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واقع اليمن  الحالي ... 
وكيفية تجنب المجاعة الوشيكة

مجلة -  اقتصادية -  شامله

يواجه اليمن تهديدات اقتصادية خطيرة والتي 
قد تؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، ومن 

أهم هذه العواقب انتشار المجاعة، خاصة مع 
استمرار الحصار البري والجوي والبحري الذي 

يشهده اليمن من قبل دول العدوان )التحالف( 
بقيادة المملكة العربية السعودية ومن تحالف 

معها ، حيث يخول  لها وتحت مظلة قرار مجلس 
االمن 2216 بتفتيش كل السفن القادمة إلى 

اليمن والتي تقوض آلية االستيراد للبضائع 
ووصول المساعدات اإلنسانية. علما بأن اليمن 

يعتمد على االستيراد للسلع الغذائية بنسبة 
90%. وفي ظل األوضاع الحالية في اليمن وآلية 

التفتيش للسفن، يطلب المصدرون للسلع إلى 
اليمن دفع مبالغ مالية مقدمة، وارتفعت أقساط 

التأمين بشكل ملحوظ بعد قصف التحالف 
العربي لميناء الحديدة مؤخرا )يعتبر ميناء 

الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن(.

اأدت كل ه��ذه العوام��ل اإىل ارتف��اع كب��ر يف التكالي��ف 
عل��ى امل�س��توردين، وذلك ب��دوره رفع يف تكاليف النقل 
الداخلي��ة ب�س��كل ملح��وظ ب�س��بب انع��دام امل�س��تقات 
النفطي��ة واأي�س��ا تخ��وف العامل��ن عل��ى نق��ل الب�سائ��ع 
م��ن اأن يكون��وا اأهداف��ا لل�سرب��ات اجلوي��ة للتحال��ف 
العربي. ويف نهاية املطاف، كل هذه التكاليف ت�ساف 
اإىل �س��عر البي��ع لل�س��لعة وال��ذي يتحمله��ا امل�س��تهلك 
اليمن��ي بالرغ��م م��ن اأن الكث��ر من املواطنن خ�س��روا 
وظائفه��م وم�سادر دخلهم وتال�س��ت القوة ال�س��رائية 
م��ع انهي��ار االقت�س��اد وتو�س��ع كارثة الن��زوح الداخلي، 
وق��د عمل��ت احلكومة على معاجل��ة هذه االو�ساع عرب 
التن�س��يق م��ع القط��اع التج��اري ووق��ف عل��ى م�س��اكله 
اكرث من مرة وقدم له مزيدا من الت�سهيالت والدعم 
ال�س��تمرار ن�س��اطه حت��ى يتمك��ن م��ن مواجه��ة ه��ذا 

احل�س��ار وال�سم��ود يف كل الظ��روف واالح��وال .

م��ع االأخ��ذ بع��ن االعتب��ار لل�س��راع القائ��م، فهن��اك 
�سعوب��ة يف القي��ام باإح�سائي��ات نهائي��ة ح��ول حج��م 
االإي��رادات ومع��دل الت�سخم الناجم عن تراجع حجم 
العملي��ة االنتاجي��ة يف كاف��ة القطاع��ات االقت�سادي��ة 
، ولك��ن م��ن الوا�س��ح اأنه��ا خط��رة ج��دًا، فقد اأ�س��ارت 
التقاري��ر خ��الل ه��ذه الف��رة  اإىل ارتف��اع االأ�س��عار يف 

كل املحافظ��ات. 

املتح��دة  االأمم  منظم��ة  تقاري��ر  اأوردت  واأي�س��ا 
للغ��ذاء والزراع��ة وبرنام��ج الغ��ذاء العامل��ي تعر���ض 
19 حمافظ��ة ميني��ة الأزم��ة الغ��ذاء وتعر���ض 13 مليون 
مواط��ن للج��وع ب�س��كل يوم��ي. كم��ا اأن 6 مالي��ن مين��ي 

يعي�س��ون عل��ى حاف��ة خماط��ر املجاع��ة..

واأدى توق��ف دخ��ل �س��ادرات النف��ط وتوق��ف اإي��رادات 
اجلمارك وال�سرائب ب�سبب توقف االأعمال التجارية 
اإىل ع��دم توف��ر عائ��دات للدولة مما اأعاق اال�س��تجابة 
اإىل  واإ�ساف��ة  املحلي��ة.  ال�س��وق  ملتطلب��ات  الالزم��ة 

كل  عل��ى  حرب��ي  كتكتي��ك  احل�س��ار  اإ�س��تخدامهم 
اليم��ن ،وق��د �ّس��خر نظ��ام  الرئي���ض ه��ادي حكومت��ه 
للتوق��ف  ع��ن دف��ع الروات��ب ملوظف��ي القط��اع الع��ام اأو 
توف��ر اخلدم��ات العام��ة مم��ا اث��ر عل��ى ن�س��اط قط��اع 

اخلدم��ات ب��ل ولوقفه��ا يف كث��ر م��ن االحي��ان .

االستجابة
 الضرورية العاجلة:

اإن املفت��اح لتح�س��ن االو�س��اع يف اليم��ن ه��و تاأم��ن 
اتف��اق �س��الم دائ��م ميك��ن ع��ربه تعبي��د الطري��ق نح��و 
نهاي��ة للح��روب والع��دوان ال��ذي يقو���ض الب��الد ، ومبا 
اأن اليم��ن عل��ى حاف��ة االإفال���ض واملجاع��ة، يتوج��ب 
عل��ى اجله��ات الفاعل��ة املحلي��ة واالإقليمي��ة والدولي��ة 
اتخ��اذ خط��وات عملي��ة م��ن اأج��ل جتني��ب اليم��ن اأ�س��واأ 
ال�س��يناريوهات، اأو عل��ى االأق��ل تخفي��ف الكارث��ة الت��ي 
تل��وح يف االأف��ق، ويج��ب االدراك ب��اأن الدم��ار ال��ذي 
اأحدث��ه احل��روب والع��دوان ق��د و�س��ل اإىل درج��ة غ��ر 
قابل��ة لالإ�س��الح، �س��واء كان احلدي��ث ع��ن االع��داد 
املتزاي��دة ل�سحاي��ا احل��رب او حت��ى تل��ك اال�س��رار 
الناجت��ة ع��ن تدم��ر ج��زء كب��ر م��ن البني��ة التحتي��ة 
لالقت�س��اد اليمن��ي، وعل��ى اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية 
ودول التحالف  التوقف عن عدوانها وت�سريع العملية 
ال�سيا�سية والتفاو�ض املبا�سر الإيقاف هذا االنهيار يف 

الواق��ع اليمن��ي .

وعل��ى املجتم��ع ال��دويل و�س��ع نهاي��ة لقب�س��ة التحال��ف 
القوي��ة عل��ى املوان��ئ اليمني��ة والتوق��ف ع��ن التهدي��د 
بالدخ��ول اىل مين��اء احلدي��دة ، والعم��ل عل��ى ت�س��هيل 
الوق��ود  كا�س��تراد  اخلارجي��ة  التج��ارة  ا�س��تئناف 
وال�سلع االأ�سا�سية وذلك من خالل فك احل�سار دون 
تاأخر ، مع �سمان عدم تعر�ض �سبكات التوزيع لهذه 

ال�س��لع لل�سرب��ات اجلوي��ة لق��وات الع��دوان ،
وعل��ى دول الع��دوان )التحال��ف ( ال�س��ماح للبن��وك 
فائ���ض  م��ن  لديه��ا  م��ا  بتحوي��ل  اليمني��ة  التجاري��ة 
العملة االجنبية اإىل خارج اليمن ال�س��تبدالها بال�س��لع 
الالزم��ة لتغطي��ة احتي��اج ال�س��وق املحل��ي م��ن وكذل��ك 
ال�س��ماح بت�س��هيل ا�س��تئناف التحوي��الت املالي��ة م��ن 

اليمني��ن املغرب��ن يف اخل��ارج.

ويج��ب عل��ى البن��ك املرك��زي اليمن��ي املحافظ��ة عل��ى 
ا�س��تقالليته وعودت��ه للعم��ل م��ن املرك��ز الرئي�س��ي يف 
�سنع��اء  وتوري��د كاف��ة عائ��دات الدول��ة الي��ه ، ليتمك��ن 

م��ن تق��دمي خدمات��ه ل��كل ال�س��عب اليمن��ي .
امل��دى  عل��ى  اأع��اله  املذك��ورة  اخلط��وات  وتظ��ل 
القري��ب- جم��رد اإج��راءات مقرح��ة ملعاجل��ة الو�س��ع 
الراهن��ة ق��د ت�س��اعد يف املحافظ��ة عل��ى االقت�س��اد 
اليمن��ي م��ن االنهي��ار الكلي وجتني��ب اليمنين جماعة 
�س��املة، طامل��ا واأن احل��رب م�س��تمرة ، م��ع دعوتن��ا 
اىل التفاو���ض لتحقي��ق �س��الم ع��ادل ومت��وازن يحم��ي 
ال�سيادة اليمنية من اال�ستعمار بكافة ا�سكاله و�سوره 

ويحاف��ظ عل��ى امن��ه ووحدت��ه .

هيئة استشارية :
ا/حسين المسوري
أ/يحي على الحباري

ا/ حسن محمد الكبوس
ا/محمد محمد صالح
ا/احمد محمد جمعان

أ/ محمد حسين العيدروس
أ/ عبداهلل محمد بشير   

                             
مدير التحرير:

أبراهيم القديمي

سكرتير التحرير
محمد جمال الحضرمي

المراجع اللغوي :
أ/ احمد محمد رسام    

تصميم و إخراج فني:
إيمج توك للتصميم واالعالن

mohammedjamal@live.com
771776807 - 733134446

العالقات العامه :
خالد جمال الحضرمي

ادارة مالية :
معين جمال الحضرمي 

العنوان :
 الجمهورية اليمنية 

 صنعاء - مديرية معين
 بجوار مبنى النائب العام

تلفاكس : 381049 1 967+
 جوال : 771776807 967+

 
األسعار :

اإلشتراكات واألعالنات بالتفاهم مع 
اإلدارة المالية

المقاالت و المواضيع داخل
المجلة  تعبر عن رأي كاتبها
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محلي

رئيس الوزراء يفتتح اعمال المؤتمر السنوي االول لجامعة اليمن

الجريدة االقتصادية - متابعات        
   

ال��وزراء  جمل���ض  رئي���ض  افتت��ح         
الدكت��ور عبدالعزي��ز �سال��ح بن حبتور  يوم 
ال�س��بت املواف��ق 2017/5/20م ب�سنع��اء 
، اعم��ال املوؤمت��ر ال�س��نوي االول جلامع��ة 
اليم��ن ال��ذي تنظم��ه اجلامع��ة عل��ى م��دى 
يومن حتت �س��عار " معا نحو وروؤية ت�س��هم 
يف معاجل��ة الو�س��ع الراه��ن" ) الغ��ذاء، 

ال��دواء والتعلي��م) 
والق��ى رئي���ض ال��وزراء كلم��ة يف اجلل�س��ة 
االفتتاحي��ة للموؤمت��ر الت��ي ح�سره��ا نائ��ب 
رئي���ض ال��وزراء لل�س��وؤون الداخلي��ة اأك��رم 
�س��كره  ع��ن  م�س��تهلها  يف  ع��رب  عطي��ه، 
وتقدي��ره للجامع��ة ورئا�س��تها عل��ى تطوي��ر 
والبحث��ي  واالأكادمي��ي  العلم��ي  ن�س��اطها 
الت��ي  احليوي��ة  الق�ساي��ا  اىل  منوه��ا   ..
�سيناق�س��ها املوؤمت��ر العلم��ي ع��رب البح��وث 
العلمي��ة املقدم��ة والت��ي متث��ل ق�ساي��ا هامه 
وح�سا�س��ة ل�سن��اع الق��رار واملجتم��ع عموما 
�س��يما يف ظ��ل م��ا تعي�س��ه البل��د م��ن ع��دوان 

�س��افر وح�س��ار �س��امل.
     ولف��ت اإىل ال�سعوب��ات والعراقي��ل الت��ي 
واملنظم��ات  املعني��ة  املوؤ�س�س��ات  تواجهه��ا 
الدولي��ة يف ادخ��ال امل��واد اال�سا�س��ية اىل 
البل��د وعل��ى راأ�س��ها ال��دواء وامل�س��تلزمات 
التع�س��في..  احل�س��ار  ب�س��بب  ال�سحي��ة 
موؤك��دًا عل��ى اهمي��ة ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه 
الطب��ي  التاأهي��ل  جم��ال  يف  اجلامع��ات 

والعالج��ي.
جم��ال  يف  اجلامع��ات  دور   " وق��ال      
ال��دواء ب��داء من��ذ االهتم��ام بفت��ح كلي��ات 
ال�سيدل��ة وه��ى تخ�س���ض مه��م يف دع��م 
." القط��اع ال�سح��ي والدوائ��ي حتدي��دا 

    وتط��رق الدكت��ور ب��ن حبت��ور يف �س��ياق 
للم��واد  التهري��ب  عملي��ات  اىل  كلمت��ه 
الغذائي��ة والدوائي��ة املخالف��ة للموا�سف��ات 
وم��ا حتمل��ه ه��ذه العملي��ة اخلارق��ة للقانون 
و�س��المة  �سح��ة  عل��ى  �س��ارة  اث��ار  م��ن 
اخل�سو���ض  به��ذ  مو�سح��ا  املجتم��ع.. 
اجلهود املبذولة يف مواجهة هذه الظاهرة 
ن�س��اط  واحل��د منه��ا �س��يما من��ذ تفعي��ل 
اللجن��ة العلي��ا ملكافح��ة التهري��ب والته��رب 
نتائ��ج  م��ن  حتقيق��ه  مت  وم��ا  ال�سريب��ي 
اإيجابي��ة يف ه��ذا االط��ار ل�سال��ح الوط��ن 

. واملجتم��ع 
    وب��ن ان موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ض 
ل��ة  ّ ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين ذات ال�سِ
واحل��د  التهري��ب  مواجه��ة  يف  معنيي��ون 

م��ن اث��اره ال�س��لبية عل��ى اجلمي��ع .. م�س��را 
ب��ه  ال��ذي ينبغ��ي ان ت�سطل��ع  ال��دور  اىل 
اجلامع��ات ومراك��ز البح��ث يف مناق�س��ة 
و�س��ع  يف  وامل�س��اركة  الظاه��رة  ه��ذه 
املعاجل��ات الت��ي تع��ن وتع��زز م��ن اجله��ود 

الراهن��ة يف ه��ذا امل�سم��ار.
اهمي��ة  عل��ى  ال��وزراء  رئي���ض  و�س��دد      
التفك��ر العمي��ق فيم��ا نري��ده م��ن هك��ذا 
العلم��ي  والتخطي��ط  علمي��ة  موؤمت��رات 
ال�سليم لها، ملا لذلك من اهمية يف حتقيق 
ق��وة اثره��ا املطلوب يف اعانة �سناع القرار 
وكذلك خدمة املجتمع وحتى ال تتحول اىل 
ظاه��رة اإعالمي��ة تنته��ي بانته��اء املوؤمت��ر.
    وج��دد التاأكي��د عل��ى اهمي��ة املوؤمت��رات 
العلمي��ة يف اإي�س��ال �سوت اليمن واليمنين 
الذي��ن يعي�س��ون ويتعاي�س��ون م��ع جراحه��م 
واآالمه��م ويت�سامن��ون م��ع كل البط��والت 
العظيم��ة الت��ي ي�س��طرها رج��ال اجلي���ض 
واالأم��ن واللج��ان ال�س��عبية ورج��ال القبائ��ل 
دفاع��ا ع��ن الوط��ن وعزت��ه وكرام��ة ابنائ��ه 

اىل الع��امل .
ا�س��تثمار  اجلامع��ات  عل��ى   " وق��ال      
�س��بكة عالقته��ا الدولي��ة الإي�س��ال �س��وت 
اليم��ن وال�س��وت االكادمي��ي اىل االآخري��ن 
عم��ا يكاب��ده ه��ذا ال�س��عب االب��ي وال�سام��د 
واحل�س��ار  الهمج��ي  الع��دوان  ج��راء 
ال�سر���ض"...متمنيًا يف خت��ام كلمت��ه ب��ان 
يثمر هذا املوؤمتر عن اأفكار علمية جديدة 
ت�س��اهم يف اإيج��اد احلل��ول املنهجي��ة جت��اه 
التحدي��ات الراهن��ة الغذائي��ة والدوائي��ة 

والتعليمي��ة.
جمل���ض  رئي���ض  اأ�س��ار  جانب��ه  م��ن      
العلم��ي  املوؤمت��ر  رئي���ض  اجلامع��ة  اأمن��اء 
الدكتور ح�س��ن عمر قا�سي، اىل الر�س��الة 
اال�سا�س��ية للجامع��ة واملتمثل��ة يف امل�س��اركة 

املجتمعي��ة وامل�س��اهمة يف اإيج��اد احلل��ول 
الأب��رز امل�س��كالت الت��ي تواجهه.

النا�س��ئة  التحدي��ات  " يف ظ��ل  وق��ال      
تتعاظ��م  والتجوي��ع  واحل�س��ار  والع��دوان 
م�س��وؤولية اجلامعات يف امل�س��اهمة يف و�سع 
البح��وث  القائم��ة عل��ى  العلمي��ة  احلل��ول 

." والدرا�س��ات للم�س��كالت القائم��ة 
    واأو�س��ح ان م��ن اه��داف املوؤمت��ر توف��ر 
واالآراء  االأف��كار  لتب��ادل  املنا�س��بة  البيئ��ة 
احلل��ول  اإيج��اد  يف  لالإ�س��هام  العلمي��ة 
والبدائ��ل له��ذه الق�سايا االأكرث تاأثرا على 
حي��اة املواط��ن اليمن��ي يف الوق��ت الراه��ن، 
�س��راكة  التاأ�سي���ض لعالقت��ه  ع��الوة عل��ى 
حقيق��ة ب��ن املوؤ�س�س��ات اجلامعي��ة ومراك��ز 
االأبح��اث وبن املجتم��ع املحيط بكل فئاته.
    واأع��رب ع��ن تثمين��ه وتقدي��ره لالهتم��ام 
الكبر الذي يوليه رئي���ض الوزراء للن�س��اط 

اجلامعي واالأكادميي والبحثي.
يوم��ن  م��دى  عل��ى  املوؤمت��ر  ويناق���ض      
ت�س��ع اأوراق عم��ل موزع��ة على ثالثة حماور 
االم��ن   - االقت�س��ادي  الواق��ع  يف  تتمث��ل 
الواق��ع  وبدائ��ل،  مقرح��ات  الغذائ��ي- 

الدوائ��ي اىل اي��ن واملح��ور الثال��ث واق��ع 
التعلي��م اجلامع��ي وال��دور املطل��وب.

اىل  املقدم��ة  العم��ل  اأوراق  وحتم��ل       
املوؤمت��ر )الواق��ع االقت�س��ادي وانعكا�س��اته 
عل��ى الغ��ذاء مقرح��ات وبدائ��ل( للباح��ث 
واأخ��رى   ، احلم��ري  عب��داهلل  حمم��د 
)االم��ن الغذائ��ي يف القط��اع الزراع��ي( 
وثالث��ة  الرفي��ق  يح��ي  حمم��د  للباح��ث 
الغذائ��ي ومقوم��ات حتقيق��ه يف  )االم��ن 
ظ��ل املتغ��رات الدولية( لالأ�س��تاذ الدكتور 
حمم��د عل��ي اال�س��ول ، ورابع��ة )مقاوم��ة 
امل�س��ادات احليوي��ة قب��ل وخ��الل احل��رب( 
 " منوذج��ا  الرئ��وي  ال�س��ل  م�س��ادات   "

الكم��راين. حمم��د  للباح��ث 
عن��وان  اخلام�س��ة  الورق��ة  وحمل��ت      
)االم��ن الدوائ��ي يف ظل احل��رب الدائرة( 
 ( وال�ساد�س��ة  امل��داين،  حمم��د  للدكت��ور 
ظهور الكولرا يف ظل احلرب يف حمافظة 
الع��ويف  من�س��ور  للباحث��ن   ) احلدي��دة 
وحمم��د الفقي��ه، والورقة ال�س��ابعة للباحثة 
ا�س��راق اجلني��د حت��ت عن��وان )التحالي��ل 
الطبي��ة قب��ل وبع��د احل��رب يف اليم��ن (، 
فيم��ا حمل��ت الورق��ة الثامن��ة للباحث عالء 
املقط��ري عن��وان )ال�سناع��ات الدواي��ة يف 
اجلمهورية اليمنية ، و �سلط رئي�ض جامعة 
اليم��ن ابراهي��م بن عبود ال�س��يخ يف الورقة 
التا�س��عة واالأخ��رة اال�س��واء على ) البحث 

العلم��ي اأركان��ه ، قواع��ده ومناهج��ه(.
نائ��ب مدي��ر  املوؤمت��ر  افتت��اح       ح�س��ر 
مكتب رئا�س��ة اجلمهورية الدكتور عبداهلل 
اب��و حوري��ه ونائ��ب وزي��ر الربي��ة والتعلي��م 
م��ن  وع��دد  الدكت��ور عب��داهلل احلام��دي 
والبح��ث  التعلي��م  وزارة  يف  امل�س��ئولن 
العلم��ي وال��وزارات واجله��ات االخرى ذات 

العالق��ة.
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محلي و دولي

  وزير التجارة: البطاقة التموينية توزع بالتزامن للجهات والمحافظات

  جليدان : 37.48 مليار ريال خسائر مؤسسة اإلتصاالت و2.5 مليار يمن موبايل 
والعدوان دمر 400 موقع وشبكة إتصال منها 333 محطة إرسال

  تزايد االقبال على خدمات التأمين في 
السوق المحلى رغم الضروف الراهنه

  احمد منصور  
في مهمة 

تأمينية خارج 
اليمن  

الجريدة االقتصادية - متابعات  
    قال وزير ال�سناعة والتجارة 

عبده ب�سر اإن وزارته با�سرت توزيع 
البطاقة التموينية جلميع اجلهات 

احلكومية. 
واأو�سح للموؤمترنت اإن �سرف 
البطاقة يتم بالتزامن ملختلف 

اجلهات واملحافظات اجلاهزة 
بك�سوفات موظفيها وطلباتهم 

للبطاقة التموينية.
واأ�ساف اأن البطاقة اختيارية ويتم 

�سرفها بطلب موقع من املوظف. 
واأ�سار اإىل اأن من حق اأي جهة 

اإجراء تعاقدات خا�سة مع التاجر 
الذي تراه منا�سبا "�سريطة 

االلتزام ب�سروط البطاقة 
التموينية".

وعن طريقة الدفع احلكومي للتجار 
قال ب�سر اإنها "بقطع �سيك للتاجر 

يقيد يف ح�سابه كرقم فقط"، نافيا 
منح التجار اأية ت�سهيالت حكومية 

اإىل االآن مقابل تعاونهم يف هذه 
الظروف.

الجريدة االقتصادية - متابعات  

     قال وزير االأت�ساالت وتقنية 
املعلومات، جليدان حممود جليدان، 

اإن حتالف العدوان ال�سعودي اأ�ستهدف 
ودمر ب�سكل مبا�سر ومتعمد وممنهج 
اأكرث من 400 موقع و�سبكة ات�ساالت 

منها 333 حمطة اإر�سال هوائية خا�سة 
بالتغطية لهواتف النقال التابعة ل�سركة 

مين موبايل وال�سركات االأخرى اخلا�سة 
واحلكومية وذلك خالل عامن من 
العدوان والذي مايزال م�ستمر على 

بالدنا .

واأو�سح الوزير جليدان باأن اخل�سائر 
املادية التقديرية التي مت ح�سرها 

والتي حلقت بقطاع االت�ساالت 
والربيد والتوفر الربيدي حتى 

نهاية العام املا�سي 2016م قد بلغت 
)76.896.881.828( ريال.

