
الثــــورة

ــة إىل توافر فاكهة  ــر األرس اليمني تنظ
الرمان بكميات كبرية يف األسواق اليمنية 
وباألسعار املناسبة عىل انه بداية ملوسم 
ــىل األرض اليمنية  الفواكه يف الخريف ع
ــة الشهية  ــذة وطعم هذه الفاكه ــا أن ل كم
يعطيها قدرة تنافسية كبرية عىل أقرانها 

من الفواكه األخرى.

 ميدانيا
ــة  الشعبي ــواق  األس ــىل  ع ــة  جول يف 
ــا أن  ــاء وجدن ــة صنع ــه بالعاصم للفواك
ــان  تواصل  ــات كبرية من الرم هناك كمي
ــوع الكميات  ــث تتن ــا السوق حي دخوله
ــة من  ــات املختلف ــن املحافظ ــة م الواصل
ــا  فيم وإب  ــار  وذم ــاء  صنع ــات  محافظ
ــدة  صع ــة  محافظ ــن  م ــادم  الق ــان  الرم
يتواصل تباعا، ويقول إبراهيم الحبييش 
ــاء املركزي  ــه يف سوق صنع ــد فواك متعه
ــدة ستنتج  ــة صع ــد أن محافظ ــه يعتق إن
ــان فمنذ  ــاج من الرم ــذا العام أعىل إنت ه
ــد  ــني تتواف ــل أسبوع ــم قب ــة املوس بداي
يوميا املئات من السيارات املحملة بهذه 
ــا وأن صعدة  ــذة خصوص ــة اللذي الفاكه
ــا يف اليمن  ــرب إنتاج ــة األك ــي املحافظ ه

وهذا معروف منذ القدم.     
ويلفت األخ الحبييش إىل نقطة مهمة 
ــام والذي يقول  ــاج الرمان لهذا الع يف إنت
انه يتسم بالضخامة من ناحية والجمال 
من ناحية أخرى فهو يرى أن فاكهة هذا 
ــزة بكرب الحجم والطعم واللون  العام ممي

ــن األمطار  ــود إىل استفادتها م ــذا يع وه
ــزارع يف صعدة  ــه بها عىل امل ــي من الل الت
ــا جعلها  ــار مم ــم األزه ــا يف موس وغريه

مميزة وذات طعم فريد.

األسعار 
ــان بدت مشجعة لألرس يف  أسعار الرم
ــا عىل مائدتها  ــا واالستفادة منه اقتنائه
ــواق يف  ــم األس ــي معظ ــام، فف ــذه األي ه
ــو الرمان يف  ــة صنعاء يباع الكيل العاصم
ــني 200-300 ريال ويعترب  ــط بما ب املتوس
ــث  ــن حي ــألرس م ــا ل ــر مناسب ــذا السع ه
ــار الفواكه األخرى.  ــدأ مقارنة بأسع املب
وهناك أسعار أخرى ألنواع متميزة يباع 
الكيلو منها بـ400 ريال يف السوبرماركت 
ــواع مخصصة  ــرف بانها أن ــرية وتع الكب
ــة ،وعموما تمثل األسعار  من هذه الفاكه
ــع  فرصا  ــاول الجمي ــت يف متن ــي بات الت
ــام األرس لالستفادة منها ،ويف  متنوعة أم
ــد العتمي- صاحب  ــذا الصدد يقول فه ه
ــه  ــة - ان ــوارع العام ــع يف الش ــارة يبي سي
ــة ويقوم  ــني بالجمل ــن املزارع ــرتي م يش
ــار تشجيعية نظرا  ــاس بأسع بالبيع للن
ــرة يف السوق من  ــات الكبرية املتوف للكمي

قبل املزارعني.

