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اليمن يرأس الدورة ٩٤ للمجلس االقتصادي العريب

بن طالب: اليمن يمر بمرحلة صعبة وخسائر االقتصاد أكرث من ١٠ مليارات دوالر
القاهرة/ سبأ 

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين 
بن طالب أن اليمن لديه من اإلمكانيات االقتصادية 
ما  والحضارية  والبرشية  والجغرافية  والطبيعية 
تؤهله ألن يلعب دوراً بارزاً ومحورياً يف تعزيز التعاون 
وعىل  العربية  الدول  بني  واالجتماعي  االقتصادي 

أسس تكاملية.
بالدنا  رئاسة  استلم  الذي  الصناعة  وزير  وقال 
االقتصادي  للمجلس   (94) العادية  لــلــدورة 
املستوى  عىل  العربية  الدول  لجامعة  االجتماعي 
الوزاري الذي عقدت اجتماعاتها أمس بمقر األمانة 
العامة للجامعة العربية " إن اليمن تمر حاليا بمرحلة 
واالقتصادية  السياسية  الظروف  بسبب  صعبة 
واألمنية، وما لحق باالقتصاد من خسائر فادحة منذ 
2011م قدرت بحوايل 10 مليارات و500 مليون دوالر 

بما يمثل نسبة %33 من حجم الناتج اإلجمايل".
االقتصاد  يتكبدها  التي  الخسائر  أن  إىل  وأشار 
املاضية،  الثالثة  ــوام  األع خالل  مستمرة  اليمني 
أنابيب  لها  تتعرض  التي  التخريب  أعمال  بسبب 
اللجوء  الكهرباء باإلضافة إىل  والغاز وأبراج  النفط 
اليمن من املشتقات  السترياد %60 من احتياجات 
عىل  اليمنية  املصايف  حصول  عدم  بسبب  النفطية 
النفطية  املشتقات  إلنتاج  الكايف،  الخام  النفط 

لتغطية االحتياجات املحلية.
إىل  أدت  الخسائر  تلك  أن  إىل  طالب  بن  ولفت 
الصعبة  بالعمالت  النقدي  االحتياطي  انخفاض 
له، مما أدى  البنك املركزي إىل أدنى مستوى  لدى 
االقتصادية  املوازين  يف  كبرية  اختالالت  حدوث  إىل 
اليمنية، باإلضافة إىل عدم التزام %70 من املانحني 

باإليفاء بالتزاماتهم.

وأوضح أن تلك االختالالت يف املوازين االقتصادية 
اإلجــراءات  من  عدد  اتخاذ  الحكومة  عىل  فرضت 
الرضورية ملعالجة األزمة االقتصادية الراهنة، تمثلت 
يف رفع الدعم عن املشتقات النفطية التي تقدر بنحو 

680 مليار ريال يمني سنويا التي تعادل 3.1 مليار 
دوالر، باإلضافة إىل الحد من النفقات غري الرضورية 
ومحاربة الفساد وإصالح نظام اإليرادات الجمركية 

والرضيبية وغريها.

ويف إطار التكامل االقتصادي العربي العربي أكد 
بن طالب أنه من األهمية اتخاذ عدد من اإلجراءات 
والوسائل واآلليات الالزمة خالل هذه املرحلة، إللغاء 
البينية  التجارة  تواجه  التي  الجمركية  غري  القيود 

العربية والتي تحد من نموها وتنوعها.
تنفيذ  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  الوزير  وشــدد 
العادية  العربية  القمم  عن  الــصــادرة  الــقــرارات 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  وعن  والتنموية 

للجامعة العربية الخاصة باستكمال تطبيق منطقة 
التجارة الحرة العربية الكربى وذلك لتحرير التجارة 

يف السلع والخدمات بني الدول العربية.
 (94) الــدورة  أعمال  جدول  أن  بالذكر  الجدير 
للمجلس االقتصادي االجتماعي للجامعة العربية 
املوضوعات  من  عدد  تناول  الوزاري  املستوى  عىل 
ذات األهمية االقتصادية لتفعيل العمل االقتصادي 

