
ا�سبوعية - �سيا�سية -  م�ستقلة 
    االربعاء/ 8  مار�س  2017م  - املوافق    9  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )59(

حرب مفتوحة على القاعدة

حل نهائي الزمة املشتقات النفطية بعدن

اهلالل اإلماراتي يعيد تأهيل كهرباء املخا 120 ميجا

صعداوي معارض للحوثيني مقيم يف بريطانيا حيرج الربملاني ميتشل

منح 2017 - 2018 �ستكون بعيدة عن املح�سوبية

اإنف�سال اجلنوب عن ال�سمال هو احلل الدائم ملع�سلة اليمن

وكيل وزارة التعليم العايل لقطاع البعثات لـ ) عدن تامي ( : 

اشعرنا سفراء يتدخلون يف صالحياتنا بتنزيل أي ترشيحات عشوائية 

التقيت صاحل فوجدته يفخم ذاته وعقدة نفسية تالزمه

قريبا صرف خمصصات املنح الداخلية املوقوفة منذ عامني 

احتجاجات للجيش.. وبدء صرف مرتبات الداخلية بعدن

انفراد ..     الوزير والربملاين الربيطاين يف ندوة بلندن :

   ضربة لبدون طيار وتصاعد 
القلق األمريكي من التنظيم تدريب قوات مارينز حملية لإلنزال 

الربي واملداهمات

مكافحة اإلرهاب: هدفنا شل قدرات داعش والقاعدة امليدانية 

              االف نازح 
بانتظار مساعدات 

عاجلة بعدن

مستشفى املنصورة 
اجلراحي انقذ آالف 

اجلرحى
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

للتواصل: 701356677
info.aden.time@gmail.com

صالح العبيدي
ادارة التصوير

كتب/ صدام اللحجي :

ناشــد الجريــح ســميح عبــداهلل علــي 
مــن أبناء مدينــة الحوطــة لحــج، القيادة 
فــي الســلطة المحلية فــي العاصمة عدن 
ومحافظة لحج، بضرورة اإلســراع في اتخاذ 

إجراءات سفره للخارج لعالجه.
وقــال ســميح فــي مناشــدة لــه عبر 
صحيفة"عدن تايم" : بأنــه تعرض ألصابة 
فــي مدينــة المخا خــالل اقتحــام الجيش 

والمقاومة للمدينة واســتعادتها من قبل 
مليشــيات الحوثي وقوات علي صالح، حيث 
تعرض ألصابة في ســاقه اليمنــى بطلقة 
"دوشــكا" أدت الــى تمــزق ســاقه اليمني 
بالكامل حيث تم أســعافه الى مستشــفى 

الجمهورية في العاصمة عدن.
وأضــاف ســميح: بأنه اجري لــه عملية 
جراحيــة فــي رجلــه ولكن لســوء وخطورة 
األصابــة فقد أمــر األطباء لســفره للخارج 

للعالج لخطورة األصابة التي تعرض له.

وفي ختام حديث سميح قال: إني اجدها 
فرصة ألوجه مناشدة عبر صحيفتكم "عدن 
تايم" الى الســلطة المحلية وقيادة ورجال 
المقاومــة والجيش لألســتجابة باألســراع 
ألتخاذ أجراءات سفري وذلك لسوء وخطورة 
األصابة التي تعرضت لها،كما ادعوهم بأن 
يهتموا بكل الجرحى من أبناء محافظة لحج 
وكل الجنوب الذين ســقطوا فــي ميادين 
الشرف والنضال دفاعآ عن األرض والعرض، 

حد وصفه.

كوللمبور/ خاص :

الطــالب  شــكى 
ماليزيــا  فــي  اليمنييــن 
الهجرة  مصلحة  اســتمرار 
اللواء  والجوازات من قبل  
الرملي  عبدالقــادر  محمد 
بإستمرار  المصلحة  رئيس 
الرســوم الســابقة ل فئة 
دوالرا   95 وتقــدر  الطالب 
ولــم يتــم تعديلهــا كما 

أعلن مؤخرا.
وقــال د زيــاد غالــب 
المخالفــي احــد الطــالب 
ماليزيــا  فــي  اليمنييــن 

انه ذهــب اليــوم الى الســفارة لكي 
يجدد جوازه وتفاجا باســتمرار فرض 
مصلحــة  وان  الســابقة  الرســوم 
الهجرة والجوازات لــم تصدر تعميما 

بالتعديل.
هــذا وكان فــي وقت ســابق رفع 
طــالب ماليزيا شــكوى الى الســفير 

الدكتــور عــادل باحميــد بخصــوص 
الرســوم الباهضــه التــي فرضة على 
الطالب ورفع عدة مذكرات الى رئيس 
الــوزارة و وزيــر الخارجية واخذ منهم 
توجيهــات بالتخفيــض، ووجه رئيس 
الــوزراء ووزيــر الخارجية أمــر صريح 
بتعديل رسوم تجديد الجوازات ل فئة 

الطالب.

عدن تايم/ خاص :

فــي  المحليــة  الســلطة  أعلنــت 
محافظــة شــبوة حالــة الطــوارئ في 
بعــد إصابة  المحافظة،  مستشــفيات 
أكثر 20 شــخصا بمرض الكوليرا خالل 

أسبوع ووفاة عدد منهم.
المحافظــة  أول  وكيــل  ووجــه 
محمد بن عديو، جميع المستشــفيات 
الطوارئ  مســتوى  برفع  بالمديريــات 
لمواجهة المخاطــر الوبائية المحتملة 
لتفشــي وباء الكوليرا بيــن الالجئين 
الــى المحافظة  القــرن اإلفريقي  من 
وانتشــارهم بكثافة فــي معظم مدن 

وقرى المحافظة.
مركــز  بتزويــد  الوكيــل  ووجــه 
الحجر الصحي للمرضــى بعتق، بكافة 

االحتياجات الطبيــة الالزمة لمواجهــة أي مخاطر محتملة 
للمرض.

وطالــب وزارة الصحــة والســكان ومنظمــة الصحــة 
العالمية بضرورة التدخل لمســاعدة المحافظة في احتواء 
الوباء ومنع انتشــار العدوى بها بيــن المواطنين في ظل 
محدوديــة اإلمكانــات الطبيــة للمرافــق الصحيــة وعدم 

قدراتها على مواجهة مثل هذه الكوارث الوبائية الخطيرة 
والكبيرة.

وأوضح مدير مكتــب الصحة الدكتور ناصر المرزقي أن 
20 مريضا أصيبوا بالمرض خالل أســبوع، حيث سجل وفاة 
ســت حاالت، فيما ترقد حالتين، في مركز الحجر بعتق، وتم 

إحالة بقية الحاالت الى عدن والمكال لتلقي العالج.

اجلريح مسيح.. يطلق مناشدة عاجلة لنقله اىل اخلارج للعالج

عدن/ فواز الحنشي :
 

مذكــرة  امــس،  وقعــت، 
تفاهــم إلعادة تأهيل محطة 
كهربــاء المخــا 120 ميجــا، 
والتي ستسفيد منها مدينة 

عدن حال دخلت الخدمة.
الجانب  عــن  االتفاق  ووقع 
اإلماراتــي خالــد المزروعــي 
ممثــل هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي في اليمن ومحافظ 
تعز علــي المعمــري، إلعادة 
المخا  تأهيل وصيانة محطة 
الشبكة  وصيانة  الكهربائية 
وخطــوط النقــل )الضغــط 
العالــي والمنخفــض( مــن 
المخا إلــى المناطق المحررة 

بمحافظة تعز منها الواقعة على الساحل الغربي.
ووقعــت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مذكرة عمل مع شــركة الفيصل  والتي ســتقوم بعمل الصيانة 

والتشغيل خالل 50 يوما.
وكانت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي قد نفذت عدد من المشــاريع الخدمية في مدينة المخا والمناطق 
المجاورة لها منها  إعادة تأهيل مشــروع المياه وإعمار 14 منزل تضررت بالحرب، وكذا تفعيل العمل في 

مستشفى المخا والعيادة الصحية في منطقة يختل.

شكاوى من استمرار فرض 
الرسوم على طالب اخلارج

وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 بـالكولريا يف شبوة

اهلالل اإلماراتي يعيد تأهيل كهرباء املخا

عدن/ خاص

يقيم نادي عــدن لإلعالم المرئي 
المــرأة للبحــوث والتدريب  ومركز 
بجامعة عدن ندوة نقاشية بعنوان 
) اإلعــالم.. و قضايا المرأة(، اليوم، 

في القاعة الكبرى لكلية الصيدلة.
 وستســلط النــدوة الضــوء على 
محــاور مختلفة  تســتهل ببدايات 
العمــل االعالمي النســوي، متنقاًل 
المــرأة فــي مختلف  الــى نجاحات 
قطاعات اإلعالم المرئي والمسموع 

و المقروء.
تكريــم  الفعاليــة  وســيتخلل 
الرعيل  الرائدات مــن  اإلعالميــات 
التأســيس  مرحلــة  فــي  األول، 
و  واإلذاعيــة  المرئيــة  المحطــات 
المقــروءة للــدور الــذي قدمن في 

مسيرتهن الحافلة بالعطاء.

تكريم رائدات االعالم 
يف يوم املرأة بعدن
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�أخبار

عدن/ خاص :

وجــه رئيس الــوزراء احمــد عبيد بــن دغر 
بسرعة تنفيذ مخرجات االجتماع المشترك بين 
شــركتي مصافي عدن وشركة النفط اليمنية 
والذي كان قد اشرف عليه رئيس الجمهورية .

الــى مديــري  الصــادر  التوجيــه  وبحســب 
الشركتين فقد وجه بن دغر بان يلغى المحضر 
السابق الذي ســمح فيه لشركة مصافي عدن 
بالبيع المباشر للسوق المحلية وان يعاد لكل 
شــركة مهامهــا طبقا للقانــون بحيث تكون 

مهمــة المصافي االســتيراد والتكرير ومهمة 
شركة النفط البيع والتسويق للسوق المحلية 

.
وســتقوم بحســب التوجيــة شــركة النفط 
بشــراء كميات من المشــتقات لمــرة واحدة 
بمقــدار 25 الف طن ديزل ومثلها بترول على 
ان تقــوم شــركة المصافــي بطــرح مناقصة 
شــهرية وبكميات 30 الف طن ديزل و 24 الف 
طن مازوت بحيث تصبح بمجرد شــرائها ملكا 

للكهرباء .
وحول المطالبات باقالة مدير شــركة النفط 

قررت رئاســة الوزراء تجديد الثقة له ومنحة 3 
اشهر الثبات حسن ادارته للشركة. 

وأعلنت شــركة مصافي عدن مناقصة لشراء 
20 الف طن متري من مــادة الديزل و20 الف 

طن متري من مادة البنزين . 
وحددت الشــركة في مناقصتها رغبتها في 
شــراء، 20 الف طن متــري من مــادة الديزل 
بنســبة كبريــت %1.0 و20 الــف طــن متري 
من مــادة البنزيــن خالي مــن الرصاص رقم 
األوكتين 92 .. مشترطة أن ال يكون مصدر أو 

منشأ هذه المشتقات النفطية إيران .  

الحوطة / صدام اللحجي :

مؤسســة  فــي  مســؤول  كشــف 
الكهربــاء فــي محافظــة لحــج ل " 
عدن تايم " إن ســبب تزايد إنقطاع 
الحوطــة  مدينــة  فــي  الكهربــاء 
في  إنخفــاض  ســببه  وضواحيهــا 
الطاقــة التوليديــة الحاليــة فــي 
محطة عبــاس الى 7 ميجــا وخروج 
المولــدات الواحــد تلــو اآلخر عن 
تكاليف  تحمل  والنســتطيع  العمل 

صيانتها. 
وقال بسام عامر مدير التوزيع في 
المؤسسة العامة للكهرباء بلحج في 
تصريــح ل"عــدن تايم":لكي يكون 
المواطن على درايــة ومعرفة أكثر 
عن وضع الكهرباء خاصة في محطة 
عباس هو من "سيئ إلى أسوى" بل 
هو كارثــي بــكل المقاييس،حاليآ 
التوليــد من 6 إلى7 ميجاوات وهذا 
بحد ذاته غير كافي،كنا في السابق 
نعمل بنظام 3 ســاعات تشــغيل 3 
ســاعات إنطفــاء لكن بعــد أرتفاع 
األحمــال أصبحنــا نعمــل بنظام2 
ساعتين تشغيل و4 ساعات إنطفاء.

وأوضح بســام: بالنسبة لموضوع 
المبالغ المالية التــي تم أعتمادها 
لمؤسســة الكهرباء من قبل رئيس 
الوزراء"بــن دغر" والتــي قدرة 500 

ألــف دوالر لم نســتلم منهــا حتى 
فلســآ واحــدآ ونعمــل بمجهودات 
ذاتيــه ســعينا ألكثــر مــن جهــة 
وألكثــر من مرة لــم نلتمس منهم 
غيــر الوعود،حاليــآ يعمل 12 مولد 
والتوليد الحالي مــن6 إلى 7 ميجا 
جــاري الصيانــة علــى 4 مولدات 2 
منها على وشــك دخولهــا للخدمة 
فــي حال إن أســتطعنا تشــغيل 4 
المولدات سيكون الطاقة التوليدية 

إلى 10 ميجا. 
وأشار بسام في تصريحه: رغم كل 
ماحــدث ويحدث فــي محطة عباس 
إال إننا لدينا خطة أســعافية ألعادة 
خــط -33ك-ف الرابط بين منطقة 
الحسوة ومحطة عباس قمنا بتوفير 
جزء مما نحتاجه للعمل وخالل هذا 
الشــهر وبــأذن اهلل تعالى ســيتم 
تدشين العمل،كما قمنا برفع كشف 
بقطع الغيار التي تحتاجه المولدات 

التي بحاجة إلى صيانة. 
وختتــم بســام حديثه مناشــدا : 
نناشد رئيس الجمهورية والحكومة 
بأنقاذ  األماراتــي  األحمــر  والهالل 
بدعمهــا  وذلــك  لحــج  كهربــاء 
لمواجهةالصيــف  جديــد  بتوليــد 
للكهرباء  الحالي  الســاخن،فالوضع 
كارثي بــكل ماتحملــه الكلمة من 

معنى. 

عدن تايم/ وضاح فارع  :

دشنت إدارة شؤون األفراد والضباط 
بوزارة الداخلية، امس، صرف مرتبات 
الخاصة وعدد  منتســبي قوات األمن 
التابعة لوزارة  من الوحدات األمنيــة 
أمنيــة  إجــراءات  وســط  الداخليــة، 

مشددة. 
وتأتي عملية صرف المرتبات اليوم 
لمنتســبي وزارة الداخليــة واألجهزة 
والوحدات األمنية التابعة لها بعد أن 
أســتكملت بنجاح اللجنــة التنظيمية 
لصــرف المرتبات بوزارة الداخلية من 
التنظيمية واألمنية لصرف  اإلجراءات 

الكشــوفات من  وتنقيــة  المرتبــات 
األخطاء ومراجعتها وتدقيقها. 

وباشــرت وحدات من قــوات األمن 
الخاصة صباح اليوم بتأمين المنطقة 
المحيطــة بالمعســكر وفــق الخطة 
األمنيــة التــي أعدتها قيــادة قوات 
األمــن الخاصة بقيادة اللــواء الركن 
/ فضــل باعــش قائــد قــوات األمن 
الصرف  لتســهيل عمليــة  الخاصــة، 
دون حصــول أي اختــالالت أمنيــة أو 

عشوائية. 
الى ذلك احتشد العشرات من ضباط 
الســابق،  الجنوبي  الجيــش  وافــراد 
امــس، امــام بوابــة قصر معاشــيق 

بمديرية صيرة بالعاصمة عدن . 
العشــرات مــن الضبــاط  وشــارك 
للتنديــد  الجنوبييــن  واالفــراد 
بسياســات الحكومــة التــي يتهمها 
بتجاهــل مســتحقاتهم  المحتجــون 
وحرمانهم من حقوقهــم، وطالبوها 
بسرعة صرف رواتبهم المستحقة منذ 
5 اشــهر واعتماد الية واضحة محددة 

للصرف خالل االشهر القادمة.
وبحســب البيان الصادر عن الوقفة 
ادان  فقــد  العســكرية  االحتجاجيــة 
الحكومــة  سياســات  المحتجــون 
تجاههــم معتبريــن ذلك اســتمرارا 

لالقصاء الذي القوه منذ 94 .

احلكومة تقر حال نهائيا الزمة امل�ستقات النفطية بعدن

احتجاجات لضباط اجليش.. صرف مرتبات الداخلية بعدن

عدن تايم/ خاص :

الغى محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي 
عقود احتكار اإلعالنات غير القانونية، والتي 
ابرمت مــن قبل قيادات عســكرية ومحافظ 
ســابق موالــي للمخلــوع صالح، فــي خطوة 
تهــدف الى إيقــاف اســتنزاف المــال العام 

لصالح شخصيات موالية للنظام السابق.
وحصلــت الصحيفــة على وثيقــة لعقد 
احتــكار االعالنــات بيــن شــركات وقيادات 
عســكرية ممثلــة بشــركة فوريــو لإلعالن 
واللواء السنحاني عبداهلل محمد القاضي خال 
المخلوع صالح وقائد اللواء201 ميكا سابقا، 
خالل تولي محسن النقيب قيادة المحافظة.

وتنص االتفاقية على تأجير مظلة نقطة 
مثلث العند، من قبل قائــد اللواء 201ميكا 
القاضــي، بمخالفــة القانون، كــون صاحب 
الشــأن هو مكتب االشغال العامة و السلطة 
المحلية في مديرية تبن، ودون حتى تحديد 
مبلــغ التأجير او تاريخ لبداية ســريان العقد 
او مســتحقات  اي مقابــل  وانتهــاءه ودون 

يدفعها للخزينة العامــة، وصدور توجيهات 
محافــظ المحافظة ســابقا محســن النقيب 
لمديــر عــام المديريــة ومدير عــام مكتب 
االشغال العامة والطرق باتخاذ االجراءات في 

الوقت الذي كان العقد ساري المفعول.
واقدمــت شــركة فوريــو التــي تعــود 
ملكيتها ألحد القيادات اإلخوانيه في صنعاء، 
في يوليــو 2008 بالتنازل عــن موقع نقطة 
مثلث العنــد إلحد الشــركات الكبرى مقابل 
مبلــغ مالي كبيــر، باعتبارهــا مالكة الموقع 
بحسب عقد االنفاق، وكان من ضمن شروط 
الســماح لشــركة اتصاالت حكومية  التنازل 
اســتخدام الموقــع لإلعالن مــن تاريخ عقد 
التنازل، علــى ان تتحمل قيمة االعالن لهذه 

الفترة لصالح شركة فور يو.
وأكدت المصــادر ان مخصصــات مالية 
ضخمة لم تدفع لخزينــة المحافظة خالل ما 
يقارب 18ســنة الماضية، وان مساعي تبذل 
من قبل نافذين إلعادة تفعيل هذه االتفاقية 
في صفقة فســاد جديدة، لكنها رجحت عدم 

قبول المحافظ الخبجي بتمريرها.

مسؤول يف كهرباء حلج: وضعنا كارثي

مساع لتفعيل عقود ابرمتها قيادات عفاشية بلحج
عدن: وقفة احتجاجية أمام مشروع مجعية الشط السكين غدا 

عدن/ خاص :

متابعة  لجنة  دعت 
جمعيــة  مشــروع 
الســكني  الشــط 
حــي  فــي  الكائــن 
عبدالعزيــز بعــدن، 
إلى وقفة احتجاجية، 
الخميس،  غد  صباح 
إمام مبنى المشروع 

لشــرطة  المجــاور 
الدرين.

