
مـعنـى اكتــواري ؟ 
-Ac» إن أساس لفظة أكتواري حسب القاموس التيني
بكتابة  المكلف  الرسمي  الموظف  تعني   «tuarius
المحاضر ولكن حسب الجمعية الدولية لألكتواريين 
المواصفات  متعدد  المفكر  إكتواري  كلمة  تعني 
والتطبيقات  النظريات  في  المتمرس  اإلستراتيجية 
في علوم الرياضيات واإلحصاءات واإلقتصاد وحساب 
اإلكتواري  لقب  وقد   ، المالية  والعلوم  اإلحتماالت 
االجتماعي  الرياضيات  ومهندس  المالي  بالمهندس 
تحليل  من  بها  يتحلى  التي  الفريدة  تركيبته  ألن 
متنامي  تنوع  نحو  للتوجه  يستعملها  عمل  وصفات 

من التحديات المالية واإلجتماعية في العالم كله  

التـأمـــني التعهــدي
التأمين التعهدي مصطلح استخدم أول مرة في 
إنجلترا في القرن السابع عشر الميالدي. وُيعرف 
المؤمن  الضامنون  وكان  الضمان.  باسم  أيًضا 
التأمين  عقود  أسفل  أسماءهم  يكتبون  عليهم 
وكانوا  وحمولتها،  السفينة  لتغطية  المقترحة 
من  جزء  لتحمل  استعدادهم  إلى  يشيرون  بهذا 
أيامنا  في  تأمين  شركة  كل  وفي  المخاطرة، 
التعهدي، له دور بارز  التأمين  هذه قسم يسمى 
التأمين  يتعين على خبراء  المؤسسة.  نجاح  في 
التعهـدي أن يحـددوا معـدالت أقسـاط التأمين 
التأمين  المختلفة من سنـدات (وثائق)  لألنواع 
ودرجة  كمية  يحددوا  أن  عليهم  يتعين  ،كما 
المخاطرة المحتملة لكل سند ، ويقوم الضامنون 
التأمـين التقـاء  بفحـص كـل طلبـات  أيضـًا 
تحمل  من  الشركة  وحماية  السيئة  المخاطـر 

العديـد مـن األنـواع المتكـررة من المخاطـر 

نصف مليون دوالر راتب موظف ال يعمل 
قرابة  نيوجيرسي  في  أميركية  شركة  دفعت 
مدى  على  لموظف،  كراتب  دوالر  مليون  نصف 
يعمل  ال  أنه  تكتشف  أن  قبل  أعوام،  خمسة  قرابة 

لديها في األصل.
األميركية  االتصاالت  أن شركة  التفاصيل  وفي 
ألف  دأبت على دفع أكثر من 100  «أفايا» قد 
دوالر كراتب سنوي ألنطوني أرماتيس، ولقرابة 
أن  الخطأ وتكتشف  تتدارك  أن  أعوام قبل  خمسة 
الموظف ليس ضمن العاملين لديها، بحسب تقرير 

لشبكة «سي ان ان». 
وكانت الشركة قد استأجرت خدمات أرماتيس عام 
2002، براتب يتجاوز 100 ألف دوالر سنويًا، إال 
أنه قرر في اللحظة األخيرة رفض الوظيفة، وهو 
ما غفل عنه قسم الحسابات، الذي كان يقوم شهريًا 
بالدفع للموظف غير الموجود. وأنفق أرماتيس (35 
عاما) معظم المال واحتفظ ببعض لـ»اليوم األسود» 
في حساب للتقاعد، لكن ألقي القبض عليه مؤخرًا عند 
محاولته سحب أموال من ذلك. وهو اليوم يواجه 
السجن لمدة ست سنوات قد تكون كافية  عقوبة 

للتفكير فيها بالوظيفة الحلم المقبلة 

مديـــر  التحــريــر

بســــام  السقـــاف

سكـرتيــر  التحــريـــر

محمد  القباطي

متابعـة  إعالميـة
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رؤيـتـنـــــا:
نسعى لتحقيق ثقة بحجم المسؤوليـة.

لقــي  
وأصيب 393 آخرون بإصابات 
مختلفة في حوادث مرورية 
وقعت خالل إجارة عيد الفطر 
المبـارك في عموم محافظات 

الجمهـوريـة . 
وأوضحت إحصائيات اإلدارة 
العامة للمرور أن أيـام إجازة 
العيد الممتـدة مـن 13-8 
سبتمبر الجاري شهدت وقوع 
221 حادثة سير فـي عموم 
محـافظـات الجـمهوريــة, 
توزعت علـى 88 حادثة صدام 
مركبات, 74 حادثـة دهـس 
مـشاة , 59 حادثة إنقالب 

مركبات. 
العامـة  اإلدارة  وأرجـعت 

المبارك إلى السرعة الزائدة 
وإهمال السـائقين والمشـاة 
والتجـــاوز الخـاطــــئ 
علـى الطرقـات الطـويلة,

وإنشغـال السائقين  باستخـدام 
الهـاتـف السيــار وغيــره 
القيـادة وكـذا عدم  أثناء 
اإللتزام بقواعـد وإرشادات 
السالمـة المرورية وأسباب 
أخـرى متعلقـة بالصالحيـة 
الفنيـة للطرقـات, وكـذا 
األعطال الفنية المفاجئة في 
المركبـات والناتجــة عن 
إهمـال السـائقين بالصيانـة 

الدورية لمركباتهم  

pbí˝œ@               التـأمـــني التـكافـلــي يـخـفـف مــن الكـــوارث

عجــز 150 الـف سويسري 
عن سداد رســـوم  التأمـــــني  لقــي لقــي 

وفاة 70 شخصاً َّـ حوادث مرورية خالل إجازة العيد

أن الوعي التأميني تجاه منتجات تكافل بدأ 
للتأمين  االزدياد منذ ظهور كمنافس  في 

التجاري .
والشركات اإلسالمية تعمل ضمن مفهوم 

التكافل، المشتقة من كلمة «كفل»، 
آلخر،  شخص  ضمان  تعني  والتي 
المتبادل. ورغم  بالتعاون  وتوحي 
أن هذا المفهوم موجود منذ أكثر 
قيام  من 14 قرنًا، حيث نشأ من 
القبائل العربية بتجميع موجوداتها 
لتغطية عدد من الحاالت الطارئة، 
المفهوم  لهذا  أول تحقق  أن  إال 
الحديث جاء في عام  العصر  في 
1979 في السودان، مع إنشاء شركة 

