
ممثل البنك الدولي: سنعمل مع الحكومةهاجر يسلم التعويضات لعدد )101( مستفيد بصعدة
صعدة- »الميثاق« لتحقيق الحكم الرشيد

 دعا األخ طه هاجر- محافظ صعدة- أبناء المحافظة إلى 
السعي لتحقيق السالم واألمن واالستقرار وبما من شأنه 

إعادة اإلعمار.
وشدد- السبت أثناء عملية صرف تعويضات جديدة لعدد )101( 
مستفيد- على ضرورة إعادة إعمار النفس أواًل بحب الوطن والوالء 
الوطني السيما في أوساط الشباب وتوعيتهم بمخاطر العنف 
والتطرف، واالتجاه بهم صوب الوسطية واالعتدال وبناء الوطن..

هذا وقد شملت عملية صرف شيكات التعويض للمستفيدين من 
صعدة القديمة، وآل عقاب، وآل الصيفي، وآل حميدان.. وذلك عن 

)145( منزاًل و)56( مزرعة.

إلى ذلك أكد طه هاجر أثناء تفقده كلية التربية واآلداب 
والعلوم وافتتح معمل الحاسوب بمكتبة الكلية والمعهد التقني 

التجاري على أهمية ال��دورات التأهيلية 
لمعيشي  ا لمستوى  ا وتحسين  لرفع 

واالقتصادي لألسر..
وأثناء تدشينه ورشة العمل الخاصة 
بحماية األطفال من التهريب والنزاعات 
المسلحة شدد على ضرورة أن يسعى 
الجميع لتحقيق ال��س��الم واالل��ت��زام 

بتعاليم اإلس��الم ونشر ثقافة الحوار 
والتسامح.

أكد املشاركون في اللقاء التشاوري األول حول 

اإلعالم واحلكم الرشيد أمس على أهمية دعم جهود 

الدولة في تبني وتطوير سياسات عامة من شأنها 

زيادة الشفافية وتعزيز املساءلة املالية لتحقيق مفهوم احلكم 

الرشيد مبساندة من املجتمع املدني جلعل السياسات أكثر 

استجابة لتطلعات واحتياجات املواطنني.

ودعا املشاركون نقابة الصحفيني ومشروع استجابة والبنك 

الدولي الذين نظموا اللقاء إلى التنسيق لتوفير دعم فني وقانوني 

للصحفيني لتعزيز قدراتهم في دعم احلكم اجليد والشفافية 

وحمايتهم من املخاطر احملتملة عند تعاملهم مع قضايا الفساد 

املختلفة..وأشاد ممثل البنك الدولي أرون اريا مبستوى النقاش 

واآلراء التي طرحت معربًا عن استعداده لتوفير الدعم الالزم 

للصحفيني واعتماد برامج تدريبية ترفع قدراتهم في حتقيق 

الشفافية وايصال صوت املواطنني إلى السلطات، مؤكدًا أن 

البنك الدولي يسعى ملساعدة احلكومة والعمل معها لتحقيق 

احلكم الرشيد.

وكشف اريا عن حتالف مدني يتم التحضير له حاليًا مبشاركة 

إعالميني وناشطني مدنيني وحقوقيني سيتولى تنسيق اجلهود 

وتوفير الدعم الفني واملالي لتطوير القدرات الفنية واإلدارية.}

االثنين : 7 / 2 / 2011م 
 الموافق : 4 / ربيع اول / 1432هـ 

اقتصاد10العدد: )1541(
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أسامة الشرعبي

 سجلت األح��زاب الوطنية في 
السلطة والمعارضة معًا- في 
األيام الماضية وخالل المسيرات 
السلمية التي قامت بها- أروع الصور 
الحضارية الديمقراطية التي أشاد 
بها العالم وهي تمضي في التعبير 
عن آرائها ديمقراطيًا وبشكل سلمي 
دون أن يحدث ما يعكر صفو ذلك حتى 
وإن اختلفت وتباينت اآلراء وال��رؤى 
والتوجهات والمطالبات بين مسيرة 

