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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

عدن تايم / خاص  : 

العمليــات  أقــارب جرحــى  شــكا 
اإلرهابية التي استهدفت أفراد الجيش 
في الـ ١٨ من يناير الماضي بمنطقة 
الصولبان بمديرية خورمكسر محافظة 
عــدن، مــن تــردي أوضــاع أبنائهــم 
الصحيــة، وتدهــور حاالتهــم عقــب 
أشــهر من االنتظار لتنفيذ قرار رئيس 
الجمهوريــة عبدربــه منصــور هادي، 
والقاضــي بتكفــل الحكومــة بعــاج 
جرحى التفجير اإلرهابي وتعويض أسر 

الشهداء. 
وكانت الحكومة قد شــكلت لجنة 
لعاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء، 
وفقــًا لقــرار الرئيــس هــادي بمبلغ 
مليون ريال ألســرة كل شهيد، ووفقًا 
لــذوي الجرحى فــان اللجنــة المكلفة 
شُــكلت مــن وكيــل محافظــة عدن 
لشــؤون الجرحى، ومدير عــام مكتب 
الصحة بعــدن، ومندوب عــن المالية 
ونائب وزير حقوق االنســان، واودعت 

مبلــغ التعويــض والعاج فــي البنك 
المركزي بحســاب خــاص ال يصرف اال 

بتوقيع اللجنة الرباعية كاملة. 
أســر  لبعــض  اللجنــة  وقدمــت 
التعويــض، فيما  الجرحى والشــهداء 
ال يــزال البعــض اآلخــر وذويهم في 
المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة 
ينتظــرون الى اليوم اســتيفاء اللجنة 
صرف مستحقات جرحاهم وشهدائهم 
التي لــم تصرف بعــد منــذ أكثر من 
ثاثة أشــهر ويزيد، فيمــا ذكر اهالي 
أربعة من الجرحى أنهم ســقطوا من 
مخصصــات الجرحــى، وثاثــة جرحى 
لفظــوا أنفاســهم في المستشــفيات 
ولــم يســتلم ذويهم حتــى اآلن مبلغ 

التعويض. 
التفجيــرات  جرحــى  أمــر  وبــات 
اإلرهابية مرتبط به كون باقي أعضاء 
اللجنة أتموا كافة اإلجــراءات الخاصة 
بعمليــة الصرف والتعويــض لكنهم 
ال يســتطيعون صــرف تلــك المبالغ 
اال بتوقيــع العضو الرابــع في اللجنة، 

والمتمثل بنائب وزير حقوق االنســان 
المتواجد حاليا في الخارج. 

جرحــى  معانــاة  تنتهــي  ولــم 
التفجيــرات اإلرهابية التي شــهدتها 

مدينة عدن قبل أشهر، عند وفاة ثاثة 
جرحى في مشافي عدن وهم ينتظرون 
مســتحقاتهم وســفرهم للعــاج في 
الخارج، حيث لم تقم الحكومة بتخويل 

مسؤواًل آخر، بداًل عن نائب وزير حقوق 
االنســان، الذي يفترض أن يكون في 
مقدمــة المطالبيــن بحقــوق هــؤالء 
الجرحى والشهداء انطاقًا من موقعه 
ذوي  وبحســب  والحقوقي،  اإلنســاني 
الجرحى الذين باتوا يترددون بشــكل 
يومــي على مكاتب الجهــات المعنية، 
وهي عاجزة عن القيــام بدورها نظرا 

لغياب العضو الرابع في اللجنة. 
وقال عضو فــي اللجنة فضل عدم 
الكشف عن هويته باعتبارة غير مخول 
بالحديــث: إن اللجنــة قطعت شــوطًا 
في تعويض أســر الشــهداء بحســب 
المبلغ الذي اقره رئيس الحكومة لكل 
شــهيد وجريــح، لكن مــازال البعض 
المبلغ  التعويــض، وان  لــم يســتلم 
مرصود في حســاب خاص، لكنه نظرا 
لســفر احد اعضاء اللجنة لم نســتطع 
دفع تعويضات البعــض، مؤكدًا انهم 
اســتوفوا كافــة اإلجــراءات للصــرف 
اللجنــة  توقيعــات عضــو  وبانتظــار 

المتمثل بنائب وزير حقوق االنسان. 

