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لصاحبه: عبدالله علي علي القطاع

اأم الفقراء في تهامة 
تطلق بنك زاد الطعام، 

فهل �سيكافئها العالم 
بـ"نوبل"؟!

 ات�ساالت الجيل الرابع  واال�سمنت والنفط  وال�سيارات واال�سماك والبنوك

100مليار راأ�س مال لإطالق اأ�شخم �شركة تتحالف فيها الحكومة 
والقطاع الخا�س ت�شتحوذ على عدد من الم�شاريع ب�شنعاء

50 األف يمني عالقون في الخارج 
يريدون العودة عبر مطار �سنعاء

اأغرب تعيينات للأقرباء الم�سوؤولين في الحكومة 
الوهمية لهادي: الزوجات واالأزواج واالأبناء 

واالأ�سهار برواتب خيالية

50 م�سنعا ومعمل �سمكيا توقف وت�سريح 
37 األف �سيادا و 96 موظفا ر�سميا

20مليارا من الفلو�س الورقية التالفة 
والقات في اليمن �سبب اأمرا�س »الكوليرا« 

والتهابات الكبد واالمرا�س االخرى

النا�صر - رئي�س التحرير  طـاهـر مثنى حـزام 

مديونية على مح�سن االأحمر 40 
مليون دوالر لل�سفارات الخارجية 

ب�سبب ربيع عام 2011
بعد اأن اأف�سل »�سلح« االإيقاع بينهما :

رجل االأعمال �سلح والكبو�س يقودان 
تحالفا الإطلق بنك للطعام يمد الفقراء
يمني مات ب�سبب ا�ستخدامه للفياجرا.. 

وزوجته اأ�سيبت بحالة نف�سية اليمنية اأمة اهلل الحجي
ا�شتلمت جائزة 

مقتدى ال�شدر من 
النجف ال�شرف 

والحجاب لي�س في 
ال�شالم في  �شيء.. 
�شاأتزوج رجل اعمال

مساحة إعالنية
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يرجى التواصل على لالإعالن
737355627 -   773110334

يمن موبايل ُتكرم رئي�سها ال�سابق م�سلح
وت�ستقبل الرئي�س الجديد  الحملي الذي ك�سف عن الم�سارات الجديدة لل�سركة

وزير الإعالم: لي�س هناك قائمة باعتقال �سحفيي الموؤتمر ونرحب بعودة منهم في الخارج

الأوراق تك�شف لماذا رف�س اأحمد �شالح وعو�س الزوكا  دفن جثماني والديهما في �شنحان ..  واين دفن �شالح؟

 هكذا واجه اأبو راأ�س اختفاء قيادات حزبه ورف�س �سيناريواالإ�سلح..
وكيف نجحت "فائقة " في التقاط ال�سور؟



2A W R A Q P R E S S . N E T العدد»7« - فرباير 2018

هكذا واجه ال�سيخ ابو راأ�س اختفاء قيادات حزب املوؤمتر فور 
رحيل �سالح والزوكا يف دي�سمرب

وكيف جنحت فائقة ال�شيد يف التقاط ال�شورمع اأولد �شالح
 : خا�ص

نجح حزب الم�ؤتمر ال�شعبي العام في 
�شنعاء ف���ي اجتياز �شدمت���ه في رحيل 
الرئي����س اليمني ال�ش���ابق على عبداهلل 
�ش���الح وامينه العام عارف الزوكا في 
دي�شمبرالما�شي، ليبث االمل لق�اعده، 
وحت���ى ال يكرر �شيناري� حزب اال�شالح 
بالفرار خ���ارج ال�طن وت�شتيت ق�اعده 
وترك اغلب قيادات ف���ي ال�شج�ن منذ 

عام2014.
وق���ال م�ش���در ف���ي ح���زب الم�ؤتمر 
ل�����«الوراق«ان ال�شي���خ �ش���ادق امين اأب� 
را�س نائب رئي�س الحزب �شابقا والقائم 
باإعمال رئي�س الحزب حاليًا ومعه عدد 
م���ن قي���ادات الم�ؤتم���ر كال�شي���خ يحيى 
الراعي رئي�س مجل�س الن�اب واخرين، 
كان����ا امام خيارين ال ثال���ث لهما، اما 
يجل�ش�ن في منازلهم ، ويترك�ن م�شير 
الح���زب وقياداته واأع�ش���اء في �شنعاء 
مجه�اًل، وال يتدخل�ن حتى في تخفيف 
الحزن والبكاء الأ�شر الكثر من 3700 

�شجين���ًا م���ن القي���ادات والم�الي���ة من 
المدنيين والع�شكريين واقارب الرئي�س 
الراح���ل عي عبداهلل �شال���ح، اأو تجاوز 
ال�شدم���ة  واع���ادة انتعا�س الحزب ول� 
بخط����ات »بطيئ���ة« تحف���ظ  لق�اع���ده 
وقيادات���ه العي����س باأمان، م���ع ع�ائلهم 
وا�شرهم بدال عن ال�شج�ن ، م�شتندين 
من ث�اب���ت الحزب ول�ائح���ه الداخلية 

والد�شت�ر اليمني.
را����س  اب����  ان«  ك�ش���ف  الم�ش���در   
يعق���د  ان  عل���ى  ا�ش���روا  »ورفاق���ه« 
الحزب اجتماع���ه لت�شيير اأعماله ونعي 
الراحلين عل���ى عبداهلل �شالح وعارف 
الزوكا ورفع �ش�رهما، وه� ما تم رغم 
االنتق���ادات التي طال���ت االجتماع من 
قبل منه���م في الخارج وال���ذي اغلبهم 
ف���ي فنادق وفلل وفاري���ن من �شنعاء ال 
يهمهم اال انف�شهم وال يكترث�ن لم�شير 

االأع�شاء في �شنعاء.
ووف���ق الم�شدرفان اب���� را�س حينما 
وجد ت�افد وا�شع من قبل ا�شر ال�شجناء 
لمنزل���ه، ي�شاحبهم الح���زن ال�شديد، 
كان الب���د  ان يت�ا�ش���ل م���ع القي���ادات 

الحاكمة في �شنعاء، ول� يم�شي بعكازة 
ال���ى كل ج���ه للتخفيف م���ن المعاناة ،  
لكن���ه وج���د  ان اغلب قي���ادات الحزب  
اأغلق���ت ج�االتها خ�ف���ًا، والبقية فروا 
خارج �شنع���اء، وكان القلي���ل ال يعدون 
اال�شاب���ع هم م���ن ا�شتجاب����ا لدع�ته، 
ونجح الجميع في م�شاهدة اأوالد �شالح 

واالطمئنان عليهم.
وعن التقاط ال�ش�ر مع اأبناء �شالح 
ق���ال الم�شدر، لل���م يلتق���ط  اأب� را�س 
ومن معهم �ش����رًا معهم �ش�ى ال�شيدة 
الم�شاع���د  االأمي���ن  ال�شي���د«  »فائق���ة 
للحزب اثناء ما كان اأب� را�س والراعي 
والبقي���ة في »بدورم »المنزل الذي فيه 
اأوالد �شالح، يناق�ش�ن مع المخت�شين 

ما يحتاج�نه.
الم�شدر قال:يبدو ان ال�شيد نجحت 
باإدخ���ال ج����ال اخر والتقط���ت �ش�رًا، 
رغ���م اخذ ج�االت ال�ف���د الزائر الذي 
كان براأ�ش���ه اأب���� را����س، وحينما كررت 
»ال�شي���د« الزي���ارة منفردة، ل���م تلتقط 
�ش�را جديدة ب�شب���ب التفتي�س الدقيق 

ووفق الم�شدر.
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- عرفينا بنف�ش��ك : اأين ولدت اأمة اهلل 
وعا�شت طفولتها؟

▪اأم���ة اهلل عثم���ان الحجي. م���ن م�اليد 12 
اأكت�ب���ر 1995.مدين���ة ذم���ار الت���ي كان وم���ا 
ي���زال اأبناوؤها خي���رة ال�شيا�شيي���ن واالإعالميين 
والع�شكريي���ن والمهند�شي���ن واالأدب���اء والكت���اب 
ف���ي اليمن م���ع ك�نها تفتقر الأب�ش���ط مق�مات اأن 
ت�شب���ح مدينة متح�شرة اأو على االأقل اأن ال تبقى 
قرية كبيرة اأو مجرد �شري���ان عب�ر للمحافظات 
اليمني���ة ككل.ولدت في بيت عل���م وفقه و ثقافة. 
وال���دي �شيخ قبيلة ورجل مثق���ف وعلى قدر كبير 

من القيم اليمانية الحميرية االأ�شيلة..
والدت���ي اآمنة الم��شكي �شاع���رة ال�طن واحبة 

الكلمة الحرة، وتعمل اإدارية ترب�ية..
ع�ش���ت طف�لت���ي م���ع اأربع���ة اإخ����ة )اأدي���ب.. 
واأمج���د واأن����س واأن�ر( كن���ا نلعب �ش�ي���ا ونر�شم 
ونتعل���م وكذلك نحكي لبع�شن���ا الق�ش�س. ك�ني 
فت���اة وحيدة بين ذك�ر، لم اأت���رب على اأن هناك 
اأي ف����ارق بين���ي وبين اإخ�ت���ي اأو م�ر�شت �شدي 
العن�شري���ة الت���ي تمار�س عادة �ش���د البنات. لم 
اأكن اأ�شعر ق���ط اأنني فت���اة. اكت�شبت �شخ�شيتي 
الكثير م���ن �شف���ات االأوالد وتعامالتهم. والداي 
لم يك�ن���ا يفرقان بيننا باأي حق����ق اأو ت�شجيع اأو 
محبة، له���ذا ع�ش���ت طف�لتي في ظ���ل الم�شاواة 

والعدل..
بالن�شبة للمدر�شة كنت اأكثر اإخ�تي كرها لها. 
كن���ت اأف�شل البقاء مع المربية في البيت على اأن 
اأذه���ب للمدر�شة؛حيث كانت وم���ا زالت منهجية 
التعلي���م ف���ي اليم���ن �شيئ���ة للغاية. العن���ف كان 

منتهج عند المدر�شين �شد الطالب.. 

- ماذا تتذكرين من الطفولة؟ 
▪ اأتذك���ر اأن اأول ي����م ل���ي ف���ي المدر�شة بعد 
الطاب����ر المدر�شي تم تفتي����س االأظافر و�شرب 
ل���م  الط���الب ذوي االأظاف���ر الط�يل���ة والذي���ن 
يلتزم����ا بارت���داء اأحذية )الب�ت���ي(.. هالني ما 
ح���دث وكنت مرع�بة م���ن �شدة بكائه���م وق�ش�ة 
المعلمي���ن؛ خا�ش���ه زميلي »اإبراهي���م« الذي ظل 
المعلم ي�بخه في الف�شل وقال له: اآخر ي�م تجي 

المدر�ش���ة واأن���ت غير ملت���زم بالق�اع���د و بدون 
»�شنط���ة« تلم فيه���ا دفاترك و تجي���ب كل الكتب 
مع���ك. اإبراهيم كان طفال فقيرا -كما يبدو من 
مالب�شه القديمة، و دفت���ره التالف الذي يم�شكه 
بي���ده- لم اأكن اأتحمل الق�ش�ة �شد زمالئي، ولم 
يك���ن با�شتطاعتي فعل �شيء لهم �ش�ى اأنني قلت 
للمعلم: لي�س ما ت�شتري له انت »�شنطة« و»ب�تي« 
ب���دل ما ت�شرب���ه كل ي�م. قلت ه���ذه الجملة وانا 

واقفة،و �شعرت بخ�ف �شديد.

المعل���م اخرجن���ي م���ن الف�ش���ل، وم���ن ي�مها 
رف�ش���ت اأن اأبقى ف���ي تلك المدر�ش���ة. و لم تكن 
المدر�شة التي تعمل بها والدتي ابتدائية فتعلمت 
بالبي���ت عل���ى يديها وذهب���ت لالختب���ار وغيرت 

المدر�شة باأخرى خا�شة.. 

