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تقارير

األمناء/ مرمي محمد الداحمــــة:
شدد سياسيون واقتصاديون عىل وجوب أن 
ال تكون املوازنــة العامة للدولة التي دعا رئيس 
املجلس القيادة الرئايس د. رشاد العليمي رئاسة 
مجلس النواب إلقرارها كسابقاتها من املوازنات 
إذا ما صحت النوايا للخروج من املأزق ومعالجة 

كل أوجه الفساد املايل واإلداري للدولة.
وقالوا يف ترصيحــات متفرقة لـ"األمناء" 
الرئيــس العليمي للربملان  تعليًقا عىل دعــوة 
بإقرار املوازنــة بأن ينبغي تقليص النفقات يف 
االختالالت  الرضورية ومعالجة  الرصفيات غري 
املالية التي أدت خالل الســنوات الســابقة إىل 
العجز املايل يف املوازنــات وبالتايل ذهاب ثلثا 

املوازنة إىل جيوب الفاسدين.

خالل  واقتصاديــون،  سياســيون  ووضع 
طاولة  عىل  املقرتحات  مــن  العديد  أحاديثهم، 
قيادة املجلس الرئايس لتقليص النفقات والتي 
تتمثــل بتقليص نفقــات وزارة الخارجية إىل 
النصــف ٥٠٪ كأقل تقدير بحيــث يتم تقليص 
الســفارات والتمثيل الدبلومايس يف عدد من 
املوظفني  الرضورية وتقليص عدد  البلدان غري 
يف الخارج يف الســفارات التي يتــم إقرارها 
ببقائها وإعادتهم إىل داخل الوطن وإلغاء كافة 
التعيينات التي متــت يف وزارة الخارجية بعد 

عام ٢٠١٤م.
وشدد االقتصاديون والسياسيون يف سياق 
ترصيحاتهم لصحيفــة "األمناء" عىل رضورة 
إلغاء كافة املرتبات التي ترصف بالنقد األجنبي 
للذين يشغلون وظائف يف سلطة الدولة وإلغاء 
التعيينات غري الرضورية التي متت يف وظائف 

الســلطة العليا والدرجات العليا يف املســتوى 
األول وإعــادة النظر يف شــاغليها من حيث 
الكفاءة واملهارات والرشوط والتمثيل السيايس 

والجهوي ومبدأ املناصفة.
كام أكدوا عــىل رضورة تقليص اعتامدات 
بدل الســفر للحكومة ومجلس الرئاسة وكافة 
اإلداري  بنسبة ٧٥٪ وتقليص  الجهاز  موظفي 
النفقات التــي تدفع بالنقد األجنبي من املوازنة 
العامة إىل ٥٠٪ باســتثناء باب االســتثامرات 
املواطنني  لخدمــات  الرضوريــة  والنفقــات 
أو تقليص اســترياد  وتحســينها مع وقــف 
الكامليات واستثناء دفع مستحقات الدين العام 

أو إعادة تدويرها وجدولتها.
برضورة  الرئايس  للمجلس  الدعوة  ووجهوا 
املوازنة وفقا  بتقديم مرشوع  الحكومة  توجيه 
للمؤرشات أعاله واالستعانة بتشكيل لجان مع 

جهات ذات العالقة بهذا الشأن.
وأشــاد السياســيون واالقتصاديون بقرار 
تكليف الرئيــس القائد عيدروس الزبيدي، نائب 
رئيس مجلس القيــادة رئيس املجلس االنتقايل 
املالية،  العليا للموارد  اللجنة  الجنويب، برئاسته 
مؤكدين بأن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها ويف 
خط مواٍز إجــراءات عملية مع تقليص نفقات 

الدولة يف أوجه الرصف غري الرضورية .
وأعربوا عــن مخاوفهم مــن أن يتم توريد 
إنفاقها  ليتم  الجنوبيــة  املحافظات  املوارد من 
كمرتبات للموظفــني يف املناطق غري املحررة 
والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحويث  مبوجب 
اتفاقــات تجديد الهدنــة واملوظفني النازحني 
يف املناطق املحــررة باإلضافة إىل رصفها عىل 
وإداراتها  والحكومة  الرئاســة  مجلس  نفقات 
وموظفيها ودبلوماسيها وإعالميها والنازحني.

 األمناء/حوار/ خاص:
اإلنســان،  عمق  مــن  انبثقــت 
وتشــكلت ألجــل خدمتــه، ومرت 
مبخاض صعــب حتى تم اإلعالن عن 
ميالدها الجديد تحت مسمى "جمعية 
شــباب القزعة التنمويــة الخريية" 
يف مديريــة الشــعيب مبحافظــة 
الضالع. وبــدأت تحدث أثرها بعملها 
التي اتسعت،  أنشطتها  املنظم وعمق 
واإلنسان،  األرض  لتشــمل  ومتددت 
وعىل عكس سابقاتها من الجمعيات 
التي حملت أسامء مشابهة  وتجمدت 
أنشطتها كانت جمعية شباب القزعة 
واألوىل  األخرية  الخرييــة  التنموية 
التي استدامت،  وأول جمعية  تتغلب 
عىل التحديات وتحقق األهداف بشكل 
النامء بخطوات  متسارع يتقدم نحو 

متسارعة.
وملعرفة املزيد عن جمعية شــباب 
مبديرية  الخريية  التنمويــة  القزعة 
الشــعيب مبحافظــة الضالع  كان 
الجمعية  رئيــس  مــع  حديث  لنــا 

األســتاذ يحيى محمد موىس والذي 
للجمعية  موجزة  صورة  أمام  وضعنا 
وأنشــطتها يف هذا الحوار الصحفي 

