
توقف تصدير النفط 
الخام بسبب الحصار

14اقتصاد
االثنين

 العدد:  (١٨٠٦)
18 / 4 / 2016م  
11 / رجب / 1437هـ

«الميثاق»: الفتيح  لـ

توزيع مساعدات اإلغاثة سيشمل عموم مديريات تعز 
«الميثاق» محمد عبده سفيان 

قال مشرف برنامج االغاثة التابع لبرنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز عبدالرحيم الفتيح :إن 
عملية توزيع المواد الغذائية االغاثية تسير بطريقة سلسة ووفقًا لخطة التوزيع التي تضمن 

وصول المساعدات لمستحقيها يدًا بيد..
«الميثاق» أن كمية المواد االغاثية تستهدف السكان في  وأوضــح الفتيح في تصريح  لـ

مديريات عدة بالمحافظة حيث تحصل االسرة الواحدة على كيس دقيق وكيس قمح وزيت 
وسكر وعدس..

وأكد الفتيح أن عملية توزيع مساعدات  االغاثة ستستمر لمدة ١٨ شهرًا بدعم من برنامج 
الغذاء العالمي وستغطي مديريات التعزية وشرعب وجبل حبشي وخدير إضافة الى مديريات 

أخرى .

سبعة مليارات دوالر خسائر قطاع النفط جّراء العدوان

واستنكر استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم وخرق وقف 
إطالق النار الذي تم اإلعــالن عنه، داعيًا المجتمع الدولي 

واألمم المتحدة إلى إيقاف العدوان ووقف إطالق النار.
 فيما أشار وكيل وزارة النفط والمعادن علي الصانع إلى أن 
الوزارة حملت على عاتقها توفير الغاز المنزلي والمشتقات 
حًا أن شركة 

ّ
النفطية للمستشفيات والمنشآت الخدمية، موض
الغاز وشركة النفط مؤسسات خدمية إنسانية.

ولفت إلى أن قطاع النفط والمعادن تعّرض ألضرار بالغة 
ف تصدير النفط 

ّ
خالل أكثر من عام من العدوان حيث توق

الخام والذي أّدى إلى خسائر تفوق ثالثة مليارات دوالر خالل 
العام الماضي إضافة إلى الخسائر الفنية في حقول إنتاج النفط 

ومنشآتها وكذا فقدان الكثير من العمال لوظائفهم.
وبّين الوكيل الصانع أن المكامن والحقول النفطية تضّررت 
ف اإلنتاج بسبب عدم القدرة على التصدير بسبب 

ّ
نتيجة توق

الحصار الجائر، وغيرها من األضرار نتيجة مغادرة الشركات، 
الفتًا إلى أن أكثر من ٢٠ شركة استكشافية وإنتاجية أجنبية 

غادرت البالد نتيجة العدوان.
ة وقــود دّمرها العدوان 

ّ
وأوضــح أن أكثر من ٢٧١ محط

بشكل جزئي أو كلي وتقّدر خسائر إعادتها بأكثر من ٢٠٠ 
مليون دوالر، فيما تبلغ تكلفة ٢١٢ ناقلة استهدفها 
العدوان أكثر من ١٣٫٥ مليون دوالر، الفتًا إلى أن مصافي 

عدن تضّررت بصورة مباشرة وغير مباشرة جّراء القصف  
ف 

ّ
وعدم إيصال النفط الخام لها بسبب الحصار ما أّدى إلى توق

المنشأة عن العمل.
وبّين أن العدوان دّمر ٣٧ مبنى تابعًا لوزارة النفط والمعادن 
ف 

ّ
بشكل جزئي أو كلي، مشيرًا إلى أن إعادة هذه المنشآت يكل

ف جميع 
ّ
مئات الماليين من الدوالرات، إضافة إلى قصف وتوق

مصانع اإلسمنت.
ق بقطاع الغاز أشار وكيل وزارة النفط إلى أن 

ّ
وفيما يتعل

عشر محطات غاز دّمرها العدوان، فضًال عن تدمير تسع 
قاطرات غاز وأكثر من ١٣٦ ألف أسطوانة غاز.