- هل اأكملِت درا�شتك الجامعية ؟
▪ في مدار�س متفرقة اأكملت تعليمي االبتدائي 
واالإع���دادي والثان����ي: مدر�شة زي���د الم��شكي.. 

مدر�ش���ة االأوائ���ل الخا�شة.. مدر�ش���ة الر�شالة.. 
مدر�شة جنين.. مدر�شة �شب���اأ.. مدر�شة الميثاق 

للبنات.
وه��ل  الطفول��ة  من��ذ  هوايت��ك.  م��ا   -

اأ�شبحت �شاعره كاأمك؟
▪اكت���ب الق�ش���ة الق�شيرة، وت���م ن�شر العديد 
م���ن ق�ش�شي في ال�شحف والمج���الت، وار�شم 
ل�حات تجريدي���ة.. وحاليا �شارفت على االنتهاء 

من كتابة رواية »من�شات العب�دية الم�شتديرة«
ل���ي مح���اوالت �شعرية خج�ل���ة ول���م ان�شرها.
ال اج���د نف�شي في ال�شع���ر وي�شعب عل���ي التقيد 
بال�زن والقافية.. لكنني اأكتب ال�م�شة ال�شعرية 
التجريدية، وحاليا اأدر�س حق�ق، حيث تم قب�لي 
نني  ف���ي كلية الط���ب و اأ�شع���ر اأنه منا�ش���ب لي.الأ

اأحب الحق�ق والدفاع عن المظل�مين.

-الجوائز التي ح�شلت عليها ؟
▪ حا�شلة على جائزة العنقاء الذهبية الدولية 
للمراأة المتميزة 2015 -من »الهاي«، وجائزة 
ال�شيخ مقتدى ال�شدر للق�شة الق�شيرة »م��شم 
نبدع للر�ش�ل االعظ���م« المركز الثالث -النجف 
اال�شرف 2014  - جائزة نادي الق�شة اليمنية 

)2013(

اأو  ق�ش�ش��ية  اإ�ش��دارات  لدي��ك  ه��ل   -
�شعرية ؟

▪ ال لي����س لي اإ�شدار.. لكن ل���دي رواية تحت 
الطبع 

- هل انت مع زواج ال�شغيرات اأو �شده ؟
▪ ال �شده طبعا...

- ه��ل عر���ص عليك ال��زواج واأنِت طفلة 
اأو خ��ال مراحل درا�شتك في المدر�شة اأو 

الجامعة.؟
▪ لم يعر�س علي الزواج في طف�لتي. كان من 
الم�شتحيالت، فعائلتي على قدر عال من الثقافة 

والعلم.
لك���ن في الثان�ية تقدم لي الكثير وكان والداي 

»يزجره���م« بالرف����س؛ حي���ث كان حري�شا على 
اأن اأكم���ل تعليمي الجامعي و كن���ت اأي�شا راف�شة 
لفك���رة الزواج قبل ال�ش���ن القان�ني وقب���ل اإنهاء 

الدرا�شة والح�ش�ل على ال�شهادة الجامعية.. 

- األ�شت مرتبطة حاليا ؟
▪ االن. نعم. اأنا مرتبطة برجل اأعمال. 

ن كا�شفة  - ل��ك �شور وانت مبرقع��ة وا�أ
الوج��ه، هل يت��م انتقادك؛ �أن��ك كا�شفة 

الوجه في مجتمع يوؤمن بالبرقع؟
▪ النق���اب لي����س من االإ�شالم ف���ي �شيء. وجه 
الم���راأة ه���� ه�يتها واالإ�ش���الم كرم الم���راأة ولم 

يطم�س ه�يتها..

-هل تتعر�شين لم�شايقات من الرجال؟
▪ ال لم اأتعر�س الأي م�شايقات..

ازي��اء  ارت��داء  تحبي��ن  اأن��ك  يب��دو   -
تراثية. هل ثمة �شورة لك ا�شتهرت بزي 

تقليدي ؟
الت���ي  ال�شخ�شي���ة  ▪نع���م. �ش����رة �شفحت���ي 

ب�شتارة واالأخرى التي بحجاب اأزرق.

- م��ا ق�ش��ة تزوير �شفحتك ف��ي الفي�ص 
بوك ؟

كثير م���ن البنات تنتحل �شخ�شيت���ي ويتناقلن 
�ش����ري. و�ش����اء كان حبا فين���ي اأوح�شدا، فكال 
الحالتي���ن يع���د ت�شرف���ا غيرمقب����ل، باعتب���اره 

انتحال �شخ�شية. 

-كيف عرفت اأنهن بنات، ولماذا � يكون 
المنتحلون رجا� ؟

)ت�شحك(... ف���ي كال الحالتين ت�شرف غير 
مقب�ل.. 

-كلمة اأخيرة ؟
▪ اأت�ش���رف ب�شحيف���ة االأوراق، واأتمن���ى له���ا 

مزيدا من التاألق في هذا الظرف ال�شعب..

ديبة اليمنية اأمة اهلل احلجي: االأ

ا�شتلمت جائزة مقتدى ال�شدر من النجف 
ال�شرف والحجاب لي�س في ال�شالم في �شيء

»اأمة اهلل الحجي« اأديبة يمنية، ذمارية،�شابة. بداأت ت�شق طريقها في عالم الكتابة منذ �شن مبكرة 
لتتقا�شم مع �شقيقها الخطوات ا�أولى في تاأ�شي�ص رابطة اأدبية تعنى با�إبداع ال�شبابي، منذ �شغر �شنها، 

حيث وجدت لها مكانا في مقطورة ا�إبداع الذماري.
ح�شلت على عدة جوائز اأدبية منها جائزه العنقاء الذهبية الدولية للمراأة المتميزة 2015 -من 

»�هاي«، وجائزة ال�شيخ مقتدى ال�شدر للق�شة الق�شيرة: »مو�شم نبدع للر�شول ا�عظم« المركز الثالث 
-النجف ا��شرف 2014، جائزة نادي الق�شة اليمنية 2013. وكما هي اأديبة و�شاعرة هي اأي�شًا 

طالبة بكلية ال�شريعة والقانون – جامعة �شنعاء  وتو�شف ب�»اأميرة ا�إبداع«
فاإلى حوارها مع رئي�ص التحرير:

مديونية  على حم�شن الأحمر 40 مليون دولر لل�شفارات اخلارجية ب�شبب ربيع  عام 2011
 : خا�ص

ق���ال م�ش�ؤول يمني مق���رب من علي مح�ش���ن االأحمر  ل����"االأوراق" اإن االأحمر 
ا�شت���دان اأكث���ر م���ن 40 ملي����ن دوالر، اأي نح���� 8 ملي���ارات ريال يمن���ي، �شعر 
ال�ش���رف حينها 200 ريال يمني، م���ن اإجمالي ما �شرفها والبالغة نح� 100 

مليار ريال .
وق���ال اإن المدي�ني���ة هي لعدد م���ن ال�شفارات االأجنبي���ة، منها  قطر وه�لندا 
وال�شع�دي���ة وتركي���ا وتايالند وبريطاني���ا واأمريكا، ورجال اعم���ال يمنيين، واأن 
هناك ر�شائ���ل تم رفعها لحك�ماتهم بعد محاولة  اغتي���ال الرئي�س الراحل علي 
عب���داهلل �شال���ح ف���ي الثالث م���ن ي�ني����، وخا�شة في �شه���ري �شبتمب���ر واأكت�بر 

ون�فمبر بهذا ال�شاأن، والثانية هي اأن علي مح�شن االأحمر، الذي يردد خ�ش�مه 
باأنه ناهب االأرا�شي ومهرب الديزل، غادر من�شبه وه� »م�شّند« بخط يده بمبلغ 
اليمن وعر�شه،  في ط�ل  ال�شاحات  و�شم�د  لدعم  اقتر�شها  دوالر  ملي�ن   40
طيل���ة ع���ام ون�شف العام، وقب���ل فترة وافاه اأح���د الدائنين اليمنيي���ن األح عليه 

ب�شرورة �شداد 5 ماليين دوالر م�شببا له اإحراجا وا�شحا مع من ح�له.

ح�����������������وار
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حنان ح�سني:

ق���اد التحال���ف الخيري بين رجل���ي االعم���ال محمد �شالح 
وح�شن الكب�����س  واالآن�شي  ورجال اأعم���ال اآخرين اإلى اإطالق 

بنك  للطعام ه� االأول من ن�عه في اليمن.
واأو�ش���ح رئي����س المجل����س االأعل���ى لبن���ك الطع���ام اليمن���ي 
محم���د �ش���الح نائب رئي�س الغرف���ة التجارية ف���ي �شنعاء، اأن 
فك���رة اإن�شاء بن���ك الطعام جاءت م���ن اإيمان رج���ال االأعمال 
وال�شخ�شي���ات االجتماعي���ة داخ���ل ال�ط���ن وخارج���ه باأهمية 
دوره���م في تخفيف المعاناة التي يعي�شه���ا ال�شعب اليمني من 
خالل م�شاعدة المحتاجي���ن وتاأهيلهم، و�ش�اًل لتحقيق هدف 

البنك نح� مجتمع يمني خال من الج�ع.
يق����ل  رئي�س المجل�س االأعلى للبنك ح�ش���ن الكب��س اأن من 
اأهداف البن���ك خلق �شراكات فاعلة مع ال�ش���راء العاملين فى 
مج���ال مكافحة الج�ع وتنظي���م العمل االإن�شان���ى والم�شاهمة 
ف���ي ردم فج�ة الج�ع ف���ى اليمن عبر تنفي���ذ برامج وم�شاريع 
متن�عة ذات كف���اءة عالية بعد اإن�شاء خارط���ة الج�ع، وتفعيل 

وتحديث قاعدة بيانات االأمن الغذائى في اليمن.
و�شيق���دم البن���ك في مختل���ف الج�انب الخيري���ة واالإغاثية 
اأبرزها م�شروع دعم 58 مطبخًا خيريًا ي�شتفيد منها  )20( 

األ���ف اأ�شرة، وم�ش���روع �شل�شل���ة مخابز بنك الطع���ام الخيرية 
بالمديريات الع�شر، وكذا م�شروع ال�شاندوت�س المدر�شي الذي 
ينفذ في 50 مدر�شة وي�شتفيد منه 120 طالبًا في كل منها. 

كم���ا يهدف م�ش���روع اإطع���ام الطع���ام يهدف لدع���م االأ�شر 
الفقي���رة بطع���ام جاه���ز بمع���دل 150 األ���ف وجب���ة �شن�ي���ًا 
ب�اق���ع 500 وجبة ي�مي���ًا عبر ثالثة برام���ج  اإطعام الطعام، 

الكف���ارات، اإك���رام النعمة وم�شاريع ال�ش���الل الغذائية والفرن 
االآل���ي ودعم ذوي االإعاقة الذي ي�شتهدف دعم ثالثة اآالف من 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
اف�ش���ل نائب الغرف���ة التجاري���ة وال�شناعية رج���ل االعمال 
محم���د �ش���الح انق���الب ابي�ًس �ش���د رئي�س الغرف���ة التجارية 
ح�ش���ن الكب�����س اثن���اء  بق���اء االخيرخارج اليم���ن حتى مطلع 

العام الحالي.
وق���ال رجل اأعمال ع�ش���� في  الغرفة التجاري���ة ل�الأوراق اإن  
رج���ل االعمال محمد �شالح ا�شتط���اع تجاوز ال�شغ�طات التي 
كان���ت تح���اول اقناعه بجعل���ه رئي�ش���ا للغرفة التجاري���ة خلفًا 
للكب��س بحجة ان االأخيرم�شافر، الفتا الى ان الغرفة التجارية 
ف���ي �شنعاء  كان���ت على و�شك التفتت في ح���ال تم ذلك، ك�ن 
االنتق���ال ب���دون انتخاب���ات وف���ي ظ���روف الح���رب ق���د يجعل 
اع�ش���اء  الغرفة متجاذبين بين الق�ى ال�شيا�شية  المت�شارعة  
والمتحالف���ة  وهنا �شيك�ن رجل االعمال ه� الخا�شر االول وقد 
يك����ن �شببا في  ح���دوث ا�شطربات في العا�شم���ة �شنعاء الأن 
االقت�ش���اد ه� اهم م���ا ي�شاعد على اال�شتق���رار وعدم انفالت 

�شنعاء وتح�يلها الى �شاحة حرب.