وقالــت لجنة المتابعــة ان الوقفــة تأتي في 
ظل محاولــة نافذين القيام باســتحداثات في 
المشــروع، وبعــد ان طفح كيل المســتفيدين 
من المشــروع والذين يمتلكون عقود بيع من 

قبل  مــا  منذ  الجمعيــة، 
عرقل  فيما  10 ســنوات، 
التنــازع بيــن الجمعيــة 
ممول  األهلــي  والبنــك 

المشروع استكماله.
اللجنــة  وطالبــت 
بإحضــار  المســتفيدين 
ملفاتهــم،  مــن  نســخ 
محــذرة أي جهــة كانــت 
اتخــاذ  محاولــة  مــن 
خطــوات انفرادية، مؤكدة 
رســمية،  عقــود  يملكــون  المســتفيدين  ان 
واســتالمات بقيمة الشــقق بالدوالر االمريكي، 
منذ ما قبل 10 ســنوات، ناهيك عن قيام ريس 
الجمعية عبده هزاع ببيع الشقة الواحدة، ألكثر 

من مشتر وقبض الثمن منهم.
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تقريــر

االرهاب،  مكافحة  قوات  وقالت 
أمس االول، ان عملية إستخباراتية 
نوعيــة، نفذتها بمحافظة شــبوة 
مديريــة الصعيد بوادي المحضرة، 
أســفرت عــن مصــرع قيــادي في 
فلســطيني  القاعــدة  تنظيــم 
بالمتفجرات  األول  الخبير  الجنسية 
فــي اليمن، كما قتــل القيادي في 
القاعدة عبدااللــه الذهب في غارة 

مماثلة بمأرب.
والخميــس الماضــي قتل 12 
شــخصا يشــتبه بانتمائهــم إلــى 
القاعدة بـ 5 غارات متفرقة شنتها 
طائــرات أميركية مــن دون طيار، 
حيــث ُقتل 4 مســلحين فــي غارة 
أميركيــة اســتهدفت عنــد الفجر 
منزل عضو في تنظيم القاعدة في 
وادي يشــبم فــي مديرية الصعيد 
في شــبوة، وفي غــارة ثانية على 
قيفة في محافظة البيضاء وســط 

اليمن.
وكان 3 مسلحين يشتبه أيضًا 
بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف، 
قتلوا في البيضاء، كما اســتهدفت 
غارات أخرى منطقة موجان شــرق 
مديرية شــقرة في محافظة أبين، 
وكــذا مصرع 5 أشــخاص يشــتبه 
بانتمائهــم إلى القاعــدة في غارة 
اســتهدفت شــاحنة محملة أسلحة 

في مديرية الوضيع.
ولــم تكتــف قــوات مكافحــة 
االرهــاب بالطائــرات بــدون طيار 
الصطياد عناصر التنظيم االرهابي، 
فقد اســتخدم ايضا عمليات انزال 
جويــة، وبحرية، كما حــدث مؤخرا 
في كل مــن منطقة موجان بجبال 
ومنطقة يشبم  بابين،  المراقشــة 
فــي صعيــد شــبوة، باالضافة الي 
انزال بحري على شــواطئ شــقرة 
الســاحلية علــى البحــر العربــي، 
لمالحقــة عناصــر التنظيم، الذين 
يســتخدمون ميناء شقرة لعمليات 
التهريــب لالســلحة، والمحروقات، 
كما  يســتخدمون الطريق البحرية 
الرابــط بيــن عــدن وحضرمــوت 
لعمليــات التقطــع والنهــب، كما 
اســتهدفت بــدون طيار معســكر 
للقاعدة في وادي النسيل بمديرية 
بأبيــن، وعــدة اهــداف  الوضيــع 
متحركة اسفرت عن سقوط 4 قتلى 

في صفوف التنظيم.

وتواصل قوات البحرية االمريكية ) المارينز( تدريب قوات يمنية في اطار  الشــراكة بالتنســيق بين الحكومة 
اليمنية والقيادة المركزية األمريكية لمواجهة تنظيم القاعدة وداعش وحلفائهم.

وشنت طائرات دون طيار االمريكية خالل اليومين الماضيين اكثر من 30 غارة استهدفت العناصر االرهابية 
في أبين وشــبوة والبيضاء ومارب، كما تم انزال قوات بري لقــوات على االرض، ضمن حملة للقضاء على االرهاب 

واعادة األستقرار في اليمن.
وقالــت مصادر في البنتاغون إن عملية اإلنزال األخيرة فــي اليمن أدت إلى الحصول على ما وصفته بأنه كنز 
من المعلومات، منها تفاصيل حساســة عــن التنظيم تم جمعها من أجهزه الكمبيوتــر التابعة للتنظيم، وهذه 
المعلومات تشمل تواصل التنظيم مع عمالئه والمتعاطفين معه في شبكة حول العالم ومعرفة المناطق اآلمنة 
لكوادر التنظيم، لكن هذه العمليات تكون منتقاة ومحفوفة باألخطار كما حدث في العملية األخيرة التي أدت إلى 

مقتل عنصر من الوحدات الخاصة.

صعــدت الجماعــات اإلرهابية في محافظــة ابين، من 
عمليتهــا ضد قــوات االمن والجيــش، والتــي كان آبرزها 
الهجوم اإلرهابي على مقر الحزام األمني بمركز المحافظة 
زنجبــار والذي أوقع 15 من الجنود بيــن قتيل وجريح، وما 
ســبقتها من عمليات اســتهدفت قوات الحزام األمني في 
عدة مناطق، كما سيطرت القاعدة على شحنة أسلحة كانت 
قادمة من مارب إلى مقاومــة تعز، قبل ان يتلقى التنظيم 
ضربــات موجعة وجهتها الطائــرات دون طيار خالل االيام 
الماضية، لمعسكرات التنظيم واستهدفت عناصره في خبر 

المراقشة والوضيع ومودية.
ولعل هــذه األحداث المتســارعة تقــف خلفها جهات 
انزعجت من تســلم اإلمــارات لملف مكافحــة اإلرهاب في 
الشــرق االوســط والــذي يعد ملــف مكافحــة اإلرهاب في 
الجنوب إحداها،  وتســعى هذه الجهات المنزعجة الفشــال 
هذه الجهود التي خلقت شراكة ناجحة في مكافحة اإلرهاب 
بيــن القــوات الجنوبيــة واإلمــارات ، أثمرت عــن تحقيق 

انتصارات كبيرة في عدن ولحج وحضرموت وابين.
وأعطت اإلمــارات اهتمام كبير لملف مكافحة اإلرهاب، 
بالتــوازي مع جهودها في دعم معــارك تحرير الجنوب من 
االنقالبييــن، فمنذ اندحار مليشــيات االنقالب في الجنوب 
عملــت اإلمــارات اعتماد دعم واســناد كلي لقــوات الحزام 

األمني.
 وأهلــت فرق مــن بين صفــوف تلك القــوات وأيضا 
فرق من قــوات األمن واعتمدتها كقــوات خاصة لمكافحة 
اإلرهاب، وشــرعت في إطــالق حملة مكافحــة اإلرهاب من 

محافظة عدن وتحديدا مديرية المنصورة.
وتمكنــت وخالل فترة وجيــزة من تحقيــق انتصارات 
عظيمة في مكافحة االرهاب بعدن ولحج وابين وصوال إلى 
تحريــر المكال من عناصر اإلرهاب التي كانت تســيطر على 
المدينــة، وهذا النجــاح الكبير يعود فيــه الفضل هلل ومن 

ثم جهود إمــارات الخير وقواتنا الجنوبية الباســلة ، وهذا 
ما يبشــر بقرب الخالص من جماعات الشــر التــي لطالما 

استخدمها نظام المخلوع واعوانه لضرب الجنوب.
ولم يقتصر هذا اإلنجاز في ملف مكافحة اإلرهاب على 
تحرير مناطــق التواجد العلني للتنظيمــات االرهابية، بل 
وصلت الجهود لالطاحة والقبض على خاليا ارهابية وخاليا 
اغتيــاالت وضبــط العديد مــن معامل عمــل المتفجرات 

وضبط قيادات إرهابية كبيرة.
اإلمارات بالجهود التي بذلتها وال تزال تبذلها في ملف 
مكافحة اإلرهاب بالجنوب أسست لشراكة إماراتية جنوبية 

فعالة فــي مكافحة اإلرهاب ، ولعل توقيع االمارت التفاقية 
مكافحة اإلرهاب في الشــرق األوسط سوف يعزز من فرص 
بقاء  الشراكة الجنوبية اإلماراتية بمجال مكافحة االرهاب.

الثابت ان جهود مكافحــة اإلرهاب في الجنوب قطعت 
شــوطا كبيرا، بعد تســلم اإلمارات لملف مكافحة اإلرهاب 
في الشــرق االوســط، ومن شــأن هذه الخطــوة ان تهدد 
مصالــح القوى االنقالبيــة واالخوانية، لهذا تحــاول إعاقة 
ملف مكافحة االرهاب عبر طرق عدة، وهو ما يتطلب توجيه 
ضربــات موجعــة لتلك القــوى التي تســعى العاقة جهود 

مكافحة اإلرهاب.

 حرب مفتوحة على القاعدة
كثفــت قــوات املارينز االأمريكية خالل االأيام املا�سية، من هجماتها املركزة على اأوكار تنظيم القاعدة يف اربع حمافظات مينية، هي اأبني، و�ســبوة، ومارب، 
والبي�ساء، وتعد هذه الهجمات هي اول جهد تقدم عليه االإدارة االأمريكية بعد رئا�ســة ترامب، يف ظل تن�ســيق م�ســرك مع احلكومة اليمنية، حيث جتاوز 

عدد ال�سربات 40 �سربة لبدون طيار.
وكانت عمليات جوية �ســابقة با�ســتخدام طائرات وطائرات بدون طيار مطلع االأ�ســبوع قد �سلطت ال�سوء على ت�ساعد القلق االأمريكي من تنظيم القاعدة يف جزيرة 

العرب الذي �سيطر على اأرا�س مناطق عدة م�ستغال احلرب املمتدة منذ عامني.
واأكدت قوات مكافحة االرهاب امل�ســركة، ان جهود مكافحة االإرهاب تهدف اىل ت�سفية كلية للمتطرفني، ووقف عمليات القاعدة وداع�ــس يف اليمن، و�ســل قدراتها 

امليدانية على اأ�ستهداف املدنيني واحلكومة.

ملف أعده: باسم الشعبي وفتاح المحرمي

قوات مارينز حملية وكنز معلومات

مكافحة اإلرهاب أولوية إماراتية
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مدير البنك املركزي عدن:

تقريــر

هناك ســؤال عريض يرتسم أمام 
المحلليــن السياســين، كلمــا تذكروا 
قصة أبين مع تنظيم القاعدة، السيما 
ينتمــي  التــي  المحافظــة  وان هــذه 
اليها الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي، سبق وان ســقطت لمرتين في 
يــد التنظيم المتشــدد، المــرة االولى 
كانت اثناء ثورة الشــباب العام 2011، 
والمعروف ان من ســلمها للقاعدة في 
ذلك الحين هــو الرئيس المخلوع علي 
عفــاش نكايــة بالثورة، لكن الســؤال 
الكبير هو :من ســلم ابين للقاعدة في 
ديســمبر 2015 بعد ان تم طرد قوات 

المخلوع منها؟
 هذا السر سيبقى مدفونا ربما، رغم 
ان قيادات في اللجان الشــعبية يومها 
تحدثت عن خلفات حدثت بينها وبين 
دوائر رســمية نافذة، كان من نتائجها 
صدور اوامر بتســليم ابيــن للقاعدة، 
الشــعبية،  اللجان  ومالحقــة قيــادات 
وارغامهــا علــى هدنــة مــع التنظيم 
االرهابي، وتشــير المعلومات على انه 
قتــل في تلك االثنــاء، القيــادي البارز 
في اللجان الشعبية علي السيد، بينما 
ظل قائد اللجان الشــعبية عبداللطيف 

السيد مالحقا لفترة طويلة.
ظلــت هــذه المعلومــات بحاجــة 
لتأكيدات، وقبل اســابيع حصلت قوات 
التحالف على معلومات تؤكد ان تسليم 
ابيــن للقاعدة اواخــر 2015 حدث من 
قبل اطراف رسمية، وغير رسمية نافذة، 
في السلطات الشرعية، عوضا عن ذلك 
رصدت قوات التحالف في عدن تهديدا 
جديــدا مــن داخــل الدوائــر النافذة، 

بتســليم ابيــن مــن جديــد للتنظيم 
االرهابــي، االمــر الــذي دفــع التحالف 
العربي بالزج بقوات الحزام االمني الي 
ابين، لمالحقــة عناصر التنظيم، ومنع 

سقوطها للمرة الثالثة بيده.
التهديد المفتــرض ايضا دفع الي 
التنسيق السريع مع االمريكان للقيام 
الوكار  خاطفــة  وعمليــات  بضربــات 
التنظيم في ابين، وشــبوة، لمنعه من 
التمــدد صــوب عاصمة ابيــن زنجبار، 

المتاخمة للعاصمة اليمنية عدن.
 

هادي يف الريا�س جمددا
االمنيــة،  االوضــاع  تطــور  بعــد 
والسياسية، في المدن المحررة، تحرك 
الرئيــس هادي مباشــرة الي العاصمة 
االماراتيــة ابوظبي، لمقابلــة القيادة 
االماراتية، اال انه لم يحظى باالستقبال 
الرسمي، فتوجه مباشرة الي  العاصمة 
الســعودية الريــاض. وكانــت دوائــر 
اســتخباراتية تابعة للتحالف سبق وان 
ســربت معلومات تتحــدث عن موقف 
الرئيس هــادي مما يحــدث في ابين، 
كما وجهت تهم مباشــرة الحد انجاله 

بالتهديد لتسليم ابين للقاعدة.
ملف االرهاب هو احد ابرز الملفات 
التحالف،  التي سيناقشــها هادي مــع 
ويقال ان المملكة العربية السعودية 
ممتعضــة مــن تصرفــات ادارة هادي 
تجاه القاعدة في ابين، حيث تم استدعا 
كافة القيــادات االمنية فــي المناطق 
المحررة، وفــي المقدمة وزير الداخلية 
حسين عرب، مؤخرا، الى الرياض، لعقد 
لقاء امني مع قيادة التحالف، لمناقشة 

االوضاع االمنية، في المناطق المحررة، 
وأبرزهــا ابيــن، التي تواجــه تهديدا 

مباشرا من تنظيم القاعدة.
مصــادر وثيقة االطــالع اكدت ان 
القــوات االمنية المتواجــدة في ابين، 
للتحالف  التابــع  الحــزام االمنــي  هي 
العربــي، الذي ينفذ حمالت تمشــيط 
الوكار التنظيــم، فــي مناطق مختلفة 
من ابيــن، بينما التوجد قــوات تابعة 
للجيش، والحكومــة اليمنية، المعني، 
والمسؤول الرئيسي، بمحاربة التنظيم 

في ابين.

مطالب �سعبية 
زنجبار  االبينــة  العاصمة  تشــهد 
احتجاجــات،  يوميــة،  شــبة  بصــورة 
ومظاهرات شــعبية، مطالبــة بتغيير 
قيــادة  وتعيــن  المحافظــة،  قيــادة 
جديدة، تباشــر عملها من داخل ابين، 
ال من عدن، لكن كل هذه المطالب لم 
تلقى اذان صاغية، االمر الذي يزيد من 
مخــاوف الناس هنــاك بوجود مخطط 

لتسليم ابين للقاعدة، للمرة الثالثة.
والحكومــي،  الرســمي،  التراخــي 

تجــاه ابين، وشــبوة، كان ســببا كما 
يبــدو في تدخــل القــوات االمريكية، 
لمحاربــة القاعــدة هنــاك، االمر الذي 
اليجد معــه المتابع فــارق بين نظام 
عفاش، ونظام هــادي، فكليهما جعل 
بلــده مســرحا للتدخــالت الخارجيــة، 
بينما تفرغوا للصراعات البينية، وربما 
اســتخدام االرهــاب البتــزاز الخارج،و 
ممارسة الفساد، واالفساد، على حساب 

استعادة الدولة اليمنية.

وتواصــل الواليــات المتحــدة األمريكية خالل 
حربها الطويلة المســتمرة منذ سنوات ضد تنظيم 
القاعدة اإلرهابي باليمن، استنزاف وإفقاد التنظيم 
اإلرهابــي عناصره وقياداته ومراكــز قواه والعقول 
المدبــرة والمحركة للعمليــات اإلرهابية التي يتم 
التخطيــط لهــا، وهــو األمر الــذي لعــب دورًا في 
العمل على تحجيم القاعدة والحيلولة دون تحقيق 

التنظيم اإلرهابي أهدافه.
 

اإ�سراتيجية احلرب 

واعتمدت الحــرب األمريكية ضد 
تنظيم القاعدة بشــكل رئيســي على 
العمليــات  إســتراتيجية  اســتخدام 
والضربــات الجوية ضــد أهدافها في 
التنظيــم، دون الخــوض فــي تنفيذ 
عمليات عســكرية بريــة ضد القاعدة 
فــي البــالد إال ما نــذر، وذلــك لعدة 
أســباب يمكــن تلخيصهــا بالرغبــة 
األمريكيــة في تحقيــق أكبر قدر من 
المكاســب بأقل الخســائر في حربها 
ضــد اإلرهــاب، دون وضــع اعتبارات 
لطــول أمــد الحــرب بقــدر التركيــز 
أكثــر على النجاح فــي تنفيذ الخطط 
وتحقيق األهداف المحددة ســلفًا في 
إطــار التحركات والجهــود األمريكية 
فــي مكافحــة اإلرهــاب وصــواًل إلى 

تجفيف منابعه والقضاء عليه.
وشــهدت بعض مراحــل الحرب ضــد اإلرهاب 
واإلرهابيين في البالد، نوع من التنسيق والتعاون 
بيــن الجانبين األمريكــي واليمنــي، خصوصًا في 
عمليــات تحرير مناطــق واقعة فــي قبضة تنظيم 

القاعدة اإلرهابي.
انهيار القاعدة 

كمــا واصلــت أمريــكا حربها ضــد القاعدة 

واإلرهاب باليمن، في أحيان كثيرة بشكل منفرد 
عبــر تتبــع تحــركات قيــادات وعناصــر التنظيم 
اإلرهابي واســتهدافهم بضربــات لطائراتها من 
دون طيار "الدرونــز"، وذلك في المناطق والمدن 
التــي يتواجد فيهــا القاعدة وأبرزهــا محافظات 
أبين وشبوة وحضرموت البيضاء ومأرب، ونجحت 
في القضاء على العديد مــن القادة البارزين في 
القاعدة آخرهم جالل بلعيدي المرقشــي المكنى 
بأبــي حمزة الزنجباري، في الـ 4 من شــهر فبراير 
مــن العــام الفائــت، بمنطقــة خبر المراقشــة 
محافظة أبين، وقبله مصرع قائد تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب ناصر الوحيشــي، منتصف شهر 
يونيو/ حزيران، وغيرهم من قادة وعناصر تنظيم 

القاعدة.
عمليــات التخلــص والقضــاء علــى القــادة 
البارزيــن فــي القاعــدة ناصر الوحيشــي وجالل 
بلعيدي، مؤخرًا، وقبلهم آخرين من قادة القاعدة 
الذين لقــوا مصرعهم، خالل العمليات األمريكية 
عبر الضربات الجوية، ساهمت في تحقيق إنجازات 
وانتصــارات ذات شــأن وقيمة عاليــة لألمريكان 
فــي حربهم ضــد اإلرهــاب، ترتب عليهــا انهيار 
واضح بدا جليًا على مختلف األصعدة في أوســاط 
تنظيم القاعدة ككل، والحد من تنفيذ العمليات 
اإلرهابيــة للتنظيــم في أوســع نطــاق جغرافي 

ممكن.