اإلنتاج 
ــة والري  ــات وزارة الزراع ــا لبيان وفق
ــة الرمان العام  ــغ إنتاج اليمن من فاكه بل
ــن يف مساحة  ــن 35 ألف ط ــايض أكرث م امل
ــار،  ــني و800 هكت ــاوزت ألف ــة تج مزروع

ــة عام  ــن إنتاجي ــن ع ــادة 3 آالف ط وبزي
ــن هيئة  ــني م ــرباء زراعي ــن خ 2015م. لك
ــدون أن  ــار يعتق ــة بذم ــوث الزراعي البح
ــاج العام الحايل 2017م ربما  يقل عن  إنت
30 الف طن يف اقل تقدير، مشريين إىل أن 
ــج نحو 30-25  ــة صعدة التي تنت محافظ
ــا للتدمري  ــت املزارع فيه ــف طن تعرض أل
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــل الع من قب
ــة العامني املاضيني مما يجعل فرص  طيل
ــوظ ،  ــل ملح ــص بشك ــا تتناق إنتاجيته
ــرا لتزايد املعوقات بسبب  ويف املقابل نظ
ــت  تعرض ــد  فق ــود  الوق ــار  أسع ــاع  ارتف
املزارع للجفاف وهو ما جعل اليمن يفقد 
ــرة التي روت املزارع  نظرا لألمطار الغزي

يف معظم املحافظات.

لمحة تاريخية 
ــواع الفاكهة  ــرب الرمان من أقدم أن يعت
ــرش زراعتها  ــن وتنت ــزرع يف اليم ــي ت الت
ــران وذمار)  ــات( صعدة وعم يف محافظ
يف  ــيس  رئي ــل  بشك ــه  زراعت ــر  وتزده
ــود  أج ــج  تنت ــي  والت ــدة  صع ــة  محافظ
أصناف الرمان، وعادة يبدأ موسم زراعة 
ــو وينتهي  ــن من يوني ــول يف اليم املحص
ــف الطائفي من  ــد الصن ــرب.. ويع يف نوفم
ــاره كبرية ولون  ــاف الرمان وثم أهم أصن
ــر  ــرض محم ــر وأخ ــرض مصف ــه أخ قرشت
والبذور مندمجة مع بعضها، والرمان من 
الفواكه املحببة لدى كثري من املستهلكني 
ــن  ــًال ع ــة، فض ــة غذائي ــاره ذات قيم وثم

ــد املحاصيل الهامة من الناحية  كونه أح
االقتصادية والتسويقية.

فوائد 
ــىل سعرات  ــان ع ــار الرم ــوي ثم تحت
حرارية عالية وهو غني باملاء، حيث تزيد 
نسبة املاء فيه عىل 80 % كما أنه يحتوي 
ــة ال تتجاوز  ــاف بنسبة بسيط عىل األلي
ــون  ــر 10 % والده ــك السك ـــ%3 وكذل ال
ــدرات  ــد والكربوهي ــور والحدي والفوسف

والبوتاسيوم والحامض. 
ــة أهمية  ــات حديث ــت دراس ــد أثبت وق
ــى  شت ــات  عالج يف  ــان  الرم ــة  وفاعلي
ــه  دور بالغ  ــة القلب ول ــو يقوي عضل فه
األهمية يف عالج الوهن العصبي والتهاب 
ــدة  ــرص فائ ــي.. وال تقت ــاء املخاط الغش
الرمان عىل (حبه فقط) ولكن كله إفادة، 
حيث يعمل عصري الرمان الحامض عىل 
الوقاية من مرض (النقرس) ألّنه هاضم 
ــة األحماض  ــم الرتفاع نسب ــال للدس فّع

العضوية فيه. 
ــىل  ع ــاً  أيض ــات  الدراس ــدت  أك ــد  وق
ــث  ــان، حي ــري الرم ــدة لعص ــة جدي أهمي
ــع تشكيل  ــة كبرية عىل من ــل بفاعلي يعم
ــس  ــد دب ــا يفي ــىل ،كم ــوات يف الك الحص
الرمان إذا أضيف للطعام يف الحفاظ عىل 
مستوى صحي متميز وجيد، وهو عامل 
ــراض كثرية قد  ــي ضد العديد من أم وقائ
يتعّرض لها اإلنسان كما أّنه دواء حلو ال 

ينفر منه أحد، كبرياً كان أو صغرياً.