عدن تايم / خاص :

قال مســؤول بمكتب الصناعة فــي العاصمة عدن 
ان تطبيق قــرار محافظ محافظه عــدن الصادر بتاريخ 
16ابريل 2017 بشــان تحديد اســعار اسطوانات الغاز 
المنزلي المســال والمحدد ب 1800 ريال للمســتهلك 

أخذ طريقه للتنفيذ .
واوضح فضل صويلح مدير ادارة الرقابة التموينية 
في تصريــح لعدن تايم ان االجتمــاع الذي عقد بمبنى 
المحافظــه يوم امــس تاريخ 23 ابريل 2017 برئاســة 
االخ د.رشــاد صالح بن شــائع وكيل المحافظه المشرف 
على قطــاع النفط والغاز وبمشــاركة مالكي المحطات 
الخاصــة لتعبئة اســطوانات الغاز المنزلــي قد أقر بان 

يتم تحويل عدد من قاطرات الغــاز الى محطات التعبئة 
الخاصة المجاورة لمنشــاة البريقة في المنطقــة الحرة والعريش 

بشان العمل على تزويد مديريات المحافظة بالغاز المنزلي.

وقــال صويلــح : وتنفيدا لذلك تم تزويــد مديريات المحافظه 
الثمان ب 9400 اسطوانه وزعت على 126 وكيل بحسب الكشوفات 

المرسلة والمعمدة من مدراء عموم تلك المديريات.

عدن/ محمدياسين :

دشــن المدير العــام لمديرية دارســعد بعــدن، محمد 
عبدالكريــم جبــاري ومعه األميــن العام للمجلــس المحلي 
عبدالمنعم العبد، العمل في مشروع إعادة تأهيل مبنى قسم 

شرطة دارسعد القديم والبالغة تكلفته " 66 " مليون ريال .
و أكــد المدير العام جباري بأن تنفيذ المشــروع يجســد 
إهتمــام قيــادة العاصمــة عــدن ممثلــة بالمحافــظ اللواء 
عيــدروس قاســم الزبيــدي في إعــادة تأهيل مــا تضرر من 
المرافق األمنية جراء العدوان الحوثي العفاشي على المدينة، 
مضيفــًا ان تمويل المشــروع يأتي ضمن سلســلة مشــاريع 
تهــدف الى النهــوض بأوضاع العاصمة عــدن يتبنى دعمها 

ديوان المحافظة .

م�صوؤول حكومي يفاقم معاناة جرحى �الإرهاب بعدن 

لحج/ صدام اللحجي : 

شــن مدير عام مكتب الصحــة بمحافظة لحج الدكتور باســل البغدادي 
هجوما عنيفا على من اســماها بقوى الفســاد التي اتهمهــا بالوقوف وراء 
االزمــات الحاصلة في مستشــفى ابن خلــدون وفي صدارتهــا النقص في 

الكادر الطبي الذي يعاني منه 
المستشفى .

وكشف مدير عام مكتب 
لحج  فــي محافظــة  الصحة 
الدكتور باسل البغدادي أبرز 
مــا يعانيه مستشــفى ابن 
خلدون فــي مدينة الحوطة 
تقــف  فســاد  مــن  بلحــج 
وراءه جهــات تعمــل داخل 
المستشــفى وهدفها إغاق 
هذا المستشفى الوحيد في 

محافظة لحج.
عن  حديثــه  فــي  وذكر 
التي  المشــاكل  جملة مــن 
و  المستشــفى  يواجههــا 
منهــا نقــص فــي الــكادر 

الطبــي و عدم وجــود قاعدة بيانــات حقيقة للموظفين ، ومشــكلة األطباء 
المتطوعــون في ابن خلدون واصفــا اياها بأنها عبارة عــن قنبلة موقوتة 
في أي لحظة ســتنفجر ، اضافة الى مشكلة متعهدي النظافة والتغذية كون 
لديهم مســتحقات مالية إلى اآلن لم يســتلموها، وكذا مشــكلة األكسجين 

والتاعب بكميات شراءه .
كل  البغــدادي  وناشــد 
العمــال  وكل  األطبــاء 
ابــن  وطاقــم  اإلدارييــن 
خلدون بقوله بأسم الضمير 
واإلنســانية بالعــودة إلــى 
العمــل فــي ابــن خلــدون 
وانتشاله من الوضع المزري 
الذي يعاني منه هذا الصرح 