    موؤكدا بان �سركة مين موبايل و�سلت 
اخل�سائر فيها نحو 2.5 مليار ريال 

واملوؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية 
والال�سلكية )37.48( مليار ريال 

باالإ�سافة اإىل فقدان وزارة االت�ساالت 
8 اأ�سخا�ض من خرة موظفيها ب�سبب 

غارات العدوان على مواقع الوزارة 

وخالل اأدائها الأعمالهم وواجبها الوطني 
اأرتقوا اإىل جوار ربهم �سهداء اإىل جانب 

5 حاالت اإ�سابة بليغة.
     ولفت االأخ وزير االت�ساالت وتقنية 
املعلومات اإىل اأن العدوان قد اأثر على 

االر�سال وتغطية �سبكات االت�سال 
وت�سبب الق�سف يف حدوث خ�سائر مادية 
كبرة واأ�سرار يف البنية التحتية ملحطات 

و�سبكات االت�سال واالر�سال .. موؤكدا 
باأن موؤ�س�سات الوزارة تقوم بجهود كبرة 

الإ�سالح االأ�سرار وكابالت وحمطات 
االر�سال الهوائية وتقدم اخلدمات 

مل�ستخدمي االت�سال.

الجريدة االقتصادية - متابعات  
     �سرح م�سئول يف احدى 

�سركات التامن ان هناك اقباال 
فعليا على خدمات �سركات 

التامن بكافة انواعه على الرغم 
الظروف التى متر بها اليمن يف 

ظل احلرب والعدوان ، حيث من 
املالحظ ان عدد من ال�سركات 

العاملة يف اليمن قد اقدمت على 
التامن ال�سامل على عمالتها 

يف اليمن ، كما ان هناك عدد 
من منظمات الدولية واملحلية 

العاملة يف اليمن قد اقدمت على 
اال�سراك يف اخلدمات التاأمينية 

مما ادى اىل تو�سع ن�ساط 
ال�سركات التاأمينية والتناف�ض على 

تقدمي خدماتها املتميزة لتلك 
ال�سركات  .

الجريدة االقتصادية - متابعات  
     ق��ام االخ / احم��د من�س��ور نائ��ب مدي��ر ع��ام �س��ركة م��ارب 
للتامن بزيارة ل�س��ركة ال�س��بكة الطبية يف جمهورية م�سر العربية 
وه��ي ال�س��ركة الت��ي  تتعام��ل معه��ا �س��ركة م��ارب للتام��ن يف اط��ار 
التع��اون امل�س��رك لع��الج احل��االت املر�سي��ة احلرج��ة والت��ى بحاج��ة 
اىل معاجلته��ا خ��ارج اليم��ن ،كم��ا ح�س��ور موؤمت��ر �سن��دوق اخط��ار 
احل��روب املنعق��د يف مملك��ة البحري��ن للتع��رف عل��ى اه��م االأن�س��طة 
يف ه��ذا املج��ال لتط��ور اداء واعم��ال �س��ركة م��ارب اليمني��ة وح�سور 
موؤمت��ر التام��ن عل��ى احلي��اة والتام��ن التكافل��ي يف ماليزي��ا م��ن 
الفرة17-20ماي��و 2017م ملعرف��ة جتارب الدول اال�س��يوية يف هذا 

املج��ال ..
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عربي و دولي

  مشروع »طريق الحرير« الصيني

  120 مليار يورو خسائر االقتصاد العالمي بسبب النفايات البالستيكية

  سامسونج تعلن رسميا عن جاالكسي إس8 وجاالكسي إس8 بلس

الجريدة االقتصادية - متابعات  
     افتتح��ت ي��وم ال�س��بت املواف��ق 14 اأي��ار 
/ ماي��و 2017 يف العا�سم��ة ال�سيني��ة بك��ن 
قم��ة خم�س�س��ة لالحتف��ال باط��الق مب��ادرة 
�سيا�س��ات  اك��رث  والطري��ق"،  "احل��زام 
الرئي���ض �س��ي جينبين��غ اخلارجي��ة طموح��ا.

للم��رة  عنه��ا  اعل��ن  ق��د  املب��ادرة  وكان��ت 
االأوىل يف ع��ام 2013، حي��ث كان��ت حتم��ل 
واح��د"،  وطري��ق  واح��د  "ح��زام  ا�س��م 
وتت�سم��ن انف��اق ال�سن ملي��ارات الدوالرات 
ع��ن طري��ق ا�س��تثمارات يف البن��ى التحتي��ة 
عل��ى ط��ول طري��ق احلري��ر ال��ذي يربطه��ا 

بالقارة االأوروبية.
ا�س��راتيجية  باالأ�سا���ض  ه��ي  واملب��ادرة 
تنموي��ة طرحه��ا الرئي���ض ال�سين��ي تتمح��ور 
ال��دول،  ب��ن  والتع��اون  التوا�س��ل  ح��ول 
اأورا�س��يا،  ودول  ال�س��ن  ب��ن  وخ�سو�س��ا 
تت�سم��ن فرع��ن رئي�س��ين، وهم��ا "ح��زام 
ال��ربي  االقت�س��ادي"  احلري��ر  طري��ق 

البح��ري." احلري��ر  و"طري��ق 
ملي��ار  ال�س��ن حالي��ا ح��وايل 150  وتنف��ق 
دوالر �س��نويا يف ال��دول ال��� 68 الت��ي وافق��ت 

عل��ى امل�س��اركة يف املب��ادرة.
و�س��ارك يف القم��ة اأك��رب ع��دد م��ن الزعم��اء 

االجان��ب الذي��ن يق�س��دون بك��ن من��ذ دورة 
االلعاب االأوملبية التي ا�س��ت�سافتها العا�سمة 

ال�سيني��ة يف ع��ام 2008.
وتق��ول �سحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز اإن االنت��اج 
ال�سناع��ي ال�سين��ي الفائ���ض يع��د اح��د اأهم 
الدواف��ع الت��ي تق��ف خل��ف املب��ادرة، فعل��ى 
�س��بيل املث��ال، تنت��ج ال�س��ن نح��و 1،1 ملي��ار 

ط��ن م��ن الف��والذ �س��نويا )وه��ي كمي��ة تع��ادل 
تل��ك الت��ي تنتجه��ا كل دول الع��امل االأخرى(، 
ولكنه��ا ال ت�س��تهلك داخلي��ا اال 800 ملي��ون 
ط��ن. ويقدر احت��اد غرف التج��ارة االأوروبية 
ان املب��ادرة �ست�س��توعب 30 ملي��ون ط��ن م��ن 

ه��ذا االنت��اج الفائ���ض فق��ط.

الجريدة االقتصادية - متابعات  
     ك�س��فت يونيليف��ر العاملي��ة الي��وم ع��ن 
تطوي��ر تكنولوجي��ا جدي��دة الإع��ادة تدوي��ر 
مئ��ات املالي��ن م��ن االأكيا���ض البال�س��تيكية   
لهند�س��ة  فراونهوف��ر  معه��د  م��ع  بالتع��اون 
وه��ذه  اأملاني��ا  يف  والتغلي��ف  العملي��ات 
االبت��كار  م��ن  م�س��توحاة  التكنولوجي��ا 
امل�س��تخدم الإعادة تطوير اأجهزة التلفزيون، 
حيث تباع هذه االكيا���ض البال�س��تيكية مئات 

املالي��ن م��ن امل��رات يف ال�س��نة خا�س��ة يف 
اأ�س��واق ال��دول النامي��ة والنا�س��ئة وتلق��ى هذه 
االكيا���ض البال�س��تيكية الرخي�س��ة الثم��ن يف 

القمام��ة. اأو �سنادي��ق  الط��رق 
اأن  اإىل  له��ا  بي��ان  يف  ال�س��ركة  وقال��ت 
ه��ذه  اج��راء  خ��الل  م��ن  مت  ق��د  التطوي��ر 
التكنولوجي��ا اجلدي��دة م��ع معه��د فرانهوف��ر 
تكيي��ف تقني��ة جدي��دة لتحويل هذه املخلفات 
البال�س��تيكية اإىل اكيا���ض م��رة اأخ��رى يع��اد 
ا�س��تخدامها من خالل نهج اقت�سادي كامل 

واأ�س��ار بالت�س��ارد، اإىل اأن م��ن 80 اىل 120 
ملي��ار ي��ورو يخ�س��رها االقت�س��اد العامل��ي م��ن 
ع��دم معاجل��ة املخلف��ات البال�س��تيكية م��ا 
يفقد العديد من فر�ض العمل عامليا، موؤكًدا 
عل��ى تعه��د ال�س��ركة بجعل 100% م��ن التعبئة 
اإع��ادة  وميك��ن  للتدوي��ر  قابل��ة  والتغلي��ف 
ا�س��تخدامها ك�س��ماد م��ا ي�س��اهم يف دع��م 
النم��و يف اعمالن��ا عل��ى املدى الطوي��ل اأي�سا.
حمط��ة  افتت��اح  ع��ن  بالت�س��ارد  واأعل��ن 
جتريبي��ة يف اندوني�س��يا ه��ذا الع��ام الختب��ار 

له��ذه  االأج��ل  طويل��ة  التجاري��ة  اجل��دوى 
التكنولوجي��ا، موؤك��ًدا عل��ى عم��ل يونيليف��ر 
حالي��ا باختب��ار ذل��ك م��ن خ��الل العم��ل م��ع 
بن��وك النفاي��ات املحلي��ة واحلكوم��ات وجت��ار 
التجزئ��ة، عل��ى اأن يتم العمل لتمكن جامعي 
املحل��ي  االقت�س��اد  يف  ودجمه��م  القمام��ة 
وتوف��ر الدخ��ل املحتم��ل على امل��دى الطويل، 

م��ا يول��د من��وا اأو�س��ع يف االقت�س��اد.

الجريدة االقتصادية - متابعات  
   ك�س��فت �س��ركة �سام�س��وجن الكوري��ة 
اجلنوبي��ة من��ذ قلي��ل و�سم��ن ح��دث 
نيوي��ورك  اأقامت��ه يف مدين��ة  خا���ض 
هاتفه��ا  م��ن  ن�س��خة  اأح��دث  ع��ن 
“جاالك�س��ي  الذك��ي الرائ��د املنتظ��ر 
بنســختيه   Galaxy S8 اإ���ض 
بع��د  وذل��ك  والكب��رة،  ال�سغ��رة 
والتقاري��ر  الت�س��ريبات  م��ن  �س��هور 
املتعلق��ة بالهاتف م��ن حيث الت�سميم 

واملوا�سف��ات.
االأوىل  بن�س��ختن  الهات��ف  وياأت��ي 
م��ن  عر���ض  ب�سا�س��ة   Galaxy S8
قيا���ض 5.8 اإن�ض، بينما تاأتي الن�سخة 
 Galaxy S8 Plus الثاني��ة 
 6.2 قيا���ض  م��ن  عر���ض  ب�سا�س��ة 
اأو   QHD بدق��ة  وكالهم��ا  اإن���ض، 

ن��وع  م��ن  بيك�س��ل   2960×1440
�س��وبر اأمولي��د، حي��ث تغط��ي �سا�س��ة 
املئ��ة  يف   83 ن�س��بته  م��ا  العر���ض 
للهوات��ف،  االمامي��ة  الواجه��ة  م��ن 
م��ع ح��واف جانبي��ة Edge منحني��ة 

وم��دورة م��ن الطرف��ن.
مي��زة  نق��ل  عل��ى  ال�س��ركة  وعمل��ت 
ق��ارئ ب�سم��ات االأ�ساب��ع اإىل اجله��ة 
اخللفي��ة م��ن الهات��ف، ب�س��بب ع��دم 
عل��ى  الرئي�س��ية  القائم��ة  زر  وج��ود 
اجله��ة االأمامي��ة م��ن الهات��ف، لتك��ون 
بج��وار عد�س��ة الكام��را اخللفي��ة بداًل 
م��ن خلفه��ا كم��ا ج��رت الع��ادة م��ن 
قب��ل العدي��د م��ن ال�س��ركات االأخ��رى 

امل�سنع��ة للهوات��ف الذكي��ة.
الرقم��ي  امل�س��اعد  زر  وظه��ر 
Bixby ال��ذي يوف��ر ث��الث وظائ��ف، 
اال�ستف�س��ارات  عل��ى  االإجاب��ة  وه��ي 

ال�سوتي��ة، بحي��ث ميكن��ه روؤي��ة الع��امل 
م��ن حول��ه ولي���ض جم��رد اال�س��تماع، 
والتع��رف عل��ى ال�س��ور م��ن اأي بقع��ة 
م��ن الع��امل والعث��ور عل��ى املنتج��ات 
�سم��ن اأم��ازون، كم��ا ان��ه ق��ادر عل��ى 
حتديد الكائن��ات والعنا�سر املوجودة 
يف الع��امل احلقيقي، ب�س��كل ي�س��ابه ما 
ميك��ن لهات��ف اأم��ازون Fire القي��ام 

به.
وتعت��رب الهوات��ف اأول هوات��ف ذكي��ة 
حتت��وي عل��ى دع��م LTE م��ن ن��وع 1 
نظ��ام  بوا�س��طة  وتعم��ل  جيجاب��ت، 
الت�س��غيل اأندرويد نوغا، مع معاجلات 
ثماني��ة االأنوي��ة تختل��ف تبع��ًا ملنطق��ة 
 Snapdragon البي��ع تختل��ف ب��ن
ومعاجل��ات  كوالك��وم  م��ن   835
�سام�س��وجن. م��ن   Exynos 8895
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أرقام

أرقام اقتصادية

مصطلحات إقتصادية

 أكثر من مليار شخص 
لم يحصلوا على 

الكهرباء في عام 2014
ما يقرب من 1.1 مليار �سخ�ض اأو 15 يف املائة 

من �سكان العامل كانوا غر قادرين على احل�سول 
على الكهرباء يف عام 2014. وكان ن�سفهم 

تقريبا يف املناطق الريفية يف اأفريقيا جنوب 
ال�سحراء، وثلثهم تقريبا من �سكان الريف يف 
جنوب اآ�سيا. وعلى العموم، يعي�ض 86 يف املائة 

من ال�سكان الذين لي�ض لديهم كهرباء يف املناطق 
الريفية، حيث يكون توفر البنية التحتية اأكرث 

�سعوبة.

  70% من المياه العذبة 
في العالم تستخدم 

في الزراعة
يف معظم مناطق العامل، ُي�ستخدم اأكرث من 70 
يف املائة من املياه العذبة يف الزراعة. وبحلول 
عام 2050، �سيتطلب اإطعام �سكان االأر�ض )9 

مليارات ن�سمة( بزيادة تقدر بنحو 50 يف املائة 
من االإنتاج الزراعي وزيادة بن�سبة 15 يف املائة يف 

�سحب املياه.

 83مليار دوالر مفقودة 
من ناتج االصطياد 

السمكي 
رغم ارتفاع معدل اال�ستزراع املائي يف ال�سنوات 

االأخرة، اإال اأن م�ستوى ال�سيد البحري يف العامل 
قد انخف�ض منذ بداية الت�سعينات، واأو�سح تقرير 

جديد ملجموعة البنك الدويل اأن من �ساأن منع 
�سيد االأ�سماك ال�سغرة اأن يحقق 83 مليار دوالر 

اإ�سافية �سنويا لقطاع م�سائد االأ�سماك، مما 
يخلق اإيرادات مت�ض احلاجة اإليها يف البلدان 

النامية ويح�سن االأمن الغذائي العاملي.

 11%  زيادة في اسعار 
المعادن والمدخالت 

السلعية عالميا 
ع البنك الدويل زيادة كبرة يف اأ�سعار  يتوقَّ

ال�سلع االأولية ال�سناعية مثل الطاقة واملعادن 
عام 2017، وذلك ب�سبب ندرة املعرو�ض وارتفاع 

الطلب. ، ورفع البنك الدويل توقعاته الأ�سعار 
املعادن بزيادة ن�سبتها 11 يف املائة من الزيادة 

اأ بها يف عدد اأكتوبر/ البالغة 4 يف املائة التي تنبَّ
ت�سرين االأول من الن�سرة، وذلك بفعل زيادة 

الراجع يف املعرو�ض وا�ستداد الطلب من ال�سن 
والبلدان املتقدمة، ومن املتوقع اأن ترتفع اأ�سعار 

املحا�سيل الزراعية ككل اأقل من 1 يف املائة عام 
2017، وت�سر التنبوؤات اإىل زيادات طفيفة يف 

اأ�سعار الزيوت والبذور الزيتية واملواد اخلام.

 25 عاما من النمو في 
أكبر مدن العالم

بحلول عام 2030، �سيعي�ض ثلثا �سكان العامل يف 
املدن ، وتعد م�ساحات اأكرب 12 مدينة يف العامل 
موطنا الأكرث من 15 مليون �سخ�ض ، وعلى مدى 

ال�سنوات ال 25 املا�سية، فقد ت�ساعفت اأعداد 
�سكان مدن مثل دلهي و�سنغهاي وبكن ثالث 

مرات.

 385 مليون طفل 
يعيشون في فقر مدقع

وجد حتليل جديد اأجرته جمموعة البنك الدويل 
ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف(  اأن 

احتمال اأن يعي�ض االأطفال يف فقر مدقع يزيد 
مبقدار ال�سعفن مقارنة مع البالغن. ، واأ�سارت 

الدرا�سة اإىل اأن حوايل 385 مليون طفل يف العامل 
يعي�سون يف فقر مدقع، وبح�سب الدرا�سة فاإن 

9 من 10 من هوؤالء االأطفال يعي�سون يف 20 بلد 
فقط.

 السياسة المالية

 هي  كيفية ا�ستخدام احلكومة 
لالأدوات املالية يف حتقيق : 

اال�ستقراراالقت�سادي ، التوظيف 
الكامل ، اإعادة توزيع الدخل ، رفع 

معدالت
النمو االقت�سادي ، والتوازن العام .

 السياسة 
النقدية

 هي  جمموعة االإجراءات اخلا�سة 
بالتاأثر على م�ستوى االإنتاج واالأ�سعار 
عن طريق املعرو�ض النقدي وتنظيم 

ال�سيولة النقديةاملتاحة للتداول يف 
االقت�ساد الوطني.

 الضـــريبة

 هي  التزام قانوين بدفع مبلغ نقدي 
مالئم لقدرة املمول على الدفع يدفع 

للدولة ب�سفة نهائية وبدون مقابل 
بق�سد تغطية االأعباء العامة يف �سبيل 

حتقيق اأهدافها.

 عجز الموازنة

 وهو  مقدار الزيادة يف اإنفاق الدولة 
على اإيراداتها خالل فرة زمنية
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غرف تجارية

  احمد المجاهد 
يدعوا الى ايقاف 
العمل بمشروع 
قانون التأمينات 

الجديد 

  حسن الكبوس 
يشارك في المنتدى 
االقتصادي السنوي 
العربي البلجيكي 

اللكسمبرجي

  تدشين بنك 
الطعام اليمني  

YFB

الجريدة االقتصادية - خاص  
    �سرح االخ/احمد حممد 

املجاهد املفو�ض العام 
لالحتادين العامن )عمال 

اليمن ، والغرف التجارية 
ال�سناعية ( وجمعية البنوك 

وال�سركات النفطية واالت�ساالت 

باأن على جميع االخوة االع�ساء 
يف هذه النقابات واالحتادات 

وجميع املفو�سن له تعميم 
ر�سالة رئي�ض الوزراء رقم 

)رو/1523/12(ال�سادرة 
بتاريخ 2017/5/8م والتى 
تن�ض على ان )يتم العمل 

بقانون التاأمينات النافذ رقم 

)26(ل�سنة 1991م ل�سمان 
تنفيذه يف كافة املحافظات 

( حتى يتم ا�ستكمال جمل�ض 
النواب اجراءاته القانونية 

يف ا�سدار قانون جديد بعد 
ا�ستقرار االو�ساع يف اليمن 

ووقف العدوان .

الجريدة االقتصادية - متابعات   
حمم��د  ح�س��ن  االأ�س��تاذ  �س��ارك       
الغرف��ة  اإدارة  جمل���ض  رئي���ض  الكبو���ض 
التجاري��ة ال�سناعي��ة باأمان��ة العا�سم��ة يف 

الدورة احلادية ع�س��ر للمنتدى االقت�سادي 
ال�س��نوي العرب��ي البلجيك��ي اللوك�س��مربجي 
العربي��ة  التج��ارة  غرف��ة  نظمت��ه  ال��ذي 
م��ع  بالتع��اون  اللوك�س��مبورجية  البلجيكي��ة 

احت��اد الغرف العربي��ة يوم االربعاء 10مايو 
 . بروك�س��ل  البلجيكي��ة  بالعا�سم��ة  2017م 
وناق���ض املنت��دى يف اأعمال��ه خط��وات تعزي��ز 
التع��اون االقت�س��ادي ب��ن الغ��رف العربي��ة 

ونظرته��ا البلجيكية والفر�ض اال�س��تثمارية 
املتاحة لرجال االأعمال يف املنطقتن و�سبل 

تطويره��ا يف جمي��ع املج��االت . 
 وق��دم ال�س��يد قي�س��ر حجازي��ن اأم��ن ع��ام 
الغرف��ة العربي��ة البلجيكية اللوك�س��مبورجية 
ر�س��الة �س��كر وتقدير لالأ�س��تاذ الكبو�ض على 
م�س��اركته القيم��ة يف املنت��دى ، م�س��را اإىل 
وم�س��اركته  الكبو���ض  االأ�س��تاذ  ح�س��ور  اأن 
االأعم��ال  لرج��ال  جدي��دة  اأفاق��ا  �س��يفتح 
اليمني��ن يف جم��االت اال�س��تثمار وال�س��راكة 
العربي��ة البلجيكي��ة اللوك�س��بمرجية والت��ي 
يتطل��ع الأن تك��ون االأك��رث من��وا خ��الل الف��رة 

القادم��ة .

الجريدة االقتصادية - متابعات   
   د�س��ن اأم��ن ع��ام املجل���ض املحل��ي باأمان��ة 
العا�سم��ة اأم��ن حمم��د جمع��ان م��ع ع��دد م��ن 
رج��ال االأعم��ال اليمنين يوم االربع��اء املوافق 
2017/5/24م  ب�سنعاء ر�سميًا بنك الطعام 
اليمني كمنظمة جمتمع مدين اإن�سانية تعنى 

مبكافح��ة اجل��وع يف اليم��ن.
ويف حف��ل التد�س��ن اعلن��ت اأمان��ة العا�سم��ة 
التربع ب� 30 مليون ل�سالح البنك، فيما تربع 
رج��ال االأعم��ال م��ن موؤ�س�س��يي البن��ك ب 50 
ملي��ون ري��ال و�س��ركة قا�س��م جلب ب��� 3 مالين 
ريال كمواد غذائية باالإ�سافة فيما بلغت بقية 
التربع��ات م��ن التج��ار واخلري��ن يف يومه��ا 
االأول حوايل 300 مليون ريال يف اإطار ال�سعي 
ال�س��تكمال ميزاني��ة البن��ك والو�س��ول به��ا اإىل 
مليار ون�سف املليار لتنفيذ ان�سطته االن�سانية 

مل��دة عام.
    ويعم��ل البن��ك كمنظم��ة جمتم��ع م��دين 
اإن�س��انية وله��ا �سف��ة م�س��تقلة وكي��ان ر�س��مي 

اإطع��ام  به��دف  للقان��ون  وفق��ًا  مرخ���ض 
اجلوع��ى واإغاث��ة امللهوفن بطرق عملية وفقا 
للممار�س��ات املعم��ول به��ا يف بن��وك الطع��ام 

العربي��ة والعاملي��ة.

    واأ�س��اد اأم��ن ع��ام حمل��ي العا�سم��ة اأم��ن 
جمع��ان باجله��ود الكب��رة واملخل�س��ة الت��ي 
بذلت واجلهد الت�ساركي الوطني املخل�ض من 
قب��ل اجلمي��ع الإطالق واإ�س��هار بنك الطع��ام.. 
مع��ربا ع��ن اأمل��ه الكب��ر يف اأن يك��ون ه��ذا 
العم��ل راف��دا م��ن رواف��د التنمي��ة االجتماعي��ة 
وكاأح��د االأولوي��ات امللح��ة الت��ي تت�س��در مه��ام 
الو�س��ع  التداعي��ات  مواجه��ة  يف  املرحل��ة 
االقت�س��ادي واملعي�س��ي ال�سع��ب وكب��ح جم��اح 

املجاع��ة.

