يمن موبايل ُتكرم رئي�سها ال�سابق م�صلح
وت�ستقبل الرئي�س الجديد الحملي الذي ك�شف عن الم�سارات الجديدة لل�شركة

وزير الإعالم :لي�س هناك قائمة باعتقال �صحفيي الم�ؤتمر ونرحب بعودة منهم في الخارج

بايونيير العالمية
لصاحبه :عبدالله علي علي القطاع

A W R A Q P R E S S . N E T
اقت�صادية  -اجتماعية � -شاملة | �شهرية |

النا�شر  -رئي�س التحرير طـاهـر مثنى حـزام

�صنعاء � -شارع بغداد  -جوار مكتبة ال�شامي
777746353 - 777257856 - 771320205
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هكذا واجه �أبو ر�أ�س اختفاء قيادات حزبه ورف�ض �سيناريوالإ�صالح..
وكيف نجحت "فائقة " في التقاط ال�صور؟

الأوراق تك�شف لماذا رف�ض �أحمد �صالح وعو�ض الزوكا دفن جثماني والديهما في �سنحان ..واين دفن �صالح؟
مديونية على مح�سن الأحمر 40

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

مليون دوالر لل�سفارات الخارجية
ب�سبب ربيع عام 2011

100مليار ر�أ�س مال لإطالق �أ�ضخم �شركة تتحالف فيها الحكومة
والقطاع الخا�ص ت�ستحوذ على عدد من الم�شاريع ب�صنعاء

بعد �أن �أف�شل «�صالح» الإيقاع بينهما :
رجال الأعمال �صالح والكبو�س يقودان
تحالفا لإطالق بنك للطعام يمد الفقراء

اليمنية �أمة اهلل الحجي

يمني مات ب�سبب ا�ستخدامه للفياجرا..
وزوجته �أ�صيبت بحالة نف�سية

ا�ستلمت جائزة
مقتدى ال�صدر من
النجف اال�شرف
والحجاب لي�س في
اال�سالم في �شيء..
�س�أتزوج رجل اعمال
ل
ل
إ
ع
الن

� 50ألف يمني عالقون في الخارج
يريدون العودة عبر مطار �صنعاء
 50م�صنعا ومعمال �سمكيا توقف وت�سريح
� 37ألف �صيادا و  96موظفا ر�سميا
20مليارا من الفلو�س الورقية التالفة
والقات في اليمن �سبب �أمرا�ض «الكوليرا»
والتهابات الكبد واالمرا�ض االخرى

�أغرب تعيينات للأقرباء الم�س�ؤولين في الحكومة
الوهمية لهادي :الزوجات والأزواج والأبناء

والأ�صهار برواتب خيالية

�أم الفقراء في تهامة
تطلق بنك زاد الطعام،
فهل �سيكافئها العالم
بـ"نوبل"؟!

مساحة إعالنية

يرجى التواصل على

737355627 - 773110334
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هكذا واجه ال�شيخ ابو ر�أ�س اختفاء قيادات حزب امل�ؤمتر فور
رحيل �صالح والزوكا يف دي�سمرب

وكيف جنحت فائقة ال�سيد يف التقاط ال�صورمع �أوالد �صالح
 :خا�ص
نجح حزب الم�ؤتمر ال�شعبي العام في
�صنعاء ف ��ي اجتياز �صدمت ��ه في رحيل
الرئي� ��س اليمني ال�س ��ابق على عبداهلل
�ص ��الح وامينه العام عارف الزوكا في
دي�سمبرالما�ضي ،ليبث االمل لقواعده،
وحت ��ى ال يكرر �سيناريو حزب اال�صالح
بالفرار خ ��ارج الوطن وت�شتيت قواعده
وترك اغلب قيادات ف ��ي ال�سجون منذ
عام.2014
وق ��ال م�ص ��در ف ��ي ح ��زب الم�ؤتمر
لـ� �ـ»الوراق»ان ال�شي ��خ �ص ��ادق امين �أبو
را�س نائب رئي�س الحزب �سابقا والقائم
ب�إعمال رئي�س الحزب حالي ًا ومعه عدد
م ��ن قي ��ادات الم�ؤتم ��ر كال�شي ��خ يحيى
الراعي رئي�س مجل�س النواب واخرين،
كان ��وا امام خيارين ال ثال ��ث لهما ،اما
يجل�سون في منازلهم  ،ويتركون م�صير
الح ��زب وقياداته و�أع�ض ��اء في �صنعاء
مجهوالً ،وال يتدخلون حتى في تخفيف
الحزن والبكاء لأ�سر الكثر من 3700

�سجين� � ًا م ��ن القي ��ادات والموالي ��ة من
المدنيين والع�سكريين واقارب الرئي�س
الراح ��ل عي عبداهلل �صال ��ح� ،أو تجاوز
ال�صدم ��ة واع ��ادة انتعا�ش الحزب ولو
بخط ��وات «بطيئ ��ة» تحف ��ظ لقواع ��ده
وقيادات ��ه العي� ��ش ب�أمان ،م ��ع عوائلهم
وا�سرهم بدال عن ال�سجون  ،م�ستندين
من ثواب ��ت الحزب ولوائح ��ه الداخلية
والد�ستور اليمني.
الم�ص ��در ك�ش ��ف ان» اب ��و را� ��س
«ورفاق ��ه» ا�ص ��روا عل ��ى ان يعق ��د
الحزب اجتماع ��ه لت�سيير �أعماله ونعي
الراحلين عل ��ى عبداهلل �صالح وعارف
الزوكا ورفع �صورهما ،وهو 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 �صنعاء ال
يهمهم اال انف�سهم وال يكترثون لم�صير
الأع�ضاء في �صنعاء.
ووف ��ق الم�صدرفان اب ��و را�س حينما
وجد توافد وا�سع من قبل ا�سر ال�سجناء
لمنزل ��ه ،ي�صاحبهم الح ��زن ال�شديد،
كان الب ��د ان يتوا�ص ��ل م ��ع القي ��ادات

الحاكمة في �صنعاء ،ولو يم�شي بعكازة
ال ��ى كل ج ��ه للتخفيف م ��ن المعاناة ،
لكن ��ه وج ��د ان اغلب قي ��ادات الحزب
�أغلق ��ت جواالتها خوف� �اً ،والبقية فروا
خارج �صنع ��اء ،وكان القلي ��ل ال يعدون
اال�صاب ��ع هم م ��ن ا�ستجاب ��وا لدعوته،
ونجح الجميع في م�شاهدة �أوالد �صالح
واالطمئنان عليهم.
وعن التقاط ال�صور مع �أبناء �صالح
ق ��ال الم�صدر ،لل ��م يلتق ��ط �أبو را�س
ومن معهم �ص ��ور ًا معهم �سوى ال�سيدة
«فائق ��ة ال�سي ��د» الأمي ��ن الم�ساع ��د
للحزب اثناء ما كان �أبو را�س والراعي
والبقي ��ة في «بدورم «المنزل الذي فيه
�أوالد �صالح ،يناق�شون مع المخت�صين
ما يحتاجونه.
الم�صدر قال:يبدو ان ال�سيد نجحت
ب�إدخ ��ال ج ��وال اخر والتقط ��ت �صوراً،
رغ ��م اخذ جواالت الوف ��د الزائر الذي
كان بر�أ�س ��ه �أب ��و را� ��س ،وحينما كررت
«ال�سي ��د» الزي ��ارة منفردة ،ل ��م تلتقط
�صورا جديدة ب�سب ��ب التفتي�ش الدقيق
ووفق الم�صدر.
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ا�ﻷ ديبة اليمنية �أمة اهلل احلجي:

ا�ستلمت جائزة مقتدى ال�صدر من النجف
اال�شرف والحجاب لي�س في اال�سالم في �شيء
«�أمة اهلل الحجي» �أديبة يمنية ،ذمارية�،شابة .بد�أت ت�شق طريقها في عالم الكتابة منذ �سن مبكرة
لتتقا�سم مع �شقيقها الخطوات الأولى في ت�أ�سي�س رابطة �أدبية تعنى بالإبداع ال�شبابي ،منذ �صغر �سنها،
حيث وجدت لها مكانا في مقطورة الإبداع الذماري.
ح�صلت على عدة جوائز �أدبية منها جائزه العنقاء الذهبية الدولية للمر�أة المتميزة - 2015من
«الهاي» ،وجائزة ال�شيخ مقتدى ال�صدر للق�صة الق�صيرة« :مو�سم نبدع للر�سول االعظم» المركز الثالث
النجف اال�شرف  ،2014جائزة نادي الق�صة اليمنية  .2013وكما هي �أديبة و�شاعرة هي �أي�ض ًاطالبة بكلية ال�شريعة والقانون – جامعة �صنعاء وتو�صف بـ«�أميرة الإبداع»
ف�إلى حوارها مع رئي�س التحرير:

 عرفينا بنف�س��ك � :أين ولدت �أمة اهللوعا�شت طفولتها؟
▪�أم ��ة اهلل عثم ��ان الحجي .م ��ن مواليد 12
�أكتوب ��ر .1995مدين ��ة ذم ��ار الت ��ي كان وم ��ا
ي ��زال �أبنا�ؤها خي ��رة ال�سيا�سيي ��ن والإعالميين
والع�سكريي ��ن والمهند�سي ��ن والأدب ��اء والكت ��اب
ف ��ي اليمن م ��ع كونها تفتقر لأب�س ��ط مقومات �أن
ت�صب ��ح مدينة متح�ضرة �أو على الأقل �أن ال تبقى
قرية كبيرة �أو مجرد �شري ��ان عبور 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 الأ�صيلة..
والدت ��ي �آمنة المو�شكي �شاع ��رة الوطن واحبة
الكلمة الحرة ،وتعمل �إدارية تربوية..
ع�ش ��ت طفولت ��ي م ��ع �أربع ��ة �إخ ��وة (�أدي ��ب..
و�أمج ��د و�أن� ��س و�أنور) كن ��ا نلعب �سوي ��ا ونر�سم
ونتعل ��م وكذلك نحكي لبع�ضن ��ا الق�ص�ص .كوني
فت ��اة وحيدة بين ذكور ،لم �أت ��رب على �أن هناك
�أي ف ��وارق بين ��ي وبين �إخوت ��ي �أو مور�ست �ضدي
العن�صري ��ة الت ��ي تمار�س عادة �ض ��د البنات .لم
�أكن �أ�شعر ق ��ط �أنني فت ��اة .اكت�سبت �شخ�صيتي
الكثير م ��ن �صف ��ات الأوالد وتعامالتهم .والداي
لم يكون ��ا يفرقان بيننا ب�أي حق ��وق �أو ت�شجيع �أو
محبة ،له ��ذا ع�ش ��ت طفولتي في ظ ��ل الم�ساواة
والعدل..
بالن�سبة للمدر�سة كنت �أكثر �إخوتي كرها لها.
كن ��ت �أف�ضل البقاء مع المربية في البيت على �أن
�أذه ��ب للمدر�سة؛حيث كانت وم ��ا زالت منهجية
التعلي ��م ف ��ي اليم ��ن �سيئ ��ة للغاية .العن ��ف كان
منتهج عند المدر�سين �ضد الطالب..
 ماذا تتذكرين من الطفولة؟▪ �أتذك ��ر �أن �أول ي ��وم ل ��ي ف ��ي المدر�سة بعد
الطاب ��ور المدر�سي تم تفتي� ��ش الأظافر و�ضرب
الط�ل�اب ذوي الأظاف ��ر الطويل ��ة والذي ��ن ل ��م
يلتزم ��وا بارت ��داء �أحذية (البوت ��ي) ..هالني ما
ح ��دث وكنت مرعوبة م ��ن �شدة بكائه ��م وق�سوة
المعلمي ��ن؛ خا�ص ��ه زميلي «�إبراهي ��م» الذي ظل
المعلم يوبخه في الف�صل وقال له� :آخر يوم تجي