الطبي الكبير .
وبشــر البغــدادي خال 
القادمة ســيتم اقرار  االيام 
ابن  فــي  جديدة  تغييــرات 
اإلدارة  تشــمل  خلــدون 
وبعــض األقســام وضبــاط 

النوبات

 جهات ت�صعى الإغالق م�صت�صفى �بن خلدون

عدن : توزيع 9400 ��صطو�نة غاز ب�صعر 1800 ريال تأهيل مبنى شرطة دار سعد 
بـ 66 مليون ريال

مدير �سحة حلج لـ) عدن تامي (:
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�أخبار

عدن تايم/ متابعات :
 

أعلــن األمين العــام لألمم المتحــدة نجاح 
موتمــر خطــة االســتجابة لدعــم االغاثة في 
اليمــن، حيث وصل الدعم إلى مليار وعشــرة 

مليون دوالر.
وقدم االتحــاد االوروبــي 116 مليون يورو 

والســعودية 150 مليون دوالر والكويت 100  
مليــون دوالر واإلمــارات 100 مليــون دوالر 
و50 مليــون دوالر من المانيا، بريطانيا 139 
مليــون جنية إســترليني، وأمريكا 75 مليون 
دوالر، كوريا 4 مليون دوالر، إيطاليا 5 مليون 
يورو، الصيــن 60 مليــون دوالر، بلجيكا 10 

مليون يورو.

وقال رئيــس الــوزراء الدكتــور احمد عبيد 
بن دغر أن تحقيق الســام هو الذي سينهي 
المعاناة االنســانية في اليمن ويفتح المجال 
إلعادة البناء واالعمار، وان الســام هو هدفنا 
األســمى، والذي نعمــل مع األمــم المتحدة، 
ومبعــوث األميــن العام لألمــم المتحدة الى 
اليمن اســماعيل ولد الشــيخ علــى تحقيقه 

وذلك انطاقا مــن المرجعيــات الثاث التي 
اتفقنا عليها".

وأضاف رئيس الــوزراء في كلمته التي القاه 
اليوم في مؤتمر االســتجابة االنسانية لليمن 
في جنيف" أن أقصر الطرق وأســرعها للسام 
فــي اليمن هو االعتــراف بالمرجعيات الثاث 

وااللتزام بتنفيذها ".

لحج / صدام اللحجي

نشرت شرطة عاصمة محافظة لحج، 
أمس، عدد مــن النقــاط األمنية في 
مدينــة الحوطة بلحــج، وذلك ضمن 
إطار تفعيل عمــل الجهاز األمني في 

عاصمة محافظة لحج الحوطة .
وقال مدير شــرطة الحوطة العقيد 
محمد أحمــد علي الرجاعــي لـ )عدن 
نقطتيــن  مهــام  تســلمنا  تايــم(: 
امنيتيــن األولــى تقــع بالقــرب من 
جولة األمن السياسي "سابقا" الجهة 
الغربية لمدينة الحوطة بلحج واألخرى 
تقع عند مدخل مدينة الحوطة منطقة 
الدبــاء شــماال، داعيا عناصــر األمن 
المرابطيــن فــي النقــاط األمنية أن 
يكونوا أكثر حيطة وحــذر في تأمين 
عليهم  الملقاة  فالمسؤولية  المدينة 

كبيــرة وصعبة ولكــن بفضل تضافر 
الجهود سننجح حد تعبيره.

واشــاد الرجاعــي بدور مديــر أمن 
لحج العميد صالح الســيد لتسليمهم 
وتمكينهــم مهــام عدد مــن النقاط 
األمنية في مدينة الحوطة وذلك من 
خال تنفيذ العمل المنوط لهم وفقًا 
لإلمكانيــات المتاحة، مؤكــدا العمل 
علــى فــرض هيبــة الدولة وســيادة 
القانون وان هذه الخطوة ســتتلوها 
خطــوات تهــدف إلــى عــودة جهــاز 
الشــرطة إلى الواجهة بحلــة جديدة 

عنوانها الشرطة في خدمة الشعب.
ودعــا مديــر الشــرطة كافــة أبناء 
الحوطــة، للتعــاون مع رجــال األمن 
لتحقيق الغاية المرجوة للصالح العام 
المواطــن بطمأنينة افتقدها  لينعم 

منذ سنوات مضت.