     وق��ال« اإن �س��عي الف��رد الإ�س��عاد اجلماع��ة 
واجته��اد اجلماع��ة الإ�س��عاد الف��رد ه��ي فك��رة 
ان�س��انية عادل��ة ونبيل��ة ، ول��ذا �س��ي�سبح لزاما 

عل��ى قي��ادة البن��ك اأن جتع��ل من��ه جترب��ة 
فري��دة حي��ة االجت��اه واملمار�س��ة وان تتو�س��ع 
يف جماالت ان�س��طته وم�س��اريعه لت�س��مل كافة 

اجلوان��ب اخلدمي��ة واالإن�س��انية للمجتم��ع«.
فيم��ا اكد رئي���ض املجل���ض االأعل��ى للبنك نائب 
رئي���ض الغرف��ة التجاري��ة ال�سناعي��ة باأمان��ة 
بن��ك  اأن  العا�سم��ة حمم��د حمم��د �س��الح 
الطعام اليمني هو منظمة طوعية غر ربحية 
تهتم مبكافحة اجلوع يف اليمن وم�ستقل متاما 
عن اأي اطراف �سيا�سية اأو حزبية واأنه يتمتع 

بخ�سو�سي��ة يف اأدائ��ه واإدارت��ه.

    واأ�س��ار اإىل اأن م��ن املمي��زات الهام��ة الت��ي 
يتبناها البنك اإعداد خارطة للجوع يف اليمن 
تقوم على قاعدة بيانات وا�سعة واإعداد درا�سة 
تقييم الو�سع الراهن ب�ستى جوانبه ، باالإ�سافة 
لذلك تبنى عدد من الربامج وامل�ساريع امللحة 
التي تهتم باحلالة االإن�سانية العاجلة يف اليمن 
ومن ابرزها م�سروعيه اإكرام النعمة، املطابخ 

واالأفران واالإطعام االأ�سبوعي.
    وق��ال �س��الح: »لق��د مثل��ت مب��ادرة بن��ك 
الطعام التي يقودها القطاع اخلا�ض يف اليمن 
اأح��د النم��اذج الرائ��دة الت��ي �س��تمثل و�س��يطا 
فع��اال الإي�س��ال م�س��اعدات القط��اع اخلا���ض 
واملجتم��ع ال��دويل اإىل املحتاج��ن للغ��ذاء يف 

خمتل��ف حمافظ��ات اجلمهوري��ة«.
واأ�س��اف :«�س��يعمل البن��ك على التج�س��ر بن 
حاج��ات االإطع��ام ل��دى املجتم��ع وب��ن االأيادي 
الدولي��ة،  الغذائي��ة  وامل�س��اعدات  اخل��رة 
و�سيوفر اجلهد والعناء الكبر لرجال االأعمال 
والتجار الإي�سال م�ساعداتهم للمحتاجن وفقا 

لقواع��د البيان��ات املتوفرة ل��دى البنك ».

    ودع��ا �س��الح كاف��ة رج��ال امل��ال واالأعم��ال 
املحلي��ة  واملنظم��ات  واالأ�سدق��اء  اال�س��قاء 
والدولية لدعم البنك والوقوف معه وم�ساندته 
الإجن��اح م�س��رته يف ه��ذه اخلط��وة االإن�س��انية 

ذات القد�س��ية يف العم��ل االإن�س��اين الكب��ر.



 YKBYemen



12

تحليل

 الناتج احمللي االمجالي :
لق���د كان الن���اجت املحل���ي االجم���ايل ع���ام 
2014 م نح���و )7309 ( ملي���ار ري���ال ميني 
وباعتباره���ا �س���نة اال�سا����ض فاإنن���ا جند ان 
الن���اجت املحل���ي االجم���ايل ق���د انخف�ض يف 
ع���ام 2015م مبع���دل تراجع���ي ي�س���ل اىل 
الثل���ث تقريب���ا في�س���ل اىل )4907(ملي���ار 
ريال ، وهذا يعك����ض انخفا�ض قدرة الطاقة 
االنتاجي���ة يف االقت�س���اد الوطن���ي ليوا�سل 
تراجع���ه يف الع���ام 2016م مبع���دل %12.7 
لي�س���ل اىل نحو 4282 ملي���ار ريال ، ويتوقع 
ان يوا�سل تراجعه للعام 2017م لي�سل اىل 
4037 مبع���دل انخفا����ض ي�سل اىل %5.7 ، 
ايف �س���وء ما �س���بق فان االقت�س���اد القومي 
قد فقد خ���الل الثالث ال�س���نوات من بداية 
بالع���ام 2014م  2015م -2017م مقارن���ة 
نح���و 50%من الطاق���ة االنتاجية وبخ�س���ارة 
اجمالي���ة ت�س���ل اىل 45ملي���ار دوالر ، واذا 
احت�س���بنا الفر����ض البديل���ة يف حال���ة عدم 
وج���ود احل���رب والع���دوان واحل�س���ار فان 
االقت�س���اد القوم���ي مل ي�س���ل اىل م�س���تواه 
املخطط له قبل احلرب اال بعد خم�سة ع�سر 
عام���ا على االقل وبخ�س���ارة قد تتجاوز 120 

ملي���ار دوالر .

تطورات املالية العامه :
م���ن   : االي���رادات  انخفا����ض  موؤ�س���ر    -
2230ملي���ار ري���ال ع���ام 2014م اىل مليار 
ري���ال 1046ع���ام 2015م بن�س���بة %53.1، 
انخف�س���ت االيرادات العامة اىل 874 مليار 

ريال ع���ام 2016م .
- موؤ�س���ر انخفا����ض النفق���ات مل يتج���اوز 

)679( ملي���ار ري���ال يف الع���ام 2015م ، 

- ارتف���اع عج���ز املوازن���ة  م���ن 349 ملي���ار 
ع���ام 2014م اىل 907 ملي���ار ري���ال ع���ام 
2015م اأي ثالث���ة ا�سع���اف وم���ول باإ�سدار 
نقدي من البن���ك املركزي ادى اىل الزيادة 

 . الت�سخ���م  يف 
- العج���ز الكلي يف املوازنة  بل���غ 850 مليار 

ريال بدون �سرف للرواتب .
م���ن  ارتف���ع  الداخل���ي  الع���ام  الدي���ن   -
)3180( مليار ريال عام 2014م اىل 4872 
ملي���ار ريال ع���ام 2016م ، ويتوقع ان ب�سل 
اىل 6000ملي���ار عام 2017م اأي قد يتجاوز 

حج���م الناجت املحل���ي االجمايل  .
- اأي ان ع���بء الدي���ن ق���د ي�س���ل اىل اكرث 

م���ن 80% من االي���رادات عام 2017م .
- توق���ف امل�س���اريع اخلدمي���ة واالإنتاجية يف 
املجتم���ع يف ظ���ل  معدل منو �س���كاين مرتفع 
يعك����ض نف�سه على خمتلف موؤ�سرات التنمية 

الب�س���رية ول�سنوات قادمه .

 ميزان التعاون اخلارجي :
الن���اجت املحل���ي م���ن النف���ط  - انخفا����ض 
والغاز ترتب علي���ه توقف ال�سادرات منهما 
، وك���ذا االنخفا�ض م���ن ال�س���ادرات الغر 
نفطي���ه ال�س���لعية واخلدمي���ة ق���د ادي���ا اىل 
تراج���ع كبر يف حج���م ال�س���ادرات لي�سل 

.  %70 اىل 
- انخفا�ض حجم اال�س���تثمارات اخلارجية 

بن�سبة %90.
- توق���ف ال�س���حب من القرو����ض اخلارجية 

.
وي�س���كل عام ف���ان االقت�س���اد الوطني فقد 
موارد م���ن النقد االجنبي خالل عام 2015 

م���ا يق���ارب م���ن 7430 ملي���ار دوالر اأي م���ا 
يتج���اوز 40% من موارده من النقد االجنبي 
، وهذا عك�ض نف�س���ه على ميزان املدفوعات 
واحتياطيات البنك املركزي التى انخف�ست 
من )4666(اىل )2098( مليون دوالر عام 
2015م ،والو�سع ا�س���وء يف ظ���ل عدم توفر 

للعام 2016م . البيانات 
مم���ا يعك����ض �سعوب���ة تغطي���ة احتياج���ات 
املجتمع من ال�ساع اال�سا�سية للفرة القادمة 

.

 متوسط دخل الفرد :
املت���اح  الف���رد  دخ���ل  متو�س���ط  انخفا����ض 
احلقيقي  مبع���دل 38% ع���ام 2015م ونحو 
16% ع���ام 2016م ويتوق���ع تراجع���ه ع���ام 
2017م اىل 8% وه���ذا يعن���ي ان دخل الفرد 
ق���د انخف����ض مبعدل 60%ع���ام 2017م عن 

دخل���ه يف ع���ام 2014م .

خط الفقر :
ارتف���ع ن�س���بة ال�س���كان حت���ت خ���ط الفق���ر 
االعلى م���ن 60% عام 2014م اىل مايقارب 

84% ع���ام 2017م .

 معدل البطالة :
واالن�س���طة  االعم���ال  توق���ف  ب�س���بب 
االقت�سادي���ة فقد بلغت البطالة الكاملة من 
نحو 24% ع���ام 2014م اىل ما يتجاوز %50 

ع���ام 2017م .

 مؤشرات اخرى :
هن���اك  االأك���رب:  بالق���در  الفق���راء  يع���اين 
21.2 ملي���ون مين���ي اأو ح���وايل 82 يف املائة 
من ال�س���كان بحاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية 

طارئ���ة؛ ويواجه 14.4 ملي���ون ميني نق�سا 
مزمنا يف االأمن الغذائي وهو ما زاد بن�س���بة 
35 يف املائ���ة من���ذ بداية ال�س���راع؛ ويفتقر 
19.3 مليون ميني اإىل مياه ال�سرب املاأمونة 

اأو خدمات ال�سرف ال�سحي.

خالصة :
حج���م  ت���ربز  املوؤ�س���رات  تل���ك  جمي���ع 
الكارث���ة التي تهدد اال�س���تقرار االقت�سادي 
ذل���ك  و�سي�س���تمر  اليم���ن  واالجتماع���ي يف 
لعدة �س���نوات قادمة اذا مل يوجد حل عاجل 
و�س���ريع لهذا الواقع ال�سيا�سي واالقت�سادي 

. املنهار 
�س���تعتمد االآفاق االقت�سادي���ة واالجتماعية 
يف ع���ام 2017 وم���ا بع���ده اعتمادا �س���ديدا 
عل���ى  �س���ريعة  حت�س���ينات  حتقي���ق  عل���ى 
ال�سعيدين ال�سيا�س���ي واالأمني كي يت�س���نى 
تق���دمي  ويل���زم  االقت�س���اد.  بن���اء  اإع���ادة 
م�س���اعدات االإغاثة وامل�س���اعدات االإن�سانية 
يعان���ون  الذي���ن  الكثري���ن  اإىل  االأ�سا�س���ية 
م���ن ال�س���راع يف امل���دى الق�س���ر. وحت���ى 
يف ف���رة ما بع���د ال�سراع، �س���تعتمد البالد 
اأك���رث من اأي وق���ت م�سى على امل�س���اعدات 
اخلارجي���ة وم�س���اندة املانح���ن للتعايف من 
اآث���ار هذا ال�س���راع واإعادة بن���اء الثقة، مبا 
يف ذلك الثقة يف موؤ�س�ساتها. وُيعد ا�ستعادة 
ال�س���الم واال�س���تقرار ال�سيا�س���ي اأمرا بالغ 
االأهمية للب���دء يف اإعادة االإعمار والت�سدي 
لتحديات احلوكم���ة والتحديات املوؤ�س�س���ية 
واالقت�سادية واالجتماعي���ة والبيئية عميقة 

البالد. اجل���ذور يف 
)امل�س���در :تقري���ر وزارة املالي���ة ال�س���ادر 

عنه���ا يف فرباير ع���ام2017م (

توقعات للتطورات
 االقتصادية والمالية في اليمن للعام 2017م 

أ/ احمد محمد حجر  
الوكيل المساعد لوزارة المالية

     اشـــار التقرير اىل معاناة االقتصاد القومي من االختالالت الكبرية اليت يعيش���ها بس���بب االوضاع السياسية 
واحلرب والعدوان واحلصار على اليمن مما ترتب عليه هشاشة يف االداء الكلي وانعكس على الواقع املالي والنقدي 
فانزلق الواقع االقتصادي اىل الركود التضخمي ، واشار اىل االفرتاضات حمددة لواقع االقتصاد يف ظل استمرار 
احلرب والعدوان واحلصار ، وبذل اجلهود لزيادة حتسني االداء للحكومة وحتسن الية حتصيل االيرادات ،وتنفيذ 
حلول الزمة الس���يولة النقدية وتوفري النقد االجنيب ورس���م سياس���ات لتحقيق االنتعاش االقتصادي ،على الرغم 
م���ن ان النس���يج االقتص���ادي واالجتماعي يف البالد قد اصيب بالش���لل بع���د عامني  من الص���راع وحدث لالقتصاد 

انكماش���ا حادا يف كافة قطاعات االقتصاد الوطين انعك���س ذلك على الناتج احمللي االمجالي واملالية العامة .
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البطاقة السل�عي�ة
بديل عن الراتب مقابل الغذاء

    السكان والتنمية
االإقت�س���ادي  احل�س���ار  ظ���ل  يف   
ال�س���امل املفرو����ض عل���ى اليم���ن منذ 
التدخل الع�س���كري لقوات "التحالف" 
الت���ام  وال�س���لل  2015م،  مار����ض  يف 
حلركة االإنت���اج والتنمية االإقت�سادية، 
وانعكا�س���ات ذلك على املجتمع والفرد 
وم�س���توى الدخ���ل، وجف���اف اخلزينة 
العام���ة للدولة م���ن ال�س���يولة النقدية 
لتغطية نفق���ات مرتبات موظفيها منذ 
اأكرث ع���ام، حتاول حكوم���ة االإنقاذ يف 
�سنع���اء، و�س���ع حل���ول اإداري���ة عملية 
لتحقي���ق اخراق ما يف جدار احل�سار 
التده���ور  ومواجه���ة  االإقت�س���ادي، 
املعي�سي وارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية 
االأ�سا�س���ية، ول���و بب���ث الطماأنين���ة يف 

املوظفن. اأو�س���اط 
سندات

 دين آجلة حكومية :
حكوم���ة  اأق���رت  ال�س���دد،  ه���ذا  ويف 
"البطاق���ة  نظ���ام  و�س���ع  االإنق���اذ 
جدي���د  اإداري  كنظ���ام  ال�س���لعية"، 
حتدي���د  درا�س���ة  الإمكاني���ة  يوؤ�س����ض 
اليمني���ة،  االأ�س���رة  ا�س���تهالك  من���ط 
وينّظ���م العالقة بن امل�س���تهلك وجّتار 
ويوف���ر  االأ�سا�س���ية،  الغذائي���ة  امل���واد 
احتياج���ات موظفي الدول���ة من املواد 
الغذائية االأ�سا�س���ية ب�سندات حكومية 
اآجل���ة )تخ�س���م الحقًا م���ن مرتباتهم 
اأق�س���اط �س���هرية(، وت�سدر ال�سيكات 

/ ال�س���ندات من اجلهات الر�س���مية و 
احلكومية للتجار، الذين �سيتناف�س���ون 
عل���ى تزوي���د املوظف���ن باحتياجاتهم 
م���ن امل���واد الغذائي���ة االأ�سا�س���ية وب�" 
اأف�سل االأ�سعار" قرار نظام "البطاقة 
ال�س���لعية" ي�س���رط لتنفيذها االلتزام 

مببداأ حرية املناف�س���ة ، 
وم���ن خ���الل متابعة جمل���ة )اجلريدة 
االقت�سادي���ة ( لتلك االلي���ة فقد وافق 
جمل����ض الوزراء يف اجتماعه برئا�س���ة 
الدكت���ور عبدالعزي���ز بن حبت���ور على 
م�سروع نظام البطاقة ال�سلعية، لتوفر 
الدول���ة  ملوظف���ي  واخلدم���ات  ال�س���لع 
والقطاع���ن العام واملختل���ط، واملقدم 

م���ن وزير ال�سناع���ة والتجارة.
توف���ر  اإىل  النظ���ام  ويه���دف 
االإحتياج���ات االأ�سا�س���ية للم�س���تهلكن 
م���ن  واحل���د  الدول���ة  موظف���ي  م���ن 
ظاه���رة ال�س���وق ال�س���وداء واالأزم���ات 
املفتعل���ة لل�س���لع الغذائية وكذا اإر�س���اء 
نظ���ام جديد للعالق���ة بن امل�س���تهلك 
واملزود ودرا�س���ة اإمكانية حتديد منط 

اليمني���ة. االأ�س���رة  ا�س���تهالك 
وت�س���تهدف البطاق���ة ال�س���لعية جمي���ع 
موظف���ي الدول���ة يف القطاع���ن العام 
املوؤ�س�س���تن  ومنت�س���بي  واملختل���ط 
الع�سكرية واالأمنية اإ�سافة اإىل اإمكانية 
اإ�س���دار اأنظمة مماثلة لبقي���ة الفئات 
العامل���ة يف القطاع اخلا����ض والتعاون 
وال�س���لطات  وال�س���مكي  الزراع���ي 

املحلي���ة واملنظمات واالحت���ادات غر 
احلكومية.

ووفق���ًا للم�س���روع فاإن احل�س���ول على 
خدم���ات البطاق���ة �س���تكون اختياري���ة 
وي�س���رط لتنفيذه���ا االلت���زام مبب���داأ 
حرية املناف�س���ة من قبل املزودين اأمام 
اجلهات الر�س���مية و�س���رورة االلتزام 
باملو�سف���ات واجل���ودة املعتم���دة؛ فيما 
ت�سم���ن الدول���ة عملي���ة �س���داد قيم���ة 
خدم���ات البطاقة املقدمة م���ن املزود 
للم�س���تهلك وفق���ا ملذك���رة تفاهم توقع 
بن املزود واجلهات امل�ستفيدة بالعملة 

الوطنية.
ال�س���لعية  البطاق���ة  نظ���ام  وي�س���رط 
يف امل���زود الراغ���ب بتوف���ر اخلدم���ة 
الغ���رف  يك���ون ع�س���وا يف احت���اد  اأن 
التجارية وال�سناعية ومن املمار�س���ن 
لن�ساط جتارة ال�سلع االأ�سا�سية ويتمتع 
مب�سداقي���ة عالي���ة وق���درة يف توف���ر 
ال�س���لع املطلوب���ة يف مواعيدها وتقدمي 
الوثائ���ق الثبوتي���ة الدالة على ن�س���اطه 
اإ�ساف���ة اإىل اأن تكون لديه خربة ال تقل 

عن خم����ض �س���نوات يف ه���ذا املجال.
املعاي���ر  امل�س���روع  وينظ���م 
واال�سراطات واآلية ال�سداد وال�سروط 
الواجب توافرها يف املزود واالإجراءات 

واالإداري���ة. التنظيمي���ة 
 ليس حال 

ملشكلة الرواتب :
اح���د  �سال���ح  �س���عيد  حمم���د  وي���رى 

 في ظل الحصار اإلقتصادي 
الشامل َالمفروض على 

اليمن منذ التدخل 
العسكري للعدوان على 

اليمن في مارس 2015م، 
والشلل التام لحركة اإلنتاج 

والتنمية اإلقتصادية، 
وانعكاسات ذلك على 

المجتمع والفرد ومستوى 
الدخل، وجفاف الخزينة 

العامة للدولة من السيولة 
النقدية لتغطية نفقات 
مرتبات موظفيها منذ 

أكثر عام، تحاول حكومة 
اإلنقاذ في صنعاء، وضع 

حلول إدارية عملية لتحقيق 
اختراق ما في جدار الحصار 

اإلقتصادي، ومواجهة 
التدهور المعيشي وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية 
األساسية، ولو ببث 

الطمأنينة في أوساط 
الموظفين.

قضايا
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قضايا

موظف���ي القط���اع الع���ام  اأن البطاق���ة 
ال�س���لعية الت���ي اأعلن���ت عنه���ا حكوم���ة 
الروات���ب  ل���ن حت���ل م�س���كلة  االإنق���اذ 
املتاأخ���ر �سرفه���ا من���ذ ثمانية اأ�س���هر.
اإن�س���انية  اأزم���ة  هن���اك  اأن  واأ�س���اف 
�س���رف  تاأخ���ر  ع���ن  ناجت���ة  كب���رة 
املرتب���ات، حي���ث يق���رب املوظف من 
دخول ال�س���هر التا�س���ع دون اأن يت�س���لم 
مرتبه، وهذا يت�س���بب بكارثة اإن�س���انية 
كب���رة على مالين االأ�س���ر التي تعتمد 

 . املرتبات  عل���ى 
م���ن  ال���ذاري  عل���ى  حمم���د  وي���رى 
موظفي اجله���از احلكومي اإن البطاقة 
ال�س���لعية جترب���ة يتوق���ع له���ا الف�س���ل  
ال �س���يما اأن االإ�س���كال احلقيق���ي ه���و 
مو�سوع ع���دم توفر ال�س���يولة، واأعتقد 
اأنها �س���ت�ساعف امل�س���كلة ولن تخففها  
اأواًل لع���دم اإمكاني���ة تعميمه���ا على كل 
موظفي اليمن، واالأمر االآخر �ست�ساف 
عموالت جديدة ونفقات جديدة، وهذا 

�س���يتحمله املوظف م���ن راتبه .
الكب���رة  االحتياج���ات  اأن  واأ�س���اف 
للموظف جتعله لي����ض بحاجة فقط اإىل 
القمح الذي �س���يتم التعاقد مع التجار 
لتوفره، واإمن���ا بحاجة لتكاليف اأخرى 
منها االيجار والتعليم وال�سحة  اأ�سف 
اإىل ذل���ك هن���اك م�س���كلة التعامل مع 
التجار وعدم قدرتهم على اال�س���تراد 
عمل���ة  اإىل  البطاق���ات  ه���ذه  بتحوي���ل 
�سعبة، وبالتايل �سعوبة اال�ستراد، اإذ 
اإن اأك���رث م���ن 90 يف املائة م���ن الغذاء 

يتم ا�س���تراده من اخلارج . 

حرية املنافسة :
وبح�س���ب ت�سريح���ات ر�س���مية �سادرة 
م���ن وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة، فاإن 

ال�س���لعية"  "البطاق���ة  نظ���ام  ق���رار 
مبب���داأ  االإلت���زام  لتنفيذه���ا  ي�س���رط 
حري���ة املناف�س���ة م���ن قب���ل املزودي���ن 
اأمام اجلهات الر�سمية، وكذا االإلتزام 
باملوا�سف���ات واجل���ودة املعتم���دة، كما 
ي�س���رط النظام عل���ى التاجر الراغب 
بتوفر اخلدم���ة "اأن يك���ون ع�سوًا يف 
احتاد الغ���رف التجاري���ة وال�سناعية، 
ومن املمار�س���ن لن�س���اط جتارة ال�سلع 
االأ�سا�س���ية ويتمتع مب�سداقي���ة عالية، 
وق���درة يف توف���ر ال�س���لع املطلوب���ة يف 
مواعيده���ا، وتق���دمي الوثائ���ق الثبوتية 
الدال���ة عل���ى ن�س���اطه، اإ�ساف���ة اإىل اأن 
تك���ون لدي���ه خ���ربة ال تقل عن خم����ض 

�س���نوات يف ه���ذا املجال".
ومبوج���ب قرار اإنفاذ نظ���ام "البطاقة 
ال�س���لعية"، �س���ت�سمن احلكومة للتجار 
املزودين باخلدمة �سداد قيمة خدمات 
البطاقة املقدمة من املزود للم�ستهلك، 
وفق���ًا ملذكرة تفاه���م توّقع ب���ن املزّود 
واجلهات امل�س���تفيدة بالعملة الوطنية. 
وكان الفت���ًا �س���ماح الق���رار للم�س���تفيد 
من موظفي الدولة باإمكانية احل�سول 
عل���ى اأكرث م���ن بطاقة �س���لعية حمددة 
ال�س���قوف الأكرث من مزود، ومبا يتوافق 
مع م�س���توى الدخل ال�سهري للموظف.