بعد اأن اأف�سل �سلح االإيقاع بينهما 
رجال الأعمال "�شالح والكبو�س" يقودان حتالفا لإطالق بنك للطعام

ات�ساالت اجليل الرابع  واال�سمنت والنفط  وال�سيارات واال�سماك والبنوك

100مليار راأ�س مال لإطالق اأ�شخم �شركة تتحالف فيها احلكومة 
والقطاع اخلا�س ت�شتحوذ على عدد من امل�شاريع ب�شنعاء

ع���ن  والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة  اأعلن���ت 
تاأ�شي����س �شركة م�شاهمة يمني���ة لال�شتثمارات 
اال�شتراتيجية لعدد م���ن الم�شاريع ال�شناعية 
والتنم�ي���ة� برا�س مال اول���ي 100مليار ريال  

ليترفع الى ترلي�ن و 500 مليار ريال.
وقال  وزير ال�شناع���ة والتجارة عبده ب�شر: 
اإن ال�شرك���ة �شتط���رح لالكتت���اب الع���ام اأمام 
القط���اع الخا�س ورجال الم���ال واالأعمال وكل 
من لدي���ه الرغبة ف���ي الم�شاهم���ة بالم�شاريع 
ال�شرك���ة  �شتطرحه���ا  الت���ي  االإ�شتراتيجي���ة 
الطاق���ة  م�شان���ع  كم�شاري���ع  لال�شتثم���ار، 
المتجددة وم�شانع ت�ليد الطاقة من النفايات 
وم�شانع تجمي���ع ال�شيارات واالآالت والمعدات 
وال�شناع���ات التعدينية وم�شان���ع م�اد البناء 
و�ش�امع الغالل وخزانات الم�شتقات النفطية 

والغاز.
واأ�ش���ار ال�زير ب�شر اإل���ى اأن ال�شركة �شتعمل 
اأي�شًا على اإن�شاء البن�ك التجارية واالإ�شالمية 
التم�يل���ي  التاأجي���ر  م�شاري���ع  اإن�ش���اء  وك���ذا 
وم�شاري���ع ات�ش���االت الهاتف النق���ال والجيل 
الرابع؛ اإ�شافة اإل���ى م�شاريع التنمية الزراعية 
والثروة ال�شمكي���ة والحي�انية وم�شاريع مراكز 
ال�ش���ادرات والمدن االقت�شادي���ة وال�شناعية 

وال�شكنية والمقاوالت االإن�شائية.

ولف���ت اإل���ى اأن الم�شاري���ع الت���ي �شتتبناه���ا 
ال�شركة �شت�شهم ب�ش���كل كبير في اإحداث نقلة 
ن�عي���ة ف���ي االقت�ش���اد اليمني والدف���ع بعجلة 
التنمي���ة اإلى االأمام و�شت�شه���م اأي�شًا في ت�فير 
المزي���د من فر�س العم���ل ل�شريحة وا�شعة من 

اأبناء ال�شعب اليمني في عدد من المجاالت
وك�ش���ف  اأن���ه �شيت���م خ���الل الفت���رة القليلة 
القادمة االإعالن ر�شميًا عن فتح باب االكتتاب 
الع���ام الأ�شه���م ال�شركة وتحدي���د البن�ك التي 
�شت�شتقب���ل الم�شاهمي���ن اإ�شافة اإل���ى االإعالن 
عن جميع الم�شاري���ع التي دخلت حيز االإن�شاء 

والتنفيذ.
الت���ي  اال�شتثماري���ة  الم�شاري���ع  اأن  واأك���د 
�شتنفذها ال�شرك���ة �شتعمل على اإحداث طفرة 
ف���ي االقت�ش���اد ال�طني و نقلة ن�عي���ة في بيئة 
االأعم���ال واإخراجها من دائ���رة اال�شتثمار في 
اال�شتيراد وال�شناعات الخفيفة اإلى الت�شنيع 

واالإنتاج في عدة مجاالت.
االكتت���اب  عل���ى  المعتم���د  ال�شرك���ة  نظ���ام 
الع���ادي  الم�اط���ن  اأم���ام  المج���ال  �شيفت���ح 
واأ�شحاب الدخ���ل المحدود ال�شتثمار اأم�الهم 
ومدخراته���م ف���ي م�شاري���ع كبيرة اإل���ى جانب 
كب���ار رجال المال واالأعمال تدر عليهم اأرباحًا 
�شن�ية خا�شة واأن قيم���ة ال�شهم ال�احد ي�شل 

اإلى ع�شرة اآالف ريال .
وك�شف   ال�زير ب�شر اأنه تم حتى االآن االتفاق 
على م�شاريع دخلت حيز التنفيذ بقيمة 500 
ملي����ن دوالر ف���ي مجاالت اال�شمن���ت واالألبان 
وت�ليد الطاق���ة بقدرة 400 ميج���اوات منها 
واالأخرى  200 ميج���ا في محافظ���ة �شنعاء 
في محافظة الحديدة� الفنتا اإلى اأن راأ�س مال 
ال�شركة ال���ذي �شي�رد اإلى ح�شابها في البن�ك 
التجاري���ة والحك�مي���ة مقاب���ل قيم���ة االأ�شهم 
�شي�شهم في ح���ل اأزمة ال�شي�لة النقدية للبالد 
و�شيحد اأي�شًا من تده�ر الريال اليمني مقابل 

الدوالر.
ال�شرك���ة �شت�شاعد على اإيج���اد بيئة منا�شبة 
الإن�ش���اء �ش����ق اأوراق مالي���ة يمني���ة )ب�ر�شة( 
�شيما واأنها معتمدة على نظام االأ�شهم وتحتاج 
م�شتقب���اًل لحا�شنة خا�شة تنظم عملية تداول 
وبي���ع و�شراء االأ�شه���م. لتك�ن م���ع �شركة يمن 

م�بايل اق�ى �شركتين تعتمد على اال�شهم
وت�ق���ع اأن ي�ش���ل راأ�س م���ال ال�شركة بحل�ل 
نهاي���ة الع���ام الجارى اإل���ى اأكثر م���ن تريلي�ن 
و500 مليار ريال ك�ن الم�شاريع التي �شتنفذ 
االأول���ى من ن�عها في ال�ش�ق اليمنية ويجب اأن 
يلت���زم منفذوها باالأ�ش����س ال�شحيحة لتحقيق 

معايير الج�دة والم�ا�شفات لمنتجاتهم.

)50( األف ميني عالقون يف اخلارج 
يريدون العودة عربمطار �شنعاء

زكري���ا  وزيرالنق���ل  ك�ش���ف 
�شنع���اء  مط���ار  اأن  ال�شام���ي 
الدول���ي كان يق���دم خدمات���ه 
كثر من ملي�ني �شخ�س قبل  الأ
اإغالق���ه عبرالتنقل وال�شفر ، 
واإن اأكثر من 15 األف مري�س 
ت�ف����ا ب�شبب اإغ���الق المطار 
، وم���ا يق���ارب م���ن 50 األف 
عالق في الخارج تقطعت بهم 
ال�شبل ، وال ي�شتطيع�ن الع�دة 
لل�طن ،و95 األف مري�س لم 
ي�شتطيع�ا ال�شفر اإلى الخارج 
للع���الج.. وقال رئي����س الهيئة 
المدن���ي  للطي���ران  العام���ة 
عبدالقادر  محم���د  واالأر�شاد 
اإن تحال���ف العدوان اإ�شتهدف 
الت���ي  المدني���ة  المط���ارات 
تخدم ال�شع���ب اليمني باأكمله 
،وفي المقدم���ة مطار �شنعاء 
الدول���ي ال���ذي ي�شاف���ر من���ه 
م���ا يق���ارب م���ن 80 % من 

اليمنيين.
االأ�ش���رار  اأن  مبين���ا 
والخ�شائر الت���ي لحقت بهيئة 
واالأر�شاد  المدن���ي  الطي���ران 

نتيج���ة  قطاعاته���ا  -بكاف���ة 
الع���دوان الم�شتم���ر عليه���ا - 
بلغت اأكثر من ملياري  دوالر، 
و60 % خ�شائ���ر االإي���رادات 
الت���ي كان���ت تاأت���ي للهيئة من 
�ش���ركات الطي���ران المختلفة 

والم�شتثمرين .
ام���ا رئي����س الهيئ���ة العامة 
لتنظي���م �شئ�ن النق���ل البري 
ب���اأن  فاأف���اد  ال�ادع���ي  ولي���د 
بقي���ادة  الع���دوان  تحال���ف 
النق���ل  اإ�شته���دف  ال�شع�دي���ة 
ومناف���ذه  بقطاعات���ه  الب���ري 
خ���رج  م���ا  منه���ا  المختلف���ة 
ع���ن الجاهزي���ة ب�ش���كل كامل 

والبع�س ب�شكل جزئي.
االأ�ش���رار  اإل���ى  ولف���ت 
المبا�ش���رة التي تكبدها قطاع 
النق���ل البري ج���راء العدوان 
الرئي�ش���ي  بالمرك���ز  ابت���داًء 
والم�ان���ئ  ب�شنع���اء  للهيئ���ة 
الط����ال  كم�ان���ئ  البري���ة 
واأ�شرار غي���ر مبا�شرة  وعلب 
تتمث���ل ف���ي �شيط���رة العدوان 
ومرتزقت���ه عل���ى فرعي عدن 

وح�شرم����ت ومينائي ال�ديعة 
وال�شحن البريين.

وذك���ر ال�ادع���ي اأن حج���م 
بقطاع  والخ�شائ���ر  االأ�ش���رار 
النقل الب���ري -جراء العدوان 
-بلغ���ت ما يق���ارب ال )19( 
ملي�ن دوالر كاإح�شائية اأولية 
.. م�ؤك���دا اأن الع���دوان ت�شبب 
ف���ي �شع�ب���ات مبا�ش���رة ف���ي 
عملي���ة النق���ل ج���راء انعدام 
وارتف���اع الم�شتق���ات النفطية 
والق�ش���ف الممنه���ج للط���رق 

والج�ش�ر.
اإلى ذلك ذك���ر نائب رئي�س 
م�ؤ�ش�شة م�انئ البحر االأحمر 
اأن  الدي���ن  �ش���رف  يحي���ى 
العدوان كبد القطاع البحري 
مبا�ش���رة  وخ�شائ���ر  اأ�ش���رارا 
ودم���ر بع�س الم�انئ البحرية 

ب�شكل كلي.. 
االأ�ش���رار  اأن  م��شح���ا 
الع���دوان  ج���راء  والخ�شائ���ر 
المناف���ذ  عل���ى  والح�ش���ار 
البحري���ة بلغ���ت 900 ملي�ن 

دوالر..