مدر�س ��ة الأوائ ��ل الخا�صة ..مدر�س ��ة الر�سالة..
مدر�سة جنين ..مدر�سة �سب� ��أ ..مدر�سة الميثاق
للبنات.
 م��ا هوايت��ك .من��ذ الطفول��ة وه��ل�أ�صبحت �شاعره ك�أمك؟
▪اكت ��ب الق�ص ��ة الق�صيرة ،وت ��م ن�شر العديد
م ��ن ق�ص�صي في ال�صحف والمج�ل�ات ،وار�سم
لوحات تجريدي ��ة ..وحاليا �شارفت على االنتهاء
من كتابة رواية «من�صات العبودية الم�ستديرة»
ل ��ي مح ��اوالت �شعرية خجول ��ة ول ��م ان�شرها.
ال اج ��د نف�سي في ال�شع ��ر وي�صعب عل ��ي التقيد
بالوزن والقافية ..لكنني �أكتب الوم�ضة ال�شعرية
التجريدية ،وحاليا �أدر�س حقوق ،حيث تم قبولي
ف ��ي كلية الط ��ب و �أ�شع ��ر �أنه منا�س ��ب لي�.ﻷ نني
�أحب الحقوق والدفاع عن المظلومين.
الجوائز التي ح�صلت عليها ؟▪ حا�صلة على جائزة العنقاء الذهبية الدولية
للمر�أة المتميزة - 2015من «الهاي» ،وجائزة
ال�شيخ مقتدى ال�صدر للق�صة الق�صيرة «مو�سم
نبدع للر�سول االعظ ��م» المركز الثالث -النجف
اال�شرف  - 2014جائزة نادي الق�صة اليمنية
()2013
 ه��ل لدي��ك �إ�ص��دارات ق�ص�ص��ية �أو�شعرية ؟
▪ ال لي� ��س لي �إ�صدار ..لكن ل ��دي رواية تحت
الطبع
المدر�س ��ة و�أن ��ت غير ملت ��زم بالقواع ��د و بدون
«�شنط ��ة» تلم فيه ��ا دفاترك و تجي ��ب كل الكتب
مع ��ك� .إبراهيم كان طفال فقيرا -كما يبدو من
مالب�سه القديمة ،و دفت ��ره التالف الذي يم�سكه
بي ��ده -لم �أكن �أتحمل الق�سوة �ضد زمالئي ،ولم
يك ��ن با�ستطاعتي فعل �شيء لهم �سوى �أنني قلت
للمعلم :لي�ش ما ت�شتري له انت «�شنطة» و«بوتي»
ب ��دل ما ت�ضرب ��ه كل يوم .قلت ه ��ذه الجملة وانا
واقفة،و �شعرت بخوف �شديد.

المعل ��م اخرجن ��ي م ��ن الف�ص ��ل ،وم ��ن يومها
رف�ض ��ت �أن �أبقى ف ��ي تلك المدر�س ��ة .و لم تكن
المدر�سة التي تعمل بها والدتي ابتدائية فتعلمت
بالبي ��ت عل ��ى يديها وذهب ��ت لالختب ��ار وغيرت
المدر�سة ب�أخرى خا�صة..
 هل �أكملتِ درا�ستك الجامعية ؟▪ في مدار�س متفرقة �أكملت تعليمي االبتدائي
والإع ��دادي والثان ��وي :مدر�سة زي ��د المو�شكي..

 هل انت مع زواج ال�صغيرات �أو �ضده ؟▪ ال �ضده طبعا...
 ه��ل عر���ض عليك ال��زواج و�أنتِ طفلة�أو خ�لال مراحل درا�ستك في المدر�سة �أو
الجامعة.؟
▪ لم يعر�ض علي الزواج في طفولتي .كان من
الم�ستحيالت ،فعائلتي على قدر عال من الثقافة
والعلم.
لك ��ن في الثانوية تقدم لي الكثير وكان والداي

«يزجره ��م» بالرف� ��ض؛ حي ��ث كان حري�صا على
�أن �أكم ��ل تعليمي الجامعي و كن ��ت �أي�ضا راف�ضة
لفك ��رة الزواج قبل ال�س ��ن القانوني وقب ��ل �إنهاء
الدرا�سة والح�صول على ال�شهادة الجامعية..
 �أل�ست مرتبطة حاليا ؟▪ االن .نعم� .أنا مرتبطة برجل �أعمال.
 ل��ك �صور وانت مبرقع��ة وا�ﻷ ن كا�شفةالوج��ه ،هل يت��م انتقادك؛ لأن��ك كا�شفة
الوجه في مجتمع ي�ؤمن بالبرقع؟
▪ النق ��اب لي� ��س من الإ�سالم ف ��ي �شيء .وجه
الم ��ر�أة ه ��و هويتها والإ�س�ل�ام كرم الم ��ر�أة ولم
يطم�س هويتها..
هل تتعر�ضين لم�ضايقات من الرجال؟▪ ال لم �أتعر�ض لأي م�ضايقات..
 يب��دو �أن��ك تحبي��ن ارت��داء ازي��اءتراثية .هل ثمة �صورة لك ا�شتهرت بزي
تقليدي ؟
▪نع ��م� .ص ��ورة �صفحت ��ي ال�شخ�صي ��ة الت ��ي
ب�ستارة والأخرى التي بحجاب �أزرق.
 م��ا ق�ص��ة تزوير �صفحتك ف��ي الفي�سبوك ؟
كثير م ��ن البنات تنتحل �شخ�صيت ��ي ويتناقلن
�ص ��وري .و�س ��واء كان حبا فين ��ي �أوح�سدا ،فكال
الحالتي ��ن يع ��د ت�صرف ��ا غيرمقب ��ول ،باعتب ��اره
انتحال �شخ�صية.
كيف عرفت �أنهن بنات ،ولماذا ال يكونالمنتحلون رجاال ؟
(ت�ضحك) ...ف ��ي كال الحالتين ت�صرف غير
مقبول..
كلمة �أخيرة ؟▪ �أت�ش ��رف ب�صحيف ��ة الأوراق ،و�أتمن ��ى له ��ا
مزيدا من الت�ألق في هذا الظرف ال�صعب..

مديونية  على حم�سن الأحمر  40مليون دوالر لل�سفارات اخلارجية ب�سبب ربيع  عام 2011
 :خا�ص
ق ��ال م�س�ؤول يمني مق ��رب من علي مح�س ��ن الأحمر  ل� �ـ"الأوراق" �إن الأحمر
ا�ست ��دان �أكث ��ر م ��ن  40ملي ��ون دوالر� ،أي نح ��و  8ملي ��ارات ريال يمن ��ي� ،سعر
ال�ص ��رف حينها  200ريال يمني ،م ��ن �إجمالي ما �صرفها والبالغة نحو 100

مليار ريال .
وق ��ال �إن المديوني ��ة هي لعدد م ��ن ال�سفارات الأجنبي ��ة ،منها  قطر وهولندا
وال�سعودي ��ة وتركي ��ا وتايالند وبريطاني ��ا و�أمريكا ،ورجال اعم ��ال يمنيين ،و�أن
هناك ر�سائ ��ل تم رفعها لحكوماتهم بعد محاولة  اغتي ��ال الرئي�س الراحل علي
عب ��داهلل �صال ��ح ف ��ي الثالث م ��ن يوني ��و ،وخا�صة في �شه ��ري �سبتمب ��ر و�أكتوبر

ونوفمبر بهذا ال�ش�أن ،والثانية هي �أن علي مح�سن الأحمر ،الذي يردد خ�صومه
ب�أنه ناهب الأرا�ضي ومهرب الديزل ،غادر من�صبه وهو «م�سنّد» بخط يده بمبلغ
 40مليون دوالر اقتر�ضها لدعم و�صمود ال�ساحات في طول اليمن وعر�ضه،
طيل ��ة ع ��ام ون�صف العام ،وقب ��ل فترة وافاه �أح ��د الدائنين اليمنيي ��ن �ألح عليه
ب�ضرورة �سداد  5ماليين دوالر م�سببا له �إحراجا وا�ضحا مع من حوله.
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ح�سني:
حنان
بينهما
بعد �أن �أف�شل �صالح الإيقاع

رجال الأعمال "�صالح والكبو�س" يقودان حتالفا لإطالق بنك للطعام
ق ��اد التحال ��ف الخيري بين رجل ��ي االعم ��ال محمد �صالح
وح�سن الكبو� ��س والآن�سي ورجال �أعم ��ال �آخرين �إلى �إطالق
بنك للطعام هو الأول من نوعه في اليمن.
و�أو�ض ��ح رئي� ��س المجل� ��س الأعل ��ى لبن ��ك الطع ��ام اليمن ��ي
محم ��د �ص�ل�اح نائب رئي�س الغرف ��ة التجارية ف ��ي �صنعاء� ،أن
فك ��رة �إن�شاء بن ��ك الطعام جاءت م ��ن �إيمان رج ��ال الأعمال
وال�شخ�صي ��ات االجتماعي ��ة داخ ��ل الوط ��ن وخارج ��ه ب�أهمية
دوره ��م في تخفيف المعاناة التي يعي�شه ��ا ال�شعب اليمني من
خالل م�ساعدة المحتاجي ��ن وت�أهيلهم ،و�صو ًال لتحقيق هدف
البنك نحو مجتمع يمني خال من الجوع.
يق ��ول رئي�س المجل�س الأعلى للبنك ح�س ��ن الكبو�س �أن من
�أهداف البن ��ك خلق �شراكات فاعلة مع ال�ش ��راء العاملين فی
مج ��ال مكافحة الجوع وتنظي ��م العمل الإن�سان ��ى والم�ساهمة
ف ��ي ردم فجوة الجوع ف ��ی اليمن عبر تنفي ��ذ برامج وم�شاريع
متنوعة ذات كف ��اءة عالية بعد �إن�شاء خارط ��ة الجوع ،وتفعيل
وتحديث قاعدة بيانات الأمن الغذائی في اليمن.
و�سيق ��دم البن ��ك في مختل ��ف الجوانب الخيري ��ة والإغاثية
�أبرزها م�شروع دعم  58مطبخ ًا خيري ًا ي�ستفيد منها ()20

�أل ��ف �أ�سرة ،وم�ش ��روع �سل�سل ��ة مخابز بنك الطع ��ام الخيرية
بالمديريات الع�شر ،وكذا م�شروع ال�ساندوت�ش المدر�سي الذي
ينفذ في  50مدر�سة وي�ستفيد منه  120طالب ًا في كل منها.