جتاوب التجار
 كان حمدودا:

العلف���ي مدي���ر  خالـــد  وي���رى االخ / 
ع���ام الغرف���ة التجاري���ة ال�سناعية ان 
نتائج االجتماعات م���ع وزير ال�سناعة 
والتج���ار  يف الفرة املا�سية قد متخض 

ع���ن موافق���ة حم���دودة م���ن القط���اع 
التج���اري مم���ا يخل���ق  ماأزق���ًا كبرًا، 
وه���و عدم اإقبال التجار للتناف����ض على 
املزاد املعلن من قبل احلكومة من اأجل 
التعاقد معها ومتويل املوظفن بال�س���لع 
الغذائية، ذل���ك الأن احلكومة اأ�سا�س���ًا 

�س���تدفع لهوؤالء التج���ار باالآجل.
املسواة بني 

فئات املوظفني :
فيم���ا اأك���د من���ذر ال�س���رجبي القائ���م 
باأعم���ال وكيل وزارة ال�سناعة ل�س���ئون 
جماني���ة  عل���ى  الداخلي���ة  التج���ارة 
دف���ع  �سح���ة  وال  ال�س���لعية  البطاق���ة 
مبالغ مالي���ة مقابل احل�س���ول عليها،  
اإىل  ته���دف  ال�س���لعية  البطاق���ة  وان 
توف���ر حاج���ة املوظف���ن م���ن ال�س���لع 
واأو�سح  اأوىل،  اال�س���تهالكية كمرحل���ة 
ان نظام الق�سائم ان يتيح للموظف ان 
يت�س���وق يف املحالت اأو ال�س���وبر ماركت 
الت���ي تتبع التاج���ر املتعاقد معه وكاأنك 
ت�س���ري نقدا مبعنى ان املوظف عندما 
ي�س���ل اإىل الكا�س���ر يعطيه الق�س���يمة 
فيق���وم بخ�س���م املبل���غ الذي ه���و ثمن 
ال�س���لع امل�س���راة من خالل الق�س���ائم 
 30000 اأو  األ���ف   10 اأو   3000 فئ���ات 
واأكرث ح�س���ب �س���قف الرات���ب وهذا ما 
عمل���ت ب���ه وزارة ال�سناع���ة والتجارة 
بالن�س���بة ملوظفيه���ا، واأ�س���اف: كمثال 
تو�سيحي فقد قمنا يف وزارة ال�سناعة 
والتجارة باعتماد الن�س���بة امل�سموح بها 
للموظ���ف ح�س���ب الدرج���ات الوظيفية 

 %40 الرابع���ة  اإىل  االأوىل  الدرج���ة 
من الراتب ومن اخلام�س���ة اإىل الثامنة 
60% ومن التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة 
70% ومن اخلام�سة ع�سر حتى الدرجة 
الع�س���رين 80% من الرات���ب واعتمدنا 
هذه الن�س���ب التي ارتفع���ت كلما نزلنا 
يف درجات ال�س���لم الوظيفي كي نقرب 
الهام����ض بن اأ�سحاب الدرجات العليا 
والدنيا ومبراجعة ح�س���ابية �س���تجد اأن 
اجلمي���ع مت�س���اوون 40% حا�س���ل على 
40 الف و�ساحب ن�سبة ال�80 % حا�سل 
عل���ى 35 ال���ف ريال وهذا كي ي�س���تفيد 

. اجلميع 
ف���اإن  اقت�سادي���ن،  خ���رباء  وح�س���ب 
هذا م�سروع احتكاري ويعد اأي�سًا الغيًا 
لق���رارات اجلمهوري���ة اخلا�سة بحرية 
ال�س���وق املفتوح واملوقع���ة عليها اليمن، 
و�س���يوؤدي اإىل االقت�س���ار عل���ى بع����ض 
التج���ار دون جت���ار، وه���و م���ا �س���ي�سر 

االآخرين". مب�سال���ح 
تتطل���ب  "البطاق���ة  اأن  اإىل  واأ�س���اروا 
وجود عدد من املزودين يف كل مديرية 
املقارن���ة  امل�س���تهلك  ي�س���تطيع  حت���ى 
واملفا�سل���ة ب���ن ال�س���لع، لك���ن ح�س���ر 
املزودين بعدد اأقل يعني عملية احتكار 

ل���ن يخ�سع له���ا املوظفون".
ولفت اخل���رباء اإىل غي���اب دور الهيئة 
والت���ي  للمقايي����ض واجل���ودة،  العام���ة 
يفر����ض اأن تكون ال�سامن وامل�س���رف 
على توفر ال�س���روط يف ال�س���لع، وهو ما 
يع���د عماًل خمالف���ًا وي�سر بامل�س���تهلك 

االأوىل". بالدرج���ة 
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 في ظل العام الثالث للعدوان

توفر السلع 
يف السوق احمللية :

 - �س��اري  احم��د  :فاي��ز  االخ  حت��دث 
ع�س��و جلن��ة التج��ارة يف االحت��اد الع��ام 
للغ��رف التجاري��ة - ان ال�س��لع متوف��رة 
بن�س��بة  )80-100%( م��ن االحتياج��ات 
ال�سروري��ة ويع��ود الف�س��ل يف ذل��ك اىل 
دور القط��اع اخلا���ض املحل��ي ، ويتحم��ل 
امل�س��ئولية يف ه��ذا اجلان��ب حي��ث عم��ل 
عل��ى توف��ر تل��ك ال�س��لع ب�س��كل منظ��م 
عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف الت��ى مت��ر بها 

بالدن��ا .
تهريب السلع 

العدي��د  ان��ه توج��د  وي��رى االخ غ��ازي  
كب��رة  ب�س��ورة  املهرب��ة  ال�س��لع  م��ن 
وملحوظ��ة مم��ا يك��ون ل��ه انعكا���ض �س��لبي 
اود  وهن��ا   ، اليمن��ي  االقت�س��اد  عل��ى 
كب��رة  خماط��ر  وج��ود  عل��ى  التاأكي��د 
نتيج��ة لتهري��ب ال�س��لع وخا�س��ة االدوي��ة 
الت��ى لها اثر مبا�س��ر عل��ى املر�سى وعليه 
يجب الت�سدي لهذه الظاهرة مب�س��ئولية 

وح��زم م��ن قب��ل اجله��ات املعني��ة .
معوقات االسترياد 

اه��م  م��ن  ان  �س��اري  فاي��ز  االخ  وي��رى 
معوق��ات اال�س��تراد ال��ر تواج��ه التاج��ر 

ه��ذا الع��ام 
 ، االجنبي��ة  العمل��ة  توف��ر  -ع��دم 
فت��ح االعتم��ادات  الق��درة عل��ى  وع��دم 
قيم��ة  وتده��ور   ، للخ��ارج  والتحوي��الت 

الري��ال ام��ام ا�س��عار العم��الت االجنبي��ة 
،ارتف��اع تكالي��ف النق��ل والتام��ن عل��ى 
الب�سائ��ع وال�س��لع امل�س��توردة ، وك��ذا عدم 
�س��رعة  عل��ى  الداخلي��ة  املوان��ئ  ق��درة 
التفري��غ وتق��دمي الت�س��هيالت املنا�س��بة 
الر�س��وم  ،وزي��ادة  التجاري��ة  للحرك��ة 
مداخ��ل  يف  واملوردي��ن  املوزع��ن  عل��ى 

. املحافظ��ات 
خصوصية 

الشهر الكريم 
كم��ا ياأم��ل االخ فاي��ز �س��اري ان ي��زداد 
رم�س��ان  �س��هر  يف  الت�س��ويقي  ان�س��اط 
املبارك من خالل اقامة املعار�ض لل�سهر 
الكرمي والعيد والتناف���ض يف اال�س��عار مبا 

يخ��دم املواط��ن . 
عبادي ..التاجر االن ..
جياهد لتوفري السلع 

نائ��ب   - عب��ادي  حمم��د  االخ  حت��دث 
رئي���ض جلن��ة التج��ارة يف االحت��اد الع��ام 
حم��الت  �ساح��ب   - التجاري��ة  للغ��رف 
عب��ادي التجاري��ة ب��ان التاج��ر يجاه��د 
لك��ي يوف��ر ال�س��لع ويبيعه��ا يف رم�س��ان 
ارباح��ا  في��ه  يحق��ق  مو�س��ما  باعتب��اره 
ت�ساعده على ال�سمود بقية العام خا�سة 
يف ه��ذه الظ��روف الت��ي مت��ر به��ا بالدنا .
وي��رى االخ /عب��ادي ب��ان ال�س��وق اليمني��ة 
�سهلة ويدخلها كل انواع الب�سائع املهربه  
وا�س��هل م��ن دخ��ول الب�سائ��ع الر�س��مية 
واملجمرك��ة ،الن التاج��ر يواج��ه العدي��د 
، يف ظ��ل  اال�س��تراد  املعوق��ات يف  م��ن 

والع��دوان  واحل��رب  احل�س��ار  ظ��روف 
عل��ى اليم��ن .

االستعداد املبكر
 لتوفري السلع الرمضانية :

لتلبي��ة  مبك��ر  ا�س��تعداد  يوج��د  كم��ا 
احتياجات ال�س��وق من ال�س��لع واخلدمات 
ولكن تكمن امل�س��كلة يف القدوة ال�س��رائية 
للمواطنن الذين يعجز حاليا عن �سراء 
احتياجاته��م ال�سروري��ة  ، وع��دم �سرف 
املرتب��ات ونام��ل م��ن اجله��ات احلكومي��ة 
و�س��رف  املوظف��ن  ظ��روف  مراع��اة 

رواتبه��م خا�س��ة يف رم�س��ان .
التاجر اليمين

 اول من تاجر يف العامل:
والتج��ارة  اخل��ر  بل��د  ه��ي  بالدن��ا  ان 
ج��اب  م��ن  اول  ه��و  اليمن��ي  واملواط��ن 
الع��امل لتج��ار البخ��ور وال�س��لع وخا�س��ة 
كل  يطلب��ه  م��ازال  ال��ذي  اليمن��ي  ال��ن 
الع��امل ، وال نحت��اج اال ان��ت وا�س��تقرار 
حت��ى ي�س��تطيع املواط��ن ان ينعم بخرات 

اليم��ن .
مركز السوداني

  يف شارع التحرير :
ح��ول  وق��د  باحل��رب  تاأث��ر  اإن��ه  ي��رى 
ب�ساعت��ه اىل جت��ارة الطاق��ة ال�سم�س��ية 
ب��دال م��ن االدوات الكهربائية يف ال�س��ابق 
ان  يف  ويام��ل   ، االو�س��اع  ه��ذه  ب�س��ب 
تتح�س��ن مبيعات��ه خ��الل �س��هر رم�س��ان 

املب��ارك 
السدعي صاحب

 حمالت العطور يف شارع هايل : 
االي��ام  يف  املبيع��ات  ت��زداد  ان  نام��ل 
القادم��ة عل��ى الرغ��م من ظروف النا���ض 
و�سعوب��ة توف��ر ال�س��يولة لديه��م ، ولرمب��ا 
ياأتي �سهر رم�سان وقد �سرفت املرتبات 
�س��راء  م��ن  املوظف��ون  ي�س��تطيع  لك��ي 
احتياجاته��م له��ذا ال�س��هر واالنف��اق على 

اوالده��م .
صاحب املدر

 يف صنعاء القدمية :
�س��هر  يف  مبيعات��ه  ت��زدار  ان��ه  يوؤك��د 
املنزلي��ة  االواين  وان  ال�س��يما  رم�س��ان 
ي��زداد الطل��ب علي��ه يف �س��هر رم�س��ان.

سوق املالبس
 يف صنعاء القدمية :

يوؤك��د �ساح��ب املح��ل ان حرك��ة النا���ض 
كب��رة ومزدحم��ة ولك��ن �سع��ف الق��وة 
ال�س��راء حتعله��م يات��ون فق��ط للمبايع��ة 
�س��هر  رم�س��ان  �س��هر  يك��ون  ان  ونام��ل 
ال�س��يولة  تتوف��ر  وان  والربك��ة  اخل��ر 

املبيع��ات . وزي��ادة  ال�س��وق  لتحري��ك 

زحمة يف اال�سواق .. وب�سائع متوفرة ..وم�ساجد 
عامرة باالإميان ..وكفاف وقلة دخل 

رمضان ..ظاهرة 
سنوية تتجدد

سوق

الجريدة االقتصادية : المحرر

فايز امحد ساري حممد عبادي
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منوعات رمضانية 

من فضائل 
شهر رمضان 

        ومــن هــذه الفضائــل والخصائص 
رمضــان  شــهر  بهــا  اختــص  التــى 
ــره مــن الشــهور مــا  ــارك عــن غي المب

ــى :  يل
شهر رمضان

 تفتح فيه أبواب اجلنة :
ع��ن اأن���ض ر�س��ي اهلل عن��ه اأن النب��ي �سل��ى 
اهلل عليه و�س��لم قال : " هذا �س��هر رم�سان 
جاءك��م تفت��ح في��ه اأب��واب اجلن��ة وتغل��ق في��ه 

اأب��واب الن��ار وت�سل�س��ل فيه ال�س��ياطن "0 
  فضل أول ليلة 
يف صيام رمضان :

ع��ن اأب��ي هري��رة ر�س��ي اهلل عن��ه اأن النب��ي 
�سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم ق��ال :" اإذا كان اأول 
ليل��ة م��ن �س��هر رم�س��ان �سف��دت ال�س��ياطن 
وم��ردة اجل��ن ، وغلق��ت اأب��واب الن��ار فل��م 
يفت��ح منه��ا باب ، وفتحت اأبواب اجلنة فلم 
يغل��ق منه��ا ب��اب ، وين��ادى من��اد كل ليلة : يا 
باغ��ي اخل��ر اأقب��ل ويا باغي ال�س��ر اأق�سر ، 

وهلل عتق��اء م��ن الن��ار وذل��ك كل ليل��ة " .
ل��ه  تفت��ح  رم�س��ان  يف  ال�سي��ام   -3  

اأب��واب اجلن��ة وتغل��ق اأب��واب الن��ار وت�سف��د 
: ال�س��ياطن 

اأن  اأب��ي هري��رة ر�س��ي اهلل عن��ه      ع��ن 
النب��ي �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم ق��ال: " اإذا 
دخ��ل �س��هر رم�س��ان فتح��ت اأب��واب اجلن��ة 
وغلق��ت اأب��واب جهن��م و�سل�س��لت ال�س��ياطن 

. "
   شهر رمضان وصيامه

 يكفر الذنوب:
اأن   ، عن��ه  اهلل  ر�س��ي  هري��رة  اأب��ي  ع��ن 
كان  و�س��لم  علي��ه  اهلل  �سل��ى  اهلل  ر�س��ول 
يق��ول "ال�سل��واُت اخلم���ُض ، واجلمع��ُة اإىل 
راُت  اجلمع��ِة ، ورم�س��اُن اإىل رم�ساَن ، مكفِّ

م��ا بينه��نَّ اإذا اجَتَن��َب الكبائ��ر" 0
  العمرة فى رمضان

 ثوابها مضاعف:
تع��اىل  اهلل  ر�س��ي  عبا���ض  اب��ن  ع��ن       
عنهما قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
��ًة"0 و�س��لم "ُعم��رة يف رم�س��ان تع��دل َحجَّ

وم��ن ف�سائ��ل رم�س��ان وخ�سائ�س��ه ن��زول 
الق��راآن الكرمي فيه :

��ِذَي  ��اَن الَّ ق��ال اهلل تع��اىل : )�َس��ْهُر َرَم�سَ

َن  َناٍت مِّ ا���ِض َوَبيِّ لنَّ اأُن��ِزَل ِفي��ِه اْلُق��ْراآُن ُه��ًدى لِّ
��ْهَر  اْلُه��َدى َواْلُفْرَق��اِن َفَم��ن �َس��ِهَد ِمنُك��ُم ال�سَّ
��ا اأَْو َعَل��ى �َس��َفٍر  ْم��ُه َوَم��ن َكاَن َمِري�سً َفْلَي�سُ
ُ ِبُك��ُم اْلُي�ْس��َر  ��اٍم اأَُخ��َر ُيِري��ُد اهللَّ يَّ ��ْن اأَ ٌة مِّ َفِع��دَّ
َة  اْلِع��دَّ َوِلُتْكِمُل��وْا  اْلُع�ْس��َر  ِبُك��ُم  ُيِري��ُد  َواَل 
َوَلَعلَُّك��ْم  َهَداُك��ْم  َم��ا  َعَل��ى   َ اهللَّ وْا  ُ َوِلُتَك��ربِّ

. َت�ْس��ُكُروَن( 
 ومن فضائل رمضان وخصائصه

 ليلة القدر اليت هي خري من ألف 
شهر:

نَزْلَن��اُه يِف َلْيَل��ِة اْلَق��ْدِر  ��ا اأَ ق��ال تع��اىل : اإِنَّ
)1( َوَم��ا اأَْدَراَك َم��ا َلْيَل��ُة اْلَق��ْدِر )2( َلْيَل��ُة 
ُل  َتَن��زَّ �َس��ْهٍر )3(  اأَْل��ِف  ��ْن  مِّ َخ��ْرٌ  اْلَق��ْدِر 
��ن ُكلِّ  ِه��م مِّ وُح ِفيَه��ا ِب��اإِْذِن َربِّ امْلَالِئَك��ُة َوال��رُّ
��ى َمْطَل��ِع اْلَفْج��ِر  اأَْم��ٍر )4( �َس��الٌم ِه��َي َحتَّ

.  )5(
من فضائله وخصائصه 

صالة الرتاويح : 
     اأجم��ع امل�س��لمون عل��ى �س��نية قي��ام لي��ايل 
رم�س��ان ، وق��د ذكر النووي اأن املراد بقيام 
رم�س��ان �س��الة الراوي��ح يعني اأن��ه يح�سل 

املق�س��ود م��ن القيام ب�سالة الراويح.

     ع��ن اأب��ي هري��رة اأن ر�س��ول اهلل �سل��ى 
اهلل علي��ه و�س��لم ق��ال : " م��ن ق��ام رم�س��ان 
اإميان��ا واحت�س��ابا ، غف��ر ل��ه م��ا تق��دم م��ن 

ذنب��ه "0
 ومن فضائله 

وخصائصه االعتكاف :
زوج   -  ، عنه��ا  اهلل  ر�س��ي  عائ�س��ة  ع��ن   
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم - : " اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�س��لم ، كان يعتكف الع�س��ر 
االأواخ��ر م��ن رم�س��ان حت��ى توف��اه اهلل ، ث��م 

اعتك��ف اأزواج��ه م��ن بعده "
 أن شهر رمضان شهر

 اجلود ومدارسة القرآن :
ر�س��ول  كان   "  : ق��ال   ، عبا���ض  اب��ن  ع��ن 
اهلل �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم اأج��ود النا���ض 
، وكان اأج��ود م��ا يك��ون يف رم�س��ان ح��ن 
يلق��اه جربي��ل ، وكان يلق��اه يف كل ليل��ة م��ن 
رم�س��ان فيدار�س��ه الق��راآن ، فلر�س��ول اهلل 
�سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم اأج��ود باخل��ر م��ن 

الري��ح املر�س��لة".

 اأ   -  اأن ال�س��وم و�س��يلة اإىل �س��كر النعم��ة  ،  اإذ 
هو كف النف���ض عن االأكل وال�س��رب واجلماع 
 ،  واإنه��ا م��ن اأج��ل النع��م واأعاله��ا  ،  واالمتناع 
عنه��ا زمان��ا معتربا يعرف قدرها  ،  اإذ النعم 
جمهولة  ،  فاإذا فقدت عرفت  ،  فيحمله ذلك 
عل��ى ق�س��اء حقه��ا بال�س��كر  ،  و�س��كر النع��م 
فر���ض عق��ال و�س��رعا  ،  واإلي��ه اأ�س��ار ال��رب 
�س��بحانه وتع��اىل   بقول��ه يف اآي��ة ال�سي��ام  :  

 )ولعلك��م ت�س��كرون (  
 ب   -  اأن ال�س��وم و�س��يلة اإىل التق��وى  ،  الأن��ه 
اإذا انق��ادت نف���ض لالمتن��اع ع��ن احل��الل 

طمع��ا يف مر�س��اة اهلل تع��اىل  ،  وخوف��ا م��ن 
األي��م عقاب��ه  ،  ف��اأوىل اأن تنق��اد لالمتن��اع ع��ن 
احل��رام  ،  ف��كان ال�سوم �س��ببا التقاء حمارم 
وقع��ت  واإلي��ه  فر���ض  ،   واإن��ه  تع��اىل  ،   اهلل 
االإ�س��ارة بقول��ه تع��اىل يف اآخ��ر اآي��ة ال�س��وم 

 )لعلك��م تتق��ون  (  
وك�س��ر  الطب��ع  قه��ر  ال�س��وم  يف  اأن   ج   -  
متن��ت  �س��بعت  اإذا  النف���ض  الأن  ال�س��هوة  ،  
ال�س��هوات  ،  واإذا جاع��ت امتنع��ت عم��ا ته��وى 
 ،  ولذا قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  :   )يا 
مع�س��ر ال�س��باب  :  م��ن ا�س��تطاع منك��م الب��اءة 

فليت��زوج    فاإن��ه اأغ���ض للب�س��ر  ،  واأح�س��ن 
للف��رج  ،  وم��ن مل ي�س��تطع فعلي��ه بال�س��وم  ،  
فاإن��ه ل��ه وج��اء  (  ف��كان ال�س��وم ذريع��ة اإىل 

االمتن��اع ع��ن املعا�س��ي
 د   -  اأن ال�س��وم موج��ب للرحم��ة والعط��ف 
عل��ى امل�س��اكن  ،  ف��اإن ال�سائ��م اإذا ذاق اأمل 
اجل��وع يف بع���ض االأوق��ات  ،  ذك��ر م��ن ه��ذا 
حاله يف جميع االأوقات  ،  فت�س��ارع اإليه الرقة 
عليه  ،  والرحمة به  ،  باالإح�س��ان اإليه  ،  فينال 
بذل��ك م��ا عن��د اهلل تعاىل من ح�س��ن اجلزاء 
 ه   -  يف ال�س��وم موافق��ة الفق��راء  ،  بتحم��ل 

م��ا يتحمل��ون اأحيان��ا  ،  ويف ذل��ك رف��ع حال��ه 
عن��د اهلل تع��اىل  .  

ف��اإن  لل�س��يطان  ،   قه��ر  ال�س��وم  يف   و   -  
و�س��يلته اإىل االإ�س��الل واالإغ��واء  :  ال�س��هوات 
 ،  واإمن��ا تق��وى ال�س��هوات ب��االأكل وال�س��رب  ،  
ولذل��ك ج��اء يف حدي��ث �سفي��ة ر�س��ي اهلل 
عنها قوله  -  عليه ال�سالة وال�سالم  -   :  )اإن 
ال�سيطان ليجري من ابن اآدم جمرى الدم  ،  

ف�سيق��وا جماري��ه باجل��وع  (   .  

الحكمة من تشريع صوم رمضان





تأمين

مفاهيم التأمين على 
المركبات في 

اليمن

 وثيقة التأمني
 الشامل املتعلقة باملركبات:

يوج��د  الوثائ��ق  ه��ذه  مث��ل  يف 
يتعل��ق  االأول  اجل��زء  جزئ��ن، 
املركب��ة  بقائ��د  املتعلق��ة  باالأ�س��رار 
 والركاب االآخرين واالأ�سرار املتعلقة 
باملركب��ة ذاته��ا )يغط��ي املركب��ة �سد 
احلري��ق وال�س��رقة  اإ�ساف��ة للح��وادث 
العر�سي��ة( ، يف ح��ن يتعل��ق اجل��زء 
الث��اين بتغطي��ة م�س��وؤولية املوؤم��ن ل��ه 
جت��اه  الغر)املمتلكات واالأ�س��خا�ض( 
ح��ادث  وق��وع  حال��ة  يف   : مث��ال   .
ملركبت��ن ف��اإن وثيقة التاأمن  ال�س��امل 
تغط��ي جمي��ع االأ�س��رار الت��ي ت�س��ببت 
به��ا اأو وقع��ت علي��ك وتق��وم ال�س��ركة 
اإ�س��الح  جمي��ع  تكالي��ف  بدف��ع 
�س��يارتك واإ�سالح وتعوي�ض االأ�سرار 
لالأط��راف االأخ��رى الت��ي ت�س��ببت بها 

وكن��ت  م�س��ئواًل عنه��ا. 
تاأم��ن  برنام��ج  تو�س��يع  وميك��ن     
املركبة ال�س��امل مقابل ق�س��ط اإ�سايف 

بحي��ث ي�س��مل التغطي��ات  التالي��ة : 
بديل��ة  مركب��ة  ا�س��تئجار  اأ- 
للموؤم��ن اأثن��اء ف��رة اإ�س��الح املركب��ة 

املت�س��ررة. 
عل��ى  امل�س��اعدة  خدم��ة  ب- 

 . ي��ق لطر ا
ج- خدم��ة اإ�س��الح املركب��ة التالف��ة 

يف الوكال��ة اأو اإحدى الور���ض. 
 