وأخرى.
وقدمت المسيرات السلمية للمؤتمر 
وحلفائه والمشترك وشركائه عددًا 
من الدروس والعبر لعل في مقدمتها 
أن أبناء اليمن وإن اختلفوا في آرائهم 
ومطالبهم إاّل أن الديمقراطية التي 
اختاروها نظامًا ونهجًا للحكم والتداول 
السلمي للسلطة هي الحكم بينهم، 
وإيصال آراء كل طرف بكامل الحرية 
بعيدًا عن أي أعمال مخالفة للنظام 

والقانون.
إن الجميع يدرك تمام اإلدراك أن مبدأ 
حرية التعبير بمختلف الوسائل والسبل 
ومن ضمنها المسيرات هي حق متاح 
في أي وقت وحين، طالما كانت وفق 
تلك المحددات  القائمة على االلتزام 
بالدستور والقوانين، بعيدًا عن أي 
تجاوزات أو خروقات تمس الثوابت 

الدستورية والقانونية.
وح��ري بنا في ه��ذا الصدد وبمثل 
ما نوكد على حق الجميع في تسيير 
وب��ذات  ننا  فإ السلمية،  المسيرات 
القدر نلفت االنتباه إلى الخطر الكبير 
الذي يمكن أن نواجهه جميعًا، من أي 
أطراف تستغل مثل  هذه الفعاليات، 
ب��ل ه��ي ف��ي ح��ال��ة انتظار وتحيُّن 
للفرص، واغتنام اللحظات المناسبة 
والظرف والمكان للنيل من أمن الوطن 
واستقراره واستهداف مقدراته تحت 

عباءة المسيرات السلمية.
وصراحًة.. إن تلك العناصر الموتورة 
والمأزومة جاهزة بأجندتها ومخططاتها 
الستغالل تلك المساحات الديمقراطية 
لمحاولة العبث بأمن الوطن ومقدراته 
ع��ب��ر إش��اع��ة ال��ف��وض��ى وت��خ��ري��ب 
الممتلكات العامة والخاصة وصواًل إلى 
ترويع المواطنين والنيل من أعراضهم 

وممتلكاتهم.
 ، السيناريو مخيفًا ق��د يبدو ه��ذا 
وه���و ف��ع��اًل ك��ذل��ك إذا ل��م نلتزم 
الكاملين،  جميعنا بالحيطة والحذر 
وعدم السماح ألولئك العابثين ببث 
سمومهم للنيل من الشعب والوطن.. 
وتحدونا ثقة كبيرة أن يمن الوحدة 
والديمقراطية له رجاله األوفياء الحكماء 
القادرون على استيعاب تلك الحقيقة 
والمؤمنون بأن الوطن أكبر من أن 
يعبث به الحاقدون واالنتهازيون أو أن 
يكون ساحة للمتربصين والموتورين 
م��ن حملة األج��ن��دة الخارجية التي 
يرفضها أبناء شعبنا بشكل قاطع ال 

لبس فيه.

مسيرات 
ديمقراطية حقًا

تعرض الحكومة اليمنية ثالث وثائق اقتصادية رئيسية في االجتماع الوزاري لمجموعة 
أصدقاء اليمن المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس القادم، 
وهي خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر -2011 2015، 
وقائمة بالمشاريع واألولويات التنموية التي تحتاج اليمن إلى تمويالت لها، والدراسات التفصيلية 
لألولويات العشر للعامين القادمين. وكان االجتماع الوزاري األوّل ألصدقاء اليمن المنعقد في 
نيويورك في 24 سبتمبر الماضي قد أّكد التزامه باالستمرار في تدارس آليات جديدة طويلة األجل 

للتمويل لدعم الخطة التنموية لبالدنا، بما في ذلك فكرة تأسيس صندوق تنموي لليمن. 

كتب/ جمال مجاهد

وأّكد مسئول في وزارة التخطيط  ل� “الميثاق” أن 
الحكومة تعكف حاليًا على إعداد خطة خمسية جديدة 
لألعوام 2011- 2015، تتمّثل غايتها العامة في 
تحقيق معدّل نمو اقتصادي عالي ومستدام يسهم 
في الحدّ من البطالة والتخفيف من الفقر، وتحفيز 
النمو االقتصادي الكّلي من خالل تنمية القطاعات 
الحقيقية وتقليل االعتماد على النفط والغاز، وتوسيع 
الحماية االجتماعية، وإحراز تقدّم ملموس في تحقيق 
أهداف التنمية األلفية. .وتشمل المرتكزات العامة 
للخطة ، “تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني، 
وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق االستدامة المالية، 
وتعزيز التنمية المحلية المتوازنة، وتوسيع التعاون 
مع شركاء التنمية، وتطوير شبكة األمان االجتماعي، 
وتعزيز فرص االندماج في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، باإلضافة إلى مواصلة اإلصالحات، 

