
0303 أخبار وتقارير

ــعبية  ــدت وحدة املدفعية بالجيش واللجان الش كب
ــاً وأعطبت 45 آلية  ــزاة واملرتزقة 674 قتيًال وجريح الغ
وأحرقت مخزن أسلحة وذخائر خالل شهر أغسطس 

املايض .
ــدة تلقت  ــن الوح ــادرة ع ــة ص ــت إحصائي وأوضح
ــخة منها أن وحدة املدفعية وجهت للغزاة  ــبأ) نس (س
ــمة يف جبهات الساحل الغربي  واملرتزقة رضبات حاس

، نهم ، البيضاء ، الجوف وجبهات الحدود .
ــعودي ومرتزقته تكبدوا  وأكدت أن جيش العدو الس
أكرث من 267 قتيًال و 407 جرحى، وتم إعطاب وإحراق 
ــات محملة  ــة بينها 8 دين ــم ومدرع ــة مابني طق 41 آلي

بالذخائر واألسلحة و2 بوزات محملة بمحروقات .
وأشارت إىل إحراق مخزن أسلحة وذخائر وإعطاب 

أربعة معدالت عيار 12.7، و معدل عيار 23ملم .
ففي جبهة الساحل الغربي قتل أكرث من 90 مرتزقاً 
ــمى بـ لواء  ــة التابع ملا يس ــد الكتيبة الرابع ــم قائ بينه
ــن بينهم  ــن 120 آخري ــكري ، وجرح أكرث م ــدي ش حم

قائد الجبهة الرشقية يف التحيتا وإصابته خطرية .
ــي  ــاحل الغرب ــة الس ــة أن جبه ــرت اإلحصائي وذك
ــهدت إعطاب 26 آلية مابني طقم ومدرعة وإحراق 2  ش

بوزات و 3 معدالت عيار 12.7ملم .
وأفادت اإلحصائية أن 60 مرتزقا بينهم ضباط لقوا 

ــم قيادي يف  ــن 40 مرتزقا بينه ــم وجرح أكرث م مرصعه
جبهة نهم كما تم إعطاب طقمني عسكريني .

ــن 60 مرتزقاً  ــرث م ــي أك ــاء لق ــة البيض ــا يف جبه أم
ــف  ــن بالقص ــن 70 آخري ــرث م ــب أك ــم وأصي مرصعه
ــني وإحراق 7 دينات محملة  املدفعي وتم إعطاب طقم
ــزن للذخائر  ــلحة, كما تم إحراق مخ ــر واألس بالذخائ

واألسلحة, وإعطاب معدل عيار 23ملم.
ــب اإلحصائية قتل وجرح أكرث من 40 مرتزقاً  وحس

ــيارة  ــم إحراق طقم وس ــن القيادات, وت ــم اثنان م بينه
ــار 12.7ملم يف  ــلحة,وإعطاب معدل عي ــة باألس محمل

جبهة الجوف .
ــن جنود  ــرث من 37 م ــل أك ــدود قت ــات الح ويف جبه
ــب وأصيب ما  ــعودي ومرتزقته بينهم أجان ــدو الس الع

يقارب 57 جنديا سعوديا ومرتزقاً. 
ــش  ــة للجي ــدروع التابع ــدة ال ــرت وح ــك دم إىل ذل
ــعبية 58 آلية للغزاة واملرتزقة خالل شهر  واللجان الش

أغسطس 2018م يف مختلف الجبهات.
ــكري، أن  ــدر عس ــي عن مص ــالم الحرب ــل اإلع ونق
ــعبية نفذت 58  ــش واللجان الش ــدة الدروع بالجي وح

عملية .. مؤكدا تدمري 58 آلية منها دبابتا إبرامز.
وأشار املصدر إىل أن وحدة الدروع نفذت 32 عملية 
ــمالية فيما  باملنطقة الغربية و21 عملية باملنطقة الش
ــع عمليات يف املنطقة الرشقية و10 عمليات  نفذت تس

يف املنطقة الوسطى.