السالم للتأمين. 
لكن الصناعة انطلقت فعًال إلى األمام 

مفهوم  انتشر  حين   ،1985 عام  بعد 
التكافل بمباركة من مجلس أعلى يضم 

الفقهاء المسلمين. وهي تسد حاجة في كثير 
من البلدان التي تفتقر إلى أنظمة تقاعدية 

رسميـة. 
والتكافل، شأنه شأن المصرفية اإلسالمية، يفترض 
فيه أن يسعى لتحقيق العدالة االجتماعية، وبالتالي 
يحظر الممارسات التي من قبيل استخدام الربا، 

ووجود الغرر في االتفاقيات التجارية،
 والميسر. بطبيعة الحال، هذه األمور تشكل 
جوانب أساسية في النموذج المالي الحديث الذي 

أنشئ في الغرب. ولعل هذا األمر يفسر السبب في 
أن شركات التأمين األجنبية تجد أن من الصعب 

عليها التوسع فـي الشـرق األوسـط. 
مع ذلك فإن مفهوم التكافل امتد ليأخذ منحى 
عالميًا، واليوم نحو133 شركة تأمين تعمل 
من خالل مفهوم التكافل. ومعظمها، الذي يتألف 

من 59 شركة تعمل في بلدان منطقة الخليج 
العربي، 

 وكذلك 22 شركة تعمل في جنوب 
شرق آسيا، و9 شركات في جنوب 
يوجد  بعضها  كان  وإن  آسيا. 
في أوروبا والواليات المتحدة 
وإفريقيا وأجزاء أخرى من 

الشرق األوسط. 
يعتبرهذا النمومثيرًا، ولكنه 
يخلق تحديًالشركات التأمين 

المذكورة مع موجوداتها.
يقوم  التكافلي  فالتأمين 
مقام التبرعات والمساعدات 
التي تقدم لضحايا الكوارث 
الــدول  قبل  من  الطبيعية 
المساعدة للدولة المنكوبة من 
جراء الكوارث الطبيعية  ، فالفرق 
الوحيد هنا هو أن الكارثة الطبيعية 
قد تقع مأساتها و يبدأ الناس بجمع 
التبرعات بعدها، أما في التأمين التكافلي ، فنحن 
نجمع األموال قبل وقوع الحادث، وبعدها نقوم  
بمساعدة المتضررين خالل الفترة التأمينية من 
إجمالي المحفظة التامينية المؤمن عليها من 
العامة كالسيارات أو البضائع ، فنحن نساعد 
الشخص الذي «يوشك» أن يصبح الضحية. 
ولكن من يعلم؟ فقد تكون أنت تلك الضحية 

المستقبلية»  

أن الوعي التأميني تجاه منتجات تكافل بدأ 
للتأمين  االزدياد منذ ظهور كمنافس  في 

التكافل، المشتقة من كلمة «كفل»، التكافل، المشتقة من كلمة «كفل»، 
آلخر،  شخص  ضمان  تعني  والتي 
المتبادل. ورغم  بالتعاون  المتبادل. ورغم وتوحي  بالتعاون  وتوحي 
أن هذا المفهوم موجود منذ أكثر 
قيام  قرنًا، حيث نشأ من 
القبائل العربية بتجميع موجوداتها 
لتغطية عدد من الحاالت الطارئة، 
المفهوم  لهذا  أول تحقق  أن  إال 
الحديث جاء في عام  العصر  في 
 في السودان، مع إنشاء شركة  في السودان، مع إنشاء شركة 

لكن الصناعة انطلقت فعًال إلى األمام 

الفقهاء المسلمين. وهي تسد حاجة في كثير 
من البلدان التي تفتقر إلى أنظمة تقاعدية 

من 59من 5959من 59من 5959
العربي، العربي، 

المساعدة للدولة المنكوبة من 

عجز عن دفع ثمن البنزين فأشعل حريقاً  َّـ  اِّـحطة!
ترفض معظم شركات التأمين في الدول العربية تغطية األعضاء 
االصطناعية وتعتبرها من أنواع الخدمات اإلضافية (االكسترا) غير 
المشمولة في عقود التأمين الصحي. أما في الواليات المتحدة األميركية 
فيعتبر العضو االصطناعي جزءا من المعالجة، إال أن نساء كثيرات ال سيما 
اللواتي ينتمين إلى الطبقات الفقيرة، وغير المثقفة يجهلن هذا األمر 
ويكتفين بتحميل شركة التأمين فاتورة استئصال الثدي في حال إصابته 

بمرض سرطاني وال يطالبن بتركيب ثدي اصطناعي بديل 

شركات التأمني العربية ترفض تغطية األعضاء االصطناعية 
تسبب سائق تاكسي في اشتعال حريق 
نشـب فـي محـطـٍة «14 اكتوبر» 
للبترول في حي حدة بأمانة العاصمة 
، وقد اندلع الحريق عندما قام سائق 
تاكسي بالفرار اثناء ما كان خرطوم 
فوهة  في  عالقا  زال  ما  المحطـة 
«تانكي» التاكسي هرب السائق مما 

تسبب في دفع ماسورة البنزين خارجا 
محدثا شرر أدى الى حريق .

أمتد ليحرق محطة البترول وسيارة 
تاكسي أخرى كانت واقفة جوار 
المحطة وأيضًا (قالب) نوع ديهاتسو. 
وقد هرعت إلى مكان الحريق سيارات 

إطفاء وقامت بإخماد الحريق  

برن  مدينة  مكتب  رئيس  قال 
ــون ماريو  ــدي ال الســتــشــارات 
زيادة  توجهات  ان  رونكوروني 
األثرياء  على  قاصرة  المدخرات 
فقط، مبينًا ان الركود االقتصادي 
الفقراء  ديون  ارتفاع  إلى  دفع 
ومحدودي الدخل بشكل ملحوظ. 
وأشار إلى وجود نحو 150 ألف 
شخص غير قادر على سداد رسوم 
التأمين الصحي اإلجبارية ما سيؤدي 
إلى اتساع الهوة بين أثرياء سويسرا 
وفقرائها، األمر المتوقع مالحظته 
قريبًا نتيجة وجود شريحة تكافح 
الحياة  مقومات  على  للحصول 