هدف القاعدة 
 

ويجمــع تنظيم القاعــدة في اليمــن بتنظيم 
القاعــدة األم خارج البــالد، الهدف الواحــد والبارز 
المتمثل في محاربة واستهداف الواليات األمريكية 
المتحــدة ومصالحهــا ورعاياها وكل مــن يتعاون 
ويتعامل مع أمريكا على امتــداد األراضي اليمنية، 
األمر الذي يعتبر بالنســبة للقاعــدة بمثابة الضوء 
العمليــات  لتنفيــذ  المطلقــة  واإلجــازة  األخضــر 

اإلرهابية في أكثر من منطقة ومدينة يمنية.
حرب اأمريكا والقاعدة 
 

وللتركيــز بشــكل أوســع وأدق علــى الحــرب 
األمريكية ضد تنظيم القاعــدة اإلرهابي وعمليات 
التنظيــم في البــالد، تحدث الكاتــب الصحافي في 
شــؤون الجماعات اإلســالمية أمجد خشافة ل"عدن 
تايــم" قائــاًل: إن الحــرب والعمليــات العســكرية 
األمريكية ضــد تنظيم القاعدة في اليمن، ليســت 
كالحــروب التقليديــة التــي خاضتهــا أمريــكا في 
أفغانســتان عبر جيش يخوض معارك مباشــرة مع 
القاعدة األم وحركة طالبان، ولكن أخذت طابع حرب 
النفــس الطويل عبر طائــرات دون طيار  المعروفة 

بـ"الدرونز".

من �سلم اأبني للقاعدة 

اأمريكا ت�ستنزف القاعدة وداع�ش

؟
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حـــو�ر

اأجــرت ) عــدن تامي ( حوارا �ســامال مع الدكتور �سالــح العبد وكيل وزارة التعليــم العايل لقطاع 
البعثــات .. لت�ســليط ال�ســوء حــول خمتلــف الق�سايــا املتعلقــة باملنح الدرا�ســية يف اخلــارج يف ظل هذه 
الظــروف اال�ســتثنائية التي متــر بها البالد ، وكــذا املنح الداخلية ، ومعايري الر�ســيح للمنــح ، وما اثري 
موؤخــرا مــن جدل حول ت�ســرب اأحد الك�ســوفات اخلا�س باملنح الدرا�ســية للعام املا�ســي ، وق�سايا اأخرى 

كثرية تتعلق بقطاع البعثات وكيفية التعامل مع الطالب واجلامعات يف املحافظات غري املحررة .. 
وفيما يلي ن�س احلوار الذي مل تنق�سه ال�سراحة :

1 - بدايــة كيــف يعمل قطــاع البعثات في 
الوقت الحالي في ظل عــدم وجود مبنى للوزارة 

في عدن ؟ 
بداية يســرني أن أتقدم إليــك أخي العزيز 
/ عبدالرحمــن بخالــص الشــكر والتقديــر على 
ماتبذلــه من جهود أنــت والزمالء في عدن تايم  
لتلمس همــوم الناس وقضايــا الطالب تحديدًا 

وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
يعمــل قطاع البعثات حاليــًا في مقر الوزارة 
المؤقت في ديوان رئاســة جامعة عدن وبطاقم 
محــدود جــدًا اســتطاع خــالل فترة وجيــزة أن 
يســتوفي بيانات كافة المبعوثين للدراسة في 
الخــارج من مختلــف جهات االبتعاث فــي البلد , 
وايضــًا تجهيز بيانات طالب المنح الداخلية وفي 
األســبوع الماضي تم فتــح باب الترشــيح لمنح 
التبــادل الثقافي للعام الجامعــي 2017-2018 
للطالب أوائــل الجمهوريــة والمحافظات للعام 
الدراســي 2016-2015 مع إتاحة الفرصة ألوائل 

العام الماضي للتسجيل .
2 - ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم ؟ 

هنــاك العديد مــن الصعوبــات التي تواجه 
القطاع لعل أهمها:
- نقص الكادر 

- عدم توفــر األجهــزة واآلالت والتجهيزات 
المكتبية 

-  المبنى 
- الموازنة التشغيلية
لديكــم  هــل   -  3
خطط تسعون لتحقيقها 

خالل الفترة المقبلة ؟
نعــم , أنجزنــا فــي 
القطاع والوزارة السياسة 
وخطة  لإليفــاد  العامــة 

الجامعــي  للعــام  اإليفــاد 
للدراســات   2017-2018

وايضــًا  الجامعيــة 
خطة اإليفاد -2017
للدراســات   2018

العليا  .  
لدينــا  ان  كمــا 

مشــروع االبتعاث المشترك 
الــوزارة  جهــود  لتنســيق 
والمنظمــات  والجهــات 
المحليــة الداعمــة للتعليم 

وقــد قطعنا شــوط فــي هــذا االتجاه مــع عدد 
من الداعميــن ونحن في طور اإلخــراج واإلقرار 

النهائي للمشروع إن شاء اهلل .
4 - اعلنت الوزارة مؤخرا عن فتح باب الترشح 
لمنــح التبــادل الثقافــي ، هل ســيحصل تبادل 
ثقافــي من البلدان التي قدمــت هذه المنح في 
ظــل الظروف التي تمر بهــا اليمن ، ام انها منح 

من طرف واحد ؟
تــم اإلعالن من قبــل الوزارة عــن فتح باب 
الترشــيح لمنح التبادل الثقافــي للعام الجامعي 
2018-2017 ألوائــل الجمهوريــة والمحافظات 
للعام الدراسي 2016-2015 في عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة  .
أوائــل  الطــالب  رغبــات  مراعــاة  وســتتم 
الجمهوريــة في حــال وردت خارج إطــار التبادل 
الثقافي كالتــزام من الوزارة تجــاه المتفوقين 

علميًا.
كمــا أن لدينا طالب فــي الجامعات اليمنية 
من بعض الدول التي تربطنــا بها بروتوكوالت 

تبادل ثقافي وان كان بأعداد قليلة 
نظرًا للظروف التي تمر بها البلد.
ونحن متجهين حاليًا لتجديد 
عدد مــن البروتوكوالت لتحقيق 
التي  المزايــا  مــن  االســتفادة 

تتضمنها الى جانب اإليفاد .

مؤخــرا  اثيــر   5-
ابنــاء  مشــاركة  بشــان  لغــط 
في  اليمنييــن  الدبلوماســيين 

الخــارج في الحصــول على بعض 
منــح التبــادل الثقافــي ، هل تم 

حســم هذا االمر بفتح باب الترشــح 
لألوائل فقط الذي اعلنتموه مؤخرا ؟

نعــم أخــي الكريــم , حدثت 
لمنح  عشــوائية  ترشــيحات 

للعام  الثقافــي  التبــادل 
 2015-2016 الجامعي 
الجامعــي  والعــام 
ســواء   2014-2015
من جهة االنقالبيين 

خــالل  مــن 
على  ســيطرتهم 

مقر الــوزارة في 
من  أو  صنعــاء 
بعــض  قبــل 
ت  ا ر لســفا ا

وهاهــي النتيجة ماثلة امامنــا اليوم حيث يقف 
طابور طويل من أوائل الجمهورية والمحافظات 

ينشدون األنصاف نظير تفوقهم العلمي  . 
نحــن لســنا مــع تمييــز أي فئة مــن فئات 
المجتمــع واعتمدنا مبدأ العدالة االجتماعية من 
توزيع المنح الخارجية علــى مختلف المحافظات 
بالتساوي )15 منحة خارجية ( مع مراعاة الكثافة 
الســكانية و خريجي الثانوية العامة في اعتماد 

المنح الداخلية. 
وحتــى اللحظة مــازال الملــف مفتوحًا وقد 
فاتت فترة التســجيل في اغلــب الجامعات التي 
تمت الترشــيحات لها وكما أسلفنا فما نراه من 
طابور طويل من األوائل لألعوام الســابقة ممن 
ينتظر الوفاء وتكريمه نظير تفوقه العلمي إنما 

هم ضحايا لذلك التوزيع العشوائي .
امــا ما أعلنا عنه فهو لمنــح العام الجامعي 

. 2018 2017-
-6 انتشــر مؤخــرا فــي وســائل التواصــل 
االجتماعي كشــف بمنح دراســية فــي جامعات 

كندية ضم ابناء وزراء ومســؤولين 
ورجال اعمال قيل انه لمنح العام 
2016 - 2017 .. مــا قصة هذا 

الكشف؟
من خــالل االطــالع االولي 
علــى الكشــف تبين انه كشــف 
للربــع  الماليــة  المســاعدة 
الرابــع ٢٠١٦ وجل من فيه تم 
ايفادهم قبل عدة ســنوات ، مع 
ان العديد من السفراء في اآلونة 
االخيرة قد بالغوا في التدخل غير 
القانونــي فــي صالحيــات وزارة 
والملحقيات  العالي  التعليم 
الثقافية ، وقد اشعرناهم 
ترشــيحات  اي  ان 
ئية  ا عشــو
لها  ســيطا
يــل  لتنز ا
نعتمد  ولــن 

الصرف لها.
كيف   7-

ن  ملــو تتعا
نتائــج  مــع 
في  الثانويــة 
ت  فظــا لمحا ا
ضعــة  لخا ا
ت  للســلطا

االنقالبية ؟ 
منــذ أن نزل االعالن عن فتح باب الترشــيح 
علــى المنح توالــت ألينــا الطلبات مــن عموم 

محافظات الجمهورية .
نحــن نتعامل مــع وزارة التربيــة والتعليم 
في عــدن كجهة تصديق على شــهادة الثانوية 
الصادرة مــن تلك المحافظات وقد أتحنا المجال 
لمشــاركة كل الجهات الرســمية من محافظين 
ومكاتــب تربية في المحافظــات لتذليل مختلف 
الصعــاب التــي تواجــه طالبنــا لتمكينهم من 
استيفاء شــروط الترشيح , وســنبذل في سبيل 
ذلك مانســتطيع , قمنا بمد جسور التواصل مع 
طالبنا من مختلف المحافظات في استكمال كل 

اشتراطات االبتعاث لهم .
الى أي مدى يمكن ان يكون االبتعاث   8-

هذا  العام بعيدا عن معيار المحسوبية ؟
االبتعــاث فــي العــام الحالــي إن شــاء اهلل 
ســيكون على مستوى عال من الشفافية وبعيدًا 
عن المحسوبية وستعلن النتائج عند كل عملية 

مفاضلة مع إتاحة المجال للتظلم متى ما وجد .
ماذا عن المنح الداخلية ؟  9-

الحمد هلل تم استيفاء البيانات األولية لطالب 
المنح الداخلية الدارســين في مختلف الجامعات 
حيث اتضح أن لهم عامين جامعيين لم يستلموا 

مخصصاتهم وقريبًا إن شاء اهلل سيستلمون  .
منــح العام القــادم ســيتم توزيعهــا وفقًا 
لمعيــاري الكثافــة الســكانية وعــدد خريجــي 

الثانوية العامة ووفقًا لرغبات األوائل.
اعلنت االردن مؤخــرا تعليق اعترافها   - 10
تصنيــف  كان  وقبلهــا   ، اليمنيــة  بالجامعــات 
شــنغهاي اخرج جامعة عدن من التصنيف .. الى 
أي مــدى يؤثر هذا علــى منح الدراســات العليا 

لطالب الجامعات اليمنية ؟
نعم ، وقد تلقينا رســالة مــن وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي بالمملكــة االردنية 
الهاشــمية تؤكــد  فيهــا اعترافهــا بالجامعات 
اليمنيــة وان المقصود مــن ذلك هو عدم قبول 
طــالب اردنيين فــي الجامعات اليمنيــة اال عبر 

وزارة التعليم العالي بالمملكة االردنية .
امــا عــن مخرجــات الجامعــات الحكوميــة 
اليمنية فعلى الرغم من االوضاع التي تعيشــها 
البلــد اال اننا نتلقى وباســتمرار مراســالت من 
طالبنــا المســتوفين الشــتراطات القبــول في 
مختلف الجامعات العريقة والمتميزة ويتضح من 
خــالل البيانات االكاديمية لمــن هم في مختلف 

المستويات الدراسية تفوق الطالب اليمنيين.
تنســق  -10 هــل 
اليمنيــة  الجامعــات 
الواقعة فــي المحافظات 
معكــم  المحــررة  غيــر 

كوزارة ؟ 
نعم , هناك تنســيق 
مع الجامعــات اليمنية كلها , وتعمل 
التوجيهــات  تنفيــذ  علــى  الــوزارة 
ســية  ئا لر ا
لتنســيق  با

مــع 
ت  معــا لجا ا
ف  لصــر
ومتابعــة  المرتبــات 
للدراســات  المبعوثيــن 
العليا في الخارج ونســال 
مــن اهلل أن يفــك عنهم 

الحصار ويجنبهم كل مكروه .
ماذا عن اشكالية المستحقات المالية   11-

الخاصة بالطالب المبتعثين في الخارج ؟
فــي اليمن لدينــا مايقارب 30 جهــة إيفاد 
, قبل اســابيع قليلة كنا نعانــي من عدم وجود 
قاعــدة بيانــات وبتعــاون الجميــع ومــع توفر 
االعتمادات المالية تمكنــت الحكومة من الوفاء 
بالمســاعدات المالية لكافــة المبعوثين للربع 
الرابــع 2016 باإلضافــة لمســتحقات المنزلين 
من قبــل االنقالبيين دون وجه حق للربع الثالث 

2016, وذلك في مايقارب 36 دولة .
وإن شــاء اهلل يتم الوفــاء بااللتزامات صورة 
أفضــل حتــى يتفــرغ طالبنــا لدراســتهم دون 

منقصات ومتاعب .
كلمة أخيرة تود قولها ؟  12-

هي دعوة لكل طالــب مثابر داخل الوطن او 
خارجة ان يستمر في تفوقه ويكون على ثقة من 
ان الوزارة الى جانب مؤسســات الدولة ستستمر 

في الوفاء بالتزاماتهم وحقوقهم. 

منح التبادل الثقايف للعام 2017 - 2018 �ستكون بعيدة عن املح�سوبية
وكيل وزارة التعليم العايل لقطاع البعثات لـ ) عدن تامي ( : 

حاوره / عبدالرحمن أنيس :

الرتشيحات العشوائية من االنقالبيني وبعض السفارات حرمت طالبا متفوقني من املنح

اشعرنا السفراء ان اي ترشيحات عشوائية سيطاهلا التنزيل ولن نعتمد الصرف هلا

بعض السفراء بالغوا يف التدخل غري القانوني يف صالحيات وزارة التعليم العالي

هذه قصة كشف البعثات الذي مت تداوله يف مواقع التواصل االجتماعي
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تقرير
امل�ست�سار ال�سعبي: تدفق النازحني يتطلب خطة عاجلة  اليوائهم وم�ساعداتهم

ويعيش هؤال النازحيــن اوضاعا صعبة في عدد 
مــن المناطق المخصصــة الســتقبالهم وابرزها 
منطقــة الممــدارة في مديريــة الشــيخ عثمان 

ومنطقة الفارسي في مديرية البريقا.
"عدن تايم" زارت النازحين وتلمســت همومهم 

عن قرب.

�سعف يف االغاثة واخلدمات
في منطقــة كود العثماني بالممــدارة توجد ما 
يقارب ثمان مئة اســرة نازحة من  مناطق يمنية 
مختلفة تم تخصيص مساكن متواضعة لهم عند 
االقــارب واالهل والبعض منهم يســكن بااليجار 
وعدد اخر قام ببناء مساكن من الخشب والصفيح 
يشــكوا هوال  النازحين من ضعــف عملية االغاثة 

وتردي وغياب الخدمات في المنطقة.
حفصه عبده علي نازحه من منطقة بئر باشا في 
تعز  لها مايقارب ســنة وثمانية اشهر في منطقة 
كــود العثماني بعدن لها  تســعة اطفال شــكت 
في حديثها "لعدن تايــم" من عدم حصولها على  
اغاثة كافية الســيما  في المواد الغذائية مشيرة 
الي ان ما حصلــت عليه عبارة عن دبب ماء ودرزن 

صابون.
ويقول محمد ناصر ســالم الســقاف عاقل حارة 
كود العثماني ان اوضــاع النازحين صعبة للغاية 
وبحاحة للفته كريمة وسريعة من  قبل المنظمات 
الالغاثية الســيما الهالل االماراتي ومركز الملك 

سلمان.
ويؤكد الســقاف فــي  حديثه "لعــدن تايم"على 

ضعف الخدمات  السيما الكهربا التي ال تكفي لسد 
حاجة المواطنين والنازحين من الطاقة باالضافة 
الــي الماء الــذي يتم جلبــه  عبر البــوز واليوجد 

مشروع مياة.
واشــار الي ان هناك ضعف فــي الجانب الصحي 
وعــدم توفر وحدة صحية وعالجــات في المنطقة 

باالضافة الي انعدام  النظافة.

�سجون ونزوح
في منطقــة الفارســي بمديريــة البريقة زارت 
"عــدن تايم"عدد من االســر النازحــة ومعظمها 
نزحــت مــن محافظة الحديــدة، قبيلــة الزرانيق 
بيت الفقيه وتعرفــت على االوضاع  الصعبة التي 
يعيشونها حيث نزل عدد من النازحين عند اقارب 
لهم بينما اخرين  ســاكنيين بااليجار االمر الذي 

زادهم معاناة فوق معاناتهم.
علــي عبــده جابــر احــد النازحيــن مــن قبيلة 
الزرانيــق بالحديدة قال "لعدن تايم"ان النازحين 
في منطقة الفارســي يعانون مــن ضعف االغاثة 
وعــدم دعم الدولــة لهم وتوفير مســاكن خاصة 
بالنازحيــن االمــر الــذي اضطر عــدد كبير منهم 
الستئجار مساكن في ظل قطع مرتباتهم من قبل 

االنقالبين.
وتحــدث جابــر عــن وجــود اقــارب للنازحيــن 
مســجونين لدى االنقالبين باالضافة الي احتالل 
منازلهــم في بيــت الفقيــه واحراقهــا، من قبل 

الحوثين انتقاما منهم.
وتتواجد في منطقة الفارسي مايقارب 45 اسرة 

نازحة يعيشــون اوضاعا صعبة في 
ظــل ضعف  عمليات االغاثة وطالب 
والمراكــز  المنظمــات  النازحيــن 
االغاثية بســرعة اغاثتهم وتلمس 

اوضاعهم.

جهود لرتيب  العمل التنموي
رئيــس اللجنة العليــا لالغاثة 
"لعــدن  قــال  الفقيــه  جمــال 
تايم"هناك  جهود حثيثه لترتيب 
العمل االغاثــي والتنموي وقمنا 
بعمل حصــر للنازحين في عدن 
وبلغ عددهم نحو 5000 الف نازح 
ورفعنا بهم خطة احتياج عاجلة.

للمناطــق  بالنســبة  واضــاف: 
المحــررة فــي اقليم عــدن كان 
الصحــي  بالمجــال  التدخــل 
بشــكل واضح من خالل  استالم 
11حاويــة ادويــة ومســتلزمات 

طبيــة مــن مركــز الملــك ســلمان لتاهيل 
مستشــفى  الجمهوريــة وكــذا  لجميع مراكز 
غســيل الكلى واســتمرار عمل البعثة الطبية 
التي قامت بالتدخل لعالج 2000 جريح ونحن 
مع الهيئة الكويتية سننفذ خالل شهر فبراير 
المرحلة الثانية بمشــاريع المياه وكذا  ادوية 
ومســتلزمات طبيــة لســبع محافظــات منها 
اقليــم عدن وندعــو جميــع المحافظات لرفع 
احتياجاتها للجنة العليا لالغاثة ليتم التدخل 

واالستجابة.

تعزيز العمل االغاثي
علــى الرغم من الجهود التي بذلتها  المنظمات   
االغاثية الســيما الهالل االحمــر االماراتي ومركز 
الملك ســلمان فــي اغاثة  المواطنيــن في عدن 
وماحولهــا اال ان  هناك حاجة ملحة العادة ترتيب  
العمل االغاثي بصورة  افضل ليكون في مستوى 

الطموحات مستقبال.
مستشــار محافظة عدن عبدالحكيم الشــعبي 
يــرى ان العمــل  االغاثي واالنســاني لعب دورا 
كبيــرا في مســاعدة النــاس على تخطــي ازمة 
الحــرب واثارها اال انه يتمنى تطوير هذا العمل 

ليكون عند مستوى الطموحات.
واوضح الشــعبي في حديثه "لعــدن تايم"ان 
عدن تعاني من تدفق النازحين اليها وهو االمر 
الذي يتطلب وجود خطة عاجلة من قبل السلطة 
المحليــة والتحالف العربي اليواء هوال النازحين 
وتقديم المســاعدات الغذائية والصحية اليهم 

للتخفيف من معاناة النزوح والتشرد.
ويمكــن القول انه علــى الرغم مــن الجهود 
الكبيرة المبذولة في العمل االغاثي واالنساني 
من قبل دول التحالف االن الحاجة ماتزال قائمة 
للمزيد مــن الدعــم والعمل الغاثــة النازحين 

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة اليهم.