باأم��ور  االلت��زام  ذل��ك  ،ويتطل��ب 
الواج��ب االنتب��اه له��ا عن��د �س��رائك 
تاأم��ن  يف  ال�س��امل  التاأم��ن  وثيق��ة 

: وه��ي  املركب��ات 
حدود التغطية:

اإن مبل��غ التغطي��ة ال��وارد يف الوثيق��ة 
اأو القيم��ة ال�س��وقية للمركب��ة وق��ت 
وق��وع احل��ادث اأيهم��ا اأقل  متثل احلد 
االأق�س��ى مل�س��وؤولية �س��ركة التاأم��ن 
عل��ى  فاحر���ض  التعوي���ض،  ع��ن 
اإب��الغ ال�س��ركة  بالقيم��ة التقديري��ة 
احلقيقي��ة ملركبت��ك عن��د التاأم��ن، 
وعند كل جتديد لوثيقة التاأمن دون 
زي��ادة اأو نق�س��ان  الأن وثيق��ة التاأم��ن 

وثيق��ة تعوي���ض ولي�س��ت اإث��راء.
 

 نسبة االستهالك:
يت��م  الت��ي  اال�س��تهالك  فك��رة  اإن 
مو�س��وع  ال�س��يء  عل��ى  تطبيقه��ا 
التاأم��ن ترج��ع يف االأ�سا���ض اإىل  مبداأ 
التعوي���ض وال��ذي يه��دف اإىل و�س��ع 
املوؤَم��ن ل��ه يف نف���ض املرك��ز امل��ايل 
الذي كان عليه  قبل حتقق اخل�سارة، 
ب�س��كل  ت�س��تخدم  الطريق��ة  وه��ذه 
التاأم��ن  �س��ركات  قب��ل  م��ن  وا�س��ع 

كو�س��يلة  للتعوي���ض ع��ن القيم��ة 
الفعلي��ة لل�س��رر املتحق��ق 

من جراء اخل�س��ارة 
 ، ة ملغط��ا ا

العم��ر  بع��ن  االعتب��ار  االأخ��ذ  م��ع 
االفرا�س��ي لقطع الغيار امل�س��تهلكة. 
مث��ال: اإذا تعر�س��ت �س��يارة حل��ادث 
بالكام��ل  ال�س��يارة  تل��ف  اأدى  اإىل 
بع��د م�س��ي �س��تة اأ�س��هر م��ن التاأم��ن، 
ال�س��يارة   100.000  قيم��ة  وكان��ت 
ري��ال عند �س��راء وثيق��ة التاأمن، فاإن 
�س��ركة التاأم��ن ل��ن تق��وم بتعوي���ض 
املوؤم��ن ل��ه  ع��ن كام��ال ملبل��غ، واإمن��ا 
ا�س��تهالك  مبل��غ  تخ�س��م  �س��وف 

ال�س��يارة ع��ن ف��رة �س��تة اأ�س��هر. 

خصم عدم التقدم مبطالبة:
التاأم��ن  �س��ركات  بع���ض  متن��ح 
املوؤم��ن ل��ه )مال��ك املركب��ة( خ�سم��ًا 
التق��دم  ع��دم  ب�"خ�س��م  ي�س��مى 
تخفي���ض  مبوجب��ه  يت��م   مبطالب��ة" 
ق�س��ط التاأم��ن لل�س��نة القادم��ة نظرًا 
مبطالب��ة  ل��ه  املوؤم��ن  تق��دم  لع��دم 
التاأم��ن وخل��و �س��جله م��ن   ل�س��ركة 
التاأميني��ة  ال�س��نة  احل��وادث خ��الل 

ب��اب  م��ن  ذل��ك  ويع��د  ال�س��ابقة، 
 ت�س��جيع ال�س��ائقن على عدم ارتكاب 
احل��وادث املروري��ة، وباملقاب��ل تق��وم 
بع���ض �س��ركات  التاأم��ن برف��ع ق�س��ط 
التاأم��ن لل�س��نة التاأميني��ة اجلدي��دة 
يف ح��ال تق��دم املوؤم��ن ل��ه مبطالب��ة 
ال�س��نة  خ��الل  ل�س��ركة  التاأم��ن 

 . ال�س��ابقة  التاأميني��ة 

ومن اهم املستندات
 املؤيدة للمطالبة يف تأمني 

املركبات :
�س��ريان  امل�س��تندات  ه��ذه  ت�س��مل 
التغطي��ة التاأميني��ة ومالب�س��ات وق��وع 
احل��دث النا�س��ئة عنه تل��ك املطالبة، 
كم��ا ت�س��مل م�س��تندات اأخ��رى مث��ل 
واأي��ة  امل��رور  م��ن  احل��ادث  تقري��ر 
م�س��تندات اأ�سلي��ة اأخ��رى ق��د تطلبها 

ال�س��ركة وم��ن �سمنه��ا م��ا يل��ي:
 - رخ�سة ال�سر.

ملكي��ة(  )وثيق��ة  ا�س��تمارة   -  
رة. ل�س��يا ا

 - وثيقة التاأمن.

  وثيق��ة التأم��ني اإللزام��ي ه��ي ال��يت تغط��ي األضرار اليت 
تس��ببها مركبت��ك للغ��ري )األش��خاص واملمتل��كات(، وه��ذه 
الوثيق��ة ال تغط��ي األض��رار ال��يت تلح��ق مبركبت��ك أو 
تلح��ق ب��ك عن��د قي��ادة املركب��ة. مث��ال : عن��د وق��وع ح��ادث 
تكون أنت املتس��بب فيه وبنس��بة 100% ستعوض شركة 
التأم��ني املتض��رر ع��ن مجي��ع األض��رار ال��يت تس��ببت به��ا 
لغ��ريك ول��ن تدف��ع الش��ركة أي تعوي��ض لق��اء األض��رار 

ال��يت وقع��ت ل��ك أو ملركبت��ك.
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القرصنة  البحرية
و التأمين 2-2

 Marine البضائع  تأمني  يف   : أواًل 
:  Cargo Insurance

التاأمن  اأ�سواق  معظم  يف  �سائع  هو  كما 
عقود  لن�سو�ض  ا�ستخدامها  العامل  يف 
مكتتبي  جممع  عن  ال�سادرة  التاأمن 
الثالثة  ال�سروط  وباأ�سكال  بلندن  التاأمن 
يف  ت�سميتها  جرى  والتي   –  A,B & C
اجتهادًا  العربية  التاأمن  ا�سواق  بع�ض 
بالعربية  وتقابلها  املعهدية  بال�سروط 

ال�سروط )اأ( ، )ب( و)ج( .
هي   :)Clause )Aأو )اأ(  ال�سروط 
ما   )All Risks(خطار االأ  كل  تغطي 
ن�ض  يف  �سراحة  م�ستثنى  هو  ما  عدا 
العقد، وبالتايل فان خطر القر�سنة يبقى 
باالإر�سالية  يتعلق  ملا  التغطية  يف  م�سمواًل 
يف  �سراحة  يرد  مامل  بالعقد  املوؤمنة 
الن�ض  و�سمن ال�سروط  ما يخالف ذلك 
ويبن باأن االأ�سرار واخل�سائر الناجتة عن 
من  م�ستثناة  القر�سنة  خطر  اأو  اخطار 

ولالإي�ساح  اأنه  علما   ، التاأمينية  التغطية 
هنا فان ذكر القر�سنة �سراحة كا�ستثناء 
�سركة  قررت  حال  يف  التاأمن   عقد  يف 
التاأمن عدم تغطيتها وااللتزام باخل�سائر 
الناجتة عنها ملا يخ�ض االإر�سالية املوؤمنة 
اأمر �سروري الأنه ملن اخلطاأ اجل�سيم  هو 
م�سمولة  غر  القر�سنة  باأن  نقول  اأن 
النقل  اأخطار  لكافة  التاأميني  العقد  يف 
�سراحة  غياب  يف  غر  ال  فقط  البحري 

اال�ستثناء وو�سوحه .
 :)Clauses (B&C)وج )ب  ال�سروط 
التاأمن  عقود  من  النوعن  هذين  يف 
خطر  يخ�ض  ملا  فيهما  لالجتهاد  الجمال 
كخطر  ذكرها  لعدم  نظرا  القر�سنة 
م�سمول بالتغطية �سمن االأخطار امل�سماة 
مبوجب هذين النوعن من �سروط التاأمن 
االأخطار  ت�سمى    )B(اأو )ب(  فال�سروط 

املغطاة على ال�سكل التايل :
- احلريق اأو االنفجار .

اأو  ال�سفينة  انقالب  او  غرق  اأو  جنوح   -
املركب .

- انقالب و�سيلة النقل الربي اأو خروجها 
عن الق�سبان احلديدية .

اأو املركب  ال�سفينة  او احتكاك  - ت�سادم 
عدا  خارجي  ج�سم  باأي  النقل  و�سيلة  اأو 

املاء .
- تفريغ الب�ساعة يف ميناء اغاثة .

- الت�سحية يف اخل�سارة العامة ) العوارية 
العامة (. 

االأمواج  اكت�ساح  اأو  البحر  يف  الرمي   -
ل�سطح ال�سفينة اأو املركب .

النهر  اأو  البحرة  اأو  البحر  - دخول مياه 
اىل ال�سفينة اأو املركب اأو و�سيلة النقل اأو 

احلاوية اأو ال�ساحنة اأو مكان التخزين .
- اخل�سارة الكلية الأي طرد يفقد ب�سقوطه 
اأثناء  ب�سقوطه  اأو  ال�سفينة  منت  على  من 
اأو  ال�سفينة  من  التفريغ  اأو  على  التحميل 

املركب .
من  اأو�سع  هي  عادة  التغطية  هذه  اأن 
اأن  اأو )C) حيث  التغطية بال�سروط )ج( 
هذه االأخرة تغطي كافة االأخطار امل�سماة 

يف ال�سروط )ب(اأو )B ( ماعدا :
اأو  ال�سفينة  ل�سطح  االأمواج  اكت�ساح   -

املركب .
النهر  اأو  البحرة  اأو  البحر  - دخول مياه 
اىل ال�سفينة اأو املركب اأو و�سيلة النقل اأو 

احلاوية اأو ال�ساحنة اأو مكان التخزين .
- اخل�سارة الكلية الأي طرد يفقد ب�سقوطه 
اأثناء  ب�سقوطه  اأو  ال�سفينة  منت  على  من 
اأو  ال�سفينة  من  التفريغ  اأو  على  التحميل 

املركب ...
وهكذا جند الأن هذين النوعن من العقود 
القر�سنة  ذكر  على  منهما  اي  يف  يرد  مل 
كخطر م�سمول بالتاأمن وبالتايل فهو غر 

مغطى .

ثانيًا- يف تأمني جسم السفينة 
أو كما يسميها البعض هيكل 

 Hull & السفينة مع حمركاتها
 : Machinery

قبل  من  املو�سوعة  التاأمن  �سروط  ان 
وملا  عمومًا  بلندن  التاأمن  مكتتبي  جممع 
 ، ال�سفينة  ج�سم  على  بالتاأمن  يت�سل 
م�سمواًل  خطرًا   ، القر�سنة  خطر  تعترب 
�سراحة  ال�سروط   تن�ض  كما  بالتغطية  
�سمن   من  هي  القر�سنة  اأن  على 
بالتاأمن  امل�سمولة  و  امل�سماة  االأخطار 
بالن�سبة  اأي�سًا  االأمر  عليه  ماجرى  وهذا 
باأن جميع  ،علمًا  اأي�سًا  االأمريكي  للمجمع 
مع  متوافقة  تكون  اأن  يجب  التاأمن  عقود 
انكلرا  ففي   ، للتاأمن  الناظمة  القوانن 
لعام  البحري  التاأمن  قانون  جاء  مثاًل 
القر�سنة  خطر  باأن  الذكر  اىل   1906
 ، بالتاأمن  امل�سمولة  االأخطار  �سمن  هو 
كم�سر  االأخرى  الدول  بع�ض  باأن  علمًا 
خطر  ورد  حيث  ذلك  عن  خرجت  مثاًل 
االأخطار  من  كا�ستثناء  القر�سنة 
اأخطار  جانب  اىل  بالتاأمن  امل�سمولة 
واال�ستيالء  االأهلية  واحلرب  احلرب 
واال�سطرابات والثورات واالغالق واأعمال 
قانون  اأن  اأي   ، ..الخ  واالرهاب  التخريب 
خطر  اعترب  امل�سرية  البحرية  التجارة 
القر�سنة كخطر احلرب ، وان كان ذلك 
اأن  اال    ، االخطار  من  كا�ستثناء  ظاهرًا 
اأو  اخلطر  هذا  يغطى  اأن  المينع  ذلك 
املوؤمن  بن  اتفاق  مبوجب  تاأمينيًا  غره 
يف  التغطية  اأن  طاملا  التاأمن  و�سركة  له 
والنظام  القانون  مع  تتعار�ض  ال  النهاية 
العام  ، وهذا ماجنده وا�سحًا من خالل 
�سركات  قبل  من  متنح  التي  التغطيات  
عقد  يف  م�ستثناة  اأخطار  لتغطية  التاأمن 
احلرب  كاأخطار  االعتيادي  التاأمن 

واالرهاب مثاًل  ...
العديد  هناك  اأن  هو  هنا  ذكره  واجلدير 
اأمام  نظرت  التي  الق�سايا  من  جدًا 
املحاكم وعلى االأخ�ض املحاكم االنكليزية 
تف�سرية  باأحكامها مراجع  �سكَلت  والتي  
التاأمن  ق�سايا  يف  التعاقدية  لل�سروط 
اأنواعها والتي كانت مو�سع  على اختالف 

خالف نظرت وح�سمت اأمام الق�ساء .  

 KIDNAP & والفدية  اخلطف 
:RANSOM

القرا�سنة  بها  يقوم  التي  املمار�سات  من 
لطاقم  اخلطف  عمليات  هي  عادة 
تطال  اأن  ميكن  والتي  بحارتها  اأو  ال�سفن 
املطالبة  ثم  ومن  امل�سافرين  من  الركاب 
 ، املخطوفن  هوؤالء  عن  لالفراج  بفدية 
الهدف  هودائمًا  الفدية  على  واحل�سول 
االأ�سا�سي من وراء عمليات االختطاف  ، 
بقتل  بالتهديد  القرا�سنة  يقوم  ما  وعادة 
ويراوح  لديهم  املحتجزين  اأو  الطاقم 
ع�سرات  اىل  مليون   2 من  الفدية  طلب 
االمريكية  ح�سب  الدوالرات  من  املالين 
للمخطوفن  ال�سماح  مع  ال�سفينة  حجم 
من  كنوع  وذويهم  اأهاليهم  مبهاتفة 
بع�ض  ويف  مطالبهم  لتحقيق  ال�سغط 
االأحيان يقوم القرا�سنة بنقل خمطوفيهم 
حن  اىل  الياب�سة  على  مع�سكرات  اىل 
الفدية  مبلغ  على  املفاو�سات  انتهاء 
قد  االأختطاف  فرات  باأن  علمًا  املطلوب 
 50 بلغت  وقد  االأحيان  بع�ض  يف  تطول 
القرا�سنة  قبل  من   2008 عام  يف  يومًا 
املبا�سرة  املالية  والتكاليف   ، ال�سومالين 
من  املالين  مئات  تبلغ  العمليات  لهذه 

الدوالرات االمريكية �سنويًا ! 
من  معها  حتمله  وما  االأمور  هذه  مثل  ان 
اعباء وتكاليف مالية ونف�سية وم�سوؤوليات 
هذه   ، حلول  عن  البحث  معها  يفر�ض   ،
احللول ميكن و�سعها على ال�سكل التايل :

لي�سبح عن طريق  الرحلة  �سر  تعديل   -
راأ�ض الرجاء ال�سالح ، االأمر الذي �سيزيد 

مدة االبحار من 10 اىل 20 يوم .
حربية  بحرية  لقطع  ال�سفنية  مرافقة   -

كحماية لها .
- توفر رجال م�سلحن على ظهر ال�سفينة 

.
فيما  وخا�سة  اجلاد  الدويل  التعاون   -
بهاعمال  تن�سط  التي  املناطق  دول  بن 
القر�سنة ، كما ح�سل يف م�سايق ماالكا  

.)Malacca Strait (
اآخراأال  حل  احللول  هذه  اىل  وي�ساف   
لتغطية حاالت اخلطف  تاأمن  �سراء  وهو 
احلرب  خطر  اىل  باال�سافة  والفدية 
التغطية  الأن  نظرًا  ال�سفينة   جل�سم 
خطر  ت�سمنت  وان  للتاأمن  االعتيادية 
من  حال  باأي  الت�سمل  فانها  القر�سنة 
لذك  والفدية  اخلطف  حاالت  االحوال 
التي  التاأمينية  التغطية  هذه  جاءت 
تاأمن  مكتتبو  ويغطيها  �سراوؤها  ميكن 

متخ�س�سن على م�ستوى العامل .

تعرَف القرصنة في التأمين بأنها 
" قيام عصابات مسلحة تعمل بإمرة 
زعيم لها بقطع الطرق البحرية على 

السفن التجارية في أعالي البحار 
واالستيالء عليها أو على حمولتها 

بقوة السالح ، وال تخضع هذه 
العصابات لسلطة دولة ما والترفع 

سفنها أي علم دولة من الدول " 
ويمتد التعريف في التأمين والذي 

يشتق أصاًل من التعاريف القانونية 
الى أن القراصنة قد يشملون 

أيضًا الركاب وحتى الطاقم والذين 
يتمردون غرض االستيالء على 

السفينة أو حمولتها باالضافة الى 
المشاغبين الذين قد يهاجمون 

السفينة من الساحل .
ويبقى السؤال المحَير اليوم لمعظم 

المؤمن لهم الذين يؤَمنون على 
بضائعهم ومستورداتهم وصادراتهم 

، وحتى للمهتمين بتأمين السفن 
والمراكب على اشكالها ، أال وهو: 

هل القرصنة مشمولة بعقد التأمين 
البحري ؟؟؟ 

ان االجابة على هذا السؤال أو 
التساؤل  يكمن فيما يلي  : 
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ارتبط تطور التأمني يف احلياة 
املعاصرة بتطور الفرد ومنو 

اجملتمعات، حتى اصبح ال خيلو 
نشاط من النشاطات االقتصادية 
واالجتماعية من دعامة التأمني 
الذي يلعب ادوارا شتى ووظائف 

يف منتهى األهمية، واليت ال 
ميكن االستغناء عنها. ومنها، 
الوظيفة األخالقية للتأمني؛ 
كون األخالق هي جمموعة 
من القيم واملثل اليت يشرتك 

غالبية الناس يف متجيدها 
واستحسانها، الن الغاية منها، 

هو: السعي لكمال الفرد، والسمو 
النفسي لديه، االمر الذي جيعل 

املقتنعني بها من الناس اىل 
اتباع سلوك او موقف موحد يف 

عالقاتهم االجتماعية وهو ما 
يوصف بالسلوك االخالقي. 

حيث يتطلع القائم بهذا السلوك 
اىل الكمال والسمو، وهي مكانة 

عالية يتبوأ بها لدى الغري، 
وحيس بالرضا واالعتزاز 

بنفسه.

هم��ا  والت�سام��ن  فالتع��اون       
جوه��ر نظ��ام التاأم��ن ب��ل انهما احدى 
الدعائ��م االأ�سا�س��ية التي يق��وم عليها، 
االأ�س��خا�ض  م��ن  ع��ددا  يجم��ع  الن��ه 
املهددي��ن بنف���ض اخلط��ر، ومبقت�س��اه 

يتحم��ل االأ�س��خا�ض اأعباء اال�سرار 
الحده��م  الناجم��ة 
م��ن بع���ض املخاط��ر 
فيم��ا  باالتف��اق 
ويدفع��ون  بينه��م. 
معين��ة  اق�س��اطا 

حم��ددة. باوق��ات 

الدعام��ة  ه��ذه  وف��ق  فالتام��ن 
االخالقي��ة يوزع ال�سرر على اجلماعة 
وي�س��بع احلاج��ة بامواله��م، مم��ا يول��د 
ما بن االأفراد روح الت�سامن وال�سعور 

باحلاج��ة الي��ه.
دينن��ا اال�س��المي احلني��ف رف��ع م��ن 
�س��اأن هذه القيم واعتربها من �سفات 
وممي��زات االأم��ة اال�س��المية حيث قال 
تعاىلوتعاون��وا عل��ى ال��رب والتق��وى...

�س��دق اهلل العظي��م، ور�س��ولنا الك��رمي 
)���ض( يق��ول )كان اهلل يف ع��ون العب��د 
م��ادام العب��د يف ع��ون اخي��ة( او كم��ا 

ق��ال �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم.
تتجل��ى  التاأم��ن  فنظ��ام  اذا       
حقيقت��ه يف تبن��ي مث��ل ه��ذه ال�سف��ات 
االخالقي��ة ؛ الن��ه يجع��ل املوؤم��ن ل��ه يف 
تع��اون وت�سام��ن م�س��تمرين م��ع الغر، 
وي�س��اهم  م�سائبه��م،  في�س��اركهم 
م��ن  يدفع��ه  مم��ا  املتوا�س��ع  بالق��در 
يف  التاأم��ن  ا�س��راكات  او  اق�س��اط 
التخفي��ف ع��ن املعر�س��ن لالخط��ار، 
وبذل��ك يك��ون ع�س��وا حيوي��ا وفع��اال 
وم��وؤازرا يف جمتمعه، ي�س��مو باخالقه، 
ال ين�ساق وراء غرائزه، اأو يعي�ض اأ�سر 

انانيت��ه.
االخالقي��ة  التاأم��ن  وظيف��ة  وتتجل��ى 
فيم��ا يق��وم ب��ه ال�س��خ�ض م��ن ايث��ار 
للغ��ر عل��ى نف�س��ه، حي��ث تتج�س��د روح 
م�سلح��ة  فيغل��ب  لدي��ه،  الت�سحي��ة 

االخرين واملجتمع على م�سلحته 

ك��ون  يف  ذل��ك  ويت�س��ح  اخلا�س��ة؛ 
املوؤم��ن له��م ي�سح��ون بدف��ع االق�س��اط 
احل��ال  يف  املوؤك��دة  واال�س��راكات 
مل��وؤازرة م��ن حتل به��م الكارثة ويتحقق 

فيه��م اخلط��ر يف امل�س��تقبل.
يف  اأك��رث  ب�س��كل  ذل��ك  يت�س��ح  كم��ا 
عملي��ات التاأمن املختلفة التي يربمها 
امل�س��تفيد،  الغ��ر  ل�سال��ح  املكتت��ب 
الوف��اة  حال��ة  عل��ى  عل��ى  كالتام��ن 
ل�سال��ح الورث��ة، او اأ�س��خا�ض معيني��ن 
كاليتام��ى مث��ال. وه��ذا م��ا يجعل نظام 
االخالقي��ات  م��ع  ين�س��جم  التاأم��ن 

العالي��ة.
     وتع��د خ�سل��ة االعتم��اد عل��ى ال��ذات 
م��ن اخل�س��ال احلميدة التي ير�س��خها 
التاأم��ن لل�س��خ�ض )املوؤم��ن ل��ه( الذي 
يق��دم عل��ى تاأم��ن خمتل��ف االخط��ار 
املحتمل��ة مقتطع��ا م��ن دخل��ه اق�س��اطا 
مقابل��ة ل�سم��ان حدوثها يف امل�س��تقبل، 
ف��اذا حتق��ق خط��ر م��ا، يح�س��ل عل��ى 
مب��داأ  اىل  ا�س��تنادا  التاأم��ن  مبل��غ 
التعوي���ض املتف��ق علي��ه م�س��بقا، وه��ذا 
م��ا يغني��ه ع��ن طل��ب امل�س��اعدة ال م��ن 
الغر وال من الدولة، الأنه توقع اخلطر 
م�س��بقا، واعتم��د عل��ى نف�س��ه يف اتخاذ 

املنا�س��ب  االحتي��اط 
ملواجهته ب�سراء 

ثيق��ة  و

التاأم��ن. 
اق��دام  اأن  �س��بق  مم��ا  ويت�س��ح 
ال�سم��ان  �س��راء  عل��ى  ال�س��خ�ض 
مبختل��ف  التاأم��ن  عق��ود  بوا�س��طة 
ب��روح  متتع��ه  عل��ى  دلي��ل  انواعه��ا 
امل�س��وؤولية ، ه��ذه االخ��رة ه��ي نتيح��ة 
باالأهلي��ة  لتمتع��ه  ومنطقي��ة  طبيعي��ة 
يك��ون  ال  وحت��ى  الكامل��ة،  واالرادة 
جت��اه  املتطلب��ات  تلبي��ة  ع��ن  عاج��زا 
نف�سه، او اأهله، اأو املجتمع، فاأنه يتوقع 
م�س��بقا االخط��ار املحتمل��ة التي ترتب 
عل��ى حتققه��ا الك��وارث الت��ي ق��د يعحز 
ع��ن مواجهته��ا مبف��رده، فيعتم��د عل��ى 
التاأم��ن �سده��ا �س��عورا من��ه بخط��ورة 
وج�س��امة حتققه��ا، متفادي��ا اخل�س��ارة 

الت��ي يتحمله��ا املوؤم��ن ب��دال عن��ه.
نظ��ام  ب��اأن  حديثن��ا  ونخت��م       
التاأم��ن بحاج��ة اىل توعي��ة جمتمعي��ة 
لي��درك املجتم��ع ما يحقق��ه من وظيفة 
ا�س��خا�ض  به��ا  يت�س��ف  اخالقي��ة، 
يف�سل��ون ايث��ار الغ��ر عل��ى انف�س��هم، 
وجت��ذرت  الغ��ر،  بح��ب  ومت�س��بعون 
يف انف�س��هم روح الت�سحي��ة، وتغلي��ب 
عل��ى  واملجتم��ع  االخري��ن  م�سلح��ة 
عل��ى  ناهي��ك  م�ساحله��م اخلا�س��ة، 
اأن نظ��ام التاأم��ن يحق��ق 
اجتماعي��ة  وظائ��ف 
تع��ود  واقت�سادي��ة 
بالنفع على الفرد 

واملجتم��ع.