عدن تايم/ سبا :

اســتقبل فخامــة الرئيــس عبدربه 
منصــور هــادي رئيــس الجمهورية 
اليوم عــددًا من المشــايخ والوجهاء 
اقليم  من  االجتماعية  والشــخصيات 

حضرموت.
الجمهوريــة  رئيــس  واســتعرض 
خال اللقاء اوضاع اليمن في مختلف 

المجاالت . 
وأشــاد فخامة الرئيــس بايجابيات 
أقليــم حضرمــوت الذي يســعى الى 
وتطبيع  واالســتقرار  االمــن  إحــال 

الحيــاة تماشــيًا مع مخرجــات الحور 
الوطني الشــامل الــذي اتفقت عليه 
كافة المكونات السياسية عبر مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل. 
والوجهــاء  المشــايخ  وعبــر 
اقليم  من  االجتماعية  والشــخصيات 
حضرمــوت عن شــكرهم وتقديرهم 
الرئيس  فخامــة  لجهــود  وثنائهــم 
رئيــس  هــادي  منصــور  عبدربــه 
الجمهورية ..مؤكديــن دعم جهوده 
وخطواتــه الرامية الى اخــراج اليمن 
الــى واقــع الخيــر واالمــن والبناء..

مجددين االلتفاف حول الشرعية .

عدن/ خاص :

نظم طاب الماجســتير في قسم الصحافة واإلعام بكلية اآلداب جامعة عدن صباح اليوم حلقة نقاش 
عن: اإلعام الرسمي، ضمن فعاليات األسبوع اإلعامي العلمي، وأسبوع الطالب الجامعي لكلية اآلداب.

وقدمت خال حلقة النقاش عددا من المدخات، من قبل رئيس تحرير 14 اكتوبر نجيب مقبل ورئيس 
تحرير عدن تايم عيدروس باحشــون والمناضلة/ رضية شمشــير ونائب مدير البرامج في قناة عدن عار 
علىي سام، وتطرقت في مجملها الى اهمية دور االعام الرسمي، ومحوريته في هذه المرحلة الهامة.

وأوصــت الحلقة النقاشــية، بعودة بث قناة وإذاعــة عدن من مبناهما في التواهــي، وتوفير ضمانات 
اســتمرار صحيفة 14 أكتوبر الرســمية الوحيدة في عدن، بما يســهم في إعادة مكانــة عدن المتميزة 
والرائــدة إعاميًا، وتضمين تاريخ قناة عدن وتلفزيون عدن في مناهج كلية اإلعام القادمة باعتبارهما 

مؤسستين رائدتين على مستوى الجزيرة والخليج.

عدن تايم / خاص :

أكدت انتصار العراشه نائب مدير شركة النفط عدن، استقرار 
عملية تموين الســوق المحلي بالمشتقات النفطية، عقب قرار 

الحكومة تنظيم عملية شرائها عبر مناقصات ودفع قيمتها. 
وشكلت الحكومة لجنة من شركة مصافي عدن وشركة النفط 

ومنــدوب عن المالية الجراء مناقصات عبر 
مصافــي عدن ومــن ثم تقــوم الحكومة 
بدفــع القيمة مــن حســابها،  مؤكدة ان 
شــركة النفط تقوم فقــط بتوزيع المواد 
النفطية، وهو ما أعطى نوع من االستقرار 
التموينــي فــي الســوق والمحافظة على 

وجود المواد بشكل مستمر.
وأكدت العراشــة ان ايقــاف عملية البيع 
خــارج الشــركة تحتــاج تدخــل قــوي من 
الحكومة لتنفيــذ قرارها ويحتاج إشــراك 

عدة جهــات االمن المحافظــه المصافي النفــط الكل يجتمع 
علــى هذا الموضوع الن هناك قــرار من رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهوريــة بوقف البيع من مصافي عدن لكن االن لم يتوقف 

البيع.
وبالنســبة الســعار المشــتقات النفطية، قالت: ايرادات بيع 
المشتقات النفطية تدخل حساب الحكومة في البنك المركزي، 
وهي تتحمــل أعباء فوارق العملــة الى حين 
معالجــة االوضــاع،  الن الصــرف مرتفع يتم 
الشــراء بســعر أعلى، وهو ما يستدعي زيادة 

االسعار وفقا لاسعار العالمية.
وعن احتكار شركة واحدة لعملية االستيراد، 
قــال: نحــن يهمنــا ان نحصل علــى المواد 
بافضــل االســعار، وان توفر المادة للســوق 
بشــكل مستمر دون ان يكون لنا عاقه بمن 

يورد والمناقصات موضوع اخر.