وتعزيز االستقرار السياسي واألمني”. 
وأوضح المسئول الحكومي أن الخطة تبنّت سيناريو 
وسطًا يقوم على تحقيق ناتج محلي إجمالي حقيقي 
بمعدّل 5.2%، وناتج محلي إجمالي حقيقي للقطاعات 
غير النفطية “6.5%”، وناتج محلي إجمالي حقيقي 
لقطاع النفط والغاز “3.3%”، فيما يبلغ صافي النمو 
الحقيقي لمتوسّط نصيب الفرد من الدخل %2.2، 
ومعدّل التضخّم 8.5%، والمتوسّط السنوي ألسعار 

النفط 77.2 دوالرً للبرميل. 
وقال: إن االفتراضات العامة لهذا السيناريو تشمل 
تسريع وتيرة تنفيذ حزمة اإلص��الح��ات  وترسيخ 
االستقرار األمني وإيجاد البيئة المواتية لتدّفق 
االستثمارات، وتبنّى برامج فعّالة لتنويع اإلنتاج، 
والسيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود اآلمنة، 
وتطوير الحقول الحالية للنفط وإدخال حقول جديدة 
لإلنتاج وإحداث تقدّم في تدفق العمالة اليمنية الى 
أسواق العمل الخليجية، باإلضافة إلى التوسّع في إنتاج 
ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بما يلبّي احتياجات 
الطلب عليها، وإيجاد تمويالت خارجية لتنفيذ مشاريع 
البرنامج االستثماري للخطة، وارتفاع مستويات إقراض 

القطاع المصرفي للقطاع الخاص. 
ويعدّ هذا السيناريو األكثر قبواًل لخطة التنمية 
الرابعة العتبارات عدّة، حيث أنه يجمع بين الواقعية 
والطموح فهو يستند على افتراضات طموحة لكنها 

ممكنة التحقيق، ويعكس جدية الحكومة  في 
اإلصالحات الشاملة، كما يجسّد تطّلعات 
الخطة في التنمية والتخفيف من الفقر، 
ويعوّل كثيرًا على المتغيّرات الداخلية 
وال يهمل العوامل الخارجية، وينسجم مع 

منهجية العمل التخطيطي. 
وتتضمّن قائمة المشاريع واألول��وي��ات 

المقترحة المقدّمة، مشاريع توليد 
الطاقة الكهربائية بقدرة من 
7-10 آالف ميجاوات كمرحلة 
أول��ى لسد العجز القائم في 
مجال الطاقة وخدمة التنمية، 
وإن���ش���اء ال��م��ع��اه��د الفنية 
والمهنية وكليات المجتمع و 
الهندسة في الجامعات اليمنية 
لة  لعما ا تأهيل  يكفل  وبما 
اليمنية وتوفير فرص العمل 
للحدّ من البطالة واستكمال 
لرئيسية  ا الطرق  ريع  مشا
ل��م��دن  وا المحافظات  بين 
والقرى من 200-300 كيلو 
متر بين المدن وم��ن 30-

50 كيلو بين القرى، وإنشاء 
موانئ االصطياد واالرصفة مع 

تجهيزاتها الفنية كثالجات التبريد وغيرها، وإنشاء 
السدود والحواجز المائية والتحويلية للحفاظ على 

مياه األمطار وتغذية األحواض الجوفية. 
كما تشمل قائمة األولويات إنشاء المستشفيات 
التخصّصية وتجهيزها للحدّ من حاالت العالج 
في الخارج ، ومشاريع تحلية المياه ألمانة العاصمة 