(� )50ألف ميني عالقون يف اخلارج
يريدون العودة عربمطار �صنعاء
ك�ش ��ف وزيرالنق ��ل زكري ��ا
ال�شام ��ي �أن مط ��ار �صنع ��اء
الدول ��ي كان يق ��دم خدمات ��ه
�ﻷ كثر من مليوني �شخ�ص قبل
�إغالق ��ه عبرالتنقل وال�سفر ،
و�إن �أكثر من � 15ألف مري�ض
توف ��وا ب�سبب �إغ�ل�اق المطار
 ،وم ��ا يق ��ارب م ��ن � 50ألف
عالق في الخارج تقطعت بهم
ال�سبل  ،وال ي�ستطيعون العودة
للوطن ،و� 95ألف مري�ض لم
ي�ستطيعوا ال�سفر �إلى الخارج
للع�ل�اج ..وقال رئي� ��س الهيئة
العام ��ة للطي ��ران المدن ��ي
والأر�صاد محم ��د عبدالقادر
�إن تحال ��ف العدوان �إ�ستهدف
المط ��ارات المدني ��ة الت ��ي
تخدم ال�شع ��ب اليمني ب�أكمله
،وفي المقدم ��ة مطار �صنعاء
الدول ��ي ال ��ذي ي�ساف ��ر من ��ه
م ��ا يق ��ارب م ��ن  % 80من
اليمنيين.
مبين ��ا �أن الأ�ض ��رار
والخ�سائر الت ��ي لحقت بهيئة
الطي ��ران المدن ��ي والأر�صاد

بكاف ��ة قطاعاته ��ا نتيج ��ةالع ��دوان الم�ستم ��ر عليه ��ا -
بلغت �أكثر من ملياري دوالر،
و % 60خ�سائ ��ر الإي ��رادات
الت ��ي كان ��ت ت�أت ��ي للهيئة من
�ش ��ركات الطي ��ران المختلفة
والم�ستثمرين .
ام ��ا رئي� ��س الهيئ ��ة العامة
لتنظي ��م �شئون النق ��ل البري
ولي ��د الوادع ��ي ف�أف ��اد ب� ��أن
تحال ��ف الع ��دوان بقي ��ادة
ال�سعودي ��ة �إ�سته ��دف النق ��ل
الب ��ري بقطاعات ��ه ومناف ��ذه
المختلف ��ة منه ��ا م ��ا خ ��رج
ع ��ن الجاهزي ��ة ب�ش ��كل كامل
والبع�ض ب�شكل جزئي.
ولف ��ت �إل ��ى الأ�ض ��رار
المبا�ش ��رة التي تكبدها قطاع
النق ��ل البري ج ��راء العدوان
ابت ��دا ًء بالمرك ��ز الرئي�س ��ي
للهيئ ��ة ب�صنع ��اء والموان ��ئ
البري ��ة كموان ��ئ الط ��وال
وعلب و�أ�ضرار غي ��ر مبا�شرة
تتمث ��ل ف ��ي �سيط ��رة العدوان
ومرتزقت ��ه عل ��ى فرعي عدن

وح�ضرم ��وت ومينائي الوديعة
وال�شحن البريين.
وذك ��ر الوادع ��ي �أن حج ��م
الأ�ض ��رار والخ�سائ ��ر بقطاع
النقل الب ��ري -جراء العدوان
بلغ ��ت ما يق ��ارب ال ()19مليون دوالر ك�إح�صائية �أولية
 ..م�ؤك ��دا �أن الع ��دوان ت�سبب
ف ��ي �صعوب ��ات مبا�ش ��رة ف ��ي
عملي ��ة النق ��ل ج ��راء انعدام
وارتف ��اع الم�شتق ��ات النفطية
والق�ص ��ف الممنه ��ج للط ��رق
والج�سور.
�إلى ذلك ذك ��ر نائب رئي�س
م�ؤ�س�سة موانئ البحر الأحمر
يحي ��ى �ش ��رف الدي ��ن �أن
العدوان كبد القطاع البحري
�أ�ض ��رارا وخ�سائ ��ر مبا�ش ��رة
ودم ��ر بع�ض الموانئ البحرية
ب�شكل كلي..
مو�ضح ��ا �أن الأ�ض ��رار
والخ�سائ ��ر ج ��راء الع ��دوان
والح�ص ��ار عل ��ى المناف ��ذ
البحري ��ة بلغ ��ت  900مليون
دوالر..

كم ��ا يهدف م�ش ��روع �إطع ��ام الطع ��ام يهدف لدع ��م الأ�سر
الفقي ��رة بطع ��ام جاه ��ز بمع ��دل � 150أل ��ف وجب ��ة �سنوي� � ًا
بواق ��ع  500وجبة يومي� � ًا عبر ثالثة برام ��ج �إطعام الطعام،

الكف ��ارات� ،إك ��رام النعمة وم�شاريع ال�س�ل�ال الغذائية والفرن
الآل ��ي ودعم ذوي الإعاقة الذي ي�ستهدف دعم ثالثة �آالف من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
اف�ش ��ل نائب الغرف ��ة التجاري ��ة وال�صناعية رج ��ل االعمال
ابي�ض �ض ��د رئي�س الغرف ��ة التجارية
محم ��د �ص�ل�اح انق�ل�اب ً
ح�س ��ن الكبو� ��س اثن ��اء بق ��اء االخيرخارج اليم ��ن حتى مطلع
العام الحالي.
وق ��ال رجل �أعمال ع�ض ��و في الغرفة التجاري ��ة لـلأوراق �إن
رج ��ل االعمال محمد �صالح ا�ستط ��اع تجاوز ال�ضغوطات التي
كان ��ت تح ��اول اقناعه بجعل ��ه رئي�س ��ا للغرفة التجاري ��ة خلف ًا
للكبو�س بحجة ان الأخيرم�سافر ،الفتا الى ان الغرفة التجارية
ف ��ي �صنعاء كان ��ت على و�شك التفتت في ح ��ال تم ذلك ،كون
االنتق ��ال ب ��دون انتخاب ��ات وف ��ي ظ ��روف الح ��رب ق ��د يجعل
اع�ض ��اء الغرفة متجاذبين بين القوى ال�سيا�سية المت�صارعة
والمتحالف ��ة وهنا �سيكون رجل االعمال هو الخا�سر االول وقد
يك ��ون �سببا في ح ��دوث ا�ضطربات في العا�صم ��ة �صنعاء لأن
االقت�ص ��اد هو اهم م ��ا ي�ساعد على اال�ستق ��رار وعدم انفالت
�صنعاء وتحويلها الى �ساحة حرب.

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

100مليار ر�أ�س مال لإطالق �أ�ضخم �شركة تتحالف فيها احلكومة
والقطاع اخلا�ص ت�ستحوذ على عدد من امل�شاريع ب�صنعاء
�أعلن ��ت وزارة ال�صناع ��ة والتج ��ارة ع ��ن
ت�أ�سي� ��س �شركة م�ساهمة يمني ��ة لال�ستثمارات
اال�ستراتيجية لعدد م ��ن الم�شاريع ال�صناعية
والتنموي� �ةـ برا�س مال اول ��ي 100مليار ريال
ليترفع الى ترليون و  500مليار ريال.
وقال وزير ال�صناع ��ة والتجارة عبده ب�شر:
�إن ال�شرك ��ة �ستط ��رح لالكتت ��اب الع ��ام �أمام
القط ��اع الخا�ص ورجال الم ��ال والأعمال وكل
من لدي ��ه الرغبة ف ��ي الم�ساهم ��ة بالم�شاريع
الإ�ستراتيجي ��ة الت ��ي �ستطرحه ��ا ال�شرك ��ة
لال�ستثم ��ار ،كم�شاري ��ع م�صان ��ع الطاق ��ة
المتجددة وم�صانع توليد الطاقة من النفايات
وم�صانع تجمي ��ع ال�سيارات والآالت والمعدات
وال�صناع ��ات التعدينية وم�صان ��ع مواد البناء
و�صوامع الغالل وخزانات الم�شتقات النفطية
والغاز.
و�أ�ش ��ار الوزير ب�شر �إل ��ى �أن ال�شركة �ستعمل
�أي�ض ًا على �إن�شاء البنوك التجارية والإ�سالمية
وك ��ذا �إن�ش ��اء م�شاري ��ع الت�أجي ��ر التمويل ��ي
وم�شاري ��ع ات�ص ��االت الهاتف النق ��ال والجيل
الرابع؛ �إ�ضافة �إل ��ى م�شاريع التنمية الزراعية
والثروة ال�سمكي ��ة والحيوانية وم�شاريع مراكز
ال�ص ��ادرات والمدن االقت�صادي ��ة وال�صناعية
وال�سكنية والمقاوالت الإن�شائية.

ولف ��ت �إل ��ى �أن الم�شاري ��ع الت ��ي �ستتبناه ��ا
ال�شركة �ست�سهم ب�ش ��كل كبير في �إحداث نقلة
نوعي ��ة ف ��ي االقت�ص ��اد اليمني والدف ��ع بعجلة
التنمي ��ة �إلى الأمام و�ست�سه ��م �أي�ض ًا في توفير
المزي ��د من فر�ص العم ��ل ل�شريحة وا�سعة من
�أبناء ال�شعب اليمني في عدد من المجاالت
وك�ش ��ف �أن ��ه �سيت ��م خ�ل�ال الفت ��رة القليلة
القادمة الإعالن ر�سمي ًا عن فتح باب االكتتاب
الع ��ام لأ�سه ��م ال�شركة وتحدي ��د البنوك التي
�ست�ستقب ��ل الم�ساهمي ��ن �إ�ضافة �إل ��ى الإعالن
عن جميع الم�شاري ��ع التي دخلت حيز الإن�شاء
والتنفيذ.
و�أك ��د �أن الم�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة الت ��ي
�ستنفذها ال�شرك ��ة �ستعمل على �إحداث طفرة
ف ��ي االقت�ص ��اد الوطني و نقلة نوعي ��ة في بيئة
الأعم ��ال و�إخراجها من دائ ��رة اال�ستثمار في
اال�ستيراد وال�صناعات الخفيفة �إلى الت�صنيع
والإنتاج في عدة مجاالت.
نظ ��ام ال�شرك ��ة المعتم ��د عل ��ى االكتت ��اب
�سيفت ��ح المج ��ال �أم ��ام المواط ��ن الع ��ادي
و�أ�صحاب الدخ ��ل المحدود ال�ستثمار �أموالهم
ومدخراته ��م ف ��ي م�شاري ��ع كبيرة �إل ��ى جانب
كب ��ار رجال المال والأعمال تدر عليهم �أرباح ًا
�سنوية خا�صة و�أن قيم ��ة ال�سهم الواحد ي�صل

�إلى ع�شرة �آالف ريال .
وك�شف الوزير ب�شر �أنه تم حتى الآن االتفاق
على م�شاريع دخلت حيز التنفيذ بقيمة 500
ملي ��ون دوالر ف ��ي مجاالت اال�سمن ��ت والألبان
وتوليد الطاق ��ة بقدرة  400ميج ��اوات منها
 200ميج ��ا في محافظ ��ة �صنعاء والأخرى
في محافظة الحديدةـ الفنتا �إلى �أن ر�أ�س مال
ال�شركة ال ��ذي �سيورد �إلى ح�سابها في البنوك
التجاري ��ة والحكومي ��ة مقاب ��ل قيم ��ة الأ�سهم
�سي�سهم في ح ��ل �أزمة ال�سيولة النقدية للبالد
و�سيحد �أي�ض ًا من تدهور الريال اليمني مقابل
الدوالر.
ال�شرك ��ة �ست�ساعد على �إيج ��اد بيئة منا�سبة
لإن�ش ��اء �س ��وق �أوراق مالي ��ة يمني ��ة (بور�صة)
�سيما و�أنها معتمدة على نظام الأ�سهم وتحتاج
م�ستقب�ل�اً لحا�ضنة خا�صة تنظم عملية تداول
وبي ��ع و�شراء الأ�سه ��م .لتكون م ��ع �شركة يمن
موبايل اقوى �شركتين تعتمد على اال�سهم
وتوق ��ع �أن ي�ص ��ل ر�أ�س م ��ال ال�شركة بحلول
نهاي ��ة الع ��ام الجارى �إل ��ى �أكثر م ��ن تريليون
و 500مليار ريال كون الم�شاريع التي �ستنفذ
الأول ��ى من نوعها في ال�سوق اليمنية ويجب �أن
يلت ��زم منفذوها بالأ�س� ��س ال�صحيحة لتحقيق
معايير الجودة والموا�صفات لمنتجاتهم.