 : متابعات

و�ش���ف مخت�ش�ن اقت�شادي����ن يمني�ن  تزايد 
انخفا����س  قيم���ة ال����رادات وال�ش���ادارات  ف���ي 
اليم���ن بالمخي���ف والمرعب في بل���د يقطنه نح� 
اقل تقدير، مماي�شير على  ن�شمه على  3ملي����ن 
ق���رب و�ش�ل عدد كبير من �شكانه  من مت��شطي  

الدخل الى  تحت خط الفقر.  
ووف���ق تقرير ر�شم���ي حك�مي فق���د انخف�شت 
قيم���ة ال����اردات ف���ي الجمه�ري���ة اليمنية خالل 
العام الما�شي 2017 اإلى �شتة مليارات و448 
ملي����ن و40 األف دوالر مقارنة بالعام 2014م 
ال���ذي و�شلت قيم���ة ال�اردات في���ه اإلى نح� 14 
ملي���ار و764 ملي�ن دوالر، فيما انخف�شت قيمة 
�ش���ادرات اليمن خ���الل نف�س الفترة م���ن �شبعة 

ملي���ارات و985 ملي����ن و370 األ���ف دوالر اإلى 
دوالر. األف  و800  ماليين   405

واأرج���ع وكيل قطاع التج���ارة الخارجية ب�زارة 
ال�شناعة محمد يحيى محم�د �شبب االنخفا�س 
اإل���ى االإج���راءات التع�شفي���ة الت���ي فر�شتها دول 
تحال���ف الع���دوان خالل األ���ف ي�م م���ن العدوان 
والح�ش���ار الجائ���ر على كاف���ة المناف���ذ الج�ية 
والبحري���ة وا�شتهداف���ه المبا�شر للبن���ى التحتية 

في اليمن.
وبي���ن اإل���ى اأن تل���ك ال����اردات ت�شم���ل ال�شل���ع 
الغذائي���ة واالأدوية والم�شتلزم���ات الطبية وم�اد 
البن���اء والم�شتقات النفطي���ة واالآليات والمعدات 
واالأجه���زة والمركب���ات اإ�شاف���ة اإل���ى المط���اط 
والع�ش�ي���ة  الكيميائي���ة  والم����اد  ومنتجاته���ا 
واالأ�شمدة وال�شل���ع اال�شتهالكية واأدوات واأجهزة 
الب�شري���ات فيم���ا ا�شتمل���ت ال�ش���ادرات عل���ى 

والزراعي���ة  وال�شمكي���ة  النفطي���ة  ال�ش���ادرات 
وال�شناعية.

واأو�ش���ح ،اأن قيم���ة واردات ال�شل���ع الغذائي���ة 
انخف�ش���ت اإلى م���ا قيمت���ه اأثنين ملي���ار و440 
بالع���ام  مقارن���ة  2017م  الع���ام  ف���ي  ملي����ن 
اأربع���ة  اإل���ى  قيمته���ا  و�شل���ت  والت���ي  2014م 
ملي���ارات و717 ملي����ن دوالر فيم���ا انخف�ش���ت 
قيمة االأدوية والم�شتلزمات الطبية لنف�س الفترة 
م���ن 453 ملي����ن و70 األ���ف دوالر اإل���ى 262 
ملي�ن و800 األ���ف دوالر وانخف�شت قيمة م�اد 
واأدوات البناء من مليار و265 ملي�ن دوالر اإلى 

دوالر. األف  و400  ملي�ن   815
واأ�شار اإلى اأن قيمة واردات الم�شتقات النفطية 
انخف�ش���ت خالل نف�س الفترة من اأربعة مليارات 
دوالر  األ���ف   600 ملي����ن   620 اإل���ى  دوالر 
وانخف�ش���ت قيم���ة االآليات والمع���دات واالأجهزة 

من مليار و268 ملي����ن دوالر اإلى 440 ملي�ن 
دوالر.

وانخف�شت قيم���ة واردات المركبات واأجزائها 
من مليار و167 ملي����ن دوالر اإلى 382 ملي�ن 
و600 األ���ف دوالر وانخف�ش���ت قيم���ة اللدائ���ن 
المطاط ومنتجاتها م���ن 574 ملي�ن دوالر اإلى 
300 ملي����ن دوالر كما انخف�شت قيمة واردات 
الم����اد الكيميائي���ة والع�ش�ية م���ن 158 ملي�ن 
و900 األ���ف دوالر اإل���ى 79 ملي����ن و20 األ���ف 
دوالر وقيم���ة االأ�شم���دة م���ن 50 ملي����ن و960 

األف دوالر اإلى 19 ملي�ن و720 األف دوالر .
واأ�ش���ار اإلى اأن قيمة ال�اردات الخا�شة بال�شلع 
اال�شتهالكية انخف�ش���ت اأي�شًا من مليار و136 
ملي�ن دوالر في العام 2014م اإلى مليار و49 
ملي����ن و400 األ���ف دوالر في الع���ام 2017م 
واالأجه���زة  االأدوات  واردات  قيم���ة  وانخف�ش���ت 

الب�شرية لنف�س الفترة من 177 ملي�ن و160 
األف دوالر اإلي 38 ملي�ن و580 األف دوالر.

ولف���ت ال�كي���ل محمد محم����د اإل���ى اأن م�ؤ�شر 
قيم���ة ال�ش���ادرات المحلية تاأثر ج���راء العدوان 
وال���ذي اأدى اإل���ى انخفا����س قيم���ة ال�ش���ادرات 
النفطي���ة من �شبعة مليارات و233 ملي�ن دوالر 
و200  ملي�ن  في الع���ام 2014م اإل���ى 160 

األف دوالر في 2017م.
كم���ا انخف�ش���ت قيم���ة ال�ش���ادرات ال�شمكية 
لنف�س الفترة من 300 ملي�ن و740 األف دوالر 
اإل���ى 95 ملي�ن و200 األف دوالر، وال�شادرات 
الزراعي���ة م���ن 130 ملي����ن و360 األف دوالر 
اإل���ى 47 ملي����ن و200 األ���ف دوالر وانخف�شت 
قيمة ال�ش���ادرات ال�شناعية م���ن 321 ملي�ن 
و270 األ���ف دوالر اإل���ى 103 ماليي���ن و200 

األف دوالر.

انخفا�س مرعب يف قيمة ما ا�ستوردته اليمن من ال�سلع و�سادراته عام2017

الورادات  اإىل 6 مليار دولرمن 14مليار وال�شادارات اإىل 405مليون من 7مليار 
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ان تجد الغريب 
حكومة  
وهمية لي�ص لها وزارة  في 
عا�شمتها واإنما  في غرف 

الفنادق  في الريا�ص 
والقاهرة وحتى عدن، 

وكان اأغلب اأع�شائها  
يرفعون �شعار � للتوريث. 

نعم للدولة المدنية ، 
لكنهم لم يطبقوا جزء من 

�شعاراتهم.. بل ات�شح ان 
المنا�شب والمكا�شب هي 

هدفهم من حكومة وهمية، 
لدولة لي�شت ذات �شيادة ، 

اع�شائها  جعلوا ا�شرهم هم 
ا�ولى بالوظائف برواتب 

خيالية
الع�لق���ي«  ال�زي���رة »نه���ال   ونب���داأ م���ن 
تقي���م ف���ي األماني���ا االتحادية م���ع زوجها 
الدبل�ما�ش���ي والمعين في �شف���ارة اليمن 
ل���دى برلين، وترف����س الع����دة لممار�شة 
مهامه���ا ، واالأكثر من ذل���ك اأي�شًا اأن من 
يدير وي�شدر القرارات في وزارة ال�ش�ؤون 
القان�نية ه���� وكيل ال����زارة “ح�شين بن 
دغ���ر” نج���ل رئي����س ال����زراء، وال�زيرة 
مهامه���ا فقط على  “الع�لق���ي” تقت�شر 
الت�قيع، حيث ت�شلها القرارات المتخذة 
اإلى مقر اإقامتها باألمانيا عبر الفاك�س اأو 

البريد.
ا�أوراق تن�شر جزء من  ا�أ�شماء؟

ال�ش����ؤون االجتماعية عّينت  1 - وزي���رة 
ابنها مديرًا لمكتبها.

2 – محافظ البن���ك المركزي عين ابنه 
مديرًا لمكتبه.

3 - تعيي���ن نج���ل القي���ادي النا�ش���ري و 
م�شت�شار هادي، �شلط���ان العت�اني ملحقا 

طبيا بماليزيا.
– تعيي���ن نجل وزي���ر ال�شحة ملحقًا   4

طبيا في قطر.
5 – وزي���ر النق���ل يعي���ن زوجت���ه وكي���ال 

ل�زارة حق�ق االإن�شان.
– تعيي���ن زوج���ة م�شاع���د ال�شكرتي���ر   6
ال�شحفي للرئي�س م�شت�شارة �شيا�شية في 

�شفارتنا بالريا�س.
وزيرًا  االإعالم  وزير  قريب���ة  – تعيين   7

مف��شًا في �شفارتنا باألمانيا.
8 – ترقي���ة زوج وزي���رة اإل���ى �شكرتي���ر 

ثالث في �شفارتنا باألمانيا.
– تعيي���ن نجل وزير الخارجية وكيال   9
الثان���ي  و  التخطي���ط  ل����زارة  م�شاع���دا 

�شكرتيرا ل�الده.
الدولي  والتعاون  التخطيط  – وزير   10

يعين زوج ابنته مديرا لمكتبه.
وزير  قريب  – تعيين جمال جباري   11

الخدمة وزيرا مف��شا بالقاهرة.
ا�شتراك���ي  قي���ادي  – تعيي���ن نج���ل   12

م�شت�شارا في �شفارتنا باألمانيا.
قي���ادات  اأح���د  ابن���ة  تعيي���ن   –  13
المقاومة في تعز م�شاعدًا للملحق الطبي 

في تركيا.
– تعيين �شقيق ن�شر طه م�شطفى   14
�شفيرًا و زوج ابنت���ه دبل�ما�شيا في بعثتنا 

بالجامعة العربية.
– تعيي���ن نج���ل م�ش����ؤول مرا�شي���م   15

رئا�شة ال�زراء م�شاعدًا الأبيه.
قري���ب  الع���رادة  �شال���م  – تعيي���ن   16

محافظ ماأرب �شفيرًا في م�ريتانيا.
م�شت�ش���اري  اح���د  نج���ل  – تعيي���ن   17

الرئي�س م�شت�شارًا ب�شفارتنا في بلغاريا.
18 – تعيي���ن نج���ل وزير �شاب���ق وقيادي 
اإ�شالح���ي وكيال ل����زارة االأوقاف لقطاع 

الحج.
الرئي�س  م�شت�ش���ار  نج���ل  – تعيي���ن   19

محمد ال�شائف قائد ل�اء.
20 – تعيي���ن زوج���ة �شكرتي���ر الرئي�س 

�شفيرة في ه�لندا.
– تعيي���ن �شقي���ق محاف���ظ �شنع���اء   21

نائبا ل�زير النقل.
22 – تعيي���ن نج���ل �شقيقة مدير مكتب 
الرئا�ش���ة عب���د اهلل العليم���ي مديرا عاما 

لل�شكرتارية في مكتب رئي�س ال�زراء.
– تعيين نجل رئي�س دائرة الت�جيه   23

المعن�ي وكيال لمحافظة �شنعاء.
ال����زراء  رئي����س  زوج���ة  – تعيي���ن   24

وكيال ل�زارة الزراعة والري.
ف���ي  �شفيرن���ا  �شقي���ق  تعيي���ن   –  25
�شفارتن���ا  ف���ي  م�شت�ش���ارًا  وا�شنط���ن 

بالمغرب.
اإبنة وزير االإدارة المحلية  – تعيين   26

�شكرتيرة في رئا�شة ال�زراء.
الجزائر  في  �شفيرنا  نجل  – تعيين   27

ملحقا تجاريًا في �شفارتنا بقطر.
م�شت�شار  علي����ة  خديجة  – تعيي���ن   28
ف���ي قن�شلية ج���دة و نجله���ا �شكرتير اول 

في �شفارتنا باألمانيا.
– تعيي���ن اأخ وزي���ر الدول���ة عثم���ان   29
مجل���ي مدي���را لمكت���ب رئي�س ال����زراء و 

الثاني ملحقا تجاريًا.
وكيال  ال�زراء  رئي�س  نجل  – تعيين   30

ل�زارة ال�ش�ؤون القان�نية.
– تعيي���ن ال�شاذلي مجلي �شكرتيرا   31
لرئي�س ال�زراء و اأخته �شفيرة في ب�لندا.
ل�زارة  وكيال  الع�د  اأو�س  – تعيي���ن   32

النفط و اأخيه او�شان وكيال للخارجية.
العبد وكيال ل�زارة  �شفيع  – تعيي���ن   33
ال�شب���اب و اأخي���ه وكي���ال ل����زارة التعليم 

العالي..