املتواضع. 
•بداية لو تضعونــا أمام الخلفية 
التاريخيــة لجمعية القزعة التنموية 
مبحافظة  الشعيب  مبديرية  الخريية 

الضالع.
التنموية  القزعة  جمعية شــباب 
مبحافظة  الشعيب  مبديرية  الخريية 
الضالــع تأسســت عــام ٢٠١٤م، 
خصوصًا  القزعة،  أبناء  مبســاهمة 
املغرتبني يف أنحاء العامل، وتشــمل 
الرئيس  مــن  مكونة  إداريــة  هيئة 
واألمني العام ومسؤول مايل إىل آخره 
من تشكيلة  الهيئة اإلدارية، وينتسب 
لها أكرث مــن 6٠٠ عضو تعتمد عىل 
اشرتاكات األعضاء الشهرية، وسميت 
بهذا االســم ألن من بدأ بتأسيســها 
الشباب، وكان هذا االسم لتشجيعهم 
عىل االســتمرار وأمــل النجاح أكرب 
لنا  كانت  أنه  بحكم  ســابقيها..  من 
جمعيات يف الســابق ولكن لألسف 

تجمــدت أنشــطتها، وعندما ذهبنا 
الستخراج ترخيص من وزارة الشؤون 
تغيري  منا  طلبوا  والعمل  االجتامعية 
االسم لوجود اسم مشابه لها، عندها 
تم تغيري اســمها إىل جمعية شباب 
القزعة التنمويــة الخريية، الحقا تم 
الجلوس مع  الهيئة اإلدارية للجمعية 
السابقة وتم دمجها بجمعية الشباب 
واســتلمنا كل محتوياتها وبإذن لله 
سوف نحاول تغيري االسم إىل جمعية 
أبناء القزعة التنموية  الخريية لكون 
الجمعيــة املوجودة  تضم كل رشائح 

املجتمع.
•من يدعم جمعية شباب القزعة؟ 
-أبرز الداعمــني هم أهايل الخري 
من أبناء قرية القزعة الذين ال يسعني 
ذكرهم  لكونهم الداعم األول للجمعية 
ماديًا ومعنويًا وأخص بالذكر مغرتيب 

قرية القزعة يف مختلف دول العامل.
شباب  جمعية  أهداف  عن  •حدثنا 

القزعة؟
-أهــداف الجمعية كثــرية، لكن 

أبرزها:   

١.نرش وتعميــق املحبة والتعاون 
بني أهايل القرية. 

للمشــاريع  الدعــم  ٢.تقديــم 
األساســية والتعليميــة  والصحية 
وغريها  والطرقات  والكهرباء  واملياه 

من الخدمات.
أبناء  3.التواصل مع املغرتبني من 
الدعم  تقديم  عــىل  وحثهم  املنطقة 
إىل  والوقوف  للمحتاجني  واملساعدة 

جانب الجمعية. 
٤.خلق العالقات الوثيقة مع بقية 
يتعارض  ال  ومبا  الخريية  الجمعيات 

مع القوانني النافذة. 
٥.تشجيع تعليم املرأة. 

ألي  الجمعية  تســخري  6.عــدم 
أغراض حزبية وسياسية وغريها.

املواطنني  مساعدة  عىل  ٧.العمل 
ذوي الظــروف القاســية وأصحاب 

الدخل املحدود. 
8.توفــري املســاعدات العينيــة 
والبحث عن املعونات للمســتحقني، 
إضافة إىل أهداف كثرية مل أســتطع 

ذكرها لكم حاليا.

•ماهي أهم أنشطة الجمعية؟
يف  تتمثل  الجمعية  -نشــاطات 
التواصل مع املدير العام يف التسهيل 
للصناديق وللمنظامت للحصول عىل 
بعض املشــاريع الذي تعــود نفعها 
عىل النــاس والتواصل مع املغرتبني 
يف مساعدة املحتاجني والتنسيق مع 
املغرتبني يف دعم صندوق املدرســة 
لكون مدرســة الشــهيد محمد عبد 
الرب بقرية القزعة أغلب املدرســني 
فيها عىل حســاب األهــايل وكذلك 
لدعم بعض  املغرتبني  التنســيق مع 
املشــاريع التي تخص القرية. ودعم 
الشعيب  مديرية  يف  املشاريع  بعض 
مثل طريق الشهيد عيل قاسم رشيبة 
وطريق املضو وطريق بكئني ورصف 
ســوق املديرية العوابل باإلضافة إىل 
تحفيز الشباب عىل مواصلة الدراسة 
الجامعية بجميع التخصصات العلمية 
من  الداعمني  مع  بالتنسيق  ودعمهم 

املغرتبني.
وتوجد عدة أنشــطة متفرعة من 

األنشطة الرئيسية.
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com
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مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
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عدنان األعجم

يجب االتفاق على اأوجه ال�صرف وتقلي�ص النفقات قبل اإقرار الموازنة   ¿
تكليف الزبيدي برئا�صة لجنة الموارد المالية يجب اأن تتبعه خطوات اأخرى   ¿

تقلي�ص نفقات وزارة الخارجية وبدل �صفر الحكومة والرئا�صة اإلى ٥٠٪   ¿
اإلغاء �صرف اأي مرتبات اأو نفقات خارجية بالنقد االأجنبي   ¿

سياسيون واقتصاديون يتحدثون لـ"األمناء" حول مشروع املوازنة العامة:

جمعية شباب القزعة التنموية اخليرية مبديرية الشعيب م/ الضالع..

هذه هي �حللول �إن �أردمت �إ�صالًحاهذه هي �حللول �إن �أردمت �إ�صالًحا

�لتنمية �مل�صتد�مة وعمق �لأثر�لتنمية �مل�صتد�مة وعمق �لأثر