5  اآالف نازح يف عدن  بانتظار م�ساعدات  ان�سانية عاجلة
عــدن كغريهــا مــن املــدن اليمنية 
حمطــة  ايل  حتولــت  املحــررة 
مــن  النازحــني  اليــواء   ان�ســانية 
خمتلــف املناطــق التــي تــدور فيهــا 
القــوات  بــني   قتاليــة  عمليــات 
واملقاومــة  اليمنيــة  امل�ســلحة  
مــن  العربــي  بالتحالــف  مدعومــة 
جهــة وبــني امللي�ســيات االنقالبيــة  
مــن جهــة اخــرى حيــث ا�ســتقبلت 
العا�سمــة املوؤقتــة لليمن مــا يقارب 
5000نــازح مــن عــدد مــن  املناطــق 

اليمنية ابرزها تعز واحلديدة.

تقرير / عدن تايم
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تغطية خا�ص
وزير التنمية الدولية ال�ضابق وع�ضو الربملان الربيطاين يف ندوة بلندن : 

بــأن  ميتشــل  الســيد  وقــال 
زيارته إلى اليمن لم تكن ســهلة 
ومحفوفــة بالمخاطــر التــي كان 
تحــدق بنا مــن كل صــوب أثناء 
تنقالتنا, وأسترســل قائــاًل: " لقد 
الحوثية  القيــادات  بمقابلة  قمت 

أثنــاء وجــودي فــي 
صنعــاء وفــي تلــك 
األثناء حصلت ســتة 
إنفجــارات مــن قبل 
الطيــران  قصــف 

السعودي.

كنت يف �سعدة 
 , ف ضــا أ و \
لزيــارة  ذهبــت 
محافظــة صعدة 

وأثنــاء وجــودي هناك 
حصلــت العديــد مــن 
قبل  مــن  اإلنفجــارات 

واإلماراتي  الســعودي  الطيــران 
في محطــة بتــرول قريبــة مننا 
راح ضحيتها أطفال ونســاء, وقد 
شاهدت العديد من األماكن التي 
تم تدميرها جرأ القصف العنيف, 

ورأيت أطفال صعدة أثناء مرورنا 
بجانبهــم وهم يصرخون )الموت 

للسعودية .. الموت ألمريكا(. 
التي  الهامة  التي  النقاط  بعض 

ذكرها عضو البرلمان:
• هنــاك العديد مــن اليمنيين 

ويعتمدن  المجاعــة  من  يعانون 
فــي أكلهــم علــى البســكويت, 
ويحتاجــون إلى العــالج من جرأ 

سوء التغذية. 
• قال له أحــد األطباء أن فلوس 

البريطانيين  الضرائــب  دافعــي 
العالجــات في  لتقديــم  تذهــب 

مستشفيات صنعاء. 
إنضمــام  مــن  الرغــم  علــى   •
الســعودي  للتحالــف  بريطانيــا 
اإلماراتــي إال أن هنــاك ضبــاط 

بريطانيين يســاهمون بتعطيل 
في  واأللغام  الناســفة  العبــوات 
مناطــق الصــراع فــي الشــمال, 
فهنــاك تعــارض في السياســة 

البريطانية في هذا االتجاه. 

• قابلــت الرئيس الســابق علي 
عبــداهلل صالح في أحــدى منازلة 
العديــدة في صنعــاء وكان لقاء 
طويــل وشــيق رغــم مــا تخلل 
بدايته من تفخيم للذات والعقدة 
النفســية التي تالزمه كونه كان 

رئيســًا للبالد ألكثــر من ثالثين 
عامــًا, وأنــه أخبــر الســعوديين 
والحكومــة البريطانية بتفاصيل 

تلك المقابلة. 
• قبــل عودتــي إلــى بريطانيا 

تســنى لي زيارة مخيــم لالجئين 
اليمنييــن فــي أحــدى المناطق 
التي تديرها منظمة أوكســفهام 
البريطانية وفيها حوالي خمســة 

اآلالف الجئ. 
• وضعت بريطانيا نفســها في 
وضع صعــب, حيث أنها 
التحالف  منضويــة مــع 
فــي حربها ضــد صالح 
ناحية  ومن  والحوثيين 
أخرى ترسل المساعدات 

اإلنسانية عبر ميناء الحُديده. 
• الســعوديين يشترون السالح 
ونحن  منــا 
عميــن  ا د
ئيســيين  ر
سياسيًا  لها 
يًا  عســكر و
مــا  دائمــًا  أننــي  إال 
الســالح  بحظر  ُأطالــب 
ويجب  التحالــف,  علــى 
على بريطانيا المســاهمة الجادة 
والفاعلة بوقف إطــالق النار بين 

األطراف المتصارعة. 
دخــول  مــن  الرغــم  علــى   •
بريطانيــا الحرب مــع التحالف إال 

لقائي بالرئي�س ال�سابق �سالح تخلل بدايته  تفخيم للذات ووجدت عقدة نف�سية تالزمه 

لندن / تقرير خاص :

يف نــدوة خا�ســة ُعقــدت يف مقر الربملــان الربيطــاين يف العا�سمة لندن الثالثــاء  28 فرباير 
2017م والتــي حتدث فيها ع�سو الربملان الربيطاين اأندرو ميت�ســل عن زيارته ل�سنعاء و�سعدة �سمن 
وفــد منظمــة االإغاثــة الربيطانيــة اأوك�ســفهام العام املا�سي و�ســرح فيها عــن تفا�سيل تلــك الزيارة 
والو�سع االإن�ســاين والتي �ســاهمت فيها احلكومة الربيطانية بدعم اإن�ســاين ُيقــدر بنحو مائة مليون 
جنيه اإ�سرليني من حمفظة ال�سرائب التي يدفعها املواطن الربيطاين العادي لالإغاثة االإن�سانية.  
كما اأ�ســتعر�س روؤيته لالأزمة ال�سيا�ســية من منظوره ال�ســخ�س اخلا�س كما اأدعى، واأن زيارته 
تلــك ومقابلتــه لكل ال�ســخ�سيات ال�سيا�ســية يف �سنعــاء و�سعدة كانــت ب�سفته ع�سو لالإغاثة ولي�ــس 

ب�سفته الر�سمية كع�سو للربملان اأو اأن توجهاته متثل احلكومة الربيطانية.  
ل�ست بخبري عن اليمن

وبــداأ اأندرو ميت�ســل حديثــه يف الندوة قائاًل:  ل�ســت بخبري عــن اليمن ولكــن مهمتي تقت�سي 
فقط يف تقدمي امل�ســاعدات االإن�ســانية امللحة الأكرث من �ســبعة مليون جائع �سردتهم احلرب اليمنية 

الدائرة.  
واأ�ساف قائاًل: كما اأنني ال اأملك ع�ساه �ســحرية لتقدمي احللول ال�سريعة، واأن زيارته جاءت 
بعد التن�ســيق مع التحالف الذي تنتمي اإليه بريطانيا وبالت�ســاور مع ال�ســيد االآن دنكن �ســميث وزير 
التنمية الربيطاين وم�سئول ملف اليمن وبرعاية االأمم املتحدة، كما اأنه رافق هذه احلملة االإغاثة 

للتاأكد من اأن فلو�س دافعي ال�سرائب الربيطاين ت�سل اإىل حملها وللغر�س الذي ُجمعت له . 

زيارتي لليمن بصفة عضو اغاثة ومل تكن سهلة بل حمفوفة باملخاطر

ميتشل : اوافقك الرأي على االنفصال لكن باجللوس على الطاولة
الزيارة للتأكد ان ما يدفعه الربيطاني من ضرائب تصل إىل حملها

احلوثيون أكدوا لي وبشدة القبول حبل سياسي تقدمه بريطانيا 



PB
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تغطية خا�ص
وزير التنمية الدولية ال�ضابق وع�ضو الربملان الربيطاين يف ندوة بلندن : 

أن الحوثييــن أكــدوا لي وبشــدة 
بأن ســوف يقبلون بحل سياســي 
تقدمه بريطانيا تحت رعاية األمم 
المتحــدة وأننا نكن لبريطانيا كل 
والتقدير, وهــي فرصة  األحتــرام 
أن  البريطانيــة  الحكومــة  علــى 

تستغلها كما قال أندرو ميتشل. 
• أتعجــب كثيــرًا بــأن عبدربــه 
منصور هــادي هو الرئيس الوحيد 
في العالم يذهب في زيارة رسمية 

إلى بلده. 
• بــذل الحوثيون جهودًا مضنية 
بإستثباب األمن في صنعاء وقاموا 
بالحد من الفســاد فــي المناطق 

التي تقع تحت سيطرتهم. 
• ال يتلقى الحوثيون أي دعم من 

اإليرانيين. 
• علــى الســعودية ودول 
المشــكلة  حــل  التحالــف 
لــن  ألنهــم  بالحــوار 

االنتصار  يستطيعوا 
فرصة  وهي  بالحرب 
للســعوديين إلخراج 
أنفســهم مــن عنق 
هم  التــي  الزجاجــة 

متورطين فيها. 
ال أعــرف مــا هــو الحل 
السياســي ولكــن يجــب 

الحكومــة  علــى 
يين  د لســعو ا و
علــى  الجلــوس 
طاولــة الحــوار مــع 
الطــرف اآلخر, ولدى 

فــي  ســانحة  فرصــة  بريطانيــا 
المساهمة الفاعلة في هذا الحوار 

بشكل جدي. 
طــالب  أحــد  شــاهدت  لقــد   •
المــدارس فــي صعــدة وبيديــه 
شــظية من بقايا ســالح صنع في 

بريطانيا. 
• في حال وقفت الحرب ستتدخل 
بريطانيا وبقوة في موضوع الحوار 

السياسي. 

بع�س املداخالت على ع�سو 
الربملان ميت�سل ورده عليها:

أشــار رئيــس جمعيــة الصداقة 
البريطانيــة في مداخلته  اليمنية 
التي قــال فيهــا: "لقــد تعرضت 
عــدن للكثير من التدمير والحصار 
والقتل والتشــريد من قبل قوات 
صالــح والحوثييــن, وحاليــًا تعز 
تعانــي مــن الحصــار والدمار من 
قبلهم, لــذا يجب علــى بريطانيا 
واألمم المتحدة المساهمة الفاعلة 
في وقــف هــذه الحــرب المدمرة 

وبأسرع وقت ممكن. 
يــرد عليه عضو البرلمــان أندرو 
ميتشل: " بأن على األمم المتحدة 

إلغاء قرارها الســابق رقم )2216( 
وعلى بريطانيا التدخل بإستصدار 
القــرار  قــرار أممــي جديــد, ألن 
مجحف بحق صالح والحوثيين ولن 

يساهم بحل األزمة.
إذا أردنــا إيجــاد حــل سياســي 
للمشــكلة اليمنيــة فيجــب علينا 

البحث في جذورها
في مداخلة الســفير اليمني في 
بريطانيا الدكتور ياســين ســعيد 

نعمان والتي قال فيها:
" أحــب بأن أذكر عضــو البرلمان 
أندرو ميتشــل, حــول لقائي معه 
مباشــرة بعد عودته مــن صنعاء 
وقلت له حينها بأنك ال تســتطيع 
الوضــع  علــى  مســبقة  أحــكام 

السياســي برمتــه من خــالل لقاء 
طرف واحد في صنعاء واالســتماع 
إليــه ولكن يجــب عليــك مقابلة 
كافــة األطــراف السياســية فــي 
اليمن وبعده عليك أن تبني رأيك 

الحلول  وضــع  فــي  والمســاهمة 
لهــذه القضية الشــائكة, وانه إذا 
أردنا إيجاد حل سياســي للمشكلة 
اليمنيــة فيجب علينــا البحث في 

جذورها. 
وأضــاف الدكتور ياســين قائاًل: 
" يجب عليك أن تعــرف بأن قوات 
صالــح والحوثيين هــم من قاموا 
الســبب  هــي  وإيــران  بالحــرب 
الرئيســي فــي هــذه الحــرب من 
خالل تدخالتها الدائمة في شؤون 
البــالد, وأنكم في بريطانيا عندما 
تتغافلــون دور إيران فــي الحرب 
فــأن هــذا الشــئ خطاء وســوف 

تستمر المشكلة ولن تُحل. 
رد عضو البرلمــان على الدكتور 

ياســين قائــاًل: " الســفير يمثــل 
حكومة الشرعية ويبذل كل جهده 
وبعنايــة فائقة وبإقتــدار لعرض 
وجهة نظرها السياســية, وعندما 
قابلــت الســعوديين قلــت لهــم 

بأن الشــعب فــي اليمــن يعاني 
من مجاعة ولن تُحل المســألة إال 
بالجلــوس علــى طاولة الحــوار  و 
أؤكــد لكم بأنكم تفــوزوا بالحرب 
وعليكم القبــول بالحوار, وأضاف: 

" ويجــب علــى المجتمــع الدولي 
إيران كطرف واليجب إقفال  قبول 
البــاب أمامهم ألنهم جزء من هذا 

المجتمع.  
في مداخلة ألحــد أعضاء منظمة 

لإلغاثة  البريطانيــة  أوكســفهام 
يقول: "بأن السعوديين يرفضون 
إلى  المســاعدان اإلنسانية  إدخال 
الســيطرة  الحُديــدة بعد  مينــاء 
عليه قبل أيام, هل هناك أحد في 
الحكومة البريطانية يقول لنا شئ 

عن هذا الموضوع..؟!! 
رد عضو البرلمان عليه: الحكومة 
مشــغولة  حاليــًا  البريطانيــة 
بموضوع اســتفتاء الخروج من 
ولكني  األوروبيــة,  المجموعة 
سوف أبدل كل جهدي للحديث 
مــع الســعوديين والحكومــة 

البريطانية في هذا األمر.    
أحــد أعضــاء الجمعيــة اليمنية 
البريطانيــة وعضــو ســابق فــي 
مداخلته  في  البريطانية  الخارجية 
دائــم  حــل  "إليجــاد  قــال: 
اليمنيــة يكمن في  للمعضلة 
الشــمال  الجنوب عن  إنفصال 
وعلى الحوثيين وصالح القبول 

بهذا األمر. 
رد عضــو البرلمان عليــه: أتفق 
معــك تمامًا وانت محــق في ذلك 
ولكن يجب جلوس جميع األطراف 
علــى الطاولة والبــدء بالحوار من 
البدايــة, ألن هذا األمر لن يتحقق 

إال بالحوار. 
محافظــة  مــن  الشــباب  أحــد 
صعدة وأحد المعارضين لسياســة 
الحوثييــن ويقيم فــي لندن في 
مداخلتــه قــال لعضــو البرلمــان 
البريطانــي: " أنــت ذهبت صعدة 
وأســتمعت  الحوثييــن  وقابلــت 
لوجهة نظرهم, ولكنك هل قابلت 
مــن ســكان صعــدة المعارضين 
ال  والذيــن  الحوثــي  لسياســة 

يتفقون  معهم..؟!! 
وكان الرد عليه من أندرو ميتشل: 
"كنــت أعــرف ردور بعض األطراف 
مسبقًا الذين تعرضوا بالظلم من 
قبل قوات صالح ولكنك لست مجبر 
بأن تأخذ برأيــي حول ما قلته عن 
الحوثييــن أو صالــح ألنني ذهبت 
لتقديــم المســاعدات فقــط ولم 
العضو  ..)تهرب  أذهب كسياســي 
من إعطاء جواب مباشر حول سؤال 

الشاب من صعدة(.

لقائي بالرئي�س ال�سابق �سالح تخلل بدايته  تفخيم للذات ووجدت عقدة نف�سية تالزمه 

هادي الرئيس الوحيد يف العامل الذي يذهب يف زيارة رمسية إىل بلده

صعداوي معارض للحوثيني مقيم يف بريطانيا  حيرج الربملاني ميتشل

د. ياسني : قوات صاحل واحلوثيني قامت باحلرب وإيران هي السبب الرئيسي

قرار 2216 جمحف وعلى بريطانيا ان تسعى لقرار اممي جديد 
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تقريــر

وفي إطار تشجيع وحث المنظمات الدولية على 
تفعيل أنشــطتها في عدن زارت صحيفة عدن تايم 
مستوصف المنصورة الجراحي لتسليط الضوء على 
النشــاط الخدمي الذي يقدمه الفريق الطبي التابع 

للصليب األحمر الدولي وخرجت بالتقرير التالي.
 

عامني يف خدمة اجلرحى 
بدأ الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للصليب 
االحمر الدولي نشــاطه الخدمي في عدن منذ بداية 
الحرب االخيرة التي شــنتها المليشــيات على عدن 

والجنوب، ويقول د.أحمد بن حميد 
وهــو دكتــور جراحة يعمــل لدى 
الصليب االحمــر" عملنا في عدن 
بدأ منذ الحــرب األخيرة وتحديدا 
فــي مارس مــن العــام 2015م ، 
حيث كان طاقم العمل يداوم في 
التعليمي  مستشــفى الجمهورية 
ويقــدم خدماتــه لجرحــى الحرب 
المشــتعلة،  الجبهات  من مختلف 
وعقب ســيطرة مليشيات الحوثي 
وصالح على خور مكسر واقتحامها 
لمستشــفى الجمهورية وتحويله 
إلــى ثكنة عســكرية، قــال حميد 
أن عملهم تحول الى مســتوصف 
ذلك  ومنذ  الجراحــي  المنصــورة 
الحين مســتمرين فــي عملنا في 

هذا المستوصف.
وأضــاف د.أحمــد أن عملهم 
يأتي باشراف وادارة ودعم شامل 
من قبــل اللجنة الدولية للصليب 

األحمــر الدولي ، الى جانب التنســيق والتواصل مع 
الســلطة المحلية ومكتب الصحة في محافظة عدن 
الذين قدموا ويقدما لنا تسهيالت يشكرون عليها، 
وأشــاد د.أحمد بمســتوى التنســيق بينهم وبين 
الســلطة المحلية ومكتب الصحة شــاكرا لهم كل 

الجهود التي يبذلوا.

استقبال حاالت حرجة 
وبخصــوص الحــاالت التي يســتقبلها الفريق 
الطبــي التابع للصليب األحمر الدولي قال د.أحمد : 

"نستقبل الكثير من حاالت جرحى الحرب من مختلف 
الجبهات فــي كرش وباب المندب والمخا ويقومون 
بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم مجانا، مشيرا 
إلى أنهم يســتقبلون ايضا الجرحى المتأثرين من 
الحر وبعــض الحاالت الفقيرة التــي ال توجد لديها 

إمكانيات معالجة مريضها.
وفيمــا يخــص الصعوبــات التي تواجــه فريق 
العمل يقول د.أحمد : في السابق كانت هناك بعض 
الصعوبات التي واجهتهم أثناء العمل والتي تمثلت 
حينهــا باالدوية والمســتلزمات الطبيــة واألجهزة 
الخاصــة بالعمليات وأيضا نقص في الكادر الطبي، 
أمــا حاليا فال توجــد اي صعوبات تعترض ســير 
عملنــا وخدمتنــا للجرحى والمرضى تســير على 
أكمل وجــه، حيث تتوفر األدوية والمســتلزمات 

الطبية واألجهزة الجراحية.