وضواحيها البالغ عدد سكانها ثالثة ماليين و500 ألف 
نسمة وتعز البالغ عدد سكانها ثالثة ماليين و800 
نسمة و إب البالغ عدد سكانها مليوني نسمة، وإنشاء 
واعادة تأهيل مشاريع المجاري وتصريف مياه األمطار 
في مدن  صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت وإب 
وذمار ولحج، وتوفير خدمات البنية التحتية لألراضي 
المخصّصة لالستثمار والمناطق الصناعية وبخاصة 
في عدن والحديدة وشبوة وحضرموت، وإعادة إعمار ما 
خّلفته الحرب في محافظة صعدة نتيجة أحداث الفتنة 

التي أشعلتها عناصر التمرّد. 
وتم اختيار تلك المشاريع وإعطائها األولوية  ولما 
توّفره من فرص العمل للحدّ من البطالة والتخفيف 

من  الفقر وخدمة أهداف التنمية المستدامة. 
ومن المقرّر أن تقوم الجهات المختصّة بتسليم 
الدراسات للمشاريع تباعًا والتي ال تتوّفر لها دراسات 

تقوم ال��دول المانحة من مجموعة أصدقاء اليمن 
بإعدادها وإنزال المناقصات الخاصة بها والتمويل من 

قبلها مباشرًة لتنفيذ تلك المشاريع. 
األولويات العشر 

 الحكومة ت��درك أهمية تسريع تنفيذ األولويات 
الحكومية العشر لدعم النمو االقتصادي وتوجيه 
اإلمكانيات وال��م��وارد المتاحة لتنفيذها  لمعالجة 
التحديات وحلحلة القضايا المتعدّدة القائمة في األجل 

القصير والمتوسّط. 
وقالت مصادر حكومية مّطلعة ل� “الميثاق” إن 
التحدّيات التي صاحبت أداء الحكومة في األعوام 
السابقة وترحّلت من عام 2009، استدعت إعادة 

مراجعة أدائها 

ل��ل��ح��دّ من 
ت��دنّ��ي م��ع��دّالت النمو 
االق���ت���ص���ادي وتخفيف 
آث����ار ت��ل��ك ال��ت��ح��دّي��ات 
ع��ل��ى م��س��ت��وى معيشة 
المواطنين، حيث وقفت 

الحكومة  وقفتي تقييم ومراجعة األولى في مارس 
واألخرى في سبتمبر من العام الماضي، أفرزت وضع 
األولويات الحكومية العشر لدعم النمو االقتصادي 
المنبثقة من البرنامج االنتخابي الرئاسي وإقرارها 

كبرنامج زمني لعملها خالل العامين القادمين، تقوم 
على رفع كفاءة أداء الحكومة في حدود اإلمكانيات 
والموارد المتاحة، وتحقيق قصص نجاح محدّدة تعيد 
بناء ثقة اإلدارة الحكومية وتحقيق معدّالت جيّدة للنمو 

االقتصادي. 
األولويات العشر

وتنصّ األولوية األولى على “تنفيذ برنامج حكومي 
الستقطاب الكفاءات المؤهّلة واجتذابها إلى العمل 
الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة 
جاذبة وأن يبنى هذا البرنامج على أفضل المعايير 
الدولية ويتمتّع بالشفافية والتنافسية من أجل أن ينجح 

في اجتذاب أفضل الكفاءات اليمنية”. 

وتتمّثل األولوية 
الثانية في “إيجاد 
المعالجات لضمان 
وج�����ود ال��ع��م��ال��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ب��س��وق 
ال��ع��م��ل ف���ي دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
الخليجي وبحيث يتم 
اإلس���راع ف��ي إع��داد 
الدراسات المتخصّصة الالزمة لذلك وإشراك القطاع 
الخاص اليمني والخليجي في وض��ع التصوّرات، 
باإلضافة إلى توفير الحوافز المالئمة للقطاع الخاص 

للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصّصة 
المملوكة للدولة والتي تعمل على تخريج الكوادر 
الماهرة والمؤهّلة للحصول على فرص عمل خارج 

اليمن وداخله”.
أما األولوية الثالثة فترّكز على “خفض فاتورة دعم 
المشتّقات النفطية عن طريق التوسّع في توليد الطاقة 
الكهربائية بالغاز وتخفيض كلفة شراء المشتّقات 
النفطية كمرحلة أولى مع األخذ باالعتبار مخزون 
البلد من الغاز الطبيعي واحتياجات قيام الصناعات 
البتروكيماوية وغيرها المبنية على استهالك الغاز، 
وكذا إستراتيجية الكهرباء على المدى المتوسّط 
والطويل ودراسة وتنفيذ آليات كفؤة وشّفافة لعملية 
شراء المشتّقات النفطية من الخارج تمّكن من تحقيق 
وفورات في كلفة الشراء وتفرّغ مصافي عدن لعملها 

