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تغطية ٨٧ مليار دوالر عجز في الموازنة

ين األول من السوق الدولية السعودية تستعد للدَّ
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز، أن السعودية تستعد لتغطية  

العجز في الميزانية الذي بلغ ٨٧ مليار دوالر، ألول مرة ألخذ 
دين في السوق الدولية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتعاني السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، من صعوبات كبيرة 
في موازنة الميزانية بسبب االنخفاض في أسعار النفط، حيث تحصل خزينة 

المملكة على ٧٣٪ من مواردها من عائدات النفط.
في هذه الظروف، الرياض، التي كانت تمول إنفاقها من خالل اقتراض 
يقتصر على استخدام االحتياطيات المالية المتراكمة، قررت ليس فقط 
إجراء تخفيض حاد في اإلنفاق العام، ولكن أعربت عن استعدادها أيضا 

ألول مرة في التاريخ أن تأخذ دينًا في السوق الدولية.

٣٩ مليار دوالر  خسائر القطاع الخاص جراء العدوان
وذكـــرت الغرفة أنــه طبقًا لنتائج لجنة فنية 
لتها الغرفة في أغسطس الماضي 

ّ
متخّصصة شك

لرصد وحصر األضـــرار التي لحقت بالمنشآت 
والمشاريع التجارية والصناعية منذ بدء العدوان 
الظالم على اليمن في أواخــر مــارس ٢٠١٥م، 
وحتى أواخر الشهر المنصرم، فقد تم استهداف 
نحو ١٩٦ مصنعًا ومنشأة صناعية وتجارية 
تقّدر تكلفة الخسارة األّولية فيها بحوالي ٣٩ 
مليار دوالر و٧ من صوامع الغالل و٥٤٦ مخزنًا 
لألغذية و٣٦٥ من األسواق التجارية الشعبية 
و١٢٣ منشأة سياحية وفندقية و٢٤٠ محطة 
للوقود والغاز باإلضافة إلى عدد من الشبكات 

الخاصة باالتصاالت التجارية.
 وقالت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة 
صنعاء إن اســتــهــداف عــدد مــن المصانع ذات 
بات الحياة اليومية وآخرها مصنعا 

ّ
العالقة بمتطل

حليب األطفال وإنتاج الشاي بالعاصمة صنعاء من 
قبل العدوان الغاشم هو استهداف لالحتياجات 
ليمني خصوصًا أن عمل  المعيشية للشعب ا
القطاع التجاري والصناعي هو توفير االحتياجات 

اإلنسانية للشعب.
وأكــــدت الــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي تــقــريــرهــا أن 
االستهداف المباشر للمنشآت التجارية والصناعية 
لليمنيين ليس لــه أي مشروعية قانونية أو 
سند شرعي، فالقطاع التجاري والصناعي ملك 
الــوطــن بأصوله ومنقوالته وأمــوالــه وأنشطته 
والمستفيدين منه، وال يخّص طرفًا دون آخر، 
واستهدافه يلحق خسائر فادحة بالوطن بأكمله 

وبالتنمية االقتصادية واالجتماعية في اليمن.
وأشارت إلى أن ضحايا القطاع الصناعي والتجاري 
المباشرين هــم عــّمــال وأربــــاب تلك المصانع 
والمنشآت ومن يعملون على تسويقها من تّجار 
الجملة والتجزئة، وتعتبر مصدر دخلهم األّول، 
فضًال عن الضرر المباشر الذي يلحق بالمواطن 

ر سلبًا بكل ذلك.
ّ
البسيط ويتأث

وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة 
العاصمة فــي تقريرها األمــم المتحدة وكافة 
ــل الــعــاجــل إليــقــاف 

ّ
ــيــة بــالــتــدخ ــدول الــجــهــات ال

اســتــهــداف الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 
ألعــضــائــهــا وتــوفــيــر الــحــمــايــة لتلك المنشآت 
الصناعية والتجارية والمدنية وفقًا لميثاق األمم 
المتحدة الصادر بمدنية سان فرانسيسكو في 
٢٦ يونيو ١٩٤٥م واإلعــالن العالمي لحقوق 
اإلنسان المعتمد بقرار الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨م وغيره 
من المواثيق واالتفاقيات ذات الصلة التي تضّمنت 
حماية المنشآت المدنية وإبعادها عن الصراعات 

حة.
ّ
المسل

كما ناشدت الغرفة األمم المتحدة ورجال المال 
واالتحادات التجارية والمؤسسات االقتصادية 
ــل والــضــغــط إليقاف 

ّ
فــي الــعــالــم ســرعــة الــتــدخ

ــعــدوان واالســتــهــداف المباشر للغرفة  هــذا ال

ذاتها وللمنشآت الصناعية والتجارية المملوكة 
ألعضائها بالقصف الــجــوي مــن قـــّوات التحالف 
بقيادة السعودية والحرب الهمجية ورفع الحصار 