خدمة جمانية  
عند زيارتنا للمركــز الجراحي في المنصورة 
الذي بــات هو المركــز الطبي لفريــق الصليب 
األحمر الدولي وبدأ لنا المركز يعج بالجرحى فيه 

وعند سؤالنا على طبيعة العمل.
واوضــح لنا د.أحمــد بن حميــد "ان العمل 
في المركز يســير بوتيرة عالية وانتظام للفريق 
الطبي على مدار الساعة بواقع ثالث فرق عملية 
)نوبات( على مــدى ثالث أيام  وكل فريق مكون 
من 47 شــخص، حيث يستمر الفريق الواحد في 

نوبته )24ساعة( ويأجز يومين.
ويقدم فريق الطبي التابعة للصليب األحمر 
الدولي خدماته لجرحى الحرب والمرضى اآلخرين 
بالمجان، حيــث يقوم الفريق بإجــراء العمليات 

الجراحيــة الكبرى والمتوســطة والصغرى، وتقديم 
الرعايــة الصحيــة للجرحــى والمرضــى، ومن بين 
العمليــات التي يجريهــا الفريق عمليات الكســور 

والجروح والحروق.
وبخصوص الطاقم الطبي وما إذا كان محلي أو 
اجنبــي يقول د.أحمد " في بدايــة االمر كان الكادر 
مختلط اجنبي ومحلي ومع اســتمرار العمل التحقت 
العديــد من الكوادر بالفريــق الطبي حتى بات هذا 
الفريــق حاليا بــكادر محلي متكامل مــن جراحين 
واطبــاء وممرضيــن، في حيــن هنــاك كادر أجنبي 
يقوم باالشــراف على عمل الفريق المحلي ويتفقد 

العمل بصورة شبهه يومية.
جهود كبرية 
 

جهود كبيرة وجبــارة يقدمهــا الفريق الطبي 
التابــع للصليب األحمــر الدولي فــي خدمة جرحى 
الحــرب ، حيث يقوم الفريق الطبي باجراء عدد كبير 
مــن العمليــات اليومية تعدد في عداد العشــرات، 
واوضــح د.أحمد ان عدد العمليات اليومية تقع بين 
8 -- 10 عمليات )كبرى ومتوســطة( في حين تصل 
العمليات الصغرى إلــى حوالي 20عملية في بعض 
االيام ، ويستفيد من هذه الخدمات المجانية اآلالف 

من الجرحى والمرضى.
منوهــا الــى هنــاك تواصــل مــع عــدد مــن 
المستشــفيات في عــدن ومنهــا الجمهورية وابن 
خلــدون والرازي وذلــك لنقل الحــاالت التي تحتاج 
لعمليــات المخ واالعصــاب واالوعيــة الدومية يتم 
تحويلهــا للعــالج فــي ،نظــرا لكــون االمكانيات 
والمســتلزمات واالجهزة المتوفرة لديهم ال تسمح 

الجراء مثل تلك العمليات.  

يرقــد الجريح )علي ثابت ســالم( وهو أحــد ابناء المخا، فــي مركز المنصورة 
الجراحــي لتلقي العالج من قبل فريق الصليــب األحمر الدولي، وبلهجته العامية 
التــي ال تختلف كثيرا عن اللهجة التهامية تحدث إلينا علي قائال: " نحن من ابناء 
قرية "الحالي" بالمخا وقريتنا تبعد مســافة ساعتين بالسيارة عن المخا، وكنا في 
طريقنا إلى السوق لبيع العجول "االبقار" وأثناء مرورنا بالقرب من المزارع  انفجر 

في السيارة التي نستغلها لغم ارضي زرعته المليشيات الحوثية.
ويواصل المخاوي سرد معاناته: اصابتي انا ورفيقي ، وعلى اثرها تم اسعافنا 
إلــى باب المندب ومن ثم الــى عدن واوصلونا الى هذا المستشــفى واجريت لنا 

عمليات جراحية ونحن كا تشوف اآلن ال نزال نتلقى العالج والرعاية.

وأضــاف الجريح انــه منذ اصابته كانت فــي تاريخ 7 فبرايــر، ومنذ وصولهم 
للمركــز في نفس اليــوم يتلقون العــالج والرعاية الصحيــة المتكاملة من قبل 
الفريــق الطبي التابع للهالل األحمر الدولــي مجانية ويحضون باهتمام من قبل 
الفريق الطبي، شاكرا لهم تلك الجهود الكبيرة التي يقدموها للناس المحتاجين 

والمعدمين الذين ال يقدروا على تحمل تكاليف العالج.
ويســتقبل المركز حاالت جرحى الحرب من جبهات: المخا وباب المندب وأيضا 
مــن أبين ومن الضالع ومن لحــج إلى جان الحاالت من عــدن، ترجمة لتوجههم 

للعمل حيادي وانساني وخدمتهم تقدم للكل دون تمييز.

م�ست�سفى املن�سورة اجلراحي انقذ االآالف من اجلرحى
قامــت اللجنــة الدولــة التابعــة لل�سليــب االحمر 
الــدويل علــى ان�ســاء م�ست�ســفى جراحــي متخ�س�س 
يف عــدن هــو امل�ست�ســفى االأول على م�ســتوى ال�ســرق 
االو�ســط.. حيــث مــن املتعــارف عليــه اأن ال�سليــب 
االأحمر الدويل يقوم ن�ســاطه على دعم امل�ست�سفيات 
الطبيــة يف مناطــق ال�ســراع واحلــرب، وهــي املــرة 
م�ست�ســفى  االأحمــر  ال�سليــب  يقيــم  التــي  االأوىل 
جراحــي متخ�س�س ويقوم بدعمه واالأ�ســراف عليه 

ب�سكل مبا�سر.
ومنذ بداية عدوان ملي�ســيات احلوثي و�سالح على 
عــدن واجلنوب، بــدا الفريق الطبي التابــع لل�سليب 
ن�ســاطه يف عــدن وحتديــدا يف م�ست�ســفى  االأحمــر 
اجلمهوريــة قبل اأن ينتقل اىل م�ســتو�سف املن�سورة 

اجلراحي ليكون مقره الدائم اإىل االن.

تقرير/ فتاح المحرمي

االأحمر الدويل جهود كبرية وعالج جماين منذ بدء احلرب

جريح 
لغم
 املخا
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��ستطالع

وألن الشعب اليمني هو المستهدف من الحرب 
الحوثية، فقد تعرض الصيادون لعمليات ابتزاز من 
جانب المتمردين الذين فرضوا رســومًا و»إتاوات«، 
ليضطــر الكثير مــن الصيادين إليقــاف قواربهم 
بعدما أصبحوا غير قادرين على مزاولة المهنة، بعد 
ارتفاع سعر الوقود وإتاوات الحوثيين وشح اإلنتاج، 
باإلضافة إلى األعاصير التي شــهدتها المحافظات 
الشــرقية والتي خلفــت دمــارًا كبيرًا فــي القطاع 

السمكي وفي معدات ووسائل الصيادين.

ثروة هائلة
ووفقــًا لتقرير رســمي صادر عــن وزارة الثروة 
الســمكية اليمنية، فإن الصادرات السمكية تشّكل 
مــوردًا مهما للدخــل القومي، وتمّثل في تســهيل 
إجــراءات التصدير وتنظيمها، لتحقــق نموًا مطردًا 
بفعــل آلية اقتصــاد الســوق وزيــادة الطلب على 
األسماك في األسواق الخارجية، حيث أنشئت العديد 
مــن الشــركات ومعامــل التحضير وفــق المعايير 

والشروط الدولية واألوروبية.
وتســعى وزارة الثروة الســمكية في اليمن إلى 
رفع قيمــة المنتجات الســمكية الموجهة للتصدير 
من خالل عملية التصنيع والتشجيع على فتح خطوط 
إنتاج ذات قيمة مضافة لتحقيــق النمو االقتصادي 
في القطاع الســمكي، حيث بلغ عدد مصانع تعليب 
األسماك 3 مصانع، فيما ارتفع عدد معامل التحضير 
إلــى 49 معماًل، منها 16 معمــاًل حاصاًل على الرقم 
األوروبي في معالجة وتحضير األســماك، معظمها 

توقفت حاليا.
ويشــير تقريــر وزارة الثروة الســمكية إلى أن 
االســتزراع الســمكي في اليمن يمثل أهمية كبيرة 

لعائداتــه االقتصادية وتخفيفه مــن الضغط على 
االصطياد البحري، وأنشــأت اليمــن في عام 2005 
مزرعة الستزراع الروبيان على سواحل البحر األحمر، 
تنتج سنويًا ما بين 600 إلى 800 طن من الروبيان 
الســاحلي يتم تصدير أغلبه إلى دول شــرق آســيا، 
وبلغــت عائــدات اليمن مــن الصادرات الســمكية 
300 مليون دوالر، كما يوفر القطاع الســمكي أكثر 
من 70 ألف فرصة عمل فــي مجال الصيد و30 ألفًا 
فــي مجال الصناعات الســمكية واألنشــطة األخرى 

المرتبطة بالقطاع السمكي.
وتمتلك الجمهورية اليمنية شــريطًا ســاحليًا 
يبلغ طوله أكثر من 2000 كم، وهو غني باألسماك 
واألحياء البحريــة، إضافة إلــى 182 جزيرة أهمها: 
جزيــرة كمــران وزقــر وحنيــش الكبــرى وحنيش 
الصغــرى فــي البحر األحمــر، وجزر ســقطرى وعبد 

الكوري ودرســة وسمحة في بحر 
العرب.

اإلقليمية  الميــاه  وتحــوي 
اليمنيــة أكثر من 350 نوعًا من 
األسماك واألحياء، وتتراوح نسبة 
مســاهمة قطــاع األســماك في 

الناتج المحلي ما بين )1-2(%.

400 الف طن سنويا

كمــا يعــد قطاع األســماك 
مصــدرًا أساســيًا لخلــق عوائد 
الصــادرات، علــى الرغــم مــن 
أن المخــزون الســمكي يســمح 
 -400 350 باصطياد أكثر مــن 
ألف طــن ســنويًا دون أن يتأثر 

المخــزون، لكــن حجم ما يتــم اصطيــاده محدود، 
ومســاهمة القطــاع فــي الناتج المحلــي اإلجمالي 
ضئيلة لعدم اســتخدام الوسائل الحديثة بعمليات 

الصيد.
وأكــد وزيــر الثــروة الســمكية اليمنــي فهد 
ســليم كفاين، ضلوع إيران في تهريب السالح إلى 
الميليشــيات االنقالبية، وقال إن النظام اإليراني ال 
يزال يؤكد نواياه الخبيثة والشريرة تجاه المنطقة، 
بتكريس عمليات تهريب األســلحة، واقتحام المياه 
اإلقليمية لممارســة الصيد غير المشــروع وتجريف 
الثروة الســمكية، وهو ما أدى إلى آثار خطيرة على 
االقتصاد اليمني، وقد نجحت السلطات اليمنية في 

ضبط عدد من البحارة اإليرانيين.
وأشــاد كفاين بالدور اإلماراتي الكبير في دعم 
تنمية الثروة الســمكية اليمنيــة، وقال إن اإلمارات 

تتولى إقامة مشــاريع تنموية خاصة، وخالل زيارته 
مؤخــرًا لإلمــارات لمــس مــدى االهتمــام الكبير 
بمســاعدة ودعم محافظة أرخبيل سقطرى في عدة 
مجــاالت أهمها التعليــم والصحة وإعــادة اإلعمار، 
وهناك أيضًا توجه قادم لتنفيذ مشــاريع قادمة في 
هــذه المحافظــة وتحديدا في مجال دعــم القطاع 

السمكي.

40 قاربا لسقطرى

وقــال إن مؤسســة خليفة بن زايــد آل نهيان 
لألعمال اإلنســانية قدمت 40 قاربــًا مع محركاتها 
لصيادي أرخبيل ســقطرى الذين فقــدوا قواربهم 
بفعــل إعصــاري تشــاباال وميــج ضمــن جهودها 
اإلغاثيــة، وتبنــت المؤسســة مشــروع بنــاء 100 
منــزل للمتضررين فــي مختلف مناطــق األرخبيل، 
واســتقبل مطار ســقطرى طائرات شــحن إماراتية 
محملة بالمســاعدات الغذائية واألدوية والمعدات 
المختلفــة، وغيرهــا مــن االحتياجات اإلنســانية، 
كما أبدت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية اســتجابة 
إنســانية بتقديم مزيد من المساعدات للصيادين 
المتأثريــن مــن األحداث فــي عدة مدن ســاحلية 
محررة. وحول مصير العملية السياسية في اليمن، 
أكــد كفاين أنــه مــن الصعوبة التوصــل إلى حل 
سياســي، في ظل اســتقواء الميليشيات االنقالبية 
بالســالح، ودعا الحوثيين إلى إدراك أن السالح لن 
يحل األزمة اليمنية، واإلدارة التي اختارها الشــعب 
اليمني لن تتهاون في حقه، ولن تفرط 

يوما في االلتزام بالمرجعيات الثالث.
وتوقع وزير الثروة السمكية، قرب 
اســتعادة الجيش الوطنــي للعاصمة 
صنعــاء، مؤكــدًا أن قــوات الشــرعية 
على أبواب صنعاء، وشــدد على ضرورة 
عودة االستقرار المعيشي واالقتصادي 

واألمني في البالد.
وأكــد كفايــن حــرص الحكومــة 
الســمكية  الثــروة  ووزارة  اليمنيــة 
الستعادة  السمكي  بالقطاع  للنهوض 
وتلتزم  المرموقــة،  ومكانتــه  عافيته 
الــوزارة بتحســين مســتوى معيشــة 
القطــاع  أداء  وتطويــر  الصياديــن، 
السمكي، وحل مشاكلهم وتعويضهم 

عن خسائرهم جراء األعاصير.

وزير االأ�سماك: املتمردون فر�سوا »اإتاوات« على ال�سيادين وا�ستغلوا قواربهم يف تهريب ال�سالح

م�ساريع اإماراتية لتنمية القطاع ال�سمكي

حتتــل �ســادرات اليمــن مــن االأ�ســماك املرتبة الثانيــة بعــد �سادراتها النفطيــة، حيث ت�ســدر اليمن االأ�ســماك اإىل 50 
دولــة اآ�ســيوية واأفريقية واأوروبية، منها 12 دولة عربية بن�ســبة 58% من ال�سادرات، تاأتــي يف مقدمتها اململكة العربية 
ال�سعودية وم�سر وعمان، ولكن هذا القطاع احليوي الذي كان يتميز به اليمن مل ي�سلم من املخططات االإيرانية احلوثية، 
التي و�سعت خطة ممنهجة الحتالل اليمن وتدمريه، فاأ�سبح هناك اأكرث من 113 �ســفينة اأجنبية وعدد غري معروف من 

ال�سفن غري امل�سرح لها بال�سيد ت�ستغل املخزون ال�سمكي، وتتبع اأ�ساليب �سيد تهدد جتريف الرثوة ال�سمكية اليمنية.

تقرير - رعد الريمي
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كتابات

ت�ساوؤالت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية االأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�سعارها

 وســكتنا عن هذه الحقوق المكتســبة، من 
رواتب ورتــب وترقيات، وتحملنــا بكبر وبعزة 
وشــموخ وأنفــة، وبتضحية وفدائيــة، حتى ال 
تضيــع حقوقنــا السياســية العامــة، وتضيع 
قضيتنــا الوطنيــة العادلــة )قضيــة شــعب 
الجنوب( فــي مطالبنا بعودة حقوقنا الخاصة، 
ولهذا رفضنا المســاومة بالتنازل عن مبادئنا 
وقضيتنــا الوطنيــة مقابــل عــودة حقوقنــا 
الخاصــة برغم أنهــا مســتحقة وملزمة على 
نظام المخلوع )عفاش( وال يحق له ان يمنعها 

عنا، ألنها حقوق إنساني ووطنية تفرضها كل 
الشــرائع السماوية، والوضعية، اال أنه أتخذها 

- بأحقر أسلوب عرفه التاريخ - ليحاربنا بها.
واليــوم لــم نســتعيد حقوقنا مــن رواتبنا 
لألشــهر الحاليــة، وال تعويضا عن الســنين 
الســابقة التــي نهبوا فيهــا رواتبنــا لعقود 
مضت، وال تم إعادة مســتحقاتنا، من الدرجات 
الوظيفيــة، وال ترقياتنــا العســكرية، وال تم 
حتى مساواتنا مع من يتم - حاليًا - ترفيعهم 

بالترقيات بغير أستحقاق. !!

ونحــن نشــاهد بــأم أعيننا اليوم، نشــاهد 
كيف تمنح الرتب العالية والمناصب الرفيعة، 
المجزية،  والعطايــا  واألمتيــازات  والرواتــب 
لناس ليس لهم عالقة بالجيش وال لهم عالقة 
باألمــن، وال لهم عالقة بالوظيفة الرســمية، 
ولكــن فقــط لكســب والءاتهــم كـ)عمالء أو 
مرتزقة(..؟!! وهذا النمط في التعامل يذكرنا 
بأســاليب زعماء العصابــات، وليس له عالقة 
بمــا هو متعارف عليه في نظم )الدولة( ال من 

قريبًا وال من بعيد.

فــال غرابة لــو تداعــى الكثير مــن الضباط 
واالفــراد العســكريين في الجيــش واألمن، 
والدوبلوماســيين  المدنيــة  والكــوادر 
المقصيين والمهمشــين، وهم رجال الواجب 
الوطنــي العســكري والمدني، ليثــوروا طلبًا 
لمســتحقاتهم من رواتب وترقيات ومناصب 
ووظائف، والتي حرموا منها في عهد المخلوع 
)عفــاش( ومعهــم الــف حــق بأنتزاعها من 

المستبدين والمانعين وصولها اليهم .

 منا كثري ممن خرجنا ثائرين يف وجه المحتل الغازي كمتقاعدين عسكريني وأمنيني وكموظفني مدنيني جنوبيني منذ إنطالق ثورة اجلنوب )احلراك اجلنويب السلمي( يف عام 2007م 
والبعض منذ الغزو واالجتياح يف 1994م وفقدنا بسبب ثورتنا الوطنية حقوقنا الشخصية اخلاصة .

ثورة املستحقات لرجال الواجب 
بقلم أحمد الربيزي 

جديــد  مــن  تنتفــض  عــدن 
أبناءهــا  خطــوات  إيقــاع  علــى 
اليوم  خرجوا  الذين  العسكريين 
ليعلنوا رفضهم لكل الممارسات 
الســيئة التي فرضت عليهم من 
قبل األطراف التي تشــكلت بعد 
معركــة مــارس 2015م والتــي 
شــكلت  امتدادا للمحتل الجاثم 
على صدر الجنــوب منذ أكثر من 

ربع قرن من الزمان ...
حكــم  ثقافــة  حاملــوا  أخطــأ 
المخلــوع صالح التــي تقوم على 
سياسة شــراء الذمم  مرتين مرة 
تحت ظالل المخلوع وأخرى تحت 
ظالل أتباعه مــن حكام المبادرة 
، وبذلــك أثبتــوا أن  الخليجيــة 
مراجعة  إلــى  يحتــاج  إيمانهــم 
ذاتية مــن قبلهــم ألن المؤمن 
اليلــدغ من جحــر مرتيــن وهم 
اليــوم على أعتــاب لدغة جديدة 
ستنهي غرورهم وعبثهم بشعب 

الجنوب بإذن اهلل !!!

المدنية  القــوى  تجمــع  رئيس 
الجنوبية .       

أستشــهاد  فــي  الخســارة  حجــم  كان  واذا 
أبطالنا األماجد أحمد ســيف وقبله بأيام اللواء 
عمرالصبيحــي . واللــوء محافــظ عــدن جعفر 
محمــد ســعد   واللــواء وعبدربه األســرائيلي  
واللــواء الركن ســالم قطــن  عليهــم جميعا 
وكل الشــهداء تحية وســالما وحقيقة نشــعر 
ان المدرســة العســكرية الوطنية  التي أنجبت 
تلك الهامات جديرة بالفخر واالعتزاز والســمو 
وتعكس عظمة المفاهيم والتقاليد العسكرية 
والمهنية واألســرية التي نهلــوا منها وتربوا  
وعاشــواعليها - الســيما- وقد عرفنا وعايشنا 
ماســطره شــهدائنا العظام  مــن مآثر جديرة 
بالدراســة والتوثيــق واألهتمام ليــزدان بها 

تاريخ الشــرف العســكري والوطنــي في أنصع 
وأروع صفحاته .