ووثق اإلعالم الحربي تلك العمليات والتي عكست 
ــدروع وتمكنها من التعامل مع  تصاعد قدرات وحدة ال

مختلف اآلليات واملدرعات الحديثة.
ــان  واللج ــش  للجي ــة  القناص ــدة  ــذت وح نف ــا  كم
ــعبية 752 عملية قنص استهدفت الغزاة واملرتزقة  الش

خالل أغسطس املايض.
ــكري بوحدة  ونقل اإلعالم الحربي عن مصدر عس
ــات توزعت عىل 187 عملية قنص  القناصة، أن العملي

ــص لجنود  ــة قن ــا 55 عملي ــمالية منه ــة الش يف املنطق
سعوديني وثالث لجنود سودانيني.

ــملت 323 عملية  ــار املصدر إىل أن العمليات ش وأش
قنص يف املنطقة الرشقية و145 عملية شهدتها املنطقة 

الوسطى، و73 عملية يف جبهات املنطقة الغربية.
ــة  ــار املصدر إىل أن العمليات التي وثقت عدس وأش
ــالم الحربي معظمها، تؤكد تعاظم قدرات وحدات  اإلع

القناصة يف كافة الجبهات.
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صنعاء-سبأ
ــرتك  ــاء املش ــزاب اللق ــاء أح ــس بصنع ــا أم ــدوة نظمته ــت ن أوص
ــارك  ــيايس األعىل والحكومة والوفد الوطني الذي سيش املجلس الس
ــبتمرب الحايل، برضورة العمل بكل السبل  ــاورات جنيف يف 6 س يف مش

لكرس العزلة الدولية املفروضة عىل اليمن.
وأكدت توصيات الندوة التي عقدت أمس بعنوان " آفاق املشاورات 
ــدوان عىل  ــتمرار الع ــية الس ــاد الجيوسياس ــل األبع ــية يف ظ السياس
ــة تدرك أطماع العدوان  ــن"، رضورة التحصن برؤية وطنية جامع اليم
ــعب اليمني خالل ثالث  ــقطها صمود الش ــن وأهدافه التي أس يف اليم
ــة لالنتقاص من  ــه أي محاول ــت نفس ــد يف الوق ــف وتفن ــنوات ونص س
ــمى التنازالت السياسية أو نحو  ــتقالل اليمن تحت مس ــيادة واس س

ذلك وعدم االنجرار للعبة تضييع الوقت.
ــرباء الدوليني  ــر الخ ــتفادة من تقري ــىل االس ــت التوصيات ع وحث
بشأن اليمن وتحريك امللف يف أروقة املحاكم الدولية واستكمال أوراق 
ــب األدلة املادية  ــة ملجرمي الحرب بموج ــة القضائية الجنائي املالحق
ــازر اإلبادة الجماعية  ــكل من ثبت تورطهم يف مج ــة واملوثقة ل امللموس

يف اليمن.
ــة للمطاَلبة  ــارصة دولي ــم حمالت من ــات إىل تنظي ــت التوصي ودع
ــف العدوان عىل اليمن وتجريم ما أقدم عليه الفار هادي وبن دغر  بوق
ومن معهما بشأن طبع العملة بدون غطاء، ما أدى إىل العملة الوطنية 

واعتبار ذلك عدواناً اقتصادياً يتحملون مسؤولية آثاره الكارثية.
ــب املتأخرة  ــرصف الروات ــع خطة ل ــات عىل وض ــددت التوصي وش
ــع خطة وطنية  ــة الجرحى ووض ــألرسى ومعالج ــالق املتبادل ل واإلط
ــتعادة األموال  ــرشوط واس ــم دويل غري م ــادة البناء بدع ــار وإع لإلعم

املنهوبة قبل وأثناء العدوان.
ــرضورة تحرير األرايض اليمنية املحتلة وعودة  كما أوصت الندوة ب
ــع تجريم  ــد أو رشط م ــا دون قي ــة إىل بلدانه ــالل األجنبي ــوات االحت ق

االستيالء عىل مصادر الرثوة ونهب املال العام.
ــية ومختلف  ــزاب واملكونات السياس ــت توصيات الندوة األح ودع
ــد الجبهة الداخلية  ــة العمل عىل توحي ــات ذات العالقة بمواصل الفئ

واستمرار الصمود يف وجه العدوان.
ــور عبد العزيز  ــة الدكت ــار الرئاس ــدوة التي حرضها مستش ويف الن
ــارس الحوري  ــىل الدكتور ي ــيايس األع ــس الس ــني رس املجل ــرتب وأم ال