اليومية 



األموال  نسبة  الصين  في  التأمين  على  الرقابة  سلطات  رفعت 
االحتياطية التي يسمح لشركات التأمين أن توظفها خارج الصين 

ثالثة أضعاف. 
حيث أصبح بإمكان شركة التأمين العاملة في الصين أن  تستثمر خارج 
أسواق الصين ما يعادل 15 بالمائة من مجموع موجوداتها، وكانت 

النسبة القصوى المسموح بها حتى  اآلن 5 بالمائة ال غير.
فيها   بما  الصين  في  العاملة  للشركات  القرار  هذا  وسيتيح   
الشركتان الصينيتان الكبيرتان تشينا اليف و شركة بنغ ان . أن 
مجدية  مشاريع  في  لديها  المتراكمة  المالية  االحتياطات  توظف 

وذات عوائد مرتفعة خارج الصين 

اِّـتحـدة للتأمـني تحتفظ بمرتبتها األوُّـ فـي اليمن

تسجيل 2691 حدثاً زلزالياً خالل النصف األول من العام الجاري

األموال  نسبة  الصين  في  التأمين  على  الرقابة  سلطات  5النسبة القصوى المسموح بها حتى  اآلن 5النسبة القصوى المسموح بها حتى  اآلن النسبة القصوى المسموح بها حتى  اآلن 5 بالمائة ال غير.رفعت 

شــركـات التأمـني الصينيــة توظـف 15% مـن مـوجـوداتـها خـارج الصـني

     www.uicyemen.com            uicyemen@uicyemen.com           800  5555 :الرقم اجملاني

قالت صحيفة األهرام المصرية ان الرئيس األمريكي باراك أوباما أرسل برقية قصيرة إلى عالم من أصل مصري، كان 
صاحب الفضل في وضع أسس نظام التأمين الصحي الشامل في الواليات المتحدة. وقال أوباما في برقيته للدكتور 

سمير نجيب بانوب: «سمير.. بسببك أنت أصبح لدى كل أمريكي غطاء للتأمين الصحي.. لك كل الشكر».
العالم المصري في رسم السياسات الصحية وإدارة المستشفيات، وهو أستاذ ومستشار لإلدارة الصحية  وتخصص 
الدولية، وخبير بمنظمة الصحة العالمية، وشارك في رسم مشروع للتأمين الصحي الذي يغطي كل فئات المجتمع 

األمريكي ألول مرة  

أوبــامـــا: بسببك أصبـح لـدى أمـريكا تأمــني صحـي !

تسببت الحوادث المرورية التي وقعت خالل 
العام الماضي 2009 في أمانة العاصمة إلى 
وفاة أكثر من 330 شخص وإصابة أكثر 
من أربعة االف وثالثمائة و4.300 شخص 

بجروح مختلفة. 
وأوضح مديرعام مرورأمانة العاصمة المقدم 
نديم الترزي لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ان هذه العدد الكبير من الوفيات واإلصابات 
نتجت من خمسة الف وثالثمائة و300حادث 
مروري شهدتها شوارع أمانة العاصمة منذ 

بداية هذا العام الجاري وحتى اآلن. 

مشيرًا إلى ان إجمالي الخسائر المادية التي 
و164  مليار  بلغت  الحوادث  هذه  سببتها 
مليون ريال متفرقة ما بين ديات واروش 

وأضرار. 

أسباب  األمانة  مرور  عام  مدير  وارجع 
هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة، التجاوز 
الخاطئ، وإهمال صيانة السيارات والمركبات، 
تولي بعض صغار السن قيادتها، وعدم التزام 
بقواعد السير وقوانين المرور واستخدام 
النقال وعدم قيامهم بربط حزام  الهاتف 

األمان أثناء عملية القيادة 

قيادة السيارات والدفاع عن النفس    التأمني واألزمة اِّـالية @

تمكنت فرق اإلطفاء والدفاع المدني 
بمحافظة عدن من إخماد 13حريقا 
في عدد من المنازل بالمحافظة 
خالل شهر رمضان. وأوضح مدير 
بالمحافظة  المدني  الدفاع  إدارة 
أن  حيدر،  عبده  محمد  العقيد 
رجال اإلطفاء تمكنوا من السيطرة 
على جميع الحرائق وإخمادها دون 
فيما  بشرية،  خسائر  أي  حدوث 

اقتصرت الخسائر على الماديات، 
مشيرا إلى أن الحرائق شملت عددا 
من المنازل في مختلف مديريات 
المحافظة، إضافة إلى قاطرة تحمل 

أقمشة. 
وترجع أسباب الحرائق في المنازل 
إلى اإلهمال من خالل عدم إغالق 
اسطوانات الغاز واألجهزة الكهربائية، 

إضافة إلى األلعاب النارية 

اقتصرت الخسائر على الماديات، اقتصرت الخسائر على الماديات، تمكنت فرق اإلطفاء والدفاع المدني تمكنت فرق اإلطفاء والدفاع المدني 

إخـماد 13 حريقـاً خــالل شـهر رمـضـان

مـرور الحــديـدة يكرم سائقاً مثالياً
كرمت إدارة مرور محافظة الحديدة سائق حافلة الركاب األجرة 
فاروق حسن؛ لتعامله المثالي واألخالقي حين أعاد مبلغًا ماليًا 

ومجوهرات كانت امـرأة نسيتها في الباص. 
وأوضح مدير عام اإلدارة، العقيد عبد اللطيف المصري أن هذا 
التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة المرور لسائقي المركبات 
الذين يتحلون باألخالق الحميدة ويقدمون صورة رائعة وجميلة 

ألبناء محافظة الحديدة وللسياحة في اليمن.
 وكان فاروق حسن قد أعاد مجوهرات تقدر قيمتها بأكثر من 

250 ألـف ريال إضافـة إلى مبلغ 100 ألف ريـال وهاتفًا
محموال إلى أصحابها خالل أغسطس الماضي  

وفــاة 330 شخـص فـي حــوادث 
مرورية بأمانة العاصمة َّـ 2009

مليون ريال متفرقة ما بين ديات واروش 

أسباب  األمانة  مرور  عام  مدير  أسباب وارجع  األمانة  مرور  عام  مدير  وارجع 
الحوادث إلى السرعة الزائدة، التجاوز 