عن اليمن وحماية اقتصاده الوطني.
 وأضافت الغرفة: "إنه رغم االستهداف الظالم 

والمخزي لمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة 
العاصمة (صنعاء) دون أي مبّرر قانوني وشرعي، 
ــزال تــمــارس أعمالها  إال أن الغرفة ظلت وال ت
وأنشطتها في إطــار من االحترافية المهنية 
والحرص على عدم االنجرار في أية مواقف يمكن 

أن تؤّول انحيازًا لمصلحة طرف ضد آخر ، على 
اعتبار أن أصحاب رأس المال ورجــال األعمال 
يقّدمون خدماتهم ألبناء اليمن بعيدًا عن الجانب 

السياسي".
وجــّددت الغرفة إدانتها استمرار استهداف 
قوى العدوان لكل مقّومات القطاع االقتصادي 
الحكومي والــخــاص والتي كــان آخرها قصفه 
-األربــعــاء الماضي- 
مــصــنــع إســمــنــت 
عــمــران بسلسلة 
ــغــارات راح  مــن ال
ــتــهــا عـــدد  ضــحــي
ــــشــــهــــداء  ــــــن ال م
والجرحى، وإغالقه 
كافة المنافذ البرية 
والبحرية والجوية 
ــمــن عن  ــي وعـــــزل ال
الــعــالــم مــّمــا أّدى إلى 
ـــر  ـــتـــصـــدي وقـــــــف ال
واالستيراد وتعطيل 
حــــركــــة االســـتـــثـــمـــار 
ومــــغــــادرة كــثــيــر من 
ـــات األجــنــبــيــة  ـــشـــرك ال
العاملة في اليمن منذ بدء 
العدوان في مارس العام 

الماضي.
 واعتبرت ضرب العدوان 
ــســعــودي واســتــهــدافــه  ال
المنشآت الحيوية في البالد 
وفي مقّدمتها الصناعية 
وحــركــة النقل التجاري 
ــئ  ــمــوان والــتــمــويــنــي وال
ـــــمـــــطـــــارات داللــــة  وال
خطيرة على المستوى 
الذي وصل إليه العدوان 
ــي اســتــهــدافــه حياة  ف
الناس، كون استهداف 
ــيــة  ــغــذائ ــع ال ــمــصــان ال
والدوائية يمّس حياة 
ــن بشكل  ــي ــواطــن ــم ال
ــدواء من أهــم  مقّومات  مباشر، فالغذاء وال

الحياة.
وأكدت أن قصف وتدمير المصانع والمنشآت 
الصناعية والتجارية يــدل على همجية وحقد 
ــعــدوان الــســعــودي لكل كــافــة أوجـــه النشاط  ال
االجتماعي واالقتصادي والسياسي في اليمن 

وشعبه الصامد.

مصنعًا ومنشأة تجارية ١٥
تعرضت للقصف في يناير

مصنعًا ومنشأة تجارية ٩٦
وصناعية ُدّمرت

مخزنًا لألغذية وسوقًا تجارية ١١٤٤
ومنشأة سياحية تضررت

قالــت الغرفــة التجارية الصناعية بأمانــة العاصمة صنعــاء إن القطاع الخاص ومشــاريعه الصناعية  
والتجاريــة فــي اليمــن تعّرض ألضرار وخســائر فادحــة بفعل اســتهدافه من قبل طيــران العدوان 
السعودي الغاشم، والتقديرات األّولية لتلك األضرار والخسائر منذ بداية العدوان اإلجرامي حتى الوقت الراهن 

ما يزيد على ٣٩ مليار دوالر.
وأكــدت الغرفــة التجارية فــي تقرير أنها رصدت خالل شــهر يناير الماضي فقط ، اســتهداف ١٥ مصنعًا 
ومنشــأة تجارية متخّصصة في الصناعات الغذائية والبالســتيكية والورقية والدوائية باإلضافة إلى عدد من 

مزارع إنتاج الدواجن الالحم والبيض خارج محافظة صنعاء.