األساسي وهو إنتاج المشتّقات النفطية”. 
في حين تشمل األول��وي��ة الرابعة “التوسّع في 
االستكشافات النفطية والغازية من خ��الل وضع 
مسار سريع لالتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك 
االتفاقيات إلى حيّز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة 

وشفافية”. 
بينما تختصّ األولوية الخامسة ب� “إيجاد حلول 
عاجلة لمشاكل األراضي وضمان حقوق الملكية العامة 

والخاصة تسهم في تعزيز ثقة المواطن”. 
وتنصّ األولوية السادسة على “وضع آلية وثيقة 
وفاعلة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة 
وتنسيق األجندة الوطنية لإلصالحات وهذه األولويات”. 
وتسعى األولوية السابعة إلى “إعداد خطة اقتصادية 
موحّدة لمدينة عدن ووضعها محل التنفيذ باعتبارها 
العاصمة االقتصادية لليمن”. كما تهدف األولوية 
الثامنة إلى “تنفيذ حزمة من البرامج واإلجراءات التي 
تعزّز األم��ن واالستقرار وتجسّد جدية الدولة في 
فرض سيادة القانون لخلق بيئة استثمارية آمنة والتي 
تتطّلب تطبيقًا كاماًل ألسس الحكم الجيّد وأهمها 

سيادة القانون”. 
فيما األولوية التاسعة تستهدف “تنفيذ معالجات 
سريعة خالل الفترة القادمة تضمن تأمين مصادر 
جديدة للمياه وتحدّ من إستنزاف األحواض المائية 
المتوّفرة”. كما تطمح األولوية العاشرة إلى “تنفيذ 
حملة إعالمية وطنية وعالمية ترّكز على تحسين 
صورة اليمن داخليًا وخارجيًا إلزالة الكثير من السلبيات 
التي ارتبطت بصورة اليمن في السنوات األخيرة وعلى 
الفرص واإليجابيات التي تمتلكها اليمن وكذا المخرجات 

المتوّقعة في تنفيذ برنامج األولويات”. 
وأوضحت المصادر الحكومية أن الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية أبدت استعدادها لتمويل تكاليف 
األعمال االستشارية الخاصة باألولوية األولى المتمّثلة 
المؤهّلة، حيث  الكفاءات  في برنامج استقطاب 
واصلت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي لألولويات 
متابعة اإلجراءات الخاصة باختيار الشركة االستشارية 
لألولوية األولى والتي قامت الوكالة األمريكية للتنمية 
بتنفيذ كافة إجراءاتها التي أسفرت عن اختيار شركة 

“كيمونكس”. 
ويرأس المكتب التنفيذي الوزاري لمتابعة أولويات 
الحكومة للمرحلة القادمة رئيس مجلس ال��وزراء 
الدكتور علي محمد مجوّر، أما اللجنة الفنية المنبثقة 
عن المكتب فيرأسها أمين عام مجلس ال��وزراء عبد 