كلما أتمناه وأرجــوه ان يتولى ثلة من خبراء 
عســكريين  وأكاديمييــن   االضطالع بمهمة  
تنــاول التاريــخ الحياتي العســكري والنضالي 
الحافل لمثل هوالء الرجال  األبطال لنجعل من 
خبراتهم ومهاراتهم وانجازاتهم منارا ألجيالنا 

الحاضرة والقادمة.
فــكل أمة أوشــعب حي لن تذهــب تضحياته 
ونضاالته سدى طالما كان مهتما بتاريخ  رجاله 
ورمــوزه وقياداتــه  من أمثال هــوالء وغيرهم 

الكثيرون . 
أجــزم قاطعــا أن هذا العمــل العظيم كفيل 

بلجم أي هفــوات أونتوءات قدتبرز هنا أوهناك 
فرضتها ظروف الحال . كم تمنيت على شهيدنا 
البطــل وهو حي ير ق أللواء أحمد ســيف رحمه 
اهلل أن يدون مذكراته كما هم  رفاقه من قبله 
. ومع كل ذلك أبت الظروف التي نعلمها جميعا 

فكانت أرادة اهلل سباقة  .  
ختامــا أعتقــد أن االضطالع بشــرف المهمة  
وانجازهــا خيــر مايمكــن عملــه شــريطة ان 
يتصــف عمل جليل كهذا  بمتطلبات المنهجية 
األكاديميــة الدقيقــة بما يليــق بمكانة هذه 
الكوكبــة المتألألة والفذة فــي وجدان وقلوب 

شعبنا الجنوبي العظيم.

وتحصينــه من جميع مســببات الشــتات والتمزق 
ليعود كتلــة صلبة متوحدة تؤســس لكيان يتمتع 
بصحة كافية لعبور مختلف التحديات وتمتد اذرعته 
االمنيــة والخدمية واالداريــة والتوعوية الخ لتنظم 

حركة الحياة بالعاصمة.
وربمــا كان التناغــم الملحوظ بين ســلطة عدن 
والتحالــف العربــي هــو العامل االكبر فــي تحقيق 

نقالت نوعية ومضطردة في هذا المسار. 
يدرك المراقب الحصيف ان الموقع والظرف البالغ 
االهمية والدقة الــذي يقف فيه المحافظ عيدروس 
الزبيدي لم يســبق ان وقع فيه شخص اخر ويمكن 
ايضــا للمراقب ان يعترف بــان المحافظ كان رجل 
مرحلة بحق حمل المسؤولية بجدارة وهاهو يعطي 
البراهين المتتالية على ان عدن تمتلك القدرة على 
تجاوز مراحــل الخطر واالنطالق الــى فضاء مختلف 
تماما لتســتعيد القها ورونقها المعتاد ان لم يكن 

افضل 
كان رئيــس الجمهورية على قدر كاف من االدراك 

لخطورة المرحلة حين اســند المهمة للواء الزبيدي 
بعــد استشــهاد اللــواء البطل جعفر محمد ســعد 
واعطاه الثقــة الكاملة لقيادة ســفينة عدن الى بر 

االمان .
لســبر اغوار منهجيــة القائد عيــدروس الزبيدي 
البد مــن االعتــراف بخصوصية واختــالف المرحلة 
وحالــة التشــابك والتعقيــد التي تشــهدها الحالة 
السياســية دوليــا واقليميــا والتي القــت بظاللها 
بصورة الينكرها احد على المستوى المحلي فقواعد 
اللعبة تضعها االطراف القوية في المشهد والصراع 
في المنطقة دخل في تحالفات اســتثنائية في ظل 
الرغبــة لدى بعض الدول كايــران التهام المنطقة 
برمتها بعد ان كشــفت وجهها بســفور في اليمن 
في ظل دعمها الالمحدود لمليشيات الحوثي صالح 
االنقالبيــة هذا ماجعــل الزبيدي يرســل كثير من 
االشــارات الى ضرورة التنبه لهذا االمر الخطير وهو 
ما اســتدعى زيادة التنسيق مع االشقاء في التحالف 
وخاصة االمارات والسعودية ولعل الملف اآلني الذي 

يجــب ان يتم انجازه وتعزيز التحالفات لكبح جماحه 
هــو ملف تغلغــل التنظيمات االرهابيــة المتطرفة 
والتي تم دحر خطورتها في العاصمة عدن بشــكل 
قياســي اال ان تجفيف منابعها الفكرية والعسكرية 
يســتدعي مزيد من العمل لتصفية اوكارها بشكل 
جذري ونهائي ..هذ الطرح مرتبط بنجاح التنســيق 
مع التحالف في تحقيق االمن واالســتقرار في ربوع 
عدن مما يعني ان اختالق اطراف اخرى وضع ابتزازي 
مقيت لتقدم نفسها لدى اطراف شقيقة او صديقة 
هي مزايدة تهدف الى اقالق حالة االســتقرار خاصة 
في ظل وجود مهام اخــرى يجب ان تنجزها وخاصة 
فيما يتعلق بالتقدم في جبهات القتال ضد االنقالب 
وعدم اخضــاع الحرب التي يخوضها االشــقاء لوقف 
التوغــل االيراني الهــداف حزبية صرفة فمشــروع 
عروبــي واضح يجب ان يكون في الحجم المناســب 
مــن ناحية التكتيــك والهدف بعيدا عــن الصغائر 
والمناكفات وهــو ماأكد عليه الزبيدي غير مرة منذ 

انطالق تدخل االشقاء في اليمن.

كوكبة ..
باســتهشاد اللــواء الركــن أمحدســيف نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة 
تكــون اخلــارة فادحــة ومؤلمــة أصابــة اجلميــع بالصدمــة المروعــة نظــرا 
لمكانــة الرجــل العظيمــة وقدراتــه المتمــزة يف القيــادة وادارة فنون احلرب 

وباعرتاف  وهشادة العدو قبل الصديق . 

المهــام اجلليلــة الــي اجنزهتــا الســلطة المحليــة للعاصمــة عــدن بقيــادة اللــواء عيــدروس الزبيــدي كان لهــا اكــر االثــر 
يف عــودة الــروح للمدينــة وابناءهــا واحيــاء االمــال الــي كادت تــذوي وتضمحــل يف عــودة احليــاة لطبيعهتــا ورغــم وجــود 
عراقيــل تظهــر بشــكل مفاجــيء كنتــاج المتعــاض قــوى قدميــة بقيــت عىل والءها المفرط الجهــزة صنعاء اال تراكمات 

ماجترتحه القيادة الطليعية للعاصمة ستمتد اجتماعيا جلهة تعزيز روابط النسيج االجتماعي .

ثــورة اجلنــوب مســتمرة وستســتمر 
بــإذن اللــه. ..ضبــاط اجليــش اجلنــويب 
يعلنــون  اليــوم  اجلنــوب  يف  واهلنــا 
للقايص والداين أن ثورهتم مســتمرة 
مــن  بســلوكيات  يقبلــوا  لــن  وأهنــم 
يــد العبــث بدمــاء الهشداء وانات  ير

اجلرحى ومعاناة الناس عامة. .

   أحمدبن يسلم 

ثورة اجلنوب 
مستمرة

     عبدالكريم سالم السعدي

عمار مثنى 

الزبيدي رجل املرحلة!
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منوعات

ثقافة

ت�ساوؤالت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية االأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�سعارها
اثرى ال�ساحة املكتبة املو�سيقية )احل�سرمية(.. 

كتب / غمدان الدقيمي
“مجبر أخــاك ال بطل”، بهذا المثل 
العربــي الشــهير، لخــص الفنــان 
التشــكيلي اليمني عدنــان جُمّن، 
قصة احترافه “الطبخ”، إلعالة أسرته، 
فــي ظــل تصاعــد وتيــرة الصراع 
الدامي الذي دفع بماليين الســكان 

في اليمن إلى دائرة الفقر المدقع.

1221 يؤملين
“نطبخ الطعام فــي منزلنا ونقوم 
بإيصاله إلى منــازل زبائننا”، يقول 
الفنان التشــكيلي الذي ينحدر من 
مدينــة عدن الجنوبيــة، ويقيم في 

العاصمة صنعاء.
أضــاف : “نفدت مدخراتنــا عندما 
طال أمــد الحرب الحاليــة، وخذلني 
الكثيــر في محنتي، ولم يكن أمامي 
إال أن أبــدأ أنا وزوجتــي قصة أخرى 
من قصــص كفاحنا الكثيــرة التي 

لطالما خضناها قبل ذلك”.
وال شــيء يحــز في نفــس عدنان 
جُمّــن، وهو أب لفتاتين، ســوى ما 
يــراه من إرهاق شــديد علــى وجه 
زوجتــه وهي تقــوم بإعــداد وطبخ 
تلك الوجبات التي تأخذ وقتًا طوياًل. 
“لقد كنت دائمًا المسؤول عن إعالة 
أســرتي قبــل نشــوب هــذه الحرب 

القذرة وهذا شيء يؤلمني كثيرًا”.

ويعتمد مشروع )أكل بيتنا( نظام 
الوجبــة الواحدة، حيــث أفاد جُمّن 
بأنه لديهــم قائمة “وجبات وأطباق 
عدنية”، يتم في كل يوم اعداد وجبة 
واحدة تختلــف عن وجبة اليوم التي 
ســبقها، وعلى الزبائــن طلبها قبل 

موعدها بـ 24 ساعة “حتى نستطيع 
شراء الكميات الالزمة لوجبات اليوم 
التالي بسبب رأس المال المحدود”.

الوجبــات  قائمــة  وتتضمــن 
)الزربيان( و)الكبســة( و)الصيادية( 
و)المطفاية(، وهــي طبخات عدنية 
شــهيرة عادة ما تشــتمل على األرز 
والبطاطــس والســمك أو اللحم أو 
الدجاج، وملحقات أخــرى من بينها 

المخلالت.

أسرة حمبة للفن
تشــكيلي،  كفنان  مهنتــه  وحول 
أكــد عدنــان جُمّن، الــذي يمتلك 
قــدرة فائقــة فــي رســم الوجــوه 
والمناظــر العامــة تضاهي الصورة 
الفوتوغرافيــة، أنه مــا زال يمارس 
الرسم كلما سنح له الوقت في ذلك.
أتعلــم  أن  قبــل  أرســم  “بــدأت 
الكتابة! منذ طفولتي لم أكن أفارق 
أقالمــي وكراســة الرســم. رافقني 
الرسم كل منحنيات حياتي وما زال 
شغفي الكبير الذي يجعلني أتمسك 

بهذه الحياة!”، يقــول الفنان البارز 
الحاصل على دبلــوم تدريس فنون 

تشكيلية منذ عام 1980.
وينتمــي عدنان جُمّن إلى أســرة 
عدنية محبــة للفن، حيث كان أخوه 
األكبر شــكيب )توفي عــام 1990(، 
موسيقيًا ورســامًا بارعًا، فيما أخوه 
اآلخر عــارف عازفًا محترفــًا على آلة 

)الكمان(.
ويؤكــد الفنان الذي بدأ مشــواره 
بداية  الكاريكاتيــر  برســم  الفنــي 
وســام  علــى  وحــاز  الســبعينيات، 
التفوق العلمي، بأنه لم يراهن قط 
على اهتمام الدولة به أو بموهبته.

“كنت دائمــا أعول علــى جهودي 
الخاصة لتسويق موهبتي بعيدًا عن 
الفســاد المالي واألخالقــي ألجهزة 
الدولــة التــي كانــت ال توظــف إال 

الفاشلين والفاسدين!”.
لكنه أشــار إلــى أن احواله تغيرت 
كثيــرًا عقب اندالع الحــرب األخيرة، 
بســبب هجــرة األجانب مــن اليمن 
لوحاتــه،  يقتنــون  كانــوا  الذيــن 
كرســام  أعمالــه  حجــم  وانحســار 
توعوي ومصمم غرافيك للمنظمات 

الدولية.
يتابع “لجأنا لمشــروع )أكل بيتنا( 
النفقــات  النخفــاض  البيــت  مــن 
التشغيلية ورأسماله المتواضع )أقل 

من 60 دوالر أميركي(”.
ومع ذلك يقول إن فكرة المشروع 
لم تكن جديدة بالنسبة له ولزوجته 
“كنا ننوي قبل اندالع الحرب افتتاح 
مطعم لــألكالت العدنية نقدم فيه 
طعاما منزليــا نظيفا وتشــيع فيه 
أجواء عدن، الحافلة بالتعايش وحب 

الجميع”.

دهشة
حققهــا  التــي  النتائــج  وبشــأن 
البداية  المشــروع قال جُمّن، “في 
تباينت ردود األفعال، لكن ســرعان 
ما بدأت جودة الطعام تفرض واقعًا 
جديدًا في الشــارع، وتحولت نظرات 
الشفقة إلى إعجاب وتشجيع. الواقع 

لقينا إقبااًل واسعًا”.
وذكــر أن العائق الوحيــد يتمثل 
في البحث عن رأسمال متواضع كل 

يوم.
“كل ما نحصــل عليه هو مصروف 
يومنــا فقــط، وهــذا إنجــاز كبيــر 
فــي وقــت عصيــب كهــذا”، يقول 
عدنان جُمّن، الــذي يصفه الكاتب 
المتخصــص  اليمنــي  الصحافــي 
بالشــؤون الثقافية أحمــد األغبري، 
بأنه أحــد أبرز فناني جيل الوســط 
التشــكيلي  الفن  الواقعييــن فــي 

اليمني.
وأضــاف األغبــري، لموقــع )إرفــع 
صوتــك(، “لقد أدهشــني جــدًا في 
إصراره بــأن يظل منتصــرًا للحياة 

حتى في ظروفها الصعبة”.

انتصار للفن
ورأى األغبري أن جُمّن، بمشروعه 
)أكل بيتنــا( “لم يتخل عــن إيمانه 
بتجربتــه  عالقتــه  فــي  بالحيــاة 
االبداعية وهو ما ألتزمه أيضًا عندما 
قرر ممارسة عمل آخر.. هذا التحول 
بشــكل عام له جوهر إنســاني وآخر 

ابداعي”.
وأكد أنه “لم يستســلم أو ينكسر 
للظروف الســيئة.. هذا الرجل دائمًا 
للفــن  واالنتصــار  النجــاح  يصنــع 

واإلبداع”.

باريس / خاص

بدعوة خاصة من ســفير اليمن 
ريــاض  الدكتــور  فرنســا  فــي 
ياســين, قــام الباحــث والكاتب 
المتخصص بتاريــخ عدن الزميل 
بالل غالم حســين فــي أول زيارة 
له إلى عاصمة النور باريس إللقاء 
محاضرة خاصــة بعنوان )العالقة 
التاريخيــة بيــن عدن وفرنســا( 
وذلــك يــوم الجمعــة الماضيــة 
الموافــق 3 مــارس 2017م فــي 
قاعــة عدن في الســفارة اليمنية 
في فرنســا.  وقد حضر جمع غفير 

من الحضور المميز وفي مقدمتهم 
الســفير الدكتــور رياض ياســين ورئيس معهد 
العالــم العربي فــي فرنســا الدكتــور الزهراني 

وبعض الفرنسيين المهتمين بشأن عدن.
وقبل بدء المحاضرة القى السفير رياض ياسين 
أســتهلها بالترحيب بالحضور وأعطى لهم فكرة 
عن تأســيس قاعة عــدن التــي قــام بافتتاحها 
ورمزيتهــا بالنســبة لتضحيــات أبنــاء عدن في 
التصــدي لعصابــات صالــح والحوثــي اإلجرامية 
وكونهــا صــارت عاصمــة الشــرعية فــي الوقت 
الحاضر.  وبعد كلمة الســفير قــام مقدم الندوة 
بتعريــف الحضــور وإعطائهم نبذة عــن الباحث 
الزميــل بالل غالم حســين وعن ما قــام به من 
أبحاث وجهود في البحث والتنقيب عن تاريخ عدن 
والجنوب بشــكل عام والكتب التي قام بإصدارها 
والتي عرفت الكثيرين عــن تاريخ عدن المطمور 

والذي ُغيب عن الكثيرين.
وبعــد الكلمات التــي ُألقيت فــي بداية الحفل 
الثقافــي الباريســي المميــز في ُأمســية خاصة 

تصدرتها عدن بدون منــازع, قام الباحث الزميل 
بالل غالم حســين بتقديم ورقتــه الخاصة وعرف 
فيهــا الحضــور الكريم عــن العالقــة التاريخية 
والثقافية المميزة التي ربطت عدن بفرنســا على 
مــدى قرون مرت بهــا تلك العالقــة, وأفرد بجزء 
خاص مــن هذه المحاضرة بمعلومات تاريخية لم 
يكــن الكثيرين على علم بها عن الرحالة واألدباء 
والكتــاب ورجــال األعمــال الفرنســيين الذيــن 
أرتبطــت أســمائهم بتاريــخ عدن هــذه المدينة 
التاريخيــة العريقة التي احتضنت في طياتها كل 
ألوان الطيف البشــري من كل ثقافــات وديانات 
العالم وشكلت منهم نسيجًا إجتماعيًا مميزًا قلما 
عرفت لــه المنطقة مثيل في تلك الحقبة الزمنية 

من تاريخها.
وبعــد انتهــاء المحاضــرة قدم الســفير رياض 
ياســين للباحــث بــالل غــالم شــهادة تقديرية 
لجهوده القيمة التي يبذلها للتعريف بتاريخ عدن 
من خالل أبحاثــه المميزة في هذا المضمار الذي 

افتقدته مدينة عدن وأبنائها.