استهداف المنشآت التجارية 
والصناعية جريمة حرب

الغرفة التجارية تطالب األمم المتحدة 
بالتدخل لوقف استهداف المصانع

قصف الطرق والموانئ ومصانع 
األلبان استهداف لحياة اإلنسان

الفاو : نصف سكان اليمن غير آمنين غذائيًا بسبب الحصار

ــظــمــة الـــفـــاو   ــن ــــعــــت م
َّ
وق

اتفاقيات مشروع تقديم 
ــة  ــطــارئ ــعــيــش ال ــل ال مـــدخـــالت ســب
ــًا والــمــجــتــمــعــات  ــي ــل ــلــنــازحــيــن داخ ل
المضيفة في المحافظات المتضررة 

من النزاع في اليمن.
حيث تم توقيع ست اتفاقيات مع 
مؤسسة روابي النهضة بمحافظة حجة، 
واتــحــاد نساء اليمن بمحافظة تعز، 
مؤسسة األلفية للتنمية بمحافظتي 
ــيــن، مؤسسة أبــنــاء صعدة،  لحج واب
الجمعية اليمنية لــرعــايــة األســـرة 
بمحافظة عمران، والمؤسسة الوطنية 
للتنمية واالستجابة اإلنسانية بمحافظة 
الحديدة. يهدف المشروع إلى تقديم 
المساعدة للسكان المتضررين من 
ــزاع باليمن ودعـــم المجتمعات  ــن ال
المحلية المتضررة من أجــل الحفاظ 
على األرواح وحماية سبل العيش في 

المحافظات المستهدفة.
ويسعى المشروع لتحقيق أهــداف 
ــثــالث لمجموعة األمــن  األولـــويـــات ال
ــمــدخــالت  الــغــذائــي وهـــي تـــوزيـــع ال
الزراعية وإعادة إحالل االصول لتعزيز 
اإلنــتــاج الغذائي بالتوازي مع توزيع 

المواد الغذائية.
وبحسب بيان منظمة الفاو، يقدر 
عــدد المستفيدين من المشروع في 
المحافظات السبع بحوالي ٩٢ ألفًا 
و٤٣١ أســـرة تضم أكــثــر مــن نصف 
مليون فـــرد، مشيرًا إلــى أنــه ونظرًا 

ألهمية التركيز على النوع االجتماعي 
سيستفيد مــن الــمــشــروع مايقارب 

١٥٩ ألفًا و٥٩٦ امرأة.
وأوضـــح تقرير أصــدرتــه المنظمة 
مؤخرًا أن أكثر من نصف سكان اليمن 
والــبــالــغ نحو ٤٫١٤ مليون شخص 
يواجهون تبعات انعدام األمن الغذائي 
بسبب القيود على االستيراد والذي حد 
من توافر المواد الغذائية الضرورية 
ما تسبب في ارتفاع هائل في األسعار.

وأوضــح التقرير أن عدد األشخاص 

غير اآلمــنــيــن غــذائــيــًا ارتــفــع بنسبة 
 بالعام الماضي وبنسبة 

ً
١٢٪ مقارنة

٣٦٪ منذ أواخر عام ٢٠١٤م.
ــإن األزمـــة الحالية  ووفــقــًا للتقرير ف
ونقص الوقود، أدى إلى تراجع في توافر 
السلع الغذائية األساسية مسببًا ارتفاعات 
بالغة الِحدة في أسعار الغذاء والوقود منذ 
بدء العدوان في مارس ٢٠١٥م، خاصة 
وأن اليمنيين يعتمدون على االستيراد 
ألكثر من ٩٠٪ من الــمــواد الغذائية 

األساسية.

مصادرة مواد غذائية 
منتهية بالمحويت

"الصليب األحمر": 

أكثر من مليوني يمني نزحوا من منازلهم

ضبط لحوم غير صالحة بعمران

تمكنت  
حـــمـــلـــة 
الــتــفــتــيــش عــلــى 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
المنتهية الصالحية 
في مديرية الرجم 
-الـــمـــحـــويـــت- من 
ضــبــط ومـــصـــادرة 

ــيــة  ــغــذائ الــــمــــواد ال
ـــســـلـــع االســـتـــهـــالكـــيـــة الــمــحــلــيــة  وال
والــمــســتــوردة المخالفة للمواصفات 

وغير الصالحة لالستخدام اآلدمي.
وأوضــــــح مـــديـــر مــكــتــب األشـــغـــال 
بمديرية الــرجــم بكيل علي عــواض 

أن الــحــمــلــة الــتــي 
هدفت إلى حماية 
المستهلك أسفرت 
عن ضبط كميات 
من المواد الغذائية 
واالســـتـــهـــالكـــيـــة 
منتهية الصالحية 
وأخـــــرى منتهية 
ومـــطـــبـــوع عليها 
تـــواريـــخ صــالحــيــة مـــــزورة لتمديد 
صالحيتها لــســنــوات قـــادمـــة، فضًال 
عن سلع أخــرى مجهولة المصدر وال 
تحمل أية تواريخ تحدد إنتاجها ومدة 

صالحياتها.