سفن جديدة دخلت قطاع النقل 
البحري خالل العام 2010 

أظهرت إحصاءات قطاع النقل البحري في العالم أن عشرات السفن من 
أنواع وحموالت مختلفة انضمت إلى األسطول التجاري العالمي خالل 
األشهر السبعة األولى من العام الحالي. وقد بلغت السعة اإلجمالية لهذه 
السفن حوالي مليون حاوية نمطية أي ما نسبته 6,59 %من الحمولة 
الحالية ألسطول التجاري العالمي والبالغة 14,500 مليون حاوية 
نمطية. وكانت السعة اإلجمالية األكبر قد سجلت في شهر يوليو من 

العام 2008 حيث بلغت 160 ألف حاوية نمطية 

سـويـدي يدفـع غـرامة مليون دوالر

األحـداث  عــدد  إجـمالـي  بلـغ 
الـزلزاليـــة المسجلـة مـنذ بدايــة 
يـونيــو  نهايــة  حــتى  العــام 
مـــن العــام الحالـي 2010 التـي تـم 
تسجيلهـا فــي محطـات الـرصــد 
الزلزاليـة بمحافظـة ذمـار 2691 
حـدثا زلزالـي، وقـال نائـب رئيس 
مـركـز الـرصـد ودراسـة الزالزل 
والبراكـين «صالح المفلحي» إن 
األسباب الزلزالية تعود إلـى استمـرار 

النشـاط الزلزالـي فـي مناطق متفرقة 
من الجمهورية اليمنية وإضافة إلى جانب 
الحشود الزلزالية التي تحدث،  وأشـار 
فـي تصريـح لـ(الثورة نت) إلـى أن 
مواقع الهزات األرضية ال تختلف كثرًا 
عن العام الماضي من نفس الفترة حيث 
تعتبر خالل النصف األول من العام الحالي 
نشاط الزلزالي مكثف فيها منطقتي سامة 
جنوب شرق ذمار ومنطقة غرب البيضاء 

لودر 

فـرضـت سلطات المـرور فـي 
سـويسرا غـرامة قدرها مليون 
دوالر على شاب سويدي لقيادته 
سيارتـه المرسيدس بسرعـة 
290 كيلومـترًا فـي الساعـة، 
وهـذه أكـبر غـرامة تفـرض 
لمخالفة مرورية على اإلطالق. 
والسويدي البالغ من العمـر 37 
عاما كان قد شوهد وهو يقود 

سيارته الرياضية بسرعة تتعدى 
السرعة القصوى المسموح بها 
بـ170 كيلومترا في الساعـة. 
وقـد حجزت الشرطـة سيارة 
الشاب السويدي، وهي من طراز 
 «SLS AMG» مرسيدس
وسيتوجـب عليـه دفـع غرامة 
يوميـة تبلـغ 3600 فرنـك 

سويسـرى لمـدة 300 يـوم 

تأمني صحي ِّـجموعة هائل سعيد

تظهر إحصائية أعدتها الشركة المتحدة للتأمـين 
أن  للتأمـين  اليمنـي  االتحـاد  مـع  بالتعـاون 
الشـركـة تحتفظ بالمرتبــة األولى بين شـركات 
التأمين اليمنيـة األكثر إنتاجًا، حـيث بلغت نسبـة 
األقسـاط التي حققتها المتحدة خالل العام الماضي 

45 بالمئة من مجمـوع األقسـاط المكتتبة في اليمن 
(مقابل 42 بالمئة لسنة 2008). 

وقد أعرب طارق عبد الواسع هائل، المدير العام للشركة 
عن إرتياحه لهذه النتيجة، شاكرًا فريق العمل في الشركة 
على األداء المميز الذي مكن الشركة ان تحتفظ بمركزها 

الرائد في اليمن. 
القسم  أن  الشركة  أعلنت   ، أخرى  من جهة 
التكافلي والذي ُأنشئ في عام 2008م حقق فائضًا 

اكتتابيًا. 
وعمًال بالنظام التكافلي تقرر توزيع نسبة 
2 بالمائة من الفائض على حملة عقود التأمين 

التكافلي الصادرة عن الشركة خالل العام 2009م . 
وذلك بناء على موافقة الهيئة الشرعية للرقابة على أعمال 

القسم التكافلي  
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أعدت المفوضية األوروبية التي تعتبر اليد التنفيذية 
لألتحاد األوروبي مشروع قانون يقضي بمنح هيئات 
الرقابة على المؤسسات المالية الكبيرة ممارسة رقابتها 
ليس على الشركات العاملة داخل حدودها وحسب بل 
وكذلك الشركات األم والشركات القابضة وما يتفرع 

عنها من شركات.
وتقول المفوضية أن القوانين النافذة حاليا في دول 
األتحاد األوروبي تحصر صالحية سلطات الرقابة في 
ممارسة رقابتها على شركة التأمين أو المصرف العامل 
داخل الحدود الوطنية للدولة، إال إنه ثبت أن الشركات 
الكبيرة لها من الحجم واألنشطة والمتفرعات ما يجعل 
الشركات التابعة لها عرضة لالهتزاز في حال أصيبت 
الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لها خارج 

دول االتحاد بخسائر.
وتقترح المفوضية أن تعطى سلطات الرقابة الوطنية 
صالحية الحصول على مستند أو معلومة حول الشركة 
األم، ومتفرعاتها، وذلك تجنبا ألي أزمة جديدة يمكن أن 
تحصل في أي مكان في العالم وتطال الشركات العاملة 
داخل األتحاد األوروبي. ويحتاج المشروع كي يصبح 
نافذا لموافقة المجالس النيابية في الدول الـ 27 التي 

يتألف منها االتحاد األوروبي 

ذكرت جريدة الدستور األردنية أن مسئوال 
في قطاع التأمين ابلغها انه تم مؤخرا 
إنقاذ إحدى شركات التأمين األردنية من 
اإلفالس، وذلك بأن جرى رفع رأس مال 
الشركة إلى 8 ماليين دينار بعد أن كان 
قــد انخفض إلى 900  الف دينار أردني 

ال غير!! مراقب عام الشركات بالوكالة 
برهان عكروش قال انه تم انتخاب مجلس 
إدارة جديد للشركة المذكورة، وانه جرى 
بيع شركة تأمين أخرى إلى رجل أعمال 
أردني معلال سبب بيعها إلى ضعف السيولة 

المالية لديها إضافة إلى نقص الخبرات  

أشارت مصادر شركات تأمين عربية إلى تأثر القطاع 
باألزمة المالية العالمية بنسب متفاوتة حيث ترك هبوط 
الفوائد على  العالمية واإلقليمية وانخفاض  البورصات 
الشركات وادى  استثمار  أثرًا سلبيًا في عوائد  الودائع 
أعمال  في  أضرار  إلى  والصادرات  الواردات  انخفاض 

التأمين البحري والجوي بشكل مباشر.