انخفا�ض مرعب يف قيمة ما ا�ستوردته اليمن من ال�سلع و�صادراته عام2017

الورادات �إىل  6مليار دوالرمن 14مليار وال�صادارات �إىل 405مليون من 7مليار
 :متابعات
و�ص ��ف مخت�صون اقت�صادي ��ون يمنيون تزايد
انخفا� ��ض قيم ��ة ال ��ورادات وال�ص ��ادارات ف ��ي
اليم ��ن بالمخي ��ف والمرعب في بل ��د يقطنه نحو
3ملي ��ون ن�سمه على اقل تقدير ،مماي�شير على
ق ��رب و�صول عدد كبير من �سكانه من متو�سطي
الدخل الى تحت خط الفقر.
ووف ��ق تقرير ر�سم ��ي حكومي فق ��د انخف�ضت
قيم ��ة ال ��واردات ف ��ي الجمهوري ��ة اليمنية خالل
العام الما�ضي � 2017إلى �ستة مليارات و448
ملي ��ون و� 40ألف دوالر مقارنة بالعام 2014م
ال ��ذي و�صلت قيم ��ة الواردات في ��ه �إلى نحو 14
ملي ��ار و 764مليون دوالر ،فيما انخف�ضت قيمة
�ص ��ادرات اليمن خ�ل�ال نف�س الفترة م ��ن �سبعة

ملي ��ارات و 985ملي ��ون و� 370أل ��ف دوالر �إلى
 405ماليين و� 800ألف دوالر.
و�أرج ��ع وكيل قطاع التج ��ارة الخارجية بوزارة
ال�صناعة محمد يحيى محمود �سبب االنخفا�ض
�إل ��ى الإج ��راءات التع�سفي ��ة الت ��ي فر�ضتها دول
تحال ��ف الع ��دوان خالل �أل ��ف يوم م ��ن العدوان
والح�ص ��ار الجائ ��ر على كاف ��ة المناف ��ذ الجوية
والبحري ��ة وا�ستهداف ��ه المبا�شر للبن ��ى التحتية
في اليمن.
وبي ��ن �إل ��ى �أن تل ��ك ال ��واردات ت�شم ��ل ال�سل ��ع
الغذائي ��ة والأدوية والم�ستلزم ��ات الطبية ومواد
البن ��اء والم�شتقات النفطي ��ة والآليات والمعدات
والأجه ��زة والمركب ��ات �إ�ضاف ��ة �إل ��ى المط ��اط
ومنتجاته ��ا والم ��واد الكيميائي ��ة والع�ضوي ��ة
والأ�سمدة وال�سل ��ع اال�ستهالكية و�أدوات و�أجهزة
الب�صري ��ات فيم ��ا ا�شتمل ��ت ال�ص ��ادرات عل ��ى

ال�ص ��ادرات النفطي ��ة وال�سمكي ��ة والزراعي ��ة
وال�صناعية.
و�أو�ض ��ح �،أن قيم ��ة واردات ال�سل ��ع الغذائي ��ة
انخف�ض ��ت �إلى م ��ا قيمت ��ه �أثنين ملي ��ار و440
ملي ��ون ف ��ي الع ��ام 2017م مقارن ��ة بالع ��ام
2014م والت ��ي و�صل ��ت قيمته ��ا �إل ��ى �أربع ��ة
ملي ��ارات و 717ملي ��ون دوالر فيم ��ا انخف�ض ��ت
قيمة الأدوية والم�ستلزمات الطبية لنف�س الفترة
م ��ن  453ملي ��ون و� 70أل ��ف دوالر �إل ��ى 262
مليون و� 800أل ��ف دوالر وانخف�ضت قيمة مواد
و�أدوات البناء من مليار و 265مليون دوالر �إلى
 815مليون و� 400ألف دوالر.
و�أ�شار �إلى �أن قيمة واردات الم�شتقات النفطية
انخف�ض ��ت خالل نف�س الفترة من �أربعة مليارات
دوالر �إل ��ى  620ملي ��ون � 600أل ��ف دوالر
وانخف�ض ��ت قيم ��ة الآليات والمع ��دات والأجهزة

من مليار و 268ملي ��ون دوالر �إلى  440مليون
دوالر.
وانخف�ضت قيم ��ة واردات المركبات و�أجزائها
من مليار و 167ملي ��ون دوالر �إلى  382مليون
و� 600أل ��ف دوالر وانخف�ض ��ت قيم ��ة اللدائ ��ن
المطاط ومنتجاتها م ��ن  574مليون دوالر �إلى
 300ملي ��ون دوالر كما انخف�ضت قيمة واردات
الم ��واد الكيميائي ��ة والع�ضوية م ��ن  158مليون
و� 900أل ��ف دوالر �إل ��ى  79ملي ��ون و� 20أل ��ف
دوالر وقيم ��ة الأ�سم ��دة م ��ن  50ملي ��ون و960
�ألف دوالر �إلى  19مليون و� 720ألف دوالر .
و�أ�ش ��ار �إلى �أن قيمة الواردات الخا�صة بال�سلع
اال�ستهالكية انخف�ض ��ت �أي�ض ًا من مليار و136
مليون دوالر في العام 2014م �إلى مليار و49
ملي ��ون و� 400أل ��ف دوالر في الع ��ام 2017م
وانخف�ض ��ت قيم ��ة واردات الأدوات والأجه ��زة

الب�صرية لنف�س الفترة من  177مليون و160
�ألف دوالر �إلي  38مليون و� 580ألف دوالر.
ولف ��ت الوكي ��ل محمد محم ��ود �إل ��ى �أن م�ؤ�شر
قيم ��ة ال�ص ��ادرات المحلية ت�أثر ج ��راء العدوان
وال ��ذي �أدى �إل ��ى انخفا� ��ض قيم ��ة ال�ص ��ادرات
النفطي ��ة من �سبعة مليارات و 233مليون دوالر
في الع ��ام 2014م �إل ��ى  160مليون و200
�ألف دوالر في 2017م.
كم ��ا انخف�ض ��ت قيم ��ة ال�ص ��ادرات ال�سمكية
لنف�س الفترة من  300مليون و� 740ألف دوالر
�إل ��ى  95مليون و� 200ألف دوالر ،وال�صادرات
الزراعي ��ة م ��ن  130ملي ��ون و� 360ألف دوالر
�إل ��ى  47ملي ��ون و� 200أل ��ف دوالر وانخف�ضت
قيمة ال�ص ��ادرات ال�صناعية م ��ن  321مليون
و� 270أل ��ف دوالر �إل ��ى  103ماليي ��ن و200
�ألف دوالر.
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�أغرب تعيينات للأقرباء امل�س�ؤولني يف احلكومة الوهمية لهادي:

تعيني الزوجات والأزواج والأبناء
والأ�صهار برواتب خيالية

الغريب

ان تجد
حكومة
وهمية لي�س لها وزارة في
عا�صمتها و�إنما في غرف
الفنادق في الريا�ض
والقاهرة وحتى عدن،
وكان �أغلب �أع�ضائها
يرفعون �شعار ال للتوريث.
نعم للدولة المدنية ،
لكنهم لم يطبقوا جزء من
�شعاراتهم ..بل ات�ضح ان
المنا�صب والمكا�سب هي
هدفهم من حكومة وهمية،
لدولة لي�ست ذات �سيادة ،
اع�ضائها جعلوا ا�سرهم هم
االولى بالوظائف برواتب
خيالية
ونب ��د�أ م ��ن الوزي ��رة «نه ��ال العولق ��ي»
تقي ��م ف ��ي �ألماني ��ا االتحادية م ��ع زوجها
الدبلوما�س ��ي والمعين في �سف ��ارة اليمن
ل ��دى برلين ،وترف� ��ض الع ��ودة لممار�سة
مهامه ��ا  ،والأكثر من ذل ��ك �أي�ض ًا �أن من
يدير وي�صدر القرارات في وزارة ال�ش�ؤون
القانونية ه ��و وكيل ال ��وزارة “ح�سين بن
دغ ��ر” نج ��ل رئي� ��س ال ��وزراء ،والوزيرة
“العولق ��ي” تقت�صر مهامه ��ا فقط على
التوقيع ،حيث ت�صلها القرارات المتخذة
�إلى مقر �إقامتها ب�ألمانيا عبر الفاك�س �أو
البريد.
الأوراق تن�شر جزء من الأ�سماء؟
 - 1وزي ��رة ال�ش� ��ؤون االجتماعية عيّنت
ابنها مدير ًا لمكتبها.

 – 2محافظ البن ��ك المركزي عين ابنه
مدير ًا لمكتبه.
 - 3تعيي ��ن نج ��ل القي ��ادي النا�ص ��ري و
م�ست�شار هادي� ،سلط ��ان العتواني ملحقا
طبيا بماليزيا.
 – 4تعيي ��ن نجل وزي ��ر ال�صحة ملحق ًا
طبيا في قطر.
 – 5وزي ��ر النق ��ل يعي ��ن زوجت ��ه وكي�ل�ا
لوزارة حقوق الإن�سان.
 – 6تعيي ��ن زوج ��ة م�ساع ��د ال�سكرتي ��ر
ال�صحفي للرئي�س م�ست�شارة �سيا�سية في
�سفارتنا بالريا�ض.
 – 7تعيين قريب ��ة وزير الإعالم وزير ًا
مفو�ض ًا في �سفارتنا ب�ألمانيا.
 – 8ترقي ��ة زوج وزي ��رة �إل ��ى �سكرتي ��ر
ثالث في �سفارتنا ب�ألمانيا.
 – 9تعيي ��ن نجل وزير الخارجية وكيال
م�ساع ��دا ل ��وزارة التخطي ��ط و الثان ��ي

�سكرتيرا لوالده.
 – 10وزير التخطيط والتعاون الدولي
يعين زوج ابنته مديرا لمكتبه.
 – 11تعيين جمال جباري قريب وزير
الخدمة وزيرا مفو�ضا بالقاهرة.
 – 12تعيي ��ن نج ��ل قي ��ادي ا�شتراك ��ي
م�ست�شارا في �سفارتنا ب�ألمانيا.
 – 13تعيي ��ن ابن ��ة �أح ��د قي ��ادات
المقاومة في تعز م�ساعد ًا للملحق الطبي
في تركيا.
 – 14تعيين �شقيق ن�صر طه م�صطفى
�سفير ًا و زوج ابنت ��ه دبلوما�سيا في بعثتنا
بالجامعة العربية.
 – 15تعيي ��ن نج ��ل م�س� ��ؤول مرا�سي ��م
رئا�سة الوزراء م�ساعد ًا لأبيه.
 – 16تعيي ��ن �سال ��م الع ��رادة قري ��ب
محافظ م�أرب �سفير ًا في موريتانيا.
 – 17تعيي ��ن نج ��ل اح ��د م�ست�ش ��اري

الرئي�س م�ست�شار ًا ب�سفارتنا في بلغاريا.
 – 18تعيي ��ن نج ��ل وزير �ساب ��ق وقيادي
�إ�صالح ��ي وكيال ل ��وزارة الأوقاف لقطاع
الحج.
 – 19تعيي ��ن نج ��ل م�ست�ش ��ار الرئي�س
محمد ال�شائف قائد لواء.
 – 20تعيي ��ن زوج ��ة �سكرتي ��ر الرئي�س
�سفيرة في هولندا.
 – 21تعيي ��ن �شقي ��ق محاف ��ظ �صنع ��اء
نائبا لوزير النقل.
 – 22تعيي ��ن نج ��ل �شقيقة مدير مكتب
الرئا�س ��ة عب ��د اهلل العليم ��ي مديرا عاما
لل�سكرتارية في مكتب رئي�س الوزراء.
 – 23تعيين نجل رئي�س دائرة التوجيه
المعنوي وكيال لمحافظة �صنعاء.
 – 24تعيي ��ن زوج ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
وكيال لوزارة الزراعة والري.
 – 25تعيي ��ن �شقي ��ق �سفيرن ��ا ف ��ي
وا�شنط ��ن م�ست�ش ��ار ًا ف ��ي �سفارتن ��ا
بالمغرب.
 – 26تعيين �إبنة وزير الإدارة المحلية
�سكرتيرة في رئا�سة الوزراء.
 – 27تعيين نجل �سفيرنا في الجزائر
ملحقا تجاري ًا في �سفارتنا بقطر.
 – 28تعيي ��ن خديجة علي ��وة م�ست�شار
ف ��ي قن�صلية ج ��دة و نجله ��ا �سكرتير اول
في �سفارتنا ب�ألمانيا.
 – 29تعيي ��ن �أخ وزي ��ر الدول ��ة عثم ��ان
مجل ��ي مدي ��را لمكت ��ب رئي�س ال ��وزراء و
الثاني ملحقا تجارياً.
 – 30تعيين نجل رئي�س الوزراء وكيال
لوزارة ال�ش�ؤون القانونية.
 – 31تعيي ��ن ال�شاذلي مجلي �سكرتيرا
لرئي�س الوزراء و �أخته �سفيرة في بولندا.
 – 32تعيي ��ن �أو�س العود وكيال لوزارة
النفط و �أخيه او�سان وكيال للخارجية.
 – 33تعيي ��ن �شفيع العبد وكيال لوزارة
ال�شب ��اب و �أخي ��ه وكي�ل�ا ل ��وزارة التعليم
العالي..