واالجتماعي العربي املشرتك.
بمنطقة  تتعلق  موضوعات  املجتمعون  وناقش 
تحرير  حيث  من  الكربى،  العربية  الحرة  التجارة 
حيث  ومن  العربية  الــدول  بني  السلعية  التجارة 
املتابعة واألداء وتحرير تجارة الخدمات بني الدول 
العربية والتعاون الجمركي العربي ومتابعة مرحلة 
مع  التواصل  وأهمية  العربي،  الجمركي  االتحاد 
بما  الفنية  وأماناتها  الدولية  االقتصادية  التكتالت 
منظمة  يف  مراقب  بصفة  الجامعة  عضوية  يخدم 

التجارة العاملية.
واستعرضت الدورة عدداً من املوضوعات التي من 
شأنها تعزيز االندماج اإلقليمي عىل مستوى منطقة 
الجمركي  واالتحاد  الكربى  العربية  الحرة  التجارة 
الستكمال  الالزمة  واآلليات  األطر  ووضع  العربي، 
األطر  وفق  تنفيذها  عىل  والعمل  املنطقة  متطلبات 

الزمنية املحددة لذلك.
حرض اجتماع أعمال الدورة وكيل وزارة الشؤون 
البعداني ومندوب بالدنا  االجتماعية صالح حميد 
محمد  السفري  العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم 
الجامعة  لدى  اليمن  مندوب  ونائب  الهيصمي، 
واملستشار  عثمان  عيل  مساعد  الدكتور  العربية 
عبدالعزيز  وليد  الدائمة  باملندوبية  االقتصادي 

عبدالغني.

التحضري لعقد القمة العربية التنموية الرابعة يف تونس
عقدت اللجنة الوزارية العربية املعنية باملتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية االقتصادية 
واالجتماعية اجتماعا لها اليوم بمقر األمانة العامة برئاسة نائب وزير املالية السعودي 
باإلضافة  وهي  اللجنة  يف  األعضاء  العربية  الدول  وبمشاركة  البازعي  سليمان  بن  حمد 
إىل السعودية كل من اليمن ومرص، املغرب، موريتانيا، تونس، الجزائر، ليبيا واألمني العام 

للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
وقال نائب األمني العام للجامعة العربية السفري احمد بن حيل بان اللجنة ناقشت وتابعت 
التنموية االقتصادية واالجتماعية يف دورتها  القمة العربية  القرارات الصادرة عن  تنفيذ 
الثالثة التي عقت بالرياض يف يناير من العام املايض، ومتابعة مدى التزام الدول العربية 
بتنفيذ كل قرار عىل حدة، باإلضافة إىل اإلعداد للقمة العربية التنموية الرابعة املقرر عقدها 
يف تونس، وامللفات االقتصادية واالجتماعية التي ترغب الدول العربية يف طرحها عىل القمة.

تحليل عروض خزانة بقيمة 105.4 مليار ريال
التنافسية  الخزانة  اليمني أمس تحليل عروض رشاء أذون  املركزي  البنك  تم بمقر 

للمزاد رقم (857).
وذكر بيان صحفي صادر عن البنك تلقت (الثورة) نسخة منه أن القيمة االسمية 
اإلجمالية للطلبات الفائزة بلغت 105 مليارات و486 مليون ريال، كما بلغ متوسط 
 ،(15.83%)  ،(16.06%) ـ   (364)  ،(182)  ،(91) الثالثة  لآلجال  الفائدة  معدل 

(%15.81)، عىل التوايل.
وستفتح مظاريف الطلبات غري التنافسية األحد القادم.

والله ويل التوفيق

إشراك املرأة يف الخطط التنموية بورشة عمل بالحديدة
الحديدة/ سبأ

النساء  ارشاك  بمناقشة  خاصة  عمل  ورشة  الحديدة  بمحافظة  أمس  اختتمت   
الديمقراطي  التوجه  دعم  مؤسسة  نظمتها  والتنموية،  االسرتاتيجية  الخطط  يف 

"مدى" بدعم منظمة أوكسفام .
هدفت الورشة يف ثالثة أيام إىل تعريف 90 مشاركا ومشاركة من األحزاب السياسية 
وضع  كيفية  املديريات  ومدارء  املدني  املجتمع  ومنظمات  واإلعالميني  والناشطني 

خطط اسرتاتيجية لزيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسية .
وأوضحت منسقة الورشة إيمان فارع العزعزي لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أنه تم 
خالل الورشة مناقشة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني املتعلقة باملرأة ,وتم تقسيم 
املشاركني إىل مجموعات عمل للخروج برؤى ومقرتحات تعزز من حضور املرأة عىل 

الصعيد السيايس .
وأشارت إىل أنه سيتم اختيار 25 من املشاركني ليتم تأهيليهم بدورات مكثفة حول 

االسرتاتيجيات وخطط التنمية للمرأة.