اأغرب تعيينات للأقرباء امل�سوؤولني يف احلكومة الوهمية لهادي:

 تعيني الزوجات والأزواج والأبناء 
والأ�شهار برواتب خيالية 

العام���ة  والهيئ���ة  ال�شمكي���ة  الث���روة  وزارة  اأعلن���ت 
للم�شائ���د ال�شمكية ف���ي البحر االأحم���ر، اأن خ�شائر 
القطاع ال�شمكي نتيجة الع���دوان ال�شع�دي االأمريكي 
واال�شتهداف المبا�ش���ر لل�شيادين والق�ارب وم�انئ 
ومراك���ز االإنزال ال�شمكي على م���دى األف ي�م، بلغت 

اأربعة مليارات و586 ملي�ن و301 األف دوالر.
واأ�ش���ارت وزارة الث���روة ال�شمكي���ة والهيئ���ة العام���ة 
للم�شائد في م�ؤتمر �شحفي الي�م بالحديدة ح�ل ما 
تعر�س له القطاع ال�شمكي من اأ�شرار وخ�شائر جراء 
العدوان عل���ى مدى األف ي�م، اإل���ى اأن عدد ال�شهداء 
م���ن ال�شيادي���ن الذي���ن طالهم ق�شف الع���دوان بلغ 

�شهيدا وعدد الجرحى 45.  151
ووف���ق تقرير ال����زارة فان  ع���دد ال�شيادي���ن الذين 
فق���دوا م�شادر دخلهم 36 األف و688 �شيادا فيما 
بلغ م���ن فقدوا اأعمالهم م���ن الم�ظفين 96 م�ظف 
ر�شم���ي ومتعاقد وعدد االأي���ادي العامل���ة الم�شاعدة 

عامال. و652  الف   18
واأو�ش���ح  التقرير اأن عدد ق�ارب ال�شيد التي دمرها 
الع���دوان بلغ���ت 222 قارب���ا بخ�شارة بلغ���ت خم�شة 
ماليي���ن و248 األ���ف و 536 دوالر، فيم���ا بلغ عدد 
الق����ارب الت���ي ت�ق���ف ن�شاطه���ا نتيج���ة ا�شته���داف 
مراك���ز االإن���زال اأربعة اآالف و586 ق���ارب معظمها 
في مديرية مي���دي محافظة حجة ومديريات ذوباب 
وب���اب المندب والمخا بمحافظ���ة تعز حيث بلغ فاقد 

اإنتاجها مليار و 58 ملي�ن و312 الف دوالر.
وبي���ن اأن الع���دوان ت�شبب ف���ي اأ�ش���رار مبا�شرة على 
الم�ش���در المعي�شي الأكثر م���ن مل�نين ون�شف ملي�ن 
ن�شم���ة م���ن م�اطني الم���دن والق���رى ال�شاحلية على 
امتداد ال�شريط ال�شاحلي، اإ�شافة اإلى تدني مت��شط 
ا�شتهالك الفرد ال�شن�ي م���ن االأ�شماك على م�شت�ى 
الجمه�ري���ة حيث و�شل اإلى اثني���ن كيل� ون�شف بدال 

عن 14 كيل� جرام وبن�شبة 85 بالمائة.
وا�شته���دف  العدوان  البنية التحتي���ة لمينائي ميدي 
والحيم���ة و11 مركز اإنزال �شمكي اإ�شافة اإلى مركز 
ال�ش���ادرات ومخت�شر الج����دة في حر�س ت�شبب في 
خ�شائر مادية قدرت ب� 13 ملي�ن و32 األف و 558 

دوالر.
وبلغ ع���دد الم�شدرين لالأ�شم���اك واالأحياء البحرية 
من ال�ش���ركات واالأفراد الذين تاأث���ر ن�شاطهم خالل 
االأل���ف ي�م من العدوان بل���غ30 م�شدر، كما ت�قفت 
�شرك���ة بام�شلم للت�شدير واال�شتزراع ال�شمكي ب�شكل 
ت���ام جراء اال�شتهداف المبا�ش���ر لها من قبل طيران 
الع���دوان، والت���ي كان���ت تنت���ج األ���ف ط���ن �شن�يا من 

ا�شماك الجمبري.
وفيم���ا يتعلق بالمن�شاآت التي ت�قف اإنتاجها فاأن عدد 
المن�شاآت التي ت�قف ن�شاطها جراء انخفا�س االإنتاج 
ال�شمك���ي اأكثر من 50 من�شاأة متن�عة ما بين م�شنع 
ومعم���ل تح�شي���ر وغيرها ترت���ب على ذل���ك خ�شائر 

بخم�شة ماليين و262 األف دوالر.
ام���ا اال �شرارا الت���ي  لحقت بالبيئ���ة البحرية نتيجة 
ال�شي���د الجائر غير المرخ�س وتح���ت حماية �شفن 
الع���دوان قدرت ه���ذِه الخ�شائر بح�ال���ي مليار و58 
ملي����ن و312 ال���ف دوالر ناهي���ك عن تقيي���م االأثر 
البيئي الناتج عنه بح�الي مليار و 155 ملي�ن دوالر، 
فيما بلغ اإجمالي الخ�شائر المترتبة على ت�قف تنفيذ 
الم�شاريع ال�شمكية في البحر االأحمر810 ماليين و 

دوالر. و540  الف   356
وعن اأن خ�شائر ال�شناع���ات والخدمات الم�شاحبة 
للن�ش���اط ال�شمك���ي  فقد بلغ���ت وفقا للتقري���ر ثمانية 
ماليي���ن و269 ال���ف و 442 دوالر .. فيم���ا بلغ���ت 
الخ�شائ���ر في الر�ش����م والعادات مبل���غ 42 ملي�ن و 

دوالر.  484 و  الف   332

ا ومعمالاً  50 م�شنعاً
ا  توقف  �شمكياً

وت�شريح 37 األف 
�شيادا  و 96 
ا موظفا ر�شمياً

اليمن تتكبد 31 مليار دولر
خ�شائرتوقف ال�شادارات النفطية وغريالنفطية وارباح الورادات 

وم�شاعدات البنك الدويل
 : متابعات

تكب���د االقت�ش���اد اليمني خ�شائ���ر فادحة 
جراء الع���دوان ال�شع�دي ال���ذي ت�شبب على 
م���دى األف ي����م في فق���دان خزين���ة الدولة 
كثيرًا من االإيرادات م���ن العمالت االأجنبية 
والغ���از  النف���ط  �ش���ادرات  ت�ق���ف  ب�شب���ب 
وك���ذا ت�ق���ف التح�يالت المالي���ة بالعمالت 
االأجنبية م���ن الخارج باالإ�شاف���ة اإلى ت�قف 
عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر 

�شن�يًا بمليار دوالر.
عبدالكري���م  يحي���ى  محم���د  وق���ال 
والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة  محم�د،وكي���ل 
لقطاع التجارة الخارجي���ة، بالن�شبة لحركة 
ت���م  فق���د  والخارجي���ة  الداخلي���ة  التج���ارة 
ا�شتهدافها ب�شكل ممنه���ج وا�شابتها بال�شلل 

الت���ام وت�قف���ت المالحة في اليم���ن ب�ش�رة 
�شب���ه تام���ة ج���راء فر����س الع���دوان لحظر 
ج�ي وبحري عل���ى اليمن وت�قفت الم�شاريع 
التنم�ي���ة للمنظم���ات الدولية ج���راء اإغالق 

مكاتبها في اليم���ن وا�شتنفدت االحتياطات 
النقدية لدى البنك المركزي اليمني.

وك�ش���ف خ�شائرعائ���دات النف���ط والغ���از 
وحده���ا بلغ���ت 21 ملي���ارًا و149 ملي�ن���ًا 

بلغ���ت خ�شائ���ر  فيم���ا  دوالر،  األ���ف  و800 
عائدات ال�شادرات غير النفطية نح� مليار 
و154 ملي�ن دوالر، وبلغت خ�شائر عائدات 
ملي�نًا  اإعادة ت�شدير ال�شلع االأجنبية 561 
فيم���ا خ�شائ���ر  بينم���ا  األ���ف دوالر،  و540 
عائ���دات ال�ش���ادرات الخدمي���ة بلغت ثالثة 
ملي���ارات و248 ملي�ن���ًا و200 األف دوالر 
وال�شرائ���ب  الر�ش����م  عائ���دات  وخ�شائ���ر 

الجمركية نح� مليار و775 ملي�ن دوالر.
وع���ن خ�شائر اأرباح ال����اردات قال قدرت 
بمبل���غ ملي���ار و938 ملي����ن دوالر، بينم���ا 
تقدر خ�شائر اأرباح ال�شادرات غير النفطية 
بنح� 95 ملي�نًا و400 األف دوالر وخ�شائر 
اأرباح اإع���ادة الت�شدي���ر 55 ملي�نًا و200 
األ���ف دوالر، اإ�شاف���ة اإل���ى اأن خ�شائ���ر اأرباح 
ال�ش���ادرات الخدمي���ة تق���در بنح���� 324 

ملي�ناً و840 األف دوالر.
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ا�أمرا�ص القاتلة في اليمن كثيرة، واأ�شبح الموت والمر�ص  اأ�شبحت 
-المفاجئان- بعد تناول القات والخ�شروات واأثنائه ، وبعد 

عدا�أوراق النقدية اأو نقلها مما يتكرر في اليمن ،ويجهلها اليمنيون ب�شبب عدم الوعي 
ال�شحي الم�شتمر من قبل الجهات ا�إعامية الحكومية ،والخا�شة  وحتى في المدار�ص.
 : خا�ص

20 مليارا من الفلو�س الورقية التالفة 

مرا�س الكولريا والتهابات الكبد والقات يف اليمن �شبب لأ

الدرا�ش���ات ،الت���ي ك�شف���ت ،اأخذت مم���ا يق�له 
المر�ش���ى باأمرا�س معدية منه���ا الك�ليرا  وغيره 

في الم�شت�شفيات.  
  وبين���ت الدرا�ش���ات اإّن ثّم���ة اأ�شباب���ًا رئي�شي���ة 
وفرعي���ة )ثان�ية( لتف�ّشي المر�س.ومن االأ�شباب 
الفرعية الكثيرة، االأ�شي���اء التي يلم�شها اأكثر من 
�شخ����س في الي�م مثل النق�د والقات و�شط عدم 
حر����س كثيرين على نظافته���م ال�شخ�شية نتيجة 

الفقر ال�شديد”.
العم���الت  يتناقل����ن  الم�اطني���ن  ن  الأ وذل���ك   
المعدنية وال�رقية، بالتالي قد تنتقل من �شخ�س 
م�ش���اب اأو ي���داه مل�ثتان اإلى �شخ����س اآخر، عن 
طري���ق المالم�ش���ة، اأو بعد خروجه م���ن الحمام 
وبع�شه���ن يالم�س يده���ن دم الحي����س وبع�شهم  

يالم�س القاذورات كعمال النظافة “
الب�اف���ي  واأ�شح���اب  الجزاري���ن  كمايع���د 
ال�شي���ارات  ومهند�ش���ي  والبا�ش���ات  والمطاع���م 
االأكث���ر عبثًا بالعملة ال�رقي���ة ، اأّما القات، فه� ال 
ي�شل اإلى من يخّزنه اإال بعد عملية القطاف التي 
يق����م بها عّمال، ال يهتم كثيرون منهم بنظافتهم 
ال�شخ�شي���ة. بعد ذلك، تاأت���ي عملية ت�زيع القات 
في اأكيا�س بال�شتيكية من قبل البائع، فيما يعبث 
الزبائن به ويقّلب�نه باأياديهم عند ال�شراء، بينما 

بع�شه���م يغ�شل القات  والخ�شار بم���اء  لي�س فيه 
كل����ر   اأي مل����ث ، كما ان بع�شه���م ي�شع االأوراق 

النقدية  في فمه وهي مل�ثة .
 ويق����ل اطباء ف���ي اليمن ل����الوراق ان االوراق  
النقدي���ة  التالف���ة الت���ي  اخرج���ت م���ن البن���ك 
المرك���زي من���ذ 2016 واعادته���ا  لل�ش�ق  رغم 
لالو�ش���اخ  حا�شن���ة  ا�شبح���ت  ت�شل���ح  ال  انه���ا 

والميكروبات  وتنقل االمرا�س المعدية.
ووفق���ا لم�شادر في البن���ك المركزي فان اكثر 
م���ن 20مليار ري���ال يمني ، م���ن االوراق التالفة 
الت���ي الت�شلح لال�شتخ���دام  والتداول تم اعادتها 

لال�ش�اق خالل الفترة 2015 - 2017.
بن���ك  اأي  ف���ي  والم�ظف���ات  الم�ظفي���ن  لك���ن 
وخا�ش���ة م���ن يعمل في مج���ال �ش���رف العمالت 
ال�رقي���ة هم االأكث���ر عر�شة لالإ�شاب���ة بالتهابات 
جلدية جراء ا�شتخ���دام هذه العمالت ال�رقية”. 
وكذلك المزارع�ن  وبائع� القات والخ�شروات .