ــبوقة  ــعودي حالة ركود غري مس ــهد االقتصاد الس يش
ــم الصعوبات  ــات وتقارير دولية حج ــث أظهرت دراس حي
ــعودي والتي تنعكس تبعاتها  التي يعانيها االقتصاد الس
ــتثمارية  االس ــرشكات  وال ــة  املالي ــات  املؤسس أداء  ــىل  ع

والعقارية العاملة يف اململكة.
ــه  ــعودية تواج ــوق الس ــي أن الس ــر بريطان ــنّي تقري وب
ــطة  املتوس ــرشكات  ال ــّدد  يه ــا  م ــة،  اقتصادي ــات  صعوب
ــكل نحو 90 % من مؤسسات األعمال  والصغرية، التي تش

يف اململكة، بمواجهة «شبح اإلفالس».
ــي، املعني  ــت آي» الربيطان ــدل إيس ــع «مي ــال موق وق
ــر  ــن ينظ ــط، إن «م ــرشق األوس ــار يف ال ــر واألخب بالتقاري
ــّد املركز  ــدة، التي تع ــربى مثل ج ــعودية الك ــدن الس إىل امل
ــن تصبح كذلك  ــيالحظ أنها ل ــعودية، س االقتصادي للس
ــباح،  ــا مثل مدينة أش ــعر قليًال أنه ــد اآلن؛ حيث سيش بع

فاألمور لم تعد واعدة كما كانت سابقاً».

ــر  تظه ــي  الت ــع  الرتاج ــة  «حال أن  ــر  التقري ــاف  وأض
ــة، إذ يظهر  ــت خاصة باملدين ــعودية ليس عليها جدة الس
ــعودية؛  ــع املدن الس ــّرسب إىل جمي ــة، وبدأت تت ــا عام أنه
فالرشكات يف أنحاء البلد تكافح للوفاء بالتزاماتها املالية، 
ــوم، عالوة عىل محاولة  ــل املرتبات واإليجارات، والرس مث

الوفاء باملتطلبات الحكومية املتزايدة باستمرار».
ــرب رشكة مقاوالت يف  ــع االقتصادي دفع بثاني أك الوض
ــا، معلنة  ــه" إىل إغالق أبوابه ــعودي أوجي ــعودية "س الس
ــرية عمل  ــعودية كامال، بعد مس ــوق الس خروجها من الس

استمرت 39 عاما.
ووفقاً لتقرير البنك السعودي الفرنيس، الذي صدر يف 
ــا يقّدر بنحو 11.7 ماليني عامل  يوليو 2017م، فإن هناك م
ــعودية، وإن 7.4  ــون يف الس ــيات يعمل ــن مختلف الجنس م
ــة الفعلية، أما الباقي،  ــم هم حجم القوة العامل ماليني منه
ــكل غري  ــني، فهم من املرافقني أو العاملني بش وهم 4.3 مالي

منتظم، أو من الدارسني، وغري ذلك.
ــيس إىل أنه، يف  ــعودي الفرن ــك الس ــر البن ــار تقري وأش
ــوم  ــو، بدأت حكومة اململكة بتحصيل الرس األول من يولي
ــد تجديد بطاقات الهوية  من العاملني، وعىل مرافقيهم عن
ــنوية، حيث  ــد تصاريح اإلقامة الس ــة بهم، وتجدي الخاص
يدفع املصاحبون 100 ريال كل شهر، وبحلول عام 2020م، 

فإن هذا الرقم سريتفع إىل 400 ريال.
ــة العامة  ــن الهيئ ــادرة ع ــدث بيانات ص ــرت أح وأظه
ــز يف الربع  ــعودية قف ــة يف الس ــدل البطال ــاء أن مع لإلحص