اليمن تتكبد  31مليار دوالر

خ�سائرتوقف ال�صادارات النفطية وغريالنفطية وارباح الورادات
وم�ساعدات البنك الدويل
 :متابعات
تكب ��د االقت�ص ��اد اليمني خ�سائ ��ر فادحة
جراء الع ��دوان ال�سعودي ال ��ذي ت�سبب على
م ��دى �ألف ي ��وم في فق ��دان خزين ��ة الدولة
كثير ًا من الإيرادات م ��ن العمالت الأجنبية
ب�سب ��ب توق ��ف �ص ��ادرات النف ��ط والغ ��از
وك ��ذا توق ��ف التحويالت المالي ��ة بالعمالت
الأجنبية م ��ن الخارج بالإ�ضاف ��ة �إلى توقف
عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر
�سنوي ًا بمليار دوالر.
وق ��ال محم ��د يحي ��ى عبدالكري ��م
محمود،وكي ��ل وزارة ال�صناع ��ة والتج ��ارة
لقطاع التجارة الخارجي ��ة ،بالن�سبة لحركة
التج ��ارة الداخلي ��ة والخارجي ��ة فق ��د ت ��م
ا�ستهدافها ب�شكل ممنه ��ج وا�صابتها بال�شلل

الت ��ام وتوقف ��ت المالحة في اليم ��ن ب�صورة
�شب ��ه تام ��ة ج ��راء فر� ��ض الع ��دوان لحظر
جوي وبحري عل ��ى اليمن وتوقفت الم�شاريع
التنموي ��ة للمنظم ��ات الدولية ج ��راء �إغالق

مكاتبها في اليم ��ن وا�ستنفدت االحتياطات
النقدية لدى البنك المركزي اليمني.
وك�ش ��ف خ�سائرعائ ��دات النف ��ط والغ ��از
وحده ��ا بلغ ��ت  21ملي ��ار ًا و 149مليون� � ًا

و� 800أل ��ف دوالر ،فيم ��ا بلغ ��ت خ�سائ ��ر
عائدات ال�صادرات غير النفطية نحو مليار
و 154مليون دوالر ،وبلغت خ�سائر عائدات
�إعادة ت�صدير ال�سلع الأجنبية  561مليون ًا
و� 540أل ��ف دوالر ،بينم ��ا فيم ��ا خ�سائ ��ر
عائ ��دات ال�ص ��ادرات الخدمي ��ة بلغت ثالثة
ملي ��ارات و 248مليون� � ًا و� 200ألف دوالر
وخ�سائ ��ر عائ ��دات الر�س ��وم وال�ضرائ ��ب
الجمركية نحو مليار و 775مليون دوالر.
وع ��ن خ�سائر �أرباح ال ��واردات قال قدرت
بمبل ��غ ملي ��ار و 938ملي ��ون دوالر ،بينم ��ا
تقدر خ�سائر �أرباح ال�صادرات غير النفطية
بنحو  95مليون ًا و� 400ألف دوالر وخ�سائر
�أرباح �إع ��ادة الت�صدي ��ر  55مليون ًا و200
�أل ��ف دوالر� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى �أن خ�سائ ��ر �أرباح
ال�ص ��ادرات الخدمي ��ة تق ��در بنح ��و 324
مليوناً و� 840ألف دوالر.

ومعمل
 50م�صنعًا اً
�سمكيًا توقف
وت�سريح � 37ألف
�صيادا و 96
موظفا ر�سميًا
�أعلن ��ت وزارة الث ��روة ال�سمكي ��ة والهيئ ��ة العام ��ة
للم�صائ ��د ال�سمكية ف ��ي البحر الأحم ��ر� ،أن خ�سائر
القطاع ال�سمكي نتيجة الع ��دوان ال�سعودي الأمريكي
واال�ستهداف المبا�ش ��ر لل�صيادين والقوارب وموانئ
ومراك ��ز الإنزال ال�سمكي على م ��دى �ألف يوم ،بلغت
�أربعة مليارات و 586مليون و� 301ألف دوالر.
و�أ�ش ��ارت وزارة الث ��روة ال�سمكي ��ة والهيئ ��ة العام ��ة
للم�صائد في م�ؤتمر �صحفي اليوم بالحديدة حول ما
تعر�ض له القطاع ال�سمكي من �أ�ضرار وخ�سائر جراء
العدوان عل ��ى مدى �ألف يوم� ،إل ��ى �أن عدد ال�شهداء
م ��ن ال�صيادي ��ن الذي ��ن طالهم ق�صف الع ��دوان بلغ
� 151شهيدا وعدد الجرحى .45
ووف ��ق تقرير ال ��وزارة فان ع ��دد ال�صيادي ��ن الذين
فق ��دوا م�صادر دخلهم � 36ألف و� 688صيادا فيما
بلغ م ��ن فقدوا �أعمالهم م ��ن الموظفين  96موظف
ر�سم ��ي ومتعاقد وعدد الأي ��ادي العامل ��ة الم�ساعدة
 18الف و 652عامال.
و�أو�ض ��ح التقرير �أن عدد قوارب ال�صيد التي دمرها
الع ��دوان بلغ ��ت  222قارب ��ا بخ�سارة بلغ ��ت خم�سة
ماليي ��ن و� 248أل ��ف و  536دوالر ،فيم ��ا بلغ عدد
الق ��وارب الت ��ي توق ��ف ن�شاطه ��ا نتيج ��ة ا�سته ��داف
مراك ��ز الإن ��زال �أربعة �آالف و 586ق ��ارب معظمها
في مديرية مي ��دي محافظة حجة ومديريات ذوباب
وب ��اب المندب والمخا بمحافظ ��ة تعز حيث بلغ فاقد
�إنتاجها مليار و  58مليون و 312الف دوالر.
وبي ��ن �أن الع ��دوان ت�سبب ف ��ي �أ�ض ��رار مبا�شرة على
الم�ص ��در المعي�شي لأكثر م ��ن ملونين ون�صف مليون
ن�سم ��ة م ��ن مواطني الم ��دن والق ��رى ال�ساحلية على
امتداد ال�شريط ال�ساحلي� ،إ�ضافة �إلى تدني متو�سط
ا�ستهالك الفرد ال�سنوي م ��ن الأ�سماك على م�ستوى
الجمهوري ��ة حيث و�صل �إلى اثني ��ن كيلو ون�صف بدال
عن  14كيلو جرام وبن�سبة  85بالمائة.
وا�سته ��دف العدوان البنية التحتي ��ة لمينائي ميدي
والحيم ��ة و 11مركز �إنزال �سمكي �إ�ضافة �إلى مركز
ال�ص ��ادرات ومخت�صر الج ��ودة في حر�ض ت�سبب في
خ�سائر مادية قدرت بـ  13مليون و� 32ألف و 558
دوالر.
وبلغ ع ��دد الم�صدرين للأ�سم ��اك والأحياء البحرية
من ال�ش ��ركات والأفراد الذين ت�أث ��ر ن�شاطهم خالل
الأل ��ف يوم من العدوان بل ��غ 30م�صدر ،كما توقفت
�شرك ��ة بام�سلم للت�صدير واال�ستزراع ال�سمكي ب�شكل
ت ��ام جراء اال�ستهداف المبا�ش ��ر لها من قبل طيران
الع ��دوان ،والت ��ي كان ��ت تنت ��ج �أل ��ف ط ��ن �سنويا من
ا�سماك الجمبري.
وفيم ��ا يتعلق بالمن�ش�آت التي توقف �إنتاجها ف�أن عدد
المن�ش�آت التي توقف ن�شاطها جراء انخفا�ض الإنتاج
ال�سمك ��ي �أكثر من  50من�ش�أة متنوعة ما بين م�صنع
ومعم ��ل تح�ضي ��ر وغيرها ترت ��ب على ذل ��ك خ�سائر
بخم�سة ماليين و� 262ألف دوالر.
ام ��ا اال �ضرارا الت ��ي لحقت بالبيئ ��ة البحرية نتيجة
ال�صي ��د الجائر غير المرخ�ص وتح ��ت حماية �سفن
الع ��دوان قدرت ه ��ذ ِه الخ�سائر بحوال ��ي مليار و58
ملي ��ون و 312ال ��ف دوالر ناهي ��ك عن تقيي ��م الأثر
البيئي الناتج عنه بحوالي مليار و  155مليون دوالر،
فيما بلغ �إجمالي الخ�سائر المترتبة على توقف تنفيذ
الم�شاريع ال�سمكية في البحر الأحمر 810ماليين و
 356الف و 540دوالر.
وعن �أن خ�سائر ال�صناع ��ات والخدمات الم�صاحبة
للن�ش ��اط ال�سمك ��ي فقد بلغ ��ت وفقا للتقري ��ر ثمانية
ماليي ��ن و 269ال ��ف و  442دوالر  ..فيم ��ا بلغ ��ت
الخ�سائ ��ر في الر�س ��وم والعادات مبل ��غ  42مليون و
 332الف و  484دوالر.
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 20مليارا من الفلو�س الورقية التالفة

والقات يف اليمن �سبب �ﻷ مرا�ض الكولريا والتهابات الكبد
�أ�صبحت

الأمرا�ض القاتلة في اليمن كثيرة ،و�أ�صبح الموت والمر�ض
المفاجئان -بعد تناول القات والخ�ضروات و�أثنائه  ،وبعدعدالأوراق النقدية �أو نقلها مما يتكرر في اليمن ،ويجهلها اليمنيون ب�سبب عدم الوعي
ال�صحي الم�ستمر من قبل الجهات الإعالمية الحكومية ،والخا�صة وحتى في المدار�س.
 :خا�ص
الدرا�س ��ات ،الت ��ي ك�شف ��ت �،أخذت مم ��ا يقوله
المر�ض ��ى ب�أمرا�ض معدية منه ��ا الكوليرا وغيره
في الم�ست�شفيات.
وبين ��ت الدرا�س ��ات �إنّ ث ّم ��ة �أ�سباب� � ًا رئي�سي ��ة
وفرعي ��ة (ثانوية) لتف�شّ ي المر�ض.ومن الأ�سباب
الفرعية الكثيرة ،الأ�شي ��اء التي يلم�سها �أكثر من
�شخ� ��ص في اليوم مثل النقود والقات و�سط عدم
حر� ��ص كثيرين على نظافته ��م ال�شخ�صية نتيجة
الفقر ال�شديد”.
وذل ��ك �ﻷ ن المواطني ��ن يتناقل ��ون العم�ل�ات
المعدنية والورقية ،بالتالي قد تنتقل من �شخ�ص
م�ص ��اب �أو ي ��داه ملوثتان �إلى �شخ� ��ص �آخر ،عن
طري ��ق المالم�س ��ة� ،أو بعد خروجه م ��ن الحمام
وبع�ضه ��ن يالم�س يده ��ن دم الحي� ��ض وبع�ضهم
يالم�س القاذورات كعمال النظافة “
كمايع ��د الجزاري ��ن و�أ�صح ��اب البواف ��ي
والمطاع ��م والبا�ص ��ات ومهند�س ��ي ال�سي ��ارات
الأكث ��ر عبث ًا بالعملة الورقي ��ة � ،أمّا القات ،فهو ال
ي�صل �إلى من يخزّنه �إال بعد عملية القطاف التي
يق ��وم بها عمّال ،ال يهتم كثيرون منهم بنظافتهم
ال�شخ�صي ��ة .بعد ذلك ،ت�أت ��ي عملية توزيع القات
في �أكيا�س بال�ستيكية من قبل البائع ،فيما يعبث
الزبائن به ويقلّبونه ب�أياديهم عند ال�شراء ،بينما