"مناقصات" شبوة تعتمد١٢ مشروعا بتكلفة ٢٢ مليون ريال

اجتماع بعدن يلزم وسائل النقل بالتسعرية الجديدة 

مشروع تمكني يستهدف أربع مديريات بمحافظة حجة

 مناقشة إجراءات صرف مستحقات الرعاية االجتماعية

شركة صينية تنفذ ٢٩٢ ألف خط هاتفي وانرتنت

شبوة / سبأ
املناقصات  لجنة  ـــرت  أق
واملزايدات يف شبوة أمس برئاسة 
اعتماد  باحاج  احمد  املحافظ 
 12 لتنفيذ  املقدمة  العطاءات 
مرشوعا زراعيا ودراسات لثالثة 
أخرى يف مديرية حطيب بكلفة 

إجمالية 22 مليون ريال.
ووافقت اللجنة يف االجتماع 
بحضور رئيس لجنة التخطيط 
بمحيل  واملــالــيــة  والتنمية 
املحافظة سعيد املرنوم ورئيس 
االجتماعية  الشئون  لجنة 

خميس  مـــربوك  بــاملــجــلــس 
اعتماد  عىل  وافقت  الربيكي، 
مكافحة  ملركز  مالحق  بناء 
العام  املحافظة  يف  الرسطان 
محيل  تمويل  وتوفري  املقبل 

لتنفيذه.
عملية  إجراء  اللجنة  وأقرت 
مع  الــحــســابــيــة  التصفية 
سفلتة  ملرشوع  املنفذ  املقاول 
يف  لتعرثه  حّبان  مدينة  شوارع 

استكماله.
تعرث  املجتمعون  ونــاقــش 
خدمية  مرشوعات  يف  العمل 

بعض  ومطالبات  وتنموية 
املقاولني املترضرين بسبب أزمة 
قرار  بموجب   2011 يف  البالد 

مجلس الوزراء بهذا الشأن.
عىل  باحاج  املحافظ  وحث 
الرسمية  الجهات  اضــطــالع 
يف  بمسئولياتها  املختصة 
تنفيذ  ومــتــابــعــة  االرشاف 
املشاريع الخدمية ومعالجتها.. 
مشددا عىل االلتزام بإجراءات 
وضوابط اإلعالن عن مناقصات 
واملدد  ومواصفاتها  املشاريع 

الزمنية للتنفيذ.

عدن /سبأ
برئاسة  عدن  بمحافظة  عقد  اجتماع  ناقش 
نائف  املديريات  لشؤون  عدن  محافظة  وكيل 
النقل  ونقابة  النقل  مكتب  مدير  وضم  البكري 
النقل  أوضــاع  ــرور-  وامل واألمــن  الفرز  ومديري 
باملحافظة وآلية تنظيم فرز النقل وطرق متابعة 
السلطة  قبل  من  املحددة  الجديدة  التسعرية 

املحلية باملحافظة .
املحلية  النقل  وسائل  إلــزام  االجتماع  واقــر 
اتخاذ  يتم  ال  حتى  الجديدة  التسعرية  بتطبيق 
 .. املخالفني  تجاه  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 
مؤكدا أنه سيتم مراقبة تطبيق التسعرية من خالل 

رجال املرور واألمن الذين سيتواجدون يف الفرز .
وآلية  النقل  إيــرادات  إىل  االجتماع  وتطرق 
بالتقيد  الباصات  إلزام  عىل  والعمل  تحصيلها 

يف  الباص  سري  وتحديد  املــرور  ولوائح  بأنظمة 
املديريات وااللتزام به عرب لواصق ومطبوعات يف 
وسائل النقل تحدد اتجاهات السري بغية تنظيم 

حركة السري .
ويف االجتماع أكد وكيل املحافظة عىل رضورة 
آلية  عىل  رقابة  وفرض  بالجوالت  العمل  ترتيب 
مراقبة  وأهمية  املخالفني  وضبط  الباصات  سري 
كونها  ومنعها  الغاز  عىل  تعمل  التي  الباصات 