األول من 2017م إىل 12.7 %.
ــايل نفقات  ــن موازنة 2017م بإجم ــت الرياض ع وأعلن
ـــ 198 مليار  ــال، وبعجز ُمقدرة قيمته ب ــغ 890 مليار ري يبل
ريال (نحو 52.8 مليار دوالر)، وهو ما يتعارض مع خطط 
ــة إىل خفض معدل البطالة بني مواطنيها إىل  الدولة الهادف

7 % يف 2030م، وإىل 9 % بحلول 2020م.
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وضع مأساوي
ــل نهاية هذا  ــام وتحديد يف مث ــذ قرابة الع من
ــوا رواتبهم  ــو الدولة قد تسلم الشهر كان موظف
ــل إليهم  ــده لم يص ــذي بع ــب الشهر ال ــن رات لك
ــادي بقطع رواتب  ــس فقد تسبب الفار ه منه فل
ــزي من  ــك املرك ــل البن ــام بنق ــني ق ــني ح املوظف
ــم أنه  ــام العال ــة أم ــة وكذب ــدن بحيل ــاء لع صنع
ــن "الجدة حسناء"  ــم رواتب املوظفني لك سيسل
لم تتسلم راتبها التقاعدي منذ ذلك الحني وهي 

تنتظر كمثل اآلالف الشهر تلو اآلخر.

القسائم 
ــة  ــي الدول ــة ملوظف ــم الرشائي ــاءت القسائ ج
ــي تواجه  ــب والسيولة الت ــة الروات كحل ملعضل
ــت  ــد ارتفع ــا فق ــاءت بثقله ــا ج ــة لكنه الحكوم
ــىل اقل تقدير هناك 35  األسعار للتسوق بها وع
ــة الزيادة يف  ــار عقب موج ــا يف األسع % ارتفاع

ــار التي رافقت صعود الدوالر أمام الريال  األسع
من 250 رياًال قبل عام إىل 370 رياال اليوم وأزمة 
ــي معوقات  ــات وه ــل بالشيك ــة والتعام السيول
ـــ500 ريال عىل  ــار وكأن الدوالر ب قفزت باألسع

األقل.

صرب 
جميع موظفي الدولة صابرون محتسبون ما 
أصابهم كجزء من عمل سيلقون أجره بعد حني 
ــي ترافقهم يف البحث  ويعتقدون أن املصائب الت
ــش ستكون خريا ألن الصرب وحده  عن لقمة العي
ــد يأتي  ــون خريا فق ــل سيك ــم ان املستقب يعلمه
ــار والتكيف مع  ــد تعلموا دروسا يف االدخ وهم ق
ــه األمم  ــذي اعتمدت ــو املصطلح ال ــاع وه األوض
املتحدة لليمنيني حني أصابهم الكولريا وبات 17 
ــاج للمساعدة الطارئة  مليون إنسان منهم يحت
ــوع  الج ــة  ــني يف مرحل ــاك 4 مالي ــذاء وهن بالغ

الشديد.

فساد من نوع جديد
ــاد  ــاط اإلداري إلدارة االقتص ــدو النش ال يب
ــاد بدأت  ــة الفس ــدا فرائح ــا جي ــن حالي يف اليم
ــاس من 100  ــة يدركها الن ــا كنتان ــور منه بالظه
إلدارة  اإلداري  ــل  العم أن  ــم  ورغ ــرت  م ــو  كيل
ــادا يجري من  ــد قائما فإن فس ــاد لم يع االقتص
تحته بكل املستويات أال وهو الرشاء بالشيكات 

والنقد.

القصة 
ــن الوسطاء  ــق م ــاك فري ــص هن ــل ملخ بشك
والتجار يقومون بالبيع والرشاء للشيكات بسعر 
ــع بالنقد وقد وصلت األمور إىل  مختلف عن البي
ــزال فإنه تتم  ــد أن يشرتي من ــص يري أن أي شخ
ــة ستكون بـ10 ماليني  ــة البائع بأن القيم مساوم
ــم دفع 8 ماليني  ــو يريدها نقدا سيت ــال فإذا ه ري

ريال فقط أما بالشيك فيتسلم املبلغ كامال.
ــت سلبا عىل القسائم التي  وهي قصة انعكس
ــالت التجارية تحسبها  وصلت للموظفني فاملح

ــا الحقيقية  ــن قيمته ــل إىل 30 % ع ــص يص بنق
وهي سياسة متبعة يف كل املوالت.