د.علي شذانالتأمين...قيم أخالقية
أستاذ جامعي
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     تخي���ل انن���ي ا�س���تطعت ان اح�س���ل 
عل���ى فك���رة قيم���ة ج���دا مل�س���روع خ���الل 
هاتن ال�س���اعتن وظللت ابحث يف الفكرة 
م���ن موقع الخ���ر حتى وجدت ان ال�س���اعة 
ا�سبحت الثانية �سباحا اح�س�س���ت بعدها 
بالكث���ر م���ن ال�سداع واكت�س���فت انني مل 
اكتب حتى ل�سديقي تهنئة مبنا�س���بة عيد 

مولده.
وقب���ل نوم���ي ظلل���ت اأوؤن���ب نف�س���ي الأنني 
اأ�سعت يوًما كاماًل دون اأي اإ�ستفادة جتدي 

وحينه���ا قررت اأن اأغ���ر كل هذا الهراء.
ي�س���عر رواد االأعمال بالكثر من الف�سول 
واالأف���كار املزدحمة داخ���ل اأدمغتهم ولكن 
هذا الت�ستت قد يكون بداية الف�سل هناك 
من �س���يقول اأن رائد االأعم���ال يحتاج اإىل 
االإله���ام والكث���ر م���ن االأف���كار املتعلق���ة 
بعمله وتنمية �سركته واأقول اأن هذا الكالم 
�سحي���ح ولك���ن اإن خخ���رج الف�س���ول عن 
ال�سيطرة ف�سوف يكون من اأ�سواأ االأ�سباب 

الت���ي توؤدي اإىل اإنهي���ار رواد االأعمال .
لك���ي   Ali mese ب���ه  ق���ام  م���ا  وه���ذا 

يح���دث ث���ورة التغي���ر يف حياته:

 حتكم يف البيئة اليت حتيط بك:
     رواد االأعم���ال من اأذكى ال�س���خ�سيات 
الت���ي ميك���ن اأن تقابلها يف حيات���ك الأنهم 
ولدوا بعقلية خمتلفة عن باقي االأ�سخا�ض 
العادين يف البيئة املحيطة بهم وهم اأكرث 
االأ�س���خا�ض الذين يهتمون بالتوقيت عادة 
ينظرون يف ال�س���اعة ب�س���كل كب���ر لذلك 
يج���ب اأن ت�س���تفيد م���ن ذل���ك للتحكم يف 
حيات���ك وهذه ه���ي اإقراحاتي التي ميكن 

ت�ساعدك: اأن 
• اأكت���ب قائم���ة مبا تري���د اأن تفعله خالل 

اليوم يف القوت التي ت�سرب فيه قهوتك يف 
ال�سباح ولكن انتبه اأن تزيد من التحميل 
على اليوم فال ت�س���تطيع اأن تكمل ما تريد 
لذل���ك يجب اأن تكون واقعي وال تلتفت اإىل 
جهاز الكمبيوت���ر اخلا�ض بك حتى تنتهي 

اإفطارك. من 
• ال تتفح����ض الفي����ض ب���وك اأو توي���ر اأو 
بريدك االإلكروين يف ال�س���اعتن االأولتن 
من ال�سباح وال جتعل الفي�ض بوك ومواقع 
التوا�س���ل االإجتماعي تتحك���م يف حياتك 

واحتف���ظ بطاقتك للعمل.
 Anti-Social كا  برام���ج  ا�س���تخدم   •
حتاف���ظ  لك���ي   Cold Turkey اأو 
ب�س���كل  ووج���ودك  خ�سو�سيت���ك  عل���ى 
دائ���م offline عل���ى �س���بكات التوا�س���ل 

االإجتماع���ي
• ال حت�س���ر اأي م���ن التكنولوجيا الرقمية 
اإىل �س���ريرك اإق���راأ كت���اب اأو اإطمئن على 

االأ�سدقاء. اأحد 
 

 قم بإجياد الشئ الوحيد
 الذي يرتكز شغفك حوله:

     اأن���ت ل���ن تركب �س���اروخ العلوم كواحد 
من رواد االأعمال واأعتقد اأنه مادمت تقراأ 
املق���ال فقد ق�سيت ماال يقل عن 18 �س���نة 
على ه���ذا الكوكب ومتلك فكرة على االأقل 
عم���ا حتبه وعم���ا تكرهه وتذكر اأنه لي����ض 

املطلوب منك اإع���ادة اإخراع العجلة.
اإكت�س���ف ما هو �س���غفك احلقيقي وما هي 
فر�ستك لتغير العامل بحيث ي�سبح مكاًنا 
اأف�س���ل ما الذي يج���ب اأن تق���وم به لتحل 

م�س���كلة موجودة اأو تخفف من وطاأتها.
اأتفه���م م���دى االإله���ام يف �س���ن ال�س���باب 
ولك���ن ال يجب علي���ك اأن ت�سي���ع مالاين 
من االأي���ام تتقافذ بن املواق���ع دون وجهة 

حم���ددة اأو تنفي���ذ مل���ا تفك���ر ب���ه ولكن ال 
تبداأ �س���ركة لفكرتك ملجرد ال�سغف فقط 
بل يجب اأن ت�سع لها اإ�سراتيجية وا�سحة.

  وجدت هنا ما تريد .. هذا عظيم .. 
ابدأ خبطوتك األوىل لتحقيقه:

اأن تتوق���ف ع���ن ه���ذه ال���دورة     يج���ب 
امللعونة ويجب اأن تبداأ بحيث تكتب فكرتك 
عل���ى ال���ورق وتق�س���مه اإىل اأج���زاء بحيث 

ت�س���تطيع اأن تنفذه ب�س���كل جيد.
وحت���دث م���ع الكث���ر م���ن النا����ض ع���ن 
فكرتك بحيث تع���رف اآرائهم عن فكرتك 
وال جتعل فكرة �سرقة فكرت ت�سيطر عليك 

فقد تتبع �س���غفك وثقتك يف نف�س���ك.
وتوق���ف عن كون���ك تقول اأن���ك حتتاج اإىل 
م�س���تثمر لكي تب���داأ بل اأنت حتت���اج لتبداأ 
اأواًل حتى حت�سل على م�س���تثمر قوي حتى 
اأنك يف طريق���ك اإىل هدفك قد ترى اأنك 
ال حتتاج اإىل م�س���تثمر وت�ستطيع اأن تكمل 

طريقك كما ترى.
  تعلم أن تقول “ال” 

لكل األفكار األخر … ركز:
   لي����ض معنى اأنك ب���داأت تنفيذذ فكرتك 
اأنك ل���ن تواجه الكث���ر م���ن االإنحرافات 

عل���ى الطري���ق ول���ن يدعك عقل���ك تفكر 
فيه���ا وحده���ا بل �س���يطرح علي���ك الكثر 
والكث���ر من االأف���كار التي ق���د ينتج عنها 

ولكن حقيقي���ة  منتجات 
يج���ب اأن حتتفظ بركي���زك على نن كنت 
اأن تن�سم ل رواد االأعمال النادجحن واإن 
ظهرت ل���ك الكثر م���ن االأف���كار االأخرى 
اأكتبها وحاول اأن تقوم بتحويلها ام�سلحة 
منتج���ك احل���ايل واإن مل ت�س���تطيع اأكتبها 

لكي تتذكره���ا وقت احلاجة.
�س���وف تتفاج���اأ فع���اًل عندم���ا تتحدث مع 
رواد االأعم���ال الناجح���ن ف���كل منهم مل 
يكن هدفه املمف�سة بل كان هدفه اأن يهزم 

نف�سه.

توقف عن التفكري
 فيما يعتقده الناس:

     اإن كن���ت تري���د اأن ت�سب���ح م���ن رواد 
االأعمال لك���ي تثبت للنا����ض جناحك اإذن 
يج���ب اأن تع���ود خطوة للخل���ف وتاأكد اأنك 
تتبع �سغفك وحتقق هدفك وذاتك وروؤيتك 

العامل لتغير 
واالأن يف النهاي���ة يج���ب اأن تتوق���ف ع���ن 

�سي���اع وقتك وتب���داأ بالعمل  

من واقع التجربة
عوامل فشل رواداألعمال الشباب 

هنا  نعدد لك عوامل فشل رواد األعمال الشباب بحيث تتجنب ذلك . هذا المقال على لسان Ali mese صاحب شركة piqers يحكي فيه تجربه الشخصية مع 
ريادة االعمال عندما استيقظت منذ سنتين في الخامسة صباحا كنت اعاني من مشكلة النوم التي يعاني منها جيلنا نتيجة الضوء البراق لهواتفنا المحمولة 
وتصفحها باستمرار قبل النوم وبعده مع انني حاولت كثيرا ان انام بشكل جيد ولكن في هذه اللحظة توقفت عن المحاولة وكان ينبغي ان استيقظ بعد ان 

تصفحت بريدي االلكتروني االلكترو وجدت نفسي في تويتر فوجدت احد التويتات المثيرة لالهتمام حولتني الى موقع مو techcrunch والتي حولتني بدورها 
الى codeacademy تمت مقاطعتي عن طريق مكالمة الحد االصدقاء اكتشفت اثنائها. ان اليوم هو عيد. ميالد احد االصدقاء. فدخلت على الفيس بوك ووجدت 

احد اللنكات الي موقع soundcloud مما جعلني اقضي ساعتين. اخرتين عليه.
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* من اعلى نسب 
ارباح الودائع 

االسالمية في 
اليمن - 2016
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اجلريدة االقتصادية 
 بقلم غمدان الدقيمي:- 

  منذ  اكثر من عامين ، تقضي 
الطفلتان نسيم وسماح مقبل، 
قرابة ست ساعات بشكل شبه 

يومي بالعمل في التطريز )وضع 
حلي أو فصوص على فساتين 

نسائية(، لمساعدة والديهما في 
نفقات منزلهم الصغير شمالي 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقذفت الحرب الدائرة في البالد 
منذ أكثر من 26 شهرًا بعشرات 

اآلالف من األسر اليمنية إلى 
دائرة الفقر، حيث تذهب تقديرات 
األمم المتحدة إلى أن هناك نحو 

14 مليون شخص يعانون من 
انعدام األمن الغذائي، نصفهم 

ال يعلمون ما إذا كانوا سيأكلون 
وجبة غذائية قادمة أم ال.

تنج��ز الفتات��ان 10 ف�س��اتن يف ال�س��هر 
مقابل دخل يعادل ثالثة اآالف ريال )10 
دوالرات(. “ن�س��ري بالنق��ود ج��زءا م��ن 
متطلب��ات درا�س��تنا، اأو الطع��ام، ن�س��اعد 
والدن��ا”، تق��ول ن�س��يم، 11 عام��ا، وه��ي 
طالب��ة يف ال�س��ف اخلام���ض االأ�سا�س��ي، 

ملوق��ع )اإرف��ع �سوتك(.
ال�سعب��ة  املعي�س��ية  الظ��روف  ودفع��ت 
ع��ن  للبح��ث  اليمني��ات  الن�س��اء  اآالف 

فر���ض عم��ل والقي��ام مبهم��ات �س��اقة يف 
ظ��ل ان�س��غال الرج��ال باحل��رب، الإعال��ة 

اأ�س��رهن.
وُت�س��كل الن�س��اء ح��وايل ن�س��ف اإجم��ايل 
�س��كان اليم��ن )اأك��رث م��ن 26.5 ملي��ون 

ن�س��مة(، ح�س��ب اإح�س��اءات ر�س��مية.

وضع سيء
“نح��ن الن�س��اء اأك��رث م��ن ندف��ع ثمن هذه 
احل��رب” تق��ول اأحالم �س��عيد، 40 عاما، 
وهي اأم خلم���ض بنات وربة منزل، تعي���ض 

يف العا�سمة �سنعاء.
تتابع “ابنتي )�ست �سنوات(، ال تزال 

مرعوبة من اأ�سوات االنفجارات 
الناجتة عن الغارات اجلوية، غالبًا 

ما ت�سحى من نومها منت�سف الليل 
ترجتف خوفًا وتبكي”.

ال حيسد عليه
و�ساع��ف م��ن تفاق��م الو�س��ع االإن�س��اين 
عجز �س��لطات االأط��راف املت�سارعة عن 
دف��ع روات��ب املوظف��ن العمومي��ن لل�س��هر 
الثال��ث عل��ى الت��وايل، حيث وج��د غالبية 
موظف��ي الدول��ة اأنف�س��هم عاجزي��ن ع��ن 
دفع اإيجارات م�ساكنهم واالإيفاء باأب�سط 

متطلب��ات احلياة.
تق��ول اأح��الم “نح��ن يف و�س��ع ال يح�س��د 

عليه، انقطاع راتب زوجي 50 األف ريال 
)حوايل 170 دوالر اأمريكي( منذ ثالثة 

اأ�س��هر، ت�سبب لنا باأزمة معي�سية”.
اأح��الم  تتنق��ل  ع��ام  ح��وايل  ومن��ذ 
ب��ن من��ازل �سديقاته��ا مل�س��اعدتهن يف 
اأعماله��ن املنزلي��ة مقاب��ل احل�سول على 
عائ��د مايل ب�س��يط لتاأم��ن وجبات طعام 

بناته��ا.
اكتشفت قدراتها

اأم يو�س��ف، �س��يدة ميني��ة يف منت�س��ف 
الع�س��رينيات م��ن عمره��ا، ه��ي االأخ��رى 
)بائ��ع  زوجه��ا  م�س��اعدة  يف  جنح��ت 
متج��ول( باإعال��ة ا�س��رتهما املكون��ة م��ن 

�س��تة اأف��راد.
ال��ذي  �سوت��ك(  )اإرف��ع  ملوق��ع  تق��ول 
التقاه��ا يف مركز خا�ض بتدريب وتاأهيل 
غرب��ي  يدوي��ة،  ح��رف  عل��ى  الن�س��اء 
العا�سمة �سنعاء، “التحقت بهذا املركز 
وتدرب��ت   )2016 اآذار/مار���ض  )يف 
ملدة �سهر يف جمال اخلياطة، واأ�سبحت 

االآن خياط��ة حمرف��ة”.
“اأحق��ق عائ��دا مادي��ا يكفين��ي واأطف��ايل 
االأربع��ة وزوج��ي لع��دة اأي��ام”، تتاب��ع اأم 

يو�سف.
مساعي

كان��ت  ذات��ه  املرك��ز  يف  جواره��ا  اإىل 
جتل���ض من��رة اأحم��د، من�س��غلة باحلديث 

الإحدى الن�س��اء، وعرفن��ا الحقًا اأن لديها 
طفل��ة يف ال�س��ابعة م��ن عمره��ا م�ساب��ة 
ب�س��لل دماغ��ي، جعله��ا طريح��ة الفرا���ض 

عل��ى ال��دوام.
�سوت��ك(  )اإرف��ع  ملوق��ع  حديثه��ا  يف 
ذك��رت من��رة، اأنه��ا التحق��ت بع��دد م��ن 
التجمي��ل  اأبرزه��ا  تدريبي��ة  ال��دورات 

االإك�س�س��وارات. و�سناع��ة 
يف  ان�س��غايل  حيات��ي.  غ��ّر  “التدري��ب 
املنزل ب�سناعة االإك�س�س��وارات من مواد 
تقليدية، �س��اعدين كثرًا يف اخلروج من 
اأ�ساف��ت  ال�سعب��ة”،  النف�س��ية  احلال��ة 
من��رة، الت��ي تبي��ع منتجاته��ا يف بازارات 

خم�س�س��ة لبي��ع االإك�س�س��وارات.

تطوع
م��ن جانبه��ا تق��ول فادي��ة اأب��و غ��امن اإن 
مبادرته��ا “الأجله��م” الت��ي اأطلقته��ا ه��ي 
وعدد من زميالتها مطلع اآب/اأغ�سط�ض 
2012، وف��رت بجه��ود �س��خ�سية، م��وادًا 
فق��رة  اأ�س��رة   70 م��ن  الأك��رث  غذائي��ة 
يف العا�سم��ة �سنع��اء من��ذ اآذار/مار���ض 
من��ذ  اأ�س��رة   350 م��ن  واأك��رث   ،2015

تاأ�سي�س��ها.
يق��ول  الت��ي  املب��ادة  موؤ�س�س��ي  وغالبي��ة 
القائمن عليها اإن �س��عارهم هو )نوؤهل، 
لُنمك��ن، فنبن��ي وط��ن( فتي��ات. وفادي��ة، 

يمنيات يتحدثن عن صمودهن في وجه الحرب
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اإح��دى موؤ�س�س��يها، تخرج��ت ع��ام 2012 م��ن كلي��ة 
الهند�س��ة بجامع��ة �سنع��اء تخ�س���ض ات�س��االت 
كان  املب��ادرة  ه��دف  اإن  تق��ول  واإلكروني��ات، 
اأ�سا�س��ًا تاأهي��ل ومتك��ن االأ�س��ر اقت�سادي��ًا. “لك��ن 
ب�س��بب احل��رب االأخ��رة مت اإيق��اف العم��ل به��ذا 
الهدف وتوجيه الن�س��اط اإىل توزيع �سالت غذائية 

للفق��راء”.
)اإرف��ع  ملوق��ع  قال��ت  الت��ي  فادي��ة،  واأ�ساف��ت 
�سوت��ك( “م�س��ادر ه��ذا الدع��م ال��ذي نقدم��ه هي 
ا�س��راكات �س��هرية الأع�س��اء املب��ادرة وعدده��م 
ح��وايل 23 ع�س��وًا بع�سه��م يقيم��ون خ��ارج البل��د، 
وع��دد قلي��ل م��ن التج��ار. حت��ى نفق��ات اأن�س��طتنا 

امليداني��ة نغطيه��ا عل��ى ح�س��ابنا اخلا���ض”.
وت�س��ر فادي��ة اإىل اأنه��ن  حالي��ًا ب�س��دد اع��داد 
درا�س��ة ج��دوى خا�س��ة باإط��الق م�س��روع “املخب��ز 
اخل��ري”، �س��يتم م��ن خالل��ه توزيع اخلب��ز جمانًا 

للفق��راء يف العا�سم��ة �سنع��اء.
وق��د تابع��ت اجلري��دة االقت�سادي��ة ن�س��اط العدي��د  
باأن�س��طة  تق��وم  الت��ي  اخلري��ة  اجلمعي��ات  م��ن 
متنوع��ة منه��ا جمعية ابن الهيثم اخلرية وجمعية 
م�س��تنرة  اح��الم  وجمعي��ة  اخلري��ة  احلدي��دة 
وموؤ�س�س��ة ال�س��جن اخلري��ة وجمعي��ة احل�سي��ب 
اخلري��ة يف زبي��د وغره��م ك��رث من اج��ل احلفاظ 
عل��ى م�س��توى معي�س��ة منا�س��بة ودعم��ا للمحتاج��ن 

واملجتم��ع  .
املصدر : موقع ارفع صوتك - مبوافقة 

الكاتب 
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دول ناجحة

شنغهاى عاصمة الصين اإلقتصادية 

       وبف�س��ل مناخه��ا �س��به اال�س��توائي 
ال�سمايل ، تتمتع �سنغهاي باأربعة ف�سول 
مميزة واأ�س��عة �سم���ض معتدلة واأمطارها 

غزيرة.
زائ��ري  ل��كل  وجه��ة  �س��نغهاي  تعت��رب 
ال�س��ن بغر���ض االط��الع عل��ى التط��ور 
املت�س��ارع فيه��ا ، باإال�ساف��ة اإىل حداثتها، 
في�سف��ي تن��وع املدين��ة الثق��ايف لها عظمة 
فريدة حيث يجد املرء مزيجا مثاليا من 
الثقاف��ات، احلديث��ة والعريق��ة، والغربي��ة 
وال�س��رقية. وير�س��م اأفق مدينة �س��نغهاي 
واأبني��ة  اجلدي��دة  ال�س��حاب  ناطح��ات 
اختلط��ت  لق��د  القدمي��ة،  ال�س��يكومن 
ال�سيني��ة  والتقالي��د  الغربي��ة  الع��ادات 
�س��نغهاي، مم��ا يجع��ل  ثقاف��ة  ف�س��كلت 
اإقام��ة زائريه��ا اإقامة خال��دة يف الذاكرة 

ف��ال تن�س��ى .
زيارة يف الذاكرة :

خري��ف  يف  ل�س��نغاهاي  زيارتن��ا  كان��ت 
ع��ام 2003م عن��د زيارتن��ا جلمهوري��ة 
ال�س��ن ال�س��عبية  بغر���ض االط��الع عل��ى 
املناط��ق ال�سناعي��ة يف كل من )مقاطعة 
�س��نغاهاي وكانتون��ز والعا�سم��ة بيجن (

برفق��ة االخ / اقب��ال به��ادر وكي��ل وزارة 
حمم��د   / واالخ  والتج��ارة  ال�سناع��ة 
ح�س��ن رئي���ض قط��اع الروي��ج بالهيئ��ة 
العام��ة لال�س��تثمار وكن��ت حينه��ا مدي��را 
عام��ا للموؤ�س�س��ة العام��ة للغ��زل والن�س��يج  
ال�س��يما وان ال�س��ن حتت��وي عل��ى العديد 
معظ��م  يف  ال�سناعي��ة  املناط��ق  م��ن 
الت��ي  ك��وجن  ه��وجن  ومنه��ا  مقاطعاته��ا 
)نظام��ن  �س��عار  حت��ت  اليه��ا  انظم��ت 
لت��ربز   ) واح��دة  دول��ة  اقت�سادي��ن يف 
جترب��ة وحدوي��ة ان�س��انية متمي��زة وكان��ت 
الزي��ارة مفي��دة للغر���ض االط��الع عل��ى 
جت��ارب ه��ذه الدول��ة يف ادارة املناط��ق 

. وم�س��روعاتها  ال�سناعي��ة 
معامل العمران :

حديث��ة،  مدين��ة  �س��انغهاي  تعت��رب 
ويتجل��ى ذل��ك يف هند�س��ة مبانيه��ا، عل��ى 
غ��رار البن��وك، مب��اين املكات��ب ومق��رات 
ال�س��ركات العاملي��ة، تزخ��ر بالعدي��د م��ن 
املع��امل ال�س��ياحية والثقافي��ة (: "حديق��ة 
حديق��ة  ومعناه��ا  "يوي��وان"  اأو  ي��و" 
البهج��ة، وتع��ود اإىل الق��رن ال���16 م اإال 
م(،   1956 ع��ام  ترميمه��ا  اأعي��د  اأن��ه 

و"حديق��ة �س��حب اخلري��ف القرمزي��ة" 
)اأو االأرجواني��ة(، والت��ي �س��يدت اأثن��اء 
 1644-1368( "من��غ"  �س��اللة  عه��د 
م(، وحديق��ة "هون��غ ك��و" ومعب��د ب��وذا 
املق��ام  وي�س��م  الي�س��ب،  م��ن  امل�سن��وع 
متثال��ن م��ن الي�ْس��ب االأبي�ض لب��وذا، قام 
اأح��د الرهبان البوذين با�س��تقدامها من 
برماني��ا )ميامن��ار الي��وم( اأثن��اء اإح��دى 

رحالت��ه ع��ام 1882 م.
عل��ى اأك��رث االأمكن��ة ارتي��ادا ه��و "متن��زه 
ت�سونغ�س��ان"، وال��ذي يق��ع مبحذاة جادة 
بوند )�س��ارع عري���ض( املمتدة على طول 
املنطق��ة  يف  وتك��رث  "هوانغب��و"،  نه��ر 
احلدائ��ق واملب��اين القدمي��ة ذات النم��ط 
االأوروب��ي، وق��د �س��يد معظمه��ا م��ا ب��ن 
نهاية القرن ال�19 وبدايات القرن ال�20.