كتب / وديد ملطوف 

ب  المعــروف  داوؤد  البحــري  المهنــدس 
"أبوعلــي" مواطــن عراقي مقيــم في عدن 
منذ فترة طويلة مديرية التواهي بالتحديد 
وانتقل للعيش إلــى مدينة انماء خالل فتره 
الحرب الماضية اثناء النــزوح الجماعي وهو 
متزوج من اسرة يمنية عريقة أبو علي يعمل 
في إحدى الشــركات المالحيــة الخاصة وهو 
انســان نبيل ذو أخالق يشــهد عليه كل من 

يلتقية ويتعرف عليه .
مــا ال يعلمــة الكثيــرون بــأن المهندس 
أبــو علــي هو من قــام بإصالح  ســاعة ) بج 
تيــل ( الصغــرى بالتواهي والتــي تقع على 
هضبة جبل البنجســار في مديرية التواهي 
بالعاصمــة عــدن مرتيــن األولى فــي عام 
2012م والثانية هذا العام حيث تم تدشين 
العمــل بهــا قبــل أيــام بحضــور كبير من 

السلطة المحلية واالعالمين والمهتمين .
أبو علي قام بإصالح هذه الســاعه بمبادرة 
طوعيــة منه دون انتظــار أي مردود مالي أو 
عيني مقابل اتعابة التي اســتغرقت وأخذت 
الكثير من وقته المزحوم بارتباطاتة األخرى 
ولكن حبة وعشــقة لهــذة المدينة والهلها 
التي عاش فيها ســنوات طويلــة والتي من 
شدة حبة لها لم يتركها أثناء الحرب فارا إلى 
بلدة العــراق رغم أن الظروف كانت تســمح 
له بالســفر كما فعل الكثيرون من مسؤلي 
الدولة تاركين خلفهم شــعب بأكمله ليلقى 
مصيــرة ولكنــة ظل فــي عدن وفيــا لهذه 
المدينة التي أعطاها واعطتة الكثير وبذلك 
جســد روح الوطنية واإلخــالص للوطن في 
ظل ظروف صعبة ليعيش مع أهلها مأســاة 
ومعانــاة الحرب كواحد من أهــل البلد وهو 

بالفعل منهم .
يقــول أبو علــي بأنه قام بإصالح الســاعه 
ابتغــاء لألجــر والثــواب مــن اهلل عزوجــل 
وخدمة للناس لمعرفة أوقات الصالة وقضاء 
أعمالهم واشــغالهم وتم اصالح 3 واجهات 
بتجميع عدة اجهزة قام بشرائها من السوق 
المحلية وصيانة الساعة التي تدمرت بشكل 
كبيــر ونهبت خــالل الحرب وتبقــى واجهة 
واحــد التعمل فــي انتظــار دعم لشــرائها 
وتكلــف حوالــي 12 الــف دوالر تقريبــا وقد 
تواصل مع الشــركة المصنعه االم في لندن 
بخصوص ذلك وشكر الفريق الذي عمل علئ 
االهتمام بصيانة المبنــى وعمل علئ عودة 
التيار الكهربائي وعمل بطاريات حال إنطفاء 

الكهرباء .
اخيرا قال أبوعلي بانه يشعر بسعادة بالغه 
وفرح غامــر تغمــر الناس في عــدن لعودة 

نشاط الساعه من جديد .
أحببت أن أقدم نبذة بسيطة عن ماقام بة 
هذا الرجل لكي النجحف بحق اآلخرين الذين 
مازالــت روح الوطنيــة متجســدة بأرواحهم 
بعيدا عن السياسة والنفاق والنهب والسلب

 شكرا شكرآ أبو علي 

هذا من أعاد تشغيل 
" بيج تيل " ! مجن .. فنان تشكيلي شهري : من الرسم إىل املطبخ 

خنبة فرنسية تستمع لباحث عدني يف ندوة حول العالقة التارخيية بني عدن وباريس

عدن تايم / خاص :

ناقش وزير الثقافة مروان دماج مع عدد 
من رواد المسرح بالعاصمة المؤقتة عدن 
أوضاع المســرح واالستعدادات إلحياء يوم 
المســرح العالمي والــذي يصادف 27 من 

الشهر الجاري.
وتعــرف دماج الى مــا آلت اليــه أوضاع 
خــالل  بعــدن  والمســرحيين  المســرح 
العشــرين ســنة الماضية التــي تدهورت 
فيها البنية التحتية للمسرح الذي يتجاوز 

عمره الـ 100 عام.
و أشــاد وزيــر الثقافــة بالــدور الريادي 
ومثقفيهــا  عــدن  لمدينــة  والثقافــي 
وفنانيهــا .. مؤكدا عــزم الحكومة العمل 
علــى اســتعادة الــدور الثقافــي والفني 
لعدن التي كانت الرائدة فيه على مستوى 

المنطقة.
وخــالل اللقاء جــرى تشــكيل لجنة من 
المســرحيين إلعــداد تصور إلحيــاء يوم 

المسرح العالمي.

إستعدادات يف عدن إلحياء 
يوم املسرح العاملي

املهندس داوؤد ابو علي
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

اأفقيًا :
1 -   اأجمل واروع �سواحل عدن ـ للتعريف 

2 -  حلقات حديدية مرابطة ـ يهتم 
3 -  اأحدالوالدين )م( ـ بيتي 

4 -  ال�ساق وال�سعب ـ وّدوا اأواأرادوا 
5 - �سمريمت�سل ـ ثلثا كلمة دام ـ ظلم وا�سطهاد 

6 -  املخا�سمات والعداوات ـ من ال�سفات 
الطاهرة)م( 

7 -  العا�سمة االقت�سادية والتجارية للمغرب 
ـ للنداء 

8 - بحر )م( ـ ابرز)مبعرثة( 
9 - لال�ستفهام ـ مت�سابهان ـ فاقدات الب�سر 

-10 للنهي ـ فاكهة حم�سية ـ من االنبياء 
-11  حافظات االأوراق ـ مادة عطرة يف الورد ـ 

مت�سابهان 
-12  عا�سمة فيتنام ـ كلمة اأ�سلها فار�سي وتعني 

احلرير 
-13   دفع ومنع وحامى عن ـ خرزة تعلق يف الرقبة 

منعا ًللعني ـ للنداء ـ نقي�س باطل )م( 
-14 اجادة ـ العي�س امل�سرك بني اأقوام اأودول ذات 

مبادئ ومفاهيم متباينة 
-15 مت�سابهة ـ حيوانات ركوب ـ نقي�س بنات .

 عموديًا :-
 1 - بلداأوروبي كان ي�سمى االندل�س ـ كثريالكالم  

2 -  مت�سابهان ـ للنهي ـ للنفي ـ مقطوع الطرف 
3 -  مابني �ساد�س وثامن ـ جلد ـ مفرد فنون ـ 

عبودية )م( 
4 -  قاعدة ـ للنهي ـ اأهم مايف بع�س االآالت 

املو�سيقية 
5 -  جواب م�ساأ لة ـ يحطمه ـ يتربك با�سم ويل 

انت�سب اإىل اليمن 
6 -  اأوماأت )م( ـ اأحد الوالدين 

7 -  للتعريف ـ انتفاخات 
8 -  مداد ـ مفرد نحل 

9 -  ج�سم �سماوي ـ للنداء ـ للتعريف
-10  زاد على ـ ت�سغريقبل 

-11  مو�سع يدا�س فيه القمح الإخراج �سنابله ـ 
رثاء امليت ـ اأجر�سهري 

-12  يفاجئ ـ حاال ً دون تاأخري ـ حرف جر 
-13  بعد ثالثة ـ من األقاب الذئب )م( ـ للعطف 

والتخيري 
-14  فاكهة حم�سية �سبيهة بالربتقال ـ حقيقة 

-15 خا�ستي ـ اأعمال ـ منجل لقطع احل�سي�س 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق
كو

سودو

     هــذه لعبة أصلهــا ياباني وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد 
طورها قاضٍ ســابق في هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشــارًا 

في العالم .
 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكون عبقريًا 
فــي الرياضيــات ، ويمكن البدء بحلهــا من أي خانــة بوضع الرقم 
المناســب  وتذكــر أن األرقــام التي تكتبهــا بداية تعتبــر مفاتيح 
تساعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشبكة من ) 9 - 1( 
بحيــث يجب أن يحتوي كل صف أفقــي وعمودي وكل مجموعة من 

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

إقليــم  صحافــة  حفــزت 
فريــق  الرياضيــة  كتالونيــا 
برشــلونة على تخطــي عقبة 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
اليــوم األربعاء، في إياب ثمن 
نهائي دوري األبطال األوروبي 
لكــرة القــدم، رغم خســارته 
القاسية في لقاء الذهاب خارج 

أرضه برباعية نظيفة.
وعــددت صحيفــة )مونــدو 
ديبورتيفــو( األســباب التــي 

تجعــل جماهير البارســا مؤمنة 
بإمكانية تحقيق فريقها لـ"انتفاضــة بطولية" على ملعبه 

كامب نو في معركة اليوم.
وذكــرت أن الفريق يســتعد للقاء األوروبي وقد اســتعاد 
الثقة بالنفــس والغزارة التهديفية، وهمــا األمران اللذان 
كانا يبدوان صعبا المنال قبل 3 أسابيع، عندما خسر البرسا 

برباعية يوم 14 فبراير الماضي.
وأضافــت أن برشــلونة حقق خــالل األســابيع الماضية 4 
انتصارات متتالية في الليجا، ليصعد للصدارة على حســاب 
غريمه التقليدي ريــال مدريد، الذي اليزال يتبقى له مباراة 
مؤجلة قد تعيده للصدارة، لكن البارســا أصبح يعتمد على 

نتائجه للفوز بالبطولة.
وفاز برشلونة منذ ذلك الحين على ليجانيس بصعوبة في 
كامــب نو 1-2 ، قبل أن يكرر نفس النتيجة لكن على ملعب 
أتلتيكو مدريد، وبعدها ســحق ســبورتنج خيخون 1-6 ثم 

سيلتا فيجو 0-5 على ملعبه.
وخالل تلك الجوالت سجل نجم البارسا، األرجنتيني ليونيل 
ميســي، 6 أهداف، ليعــزز صدارته لهدافي الليجا ولســباق 

الحذاء الذهبي، برصيد 23 هدفا.

وأشادت الصحيفة كذلك بارتفاع مستوى البرازيلي نيمار، 
الذي أحرز هدفين في آخر جولتين.

وأكدت أن جماهيــر البالوجرانا تؤمن أيضــا باالنتفاضة، 
وستمأل الكامب نو لمؤازرة الفريق.

من جانبها نشرت صحيفة )سبورت( الرياضية في صفحتها 
الرئيســية صورة لـ"البرغوث" وكتبت "مع ميســي كل شيء 

ممكن".
وأكدت أن ميســي يســتعد لمباراة بــي إس جي وهو في 
أفضل حاالته، مبرزة أن المهاجم األرجنتيني دائما ما يكون 

حاسما في مثل تلك الليالي.
كما أشــادت صحيفــة )مــاركا( المدريدية بأداء ميســي، 
وامتدحت معدله التهديفي الرائع هذا الموســم )سجل 38 

هدفا في 37 مباراة إضافة لصناعته لـ13 هدفا(.
وأضافــت أن ميســي ســاهم بأكثر من %40 مــن أهداف 

البارسا هذا الموسم، ليكون األكثر حسما في أوروبا.
ويحتاج برشلونة لمعجزة "غير منتظرة" أمام باريس سان 
جيرمان، كما أكد مدربــه، لويس إنريكي، الذي أعلن مؤخرا 
عن أن هذا الموسم سيكون األخير له مع الفريق الكتالوني.

عدن تايم / متابعات 
:

أعلــن االتحــاد األوروبــي 
لكرة القدم "يويفا" اإلثنين، 
علــى أن الحكــم األلمانــي، 
دينيز أيتكين، سيدير مباراة 
برشــلونة وســان جيرمــان 
اليــوم األربعــاء، فــي إياب 
ثمن نهائــي دوري األبطال، 

على ملعب كامب نو.
وبــدأ أيتكيــن، 39 عامًا، 
بالتشــامبيونز  التحكيــم 

ليج 2012، وأدار في الســابق مباراة لبرشــلونة في كامب نو 
بمرحلة المجموعــات بالبطولة موســم "2015-2014" أمام 

أبويل نيقوصيا القبرصي، التي فاز بها البرسا )1-0(.
وسيساعد أيتكين، في هذه المباراة، مواطناه جيدو كليفي، 

وماركــوس هاكــر، علمًا أن البرســا، 
ســيحاول االنتفاضــة لكــي يعــوض 
خســارته في لقــاء الذهــاب برباعية 

بيضاء.
وتواجه البرســا، والـ"بــي إس جي" 
فــي 10 مباريــات فــي الســابق، فاز 
الفريــق الكتالوني، بـ4 منها، وتعادل 
الفريقــان فــي ثــالث، وبلــغ رصيد 
برشلونة من األهداف فيها 16 مقابل 

15 للفريق الفرنسي.
أمــا مبــاراة بوروســيا دورتمونــد 
البرتغالــي، في  األلمانــي، وبنفيــكا 
اليــوم، فســيديرها اإلنجليزي  نفس 

مارتن اتكينسون.
كان لقاء الذهاب، انتهى بفوز بنفيكا في ملعبه بهدف دون 
رد، فيما سيحاول بوروســيا األربعاء، أن يتأهل لربع النهائي، 

خاصة وأن اللقاء يقام على ملعبه "سيجنال أيدونا بارك".

صحافة كتالونيا تنتظر انتفاضة بطولية من برشلونة بقيادة ميسي

تعرف على طاقم حتكيم مواجهة برشلونة وسان جريمان
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ريا�سة

عدن تايم / محمد فتحي :

في خطــوة رائعة قامــت اإلدارة الوحداوية 
النموذجية برئاســة الدكتور )وسام معاوية( 
عصر اليــوم الجمعة بتكريم العبــي فئاتها 
العمرية لكــرة القــدم المتفوقين دراســيا 
وعلميا بحضور مدير عام االتحادات واألندية 
فــي وزارة الشــباب والرياضة األســتاذة لؤي 
صبري و الشخصية االجتماعية األستاذ صالح 
الوالي و أولياء أمور الالعبين في إطار الحرص 
والتحفيــز لالعبــي المســتقبل فــي النادي 
الوحداوي الكبير لالســتمرار والمنافســة في 

المجال الدراســي واالهتمام بدراستهم ومستقبلهم العلمي 
إلــى جانــب تألقهم رياضيا بالمســتطيل األخضــر دفاعا عن 

ألوان ناديهم وحدة عدن .

وقــد كرمت اإلدارة الوحداوية الالعبين )احمد عبدالســالم( 
و )اشــرف فهمي( و )محمد العولقــي( و )مدار طالل( و )عارف 

خالد( و )عبداهلل هاني( و )جياب العاقل( .

عدن تايم / القاهرة/ فضل 
الجونة :

والرياضــة  الشــباب  وزيــر  افتتــح 
المصري المهنــدس خالد عبد العزيز 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وبحضــور 
اليمني نايف صالــح البكري، البطولة 
العربيــة الثانية للمالكمة للشــباب، 
والتــي يشــارك فيهــا 9 دول عربية 
)مصــر والجزائــر وتونــس والمغرب 
واألردن واليمــن وقطــر واإلمــارات( 
وتســتمر حتى يوم 8 مــارس الجاري 

بالمركز األولمبي في المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة .
وحقق الالعب نســيم حســن القاضي الفوز بالضربة القاضية بعد أن فاز على 
القطري عبداهلل المهدي في وزن  60 كجم، فيما خسر العبنا يوسف احمد يحيى 
امام المصري محمد فهمان وكان ندًا قويًا ولم ترهبه أهازيج الجمهور المصري 

وخسر بالنقاط في وزن 52 كجم.
وقد أشاد معالي الوزير نايف البكري وزير الشباب والرياضة بالمستوى الطيب 
والمتطــور الذي ظهر بــه العبي منتخبنا االبطال وهي مؤشــرات طيبة لتحقيق 
النتائــج االيجابيــة التي ترفع من رايــة الوطن في مثل هــذه المحافل العربية 

والدولية.
وقــد احتفل أعضاء البعثة و العبي المنتخــب بالفوز القوي الذي حققه الالعب 
نســيم حسن القاضي كما حيوا المســتوى الرائع الذي قدمه الالعب يوسف علي 

يحيى الذي كان ندًا قويًا لخصمه المصري الذي يقف خلفه جمهور كبير  .
رئيــس االتحاد اليمنــي للمالكمة  الكابتن رائد علي نعمــان تفاعل مع الفوز 
اليمني وقدم دعمًا ماديا لالعب البطل نســيم القاضي لرفع معنوياته وتشجيع 

لبقية الالعبين لتحقيق نتائج ايجابية في الجوالت القادمة للبطولة.
وقــد عبر الكابتن/ يقضان ثابت رئيس اتحــاد المالكمة بعدن ورئيس البعثة 
عن سعادته الكبيرة وامتنانه العظيم بالفوز المستحق الذي حققه الالعب نسيم 
القاضي على زميلــه القطري عبداهلل المهدي على الرغــم من فارق اإلمكانيات 
ولكــن بعزيمة وطمــوح أبطالنا ســوف تتحقق االنتصارات التــي تأتي في ضل 
جهود ودعم قيادة وزارة الشــباب والرياضة ممثاًل في الوزير نايف البكري الذي 
كان لحضــوره للبطولة األثر الطيــب في نفوس العبينا وأعضــاء  البعثة وهذا 
ليس بغريب علــى معالي الوزير نايف البكري الذي عرفنــاه بمواقفه الرياضية 

والوطنية.

عدن تايم / نجيب المحبوبي:

توج فريــق التالل لكرة الســلة بطاًل 
لبطولــة الشــهيد جعفر محمد ســعد 
لكــرة الســلة بعد فــوزه علــى فريق 
المينــاء بنتيجــة ) 45 / 41 ( في اللقاء 
الــذي احتضنــه ملعب نادي شمســان 
لكرة الســلة والحاضــن للبطولة الذي 
أقيمــت بدعــم ورعايــة معالــي وزير 
الشباب والرياضة نايف البكري واللواء 
عيــدروس الزبيدي محافــظ العاصمة 

عدن ونظمها اتحاد كرة السلة بعدن.
اللقاء الناري والذي شهد توثر وإثارة 
كبيرة من قبل طرفي اللقاء بالرغم من 
االســكور الضعيفة والــذي يعتبر اقل 

اسكور في البطولة.
الفترة االولى للقــاء انتهت بالتعادل 
بيــن الطرفيــن بنتيجــة ) 10 / 10 (، 
وفي الفترة الثانية للقاء استطاع أبناء 
صيرة من حسمه لصالحهم بنتيجة ) 9 
/ 6 ( كذلــك كانت الفترة الثالث والذي 
انتهت تاللية بنتيجة ) 15 / 13 (، وفي 
الفترة الرابعة واألخيرة اســتطاع أبناء 

الميناء من حسمه لصالحهم بنتيجة ) 
11 / 12 ( لكنــه لم يكن كافيًا لحســم 
اللقــاء لينتهــي اللقــاء بفــوز التالل 

بنتيجة ) 45 / 41 (.
أدار اللقــاء عدنــان جليــش وزاهــر 
أبو بكــر وأحمد فتحي وعادل حســن ) 
ميقاتي (، ونبيل سالم )مسجل ( وعمرو 

عبد اهلل مراقبًا للقاء.
في ختــام البطولة تــم تكريم فريق 
التالل بكأس المركز األول والميداليات 
بــكأس  المينــاء  وفريــق  الذهبيــة 
الفضية  والميداليــات  الثانــي  المركز 
وفريق شمســان صاحب المركز الثالث 
بالميداليات البرونزيــة وتكريم فريق 
الجــالء بــكأس الفريــق المثالــي في 
البطولــة كما تــم اختيار العــب فريق 
المينــاء رأفت أمير كأفضــل العب في 
البطولة، كما تم تكريم أندية الوسائل 
اإلعالمية الذي ساهمت بنجاح البطولة 
باإلضافــة لتكريم نادي شمســان على 
المســتضيفة للبطولــة وأندية التالل 
والجالء والميناء وتكريم مدربي الفرق 

المشاركة في البطولة .

نبيــل   / تايــم  عــدن 
ماطر :

االثنيــن  عصــر  اختتمــت 
منافســات بطولــة الفقيد امجد 
عبداهلل عوض لكرة القدم والتي 
تحمــل شــعار الحريــة للكابتن 
عالء بلعيدي ألعب نادي حســان 
و المنتخــب الوطني التي أقيمت 
إدارة  وتنظيــم  ورعايــة  بدعــم 
نادي حســان الرياضــي المباراة 

الختامية جمعت  نادي حســان  مع نظيرة 
نادي الهــالل على ارض ملعــب البلدية 
الترابي التابع لنادي حسان قدم الناديان 
منازلــة كروية تميزت بالــروح الرياضية 
العالية  والمنافســة الشــريفة وتشجيع 
للجماهيــر الغفيــرة حيــث ســطر فيها 
الناديان لوحات كرويــة اذهلت الجمهور 
الملعــب  البينيــة  الكــرات  بتناولهــم 
احتشــد بأعداد كبيرة جدًا من الجماهير 
كون مدينة زنجبــار و أبنائها من محبي 

المستديرة .

 وأسفر اللقاء الختامي بفوز العبي نادي 
الهــالل  بهــدف وحيد  هز شــباك مرمى 
حــارس نــادي حســان الحــارس / محمد 
الظبــي فــي الدقائــق األخيرة مــن زمن 
الشوط الثاني جاء بأقدام هداف البطولة 

زكريا مهيوب ألعب نادي الهالل.
وفي الختــام قــام رئيس نادي حســان 
حســين ناصــر عبــداهلل واحمــد الموقري 
رئيــس نــادي الهــالل ، وعبــداهلل عوض 
فرج والد الفقيــد و عبدالواحد عوض فرج 
نائــب مدير مكتب التربيــة بأبين ، ونائب 

رئيس النادي الكابتن علي عاشور 
احمد  الجميــل  الزمــن  والعبــي 
ناصــر العريس ، وعبداهلل مكيش 
وحســين غيرم وعثمــان خميس 
جــازع وعــوض حســن وحســين 
بامطيــرة مديــر مكتــب الثقافة 
بأبين و حسين نعوم مدير مكتب 
الشباب والرياضة بزنجبار ووجدي 
مهدي ومهدي شــميلة  بتكريم  
كابتــن نــادي الهــالل  بــكاس 
البطولــة وتكريم  كابتــن نادي 
حســان بكاس  الوصيف   و تحصل 
على جائــزة هداف البطولــة مهاجم نادي 
الهــالل الالعــب / زكريا مهيــوب  وجائزة 
أفضــل العب فــي البطولة نالهــا الالعب 

محمد عمر علوي مبلغ ألعب نادي حسان
أدار اللقــاء الطاقم التحكيمــي للمباراة 
الحكــم الســيد / علي عبود وســاعده في 
الخطــوط حكــم أول كمــال عبداللطيــف 
الفيش وحكم ثاني عمــار باعامر الملقب 
)كولينا( رابع نادر عبيد رزق راقب المباراة 

مختار عمر شيخ.