ــادات األحزاب  ــد وعدد من القي ــن زي ــني العام لحزب الحق حس واألم
ــني .. قدم عضو  ــيني واإلعالمي ــن والسياس ــة واملفكري ــوى الوطني والق
ــيايس األعىل أحمد الحبييش ورقة  الهيئة االستشارية للمجلس الس
ــدوان عىل اليمن بني صفقتي  ــية للع عمل بعنوان األبعاد الجيوسياس

القرن اإلرسائيلية والسعودية.
تطرقت الورقة إىل األبعاد الجيوسياسية للعدوان عىل اليمن والتي 
ــة بزعامة أمريكا  ــوى النفوذ والهيمنة العاملي ــياق تنافس ق تأتي يف س
ــيطرة عىل املوقع الجغرايف االسرتاتيجي  وإرسائيل وأطماعهما يف الس

لليمن ومنافذه ومضائقه البحرية.
ــدت أن  ــن أك ــل الحارضي ــن قب ــات م ــالت وتعقيب ــت مداخ وقدم
ــيمثل  ــروض عليه س ــع الحصار املف ــن ورف ــىل اليم ــرب ع ــاف الح إيق
ــن وأن صدور  ــية يف اليم ــي إلنجاح أي عملية سياس ــل الحقيق املدخ
ــاوف إزاء األبعاد  ــيقلل من املخ ــن مجلس األمن بذلك س ــرار ملزم م ق
ــتمراره وسيزيد من  ــية التي تقف خلف هذا العدوان واس الجيوسياس

نسبة التوقعات اإليجابية بنجاح أي مشاورات.
ــية ينبغي أن  ــاورات سياس ــدوة أن أي مش ــاركون يف الن ــد املش وأك
ــقف زمني محدد وإطار عام  ــية جادة بس تفيض إىل مفاوضات سياس
ــلطة تنفيذية  ــية متمثلة يف س ــق عليه يتضمن القضايا الرئيس متواف
جديدة متوافق عليها تشمل الرئاسة والحكومة والتوافق عىل املرحلة 

االنتقالية ومهامها.
ــاروا إىل أن اآلفاق ستظل غري إيجابية ألي مشاورات سياسية  وأش
ــألرايض اليمنية كونها تؤكد أطماع  ــتمرار الغزو واالحتالل ل يف ظل اس
ــتقالله أو إحالل  ــدول الكربى يف اليمن وعدم حرصها عىل أمنه واس ال
ــالم فيه .. مؤكدين أن حضور السعودية واإلمارات بصورة مبارشة  الس
ــاح العملية  ــية والتزامها بإنج ــاورات السياس ــارشة يف املش ــري مب أو غ
ــني اآلفاق املتوقعة لهذه  ــيايس من شأنه تحس ــية والحل الس السياس

املشاورات ووضعها يف مسارها الصحيح.
ــىل حماية  ــن قادر ع ــىل أن اليم ــدوة ع ــاركون يف الن ــد املش ــا أك كم
ــة واملائية ومنع اإلرهاب والقرصنة فيه  املضائق واملنافذ الجوية والربي
ــتقرار له .. الفتني إىل أن استمرار  ــائل الحماية واألمن واالس وتوفري وس
ــتكون سبباً يف تدني أي توقعات  األطماع الجغرافية للقوى العاملية س
ــاورات أو مفاوضات أو  ــت مش ــواء كان ــية س ــاح العملية السياس لنج

مصالحة وطنية.
اىل ذلك نظمت الجبهة الوطنية الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل 
أمس بصنعاء حلقه نقاشية حول مشاورات جنيف القادمة والقضية 

الجنوبية.
ــة الدكتور عبدالعزيز  ــار الرئاس ــت الحلقة بحضور  مستش ناقش
الرتب وأمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري ووزير 

ــدداً من األوراق  ــالم ع ــب مطلق ومحافظ عدن طارق س ــغال غال األش
حول طبيعة وأبعاد الدور الوطني املفرتض ومتطلباته.