اقتصادها :
�س��املة  �سناعي��ة  قاع��دة  عل��ى  ترتك��ز 
واأك��رب املوان��ئ يف ال�س��ن، حتت��ل مدين��ة 
"�س��انغهاي" مكان��ة هام��ة يف اقت�س��اد 
الرئي�س��ية  �سناعاته��ا  وم��ن  الب��الد. 
وال�س��فن  االآالت  و�سناع��ة  التعدي��ن 
والكيماوي��ات واالإلكروني��ات واملقايي���ض 

وال�سناع��ة اخلفيف��ة والغ��زل والن�س��يج.. 
واالأعم��ال  التج��ارة  تع��رف  كم��ا  ال��خ. 
البح��ري  النق��ل  وخدم��ات  امل�سرفي��ة 

حرك��ة كب��رة اأي�س��ا.

وسائط النقل
 متث��ل �س��نغهاي مرك��زا هام��ًا لو�س��ائط 
النق��ل اجلوي��ة والربي��ة واملائي��ة يف �س��رق 

     أهال بكم يف شنغهاي، ترحيب من مدخل 
املطار عرب الرحالت الداخلية للطريان الصيين 

،  مدينة من أشد مدن العامل حيوية ونشاطا، 
وهي من أكرب مدن الصني ومركزها 

التجاري واملالي اهلام .
تعين شنغهاي حرفيا املدينة اجملاورة للبحر، 

وتقع شنغهاي على الشاطئ الغربي للمحيط 
اهلادئ، يف منتصف اخلط الساحلي الشرقي 

للصني، وتعد شنغهاي ميناء حبريا ونهريا 
رائعا فهي تشتمل على منفذ سهل للمنطقة 

اخللفية الشاسعة. 
تنقسم املدينة إىل جزئني بواسطة نهر 
هوانغبو: بوكسي )غرف نهر هوانغبو( 

وبودونغ )شرق نهر هوانغبو(، بوكسي هي 
اجلزء األقدم من املدينة وحتتضن غالبية 

املتاجر  واملطاعم واملتاحف، أما بودونغ فتشكل 
اجلزء احلديث ومتتاز بناطحات السحاب 

املدهشة واالستثنائية.
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دول ناجحة

الدائم��ة  الط��ران  رح��الت  فت�س��هل  ال�س��ن، 
والقط��ارات واحلاف��الت �س��فر ال�س��ياح اإىل ح��د 
فيه��ا  امل��دن  موا�س��الت  �س��بكة  وتعت��رب  كب��ر، 
غاي��ة يف الراح��ة والتوف��ر ل��كل مناطقه��ا . ورغ��م 
االزدح��ام امل��روري اأحيان��ا، ميك��ن اأن تاأخ��ذك 
�س��يارات االأج��رة املريح��ة واحلاف��الت وقطارات 

االأنف��اق اإىل اأي رك��ن يف املدين��ة.
املطاعم

يف  االأفخ��ر  باأنه��ا  �س��نغهاي  مطاع��م  تت�س��م 
ال�س��ن، مب��ا تقدم��ه م��ن طع��ام ع��ايل اجل��ودة 
وخدم��ة فائق��ة، وتزخ��ر املدين��ة بتن��وع رائ��ع م��ن 
املاأكوالت التي تركز على تقاليد بكن، �سي�سوان، 
هون��ان، غوان��زو، وبطبيع��ة احل��ال اأطب��اق بنبانغ 
املحلية. واإذا �سعر الزوار ب�سوق للطعام الغربي، 

ميكنه��م تناول��ه يف و�س��ط املدين��ة.
التسوق

تع��د �س��نغهاي الت��ي تع��رف ب��� ’باري���ض ال�س��رق‘ 
جن��ة الت�س��وق، وبانتظ��ار ع�س��اق الت�س��وق العدي��د 
ومراك��ز  ال�ساخب��ة   التجاري��ة  ال�س��وارع  م��ن 
الت�س��وق، ويعت��رب طري��ق ناجنن��غ م��ن املحط��ات 
الت��ي ال غن��ى لل�س��ياح عنه��ا، ويجت��ذب طري��ق 
ح��ن  يف  الع�سري��ة،  االأذواق  ذوي  هوايه��اي 
يلب��ي طري��ق �سي�س��وان ال�س��مايل مطال��ب ال��زوار 
العادي��ن، ومن بن الوجهات ال�س��عبية املزدهرة 
اأي�س��ا مرك��ز زوجياه��وي للت�س��وق ومدينة يويوان 

للت�س��وق ومدين��ة جي��ايل الت��ي ال تن��ام.

األنشطة الليلية
تبه��ر �س��نغهاي حمب��ي االأن�س��طة الليلي��ة، ويعت��رب 
ر�سي��ف املين��اء  مكان��ا ال غن��ى لل��زوار عن��ه، واأما 

عل��ى  املمي��زة  واملب��اين  املتم��وج  هوانغب��و  نه��ر 
ال�سفة الغربية وناطحات ال�س��حاب اال�س��تثنائية 
على ال�سفة ال�سرقية فتزدان باالأ�سواء الزاهية 
املتالألئ��ة خ��الل اللي��ل، وم��ن الفق��رات املف�سل��ة 
هوانغب��و،  نه��ر  يف  ليلي��ة  بحري��ة  رحل��ة  كث��را 
ولع�س��اق الف��ن، ي�س��بع م�س��رح �س��نغهاي الكب��ر 
ومرك��ز الفن��ون ال�س��رقية خمتل��ف االأذواق، اأم��ا 
اإذا كن��ت تبح��ث ع��ن اال�س��رخاء، ف��اإن اخلي��ار 
دي  تي��ان  وزن  هنغ�س��ان  طري��ق  ه��و  املث��ايل 
الل��ذان يحفهم��ا جمموع��ة متنوع��ة م��ن االأندي��ة 

الليلي��ة واملقاه��ي.

املنطقة الصناعية :
اللوج�س��تية  اخلدم��ات  كاف��ة  بتوف��ر  تتمي��ز 
الالزم��ة للم�س��تثمر فحج��م الطاق��ة الكهربائي��ة 
متوف��ر بق��درة النهائي��ة ع��رب مول��دات كهربائي��ة 
وا�س��عة  وم�س��احات   ، النووي��ة  الطاق��ة  م��ن 
واالمريكي��ة  الغربي��ة  العاملي��ة  ال�س��ركات  ل��كل 
فتج��د �س��ركة املر�سيد���ض االملاني��ة و�س��ركة اب��ل 
وااللكروني��ات  الن�س��يج  االلكروني��ة وم�سان��ع 
و�س��ركات ال�س��حن والتفري��غ وغ��ره ،كم��ا تتمي��ز 
املنطق��ة ال�سناعي��ة مبدين��ة خا�س��ة لكب��ار رجال 
االعم��ال لل�س��كن والرفي��ه وا�س��عار ال�س��كن فيه��ا 
م��ن اغل��ى ا�س��عار امل��دن ال�سناعي��ة يف الع��امل ، 
باالإ�ساف��ة اىل توفركاف��ة اخلدمات التي ت�س��اهم 
يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين من كل انحاء العامل .

دول��ة  قل��ب  يف  ع��امل  �س��نغهاي  مقاطع��ة  انه��ا 
و�س��هلت  اال�س��راكية  قيمه��ا  عل��ى  حافظ��ت 
للراأ�س��مالية العاملي��ة يف وطنه��ا لكي تقدم مناذج 

جدي��دة م��ن النج��اح .
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رجال أعمال

مبليون واربعمائة الف دوالر
مجموعة الحباري

تدعم كلية الهندسة  
جامعة صنعاء 

الجريدة االقتصادية – متابعات 
ي��وم ال�س��بت املواف��ق 12 نوفم��رب 2016م افتت��اح        مت 
مبنى ق�سم هند�سة امليكاترونك�ض، حيث قام رئي�ض املجل�ض 
ال�سيا�س��ي االأعل��ى االأخ / �سال��ح ال�سم��اد وبح�س��ور رئي���ض 
جامع��ة �سنع��اء اأ.د / ف��وزي ال�سغر، وعميد كلية الهند�س��ة 
الدكت��ور / حمم��د البخيت��ي ورج��ل االأعم��ال يحيى احلباري، 
وعدد من روؤ�ساء االأق�سام العلمية يف كلية الهند�سة، الدكتور 
/ يا�س��ر احلوري امن �س��ر املجل���ض ال�سيا�س��ي االأعلى رئي���ض 
ق�س��م العلوم االأ�سا�س��ية، والدكتور / عبد امللك موؤمن رئي���ض 
ق�س��م هند�س��ة امليكاترونك���ض، والدكت��ور / �س��مر ال�س��ري 
رئي���ض ق�س��م الهند�سة املعمارية اال�ست�ساري املعماري من�سق 
امل�س��روع باإزاح��ة ال�س��تار ع��ن م�س��روع مبن��ى ق�س��م هند�س��ة 
امليكاترونك���ض )مبن��ى احلب��اري( يف كلية الهند�س��ة بجامعة 
�سنع��اء ال��ذي نف��ذ عل��ى نفق��ة ال�س��ركة اليمني��ة الدولي��ة 

لل�سناع��ات الغذائي��ة .
و�س��رح ال�س��يخ يح��ى ب��ن عل��ي احلب��اري ملجل��ة اجلري��دة 
االقت�سادي��ة بقول��ه  )انن��ا نفتخ��ر باإ�ساف��ة ه��ذا ال�س��رح 
لهند�س��ة  برنام��ج  م��ن  يحتوي��ه  ومب��ا  اله��ام  العلم��ي 
امليكاترونك���ض عل��ى م�س��توى بكالريو���ض كاأول جامع��ة  يف 
اليم��ن حي��ث جتم��ع هند�س��ة امليكاترونك���ض درا�س��ة عل��وم 
والهند�س��ة  االإلكروني��ات  وهند�س��ة  امليكاني��كا  هند�س��ة 
 ، التحك��م  وهند�س��ة  احلا�س��وب  وهند�س��ة  الكهربائي��ة 
وتعت��رب هند�س��ة امليكاترونك���ض علم��ًا جدي��دًا ن�س��بيًا يتعل��ق 
بت�سمي��م االأنظم��ة وو�س��ائل االإنت��اج الت��ي ته��دف اإىل حتقي��ق 
الت��وازن ب��ن الهي��كل امليكانيك��ي االأ�سا�س��ي وجمم��ل اأنظم��ة 
اإ�س��تخدامات  وتدخ��ل  ب��ه.  اخلا���ض  والتحك��م  ال�س��يطرة 
هند�س��ة امليكاترونك���ض يف كثر من التطبيقات منها اأنظمة 
ال�س��يطرة والتحك��م احلديث��ة يف الطائ��رات وال�س��يارات، 
االأجه��زة املوؤمتت��ة يف امل�سان��ع)PLC(  ، اأجه��زة ق��راءة 
البطاق��ات االإلكروني��ة، البواب��ات االآلي��ة واأنظم��ة االإن�س��ان 
االآيل)Robotics( . خدم��ة البنائن��ا الط��الب يف كل اليمن 
، وه��ي ا�ساف��ة مه��م لتطوي��ر كلي��ة الهند�س��ة جامع��ة �سنع��اء 
وم�س��اهمة م��ن جمموع��ة احلب��اري ممثلةبال�س��ركة اليمني��ة 
لل�سناع��ات الغذائي��ة وبكلف��ة اجمالي��ة نهائي��ة 1،400،000 
دوالر امريك��ي ا�س��هاما منه��ا يف خدم��ة املجتم��ع ومب�س��اركة 

كلي��ة الهند�س��ة عل��ى م�س��احة 1،500 م��ر مرب��ع.
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اعالن طحينية
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اجلريدة االقتصادية - احملرر الثقايف
         

         فن��ان فط��ر عل��ى ح��ب الف��ن وق��د 
ب��داأ ات�سال��ه بالغن��اء �سغ��ًرا ، ول��د اأحم��د 
�سنع��اء  يف  االأبه��ر  ح��ارة  يف  ال�س��نيدار 
القدمي��ة ع��ام 1939 ، مت��زوج ول��ه بنت��ان 

واأربع��ة ذك��ور.        
اإن  حي��ث  فني��ة  ا�س��رة  يف  عا���ض  وق��د 
وال��ده كان يحتف��ظ باآل��ة الع��ود ال�سنع��اين 
لي�س��تخدمه �سيوف��ه م��ن الفنان��ن يف تل��ك 
االأي��ام اأثن��اء املقي��ل ، وم��ن ه��وؤالء : الفن��ان 
اأحم��د عب��د اهلل ال�س��املي ، والفن��ان اأحم��د 
احلمام��ي  عل��ي  اأحم��د  والفن��ان  دم��ر، 
وغره��م ، كم��ا تاأثر بالفنان الكبر قا�س��م 
االأخف���ض والفن��ان اأحم��د طاه��ر الكوكباين 
، وغره��م م��ن املطرب��ن الكب��ار يف تل��ك 

الف��رة.
كان��ت بداي��ة ظه��وره الفن��ي يف منت�س��ف 
اخلم�س��ينيات م��ن خ��الل اإذاع��ة �سنع��اء 
حيث اإن اأول اأغنية اأذيعت له كانت )اأراك 

طروًب��ا(.
الق��وات  يف  عم��ل  الرجم��ة  و�ساح��ب 

�س��نوات. اأرب��ع  مل��دة  ككات��ب  امل�س��لحة 
عن��د  الهات��ف  م�سلح��ة  اإىل  انتق��ل  ث��م 

. �سي�س��ها تاأ
ح�س��ل ع���لى منح���ة درا�س��ية ف���ي )معه��د 
�س��نة  القاه��رة  يف  العربي��ة(  املو�س��يقى 

. 1960م 
1962م  �س��بتمرب   26 ث��ورة  يف  �س��اهم 
م��ن خ��الل اأنا�س��يده الوطني��ة والت��ي األهبت 

حما���ض اجلماه��ر ، ومنه��ا:
- ا�سهدي اأيتها الدنيا ا�سهدي .

- ق��ام بتكوي��ن فرق��ة م��ن جمموع��ة م��ن 
الفنان��ن حت��ت م�س��مى جمعي��ة الفنان��ن 
واأقاموا اأول معهد مو�سيقى يف �سنعاء عام 

1946م وذل��ك الإقام��ة حف��الت الذك��رى 
االأوىل للث��ورة .

حي��ث  1965م  ع��ام  ع��دن  اإىل  �س��افر   -
اأحي��ا �س��هرة لتليفزي��ون ع��دن املحل��ي نال��ت 

اإعج���اب امل�س��اهدين .
اإذاع��ة  يف ع��ام 1967م انتق��ل للعم��ل يف 
�سنع��اء بطل��ب م��ن قائ��د الث��ورة الرئي���ض 
عبد اهلل ال�س��الل يف اإدارة تن�سيق الربامج 
الهات��ف  ب��اإدارة  يعم��ل  قبله��ا  كان  حي��ث 

واملركب��ات ب��وزارة املوا�س��الت. 
- ح��دث ح�س��ار ال�س��بعن اأثن��اء تواج��ده 
ملوا�سل��ة  تع��ّز  حمافظ��ة  يف  الفرق��ة  م��ع 
االحتف��االت الفني��ة وب�س��بب احل�س��ار مت 
تكليف��ه بالعم��ل باإذاع��ة تع��ّز والت��ي اأقيم��ت 
مب�س��اعدة اخل��ربات امل�سري��ة حي��ث عم��ل 

ب��اإدارة تن�س��يق الربام��ج واملكتب��ة.
- غن��ى الكث��ر م��ن روائ��ع الف��ن اليمن��ي 
مث��ل  ال�سنعاني��ة  بالطريق��ة  والعرب��ي 
فرا���ض  الأب��ي  الدم��ع(  ع�س��ي  )اأراك   :
احلم��داين و)اإذا قي���ض ح��ٌب( خللي��ل ف��واز 
وغره��ا م��ن االأغ��اين الذائع��ة وامل�س��هورة .
تعام��ل م��ع نخب��ة م��ن ال�س��عراء املجيدي��ن 
 ، �س��ربه  عل��ي  ب��ن  عل��ي  ال�س��اعر   : مث��ل 
وال�ساعر عبا�ض املطاع، وال�ساعر عبد اهلل 

ها�س��م الكب�س��ي ، وغره��م.

يف ع��ام 1982م من��ح و�س��ام الفن��ون م��ن 
رئي���ض  االأخ  فخام��ة  م��ن  االأوىل  الطبق��ة 

اجلمهوري��ة عل��ي عب��د اهلل �سال��ح .
وق��د ن��ال العدي��د م��ن االأو�س��مة و�س��هادات 
التقدي��ر م��ن الدول��ة وع��دة جه��ات اأهلي��ة 
و�س��عبية منه��ا �س��هادة التقدي��ر والعرف��ان 
والت��ي منحت��ه اإياها وزارة االإع��الم تقديًرا 
مل�س��اهمته وجمه��وده يف الدف��اع ع��ن اإذاع��ة 

�سنع��اء اأثن��اء ح�س��ار ال�س��بعن.
اأميًن��ا  انتخ��ب  الثمانين��ات  بداي��ة  ويف 
��ا لنقاب��ة الفنان��ن. �س��ارك يف العدي��د  عامًّ
م��ن املهرجان��ات الثقافي��ة داخ��ل الوط��ن 
الق��وات  حف��الت  يف  وكذل��ك  وخارج��ه 

. امل�س��لحة 
اأحي��ا العدي��د م��ن احلف��الت الغنائي��ة يف 
واالأوروبي��ة ويف  العربي��ة  الب��الد  خمتل��ف 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة حي��ث كان��ت 
اأوىل حفالت��ه باخل��ارج يف م��دن بريطاني��ا 
بدع��وة م��ن املغرب��ن هن��اك ، وق��د قام��ت 
ح��رب اأكتوب��ر 1973م اأثن��اء تواج��د هن��اك 
بتحوي��ل  ق��ام  ولق��د  ؛  احلف��الت  الإقام��ة 
احلف��الت  تل��ك  م��ن  والتربع��ات  اأج��ره 
لل�سفارة امل�سرية وال�سورية لدعم املجهود 

احلرب��ي.
كان م��ن اأوائ��ل الفنان��ن اليمني��ن الذي��ن 

تغن��وا بالوح��دة اليمني��ة كحل��م كل مين��ي 
قب��ل اأن يتحق��ق ع��ام 1990م مث��ل اأن�س��ودة 
)كالقذيفة( واأن�س��ودة )رددي اأيتها الدنيا 

ن�س��يدي(.
احت��اد  يف  التحكي��م  جلن��ة  ع�س��و  وه��و 
م�س��ر  جمهوري��ة  يف  الع��رب  املبدع��ن 
العربي��ة ، وع�سو احتاد املو�س��يقين العرب 

.
�س��فارتنا  يف  ��ا  ثقافيًّ م�ست�س��اًرا  ع��ن 
بالقاه��رة . وكان ل��ه ال�س��بق يف تاأ�سي���ض 
املرك��ز الثق��ايف اليمن��ي بالقاه��رة وال��ذي 
�س��اهم ب�س��كل فاع��ل يف اإبراز الف��ن اليمني 
الغنائ��ي واالإن�س��ادي م��ن خ��الل تنظيم��ه 
مل�س��اركات بالدنا يف العديد من الفعاليات 
الفني��ة بجمهوري��ة م�س��ر العربي��ة مب��ا فيها 
امل�س��اركة يف فعالي��ات دار االأوب��را امل�سرية 

.
م��ن اأغاني��ه امل�س��هورة : م��ا اأجم��ل ال�سب��ح 
يف ري��ف اليم��ن ،  ي��ا جاني��ات العناقي��د ، 
احل��ب اأعي��اين ،ي��ا طبي��ب اله��وى ،  ط��اب 
االأر���ض    ، غ��واين  لل��ي  قول��وا    ، ال�س��مر 
والف��الح ،  حبيب��ي م��ا اأح��اله ، عن �س��اكني 
�سنع��اء ،  تع��ال م��ا اق��ل ل��ك ،  كتاب��ك ي��ا 

حبي��ب ، حبيب��ي ظلمن��ي .

اَن كبير في مرحلة الستينات شاعر وفنَّ

أحمد بن أحمد السنيدار

ثقافيات
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رحلة

اجلريدة االقتصادية - خاص 

الطريق إىل شبام :
هي مدين���ة تقع يف االجت���اه الغربي للعا�سمة 
اليمني���ة �سنعاء يبداأ ب�سل�س���لة من التعرجات 
االأفعوانية، حيث متتد �سل�سلة جبلية متوا�سلة 
يخرقها االإ�س���فلت االأ�س���ود بامتداد متعرج، 
يدل على قدرة اليمني على �س���ق �س���بل حياته 
يف ال�سخر الذي طوعه ليعي�ض على ارتفاعاته 

ال�ساهقة.
 هن���اك يف القم���ة تب���داأ املدينة ببواب���ة اأثرية 
حل�س���ن كوكبان، ال���ذي يتمت���ع بتح�سينات 
اإىل  اإ�ساف���ة  املرتق���ى،  �سعب���ة  طبيعي���ة 
التح�سين���ات التي اقامها االإن�س���ان زيادة يف 

املدين���ة. حماي���ة 
وتق���ع مدين���ة �س���بام كوكب���ان اإىل ال�س���مال 
الغرب���ي من �سنع���اء، حيث تبعد م�س���افة 45 
كم تقريبا، ويحدها من ال�سمال مديرية ثالء 
ومن اجلن���وب بني مطر واحليم���ة الداخلية، 
ومن ال�سرق مديريتا همدان وبني مطر، ومن 

الغ���رب مديرية الطويلة.

مطعم محيدة
معلم يف املدينة  :

ويف ه���ذه املدين���ة الت���ي يقطنها نحو ع�س���رة 
الف ن�س���مة وفق���ا لتع���داد 2004م بها �س���وق 
مزدحم وحركة جتارية ن�س���طة ، وعلى مقربة 
من���ه يوج���د مطع���م �س���هر ل�س���يدة االعمال 

اليمني���ة املرحوم���ة )حميدة ح�س���ن الغادر(
ا�س���تطاع  املتوفي���ة يف يوني���و 2014م والت���ي 
ملجهودها التاأ�سي�ض لن�سط �سياحي هام عبارة 

عن فندق وا�س���راحة �س���ياحية 
ومطعم وخمبازة حميدة ال�س���ياحي امل�س���هور 
يف �س���بام كوكب���ان، وح�س���ب �سحيف���ة الثورة 
احلكومية اليمنية فقد كانت املرحومة حميدة 
ت���وؤدي عمله���ا وفقا ل�سمره���ا املحب للمهنة 
وللوطن ول�س���معة اليمن عرفت معظم �س���ياح 
الع���امل ونقل���ت انطباعات جميل���ة عن اليمن 
واملراأة اليمنية وتعرفت على ال�سياح القادمن 
اأكل يف مطع���م حمي���دة  وال���كل  اليم���ن  اإىل 
ال�سياحي من اأكل �سعبي و�سبايا وحلوم وبنت 

ال�سحن..