ــوان عــام وزارة  في ومهندسي دي
ّ
وأكــد بيان نقابة موظ

النفط والمعادن أن قطاع النفط تضّرر بشكل كبير جّراء 
العدوان خالل أكثر من عام حيث استهدف ٢١٢ ناقلة 
ة بترول وغاز، كما استهدف ميناء رأس 

ّ
وقود و٢٧١ محط

عيسى النفطي وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء 
الحديدة، ومبنى شركة النفط فرع ذمار ومبنى شركة النفط 

فرع أمانة العاصمة.
 وأوضح البيان الصادر عن الوقفة أن العدوان تسّبب في 
تراجع إيــرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة ٧١٫١٪ 
ف أنشطة الشركات األجنبية 

ّ
خالل العام ٢٠١٥ بسبب توق

ف تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ّ
والمحلية وكذا توق

مات 
ّ
مات الدولية ومنظ

ّ
وطالب المشاركون في الوقفة المنظ

اف في جرائم العدوان ومحاكمة 
ّ
حقوق اإلنسان بالتحقيق الشف

مرتكبيها كمجرمي حرب على ما اقترفوه من جرائم يندى 
لها جبين اإلنسانية.

كما دان البيان الخروقات المستمّرة للعدوان لوقف إطالق 
النار المعلن عنه ليل الـ ١٠ من أبريل وال يزال مستمّرًا من 

خالل القصف والتحليق في سماء اليمن.
وأكد المشاركون استمرارهم في العمل وصمودهم في 
وجه العدوان، مشيدين بصمود وتضحيات أبطال الجيش 
واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعًا عن الوطن 

وعزة اليمنيين.

أعلــن القائــم بأعمال وزير النفط والمعــادن الدكتور يحيى األعجم أن خســائر قطاع النفط في اليمن  
المباشرة وغير المباشرة جّراء العدوان بلغت أكثر من سبعة مليارات دوالر.

متها وزارة النفــط والمعادن للتنديد باســتمرار العدوان 
ّ

وأشــار الدكتــور األعجم في وقفــة احتجاجية نظ
انات وصهاريج 

ّ
الســعودي األمريكي على اليمن، إلى أن العدوان اســتهدف المنشــآت النفطية من مصافي وخز

ات وقود وغيرها بهدف تدمير اقتصاد اليمن ومنشآته الحيوية واالقتصادية.
ّ

وخطوط األنابيب ومحط

شركة أجنبية ٢٠ 
محطة وقود ٢٧١ غادرت اليمن

تعرضت للقصف

العدوان دمر ٣٧ منشأة نفطية 
واستهدف ٢١٢ ناقلة وقود

تدمير عشر محطات غاز وقصف 
تسع قاطرات و١٣٦ ألف اسطوانة

٢٩٤ مليون دوالر خسائر قطاع النقل

وأشار التقرير إلى أن القيمة التقديرية 
لخسائر النقل البحري بلغت ٥٩ مليونًا 
و٩٣٧ ألف دوالر، والنقل الجوي ٢٣٣ 
ـــّدرت  مليونًا و٧٤٨ ألـــف دوالر، وق
األضرار التي تكّبدها النقل البري بنحو 

٩٩٩ ألف دوالر.
ولفت التقرير إلــى أن خسائر النقل 
عت على مينائي الحديدة 

ّ
البحري توز

والمخا وقـــّدرت األضـــرار الناجمة عن 
العدوان في ميناء الحديدة بنحو ٥٤ 
مليونًا و٣٨٤ ألف دوالر، فيما تجاوزت 
قيمة األضرار بميناء المخا الـ ٥ ماليين 
و٥٥٣ ألف دوالر، وأّدت األضــرار التي 
لحقت بالبنى التحتية والمرافق الخدمية 
ــف العمل في 