عدن تايم/ متابعات :
 

قــال مصدر مســئول بالمؤسســة العامــة للكهرباء 
بالعاصمــة المؤقتــة عــدن"إن الحكومة والمؤسســة 
العامــة للكهرباء تبذالن كل الجهــود من اجل تخفيف 
معانــاة المواطنين خال فصل الصيــف في العاصمة 

المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها".
وأوضح المصدر ان نفذت مشــروع 60 ميجاوآت التي 
ســتدخل الخدمة في العاشــر من شــهر مايو المقبل، 
بحســب البرنامج المعد من قبل الشركة المنفذة، كما 
قدمت الحكومة تسعة مليون دوالر للقطع الغيار للرفع 
جاهزية التوليد، و35 مليون ريال كأجور صيانة محطة 
المنصــورة، كما تكفلــت الحكومة بدفــع قيمة زيوت 
لمحطــات التوليد وســيتم إنــزال المناقصة خال هذا 

األسبوع.
وذكر المصدر ان 31 مليــون دوالر قدمتها الحكومة 

إلعــادة تأهيل محطة الحســوة حيث تــم االنتهاء من 
مسودة العقد مع الشــركة األوكرانية، وتكفلت بتوفير 
الوقود الشهري لمحطات التوليد وهي ثاثين ألف طن 
مــن الديزل و24 الف طن من المازوت، مشــيرا الى ان 
الحكومة والمؤسســة انزلت مناقصــة 100 ميجاوات، 
حيث تم ارســاء المناقصة على الشــركات الفائزة وهي 
شــركة الســعدي وتم توقيــع العقد معهــا يوم أمس 
السبت، وشركة رأسان وسيتم توقيع العقد معها خال 

اليومين القادمين.
وقال المصدر "ان رئيــس الحكومة الدكتور أحمد بن 
دغر، وجه بصرف 290 مليون ريال اجور تنفيذ للصيانة 
للمحطات وصيانة محطات التحويل وصيانة تحســين 
الشــبكة، إضافة الى صــرف 589 مليون دوالر، لشــراء 
زيوت للمحطات كمرحلة أولى ،وتكفلت الحكومة بدفع 
رواتب للمؤسســة العامة للكهرباء عدن حتى تتحســن 

ظروف المؤسسة".

�أكرث من مليار دوالر دعم لليمن يف جنيف

كهرباء عدن تنشر قائمة بالدعم احلكومي خالل عام
حلج: شرطة احلوطة تنشر نقاط 

أمنية ألول مرة

الرئيس هادي يوجه احلكومة 
باستكمال تأسيس االقاليم

حلقة نقاش توصي بتضمني تاريخ قناة واذاعة 
عدن ضمن مقررات كلية االعالم

عملية التموين مستقرة وال عودة لالزمات 

وفاة الصحفي العدني املخضرم 
حممد علي صاحل 

توفي الســبت الماضي في مدينــة عدن الصحفي 
المخضــرم محمد علي صالح اثر جلطة مفاجئة المت 

به . 
والصحفــي محمدعلــي صالــح مــن ابــرز الكوادر 
الصحفية في مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة 
والنشــر وعمل لفتــرة طويلة ســكرتيرا اعاميا في 

وزارة الخارجية . 
اســرة تحرير ) عدن تايــم ( تتقدم باحــر التعازي 
واصــدق المواســاة الى اســرة الفقيــد وكافة اهله 
وذويــه .. ســائلين اهلل عز وجل ان يتغمده بواســع 
رحمته ورضوانه ويســكنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان . انا هلل وإنا إليه راجعون .