وعلى صعيد أسواق التأمين العربية فإن االزمة المالية العالمية 
أثرت في قطاع التأمين بعده مستويات بعد هبوط البورصات 
العالمية واألقليمية وتراوح إنخفاض أرباحها ما بين 40%إلى 
60% وأثر انخفاض الفوائد على الودائع سلبيًا في عوائد 

إستثمار شركات التأمين.

كما ان اإلنكماش األقتصادي سيؤثر سلبًا في مختلف فروع 
صناعة التأمينات ، فمثالًًًًً سينتج عن توقف المشاريع العمرانية 
والبنية التحتية في دول الخليج والشرق االوسط تراجع كبير 

في أقساط التأمينات الهندسية ، وتأمينات الممتلكات .

ويشير خبراء التأمين في الوطن العربي إال أن انخفاض الواردات 
والصادرات سيؤثـر بشكل مباشـر فـي أعمال التأمين البحري 
والجـوي ، وستزداد مـع االزمـة ظـواهر االحتيال كالحـرائق 
المفتعلة ، وهي ظاهرة سيكون لها أثر سلبي على شركات 
التأمين ، ويمكن القول إن هناك خصوصية لدول المنطقة والتي 
تتمثل في ارتباطها بشكل مباشر بتذبذب أسعار البترول ، مما 
ينعكس على قطاع التأمين، وأن أي ارتفاع في أسعاره مستقبال 

سينعش االقتصاد ومن ثم قطاع التأمين .

كما إن األزمة المالية أثرت باألسواق العربية بشكل عام وفي 
قطاع التأمين بشكل خاص وذلك لعالقته الوثيقة باقتصاد 
السوق فنتيجة انخفاض التجارة العالمية ستنخفض حركة 
االستيراد والتصدير وكما سيطال التأثير تأمين الممتلكات ، 
فأصحاب المصانع في ظل الكساد غير قادرين على دفع أقساط 

التأمين .

در رئيس اإلتحاد اليمني للتأمني أ. على محمد هاشم . ويقّ

 أن بعض الشركات التي لها استثمارات مالية غير اعمال التأمين 
قد تأثرت بشكل مباشر لكن هبوط إيرادات الشركات المسندة 
أي التي تسند أعمال شركات التأمين أدى إلى حدوث عجز لدى 
شركات التأمين في استثمار ودائعها وهذا االمر قد يستمر ما 
دام هناك حالة عدم ثقة بالبنوك وأن هذه االزمة هي طفرة قد 
تمتد ما بين سنتين أو ثالث سنوات ثم يعود الوضع إلى طبيعته 
وهو ما قد يعيد انعاش سوق التأمين اليمني الذي تبلغ حجم 
األقساط التأمينية فيه 60 مليون دوالر ونصيب الفرد ضئيل 

جدًا ال يتجاوز 3 باأللف للفرد الواحد           
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    جهاد العريقي 
            رئيس قسم اإلحصاء والبحوث والتطوير            

مشروع توسيع صالحيات هيئات الرقابة على اِّـصارف وشركات التأمني  تأمني كأس العالم لكرة القدم بخمسة مليارات دوالر

4 شركات تأمني َّـ العناية الفائقة! 

لم يقتصر االهتمام بكأس العالم لكرة القدم على عشاق اللعبة والمنتخبات المشاركة في 
النهائيات التي استضافتها  جنوب افريقيا بل يمتد الى شركات تأمين عالمية وفرت تغطية 
تأمينية للبطولة  بمقدار خمسة مليارات دوالر وقد قام اإلتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
وإتحادات وطنية ومؤسسات  إعالمية وشركات للسياحة والسفر ووكاالت إعالنية بالتأمين 

ضد أخطار مثل االلغائات او الكوارث وغيرها .
  وبالطبع فان مبلغ المليارات الخمسة ٌقسم على شركات تأمين كثيرة لكن  القسم األكبر 

تتحمله شركتا ميونيخ ري وسويس ري إلعادة التأمين 

                    القتـل الخــطأ
أ / نشوان السميري- خبير إعالمي ومدرب دولي

شـوارعـنا ال تطاق

«ميونيخ ري»: عام 2010 يعد أدفأ عام منذ 130 عاماً

شوارعنا لم تعد تطاق! هذه نتيجة سهلة قد 
يصل إليها المرء بعد جولة صغيرة بالسيارة 
العاصمة، ولعل عناوين مثل  في شوارع 
االزدحام واالختناق المروري وما شابهها 
العالم  المألوفة في  قد غدت من األمور 
أجمع وتشحذ الحلول يوميا من أجل حلها 
بالطرق المتناسبة مع ظروف كل مدينة، 
لذا ليس علينا الصراخ والعويل إال على 
المتدهورة يوما بعد آخر بين  العالقات 
السائقين أنفسهم فال نبالغ إن قلنا أننا نفتقد 
بشدة إلى عالقات االحترام بيننا كسائقين، 
وال نبالغ أيضا إن قلنا أن مقولة « قيادة 
السيارات هي فن وذوق وأخالق » ال تلقى 
وهجها الكافي في شوارع مدننا الرئيسية، 

فمن المسؤول؟.
لقد ظل هاجس الطرق هو هاجسنا األول 
منذ أن عدنا للكتابة قبل أكثر من عام، 
بل إنه هاجس يتنامى باضطراد ألنه يعكس 
حالة سيادة القانون واحترامه في البالد، 
وألن حوادث المرور تحصد سنويا حسب 
مما  أكثر  الداخلية  وزارة  إحصائيات 
تحصده أمراض مثل السرطان أو اإليدز، 
بمئات  يقدر  ما  الممتلكات  من  وتتلف 
الماليين من الرياالت، وتخلف من اآلالم 
واأليتام واألرامل والثكالى أكثر مما قد 
تخلفه الحروب، ومع هذا كله يغيظني جدا 
أن افتقد كمواطن أي تحسٍن ملحوظ في 
الحالة المرورية في العاصمة وما زالت دار 

