة السيارة مسافة 60
كلم من توصيله إلى مستشفى استدلت عليها مبساعدة عمال بإحدى
احملطات على الطريق.
وبعد الكشف على ال��زوج ،تبني لألطباء أنه كان قد تعرض حلالة
ارتفاع في «الهيموجلوبني» في الدم ،فأعطوه جرعة مغذ وأوكسجني،
فاستقرت حالته وسمح له مبغادرة املستشفى.

من جماعة أنصار اهلل والحوثيين

فقراء في اليمن أصبحوا بين يوم وليلة أثرياء
كتب اخلبير اإلعالمي اليمني ،حسني الوادعي ،في صفحته على موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،أن جاره احلوثي الفقير قد حت ّول إلى
مليونير ،بعد اقتحام جماعته العاصمة صنعاء في سبتمبر ،2014
موضحا ً أن جاره «سطا على إحدى الوزارات ونهب سيارتني ،واستولى
على «الكافتيريا» املوجودة في املبنى وح ّولها حلسابه».
هذه قصة من بني مئات القصص أو رمبا اآلالف ،ملواطنني على الهامش
كانوا فقراء لكنهم أصبحوا بني ليلة وضحاها أغنياء بأموال الدولة التي
اغتصبتها جماعتهم وحولتها إلى شركة خاصة ،هي قصة لألغنياء اجلدد
من جماعة أنصار الله وبقية األطراف السياسية على األرض ،الذين حولوا
احلرب من معاناة تستنزف كل مصادر دخل املواطنني إلى «حنفية» مالية
تدر عليهم األموال الكثيرة.
هذه احلرب املجنونة مثلما خنقت اليمنيني باألزمات ،كانت فرصة سانحة
آلخرين قرروا جمع األموال ولو عبر املتاجرة بآالم وآمال الناس.

منذ دخول جماعة احلوثيني صنعاء ،واستيالء مسلحيها على مؤسسات
الدولة وإشعال الصراع شماالً وجنوباً ،الكثير من املواطنني فقدوا مصادر
دخلهم ،وذلك بسبب مغادرة مئات الشركات األجنبية العاملة في البالد،
وإغ�لاق أخ��رى محلية بسبب الوضع وسيطرة امليليشيا على مفاصل
الدولة .وتسببت احلرب ،التي حلقت سيطرة احلوثيني على زمام األمور
في اليمن ،بقتل آالف املواطنني وتدمير منازلهم ،كما تسببت أيضا ً بنزوح
مئات آالف األسر إلى القرى ،ليتعدى األمر ذلك ويصبح اليمني الجئا ً في
الصومال وجيبوتي وإثيوبيا ،إال أنه ووسط كل هذه املعاناة للمواطنني،
كان هناك أغنياء جدد يتشكلون على األرض ويتغذون على أوجاع الناس
ومعاناتهم ،وهؤالء األغنياء ال يسعون لوقف هذه احلرب املجنونة قريباً،
ألن انتهاءها يعني إغالقا ً لهذه «احلنفية» التي تدر عليهم ماليني الرياالت.
يقول ال��وادع��ي إن ج��اره احلوثي ،ال��ذي ك��ان فقيراً ،تنوعت نشاطاته
االقتصادية بعد احلرب ،لتضم «بيع السالح وجتارة املشتقات النفطية

في السوق السوداء» ،ورمبا جتارات أخرى تتغذى على احلرب والدمار،
وهو طريق سلكه احلوثيون بعد أن أصبحوا املسيطرين على الدولة ،لقد
اجتهوا إلى بيع املشتقات النفطية اخلاصة بالدولة في السوق السوداء
وقاموا بنهب املال العام حتت مبرر «التعبئة العامة» ،وتاجروا بالسالح
وبالوظائف احلكومية وبكل مقدرات وثروات البالد.
لقد وصل احلال باألغنياء اجلدد إلى املتاجرة باملساعدات اإلنسانية املقدمة
من األمم املتحدة للمواطنني في اليمن وباعوها في السوق السوداء ،وهم
يعلمون بأن هناك ماليني الناس بحاجة ماسة إليها ،وبأن املاليني ال يجدون
قيمة رغيف اخلبز وأسطوانة الغاز وأجرة املواصالت.
هي احلرب إذاً ،من تتسبب في مقتل األبرياء وتشريد من بقي منهم وتترك
لنا دوالً مشلولة وجيالً مش ّوها ً ومذعوراً ،وهي أيضا ً من تفتح الباب على
مصراعيه أمام «األغنياء اجلدد» للمتاجرة بحاضرنا ومستقبلنا واملتاجرة
باحلرب نفسها.