نائب مدير �سركة النفط عدن:
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متابعات

عدن تايم / فارس العزيبي : 

يغادر يوم غد االثنين من مدينة بونا الهندية عبر 
الخطوط الجوية اليمنية أربعة من جرحى المقاومة 
وأربعــة مرافقين لهم بعــد رحلة عاجيــة امتدت 
أشــهر تحت عناية مكتب شــؤون جرحــى المقاومة 
الــوكل لمعالي وزيــر الدولة عضو مجلــس الوزراء 
الشــيخ هاني بــن بريك وبدعم من دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة . 
وجرى مســاء االحد بمعية األخ محمــد الجمهوري 

نيابــًة عن األخ صبري الســباعي مدير ملف شــؤون 
جرحى المقاومة في الهند توديع الجرحى المغادرين 
وتســليم كل جريح مبلغ وقدرة خمسون الف روبية 
مقدمــة من الهــال األحمر اإلماراتــي أي مايعادل 
بالدوالر كمجموع حســب صــرف اليوم 3,120 دوالر 
أي مليون وتســعين الف ريال يمني مقســمة بين 

األربعة الجرحى بالتساوي . 
يذكر أن مجموعة أخرى تتكون من عشرين جريحا 

ومرافقا سيغادرون إلى عدن خال األيام القادمة.

عدن تايم / خاص : 

محافــظ  أطمــأن 
اللــواء  العاصمــة عــدن 
عيــدروس الزُبيدي، على 
الذين  الجرحــى  أوضــاع 
فــي  العــاج  يتلقــون 
الجمهوريــة  مستشــفى 
اثر اصابتهــم مؤخرا في 
الغربي  الســاحل  جبهات 

بالمخاء . 
المحافــظ  وتمنــى 
للجرحى االبطال الشــفاء 
دعــم  مؤكــدا  العاجــل 

ورعايــة الســلطة المحلية لهم تقديــرا لمواقفهم 
وتضحياتهم. 

وفي حديثه مع الطاقم الطبي المشــرف على عاج 
الجرحى حثهم على االهتمام والعناية الكاملة بهم . 
مــن جانبهــم عبــر الجرحى عــن االمتنــان لهذه 

اللفتة االنســانية الكريمة داعين الســلطة المحلية 
والحكومــة الى االهتمام باوضــاع الجرحى وتمكين 
الحاالت الحرجة من السفر الى الخارج لتلقي العاج . 
رافقه فــي الزيارة الدكتور صالح الحكم مستشــار 

المحافظ للشئون الصحية.
عدن تايم/ خاص 

شــكا اهالي جبــل البوميس بمديريــة صيرة 
محافظة عدن، من العبث بمشروع مياه المنطقة. 
وقال االهالي في شــكوى مذيلــة بتوقيعاتهم 
ان مشــروع مياه المنطقة الذي قدمته عدد من 
المنظمــات ويتولــى رجل الخير دعمــه، تعرض 
للعبث من قبــل القائمين عليــه، حيث اصبحت 
المياه تصل الى نصف المســافة السابقة فقط، 

بعد ان تم مصادرة. البراميل التي كانت في، اعلى الجبل واســتخدامها الغراض 
شخصية، وهو ماعرضها للتلف. 

وطالبوا مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو بالتوجيه بتشكيل لجنة لمحاسبة 
القائمين على المشروع واختيار ادارة جديدة من قبل االهالي. 

يذكر ان منطقة جبل البوميــس ال تصلها المياه، حيث قام رجال الخير بعمل 
شبكة وتركيب خزانات ومضخات لرفع المياه الى المناطق المرتفعة.

 مل يكن ح�سن ذو االأربعة اأعوام يعلم 
وهو يرك�س مع �ســقيقه التواأم ح�ســن 
اأنهــا اللحظة االأخرية قبل اأن ي�ســقط 
�سحيــة الر�سا�س "الراجــع" يف عدن، 
ليلحــق بوالــده الــذي غيبتــه احلرب 

قبل اأقل من عامن.
وح�ســن"  "ح�ســن  التواأمــان  وكان 
يلعبــان يف فناء منزلهمــا الكائن ببلدة 
دار �ســعد �ســمال عدن، عندمــا وجدت 
بدمائــه  م�سرجــا  الثــاين  والدتهمــا 

ليلفظ اأنفا�سه االأخرية يف امل�ست�سفى.
وح�ســد ر�سا�ــس االأعرا�ــس الراجع 
العديــد  اأرواح  عــدن  يف  ال�ســماء  مــن 
مــن املواطنــن مبختلــف اأعمارهــم من 
البع�ــس  اأجــر  م�ســهد  يف  اجلن�ســن، 
على التعليق باأ�ســلوب �ســاخر "يف عدن 
وحدها من جنا مــن ر�سا�س املتمردين 

مل ينُج من الر�سا�س الراجع".