تشكل خطرا عىل حياة املواطن .
االلتزام  يف  نموذجاً  كانت  عدن  أن  إىل  وأشار 
النقل  نقابة  ووجه  النظام..  ويف  السري  بقوانني 
واملرور بوضع آلية لضبط أعمال الفرز يف مختلف 

املديريات.
حرض االجتماع الوكيل املساعد محافظة عدن 

خالد الجعيالني

بمحافظة  اجتماع  ناقش 
الوكيل  برئاسة  ــس  أم حجة 
املساعد عبد العزيز الغادر عدد 
بإجراءات  املتصلة  القضايا  من 
الــرعــايــة  مستحقات  رصف 

االجتماعية .
الذي  االجتماع  واستعرض 
ــري ومــوظــفــي فــرع  ــدي ــم م ض
االجتماعية  الرعاية  صندوق 
والربيد ، مجمل اإلشكاالت التي 
، وإمكانية  تعيق أعمال الرصف 

تجاوزها خالل املرحلة القادمة .
الــتــزام  أهمية  عــىل  وشـــدد 
والربيد  الصندوق  يف  العاملني 
عند  القانونية  بــاإلجــراءات 
عملية الرصف وبما يكفل وصول 
املخصصات املالية ملستحقيها .

تعزيز  رضورة  االجتماع  وأكد 
الكبرية  األعداد  ذات  املديريات 
من  بــعــدد  املستفيدين  ــن  م
الرصافني وتوفري السيولة املالية 
ليتسنى  وفروعه  الربيد  لدى 
الرصف  عملية  مهمة  تسهيل 
املحددة  الزمنية  للجداول  وفقاً 

دون تأخري..
موظفي  الغادر  الوكيل  ودعا 
الستشعار  والربيد  الصندوق 
املسؤولية تجاه مهامهم الوطنية 
عن  واالبــتــعــاد   ، بهم  املناطة 
الشكوك  إثارة  شأنه  من  ما  كل 
حولهم أو اإلخالل بأعمالهم بما 
يخدم الصالح العام ويهدف إىل 

تخفيف معاناة املواطنني.
 إىل ذلك ناقش وكيل محافظة 

الشامي  إبراهيم  الدكتور  حجة 
أمس مع فريق الربنامج اإلنمائي 
الثانية  املرحلة   ، املتحدة  لألمم 
من مرشوع تمكني الشباب املزمع 
القادمة  الفرتة  خــالل  تنفيذه 
 – عبس   – "حرض  مديريات  يف 

خريان املحرق.
واستمع الوكيل إىل إيضاح من 
رئيس الفريق عيل الرفاعي حول 
يستهدف  الذي  املرشوع  ماهية 
الشباب األشد فقراً وفقاً لقاعدة 
االجتماعي  الصندوق  بيانات 
ستنفذه  والـــذي   ، للتنمية 
للتنمية  األلــفــيــة  مــؤســســة 

باملحافظة .
وأشار الرفاعي إىل أن املرشوع 
سيعمل عىل تمكني الشباب من 
للدخل  مــدرة  مشاريع  إنشاء 
كــمــصــدر لــلــدخــل ألرسهـــم ، 

ويساهم بصورة فاعلة وملموسة 
أوســاط  يف  الفقر  ــن  م للحد 

التجمعات السكانية .
الوكيل  ثــمــن  الــلــقــاء  ويف 
به  يقوم  الــذي  ــدور  ال الشامي 
الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 
يف مجاالت التنمية البرشية التي 
 ، الشاملة  التنمية  أساس  ُتعد 
هدف  اإلنسان  أن  اعتبار  عىل 

التنمية ومصدرها .
التي  املــخــاطــر  إىل  ـــار  وأش
وانعكاساتها  البطالة  عن  تنتج 
الشباب  ــع  واق عــىل  السلبية 
نحو  لالنحراف  بهم  تدفع  التي 
 ، وغــريهــا  والتهريب  العنف 
مؤكداً أهمية تكاتف الجهود من 
وتنمية  الشباب  استيعاب  أجل 
مختلف  يف  ومهاراتهم  قدراتهم 

املجاالت.