ت�شي���ر الدرا�ش���ات واالأبحاث الطبي���ة  العربية 
واالأجنبي���ة اإل���ى اأن االأوراق النقدي���ة وخ�ش��ش���ا 
القديم���ة منه���ا ق���د تت�شب���ب ف���ي نقل ع���دد من 
االأمرا����س الخطي���رة لالإن�ش���ان، حي���ث اأن ه���ذه 
االأوراق تتداوله���ا كثي���ر م���ن االأي���دي المت�شخ���ة 
والمل�ثة ببع�س الميكروبات وم�شببات االأمرا�س، 

مما ي�ؤدي اإلى انتقال بع�س االأمرا�س بين النا�س 
كاالنفل�ن���زا وبع����س اأمرا����س الجه���از اله�شمي 

والتنف�شي وبع�س االأمرا�س الجلدية وغيرها.
اإال اأن �شل�شل���ة االأمرا�س الت���ي تنقلها العمالت 
عل���م  اأخ�شائي���ة  تحدده���ا  ط�يل���ة  ال�رقي���ة 
الميكروب���ات واالأمرا�س المعدي���ة الدكت�رة هناء 
عب���د الفت���اح في ن�عي���ن م���ن االأمرا����س اأولهما 
االأمرا����س البكتري�ل�جية، وتمثله���ا الميكروبات 
الت���ي تعي�س ف���ي فم االإن�ش���ان الم�ش���اب وحلقه. 
وتنتق���ل عن طريق و�شع العمالت في فم االإن�شان 
الم�ش���اب، ك��شعه العمالت ال�رقية بين �شفتيه، 
فتنق���ل هذه العم���الت االأمرا����س البكتري�ل�جية 
المعدي���ة، ومنه���ا فيرو����س االلته���اب الكب���دي، 
وميكروب الحمى التيف�دي���ة، وميكروب النزالت 
المع�ية الح���ادة مثل ال�شالم�ني�ال، والدو�شتناريا 
البا�شيلية، والميكروب���ات ال�شبحية والميكروبات 

العنق�دية.
اأم���ا الن����ع الثان���ي فه���� االأمرا����س الطفيلية، 
“اك�شي�ر����س”  الدب��شي���ة  ال���دودة  كب�ي�ش���ات 
وب�ي�شات ال���دودة ال�شريطية القزم���ة واالأكيا�س 
الم�شبب���ة  االأميبي���ة  واالأكيا����س  الجياردي���ا 
للدو�شنتاريا المع�ية والنزالت المع�ية وب�ي�شات 
االإ�شكار����س، وت�شبب العمالت اإل���ى جانب هذين 

الن�عي���ن من االأمرا�س بع�س االأمرا�س الفطرية 
الت���ي ت�شيب الجل���د واالأ�شاب���ع مث���ل “التينيا” 

والجرب.
اأخ�شائ���ي االأمرا�س المعدي���ة، الدكت�ر �شعيد 
عق���الن يتن���اول الق�شي���ة م���ن زاوي���ة ا�شتعم���ال 
العمالت عل���ى اختالف اأن�اعه���ا، في�شير اإلى اأن 
هناك �ش�ء ا�شتعم���ال غريب من جانب قطاعات 
كبي���رة م���ن الجمه����ر لما يق���ع بي���ن اأيديهم من 
عم���الت ورقي���ة اأو معدنية، فالبع����س ي�شيء اإلى 
العملة ويتعمد تل�يثها معتقًدا اأنها ملك خا�س به 
اأب���د الدهر”، ويرى عق���الن اأن “م�شادر تل�يث 

العمل���ة عدي���دة، منه���ا اأولئ���ك الذي���ن يتبادل�ن 
عب���ارات الح���ب والغ���زل والتهاني عب���ر االأوراق 
المالي���ة، وبع�شهم يغالي، فيعطر الكلمات ببع�س 
العط����ر الزيتي���ة التي تت���رك اأثرها عل���ى النق�د 
وتك�شبه���ا رائحة متغيرة كلم���ا انتقلت من يد اإلى 
ي���د اأخ���رى. وبع�شه���م االآخر يحر����س على و�شع 
�شع���ار اأو خت���م اأو ب�شمة خا�شة عل���ى العمالت، 
وكثير م���ن ال�شباب يلط���خ العملة بدم���اء اأ�شبعه 
تعبي���ًرا ع���ن الحب بينما قد تغال���ي الفتاة فتطبع 
�شفتيها على ال�رقة المالية م�شتعملة في ذلك ما 

بدا لها من مكياج...

 : �شنعاء

اأحم���د  اأ�ش����اق  الدكت����رة  اطلق���ت 
محرم �شيدة العمل الخيري، بمحافظة 
بن���ك زاد الطع���ام  الحدي���دة م�ش���روع 

بدعم من فاعلي خير .
وعب���رت اأ�ش�اق محرم ع���ن �شعادتها 
بتد�شي���ن ه���ذا الم�ش���روع وال���ذي ياأتي 
الت���ى  الخيري���ة  الم�شاري���ع  �شم���ن 
ينفذها الفريق في ع���دد من مديريات 
الع����ن  تقدي���م  به���دف  المحافظ���ة 
والم�شاعدة لالأ�شر الفقيرة والمحتاجة 
والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف 
الراهنة وال�شعبة التي يمر بها ال�طن ، 
زي�شمل ت�زيع 300 �شلة غذائية تحت�ي 

واالأرز  وال�شك���ر  على«الدقي���ق  مك�ناته���ا 
والف�ل وال�شل�شة والتم���ر والت�نة« للفئات االأ�شد 
فقرًا وكذا �شرائح االأيت���ام والنازحين والمعاقين 

واأمرا�س الف�شل الكل�ي بالمحافظة . 
الطبيب���ة اليمني���ة ا�ش����اق مح���رم  النا�شط���ة 
االإجتماعي���ة و�شيدة العمل الخيري واالإن�شاني في 
اليم���ن اأ�شبح الفقراء يطلق����ن عليها اأم الفقراء 
فه���ي طبيبة الن�ش���اء  الت���ي مزجت بي���ن االإنقاذ 

الطبي واالإنقاذ االن�شاني.
لكن مثل ا�ش�اق محرم اليمكن للعالم اأن يلتفت 
له���ا ويمنحها جائزة ن�بل  النها جائزة التمنح اال 
للمعار�شين الع���رب ال�شيا�شيين والذين ي�شجع�ن 
عل���ى القتل  ولي�س على ال�ش���الم واإنقاذ المر�شى  

والج�عى.

  ت�ش���دت اأ�ش����اق بنف�شه���ا وبقناعته���ا التام���ة 
الأعم���ال المجاعة والج�ع والقح���ط الذي اأ�شاب 
محافظ���ة الحدي���دة وقراها ون�شب���ت نف�شها اأما 
لالأطفال وللفق���راء والم�شاكي���ن واأختا للمع�زين 
والجائعين وابنة للعجائز واالأرامل والمحتاجين.

الدكت����رة اأ�ش����اق مح���رم نائ���ب مدي���ر مكتب 
ال�شح���ة العام���ة و ال�ش���كان ، طب ع���ام وجراحة 
اخ�شائي���ة ن�شاء ووالدة ماج�شتي���ر طبيب اال�شرة 
جامع���ة U.K.M – ماليزيا، نا�شطة مجتمعية 

بارزة.
با�شمه���ا  ب���ل  الحك�مي���ة  ب�شفته���ا  التعم���ل 
نف�شه���ا   ،واأعتب���رت  واإن�شانيته���ا  و�شخ�شيته���ا 
الحك�م���ة والهيئ���ات االإغاثية  العاجل���ة و�شديقة 

المنك�بين والمحرومين والجياع والم�شاكين.

الدكت����رة  ت�شتطاع���ت  لق���د 
ا�ش�اق مح���رم باأن تق����م مقام 
الدولة ولجان االإغاثة االإن�شانية 
كم���ا  والحك�م���ات  واالأح���زاب 
اأ�شتطاعت اأن تن���ال ثقة العديد 
من هيئ���ات االإغاث���ة الخارجية 
ورج���ال الم���ال واالأعم���ال م���ن 
م���ن  والم�اطني���ن  المغتربي���ن 
داخ���ل اليم���ن وخارج���ه وقامت 
بجه����د جب���ارة وعمل���ت متنقلة 
م���ن م�قع الى اآخر لي���ال ونهارا 
دون كلل اأو مل���ل اأو انتظار �شكر 
اأو تقدي���ر اأح���د معتب���رة ذل���ك 
واجب���ا تحتمه القي���م والمبادئ 
وعم���ال  العظيم���ة  االإ�شالمي���ة 

خال�شا ل�جه اهلل تعالى.
ن�ش���ر م�قع ب���ي بي �ش���ي ف���ي ن�شخت���ه العربية  
قائم���ة باأب���رز الن�ش���اء الالتي كن م�ش���در اإلهام 
وتاأثي���ر خ���الل ع���ام 2016 وكان م���ن بينه���ن 
الطبيبة اليمنية اأ�ش�اق محرم التي نذرت نف�شها 
لم�شاعدة الفق���راء والمحتاجين من اأبناء تهامة 

وا�شتخدمت �شيارتها كعيادة متنقلة.
واإ�شتعر����س الم�قع قائمة باأب���رز 100 اإمراأة 
في العال���م بينهم 16 عربي���ة تتقدمهم الطبيبة 
اليمنية اأ�ش�اق محرم )41 عاما( والتي حاربت 
المجاع���ة في اليم���ن وبجه�ده���ا الذاتية وتركت 
عائلته���ا وعيادته���ا في مدين���ة الحدي���دة للتنقل 
ف���ي مديري���ات المحافظ���ة -التي انت�ش���رت فيها 
المجاعة -لم�شاعدة الفق���راء وتقديم المع�نات 

الغذائية والطبية لهم.