ّ
فــي المينائين إلــى تــوق

ي وفي البعض اآلخر 
ّ
بعضها بشكل كل

بشكل جزئي.
وشملت تلك 
األضرار المباني 
والـــمـــنـــشـــآت 
ومستودعات 
ـــــع  ـــــبـــــضـــــائ ال
ــــعــــات  ــــراف وال
وشـــــبـــــكـــــات 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
والـــــــمـــــــيـــــــاه 
ومـــــــــخـــــــــازن 
قــطــع الــغــيــار 
ـــــــارات  وســـــــّي
اإلطــــــــــفــــــــــاء 
ـــــات  ـــــن ـــــري وك

ف لنشين في 
ّ
الحاويات، إضافة إلى توق

ميناء المخا تبلغ قيمتهما الشرائية ٧ 
ماليين دوالر. وأشـــار التقرير إلــى أن 
بقائهما في حوض الميناء قد يؤّدي إلى 
ف العمل 

ّ
تدميرهما كليًا، فضًال عن توق

في رصيف الميناء الــذي بلغت تكلفته 
اإلنــشــائــيــة ٢٠ مــلــيــون دوالر وعــدم 
القدرة على حصر الخسائر فيه بسبب 

استمرار القصف.
ذكــر التقرير أن الــعــدوان السعودي 
كبد النقل الــجــوي خسائر فــادحــة من 
خــالل استهدافه للقطاعات التابعة 
للهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد 
وتدميره لستة مطارات بلغت خسائرها 
١٦٠ مليونًا و٨٨٥ ألف دوالر ، فيما 
بلغت خسائر شركة طــيــران اليمنية 
ــى إلحاق  ــف دوالر ، إضــافــة إل ٧٩٥ أل
أضرار بشركة طيران السعيدة قدرت 
خسائرها بنحو ٧٢ مليونًا و٦٨ ألف 

دوالر.
وأوضــح التقرير أن طيران العدوان 
استهدف مطار صنعاء الدولي وألحق 
أضرارًا به قّدرت قيمتها بـ ٤٨ مليونًا 
و٣٥٠ ألف دوالر، وتسّبب في خسائر 

بمطار عدن الدولي بقيمة ٣٣ مليونًا 
و٤٠ ألـــف دوالر، كــمــا وصــلــت كلفة 
األضــرار في مطار صعدة إلــى ما يزيد 

على ٣٢ مليونًا و٨٥٠ ألف دوالر.
فيما بلغت قيمة أضرار قصف مطار 
الحديدة الدولي ٧ ماليين و ٤٨٠ ألف 
دوالر، إلى جانب تضّرر مطار تعز الدولي 
وتكّبده خسائر تفوق الـــ ١٠ ماليين 
و٥٢٠ ألف دوالر، كما بلغت الخسائر 
في مطار عتق ٢٨ مليونًا و٣٥٠ ألف 
دوالر، إضــافــة إلــى أضـــرار فــي المبنى 
الرئيسي لهيئة الطيران المدني واألرصاد 

تقّدر قيمتها بـ ٢٩٥ ألف دوالر.
وبــحــســب تــقــريــر وزارة الــنــقــل فــإن 
األضـــرار التي تعّرضت لها المطارات 
بسبب الــعــدوان شملت البنى التحتية 
ي وإخراجها 

ّ
وتعّرض بعضها لتدمير كل

عــن العمل وبعضها تــعــّرض لتدمير 
جزئي، حيث تسّبب العدوان في تدمير 
مـــدارج الــهــبــوط والـــمـــدارج الــمــوازيــة 
ــركــاب والمباني  والــمــرســى وصـــاالت ال
واألبـــراج وإتــالف أجهزة الهبوط اآللي 
ــة إلـــى منظومات  واالتـــصـــاالت، إضــاف
كــامــيــرات الــمــراقــبــة وشــاشــات عرض 
ــارات اإلطــفــاء وبــوابــات  الــرحــالت وســّي