ــة الوطنية  ــرر الجبه ــي أدارها مق ــة الت ــاركون يف الحلق ــد املش وأك
ــة أحمد العليي عىل وحدة أرايض الجنوب كجزء من األرايض  الجنوبي
ــس يتم االتفاق عليها عرب  ــك بخيار الوحدة وفقا ألس اليمنية والتمس
ــدا عن التدخالت  ــوق والواجبات للجميع بعي ــات تحفظ الحق تفاهم

الخارجية .
ــض  ــي ككل ورف ــيايس اليمن ــرار الس ــتقالل الق ــىل اس ــددوا ع وش
ــات العمل  ــك من أوىل أولوي ــة واعتبار ذل ــئونه الداخلي ــل يف ش التدخ
الوطني املوجبة لكافة النخب واملكونات السياسية الوطنية يف املرحلة 

القادمة .
ولفت املشاركون إىل أن ألبناء املحافظات الجنوبية الحق يف الدفاع 
ــة لتحرير أراضيهم  ــائل املرشوع ــتخدام كافة الوس عن أراضيهم واس
ــة ومحاكمة مرتكبي الجرائم واالنتهاكات التي  وطرد املحتل ، ومالحق
ارتكبت بحقهم وفق القوانني واملعاهدات الدولية باإلضافة إىل الحق يف 
ــتويني  ــض العادل إزاء مالحقهم من أرضار عىل املس ــة بالتعوي املطالب

الشخيص والعام .
ــاء املحافظات  ــة إىل أن ألبن ــة للحلق ــل املقدم ــارت أوراق العم وأش
ــق التي  ــار كافة املناط ــالل يف إعم ــوات االحت ــق عىل ق ــة الح الجنوبي

ــي لحقت  ــاً األرضار الت ــالل وخصوص ــبب االحت ــت للدمار بس تعرض
بالبنية التحتية .

ــة إىل الخروج من املناطق  ــاركون قوات االحتالل اإلمارتي ودعا املش
التي احتلتها يف املحافظات الجنوبية .

ــرات واملنافذ  ــوات اإلماراتية عىل املم ــيطرة الق ــدوا رفض س كما أك
ــدن  ــاءا ع ــا مين ــات ومنه ــك املحافظ ــرتاتيجية يف تل ــح االس واملصال
ــات االقتصادية  ــقطرى وتعطيل الكثري من املؤسس واملكال وأرخبيل س
ومايرتتب عىل ذلك من فقدان لفرص العمل للكثري من العاملني يف تلك 

املؤسسات.
ــاركون يف الحلقة إىل ما تمارسه قوات االحتال اإلماراتية  وأشار املش
ــة لها وانتهاكات حقوق  ــجون الرسية التابع من أعمال تعذيب يف الس
ــباب  ــة إىل دفع الش ــون، باإلضاف ــا املعتقل ــي يتعرض له ــان الت اإلنس
ــروف الصعبة التي  ــتغالل الظ ــري وطنية واس ــات غ ــارق وجه إىل املح

يعيشونها والناتجة أصًال عن االحتالل.
ــة التي تقوم بها  ــال نهب الرثوة الوطني ــاركون إىل أعم وتطرق املش
ــماك أو غريها  ــواء يف مجال النفط أو األس قوات االحتالل اإلماراتي س

من الرثوات .. منددين باألعمال التي تقوم بها يف سقطرى .
ــري املرشوعة واملخالفة  ــددوا التأكيد عىل رفض كافة األعمال غ وج
ــعودي يف  ــا النظام الس ــي يقوم به ــة الت ــدات الدولي ــني واملعاه للقوان

محافظه املهرة تحديدا ومحافظة حرضموت.
ــال قوى االحتالل  ــض واإلدانة لكافه أعم ــاركون عن الرف وعرب املش
ــم الجغرافية  ــري املعال ــتؤدي إىل تغي ــي والتي س ــعودي واإلمارات الس
ــة إىل ما يتعلق  ــات الجنوبية باإلضاف ــة ألرايض املحافظ والطبوغرافي
ــكيالت من الجماعات اإلرهابية بعد استقدامها من الخارج  بإنتاج تش

وتسميتها بتسميات مناطقية.
ــدوان واالحتالل  ــوم به دولتا الع ــدوا رفضهم وإدانتهم ملاتق ــا أك كم
السعودي واإلماراتي من دعم للجماعات اإلرهابية وتمويل أنشطتها 

يف كافة املحافظات الجنوبية .
ــيل نارش  ــي عبدالله ع ــراك الجنوب ــل الح ــة ممث ــارك يف الحلق ش
وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أحالم الربيهي وممثل أحزاب 
التحالف الوطني عبداملجيد الحنش ورئيس املجلس األعىل ملواجهة 
ــعببة للدفاع عن  ــدي ورئيس الهيئة الش ــيخ محمد الكن العدوان الش

الوطن الشيخ عيل الكردي.