بع�ضه ��م يغ�سل القات والخ�ضار بم ��اء لي�س فيه
كل ��ور �أي مل ��وث  ،كما ان بع�ضه ��م ي�ضع الأوراق
النقدية في فمه وهي ملوثة .
ويق ��ول اطباء ف ��ي اليمن لـ�ل�اوراق ان االوراق
النقدي ��ة التالف ��ة الت ��ي اخرج ��ت م ��ن البن ��ك
المرك ��زي من ��ذ  2016واعادته ��ا لل�سوق رغم
انه ��ا ال ت�صل ��ح ا�صبح ��ت حا�ضن ��ة لالو�س ��اخ
والميكروبات وتنقل االمرا�ض المعدية.
ووفق ��ا لم�صادر في البن ��ك المركزي فان اكثر
م ��ن 20مليار ري ��ال يمني  ،م ��ن االوراق التالفة
الت ��ي الت�صلح لال�ستخ ��دام والتداول تم اعادتها
لال�سواق خالل الفترة .2017 - 2015
لك ��ن الموظفي ��ن والموظف ��ات ف ��ي �أي بن ��ك
وخا�ص ��ة م ��ن يعمل في مج ��ال �ص ��رف العمالت
الورقي ��ة هم الأكث ��ر عر�ضة للإ�صاب ��ة بالتهابات
جلدية جراء ا�ستخ ��دام هذه العمالت الورقية”.
وكذلك المزارعون وبائعو القات والخ�ضروات .
ت�شي ��ر الدرا�س ��ات والأبحاث الطبي ��ة العربية
والأجنبي ��ة �إل ��ى �أن الأوراق النقدي ��ة وخ�صو�ص ��ا
القديم ��ة منه ��ا ق ��د تت�سب ��ب ف ��ي نقل ع ��دد من
الأمرا� ��ض الخطي ��رة للإن�س ��ان ،حي ��ث �أن ه ��ذه
الأوراق تتداوله ��ا كثي ��ر م ��ن الأي ��دي المت�سخ ��ة
والملوثة ببع�ض الميكروبات وم�سببات الأمرا�ض،

مما ي�ؤدي �إلى انتقال بع�ض الأمرا�ض بين النا�س
كاالنفلون ��زا وبع� ��ض �أمرا� ��ض الجه ��از اله�ضمي
والتنف�سي وبع�ض الأمرا�ض الجلدية وغيرها.
�إال �أن �سل�سل ��ة الأمرا�ض الت ��ي تنقلها العمالت
الورقي ��ة طويل ��ة تحدده ��ا �أخ�صائي ��ة عل ��م
الميكروب ��ات والأمرا�ض المعدي ��ة الدكتورة هناء
عب ��د الفت ��اح في نوعي ��ن م ��ن الأمرا� ��ض �أولهما
الأمرا� ��ض البكتريولوجية ،وتمثله ��ا الميكروبات
الت ��ي تعي�ش ف ��ي فم الإن�س ��ان الم�ص ��اب وحلقه.
وتنتق ��ل عن طريق و�ضع العمالت في فم الإن�سان
الم�ص ��اب ،كو�ضعه العمالت الورقية بين �شفتيه،
فتنق ��ل هذه العم�ل�ات الأمرا� ��ض البكتريولوجية
المعدي ��ة ،ومنه ��ا فيرو� ��س االلته ��اب الكب ��دي،
وميكروب الحمى التيفودي ��ة ،وميكروب النزالت
المعوية الح ��ادة مثل ال�سالمونيوال ،والدو�ستناريا
البا�سيلية ،والميكروب ��ات ال�سبحية والميكروبات
العنقودية.
�أم ��ا الن ��وع الثان ��ي فه ��و الأمرا� ��ض الطفيلية،
كبوي�ض ��ات ال ��دودة الدبو�سي ��ة “اك�سيور� ��س”
وبوي�ضات ال ��دودة ال�شريطية القزم ��ة والأكيا�س
الجياردي ��ا والأكيا� ��س الأميبي ��ة الم�سبب ��ة
للدو�سنتاريا المعوية والنزالت المعوية وبوي�ضات
الإ�سكار� ��س ،وت�سبب العمالت �إل ��ى جانب هذين

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

� :صنعاء
اطلق ��ت الدكت ��ورة �أ�ش ��واق �أحم ��د
محرم �سيدة العمل الخيري ،بمحافظة
الحدي ��دة م�ش ��روع بن ��ك زاد الطع ��ام
بدعم من فاعلي خير .
وعب ��رت �أ�شواق محرم ع ��ن �سعادتها
بتد�شي ��ن ه ��ذا الم�ش ��روع وال ��ذي ي�أتي
�ضم ��ن الم�شاري ��ع الخيري ��ة الت ��ى
ينفذها الفريق في ع ��دد من مديريات
المحافظ ��ة به ��دف تقدي ��م الع ��ون
والم�ساعدة للأ�سر الفقيرة والمحتاجة
والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف
الراهنة وال�صعبة التي يمر بها الوطن ،
زي�شمل توزيع � 300سلة غذائية تحتوي
مكوناته ��ا على»الدقي ��ق وال�سك ��ر والأرز
والفول وال�صل�صة والتم ��ر والتونة» للفئات الأ�شد
فقر ًا وكذا �شرائح الأيت ��ام والنازحين والمعاقين
و�أمرا�ض الف�شل الكلوي بالمحافظة .
الطبيب ��ة اليمني ��ة ا�ش ��واق مح ��رم النا�شط ��ة
الإجتماعي ��ة و�سيدة العمل الخيري والإن�ساني في
اليم ��ن �أ�صبح الفقراء يطلق ��ون عليها �أم الفقراء
فه ��ي طبيبة الن�س ��اء الت ��ي مزجت بي ��ن الإنقاذ
الطبي والإنقاذ االن�ساني.
لكن مثل ا�شواق محرم اليمكن للعالم �أن يلتفت
له ��ا ويمنحها جائزة نوبل النها جائزة التمنح اال
للمعار�ضين الع ��رب ال�سيا�سيين والذين ي�شجعون
عل ��ى القتل ولي�س على ال�س�ل�ام و�إنقاذ المر�ضى
والجوعى.

ت�ص ��دت �أ�ش ��واق بنف�سه ��ا وبقناعته ��ا التام ��ة
لأعم ��ال المجاعة والجوع والقح ��ط الذي �أ�صاب
محافظ ��ة الحدي ��دة وقراها ون�صب ��ت نف�سها �أما
للأطفال وللفق ��راء والم�ساكي ��ن و�أختا للمعوزين
والجائعين وابنة للعجائز والأرامل والمحتاجين.
الدكت ��ورة �أ�ش ��واق مح ��رم نائ ��ب مدي ��ر مكتب
ال�صح ��ة العام ��ة و ال�س ��كان  ،طب ع ��ام وجراحة
اخ�صائي ��ة ن�ساء ووالدة ماج�ستي ��ر طبيب اال�سرة
جامع ��ة  – U.K.Mماليزيا ،نا�شطة مجتمعية
بارزة.
التعم ��ل ب�صفته ��ا الحكومي ��ة ب ��ل با�سمه ��ا
و�شخ�صيته ��ا و�إن�سانيته ��ا ،و�أعتب ��رت نف�سه ��ا
الحكوم ��ة والهيئ ��ات الإغاثية العاجل ��ة و�صديقة
المنكوبين والمحرومين والجياع والم�ساكين.

لق ��د ت�ستطاع ��ت الدكت ��ورة
ا�شواق مح ��رم ب�أن تق ��وم مقام
الدولة ولجان الإغاثة الإن�سانية
والأح ��زاب والحكوم ��ات كم ��ا
�أ�ستطاعت �أن تن ��ال ثقة العديد
من هيئ ��ات الإغاث ��ة الخارجية
ورج ��ال الم ��ال والأعم ��ال م ��ن
المغتربي ��ن والمواطني ��ن م ��ن
داخ ��ل اليم ��ن وخارج ��ه وقامت
بجه ��ود جب ��ارة وعمل ��ت متنقلة
م ��ن موقع الى �آخر لي�ل�ا ونهارا
دون كلل �أو مل ��ل �أو انتظار �شكر
�أو تقدي ��ر �أح ��د معتب ��رة ذل ��ك
واجب ��ا تحتمه القي ��م والمبادئ
الإ�سالمي ��ة العظيم ��ة وعم�ل�ا
خال�صا لوجه اهلل تعالى.
ن�ش ��ر موقع ب ��ي بي �س ��ي ف ��ي ن�سخت ��ه العربية
قائم ��ة ب�أب ��رز الن�س ��اء الالتي كن م�ص ��در �إلهام
وت�أثي ��ر خ�ل�ال ع ��ام  2016وكان م ��ن بينه ��ن
الطبيبة اليمنية �أ�شواق محرم التي نذرت نف�سها
لم�ساعدة الفق ��راء والمحتاجين من �أبناء تهامة
وا�ستخدمت �سيارتها كعيادة متنقلة.
و�إ�ستعر� ��ض الموقع قائمة ب�أب ��رز � 100إمر�أة
في العال ��م بينهم  16عربي ��ة تتقدمهم الطبيبة
اليمنية �أ�شواق محرم ( 41عاما) والتي حاربت
المجاع ��ة في اليم ��ن وبجهوده ��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�ساعدة الفق ��راء وتقديم المعونات
الغذائية والطبية لهم.

النوعي ��ن من الأمرا�ض بع�ض الأمرا�ض الفطرية
الت ��ي ت�صيب الجل ��د والأ�صاب ��ع مث ��ل “التينيا”
والجرب.
�أخ�صائ ��ي الأمرا�ض المعدي ��ة ،الدكتور �سعيد
عق�ل�ان يتن ��اول الق�ضي ��ة م ��ن زاوي ��ة ا�ستعم ��ال
العمالت عل ��ى اختالف �أنواعه ��ا ،في�شير �إلى �أن
هناك �سوء ا�ستعم ��ال غريب من جانب قطاعات
كبي ��رة م ��ن الجمه ��ور لما يق ��ع بي ��ن �أيديهم من
عم�ل�ات ورقي ��ة �أو معدنية ،فالبع� ��ض ي�سيء �إلى
العملة ويتعمد تلويثها معتقدً ا �أنها ملك خا�ص به
�أب ��د الدهر” ،ويرى عق�ل�ان �أن “م�صادر تلويث

العمل ��ة عدي ��دة ،منه ��ا �أولئ ��ك الذي ��ن يتبادلون
عب ��ارات الح ��ب والغ ��زل والتهاني عب ��ر الأوراق
المالي ��ة ،وبع�ضهم يغالي ،فيعطر الكلمات ببع�ض
العط ��ور الزيتي ��ة التي تت ��رك �أثرها عل ��ى النقود
وتك�سبه ��ا رائحة متغيرة كلم ��ا انتقلت من يد �إلى
ي ��د �أخ ��رى .وبع�ضه ��م الآخر يحر� ��ص على و�ضع
�شع ��ار �أو خت ��م �أو ب�صمة خا�صة عل ��ى العمالت،
وكثير م ��ن ال�شباب يلط ��خ العملة بدم ��اء �أ�صبعه
تعبي� �رًا ع ��ن الحب بينما قد تغال ��ي الفتاة فتطبع
�شفتيها على الورقة المالية م�ستعملة في ذلك ما
بدا لها من مكياج...