ــوًال به  ــات اليوم معم ــاد الجديد ب ــذا الفس ه
ــة  ــة او تجاري ــواء حكومي ــالت س ــل التعام يف ك
ــا نقدا وكأن  ــك خدمة يطلب مقابله فمن يقدم ل
ــي وفقا  ــا أي قيمة فيما ه ــد له ــم يع ــات ل الشيك
للقانون صك رسمي ألن ماله مخزون يف البنك.

ــد  ــات التسدي ــن الرشك ــب م ــب تطال فالرضائ
بالنقد والجمارك كذلك وهذه بها مخاطر كبرية 
كما يقول التجار نظرا ألن أموال الرشكات وقيمة 

سلعها كانت تورد لحساباتها يف البنوك وبالتايل 
ــدا وتخزنها ألن   ــوم بتسلم القيم نق ــا ال تق عملي
ــب الحكومية  ــا املطال ــر عليها أم ــك مخاط يف ذل
ــه يتطلب منها  ــي تمثل لها مشكلة ألن اآلنية فه
ان تخرج نقودا سائلة وهذه غري ممكنة والبنوك 
ــن األرصدة فيضطرون  ال تسمح بالسحوبات م
ــات وهناك  ــود مقابل الشيك ــول عىل النق للحص
فارق حوايل 100 ريال يف كل 500 ريال بالشيك. 

خيبة
ــي أن  ــاع الحكوم ــون يف القط ــرتف املوظف يع
ــام  ــون ج ــم يصب ــة لكنه ــم متوسع ــة آماله خيب
ــة  الداخلي ــه  وتبعات ــدوان  الع ــىل  ع ــم  غضبه
ــزءاً من  ــذه املشكلة ج ــة ويعتربون ه والخارجي
ــة تستهدف تجويع الشعب اليمني  مؤامرة دولي
إلذالل  ــة  السياسي ــب  النخ ــن  م ــوط  خي ــا  وبه
اليمنيني ومسهم يف قوت يومهم ومعيشتهم دون 

أي مباالة.

الديون 
ــل الناس بصورة لم يسبق  أثقلت الديون كاه
ــار األرس  بانهي ــدد  ته ــت  بات ــى  ــل حت ــا مثي له
ــاب املنازل  ــون اإليجارات ألصح وخصوصا دي
ــل واضح عىل  ــت أزمة الرواتب بشك وقد انعكس
ــيس،  ــي والنف ــي والصح ــوى األرس الغذائ مست
ــالس رافقت  ــرباء إن هناك حركة اف ــول الخ ويق
ــس وراءها  ــت األرس وأفل ــة فقد أفلس هذه األزم
ــم تجار الجملة  ــار يف قطاع التجزئة وتبعه التج
ــم كما يقول التاجر  ــم يصمد إال فئة بسيطة ه ول
يف  ــم  ماله رأس  ــل  لتآك ــون  يتعرض ــي  السنبان

رشكاتهم وأنشطتهم التجارية.

آثار قاسية تحملتها األسر اليمنية واألسعار تتصاعدآثار قاسية تحملتها األسر اليمنية واألسعار تتصاعد
جيوب الموظفني لم تعد تتذكر آخر راتب احتضنته

املحلية األســــواق  يــغــرق  اليمني  ــان  ــرم ال

ــي  اليمن ــاص  الخ ــاع  القط ــن  دش
ــة  ــس املرحل ــني أم ــى السبع بمستشف
ــة  لإلغاث ــة  الوطني ــه  لحملت األوىل 
ــة ومستلزمات  ــة بتقديم أدوي اإلنساني
طبية ملكافحة الكولريا بأمانة العاصمة 
ــه لتعزيز الرشاكة يف العمل  ضمن خطت