لقمان على حالها.
ومن هذا أن الصغار مازالوا ينعمون بسياقة 
السيارات تحت سمع شرطة المرور وبصرها 
بل وفي بعض األحيان بتسهيل منها، وما 
يخشاه شرطي المرور المغلوب على أمره 
هو أن يدفع إلى زنزانة لبضعة أيام بسبب 
محاولته تطبيق القانون بحق طفل سائق 
قد يكون أبوه نافذًا ال يرحم أو أب لم يفقه 
أنه يهدي ولده سيارة الموت سوى بعد فوات 

األوان، فمال الشرطي وما للمتاعب كما 
يقول لسان حاله وهو ال يجد قائدا يحميه 

ويّقدر أمانته أو قانونا يكافئه؟.
وكم من طفل سائق قتل لنا خطأ ودهسًا 
أبا أو أما أو أخا أو جدا أو جدة في الشارع 
ودفع الثور هذا الحيوان المسكين دمه ثمنًا 
ليضيع دم القتيل المهدور، وغالبا والحق 
الطيب  اليمني  إنسان  عفو  يكون  يقال 
واألصيل هو الجواب الشافي لهذا الحادث، 
التفريق في هذه  لكن حسب رأيي يجب 
الحالة - قبل أن نقرر العفو - بالمسؤولية 

التي تقع على ولي أمر الطفل السائق وأن 
ال ندع الدّية أو العفو يضيع حقوقا ال يمكن 

التغاضي عنها.
 وحتى نوضح موقفنا هذا أكثر نقول 
أن ال مشكلة في نظرنا على اإلطالق في 
قبول الدية أو العفو عن راشد بالغ دهس 
القتل  آخر خطًأ وقضاًء وقدرًا، ألن نية 

هنا بالطبع غير متوفرة وألننا جميعًا نعلم 
أن السائقين البالغين عادة حريصون على 
سالمة المشاة، وعادة يتحملون نتائج الخطأ 
النادرة  بشهامة ونبل، عدا بعض الحاالت 
والدنيئة مثل أن يهرب السائق، أو مثل ذلك 
السائق الذي دهس طفال قبل أسابيع ثم ألقى 
به للكالب تنهش لحمه، وال بد أن يلقى 
جزاءه الرادع ألن التهمة هنا تحولت من 
قتل خطأ إلى قتل متعمد وللقضاء كلمته 

الفصل في هذه القضية الخطيرة.
وقبل أشهر شاهدنا طفال مراهقا يعيث 
وإيذاًء  فسادا و»تفحيطا» 
للمشاة بسيارة والده وقد 
تكرر مثل هذا المشهد أمامنا 
أسبوعيا مما جعلنا نعتقد أن 
هذا الطفل سيزهق يوما ما 
روحا بريئة وقد كان ما 
اعتقدنا لألسف، وكالعادة 
ــدم عنه  ال أولــيــاء  عفى 
وأجرهم على اهللا، إال أننا 
كنا نفضل أن يستلموا الدية 
ثم يتبرعوا بها علنا لجمعية 
دعم مرض السرطان أو أي 
جمعية خيرية وما شابه، ألنه 
هنا ال يستحق العفو حسب 
رأينا، كما كان يجب على 
هذه  في  يكون  أن  القانون 
الحالـة أكثر صـرامة مع 
المراهـق أو مـع ولي الطفل 
بشكل أساسي ألنه المسؤول 
عما حدث، وأن ينص على أن ال تسقط عقوبة 
الحبس لمدة معينة بسبب العفو أو دفع الدية 
ألن اإلهمال المؤدي للوفاة واضح في مثل 

هذه الحاالت ويجب أن يحاسبا عليه.
وقد  أخالقنا وتحضرنا  عنوان  شوارعنا 
أصبحت رغم إيماننا بأخالقنا وسعينا نحو 

التحضر ال تطاق 

قالت شركة ميونيخ ري أكبر شركة 
إلعادة التأمين في العالم مؤخرا إن الشهور 
التسعة االولى من العام الحالي 2010م 
طبيعية  كارثة   725 حدوث  شهدت 
مرتبطة بالطقس وان هذا ثاني أعلى رقم 
يسجل منذ عام 1980. واضافت الشركة 
-التي تزعم ان لديها أشمل قاعدة بيانات 
الكوارث الطبيعية في  من نوعها بشأن 
العالم- ان تكرار الطقس السيء «دليل 

قوي على التغير المناخي.» وقالت شركة 
ميونيخ ري قبل قمة المناخ في كانكون 
العام  هذا  الحق  وقت  في  بالمكسيك 
العالمي فان 2010 أدفأ  «علي الصعيد 
عام منذ بدء االحتفاظ بالسجالت (لدرجات 
الحرارة) قبل 130 عاما .. االعوام العشرة 
االكثر دفئا خالل تلك الفترة تقع كلها 
الماضية.»  في السنوات االثنتي عشرة 
وتابعت ميونيخ ري ان الخسائر االقتصادية 

المرتبطة بالطقس بلغت ما يزيد على 65 
مليار دوالر في الشهور التسعة االولى من 
العام وانه بينما يقل ذلك عن متوسط 
الخسائر في السنوات العشر الماضية فان 
مطالبات التعويض عن االضرار من صناعة 
التأمين بلغت 18 مليار دوالر. ولم يتسبب 
موسم االعاصير في المحيط االطلسي 
-الذي ال يزال أمامه شهران قبل انتهائه- اال 

في خسائر قليلة نسبيا حتى االن 

ال غير!! مراقب عام الشركات بالوكالة 
برهان عكروش قال انه تم انتخاب مجلس 
إدارة جديد للشركة المذكورة، وانه جرى 
بيع شركة تأمين أخرى إلى رجل أعمال 
أردني معلال سبب بيعها إلى ضعف السيولة 

  وبالطبع فان مبلغ المليارات الخمسة ٌقسم على شركات تأمين كثيرة لكن  القسم األكبر 
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aàbæ
اِّـتحدة متميزة!

       سويسرا سرتفع السرية اِّـصرفية عن أموال
 اِّـوظفني الفاسدين من مختلف دول العالم 

صادق نواب البرلمان السويسري على قانون من المتوقع أن يجعل 
من األسهل على السلطات الفيدرالية مصادرة األموال التي 

خبأها حكام ديكتاتوريون وموظفون فاسدون من العالم 
في حسابات فتحوها في مصارف سويسرية.