وزيرالإعالم:لي�س هناك قائمة
باعتقال �صحفيي امل�ؤمتر ونرحب
بعودة منهم يف اخلارج وندر�س
تفعيل نقابة ال�صحفيني
” :خا�ص”
ق ��ال وزي ��ر االع�ل�ام ف ��ي حكوم ��ة االنق ��اذ
ب�صنعاء الزميل عبدال�سالم جابر� :إن وزارته
بد�أت بتنفيذ خطة كاملة وت�صور دقيق ،للدور
المن ��وط بالإع�ل�ام خالل المرحل ��ة القادمة،
تت�ضمن العديد من الق�ضاي ��ا� ،أبرزها تطوير
�أداء و�سائل الإعالم الر�سمية ،وواقع الحريات
الإعالمية ف ��ي اليمن ،وكذا ق�ضية المنظمات
المدنية المرتبط ��ة بالعمل المدني كالنقابات
والمنظمات واالتحادات ونقابة ال�صحفيين.
م�ضيف ��ا � :إن كان ��ت تل ��ك الجه ��ات كان ��ت
م�شلولة الحركة بعد “العدوان” ،وتحتاج �إلى
عملية ت�أهيل وتفعيل.
وكل تل ��ك الأم ��ور كان ��ت تمثل عائق ��ا �أمام
الإدارة الحالي ��ة ،ويج ��ب و�ضع حل ��ول للو�ضع
القائم في الم�شهد الإعالمي اليمني.
وع ��ن المطلوبي ��ن االعالميي ��ن م ��ن حزب
الم�ؤتم ��ر ق ��ال  :لم �أ�سمع عن ذل ��ك �سواء من
جه ��ة ر�سمي ��ة� ،أم من داخل �أن�ص ��ار اهلل �،أنه
تم �إ�ص ��دار قائمة بمطلوبين م�ؤتمريين ،لكننا
نق ��ول � :إذا كان هناك �أ�سماء مطلوبة ويحاول
الع ��دوان ا�ستغالله ��ا لتحويل ك ��وادر الم�ؤتمر

الإعالمي ��ة نحوه ،فبع�ض تل ��ك الأ�سماء كانت
مطلوب ��ة في ق�ضاي ��ا ت�سب ��ق الأزم ��ة الأخيرة
وبع�ضها ق�ضايا تعود لما قبل العدوان ،وكانت
منظ ��ورة �أمام المحاكم  ،وبعد تفعيل الق�ضاء
ربما ت ��م ا�ستدعاء تل ��ك الق�ضاي ��ا ال�ستكمال
الإج ��راءات الق�ضائي ��ة الت ��ي كان ��ت �سابق ��ة
�أ�ص�ل�اً ،ولي�س لها �أي عالق ��ة بالأزمة ،كا�شف ًا
ع ��ن �صحفيي ��ن و�إعالميي ��ن موجودين خارج
اليم ��ن �أب ��دو ا�ستعدادهم للع ��ودة في القريب
العاج ��ل لالن�ضمام للق ��وة الوطنية المواجهة
للعدوان...
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نزف أجمل التهاني والتبريكات

لألستاذ عصام علي أحمد الحملي
لتعيينه رئيس ًا لمجلس اإلدارة
وكل الشكر والتقدير والعرفان
لرئيس المجلس السابق

للمهندس صادق مصلح

لما قدمه خالل الفترة السابقة
المهنئون للخلف والشاكرون للسلف :
جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي ش��ركة يمن موبايل

عنهم ..

م  /عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي

مين موبايل تُكرم رئي�سها ال�سابق م�صلح،
وت�ستقبل الرئي�س اجلديد احلملي
كرم ��ت �شركة يمن موبايل رئي�سها ال�ساب ��ق المهند�س �صادق م�صلح وعدد
من اع�ضاء ادارتها ،كما ا�ستقبلت رئي�سها الجديد اال�ستاذ ع�صام المحلي .
و ك�ش ��ف الرئي� ��س الجديد الحملي ع ��ن ا�ستراتيجية ال�شرك ��ة في المرحلة
القادمة المت�ضمنة عدد من االتجاهات و الم�سارات ،كتطوير انظمة وتقنيات
وبرام ��ج ال�شركة ،وتنمية الموارد الب�شري ��ة ،وتعزيز الأن�شطة الت�سويقية وفق
خط ��ط مدرو�سة وبما يخدم طموحات واحتياجات جماهير ال�شركة ،وتكثيف
االهتم ��ام بالم�شتركين ودرا�س ��ة اهتماماتهم وتطلعاته ��م ورغباتهم والعمل
على تلبيتها وفق ا�س�س علميه محدد ودرا�سة بحثيه مكثفه.
ب ��دوره ا�شاد عامر ه ��زاع المديرالتنفي ��ذي ،بال�صمود اال�سط ��وري لكادر
�شركة يمن موبايل ،وا�ستمراره في العطاء .
هزاع ل ��م ين�سى ال�شكر والعرفان للوزير اال�سب ��ق عبدالملك المعلمي وزير
االت�صاالت اال�سبق "الم�ؤ�س�س" لل�شرك ��ة ،كما ا�شاد بالعطاءات التي و�صفها
بالممي ��زة وبالعقلي ��ة الف ��ذة ،والخب ��رة الوا�سع ��ة للمهند�س �ص ��ادق م�صلح،
م�شيد ًا اي�ض ًا ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة الحاليين وال�سابقين والجدد.
ولم يكت � ِ�ف خالل حف ��ل التكريم المهند� ��س �صادق م�صل ��ح رئي�س مجل�س
االدارة ال�ساب ��ق ،بالإ�شادة ب ��ه وبتكريمه وتعيينه م�ست�ش ��ار ًا من قبل ال�شركة
ووزير االت�صاالت وتقنية المعلومات م�سفر النمير ،لكنه قدم للجميع اعتذاره
عن م ��ا و�صفها ب�أي "هف ��وات "او "اخطاء "قد تكون ارتكبته ��ا ادارته بدون
ق�ص ��د اثناء فترة عمله ،وتمنى لإدارة ال�شركة الجديدة التوفيق والنجاح في
مهامها القادمة.
م ��ن جانبها اعتبرت �شرك ��ة يمن موباي ��ل التغييرات ف ��ي ادارتها طبيعي،
كونه يقت�صر على اعادة ت�سمية ممثلي ح�صة م�ؤ�س�سة االت�صاالت في ع�ضوية
مجل�س الإدارة ،يتم ب�شكل م�ستمر ،ولم ي�شمل بقية اع�ضاء المجل�س المنتخب
وممث ��ل ح�صة المالك والم�ساهمين ،وقي ��ادة ادارة ال�شركة التنفيذية ،نافية
�صحة ما تداولته بع�ض المواقع الإخبارية حول افال�س ال�شركة وعدم قدرتها
عل ��ى مواجهة نفقاته ��ا الت�شغيلية ،نه ��ب ايراداتها ال�شهري ��ة ،دعم المجهود
الحربي ،مو�ضوع انخفا�ض قيمة الأ�سهم.

مركز الف�سيلة لمعالجة �أورام ال�سرطان
عالج القولون الع�صبي والتقرحي

عالج �صفيق العظام والمفا�صل

عالج الف�شل الكلوي

عالج �إزالة وتفتيت ح�صى الكلى

عالج الروماتيزم

عالج البوا�سير

عالج مر�ض ال�سكر

عالج �ضعف الكبد لإزالة الفيرو�سات

عالج ال�سرطان

جوار مطعم ح�ضرموت و�سوق جندول
�أمام بنك اليمن والكويت �شارع �إيران 01427834

www.fasylah.com
www.alfasylah-ye.com
www.alfasilah.com
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�
أ�سهر �سيدة �أعمال من
حر�ز �ليمن في كند�
ي ترغب بالزو�ج من
مني ..لكن ب�سرط

ت�شتحوذ
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ال
أوراق تن�سر الدرا�سة
التي اأعدتها الأمم ا
لمتحدة لإثبات ا
ال�سابة اللبنانية
التي ا�سطحبها
ح�سار الغ�سمي والمتوكل و ا ال�سيخ الأحمر اإلى
حا�سد ..ا�ستاأجرت
أبو �سوارب
طائرة خا�سة لك�سر
وتنباأت باغتيال
الغ�سمي ..فور
مقتل الحمدي
العدد« - »1مايو | 2017

أن الرئي�س �سالح

هكذ�
خططت �ل�شيخة

�16صفحة |  200ريا ًال

لل�شيطرة على
موزة بدعم �لأحمر
حرم جامع �ل�شالح �

يمتلك  70ملياردولر

�لرئا�شة �جبال �شنعاء

ا
لإيطاليون يطالبون ا
ل�سعودية بدفع 100
مليون دولر
اأحد تعوي�س ًا جراء تدمير
م�سانعها في �سنعاء

بنك �ليمن
�لد�لي يتربع على
عر�ض �لبنوك
من حيث �لود�ئع
�شبب �إغا�شة
للعد��ن� ..زير �لإعالم حامد
منذ تن�شيبه �زير�ً

 2380مركز�ً
تعليمي ًا �مدر�شة
دمرت �
ت�شررت في �ليمن
ب�شبب
�لعد��ن �ل�شعودي

الفنانه
الت�سكيلية الجميلة �سباأ
النقاب ب�سبب تعر�سها للتحر�س القو�سي ت�ستغني عن
في �سنعاء

�لفُ �شيّل ينقذ
�ل�شرطان �ليمنيين من مر�ض
بعقار دم �لخوين

ال�صيخة موزة

ادي�سون اليمن
اليمن يك�سفالمهند�س �سادق م�سلح
مدير عام ات�سالت
�سبب عزوفه عن
بغداد ،وق�سة �سرعة و�سولهالزواج من عراقية في
لمنا�سب حكومية

م�شاهير لم تكن
لهم جنازة تليق
ب�شهرتهم� ..لم
يح�شرها �أ�شدقا�ؤهم

الحمدي للرائد
على عبداهلل �صالح

الكويت تهدي اأمريكا ف
كتبت سارة عن:
هؤالء
المنتقدون احذرهم
حتى لو
كانوا في صالحك

كتبت ريم عن:
المحايدون جبناء لم
يتكمل دينهم

العدد« - »3يوليو | 2017

كتبت خولة عن:
شبابنا
الغارق في الخالعة..
كيف
نتعامل معهم

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

اأميركا

كبرى

ال�سحف الأمريكية

تك�سف عن خطة

تدمير القت�صاد اليمني
رئي�س

التحرير يكتب..

التهامية يا�شمين الفقيه:

�شارة مطر تكتب:

الهاربون من
اأ
وطناهم للخليج..
حاقدون

يمني يطلق زوجته

كونها توا�سلت مع
عبر ال خطيبها ال�سابق
في�سبوك

طيار خط ًا اأحمر

اغرب

ما حدث في عدن..