اللقاء المشترك يدعو الوفد المشارك للعمل على كسر العزلة عن اليمن اللقاء المشترك يدعو الوفد المشارك للعمل على كسر العزلة عن اليمن 

صنعاء - سبأ 
ــد الجهود  ــن الحوثي، أهمية حش ــى بدر الدي ــة والتعليم يحي ــد وزير الرتبي أك
ــتثنائية الصعبة التي تمر  ــل الظروف االس ــة التعليمية خاصة يف ظ ــم العملي لدع

بها البالد.
ــتهدفة من مرشوع  ــدارس املس ــدراء امل ــة عمل تدريب م ــاح ورش ــار يف افتت وأش
ــذي يموله برنامج األغذية العاملي إىل  ــة الخفيفة للطالب بأمانة العاصمة ال الوجب

رضورة التوسع يف هذا املرشوع ليشمل مدارس الجمهورية .
ــري حصة غذائية  ــرشوع الوجبة الخفيفة يف توف ــرق وزير الرتبية إىل دور م وتط
ــية ألولياء  ــف من أعباء املصاريف الدراس ــهامه يف التخفي يومية للطالب وكذا إس
ــهامات برنامج األغذية العاملي يف  ــتوى الدخل.. مثمنا إس األمور يف ظل تدني مس

دعم التعليم .
ــتعرض مدير مرشوع التغذية املدرسية واإلغاثة اإلنسانية حمود  من جانبه اس
ــع  ــرشوع كجهة منفذة يف إنجاح مرشوع الوجبة الخفيفة والتوس ــرم جهود امل األخ
فيه من 40 ألف طالب وطالبة موزعني بمحافظات " تعز ، شبوة ، لحج ، صعدة " يف 
مرحلته األوىل إىل 400 ألف طالب وطالبة موزعني عىل 25 مديرية يف 10 محافظات 

سيتم استهدافهم خالل العام الدرايس الجديد .
ــة التي نظمها املرشوع أمس إلكساب املشاركني معارف  ــار إىل أهمية الورش وأش
ومهارات حول آلية استالم وتخزين البسكويت وعملية توزيعه عىل الطالب نهاية 

الحصة الثالثة وكيفية رفع التقارير النهائية.
وبني أن املرشوع يستهدف بأمانة العاصمة 30 ألف طالب وطالبة يف 19 مدرسة.

ــام رشف عبدالله، برقية تهنئة إىل  بعث وزير الخارجية املهندس هش
ــبة اليوم الوطني  وزير خارجية جمهورية فيتنام فام بينه مينه، بمناس

لفيتنام.

وزير التربية يؤكد أهمية حشد وزير التربية يؤكد أهمية حشد 
الجهود لدعم العملية التعليميةالجهود لدعم العملية التعليمية

وزير الخارجية يهنئ باليوم الوطني لفيتناموزير الخارجية يهنئ باليوم الوطني لفيتنام
صنعاء / سبأ 

ــاط والتزام  ــد األجنبي، رضورة انضب ــة املدفوعات والنق أكدت لجن
ــن عمليات  ــق توتر ع ــدم خل ــالت وع ــوق رصف العم ــني يف س املتعامل
ــق إمكانيات  ــون ذلك يمنع ويعي ــج ك ــات رشاء دون إدراك للنتائ وطلب

استعادة االستقرار ويفاقم من حجم اإلشكال.
وأشارت اللجنة يف بيان صادر عنها أمس حول ارتفاع أسعار رصف 
ــب إثارة  ــط التعامل وتجن ــرا، إىل أهمية ضب ــة مؤخ ــالت األجنبي العم
ــه فرض غرامات عىل  ــغ فيه كالذي قد ينتج عن ــق والتخوف املبال القل

املتسببني وعىل أنشطتهم التجارية..
ــراءات املتخذة  ــاح اإلج ــان نج ــل ضم ــن أج ــك م ــت أن ذل وأوضح
وإحكام السيطرة عىل متغريات السوق بما يلبي متطلبات املتعاملني 
ــة ونتائج  ــر املضارب ــعار مخاط ــم، يجنب األس ــادئ ومنتظ ــكل ه بش