أنباء سويسرية إن هايتي ستحصل  وقالت وكالة 
على 7 ماليين دوالر من األموال التي وضعها حاكم 
البالد السابق جان كلود دوفالييه المعروف بـ»بيبي 

دوك».
النواب  مجلس  عليه  صّوت  الذي  القانون  ورفع 
السويسري من المدة التي ُيباح خاللها تجميد األرصدة 

المشبوهة من 5 سنوات إلى 10.
واشترط القانون أن ُتسخدم األموال المستعادة لتحسين 

ظروف عيش الشعب، ولتعزيز سلطة القانون ومكافحة 
ثقافة اإلفالت من العقاب. وكان مشروع القانون قد حظي 

مؤخرًا بموافقة مجلس الشيوخ والحكومة الفيدرالية 

• األكبر في سوق التأمين اليمني.
• األولى الحاصلة على شهادة الجودة العالمية  

   آيزو 2008-9001.
• لديها وحدة خدمة عمالء على مدار الساعة.

• السرعة في سداد التعويضات.
• لديها أسعار وشروط متميزة

• لديها إدارة اإلحصاء والبحوث والتطوير.
.SMS لديها نظام االستعالم عن طريق •

• خدمة GSM على مدار الساعة.
• لديها خدمة االتصال المجاني (خلي اتصالك 

   علينا 5555 800).
• نستخدمة أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات      

   لخدمة عمالئها 
• يستمرالدوام من الساعة 8صباحًا وحتى 7مساًء

بعض  الخدمات اِّـتميزة التي تقدمها الشركة:
• تأمين السفر الفردي والجماعي والعائلي.

• تأمين الحياة الفردي والجماعي.
• تأمين الحوادث الشخصية الفردي والجماعي.

• التأمين الصحي الفردي والجماعي.
• تأمين إصابات العمل ومسئولية أرباب العمل.

• التأمين التكافلي للمعلم اليمني.
• تأمين نقل البضائع البحري والجوي والبري.

• تأمين هياكل السفن.
• تأمين الحريق والسرقة وتأمين فقدان الربح 

   الناتج عن حريق.
• تأمين المسئولية المدنية العامة.

• تأمين نقل النقود وتأمين النقدية في الخزينة.
• تأمين الحجاج والمعتمرين.

• التأمين الهندسي (أخطار المقاولين).
• تأمين الطاقة (النفط والغاز)

• تأمين المعدات الثقيلة.

• تأمين انفجار الغاليات.
• التأمين المصرفي الشامل.

• تأمين تعطيل األآلت (عطب المكائن وفقدان 
   الربح الناتج عنها).

• تأمين ألواح الزجاج.

• تأمين خيانة األمانة.
• تأمين السيـارات.

• تأمين كافة أخطار الحاسب اآللي.
• تأمين المسئولية المهنية (األطباء والمحاسبون    

   والقانونيون).
• التأمين التكافلي باألنواع السابقة 

A

قيادة السيارات َّـ اليمن... فن الدفاع عن النفس

ذكرت صحيفة (26سبتمبر) أن أحد 
سكان مبنى سكني فتح نافذة إحدى غرف 
شقته بغرض التهوية قبل خلوده للنوم؛ 
فسمع مجموعة من اللصوص يتهامسون 
وهم يقومون بعملية إخراج وتحميل 
مسروقاتهم  من  المخزن التجاري إلى 
ناقلتهم المتواجدة خلف المبنى.ونسبت 
إنه  القول  المواطن  لذلك  الصحيفة 
هرع مسرعا نحو المخزن المسروق 
وأغلق بابه وبداخله احد اللصوص، فيما 
فّر الباقون الى جهة مجهولة، ثم قام 
باستدعاء الشرطة التي حضرت بسرعة 

وقبضت على اللص المحتجز 

تحولت قيادة السيارات في اليمن إلى ما يشبه لعبة 
«البالستيشن» والركوب على أجنحة الموت إذ أن 
أرقام األشخاص الذين يلقون مصرعهم في حوادث 
السيارات واألضرار الناتجة عن حوادث السير تنبني 

بخطورة وحجم المشكلة.  

فهناك إحصائية لعام 2009م تذكر أنه لقي 3041 
العمرية مصرعهم في  الفئات  شخصًا من مختلف 
اليمن بزيادة 144 حالة عن  حوادث مرورية في 
الحصيلة التي سجلت في 2008م وذكرت إحصائية 
رسمية لوزارة الداخلية أن عدد حاالت اإلصابة جراء 
تلك الحوادث بلغ 19828حالة مختلفة بانخفاض 
بلغ 383 حالة عن 2008م وأوضحت اإلحصائية أن 
2009م شهد وقوع 15122 حادث سير في مختلف 
طرق محافظات اليمن 70% منها وقع بسبب أخطاء 
بشرية توزعت ما بين حوادث صدام سيارات وانقالبها 
ودهس مشاة وسقوط من آليات وأرجعت اإلحصائية 
أسباب وقوع الحوادث المرورية إلى السرعة وإهمال 
األمان  حزام  استخدام  وعدم  والمشاة  السائقين 
باإلضافة لتعاطي القات والحديث بالهاتف الجوال 
أثناء القيادة وهناك أسباب أخرى ذات طابع فني 
وأخرى متعلقة بصالحية الطرق وعدم توافقها مع 

المقاييس والمعايير الدولية 

تامني التكافل الجماعي والتأمني الصحي ِّـوظفي اِّـجموعة.. 
خليل الحميري _ رئيس قسم تأمينات األشخاص

تسعى مجموعة شركات هائل سعيد انعم وعبر قيادة المجموعة 
الى مواكبة التطور في تقديم أفضل الخدمات والمنافع لموظفيها 
كما هو الحال لكبريات الشركات باعتبارهم رأس المال الحقيقي 
للمجموعة وهنا وباختصار سوف نتطرق الى ماتقدمه شركات 
المجموعة من خدمات التامين على موظفيها .                                                                                        
اوالً:  تأمني التكافل الجماعي                                                                                                         
هذا التامين وان كان فيه مشاركة بسيطة من الموظف مقابل 
حمايته من المخاطر التي تهدده او أفراد أسرته وخالل 24 ساعة 
أي أثناء العمل (مسئولية رب العمل) ويمتد الغطاء الى الحوادث 
خارج العمل والتي ال يترتب أي مسئولية قانونية على رب العمل 
تجاه تلك اإلصابات والحوادث وابرز هذه المخاطر هي خطر 
المبكر وألي سبب والذي كتبه اهللا عزوجل على كل  الوفاة 
انسان ودون معرفة ألوانه فال تعالى(كل نفس ذائقة الموت )