الحافظ السمة. 
ومن المقرّر وفقًا لمصفوفة اإلج��راءات التنفيذية 
الحكومية لألولويات العشر- حصلت عليها “الميثاق”- 
أن تنّفذ الحكومة خالل العامين القادمين الكثير 
من اإلج���راءات منها إق��رار اإلستراتيجية الوطنية 
للتشغيل، وإعداد قانون لمكافحة تهريب المشتقات 
النفطية، وتعزيز توليد الطاقة الكهربائية من خالل 
الغاز باإلضافة إلى  إنشاء محطات تعمل بوقود 
إحالل المحطات المتقادمة بهدف تخفيض فاتورة 
الوقود، إضافة الى مشروع قانون الحكم المحلي 
والئحته التنفيذية، ومشروع البرنامج الوطني لتنفيذ 
اإلستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وإعداد تصوّر 
متكامل لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض 
مع قانون الحكم المحلي، وكذلك استكمال مناقشة 
مشروع قانون السجّل العقاري في مجلس النوّاب 
ومتابعة إصداره، واستكمال تعديل قوانين األراضي، 
والتخطيط العمراني، والمكاتب والمهن العقارية، 
والوقف الشرعي على أن تناقش التعديالت للقوانين 
واللوائح ذات الصلة في وقت واحد إلزالة الغموض 
والتعارض فيما بينها، واستحداث شعب متخصّصة 
في المحاكم للفصل في المنازعات العقارية، وإعداد 
إستراتيجية وطنية لحصر وتوثيق أراضي وعقارات 
الدولة ومسحها وإسقاطها وتسجيلها. كما سيتم التركيز 
على دعم البنى المؤسسية والتشريعية لقطاع المياه، 
وتأمين مصادر المياه، واالستغالل األمثل لمياه األمطار، 
والحدّ من استنزاف المياه الجوفية، ورفع الوعي المائي. 

أبناء قرية حَمِْل
دان أهالي قرية حَمِْل مديرية 
سنحان االعتداء الغاشم الذي تعرض 
له االستاذ نعمان دويد محافظ صنعاء 
من قِبْل أتباع حميد األحمر.. معبرين 
عن تضامنهم ووقوفهم الصادق مع المحافظ 
نعمان دويد.. مستنكرين بشدة ما نُسب اليهم 
من قِبل المغرضين والحاقدين والذين يحاولون 
أن يسيئوا لسمعة أبناء القرية المعروف عنهم 
بإخالصهم للوطن ورفضهم لدعاة الفوضى 
وحرصهم على استتباب األمن واالستقرار في 

ربوع الوطن.

شباب المحويت: لم يعد 
للمشترك ذريعة أو عذر

 دعا شباب المحويت كافة المواطنين والشخصيات 
االجتماعية والمفكرين والمثقفين واالح��زاب 
والمنظمات المدنية الى اتخاذ موقف موحد إلنجاح 
مبادرة الرئيس وتفويت الفرصة على المتآمرين 
على هذا الوطن الذين ال يعجبهم أي مشروع وطني يحرص 

على االمن واالستقرار.
وقالوا في بيان صادر عن فرع االتحاد العام للشباب لم 
يعد هناك ذريعة أو عذر ألحزاب المشترك من مواصلة 

الحوار الجاد والبناء.

جمعية شباب الصالح 
تدعو لمواصلة الحوار

 أعلنت جمعية شباب الصالح في محافظة 
إب عن تأييدها للمبادرة التاريخية الداعية 

لمواصلة الحوار بين القوى السياسية..
وأكدت في بيان لها ضرورة االستجابة لهذه المبادرة 
التي تحمل في مضمونها مشروع المستقبل وضمان 

الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وشددت الجمعية على رفض كافة أعمال وأشكال 
الفوضى وكل ما يهدد أمن واستقرار الوطن أو إقالق 

السكينة العامة.

مثقفو إب: مبادرة الرئيس فضحت 
زيف إشاعات التوريث والتأبيد

أك��د مثقفو محافظة إب أن مبادرة الرئيس أعطت المشترك 
فرصة مهمة لالضطالع بمسؤولياته لبناء الوطن وإعمال السلوك 
الديمقراطي الحضاري والعودة الى الحوار بداًل عن المكايدات أو 

اإلضرار بمصالح ومقدسات الوطن.
 وقال في بيان صادر عن مكتب الثقافة بالمحافظة إن المبادرة عكست 
حكمة ووطنية االخ الرئيس وحرصه  الصادق والقوي علي الوطن والشعب 

والمكتسبات الوطنية.
مشيرين الى أنها فضحت زيف اإلشاعات حول التوريث والتأييد.

بالدنا تعرض3 وثائق اقتصادية رئيسية يف اجتماع الرياض

اولويات المشاريع المقترحة:
الطاق��ة الكهربائي��ة وانش��اء املعاه��د الفني��ة واملهني��ة وكلي��ات املجتم��ع 
الحد م��ن البطال��ة واس��تكمال ش��بكات الطرق الرئيس��ية
لخ��ارج ا لع��الج يف  ا م��ن  لح��د  وا املتخصص��ة  املستش��فيات  ء  نش��ا ا