أكــــــــــــــــدت  
"الــــلــــجــــنــــة 
ــلــصــلــيــب  ــــة ل ــــي ــــدول ال
ـــي تــقــريــر  األحــــمــــر" ف
ــرًا حول 

ّ
ــه مــؤخ أصــدرت

أنشطتها في اليمن، أن 
أكثر من مليوني يمني 
أجبروا على النزوح من 
منازلهم فــي ٢٠١٥، 

بينما فقد اآلالف أرواحهم وأصيبت أعداد 
ال تحصى منهم بإعاقات وجروح. كما عانت 
المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات 
لت إمدادات المياه والكهرباء. 

ّ
الطبية وتعط

وعانت أيضًا بعض المناطق بشكل كبير من 
شّح المواد الغذائية والبضائع والسلع األساسية 
كالمشتقات النفطية. وقال التقرير إنه "مع 
اشــتــداد الــصــراع، تــضــّررت البنية التحتية 
المدنية مثل المستشفيات والــمــطــارات 
والطرق والمناطق السكينة بل أن بعضها 

استهدف بشكل مباشر".
ولتلبية جزء من االحتياجات الناجمة عن 
فت 

ّ
هذا الصراع وتخفيف شيء من المعاناة، كث

اللجنة الدولية للصليب 
ــيــاتــهــا  األحــــمــــر عــمــل

وأنشطتها في اليمن.
وأكدت اللجنة الدولية 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
ــق والــتــحــديــات  ــعــوائ ال
العديدة التي واجهتها 
ــمــا في  فـــي ٢٠١٥، ب
ــحــوادث األمنية  ــك ال ذل
المتكّررة والخطيرة التي تعّرضت لها. اال 
أنها ظلت ملتزمة بالعمل في اليمن، حيث 
استطاعت تلبية االحتياجات الطارئة من 
الغذاء والمياه والرعاية الصحية لما يقارب 

ثالثة ماليين شخص بحيادية ودون تحّيز.
وأقّرت اللجنة الدولية أن "ما تم تقديمه لم 
ل سوى قطرة في بحر عند النظر إلى 

ّ
يشك

االحتياجات الكلية لسكان بلد ظل يعاني من 
طرابات السياسية 

ّ
الصراعات الداخلية واالض

 إلــى أن "مساعدة 
ً
والفقر لــســنــوات"، الفــتــة

ح ستظل 
ّ
رين من النزاع المسل

ّ
اليمنيين المتأث

في قلب العمليات اإلنسانية للجنة الدولية 
للصليب األحمر في العام الحالي".

ضبطت ادارة المسالخ  
بمحافظة عمران كميات 
من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة 
لــالســتــهــالك اآلدمــــي فــي عـــدد من 
الــمــطــاعــم بــعــاصــمــة المحافظة.  
واشار مدير عام المسالخ بالمحافظة 

ــة  حــســيــن وعــنــا الــــى انــــه تـــم إحــال
المتهمين من أرباب العمل ومالك 
هذه المطاعم مع المخالفات التي 
عثر عليها لديهم من اللحوم غير 
الصالحة الى الجهات المختصة في 

األمن والقضاء والنيابة. 

ج دفعة جديدة من قسم إدارة األعمال من المعهد الوطني تخرُّ
حتفل المعهد الوطني للعلوم االدارية بتخريج دفعة جديدة من قسم إدارة ا 

األعمال.
وحثت الكلمات الخريجين على توظيف ما تلقوه من معلومات ومعارف لخدمة الوطن 
.. مشددة على دور الشباب في تعزيز جهود التنمية وتجاوز التحديات التي تهدد أمن 

الوطن واستقراره ووحدته.
وأشارت الكلمات إلى أن المستقبل للشباب المؤهل القادر على مواكبة العصر من خالل 

اكتسابه العلوم والمهارات الحديثة.

الصناعة تدين استهداف 

العدوان القطاع االقتصادي

جّددت وزارة الصناعة إدانتها استمرار العدوان 

السعودي استهداف القطاع االقتصادي الحكومي 

والخاص والتي كان آخرها قصف مصنع إسمنت 

عمران بعدة غارات راح ضحيته عدد من الشهداء 
والجرحى.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن قصف المنشآت 

الحيوية في البالد وفي مقّدمتها الصناعية وحركة 

النقل التجاري والتمويني والموانئ والمطارات 

والمصانع الغذائية والدوائية داللة خطيرة على 
قبح العدوان.

وحّملت الوزارة المجتمع الدولي واألمم المتحدة 

ات المتكّررة على مقّدرات  مسئولية االعــتــداء

 الصناعية والتجارية، 
ً
الشعب اليمني خــاصــة

مات الدولية والحقوقية 
ّ
 كافة المنظ

ً
مناشدة

وجــمــيــع االتـــحـــادات العالمية الــدولــيــة بوقف 

العدوان الغاشم غير المبّرر على مصدر رزق آالف 

األسر المرتبطة معيشتها بنشاط تلك المصانع 

والمنشآت التجارية.