الخوض فيها.
كما أكدت لجنة املدفوعات أنها ستعمل إىل جانب رشكات ومنشآت 
ــوق، بما يعزز  ــني يف الس ــال واملتعامل ــوك ورجال األعم ــة والبن الرصاف
ــتقرار أسعار الرصف، وكذا تنفيذ كافة الخيارات والبدائل  متطلبات اس
ــخري مصادر  ــة من أجل توفري احتياجات الحركة التجارية بتس املمكن
النقد األجنبي لها، بمعدالت مناسبة تنعكس حتماً عىل أسعار السلع.
ــترياد  ــددت عىل أهمية وجود خطة تنفيذية لتقنني فاتورة االس وش
ــتويات اإلنتاج  ــن مس ــجع م ــوق ويش ــف الضغط عىل الس ــا يخف بم

املحيل.
يف ما ييل نص البيان:

ــة يف األيام  ــعار رصف العمالت األجنبي ــاع الكبري يف أس ــراً لالرتف نظ
ــببات ذلك االرتفاع  ــة عرض وإيضاح مس ــة، وانطالقاً من أهمي املاضي
ــب القيام به، فإن لجنة املدفوعات والنقد األجنبي  ونتائجه وما يتوج
ــد متطلبات  ــة األوضاع وتأكي ــدف إظهار حقيق ــذا البيان به ُتصدر ه
ــة التي باإلمكان  ــة بتجاوز هذه املرحلة الصعب ــف الجهود الكفيل تكات
ــعار خطورة النتائج التي  ــا بمزيد من الوعي والثبات واستش تخطيه

تسعى لتحقيقها مخططات العدو الخبيثة.
ــت عىل تدني قيمه الريال  ــباب التي عمل وعليه نرسد لكم أهم األس

اليمني مقابل العمالت األجنبية، وكذلك أهم اإلجراءات املتخذة للحد 
من آثار نتائجها العكسية، كما ييل:

ــعار النقد األجنبي  ــبياً يف أس ــتقراراً نس ــهد سوق الرصف اس 1. ش
ــدة قرارات  ــاري 2018 م، وذلك لع ــف األول من العام الج ــالل النص خ
ــم تنفيذها  ــات والنقد األجنبي ت ــا لجنة املدفوع ــات قامت به وتعليم
ــيق والتعاون مع قطاع الرصافة والبنوك واملتعاملني يف السوق،  بالتنس
ــببت  ــن البنك املركزيـ  عدن تس ــرأت ع ــة ط ــراءات ارتجالي إال أن إج
ــات التداول  ــلبية يف عملي ــري ظهرت نتائجها الس ــأرضار بالغة التأث ب
ــتقراره، منها مثًال  ــت مبارشة يف توتره وعدم اس ــوق الرصف انعكس بس
ــوائي غري  ــكل عش ــة بطباعة كميات كبرية بش ــرارات املتعلق ــك الق تل
ــد تداولها أو كيفية  ــات جديدة غري معتم ــدروس، من نقد محيل بفئ م
ــدم اختالل  ــاع املرصيف تضمن ع ــتعادتها للقط ــتخدامها وكذا اس اس
ــترياد  ــرض النقدي، وأخرى تتعلق بقرارات كيفية اس أركان وإدارة الع
ــة الصعبة  ــع ورشاء العمل ــتحداث قنوات لبي ــية، واس ــلع األساس الس
ــوق  ــائد يف س بفارق عاٍل مقداره من 7 إىل10 ريال /دوالر عن ما هو س
ــكل متعمد للمضاربة باألسعار وتدهور قيمة  الرصف، أتاح املجال بش
ــة الصعبة  ــم بمصادر العمل ــج عنه ضعف التحك ــال اليمني، نات الري
ــة وفق  ــة التجاري ــات الحرك ــا الحتياج ــبل توجيهه ــة إدارة س وعرقل