التنموي مع الحكومة.
ــب رئيس  ــني أكد نائ ــالل التدش وخ
ــة  بأمان ــة  الصناعي ــة  التجاري ــة  الغرف
أن  ــالح  ص ــد  محم ــد  محم ــة  العاصم
ــىل تعزيز  ــاص حريص ع ــاع الخ القط
ــل مقوماتها  ــع الحكومة بك ــة م الرشاك
ــف الجوانب معلنا أن القطاع  ويف مختل
ــالق املبادرات  الخاص سيستمر يف إط
ــة  اإلنساني ــة  اإلغاث ــز  لتعزي ــة  الرامي
ــي والريادي  ــن دوره الوطن ــا م انطالق
تجاه أمته ومجتمعه إضافة ملسئوليته 
ــدت يف تدشني  ــة التي تجس االجتماعي
ــال  األعم ــات  ومؤسس ــام  الطع ــك  بن
ــة السجناء  ــة ورعاي ــة واإلغاث الخريي

املعرسين ورعاية الالجئني والنازحني.
ــاع  القط ــة  لجن ــود  جه ــي  وتأت
ــم  لدع ــة  اإلنساني ــة  لإلغاث ــاص  الخ

ــة الكولريا يف  ــة ملكافح ــة الوطني الحمل
ــة واملجتمعية  ــود الجماعي ــار الجه إط
ــة التي تواجه  ــود الحكوم املكملة لجه
ــة الطبية  ــواد اإلغاث ــادا يف م ــا ح نقص
ــب العدوان السعودي  واإلنسانية بسب
األمريكي عىل بالدنا والحصار الجائر.

ــد العودي  ــح أحم ــن جانبه أوض م
ــذي  التنفي ــر  واملدي ــة  اللجن ــق  منس
ــني أن لجنة  ــني اليمني ــة الرصاف لجمعي
ــة  ــة اإلنساني ــاص لإلغاث ــاع الخ القط
ــة  االستجاب ــة  خط ــار  إط يف  ــت  شكل
ــداء االستغاثة وتوجهات  اإلنسانية لن
ــور عبدالعزيز بن  ــس الوزراء الدكت رئي

ــؤون االقتصادية  ــه للش ــور ونائب حبت
حسني مقبويل ووزارتي الصحة واملياه 
ــة  اللجن وان  ــريا  الكول ــاء  وب ــة  ملواجه
ــق  ــت يف التنسي ــا مض ــذ تأسيسه ومن
ــدة ومنظمات  ــع مفوضية األمم املتح م
ــواد اإلغاثة  ــة لتسهيل دخول م اإلغاث
ــت  توج ــي  والت ــة  واإلنساني ــة  الطبي
ــك املتطلبات  ــن تل ــات م ــول دفع بوص

األساسية والعاجلة.
ــة القطاع  ــودي أن لجن وأضاف الع
ــة  ــع كاف ــق م ــى بالتنسي ــاص تعن الخ
ــة يف مجال  ــة والناشط ــات املعني الجه
ــاح حملة مكافحة الكولريا  اإلغاثة لنج
ــال  ــة أعم ــة وفعالي ــان استمراري وضم
ــداف  ــرز  األه ــل أب ــي تمث ــة الت اإلغاث
ــة القطاع  ــت من أجلها لجن التي أنشئ

الخاص لإلغاثة اإلنسانية.
من جانبه قال رجل األعمال محمد 
ــس مجلس أمناء  ــد الله األنيس رئي عب
ــام إن القطاع الخاص رشيك  بنك الطع
أسايس مع املنظمات الوطنية والدولية 
ــر بكل  ــة وسيستم ــال اإلغاثي يف األعم
ــرا للظروف  ــام نظ ــذه امله ــه يف ه طاقت
ــا جراء  ــا وطنن ــر به ــي يم ــة الت الصعب