اأم الفقراء يف تهامة تطلق بنك زاد الطعام
فهل �سيكافئها العامل بجائزة نوبل

 :  ”خا�ص”

ق���ال وزي���ر االع���الم ف���ي حك�م���ة االنق���اذ 
ب�شنعاء الزميل عبدال�شالم جابر: اإن وزارته 
بداأت بتنفيذ خطة كاملة وت�ش�ر دقيق، للدور 
المن����ط باالإع���الم خالل المرحل���ة القادمة، 
تت�شمن العديد من الق�شاي���ا، اأبرزها تط�ير 
اأداء و�شائل االإعالم الر�شمية، وواقع الحريات 
االإعالمية ف���ي اليمن، وكذا ق�شية المنظمات 
المدنية المرتبط���ة بالعمل المدني كالنقابات 

والمنظمات واالتحادات ونقابة ال�شحفيين.
م�شيف���ا : اإن كان���ت تل���ك الجه���ات كان���ت 
م�شل�لة الحركة بعد “العدوان”، وتحتاج اإلى 

عملية تاأهيل وتفعيل.
وكل تل���ك االأم����ر كان���ت تمثل عائق���ا اأمام 
االإدارة الحالي���ة، ويج���ب و�شع حل����ل لل��شع 

القائم في الم�شهد االإعالمي اليمني.
وع���ن المطل�بي���ن االعالميي���ن م���ن حزب 
الم�ؤتم���ر ق���ال : لم اأ�شمع عن ذل���ك �ش�اء من 
جه���ة ر�شمي���ة، اأم من داخل اأن�ش���ار اهلل ،اأنه 
تم اإ�ش���دار قائمة بمطل�بين م�ؤتمريين، لكننا 
نق����ل : اإذا كان هناك اأ�شماء مطل�بة ويحاول 
الع���دوان ا�شتغالله���ا لتح�يل ك����ادر الم�ؤتمر 

االإعالمي���ة نح�ه، فبع�س تل���ك االأ�شماء كانت 
مطل�ب���ة في ق�شاي���ا ت�شب���ق االأزم���ة االأخيرة 
وبع�شها ق�شايا تع�د لما قبل العدوان، وكانت 
منظ����رة اأمام المحاكم ، وبعد تفعيل الق�شاء 
ربما ت���م ا�شتدعاء تل���ك الق�شاي���ا ال�شتكمال 
االإج���راءات الق�شائي���ة الت���ي كان���ت �شابق���ة 
اأ�ش���اًل ،ولي�س لها اأي عالق���ة باالأزمة، كا�شفًا 
ع���ن �شحفيي���ن واإعالميي���ن م�ج�دين خارج 
اليم���ن اأب���دو ا�شتعدادهم للع����دة في القريب 
العاج���ل لالن�شمام للق����ة ال�طنية الم�اجهة  

للعدوان...

وزيرالإعالم:لي�س هناك قائمة 
باعتقال �شحفيي املوؤمتر ونرحب 
بعودة منهم يف اخلارج وندر�س 

تفعيل نقابة ال�شحفيني
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مركز الف�شيلة لمعالجة اأورام ال�شرطان
عاج القولون الع�شبي والتقرحي

عاج مر�ص ال�شكر

عاج الف�شل الكلويعاج �شفيق العظام والمفا�شل

عاج اإزالة وتفتيت ح�شى الكلى

عاج �شعف الكبد �إزالة الفيرو�شات

عاج الروماتيزم

جوار مطعم ح�شرموت و�شوق جندول
اأمام بنك اليمن والكويت �شارع اإيران 01427834

عاج البوا�شير

عاج ال�شرطان

www.fasylah.com
www.alfasylah-ye.com
www.alfasilah.com

 

نزف أجمل التهاني والتبريكات 
               لألستاذ عصام علي أحمد الحملي

لتعيينه رئيسًا لمجلس اإلدارة
وكل الشكر والتقدير والعرفان 

لرئيس المجلس السابق
 للمهندس صادق مصلح

لما قدمه خال الفترة السابقة

المهنئون  للخلف والشاكرون للسلف  : 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي ش��ركة يمن موبايل

عنهم ..

م / عامر محمد هزاع  
المدير التنفيذي

مين موبايل ُتكرم رئي�سها ال�سابق م�سلح، 
وت�ستقبل الرئي�س اجلديد احلملي

كرم���ت �شركة يمن م�بايل رئي�شها ال�شاب���ق المهند�س �شادق م�شلح وعدد 
من اع�شاء ادارتها، كما ا�شتقبلت رئي�شها الجديد اال�شتاذ ع�شام المحلي .
و ك�ش���ف الرئي����س الجديد الحملي ع���ن ا�شتراتيجية ال�شرك���ة في المرحلة 
القادمة المت�شمنة عدد من االتجاهات و الم�شارات، كتط�ير انظمة وتقنيات 
وبرام���ج ال�شركة، وتنمية الم�ارد الب�شري���ة، وتعزيز االأن�شطة الت�ش�يقية وفق 
خط���ط مدرو�شة وبما يخدم طم�حات واحتياجات جماهير ال�شركة، وتكثيف 
االهتم���ام بالم�شتركين ودرا�ش���ة اهتماماتهم وتطلعاته���م ورغباتهم والعمل 

على تلبيتها وفق ا�ش�س علميه محدد ودرا�شة بحثيه مكثفه.
ب���دوره ا�شاد عامر ه���زاع المديرالتنفي���ذي، بال�شم�د اال�شط����ري لكادر 

�شركة يمن م�بايل، وا�شتمراره في العطاء .
هزاع ل���م ين�شى ال�شكر والعرفان لل�زير اال�شب���ق عبدالملك المعلمي وزير 
االت�شاالت اال�شبق "الم�ؤ�ش�س" لل�شرك���ة، كما ا�شاد بالعطاءات التي و�شفها 
بالممي���زة وبالعقلي���ة الف���ذة، والخب���رة ال�ا�شع���ة للمهند�س �ش���ادق م�شلح، 

م�شيدًا اي�شًا باأع�شاء مجل�س االإدارة الحاليين وال�شابقين والجدد.
ولم يكت���ِف خالل حف���ل التكريم المهند����س �شادق م�شل���ح رئي�س مجل�س 
االدارة ال�شاب���ق، باالإ�شادة ب���ه وبتكريمه وتعيينه م�شت�ش���ارًا من قبل ال�شركة 
ووزير االت�شاالت وتقنية المعل�مات م�شفر النمير، لكنه قدم للجميع اعتذاره 
عن م���ا و�شفها باأي "هف����ات "او "اخطاء "قد تك�ن ارتكبته���ا ادارته بدون 
ق�ش���د اثناء فترة عمله، وتمنى الإدارة ال�شركة الجديدة الت�فيق والنجاح في 

مهامها القادمة.
م���ن جانبها اعتبرت �شرك���ة يمن م�باي���ل التغييرات ف���ي ادارتها طبيعي، 
ك�نه يقت�شر على اعادة ت�شمية ممثلي ح�شة م�ؤ�ش�شة االت�شاالت في ع�ش�ية 
مجل�س االإدارة، يتم ب�شكل م�شتمر، ولم ي�شمل بقية اع�شاء المجل�س المنتخب 
وممث���ل ح�شة المالك والم�شاهمين، وقي���ادة ادارة ال�شركة التنفيذية، نافية 
�شحة ما تداولته بع�س الم�اقع االإخبارية ح�ل افال�س ال�شركة وعدم قدرتها 
عل���ى م�اجهة نفقاته���ا الت�شغيلية، نه���ب ايراداتها ال�شهري���ة، دعم المجه�د 

الحربي، م��ش�ع انخفا�س قيمة االأ�شهم.
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العدد»4« - �سبتمرب 2017 | 16�صفحة | 100 ريال

اقت�سادية - اجتماعية - �ساملة | �سهرية |

قطر تحاول اال�صتنجاد بالم�ؤتمر وان�صاراهلل 

الإنقاذ تدمير اقت�صادها باأيٍد �صع�دية واإماراتية وم�صرية

محكمة ح�شرمية تفر�ض على �شركة 

العمودي حكماً لعدم التزامها بتوجيهات 

الرئي�ض ال�شابق �شالح ويحيى دويد

الهاربون من 
اأوطناهم للخليج.. 

حاقدون

ال�شعودية �شارة مطر تكتب:

مذيعة قناة �شباأ التهامية يا�شمين الفقيه:

اأنا مع تعدد الزيجات 
وترك العمل اإذا كان 
الزوج مقتدر ماليًا وال 

اأريد اأن تك�ن ابنتي مثلي

اليمنية خلود

ت�شعل الفتنة الدينية 

في ال�شعودية، لكن 

زوجة الرئي�ض االمريكي 

تنقذها من ال�شجن

 توزيع الثروة  في العالم غير عادل

ال�شعودية وقطر واأميركا وبريطانيا اأ�شواأ 

دول  العالم الي�شعر فيها المغترب بالود

فنانات تعر�شن 
لالغت�شاب اأثناء 
التمثيل في م�شر

اغرب ما حدث في عدن..

الخال وبن الخال   
ت�شارعا على 

مطارعدن

ق�شة مغترب عربي 
اذهل العالم في

مجال البريد

اأمن �شنعاء يحبط حفلة للمثليين بطلها مغترب

في ال�شعودية والمحكمة حكمت عليهم

أرفض لبس البرقع ألنه 

يخفي الحقيقة

16 �صركة
طبيب يمني ُقتلت 

زوجته في العراق بعد 

�شرقة 3 كيلوهات ذهب

عاملة في الذهـب 

والف�صة والحديد 
ت�قفت في اليـمن

افتتاح م�شنع لالأك�شجين في م�شت�شفى 

ال�شبعين في �شنعاء ينقذ اطفال اليمن

الحرب على اليمن
تت�شبب في ارتفاع عجز ميزانية ال�شعودية

اأميركا تعتبر ق�شف اإرهابيي تعز بطائرات بدون طيار خطًا اأحمر

A W R A Q P R E S S . N E T

العدد»3« - يوليو 2017 | 16�صفحة | 100 ريال
اقت�شادية - اجتماعية - �شاملة | �شهرية |

بنك اليمن الدولي ي�ستحوذ 

على ثقة ال�سركات والمغتربين 

ومنظمات دولية ومحلية 

يمن موبايل ت�سرف 

"عيدية" الفطر لم�ساهميها

تاجر عطور يمني يطلق زوجته

 كونها توا�سلت مع خطيبها ال�سابق 

عبر الفي�سبوك

تحدي الرئي�س 
الحمدي للرائد 

على عبداهلل �صالح

الكويت تهدي اأمريكا فندق �صيراتون ب�صنعاء

الأوراق تن�سر ق�سة:

توجه دولي لعودة البنك 
المركزي من عدن اإلى �صنعاء

كتبت خولة عن:

شبابنا الغارق في الخالعة.. 

كيف نتعامل معهم

كتبت ريم عن:

المحايدون جبناء لم 
يتكمل دينهم

كتبت سارة عن:

هؤالء المنتقدون  احذرهم  

حتى لو كانوا في صالحك

دور تحالف ثمان 

منظمات لمواجة الوباء

ق�صة اإ�صابة 
اول �صحفي 

ميني  بالكولريا

احلبي�صي: كرمني �صدام، وعلي نا�صر حممد، 

وت�صامن معي يحيى �صالح 

حبي الأول م�صرية، واأمي 
املاأربية زوجتني جارتي 

والرئي�س �صالح فر�س علي 
اأن اأكون موؤمتريا، وذكرى 

يوم مولدي موؤمل

كبرى ال�سحف الأمريكية تك�سف عن خطة

تدمير القت�صاد اليمني
رئي�س التحرير يكتب..