صنعاء/ سبأ
العامة  املــؤســســة  وقــعــت 
هــواوي  رشكــة  مع  لالتصاالت 
توريد  اتفاقية  عىل  الصينية 
وتركيب وتشغيل كبائن وحدات 
الثانية)  (املرحلة  املشرتكني 
من مرشوع املليون خط هاتفي 
ألف   292 بـ  واملتمثل  وانرتنت 

خط هاتفي وإنرتنت .
تنفذ   ، االتفاقية  وبحسب 
تكلفته  البالغة  املرشوع  الرشكة 
زمنية  فرتة  خالل  دوالر  ماليني   5
خمسة أشهر يف عدد 396 موقعاً 
يف جميع محافظات الجمهورية .
ــالث  ــل املـــــرشوع ث ــم ــش وي
مجموعات هي توسعة خدمات 
دي  (إي  وتقنية  ــت  ــرتن االن
خط  ألف   125 لعدد  ال)  اس 
السنرتاالت  بعض  وتحديث   ،
محافظات  من  كل  يف  القائمة 
األمانة ، عدن ، تعز ، وبتقنيات 
للتطور  ــة  ــب ــواك وم ــدة  ــدي ج
الحاصل يف خدمات االتصاالت 
الهاتفية ، حيث سيتم استبدال 
السنرتاالت القديمة يف محافظة 
عدن بسنرتاالت جديدة بسعة 

50 ألف خط.
ــدال  ــب ــت ــم اس ــت ــي ــا س ــم ك
امانة  يف  القديمة  السنرتاالت 
وتعز   ، الحديدة   ، العاصمة 
وتوسعة   ، حديثة  بسنرتاالت 
جديدة  مــواقــع  واســتــحــداث 
الهاتفية  الخدمة  توفري  بغرض 
خدمات  وتقديم  ميرس  بشكل 

جديدة يف عدد من املحافظات.

نائب  أشــار  التوقيع  وعقب 
االتصاالت  وزير  الوزراء  رئيس 
الدكتور  املعلومات  وتقنية 
أن  اىل  ــر  دغ بــن  عبيد  أحمد 
الثانية  املرحلة  عىل  التوقيع 
من مرشوع املليون خط هاتفي 
وانرتنت الذي دشنه األخ رئيس 
يأتي  املايض  العام  الجمهورية 
وقد مىض السري يف هذا املرشوع 
العمل  من   45% االسرتاتيجي 

فيه .
العامة  املؤسسة  بــأن  ونــوه 
لالتصاالت تسعى بشكل دؤوب 
قطاع  يف  جديد  كل  مواكبة  اىل 
خدمات  وتقديم  االتــصــاالت 
تنفيذ  ويأتي  للجمهور  أفضل 
مــرشوع  مــن  الثانية  املرحلة 
وانرتنت  هاتفي  خط  املليون 

االسرتاتيجي تلبية الحتياجات 
خدمات  عىل  املتزايد  الطلب 

االتصاالت واالنرتنت .
السفري  ــرب  ع جــانــبــه  ــن  م
عن  هـــوا  تــشــانــج  الصيني 
تنفيذ  اتفاقية  بتوقيع  سعادته 

املرشوع الهام بالنسبة لليمن .
كما عرب عن أمله يف أن تتجاوز 
عرب  الراهنة  املرحلة  اليمن 
والحوار  السياسية  التسوية 
اىل  مشريا   .. السلمي  والحل 
القيادة  الصني تدعم جهود  أن 
انتخابات  وعمل  السياسية 

للدفع بالعملية السياسية .
ــر عــام  ــدي اىل ذلـــك أكـــد م
لالتصاالت  العامة  املؤسسة 
املهندس صادق محمد مصلح ، 
انتهاء تنفيذ املرحلة االوىل من 

املرشوع ( 255 الف خط هاتفي 
وانرتنت) وخالل تنفيذ املرحلة 
عليها  التوقيع  تم  التي  الثانية 
إلعداد  التحضري  سيتم   ، أمس 

مناقصة املرحلة الثالثة .
الجانب  عن  االتفاقية  وقع 
املؤسسة  عــام  مدير  اليمني 
املهندس  لالتصاالت  العامة 
الجانب  وعــن  مصلح  ــادق  ص
الصيني املدير التنفيذي ملكتب 

اليمن يف رشكة هواوي .
الشباب  التوقيع وزير  حرض 
االريــانــي  معمر  والــريــاضــة 
لرشكة  التنفيذي  والرئيس 
ناجي  عيل  الدكتور  تيليمن 

نصاري.

ارشيفية