العدوان والحصار.
ــيل رئيس  ــد عبدالله الحثي ــا أك فيم
ــة  ــط أن النقاب ــوردي النف ــة مست نقاب
ــا  إمكاناته ــر  ستسخ ــا  ومنتسبيه
ــاح  إنج ــل  سبي يف  ــا  كوادره ــدرات  وق
ــاع الخاص  ــة القط ــة لجن ــود إغاث جه

ــة ومسؤولية  ــة إنساني ــي تعترب لفت الت
ــاج إىل تضافر  ــة سامية وتحت مجتمعي
وأن  ــدد  وامل ــد  والجه ــال  بامل ــود  الجه
ــات سيعملون من أجل  موردي املشتق
ــة  النفطي ــات  املشتق ــري  توف ــل  تسهي
ألنشطة اإلغاثة التابعة للجنة القطاع 

الخاص.
ــني  ــال حس ــل األعم ــال رج ــا ق فيم
ــي عضو اللجنة أن اللجنة تقوم  املطيع
ــة التنفيذ الفعيل لكافة  بمتابعة ومراقب
ــة املتعلقة  ــة واألعمال امليداني األنشط
ــع والتسليم لإلغاثات  التوزي بعمليات 
ــل  ــري العم ــام س ــم انتظ ــة وتقيي الطبي

والتزام الرشكاء بمهامهم..
ــارة إىل أن لجنة القطاع  تجدر اإلش
ــم  لدع ــة  اإلنساني ــة  لإلغاث ــاص  الخ
ــريا  الكول ــة  ملكافح ــة  الوطني ــة  الحمل
ــل  ــي ممث ــالف مجتمع ــن ائت ــارة ع عب
ــات  والجمعي ــادات  واالتح ــات  بالنقاب
ــة يف  ــود اإلغاث ــم جه ــدف إىل تقدي وته
ــرشت  ــي انت ــة الت ــىل األوبئ ــاء ع القض

مؤخرا ويف مقدمتها الكولريا..
ــور حسني  ــى الدكت ــه اثن ــن جانب م
ــني  السبع ــى  مستشف ــر  مدي ــداد  الح
ــود التي  ــة والطفولة عىل الجه لألموم
ــم  ــاص يف تقدي ــاع الخ ــا القط ــوم به يق
ــة ملكافحة  ــات الطبي ــواد واملستلزم امل
ــاع الصحي  ــدا أن القط ــريا ومؤك الكول
ــن كافة  ــه الدعم م ــة أوج ــاج لكاف محت

الرشكاء. 

القطاع الخاص يدشن املرحلة األوىل من حملته اإلغاثية اإلنسانيةالقطاع الخاص يدشن املرحلة األوىل من حملته اإلغاثية اإلنسانية

شبح اإلفالس يهدد املؤسسات السعودية شبح اإلفالس يهدد املؤسسات السعودية 

ــي واملختلط تتلهف  ــني الحكوم ــني يف القطاع ــن املوظف ــوب اآلالف م جي

ــا وأن هذه  ــرة خصوص ــن الرواتب املتأخ ــىل راتب م ــول ع للحص

الجيوب لم تعد تتذكر آخر راتب كامل دخلت فلوسه إليها منذ نحو عام كامل.

ــعودي  ــة، حيث أن العدوان الس ــا قريبا يف األزم ــدو أن هناك انفراج ــع ذلك ال يب وم

ــة تجويع الناس سبيال لرتكيعهم وال يزال يمارس هذه السياسة  اإلماراتي اتخذ سياس

القذرة.

استطالع /أحمد حسن الطيار

ــذه  عززت  ه ــان  الرم ــة  فاكه

ــا  ــن تواجده ــام م األي

ــا  بأسعاره ــة  مدعوم ــة  اليمني ــواق  باألس

ــات كثرية مما يجعلها  املناسبة لألرس وكمي

الفاكهة األوىل  يف متناول الجميع معلنة بدء 

موسم الخريف املشهور بفواكهه الكثرية.

استطالع /أحمد الطيار 

الثورة/ أحمد حسن
نجالء الشيباني
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