إدارة وحدة عدن تكرم العيب الفئات العمرية املتفوقني دراسيا

اهلالل بطل كأس بطولة الفقيد اجمد فرج الكروية ألندية أبني

التالل خيطف لقب بطولة الشهيد جعفر 
حممد سعد لكرة السلة

افتتاح البطولة العربية الثانية 
للشباب يف لعبة املالكمة

حتت �سعار احلرية للكابنت عالء بلعيدي

ن�سيم يفوز بال�سربة القا�سية 

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

أســتقبل رئيس الــوزراء الدكتور أحمد عبيــد بن دغر اليوم 
بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة وأعضاء نادي 
التــالل الرياضي يتقدمهم الكابتن حســين عمــار والكابتن 
عصام زيد، والكابتن ســعيد دعالة، والكابتن عدنان ســبوع، 

والكابتن عمر البارك.
وفي اللقاء الذي حضره وزيرا األشــغال العامة والطرق وحي 
أمان والســياحة محمد قباطي، جرى مناقشــة أنشطة النادي 
الرياضيــة والثقافية، واحتياجات النــادي لالرتقاء به وتطوير 

أدائه بما يلبي طموحات محبي ومشجعي النادي.
وقــال رئيــس الــوزراء " ان اليمن تعتــز بشــبابها وبنادي 
التالل الــذي يعد صرحًا رياضيًا كبيرا رفد المنتخبات الوطنية 
بمختلــف فئاتهــا بالنجوم الذين شــرفوا اليمــن في مختلف 

المحافل الدولية ".
وأضاف " نعتز بالتالل باعتباره أقدم ناد رياضي في الجزيرة 
العربية حيث تم تأسيســه عام 1905م كما نعتز بكافة أندية 
الوطــن كلهــا ، ولدينا فــي الحكومة توجه مســتقبلي لدعم 

أنشــطتها  وتطويــر 
الرياضي  المختلفــة 
وحــث  المنشــود".. 
علــى  مســئولية 
مواصلــة جهودهــم 

الرياضية والثقافية.
كمــا اســتمع إلــى 
أعضــاء  مالحظــات 
النادي وإدارته الذين 
عبــروا عن شــكرهم 
الكبيــر  وتقديرهــم 
رئيــس  لفخامــة 

الجمهوريــة ورئيس الوزراء لدعمهم األندية الرياضية وعودة 
نشاطها إلى ما كانت عليه في السابق.. مؤكدين انها ستظل 

محل تقدير لجماهير نادي التالل واألندية األخرى .
واســتعرض أعضــاء النــادي وإدارته أهم متطلبــات النادي 
والدعــم الالزم الــذي افتقدوه منذ انقالب ميليشــيا الحوثي 
وصالــح على الدولة وتدميرهم لألندية الرياضية ومنها نادي 
التالل.. آملين في دعم الحكومة للنادي، حتى يعود لممارسة 
نشــاطه الرياضــي والثقافــي ويتبــوأ مكانته بيــن أنصاره 

وجماهيره.
ووجه رئيس الوزراء بتعشيب ملعب الشهيد الحبيشي بحي 
كريتر، ليتمكن نادي التالل من ممارســة أنشــطته الرياضية 

وإخراج المقتحمين منه.
وأكد دعــم الحكومــة لجميع األندية وتشــجيع الشــباب و 
الرياضــة وحرص الحكومــة على إقامة األنشــطة في األندية 
الرياضية وإعادة الدوري والبطــوالت المختلفة واالبتعاد عما 
يخرج عدن من كونها المدينة الحضرية، المحبة لكل اليمنيين 
والمنفتحــة علــى روح العصــر.. معربًا عن أملة فــي أن تجد 
المدينة في الدولة االتحادية القادمة مكانتها التي تستحقها، 
وأن تحكــم بقوانيــن خاصة 
لمكانتهــا  بالنظــر  بهــا 

المتميزة.
وفــي ختــام اللقــاء ســلم 
درع  النــادي  وإدارة  أعضــاء 
الــوزراء  لرئيــس  تــذكاري 
ألنشــطة  لدعمــه  تكريمــا 

النادي وفعالياته.
حضــر اللقــاء أميــن عــام 
مجلس الوزراء حسين منصور 

وعدد من نجوم النادي.

رئيس الوزراء يستقبل قيادة وأعضاء نادي التالل
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ليها وهلا يف 
عيدها وحدها 

.. ما بقي عنوان 
الصرب واسم 

اجلمال إمراة !
عاجزة هي الكلمات وركيكة هي المفردات 
في القــدرة علــى التعبيــر عن المــراة --- 
كعنوان لحياة اإلنسان ورمزها المدهش --- 
وفقير جدا معجم المعاني الدالة على عظمة 
المراة ومكانتها ودورها الذي يتجاوز مكانة 
ودور الرجــل ) ابــن المراه بامتيــاز ( بكثير ؛ 
فكل الرجال قد خلقوا وســيخلقون من رحم 
إمــراة ؛ والمــراة الوحيدة هي ) حــواء ( التي 
خلقها اهلل من ضلع رجل ) ادم ( عليه السالم 
... فالحيــاة بمعنــى من المعانــي هي --- 
إمــراه --- وهي المنبع النقــي الذي يتدفق 
منــه نهر العطــاء والحنان الدائــم .. الغزير 
.. المتجــدد .. الخالــد .. الطاهــر .. الناعم .. 
والنها كل ذلك في حياتنا فال سبيل لنا نحن 
معشر الرجال --- بما فيهم كبيري الشنبات 
الذين يصدقون بان شــجاعة وكرامة الرجل 
في شــنبه --- إال اإلعتراف والتسليم بدورها 
وحقهــا علينــا وان ننحنــي وباجــالل امام 
عظمتها ؛ الن كل غرورنا وغطرستنا ال معنى 
لهــا حين نراهــا كما هي ال كمــا نريدها ان 
تكون ؛ ففي رقتها قوه وفي نعومتها صالبه 
وفي ضعفها شجاعه النملكها نحن ؛ فيكفي 
ان نتذكــر بانها حين تحمل في احشــائها ) 
إنسان ( يتخلق ويكبر في بطنها وتمده من 
روحها وجســدها بكل اســباب الحياة وحتى 
الوالدة المؤلمه ؛ لهي اكبر شــجاعة اليقوى 
عليها اشــجع الشــجعان منا .. وفــي يومها 
--- وكل االيــام ايامهــا --- نهديها اجمل 
مــا تكتنزه حدائق الدنيا من ازهار وورود ؛ ال 
لتفرح بها وتسعد ؛ بل لتشعر االزهار والورود 
بقيمتها ؛ فال قيمــة لها إال حين تكون بين 
يديها او في مجلســها ؛ وكذلك هو حال كل 
المعادن النفيســه من المــاز وزمرد وذهب 
ولؤلــؤ القيمة لهــا كذلك إال حيــن تضعها 
المراة على المكان المناســب من جســدها 
وتنال بذلك شرف االعتراف باهميتها ؛ ومن 
غيرذلك فهي مجــرد معادن الوزن لها .. لك 
ايتها المــراة كل االمنيــات النبيلة في يوم 
الثامــن من مارس --- يومــك العالمي --- 
وتذكــري ايتها المــراة الجنوبية و بكل فخر 
بــان ذلك اليوم كان يوم عطلة رســمية في 
) ج. ي. د.ش.( وذلك عرفانا بدورك ومكانتك 
الرفيعه ؛ فكيف ال وقد وصلت نســبة المراة 
حينها إلى اكثر من ثلــث القوى العاملة في 
الجمهورية وفي مختلف المؤسســات بما في 
ذلك الجيش والشرطة ؛ ووصلت نسبتها إلى 
عشــره بالمئه من عضوية مجلس الشــعب 
االعلــى قبــل أكثــر مــن ٣٠ عاما مــن هذا 
التاريــخ وهي النســبة التي لم تصــل إليها 
المــرأة العربية في أي برلمــان عربي إطالقا 
بــل وفي عدد مــن الــدول المتقدمة حينها 
؛ وإلــى رئاســة الدولــه --- عضويــة هيئة 
الرئاسه --- ونائبة وزير وقاضية محكمه هي 
االولى في تاريخ المنطقة العربيه ومديرعام 
وغيرهــا كثيــر ؛ فاجعلــي ايتهــا الجنوبية 
من تراثــك النضالــي المجيــد الممتد منذ 
إنطالقة ثورة ١٤ اكتوبــر الخالدة وماتالها 
من ســنوات الكفاح المســلح ضد اإلستعمار 
البريطانــي قبل اربعة خمســين عاما وحتى 
اليوم في ســاحات وميادين النصال السلمي 
الثــوري المتعدد األشــكال محطــة للوثوب 
نحو المســتقبل ؛ واهزمي كلما بداخلك من 
عوامــل الخــوف الكابحة لتقدمــك وواجهي 
وبشــجاعة كل مايضعــه المتخلفون إلعاقة 
إنطالقتــك الواثقة نحو عالم جديد يســوده 
العدل والحرية والكرامه .. ســينهزم الظالم 
والظالميــون حتمــا ؛ ولــن تغيــب شــمس 
حضورك المتوهج بالعلم والمعرفة واإلبداع 
المتعدد االشكال في ساحة الفعل وان خفت 
نوره إلى حين ؛ النك وببســاطة المراة التي 
أختبرتها الحياة وبكل قسوتها وهيأتها في 
أصعب الظروف لتأديــة مثل هذا الدور وكل 

عام و نساء كل الدنيا بألف خير .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

رئيسة سيدات االعمال يف عدن : 
مهرجان ومعارض وجوائز يف اليوم 

العاملي للمرأة
معروف سالم بامرحول

التلفزيــون(  )مجلــة  برنامــج 
كان بمثابــة الحاضنــة الفنيــة 
إذاعــة  لنجــوم  واإلبداعيــة 
والبرنامــج  عــدن،  وتلفزيــون 
حســب  وشــعبية  نجاحًا  األكثــر 
وبحــوث  إســتبيانات  نتائــج 
عديــده لقطاعــات واســعة من 
طويلة  لســنوات  المشــاهدين، 
ظلــت )مجلة التلفزيون( ســهرة 
لجميــع  اســبوعي  وملتقــى 
)األحد(  يوم  مســاء  المشاهدين 
ومن ابرز مقومــات نجاح برنامج 
الرعايــة  التلفزيــون(  )مجلــة 
الفاضلــة واإلهتمــام المتعاظم 
لــدن مؤسســها اإلعالمي  مــن 

الكبيــر اســتاذنا القديرالمرحوم علوي 
الســقاف، تغمــده اهللَّ بواســع رحمته 
ومغفرتــه ورضوانه، واســكنه فســيح 
جناتــه، الذي إســتطاع خلــق وتعميق 
وشائج الزمالة واألخوة الصادقه واأللفة 
والمحبــة النقيــة بين جميــع الزمالء 
والزميــالت مــن مذيعيــن ومذيعات 
ومخرجين، وفنيين متميزين من جميع 
التخصصــات الفنيــه والهندســيه في 
مختلف اقسام وإســتديوهات تلفزيون 
عــدن، وشــكلوا جميعًا فريقــًا إبداعيًا 

واحدًا، تمكن من بناء جســور التواصل 
المشــاهدين  فئــآت  بيــن  المتينــه 
والشاشــة الفضيــة لتلفزيــون عــدن 
وكان لي عظيم الشــرف عندما إختارني 
اســتاذي القدير علوي السقاف مساعدًا 
له ومشــاركًا في تقديم بعض الحلقات 
وبرفقتــه لنحو ثالثين عامــًا وتكليفي 
بمواصلة إعــداد البرنامج اثناء ســفره 
إلــى الخــارج في مهــام عمــل، ال ابالغ 
إذا قلــت ان برنامج )مجلــة التلفزيون( 
من البرامــج الناجحــه والمتميزه التي 
ســتظل محفورة فــي ذاكــرة ووجدان 

جمهــور كبير من النظــاره الذين 
برامج   بمتابعة ومشاهدة  إرتبطوا 
تلفزيون عــدن، وجيل من الزمالء 
والزميــالت األعزاء من اإلعالميين 
إذاعــة وتلفزيون  فــي  المبدعين 
الذيــن تربــوا وتتلمــذوا  عــدن، 
وصقلــت مهاراتهم وقدراتهم في 
إستيديو برنامج )مجلة التلفزيون( 
الثقافه والفــن واإلبداع  مدرســة 
والتميــز اإلعالمــي بــدون منازع، 

ومصنع إنتاج النجوم ...
)الصور/نخبــه من نجــوم إذاعة 
وتلفزيــون عــدن الذين شــكلوا 
فريقــًا ثالثيًا متميــزًا وناجحًا في 
تقديــم برنامج مجلــة التلفزيون 
لســنوات طويله/ الزميله العزيزه 
مديرعــام  واإلعالميــة  المذيعــة 
برامــج إذاعة عدن المرحومة األســتاذة 
نبيلــه حمود/الزميــل العزيــز المذيع 
محمدشــيخ/الزميلة العزيــزة المذيعة 
فوزيه عبدالقادر باســودان/ويبدو في 
اإلســتيديو الزميــل العزيــز المصــور 
اهللَّ  يســلم/حفظهم  ســعيد  المبــدع 
والعافية  الصحــة  بموفــور  ومتعهــم 

والسعادة والهناء والتوفيق والنجاح( .

* صحفي – مُعد ومقدم برامج –
عميد قناة عدن الفضائية

ال ينبغي ان يتم عزل كل ما يجري اليوم 
في الجنوب وعــدن على وجه الخصوص 
عــن  عبث وفســاد بعض المحســوبين 
علــى الشــرعية وركاكــة وهزالة وبؤس 
الصفات والمؤهالت للكثير من وزرائها 
وعــدم توفر الخبرة التــي تجعلهم وزراء 
في حكومــة حــرب وبــكل المقاييس ؛  
ناهيك عن حملة ) الشريحتين ( والبسي 
االقنعة السياســية الخادعة ؛  فهم اكبر 
من يعيق الدفع بعملية التحرير وإعادة 
المناطق المحررة ويتجاهلون  البناء في 
كل مــا يتم في مــارب مــن  ) تكوين ( 
لعاصمــة ) مؤقتة ( اخرى لتشــكل تواما 
مــع عاصمــة القبائل في صنعــاء ولمن 
يريــد ان يفهم فما عليــه إال فتح عينيه 
جيدا ليرى بوضوح إلى اين وكيف تســير 
االمور وبالتالي يحدد خطاه ويختار بوعي 
موقفه الذي ينتصر فيه لقضيته ووطنة 
ويعيد على ضؤ ذلك تقييم االمور وكما 
هي ال كما يســوقها غيره ممن يقفون 

على الضفة االخرى  ؟!!

عدن تايم/ عالء بدر

رعــى أ.د. علوي عمر مبلغ عميد كليــة اآلداب بجامعة عدن الطبق الخيري 
الذي أقامه منتدى نبض المستقبل في الكلية.

وقال األخ أصيل هاشــم الهاشــمي رئيــس المنتــدى: "إن فعالية الطبق 
الخيــري القت إقبال كبير من الزائرين ســواء كانوا من طالب الكلية أو من 
خارجها الذين جــاؤوا خصيصًا للمشــاركة بالطبق الخيــري"، مضيفا بأن 
الفعاليــة أقيمــت بهدف دعم الطــالب والطالبات المكفوفيــن وكذا لمن 
هــم غير قادرين على توفير المســتلزمات الجامعيــة والمتمثلة: )بالمقرر 

الدراسي، والبطاقة الجامعية، والمواصالت(.
وأشار رئيس منتدى نبض المســتقبل إلى أن الطبق الخيري كان متنوعا 

في األطباق الذي قدمه للزائرين مما جعله متميزا وجذابا وناجحا.

عدن تايم / خاص :

النواصري  الدكتــورة كلثــوم  قالت 
رئيســة ســيدات االعمال في الغرفة 
التجاريــة والصناعية ان اســتعدادت 
تجــري فــي عــدن لالحتفــال باليوم 

العالمي للمرأة 8 مارس . 
واضافــت د. النواصــري في تصريح 
خــاص ل " عــدن تايــم " ان اتحــاد 
سيقيم  الصغيرة  المشــاريع  مالكات 
مهرجانا بالمناســبة فــي حديقة فن 
ســيتي يوم االربعاء 8 مارس احتفاءا 

وابتهاجا بعيد المرأة العالمي
حيث ستقوم الناشــطات التجاريات 
بضائعهــن  بعــرض  الصغيــرات 
الجمهــور وذلك  ومنتجاتهــن علــى 
لالعــالن والدعاية والترويــج وتوزيع 
البرامج  البروشورات في حفل يتخلله 
وتوزيــع  والمســابقات  الترفيهيــة 

الجوائز ومفاجآت اخرى .
واوضحــت النواصــري فــي ســياق 
تصريحهــا ان الهــدف الحقيقي من 
هذا االحتفال هو التمكين االقتصادي 
المكافحــة  المــرأة  دعــم  و  للمــرأة 
وتشــجيع الناشطة التجارية الصغيرة 
علــى الكفــاح والعمل الشــريف من 
خــالل االعتمــاد على النفــس وعلى 
القــدرات الذاتية وذلــك للقضاء على 
البطالة ومحاربــة الفقر وعدم انتظار 

الوظيفة.
واشــادت النواصري بإدارة د حديقة 
فــن ســيتي وقالــت : لقــد اكرمتنا 

مشكورة باالستضافة المجانية.
واعلنــت ان مهرجــان يوم 8 مارس 
ســيلحقه بــدءا من يوم الســبت 11 
مــارس معارض تجاريــة في الحدائق 
العامــة فــي كل احيــاء مدينة عدن 
ان شــاء اهلل والدعوة مفتوحة لالســر 
وللعائالت للمشــاركة في المسابقات 

والحصول على الجوائز .
واعربــت د. كلثــوم النواصــري في 
ختــام تصريحها عن أملهــا ان يعم 
الســالم وان تغمر الفرحة وان تصبح 

االيام القادمة كلها اعياد وسالم

ذاكرة الزمن اجلميل "تلفزيون عدن"

جمرد لفت إنتباه وشحذ 
للذاكرة بدبوس اإليقاظ !! 

طبق خريي ملساعدة الطالب املكفوفني 
والفقراء يف اداب جامعة عدن

اتفاق على اقامة فعاليات مشرتكة بني مركز 
املراة للبحوث ونادي عدن لالعالم املرئي

عدن تايم / خاص :

زار اعضــاء الهيئــة اإلدارية لنــادي عدن 
لإلعالم المرئي اليوم الخميس مركز المرأة 
للبحــوث و التدريــب التابــع لجامعة عدن 
، والتقوا برئيســة المركــز الدكتورة هدى 

علوي وطاقم المركز.

وفي اللقاء بحث الجانبان أهمية الشراكة 
الفاعلــة بيــن النــادي و المركــز وكيفية 

تطويع جهود الطرفين لخدمة المجتمع.
واتفــق الطرفــان علــى إقامــة فعاليات 
مشــتركة خالل العام 2017 بحيث تدشــن 
اولهــا بحلقة نقاش حول اإلعــالم وقضايا 

المرأة خالل شهر مارس الجاري .