ألمنية  لتفتيش ا ا
وأجــهــزة تفتيش 
الــعــفــش والــشــحــن 
ة  ومنظومات إضاء
المدارج، فضًال عن 
تدمير طائرة طراز 
"٧٠٠ ســــي. آر. 
جي" تابعة لشركة 
السعيدة وتدمير 
مــكــاتــبــهــا ومــركــز 
الصيانة ومستودع 
قطع الغيار والمعّدات األرضية التابعة 

للشركة في مطار عدن.
ــى أن الخسائر التي  ونـــّوه التقرير إل
لت 

ّ
تعّرض لها قطاع النقل البري تمث

في تضّرر مرافق الهيئة العامة لتنظيم 
شئون النقل البري والتي تعّرض مبناها 
الرئيسي في أمانة العاصمة لتدمير جزئي 
وقــّدرت الخسائر فيه بنحو ٤٢٠ ألف 
دوالر، والتدمير الشامل لمباني ومرافق 
ميناء الــطــوال الــبــري بمحافظة حجة 
وصلت خسائره إلــى ٥٥٦ ألــف دوالر، 
فيما تكّبد ميناء علب البّري بمحافظة 

صعدة خسائر بنحو ٢٣ ألف دوالر.
ــى أن  وأشـــار تقرير وزارة النقل إل
ـــــوزارة وقــطــاعــاتــهــا خــســرت جـــّراء  ال
الــعــدوان الغاشم إلــى جانب خسائرها 
ــن الــعــامــلــيــن الــذيــن  ــمــاديــة عـــدد م ال
استشهدوا جّراء غارات طيران العدوان 
السعودي وهم في مقار عملهم، منهم 
أحد العاملين في مطار عدن واثنين 
في مطار تعز واثنين من العاملين في 
شركة الخطوط الجوية اليمنية إضافة 

إلى إصابة سبعة آخرين.

تكّبــد قطــاع النقل فــي اليمن خســائر اقتصاديــة كبيرة جــّراء العدوان  
الســعودي بتقديرات أولية بلغت ٢٩٤ مليونًا و٦٤٨ ألف دوالر خالل عام 
مــن العــدوان.. وأوضح تقرير صادر عن وزارة النقل أن طيران العدوان تســّبب في 
ي وجزئي لعدد من منشــآت ومرافق قطاع النقل في اليمن شــملت الموانئ 

ّ
تدمير كل

البحرية وهيئات وشركات الطيران والنقل البري.

تسجيل ١٠٠ ألف حالة مالريا مؤكدة ومشتبهة خالل ٢٠١٥م

األوبئــة تنتشـر فـي اليمــن

صنعاء- "الميثاق"
مة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوّسط 

ّ
التقى المدير اإلقليمي لمنظ

ل 
ّ
مة بالقاهرة، ممث

ّ
الدكتور عالء الدين العلوان في المكتب اإلقليمي للمنظ

رًا لمناقشة الوضع الصحي في اليمن 
ّ
وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية مؤخ

مة واسعة النطاق لمكافحة 
ّ
وزيادة خطر اإلصابة بالمالريا وكذا استجابة المنظ

المالريا في البلد.
نًا في اليمن، حيث سّجلت أكثر من ٧٨٣٣٦ 

ّ
ويعتبر المالريا مرضًا متوط

ع 
ّ
حالة مشتبهة و٣١٧٩١ حالة مؤكدة للمالريا خالل العام ٢٠١٥م، ويتوق

أن تكون األرقــام الفعلية لحاالت المالريا أكثر من الحاالت المسّجلة التي 
ر لألمراض.