اية185 سورة ال عمران
ويقول تعالى في سورة الرعد االية38 (لكل أجٍل كتاب)صدق 
اهللا العظيم                                                                                               

ووفقا لشروط وثيقة التأمين فان ورثة الموظف المتوفي أو 
المستفيدين يحصلون على تعويض مبلغ التامين والمقدر بــ 
راتب ستين شهر أساسي وبحد أدنى الدية الشرعية 1,600,000 

ريال                                                           
الممنوحة  الجماعي  التكافل  تأمين  لوثيقة  اإلضافية  المنافع 
لموظفي المجموعة:                                               

1 – العجز الكلي الدائم نتيجة حادث وفي هذه الحالة تدفع شركة 
التأمين مبلغ التامين األساسي(مرتب ستين شهر أساسي)

2 – العجز الجزئي الدائم نتيجة حادث وفي هذه الحالة يتم 

دفع نسبة من مبلغ التامين بحسب جدول العجز المرفق بوثيقة 
التامين وبموجب قرار من لجنة طبية معتمدة                                                                                 

3 – العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث(تعويض الراتب)
وفيها يتم التعويض عن فترة تعطل الموظف عن العمل  

4- المصاريـف الطبيـة نتيجـة حــادث:  
حيث تتحمل شـركـة التأمـين دفـع    

المخـاسـير الطبيـة للمصـاب إلـــى 
الحـد األقصى المتفق عليـه بالوثيقة 

والتـي تصـل الـى 500,000 ريــال.      

 ثانياً : التأمني الصحي
حيث يتم في هذا النوع من التأمين تقديم خدمة المعالجة  
والرعاية الطبية لموظفي المجموعة من األمراض التي قد 
التكافل  وثيقة  تشملها  التي  الحوادث  بهم وبخالف  تنزل 

الجماعي ..
 وان كان هذا التأمين (التأمين الصحي) يقدم عبر مستشفى 
اليمن الدولي كمستشفى متميز في تعز فإننا نعتبرها خطوة 
أولية على الطريق الصحيح لتأمين الموظف صحيًا الى أن يقدم 

بشكل أفضل عبر شركة التامين (المتحدة للتأمين) 
باعتبارها الجهة المختصة القادرة على تقديم خدمة التامين 
الصحي بمنافعـه وأصولـه وشروطه العالمية وباالستناد على 
فإن موظف  وبهذا  المجال  هذا  في  متميزة  إعادة  شركات 
المجموعة محاط بحزمه من التغطيات التأمينية من التقاعد الى 
الوفاة المبكرة الى العجز الى اإلصابات الى األمراض كأفضل 
منافع يحصل عليها موظفي القطاع الخاص في اليمن                                                                                                           

 اِّـوظفني الفاسدين من مختلف دول العالم
صادق نواب البرلمان السويسري على قانون من المتوقع أن يجعل 

من األسهل على السلطات الفيدرالية مصادرة األموال التي 
خبأها حكام ديكتاتوريون وموظفون فاسدون من العالم 

أنباء سويسرية إن هايتي ستحصل  وقالت وكالة 
ماليين دوالر من األموال التي وضعها حاكم 
البالد السابق جان كلود دوفالييه المعروف بـ»بيبي 

النواب  مجلس  عليه  صّوت  الذي  القانون  ورفع 
السويسري من المدة التي ُيباح خاللها تجميد األرصدة 

واشترط القانون أن ُتسخدم األموال المستعادة لتحسين 
ظروف عيش الشعب، ولتعزيز سلطة القانون ومكافحة 

ثقافة اإلفالت من العقاب. وكان مشروع القانون قد حظي 
مؤخرًا بموافقة مجلس الشيوخ والحكومة الفيدرالية
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قال مدير عام المرور العميد يحيى زاهر أن 
حوادث دهس المشاة الناتجة عن الحوادث 

المروريـة في اليمـن مـن أعلى نسبـة 
الـوفيـات فـي العالـم.

وأرجـع زاهــر ذلـك إلـى عــدم 
المشـاة  توفير جسور وأنفاق 

السريعــة  الخطـوط  في 
وضعـف الوعـي المجتمعـي 
بقواعـد وإرشادات المرور 
وعـــدم تقيــد المشــاة 

بالعبــورمـن األمـاكـن المـخـصصــة .
زاهـر وفي محاضـره له بالمركز الثقافي 
السوري بصنعاء بعنوان أنظمة المرور تهم 
المرورية ضبطت  حياتنا قال، أن األجهزة 
ألف   20 الماضية  األشهر  األربعة  خالل 
ألف  وخمسمائة  ومليون  مخالفة  سيارة 

مخالفة خالل العام الماضي ، وأشار زاهر 
 من 158 ألف حالة مصابه 

المروريـة خالل العشر السنوات 
 ، حالـة  ألف   (24)
ريال  مليار   (60)
معظمها وقعت على الطرق 

اإلسفلتية.
ووجـه زاهـر انتقاداتــه 
لكل مـن وزارة التربيـة لعـدم تخصيصهـا 
حصة فـي األسبـوع للطـالب فـي قواعـد 
وإرشـادات المرور، باإلضافة إلى عدم تعاون 

اإلعالم ووزارة األشغال مع المرور.
ودعا زاهر إلى إنشاء جمعية أصدقاء المرور 

، والمجتمع لتقديم تعاونه 

ألف سيارة مخالفة َّـ 4 أشهر ومليون ونصف العام اِّـاضي
أنور حيدر-نيوزيمن

قال مدير عام المرور العميد يحيى زاهر أن قال مدير عام المرور العميد يحيى زاهر أن 
حوادث دهس المشاة الناتجة عن الحوادث حوادث دهس المشاة الناتجة عن الحوادث 

المروريـة في اليمـن مـن أعلى نسبـة 

وضعـف الوعـي المجتمعـي 
بقواعـد وإرشادات المرور 
وعـــدم تقيــد المشــاة 

المروريـة خالل العشر السنوات 

معاناة يمني من ارتفاع 
الحــرارة تكشف عملية 
ســـرقة ِّـخـزن تجـاري