البداية لتأسيس املطعم :
وكان���ت ق���د حتدث���ت احلاج���ة حمي���دة ع���ن 
بدايات ن�ساطها ل�سحيفة اجلمهورية يف وقت 
�س���ابق فقالت انها بداأت العمل يف اأول الثورة 
)1962م( عندم���ا عانيت من �سنك العي����ض 
والفقر اللذين كانا يخيمان على الوطن اآنذاك 
حي���ث كنت اأخب���ز واأعجن لل���زوار يف ح�سن 
الزكات���ي وال�سالع، ثم تط���ورت الفكرة حيث 
كان النا����ض يق�سدون منزيل ال�سعبي لتناول 
الغداء والبداية ب�سدق كانت متوا�سعة، ومن 
ثم جاء اأحد ال�س���ياح وا�س���ت�سفناه يف منزلنا 
فاأعج���ب باملاأك���والت ال�س���عبية وم���ن حينه���ا 
تطورت الفكرة و�سار الكل باملدينة يعرف اأنه 
لدينا مطعم وا�ستطعت اأن اأجمع مبلغًا ال باأ�ض 

به لفتح مطع���م ومن ثم فندق.
اجمللة يف مطعم محيدة :

وق���د التق���ت جمل���ة اجلري���دة االقت�سادي���ة 
ب���االأخ / يحي���ى م�س���عود عب���داهلل حمي�س���ان 
وابنتها  اروى يحى الذين حتدثا عن الن�ساط 
ال�س���ياحي وحبهم���ا للعم���ل يف الفن���دق الذي 
مازال ميار�ض اعماله برغم الظروف احلالية 
وقلة الن�ساط ال�سياحي اال من زوار املواطنن 

من �سنعاء اىل �س���بام ،
ويلحظ عل���ى ابنته���ا اأروى ذات العقد الثالث 
م���ن العم���ر ورث���ت ذكاء والدته���ا وحنكته���ا 
ولباقته���ا، ب���ل تفوق���ت عل���ى اأمها م���ن حيث 
اإدارتها للعمل وح�س���ن تعاملها واأهم ما مييز 
اأروى ح�س���متها وحبه���ا لعملها الذي تع�س���قه 
ح�سب قولها حد اجلنون، بل جنحت اأروى يف 
عك�ض املفهوم اخلاطئ لنظرة املجتمع للمراأة، 
حيث اأثبت اأن املراأة اليمنية قادرة على العمل 
التنموي، ال �س���يما يف القطاع ال�سياحي الذي 
ما زال حكرًا على الرجال.. اأروى باتت جتيد 
التح���دث باالإجنليزي���ة من خ���الل االحتكاك 
مع ال�س���ياح االأجانب والذي���ن يحر�سون على 
زيارة مطعم حميدة لتذوق املاأكوالت ال�سعبية 
اليمني���ة، وق���د ا�س���تطلعت جمل���ة )اجلريدة 
االقت�سادي���ة( رايه���ا ع���ن ن�س���اط احلرك���ة 
ال�س���ياحية يف ظ���ل ظ���روف اليم���ن احلالي���ة 
ووج���ود احلرب والعدوان فقال���ت اننا مازلنا 
نعمل الوجبه اال�سا�سية ال�سعبية اليمنية التى 
تعج���ب الزبائن وال�س���واح واملتمثلة ب )الفتة 
وال�سفوت ال�سو�سي والع�سيد والهري�ض وبنت 

ال�سح���ن والفح�س���ة واللح���م باأنواعه فنحن 
جني���د طباخة جمي���ع املاأكوالت ال�س���عبية( ، 
وقد بدانا نو�سع ن�ساطنا يف بناء قاعة لالفراح 
�س���هرتها  له���ا  ا�سبح���ت  فق���د  واملنا�س���بات 

 ، ومكانتها  
وقال���ت اروى اإنه���ا ب���داأت بالعم���ل م���ع اأمه���ا 
مبك���رًا منذ نعوم���ة اأظافرها وكانت ت�س���اعد 
اأمها يف تقدمي املاأكوالت لل�سياح وكانت بداية 
متوا�سعة فتتذكر انهاكانت مع والدتها تقدم 
املاأكوالت ال�سعبية يف بيتنا القدمي حيث كانوا 
ياأتون فقط لتطبخ له���م ثم تطور العمل حتى 
�سار لدينا مطعم وفندق و�سرنا نقدم اأف�سل 
اخلدمات ال�س���ياحية ل���كل ال�س���ياح املحلين 

واالأجانب.
العمل تأثر باألزمة :

وت���رى ان العمل قد تاثر باالزمات ال�سيا�س���ية 
واحل���روب والعدوان على اليمن فقد انقطعت 
احلرك���ة ال�س���ياحية ومل تع���د حرك���ة االفواج 
ال�س���ياحية ت�س���ل اىل اليم���ن واعتمدنا على 
ال���زوار م���ن مدينة �سن���اء الذي���ن يخرجون 

للنزه���ة اىل �س���بام واالهجر فقط .
ونعم���ل جمي���ع يف املطع���م ا�س���رة واح���دة مع 
اخ���واين واوالده���م ونام���ل ان نط���وره اك���رث 
فنحن نبن���ي الطابق الثالث اجلديد ون�س���عى 
جلعل���ه يخ�سع انظام الفن���دق ونوفر له كافة 
امل�س���تقبل  االمكاني���ات جلعل���ه منوذج���ا يف 

القري���ب ان�س���اء اهلل .
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  بعد دبي، ألمانيا تخطط لمركبة أجرة طائرة بحلول عام 2018

  تويوتا تساعد مرضى الجلطة الدماغية على المشي مرة أخرى

    تعتقــد ال�س��ركة االأملاني��ة النا�س��ئة »اإي-
فول��و« ب��اأن طائرته��ا لالإق��الع والهب��وط الراأ�س��ي 
»الفولوكوب��ر ت��و اإك���ض« �س��تمثل م�س��تقبل النقل، 
وتخط��ط ال�س��ركة الختباره��ا يف خدم��ة مركب��ة 

االأج��رة الطائ��رة بحل��ول الع��ام 2018.
التحليق إىل املستقبل

ب��د  م��ن من��ا ال يح��ب املركب��ات الطائ��رة؟ ال 
واأن الحظ��ت ح�سوره��ا يف كل  فيل��م خيال علمي 
تقريًب��ا ب�سفته��ا اإحدى �س��مات امل�س��تقبل، وهذا 
اإن دل عل��ى �س��يء فاإن��ه ي��دل عل��ى رغب��ة النا���ض 

بها.
اإال اأن اخل��رب ال�س��ار اأن انتظ��ار ه��ذه املركب��ات 
امل�س��تقبلية رمب��ا ينته��ي قريًب��ا بف�س��ل ال�س��ركة 
االأملاني��ة النا�س��ئة »اإي-فول��و،« الت��ي اأخ��ذت على 
عاتقها  العمل على تطوير طائرة اإقالع وهبوط 

راأ�س��ي من��ذ الع��ام 2011، اأم��ا الي��وم فه��ي حت��ّث 
اخلط��ى واثق��ة يف قدرته��ا عل��ى ت�س��خرها يف 

تطبيق��ات جتاري��ة.
ذات  طائ��رات  ه��ي  املالتيكوب��ر  طائ��رات 
تركي��ب ميكانيك��ي ب�س��يط ُيتحك��م يف حركته��ا 
ومتّث��ل  الدف��ع،  م��راوح  اإبط��اء  اأو  بت�س��ريع 
طائ��رات  اأح��دث  اإك���ض«  ت��و  »الفولوكوب��ر 
املالتيكوب��ر ل�س��ركة اإي-فول��و، فه��ذه الطائ��رة 
ه��ي تذك��رة ال�س��ركة اإىل امل�س��تقبل، و�سمم��ت 
لتت�س��ع لراكب��ن وميك��ن االإق��الع به��ا باال�س��تعانة 
بع�س��ا حتك��م ب�س��يطة، وبف�س��ل مراوحه��ا الت��ي 
يبل��غ عدده��ا 18 مروح��ة فه��ي حتل��ق يف ال�س��ماء 

جلب��ة. اإح��داث  دون 
 ح�س��ب املوا�سف��ات، ت�س��ل ال�س��رعة الق�س��وى 
للفولوكوب��ر اإىل 100 ك��م يف ال�س��اعة، لكنه��ا 
تط��ر لوق��ت حم��دود وم�س��افات ق�سرة ن�س��بًيا، 

فه��ي تاأت��ي م��زودة بت�س��ع بطاري��ات كهربائي��ة 
تعط��ي ق��درة كافي��ة للتحلي��ق ب�س��رعة 69 ك��م يف 

ال�س��اعة مل��دة 17 دقيق��ة.
 مستقبل النقل

ت��و  الفولوكوب��ر  لتجري��ب  اإي-فول��و  تخط��ط 
اإك�ض كمركبة اأجرة طائرة بحلول العام 2018، 
�س��تكون  اأج��رة،  كمركب��ة  له��ا  رحل��ة  اأول  ويف 
ماأهول��ة بطي��ار، وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا ف��اإن 
اأ�سافت ال�س��ركة اإليها ح�سا�س��ات لتتمكن الحًقا 

م��ن التحلي��ق به��ا ذاتًي��ا.
ال�س��ركة           ع��الوة عل��ى ذل��ك، تخط��ط 
امل�س��تقبل  يف  دولي��ة  موافق��ة  عل��ى  للح�س��ول 
القري��ب للتحلي��ق يف الفولوكوب��ر يف كافة اأنحاء 
اأوروب��ا والوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، و�سنف��ت 
الطائ��رة حالًي��ا يف اأملاني��ا كطائ��رة خفيف��ة، م��ا 
يعن��ي اأن��ه ي�س��تطيع م��ن يتمت��ع برخ�س��ة طي��ار 

ريا�س��ي التحلي��ق به��ا.
جم��ال  يف  وحي��دة  اإي-فول��و  لي�س��ت         
ال�س��يارات الطائرة، وطائرات االإقالع والهبوط 
الراأ�سي، اأو حتى خدمة مركبة االأجرة الطائرة، 
ف�س��ركة النق��ل االأمريكي��ة متع��ددة اجلن�س��يات 
ا،  »اأوب��ر« تعم��ل على تطوير طائرة م�س��ابهة اأي�سً
اإ�سافة اإىل اأن ال�سركات الكبرة والنا�سئة على 
ح��د �س��واء تعم��ل على اختب��ار مركباتها الطائرة 
ا �س��ركات اأخرى مثل  اخلا�س��ة به��ا، وتوج��د اأي�سً
�س��ركة �سناعة الطائرات اإيربا�ض، و�س��ركة زي 
اأي��رو التابع��ة لل�س��ريك املوؤ�س���ض جلوج��ل الري 
بي��ج، و�س��ركة �سيني��ة نا�س��ئة تدعى اإيه��اجن، واإن 
تع��دد ال�س��ركات �س��يعطي املزي��د م��ن اخلي��ارات 
م��ا ينعك���ض اإيجاًب��ا عل��ى جع��ل ه��ذه التقنية ذات 

�س��عر منا�س��ب يف متن��اول اليدي��ن.

ال�س��يارات  �س��ركة ت�سني��ع  أطلقــت        
ال�س��اق  االأربع��اء  اأم���ض  ي��وم  تويوت��ا  الياباني��ة 
-Welwalk WW الروبوتي��ة  الداعم��ة 
اجللط��ة  مر�س��ى  ت�س��اعد  والت��ي   ،1000
بحي��ث  اأخ��رى،  م��رة  امل�س��ي  عل��ى  الدماغي��ة 
ا�س��تفادت ال�س��ركة م��ن بع���ض اأبح��اث �س��يارتها 
لت�سني��ع ه��ذه ال�س��اق الداعم��ة العاملة بوا�س��طة 
حم��ركات ت�س��اعد االأ�س��خا�ض امل�س��لولن جزئي��ًا 

عل��ى امل�س��ي.
ال�س��وق  يف  متزاي��دة  م�س��اكل  تويوت��ا  وتواج��ه 
املحلي��ة الياباني��ة تتعل��ق بزي��ادة ع��دد ال�س��كان 
الكبار بالعمر وانخفا�ض يف معدل املواليد، مما 
يعن��ي ان �س��وق ال�س��يارات �س��وف يتقل���ض حتم��ًا، 
مم��ا يدف��ع ال�س��ركة اإىل حماول��ة اال�س��تفادة م��ن 
ه��ذه امل�س��كلة واالنغما���ض يف حماول��ة تطوي��ر 

روبوت��ات لكب��ار ال�س��ن.
الق��درة  الروبوتي��ة  الداعم��ة  ال�س��اق  ومتتل��ك 
عل��ى م�س��اعدة املر�س��ى يف وظائ��ف متعددة مثل 
دع��م وزن اجل�س��م وامل�س��اعدة يف احل��ركات مثل 

تاأرجح ال�ساق اإىل االأمام، ويحتوي اجلهاز على 
م�س��تويات ح�سا�س��ية ميك��ن �سبطه��ا بن��اء عل��ى 
و�سف��ة وتقدي��ر الطبي��ب املعال��ج املخت���ض بتل��ك 

احل��االت املر�سي��ة.
 1000-Welwalk WW جه��از  ويتك��ون 
م��ن جزئ��ن اأ�سا�س��ين هم��ا اجل�س��م الرئي�س��ي 
وال�س��اق الروبوتي��ة، ويتاأل��ف اجل�س��م الرئي�س��ي 
م��ن جه��از م�س��ي ومراقب��ة، يف ح��ن ت�س��اعد 
ال�س��اق الروبوتي��ة مرتديه��ا عل��ى حن��ي الركب��ة 
وم��د ال�س��اق، وميك��ن تثبي��ت اجله��از وا�س��تعماله 

يف مراك��ز اإع��ادة التاأهي��ل مث��ل امل�ست�س��فيات.
و�س��رح اييت�س��ي �س��ايتو الطبي��ب ونائ��ب الرئي���ض 
االإداري يف جامعة فوجيتا ال�سحية "اإن تقدمي 
امل�س��اعدة امليكانيكي��ة اأك��رث من الالزم ميكن اأن 
يبط��ئ تق��دم املري���ض يف اإع��ادة التاأهي��ل، اإال اأن 
ه��ذا اجله��از ي�س��اعد بال�س��كل ال��الزم"، وق��د 
تعاون��ت تويوت��ا م��ع جامع��ة فوجيت��ا ال�سحي��ة 

لتطوي��ر اجله��از الطب��ي الذك��ي.
ال�س��ن  الكب��ار يف  الياباني��ن  ال�س��كان  ويع��اين 

من ارتفاع ن�س��بة مر�ض ال�س��لل ب�سبب اجللطات 
مئ��ة جه��از  تاأج��ر  تويوت��ا  وتن��وي  الدماغي��ة، 
الطبي��ة  للمراف��ق   100-Welwalk WW
الع��ام،  ه��ذا  م��ن  الح��ق  وق��ت  يف  الياب��ان  يف 
وتبل��غ تكالي��ف ا�س��تعمال اجله��از 9200 دوالر 
اأمريك��ي كر�س��م اأويل يلي��ه ر�س��م اإيج��ار �س��هري 

ق��دره 3200 دوالر اأمريك��ي.
موظف��ي  كب��ر  اي��زوب  تو�س��يوكي  وحت��دث 
موؤمت��ر  خ��الل  تويوت��ا  �س��ركة  يف  البح��وث 

�سحف��ي عق��ده ي��وم اأم���ض االأربع��اء يف العا�سم��ة 
الياباني��ة طوكي��و ح��ول اأن روؤي��ة ال�س��ركة تتمث��ل 
مبحاول��ة توف��ر اإمكاني��ة التنق��ل للجمي��ع مب��ا يف 
ذل��ك املر�س��ى، واأن ال�س��ركة تعم��ل عل��ى تطوي��ر 
الربوت��ات ال�سناعي��ة ل�سناع��ة ال�س��يارات، واأن 
ال�س��ركة حت��اول معرف��ة كي��ف ميك��ن ا�س��تعمال 
ه��ذه التكنولوجي��ا مللء االحتياج��ات االجتماعية 

م�س��اعدة النا���ض ب�س��كل اأك��رب.

علوم وتكنولوجيا
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مقال

المسامح كريم

ه��ذه العب��ارة البديع��ة الت��ي اخرته��ا لتك��ون 
عنوانًا حلديثي �سمعتها الأول مرة يف طفولتي، 
ث��م تك��رر �س��ماعي له��ا يف �س��بابي وكهولت��ي، 
وكان لها اإيقاع اآ�سر، ومبهج ، بو�سفها تعبرًا 
ع��ن قيم��ة روحي��ة واأخالقي��ة، وقانونًا للتعاي���ض 
ب��ن االأجنا���ض املختلف��ة، ف�س��اًل ع��ن دورها يف 
اإ�س��اعة االألف��ة والت�س��امح ب��ن االأه��ل واأبن��اء 

الوط��ن الواح��د.
 

لك��ن م��ا يوؤ�س��ف ل��ه ويج��رح الوج��دان، وي��وؤرق 
املن��ام، اأن املعن��ى الكب��ر الكام��ن وراء ه��ذه 
العبارة، وهو الت�سامح، كان بداأ منذ وقت غر 
قري��ب يتال�س��ى، وتبتع��د ظالل��ه ع��ن حياتن��ا، 
ويح��ل حمل��ه كابو���ض ثقي��ل م��ن اخل�سوم��ات 
الت��ي ارتق��ت اإىل درج��ة احلق��د، ومنه��ا اإىل 
مرحل��ة االح��راب ون�س��يان كل قيم��ة روحي��ة، 
والت�س��امح،  االألف��ة،  اإىل  تدع��و  اأخالقي��ة  اأو 
والتع��ايل ع��ن ردود اأفع��ال املواق��ف االآنية، وما 
يح��دث اأحيان��ًا، اأو دائم��ًا م��ن خالف��ات داخ��ل 
البي��ت الواح��د، وب��ن اأف��راد العائل��ة الواح��دة.

ي�س��ر  م��ا  ه��ذا  االأك��رم،  ه��و  املت�س��امح  اإن 
اإلي��ه معن��ى العب��ارة ال�س��ابقة، ومو�س��وع ه��ذه 
ويف  اخلالف��ات،  اأب��واب  اأن  اإالَّ  االإ�س��ارات، 
ه��ذه اللحظ��ة القامت��ة كث��رة ومفتوح��ة عل��ى 
ال�س��احات، ال م��دى له��ا م��ن اخلالف��ات، اأو 
بالكلم��ة  تداركه��ا  ميك��ن  الت��ي  االختالف��ات 
الطيب��ة، والت�س��امح الك��رمي، وباملقاب��ل ميك��ن 
اأن تت�ساع��د، وت�ست�س��ري وتق��ود اإىل مع��ارك 
ال ُتبق��ي، وال ت��ذر، ومب��ا اأن ل��كل اإن�س��ان عق��اًل 

ق��ادرًا عل��ى الت��وازن، وعل��ى اإدراك املخاط��ر 
قب��ل اأن تق��ع، ف��اإن غياب هذا العق��ل اأو فقدانه 
للت��وازن املطل��وب فاالإن�س��ان يتح��ول اإىل ق��وة 
مدم��رة ت�س��وق نف�س��ها، وغره��ا اإىل اله��الك، 
م��ن دون م��ربر، وب��ال مقاب��ل �س��وى اإر�س��اء 
االإح�سا���ض  م��ن  اخلالي��ة  الذاتي��ة  النزع��ة 
باأهمي��ة احلي��اة، وع��دم التفري��ط فيه��ا حت��ت 
�سغ��ط عوام��ل ال تف��رق ب��ن اخل��ر وال�س��ر، وال 
ب��ن البق��اء والفن��اء، وه��ي حالة ال ت�س��ل اإليها 
احليوان��ات الت��ي يعتق��د اجلمي��ع اأنه��ا ال متل��ك 
عق��اًل، وال وازع��ًا م��ن اأخ��الق اأو �سم��ر، واإمنا 

ت�س��رها الغري��زة وحده��ا.
الب�س��رية  املجتمع��ات  تب��دو  ك��م  اهلل!  ي��ا 
م��ن  وراقي��ة  عل��ى درج��ة عالي��ة  املت�س��احمة 
ت�س��ر  وكي��ف  والرخ��اء.  واال�س��تقرار  االأم��ن 
حي��اة االإن�س��ان يف ه��ذه املجتمع��ات الفا�سل��ة، 
ر �سفوها قلق،  واملت�ساحمة هادئة هانئة ال يكدِّ
وال خ��وف، وال يعر���ض ال�س��الكن يف طرقاته��ا 
حواجز، وم�سّدات من اأي نوع كان، كل �س��يء 
ه��ذه  مقاب��ل  ويف  وانتظ��ام.  بنظ��ام  يج��ري 
ال�س��ورة الزاهي��ة الواقعي��ة الت��ي تعي���ض االآن 
على االأر�ض، تقابلها ال�سورة االأ�سواأ واالأدنى، 
�س��ورة املجتمع��ات الت��ي افتق��دت كل املقوم��ات 
االأخالقي��ة والروحي��ة، وحتول��ت اإىل ميادي��ن 
للقت��ل واالح��راب ال م��ع االأع��داء واملرب�س��ن 
به��ا، واإمن��ا م��ع بع�سه��ا بع�س��ًا، ا�س��تجابة للعنة 
ال ي��دري العق��الء حت��ى االآن م�سدره��ا، ه��ل 
هبطت من املالأ االأعلى اأم من العامل ال�سفلي، 
حيث املردة وال�سياطن، واأعداء كل معنى من 

معاين الت�سامح والنقاء. وما يبعث على االأمل 
اأن نقراأ تلك االأبحاث العلمية التي ت�سدر عن 
باحثن عرب واأجانب متخ�س�سن يف درا�سة 
اأو�س��اع املجتمع��ات الب�س��رية، ومنه��ا جمتمعنا 

العربي.
ويف مقدم��ة م��ا ت�س��ر اإلي��ه ه��ذه االأبح��اث اأن 
القاعدة ال�سعبية العربية التي ت�سكل 90% من 
�س��كان الوط��ن العرب��ي ال ت��زال حمافظ��ة عل��ى 
تكوينه��ا الت�س��احمي، موؤمن��ة بعفوي��ة مطلق��ة، 
والتزام طبيعي مببداأ التعاي�ض، وامل�سكلة -كما 
ت�سر تلك االأبحاث- تقع على عاتق بع�ض من 
ال يثقون ب�سعوبهم، لذلك فهم ي�سعون جادين 
اإىل ح�س��ر مواطنيه��م يف �سراع��ات وخالف��ات 
ح��ول ق�ساي��ا ال وج��ود له��ا يف الواق��ع، اأو اأنه��ا 
وجدت يف ع�سرنا واندثرت، ي�ساف اإىل هذا 
الن��وع م��ن النا���ض بع���ض الق��وى املتحزب��ة م��ن 
دون وع��ي بر�س��الة االأح��زاب، فيقت�س��ر عملها 
به��دف  واملنازع��ات  اخلالف��ات  اإث��ارة  عل��ى 
الك�س��ب احلزب��ي واال�س��تقطاب الطائف��ي، اأو 
املذهب��ي، لك��ي ت�سل اإىل احلك��م، وهنا تتجلى 
اأبعاد امل�سكالت التي قادت الوطن العربي، اأو 
بع�ض اأقطاره، اإىل املحنة التي تعانيها، وتدفع 
باأبنائها اإىل االحراق يف جحيم �سراع دموي 
م��ا كان ل��ه اأن يح��دث، اأو ي�س��مع الع��امل عن��ه 

�سيئًا.

د/عبد العزيز المقالح 
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