الخال وبن الخال
ت�شارعا على
مطارعدن

ريال

اأمن
�شنعاء يحبط حفلة
للمثليين بطلها مغترب
في ال�شعودية
والمحكمة حكمت عليهم

توزيع الثروة في

� 16صركة

طبيب يمني قُ تلت
زوجته في العراق بعد
�شرقة  3كيلوهات ذهب

أرفض لبس البرقع ألنه
يخفي الحقيقة

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

العدد«� - »4سبتمرب
�16 | 2017صفحة | 100

بطائرات بدون

اأنا مع تعدد الزيجات
وترك العمل اإذا كان
ا الزوج مقتدر مالي ًا وال
أريد اأن تك�ن ابنتي مثلي
ال�شعودية

كنت �ساأكون
مرتزق ًا في الريا�س
تاجر عطور

مذيعة قناة �شباأ

�سهرية |

تعتبر
ق�شف اإرهابيي تعز

محكمة ح�شرمية
العمودي حكم ًا تفر�ض على �شركة
لعدم
الرئي�ض ال�شابق التزامها بتوجيهات
�شالح ويحيى دويد

بنك اليمن
الدولي ي�ستحوذ
على ثقة
ال�سركات والمغتربين
ومنظمات دولية ومحلية

ا توجه دولي لعودة البنك
لمركزي من عدن اإلى �صنعاء

ت�شعل الفتنة الدينية
في ال�شعودية ،لكن
زوجة
الرئي�ض االمريكي
تنقذها من ال�شجن
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�16صفحة |  100ريال

يمن موبايل ت�سرف
"عيدية"
الفطر لم�ساهميها

حبي الأول م�صرية ،واأمي
املاأربية زوجتني جارتي
اوالرئي�س �صالح فر�س علي
أن اأكون موؤمتريا ،وذكرى
يوم مولدي موؤمل

اليمنية خلود

ندق �صيراتون ب�صنعاء

تز�جت بنت
�لجير�ن �عمري
16عاما� ..هذ�
ما �أهديته
لحبيبتي

هائل �سعيد ا
أنعم توؤجل اإطالق ا
في
اليمن في باجل بـ400مليونأ�سخم م�سنع ا�سمنت
دولر هو الثاني لها
و  20ملياراً
الديون المتعثرة
ل�سركة ناتكو التابعة
لمجموعة هائل لدى
الموظفين الحكوميين

�صباأ القو�صي

العدد« - »2يونيو | 2017

�16صفحة |  100ريال

�صع�دية واإماراتية وم�صرية

تحدي الرئي�س
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ال�شاعر والأديب المقالح:

بنك اليمن
الم�سرفية الدولي ينقذ ال�سوق
من
النهيار بن�سبة %60
يمنية رف�ست
قبل  70الزواج من  50رج ً
ال
بعد وفاة عري�سها
�سنة من احد امراء
بيت حميد الدين

على �لترتيب �لأ�ل

ال

أوراق تن�سر ق�سة:

في دعم �لمجتمع

يمن
موبايل ُتذهل المحللين
االقت�شاديين
الأرباحها ا بم�شداقيتها حول ك�شفها
لحقيقية المذهلة 2016

قطر تحاول اال�ص
تنجاد بالم�ؤتمر وان�صاراهلل
الإنقاذ
تدمير اقت�صادها باأيدٍ

العالم غير عادل
عاملة في الذهـب
والف�صة والحديد
ت�قفت في اليـمن

ق�شة مغترب عربي
اذهل العالم في
مجال البريد

ا
ل�شعودية وقطر وا
أميركا وبريطانيا اأ�شواأ
دول العالم الي�شعر
فيها المغترب بالود
افتتاح م�شنع ل
ال�شبعين في الأك�شجين في م�شت�شفى
�شنعاء
ينقذ اطفال اليمن

الحرب
على اليمن
تت�شبب في ارتفاع عجز

ميزانية ال�شعودية
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لي�س كل ماين�شر يعرب بال�ضرورة عن ر�أي ال�صحيفة.

نجل �صالح رف�ض �أن يكون رئي�سا م�ؤقتا �أو قائدا ع�سكريا

الأوراق تك�شف �سبب رف�ض ال�سفير �أحمد �صالح وعو�ض الزوكا
دفن جثماني والديهما في �سنحان و�أين دفن الرئي���س الراح��ل
�أكد قيادي بارز ف ��ي حزب «الم�ؤتمر
ال�شعبي العام» لـ«لأوراق »�أن �أحمد علي
عب ��داهلل �صالح ،نج ��ل الرئي�س اليمني
الراحل ،رف�ض �أن يتول ��ى دور ًا م�شابه ًا
لقائ ��د الجي� ��ش الليبي الم�شي ��ر خلفية
ف�ضل
حفت ��ر و�أو�ض ��ح القيادي ،ال ��ذي ّ
ع ��دم الإف�ص ��اح ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن نجل
�صالح ،الذي كان قائد ًا لقوات الحر�س
الجمه ��وري« ،تع ّر� ��ض �إل ��ى �ضغ ��وط
لك ��ي يلع ��ب دور ًا ع�سكرياً ،ث ��م ي�صبح
رئي�س� � ًا موقت ًا متفق ًا علي ��ه في المرحلة
االنتقالي ��ة للبالد� ،إال �أن ��ه �أعلن رف�ضه
تول ��ي �أي من�صب �سيا�س ��ي �أو ع�سكري
ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي» ،م�شيرا �إل ��ى �أن
الرئي� ��س الراح ��ل «ن�ص ��ح نجل ��ه بعدم
ال�سعي للرئا�سة»،
الم�س�ؤول ك�ش ��ف �أي�ض ًا رف�ض ال�سفير
�أحم ��د على عبداهلل �صالح دفن جثمان
وال ��ده الرئي� ��س الراحل عل ��ى عبداهلل
�صال ��ح في م�سق ��ط ر�أ�سه ف ��ي �سنحان
خالف ��ا لو�صية "والده" الذي �أو�صى ان
يُدف ��ن في جامع ال�صال ��ح الذي غيرت
حكومة �صنع ��اء ا�سمه الى ا�سم (جامع
ال�شعب)

ووفق ��ا للم�س� ��ؤول ف ��ان الجث ��ة كانت
�ستدف ��ن ف ��ي �سنح ��ان لكن ب�ش ��رط ان
ي�شيع ��ه قراب ��ة المائت ��ي �شخ�ص ��ا م ��ن
اقارب ��ه و�أبناء م�سق ��ط ر�أ�سه وعدد من
القيادات الم�ؤتمرية ،لكن احمد �صالح
رف�ض دفنها في �سنحان مما ا�ضطرت
حكومة �صنعاء لدفنها في مقبرة جوار
الم�ست�شفى الع�سكري بح�ضور عدد من
ال�شخ�صيات الم�ؤتمري ��ه وان�صاراهلل ،
مع التحف ��ظ على تحدي ��د موقع القبر
حتى اليعرف.
وكما رف� ��ض احمد عل ��ى �صالح دفن
والده ف ��ي م�سق ��ط ر�أ�سه رف� ��ض �أي�ضا
عو�ض عارف الزوكا نجل الأمين العام
لحزب الم�ؤتمر الراح ��ل عارف الزوكا
ف ��ي �سنحان �س ��واء مع جثم ��ان رئي�س
الحزب �صالح في �سنحان او بدونه.

وق ��ال لـ«لأوراق»م�ص ��در مق ��رب من
عو�ض الزوكا نجل الأمين العام لحزب
الم�ؤتم ��ر الراح ��ل ع ��ارف ال ��زوكا :ان
عو�ض لما ق ��دم �أبناء ع�شريته ل�صنعاء
لأخذ الجثم ��ان ،كان قد و�ض ��ع الأولية
لدف ��ن جثم ��ان وال ��ده م ��ع (جثم ��ان
الرئي�س الراحل �صالح )في باحة جامع
ال�صالح كونهم ��ا اي (�صالح والزوكا)
«ا�ست�شه ��دا» معا ،و�أ�ضط ��ر للت�أخر في
نقل"جثمان"والده ل�ساعات الى �شبوة،
بعد مح ��اوالت لأجل دف ��ن الجثمانيين
ف ��ي باح ��ة جام ��ع ال�صالح(ال�شعب)،
لكن بعد الت�أكيد ل ��ه ان جثمان "�صالح
"�سيدفن ف ��ي م�سقط ر�أ�سه ب�سنحان،
ورف�ض ال�سفير �أحمد �صالح ذلك  ،قرر
�أي�ض� � ًا "عو�ض" ان يك ��ون دفن جثمان
والده في م�سقط را�سة في �شبوة.

يمني مات ب�سبب ا�ستخدامه للفياجرا..
وزوجته �أ�صيبت بحالة نف�سية
■

 :خا�ص

ودع مواط ��ن يمن ��ي ،ي�سكن في ح ��ي مذبح ف ��ي العا�صمة �صنعاء
،حيات ��ه ب�سب ��ب ا�ستخدام ��ه للفياجرا في �إح ��دى الليال ��ي من �شهر
نوفمبر الما�ضي 2017؛ حيث تحولت ليلته من فرح الى ترح .
وق ��ال �أح ��د �أق ��ارب المواط ��ن المتوف ��ي «ع ف م»  45عام ��ا
لــ«الأوراق»� :إن المتوفي تناول قر�صين من حبوب «فياجرا» مجهولة
الم�صدر ،ح�صل عليها من �إحدى ال�صيدليات ،بعد عودته من عر�س
�أحد�أقاربه .
ووف ��ق المقربين فانه ت ��م �إجراء الفحو�صات عل ��ى المتوفى فوجد
�أن ��ه كان مري�ضا بالقلب ،و�أنه للمرة الأول ��ى ي�ستخدم الفياجرا دون
ا�ست�ش ��ارة الطبيب المخت�ص ،و�أن زوجت ��ه �أ�صيبت بحالة نف�سية كون
زوجها توفي وهو �إلى جواراها في غرفة النوم..
وتفي ��د الدرا�س ��ات العلمي ��ة �أن المن�شطات المعروف ��ة عالميا مثل
«الفياج ��را» ت� ��ؤدي �أحيان ��ا �إلى م�ضاعف ��ات نتيج ��ة ا�ستخدامها مثل
هب ��وط �ضغط الدم ،تجلط الدم ،الدوخ ��ة ،الغثيان ،التعرق ال�شديد
وع ��دم القدرة على الوقوف ،وهذا ما يحدث غالبا لمن يتعاطى جرع
زائدة من هذه الأدوية او عند اال�ستخدام الخاطئ.

وقال طبيب يمني للأوراق « �إن كثرة تناول المن�شطات المرخ�صة
عالمي ��ا مثل الفياج ��را قد تت�سبب ب�آثار �سلبي ��ة خطيرة على ال�صحة
مث ��ل «جلطات دماغية وقلبية ،وفق ��دان الب�صر وال�سمع ،وارتفاع في
�ضغط الدم ،والتهاب بالعظ ��ام والعمود الفقري ،ناهيك عن دوخة،
وغثيان ،وه�شا�شة في العظام� ،سحايا».
واك ��دا �أن هذه �آثار �سلبية للأدوية المرخ�ص ��ة عالميا «من�شطات»
فكي ��ف الحال مع المن�شطات الم ��زورة والم�صنعة منزليا دون دراية
طبية علمية؟
وين�ص ��ح الطبي ��ب االبتع ��اد عن تن ��اول المن�شطات ب�ص ��ورة عامة
وال�صينية والهندية ب�صورة خا�صة كونها تدمر �صحة متناوليها .
وي�ؤك ��د �أن دواء «الفياج ��را» �صن ��ع ف ��ي البداي ��ة لأمرا� ��ض القلب
وال�شرايي ��ن لأن ��ه يزي ��د �ضغط ال ��دم ويو�س ��ع ال�شرايي ��ن ،وكان من
ت�أثي ��رات هذا الدواء الت�سب ��ب باالنت�صاب عند الرجال ثم عدل هذا
الدواء لمطالب المن�شط الجن�سي.
ويقول الطبي ��ب � :إن الم�شكلة الرئي�سية عند ال�شباب بعد �سن 30
عاما زيادة القلق والتوتر وغالبا ما يكون نظام الغذاء غير �صحي ما
ي� ��ؤدي �إلى امرا�ض ال�سكري وزي ��ادة الدهنيات في الج�سم ،وما ذكر
هو من الأ�سباب الرئي�سية لل�ضعف الجن�سي..
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