ّ
اعتمدت على تقارير الترّصد اإللكتروني لإلنذار المبك

ويعيش أكثر من ٧٨٪ من السكان في اليمن في مناطق معّرضة للخطر، 
أما ما يفوق ٢٥٪ من السكان فيعيشون في مناطق شديدة الخطورة وبائيًا.
ونظرًا إلى محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف 
الصحي، فقد ازدادت مخاطر اإلصابة باألمراض المعدية مثل حّمى الضنك 

والمالريا والكوليرا.
ومع استمرار التحديات التي تحد من االستجابة الفاعلة والسريعة، فإن 

خطر األوبئة في ارتفاع.
ل التحديات في نقص الوقود وما ينتج عنه من ارتفاع ألسعاره 

ّ
وتتمث

وبالتالي صعوبة نقل األدوية والمستلزمات الطبية.
ر على استمرار عمل المرافق 

ّ
إضافة لذلك، فإن نقص الكوادر الصحية يؤث

الصحية ويمنع تقديم الخدمات الصحية.
وقال الدكتور العلوان: "أشعر بقلق بالغ إزاء تزايد خطر اإلصابة بالمالريا في 
اليمن، خصوصًا وسط النازحين الذين يحتاجون لمزيد من الحماية. فالصراع 
خلق عددًا من التحديات في مكافحة نواقل األمراض وتقديم خدمات الترّصد 
الوبائي، وأولوياتنا الرئيسية أن نتأكد أن باستطاعتنا مراقبة ومكافحة الوباء 

يه".
ّ

قبل تفش
 لمكافحة حّمى 

ّ
مة الصحة العالمية في دعم حمالت الرش

ّ
وتستمّر منظ

الضنك والمالريا في محافظات الحديدة وأبين وعدن وتعز وحضرموت 
وشبوة والمهرة.

وفي الشهر الماضي، وصل إلى ميناء عدن قارب مساعدات يحمل ١٠٣ أطنان 
من األدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع اإلصابات والطوارئ 

إضافة إلى أدوية مضادة للمالريا وأدوية أخرى لعالج حاالت اإلسهال.

وتم توزيع هذه المساعدات للمرافق الصحية في محافظات أبين وعدن 
ولحج والضالع وشبوة وحضرموت ومأرب والجوف إضافة لمدينة تعز.

كما ستصل األسابيع القادمة مساعدات طبية تقّدر بـ ١٢٠ طنًا.
وإضافة للمالريا، كانت زيادة التغطية للتحصين إحدى القضايا األساسية 

التي نوقشت خالل اللقاء في القاهرة.
فبالرغم من أن نسب التغطية للتحصين في اليمن لم تنخفض كثيرًا عما 
كانت عليه قبل األزمة، إال أن نسب التغطية في بعض المديريات المتأثّرة 

بالصراع وصلت إلى أقل من ٥٠٪.
ر على الحفاظ على 

ّ
ويعتبر شّح الوقود واحدًا من التحديات الرئيسية التي تؤث

مة الصحة العالمية ١٦٢ ثالجة 
ّ
رت منظ

ّ
سلسلة تبريد اللقاحات، ولهذا وف

خاصة بحفظ اللقاحات للبرنامج الوطني للتحصين الموّسع إضافة للدعم الالزم 
لتغطية نفقات الوقود لمخازن التحصين لضمان سالمة وفّعالية اللقاحات.

مات القليلة الفاعلة 
ّ
ل وزارة الصحة: "كواحدة من المنظ

ّ
وأوضح ممث

مة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة 
ّ
في اليمن، تعمل منظ

العامة والسكان لتقديم األدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية 
التي تواجه نقصًا حادًا في االحتياجات الطبية. واستطعنا من خالل دعم 
ل من المعاناة، ال سّيما في ظل استمرار خدمات الرعاية 

ّ
مة أن نقل

ّ
المنظ

الصحية األّولية".

الصحة العالمية: العدوان على اليمن يحد من مكافحة نواقل األمراض
العلــوان: تزايــد خطــر المالريــا فــي أوســاط النازحيــن
٪٥٠ انخفضــت  للتحصيــن  التغطيــة  نســب 
شــح الوقــود يمنع الحفــاظ علــى اللقاحات