كنت �ساأكون 
مرتزقاً في الريا�س

A W R A Q P R E S S . N E T

العدد»2« - يونيو 2017 | 16�صفحة | 100 ريال

اقت�شادية - اجتماعية - �شاملة | �شهرية |

ال�صيخة موزة

م�شاهير لم تكن لهم جنازة تليق 

ب�شهرتهم.. �لم يح�شرها �أ�شدقا�ؤهم

�شبب  �إغا�شة �زير �لإعالم حامد 

للعد��ن.. منذ تن�شيبه �زير�ً

�لُف�شّيل ينقذ �ليمنيين من مر�ض 

�ل�شرطان بعقار دم �لخوين   

2380 مركز�ً تعليمياً  �مدر�شة 

دمرت �ت�شررت في �ليمن 

ب�شبب �لعد��ن �ل�شعودي

  يمن موبايل ُتذهل المحللين 

االقت�شاديين بم�شداقيتها حول ك�شفها 

الأرباحها الحقيقية المذهلة 2016 

ت�شتحوذ على �لترتيب �لأ�ل في دعم �لمجتمع

هكذ� خططت �ل�شيخة موزة بدعم �لأحمر

لل�شيطرة على حرم جامع �ل�شالح ��لرئا�شة �جبال �شنعاء
بنك �ليمن �لد�لي يتربع على 

عر�ض �لبنوك من حيث �لود�ئع

ال�شاعر والأديب المقالح: 

تز�جت بنت 
�لجير�ن �عمري 

�هذ�  16عاما.. 
ما �أهديته 

لحبيبتي
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العدد»1« - مايو 2017 | 16�صفحة | 200 ريااًل
اقت�شادية - اجتماعية - �شاملة - ن�شف �شهرية | �شهرية موؤقتًا |

ال�سابة اللبنانية التي ا�سطحبها ال�سيخ الأحمر اإلى حا�سد.. ا�ستاأجرت طائرة خا�سة لك�سر 

ح�سار الغ�سمي والمتوكل و اأبو �سوارب وتنباأت باغتيال الغ�سمي.. فور مقتل الحمدي 

بنك اليمن الدولي ينقذ ال�سوق 

الم�سرفية من النهيار بن�سبة  %60

الأوراق تن�سر الدرا�سة التي اأعدتها الأمم المتحدة لإثبات اأن الرئي�س �سالح يمتلك 70 ملياردولر 

�أ�سهر �سيدة �أعمال من 
حر�ز �ليمن في كند� 
ترغب بالزو�ج من 
يمني.. لكن ب�سرط

هائل �سعيد اأنعم توؤجل اإطالق اأ�سخم م�سنع ا�سمنت 

في اليمن في باجل بـ400مليون دولر هو الثاني لها 

و 20 ملياراً الديون المتعثرة ل�سركة ناتكو التابعة 

لمجموعة هائل لدى الموظفين الحكوميين

الإيطاليون يطالبون ال�سعودية بدفع 100 

مليون دولر تعوي�سًا جراء تدمير

اأحد م�سانعها في �سنعاء 

الفنانه الت�سكيلية الجميلة �سباأ القو�سي ت�ستغني عن 

النقاب ب�سبب تعر�سها للتحر�س في �سنعاء

ادي�سون اليمن المهند�س �سادق م�سلح مدير عام ات�سالت 

اليمن يك�سف �سبب عزوفه عن الزواج من عراقية في 

بغداد، وق�سة �سرعة و�سوله لمنا�سب حكومية

يمنية رف�ست الزواج من 50 رجاًل بعد وفاة عري�سها 

قبل 70 �سنة من احد امراء بيت حميد الدين 
�صباأ القو�صي

 |  2018 فب�����������راي����������ر   |  7 ال�������ع��������������������������������دد 

اقت�شادية - اجتماعية - �شاملة 

لي�ص كل ماين�شر يعرب بال�شرورة عن راأي ال�شحيفة.

A W R A Q P R E S S . N E T

تحالف 8منظمات يمنية 
لتنفيذ حملة يمن بال وباء

- المنتدى ا�إن�شاني اليمن  

- جمعية �شنعاء التنموية  

- جمعية رعاية ا�أ�شرة اليمنية  

- جمعية ا�إح�شان الخيرية  

- موؤ�ش�شة ا��شتجابة ا�إن�شانية للتنمية  

- الموؤ�ش�شة الطبية الميدانية  

- موؤ�ش�شة التوا�شل للتنمية ا�إن�شانية  

- موؤ�ش�شة الخير لاإغاثة ا�إن�شانية  

�شنعاء - �شارع حدة - خلف الجندول
Mobil: 00967 777290536 - Tel: 00967 1 425076

Tel: 00967 1 425075 - fax: 00967 1 425373
www.hfyemen.org

يمني مات ب�سبب ا�ستخدامه للفياجرا..
وزوجته اأ�سيبت بحالة نف�سية

■  : خا�ص

 ودع م�اط���ن يمن���ي ،ي�شكن في ح���ي مذبح  ف���ي العا�شمة �شنعاء 
،حيات���ه ب�شب���ب ا�شتخدام���ه للفياجرا في اإح���دى الليال���ي من �شهر 

ن�فمبر الما�شي 2017؛ حيث تح�لت ليلته من فرح الى ترح .
عام���ا    45 م«  ف  »ع  المت�ف���ي  الم�اط���ن  اأق���ارب  اأح���د  وق���ال 
ل��»االأوراق«: اإن  المت�في تناول قر�شين من حب�ب  »فياجرا« مجه�لة 
الم�شدر، ح�شل عليها من اإحدى ال�شيدليات ،بعد ع�دته من عر�س 

اأحداأقاربه .
ووف���ق المقربين فانه ت���م اإجراء الفح��شات عل���ى المت�فى ف�جد 
اأن���ه كان مري�شا بالقلب، واأنه للمرة االأول���ى ي�شتخدم الفياجرا دون 
ا�شت�ش���ارة الطبيب المخت�س، واأن زوجت���ه اأ�شيبت بحالة نف�شية ك�ن 

زوجها ت�في وه� اإلى ج�اراها في غرفة الن�م..
وتفي���د الدرا�ش���ات العلمي���ة اأن المن�شطات المعروف���ة عالميا مثل 
»الفياج���را« ت����ؤدي اأحيان���ا اإلى م�شاعف���ات نتيج���ة ا�شتخدامها مثل 
هب����ط �شغط الدم، تجلط الدم، الدوخ���ة، الغثيان، التعرق ال�شديد 
وع���دم القدرة على ال�ق�ف، وهذا ما يحدث غالبا لمن يتعاطى جرع 

زائدة من هذه االأدوية او عند اال�شتخدام الخاطئ.

وقال طبيب  يمني لالأوراق » اإن كثرة تناول المن�شطات المرخ�شة 
عالمي���ا مثل الفياج���را قد تت�شبب باآثار �شلبي���ة خطيرة على ال�شحة 
مث���ل »جلطات دماغية وقلبية، وفق���دان الب�شر وال�شمع، وارتفاع في 
�شغط الدم، والتهاب بالعظ���ام والعم�د الفقري، ناهيك عن دوخة، 

وغثيان، وه�شا�شة في العظام، �شحايا«.
واك���دا اأن هذه اآثار �شلبية لالأدوية المرخ�ش���ة عالميا »من�شطات« 
فكي���ف الحال مع المن�شطات الم���زورة والم�شنعة منزليا دون دراية 

طبية علمية؟ 
وين�ش���ح الطبي���ب االبتع���اد عن تن���اول المن�شطات ب�ش����رة عامة 

وال�شينية والهندية ب�ش�رة خا�شة ك�نها تدمر �شحة متناوليها .
وي�ؤك���د اأن دواء »الفياج���را« �شن���ع ف���ي البداي���ة الأمرا����س القلب 
وال�شرايي���ن الأن���ه يزي���د �شغط ال���دم وي��ش���ع ال�شرايي���ن، وكان من 
تاأثي���رات هذا الدواء الت�شب���ب باالنت�شاب عند الرجال ثم عدل هذا 

الدواء لمطالب المن�شط الجن�شي.
ويق�ل الطبي���ب : اإن الم�شكلة الرئي�شية عند ال�شباب بعد �شن 30 
عاما زيادة القلق والت�تر وغالبا ما يك�ن نظام الغذاء غير �شحي ما 
ي����ؤدي اإلى امرا�س ال�شكري وزي���ادة الدهنيات في الج�شم، وما ذكر 

ه� من االأ�شباب الرئي�شية لل�شعف الجن�شي..

نجل �سالح رف�س اأن يكون رئي�سا موؤقتا اأو قائدا ع�سكريا
الأوراق تك�شف �شبب رف�س ال�شفير اأحمد �شالح وعو�س الزوكا 

دفن جثماني والديهما في �شنحان واأين دفن الرئي���س الراح��ل
اأكد قيادي بارز ف���ي حزب »الم�ؤتمر 
ال�شعبي العام« ل�»الأوراق «اأن اأحمد علي 
عب���داهلل �شالح، نج���ل الرئي�س اليمني 
الراحل، رف�س اأن يت�ل���ى دورًا م�شابهًا 
لقائ���د الجي����س الليبي الم�شي���ر خلفية 
ل  حفت���ر واأو�ش���ح القيادي، ال���ذي ف�شّ
ع���دم االإف�ش���اح ع���ن ا�شم���ه، اأن نجل 
�شالح، الذي كان قائدًا لق�ات الحر�س 
�شغ����ط  اإل���ى  »تعّر����س  الجمه����ري، 
لك���ي يلع���ب دورًا ع�شكريًا، ث���م ي�شبح 
رئي�ش���ًا م�قتًا متفقًا علي���ه في المرحلة 
االنتقالي���ة للبالد، اإال اأن���ه اأعلن رف�شه 
ت�ل���ي اأي من�شب �شيا�ش���ي اأو ع�شكري 
ف���ي ال�ق���ت الحال���ي«، م�شيرا اإل���ى اأن 
الرئي����س الراح���ل »ن�ش���ح نجل���ه بعدم 

ال�شعي للرئا�شة«،
الم�ش�ؤول ك�ش���ف اأي�شًا رف�س ال�شفير 
اأحم���د على عبداهلل �شالح دفن جثمان 
وال���ده الرئي����س الراحل عل���ى عبداهلل 
�شال���ح في م�شق���ط راأ�شه ف���ي �شنحان 
خالف���ا ل��شية "والده" الذي اأو�شى ان 
ُيدف���ن في جامع ال�شال���ح الذي غيرت 
حك�مة �شنع���اء ا�شمه الى ا�شم )جامع 

ال�شعب(

ووفق���ا للم�ش����ؤول ف���ان الجث���ة كانت 
�شتدف���ن ف���ي �شنح���ان لكن ب�ش���رط ان 
ي�شيع���ه قراب���ة المائت���ي �شخ�ش���ا م���ن 
اقارب���ه واأبناء م�شق���ط راأ�شه وعدد من 
القيادات الم�ؤتمرية ،لكن  احمد �شالح 
رف�س  دفنها في �شنحان  مما ا�شطرت 
حك�مة �شنعاء لدفنها في مقبرة ج�ار 
الم�شت�شفى الع�شكري بح�ش�ر عدد من 
ال�شخ�شيات الم�ؤتمري���ه وان�شاراهلل ، 
مع التحف���ظ  على تحدي���د م�قع القبر 

حتى اليعرف.  
وكما رف����س احمد عل���ى �شالح دفن 
والده ف���ي م�شق���ط راأ�شه رف����س اأي�شا 
ع��س عارف الزوكا نجل االأمين العام  
لحزب الم�ؤتمر الراح���ل عارف الزوكا 
ف���ي �شنحان �ش����اء مع  جثم���ان رئي�س 

الحزب �شالح  في �شنحان او بدونه.

وق���ال ل�»الأوراق«م�ش���در مق���رب من 
ع��س الزوكا نجل االأمين العام لحزب 
الم�ؤتم���ر الراح���ل ع���ارف ال���زوكا: ان 
ع��س لما ق���دم اأبناء ع�شريته ل�شنعاء 
الأخذ الجثم���ان، كان قد و�ش���ع االأولية 
)جثم���ان  م���ع  وال���ده  جثم���ان  لدف���ن 
الرئي�س الراحل �شالح (في باحة جامع 
ال�شالح ك�نهم���ا اي )�شالح والزوكا( 
»ا�شت�شه���دا« معا، واأ�شط���ر للتاأخر في 
نقل"جثمان"والده ل�شاعات الى �شب�ة، 
بعد مح���اوالت الأجل دف���ن الجثمانيين 
ف���ي باح���ة جام���ع ال�شالح)ال�شعب(، 
لكن بعد التاأكيد ل���ه ان جثمان "�شالح 
ب�شنحان،  راأ�شه  م�شقط  ف���ي  "�شيدفن 
ورف�س ال�شفير اأحمد �شالح ذلك ، قرر 
اأي�ش���ًا "ع��س" ان يك����ن دفن جثمان 

والده في م�شقط را�شة في �شب�ة.

النا�صر - �صاحب االمتياز - رئي�س التحرير

طـاهـر مثنى حـزام 