أولوياتها الالزمة.
ــهري  2. تم عىل إثر ذلك إصدار تعليمات وضوابط إضافية خالل ش
ــاري 2018 م، كان الغرض منها تدارك  ــطس من عامنا الج يوليو وأغس
ــات  ــا يمنع تلك املمارس ــوق الرصف بم ــرة عىل أداء س ــريات املؤث املتغ
العشوائية املتعمدة ويقلل من آثارها املبارشة ويخفف من ِحدة نتائجها 
عىل القوة الرشائية للعملة الوطنية، حيث تركزت حزمة من اإلجراءات 
ــتيعاب أية مستجدات إىل  ــتمرة حالياً باس املتبعة من أجل ذلك، واملس
ــهدها  أن تحقق أهدافها، املتمثلة بتحجيم وصد أية تأثريات عبثية تش
ــعار الرصف، من خالل اتخاذ إجراءات فنية حاسمة  مناطق ارتفاع أس
ضد املضاربني بأسعار تلك املناطق، ومن جانب آخر القيام بإزالة كافة 
ــبكات التحويل وآليات  ــائل التي تمكنهم من ذلك، كش األدوات والوس
ــداول وفق عمليات  ــح، ليكون الت ــة التعامل الصحي ــة ومنهجي التغطي

حقيقية تستند ملعايري وأسس واضحة لتنفيذها.
3. إن مقدار ومستوى ارتفاع أسعار الرصف الذي تسببت به الحرب 
ــم الفعيل  ــه وال يعكس التقيي ــرب عن حقيقت ــىل بلدنا، ال يع ــة ع الراهن
ــة مفتعلة يف  ــج عن خلفية مضارب ــات املنفذة، كونه نات ــة العملي لقيم
ــعار الغرض منها املضاربة ذاتها كجانب من حرب اقتصادية غري  األس
أخالقية، ومع ذلك فإننا وإىل جانب رشكات ومنشآت الرصافة والبنوك 
ــا يعزز  ــنعمل جميعاً بم ــوق، س ــني يف الس ــال واملتعامل ــال األعم ورج
ــة الخيارات  ــنقوم بتنفيذ كاف ــعار الرصف، وس ــتقرار أس متطلبات اس
والبدائل املمكنة من أجل توفري احتياجات الحركة التجارية بتسخري 
ــس حتماً عىل  ــبة تنعك ــا، بمعدالت مناس ــد األجنبي له ــادر النق مص
ــة لتقنني فاتورة  ــلع، هذا باإلضافة إىل وجود خطة تنفيذي ــعار الس أس
ــتويات  ــجع من مس ــوق ويش ــترياد بما يخفف الضغط عىل الس االس

اإلنتاج املحيل.
ــوق وعدم  ــزام املتعاملني يف الس ــىل رضورة انضباط والت ــذا نؤكد ع ل
ــج، باعتبار  ــات رشاء دون إدراك للنتائ ــات وطلب ــر عن عملي ــق توت خل
ــتقرار ويفاقم من حجم  ــتعادة االس ذلك يمنع ويعيق من إمكانيات اس
ــكال، فأهمية ضبط التعامل وتجنب إثارة القلق والتخوف املبالغ  اإلش
فيه كالذي قد ينتج عنه فرض غرامات عىل املتسببني وعىل أنشطتهم 
ــذة وإحكام  ــراءات املتخ ــاح اإلج ــل ضمان نج ــو من أج ــة، ه التجاري
ــوق بما يلبي متطلبات املتعاملني بشكل  ــيطرة عىل متغريات الس الس
هادئ ومنتظم، يجنب األسعار مخاطر املضاربة ونتائج الخوض فيها.

ــعبنا اليمني العزيز أن كل هذه اإلجراءات ال  وإننا إذ نؤكد ألبناء ش
ــراءات للحد من التأثريات  ــكلة بقدر ماهي إج ــؤدي إىل معالجة املش ت
ــة النقدية والتي  ــدف إرباك السياس ــي تنتهجها قوى العدوان به الت

بدأتها بقرار نقل عمليات البنك املركزي إىل عدن.
كما تدعو لجنة املدفوعات والنقد األجنبي حكومة الرئيس املنتهية 
ــة كأداة من أدوات  ــتخدام الورقة االقتصادي واليته إىل التوقف عن اس
ــؤولياته  ــم املتحدة واملجتمع الدويل إىل تحمل مس الحرب وندعو األم
ــذا العبث الذي يمس قوت كل أبناء  ــة و القانونية يف إيقاف ه األخالقي

اليمن من أقصاه إىل أقصاه.
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