كتب/ سمير حسن
 

وقالت أم الطفلين سميرة قائد إن 
رصاصة راجعة من الســماء مجهولة 
المصدر سقطت في ســاحة المنزل، 

أصابت بشكل مباشر رأس طفلها.
وأضافــت أم حســن "لــم نجد من 
يســاعدنا فــي الوصول إلــى الجناة 
الراجعة،  ومصــدر تلــك الرصاصــة 
وقــد تقطعت بنا ســبل العيش منذ 
رحيل والد الطفلين الذي قضى بعد 

إصابته بشظايا قذيفة في الحرب".
 

م�سدر قلق
وتنعم مدينة عدن باستقرار أمني 
منذ تحريرها مــن قبضة الحوثيين 
قبل نحو عامين، لكن إطاق النار في 
المناســبات واألعراس أصبح ظاهرة 
األبريــاء  أرواح  تحصــد  مجتمعيــة 

وتشكل مصدر قلق للمواطنين.
وكان آخــر ضحايــا تلــك الظاهرة 
أســتاذ تربوي يدعى يونس حســن 
إبراهيم أمام منزله بمديرية الشيخ 
عثمــان برصاص راجع من الســماء، 
وقبله بأيام تحــول موكب زفاف في 
المدينــة إلى مأتم عــزاء بعد مقتل 
والد العريس في إطاق نار عشوائي.

ومع غياب اإلحصاءات الدقيقة لعدد 
ضحايا هــذه الظاهرة التي ســجلت 
تزايــدا ملحوظا في اآلونــة األخيرة، 
سجلت تقارير سابقة لمكتب الصحة 

بعــدن أكثــر مــن 82 حالــة إصابة 
ووفاة، بينهم 14 طفا وخمس نساء 
خال الفترة من يناير/كانون الثاني 

وأغسطس/آب من العام الماضي.
وبحســب التقرير نفســه، فإن هذا 
الرقم ال يشكل غير %20 من إجمالي 
الرقم الحقيقــي للضحايا خال تلك 
الفتــرة فقط، في إشــارة إلى حاالت 

أخرى وقعت ولم يبلغ عنها رسميا.
 

اأ�سباب الظاهرة
وفي حين تؤكد سلطات عدن أنها 
بصدد إطاق حملة أمنية لمنع إطاق 
النار في األعراس والمناسبات، يعزو 
مراقبون أســباب هــذه الظاهرة إلى 
عمليات نهب األســلحة النارية التي 

ترافقت مع الحرب.

وقــال رئيــس تحرير موقــع "عدن 
العاصمــة" منصــور صالــح إن هذا 
بطريقة  اليــوم  يســتخدم  الســاح 
غيــر مســؤولة وفوضويــة في ظل 
هشاشة األجهزة األمنية التي تواجه 
تحديات تتجاوز مسألة ضبط إطاق 
النار العشــوائي خاصة في األعراس، 
مشــيرا الــى ان ثقافــة االحتفاالت 
بإطاق األعيــرة النارية فــي الهواء 
وهــي ثقافة طارئــة ودخيلــة على 

المدينة.
وأضــاف أن "هنــاك العديــد مــن 
الســلوكيات غيــر المنضبطــة التي 
ألمــن  تهديــدا  تشــكل  أصبحــت 
التي  المدينة وســاكنيها ومدنيتها 
عرفــت بها، ومرد ذلــك كله أن عدن 
تعرضــت لحملة منظمــة وممنهجة 

اســتهدفت تدمير العديــد من قيم 
وثقافــة المدينــة خال فتــرة حكم 

نظام المخلوع علي عبد اهلل صالح.
 

اجراءات امنية 
م�سددة

 
الرســمي  الناطــق  أكــد  بــدوره، 
باســم إدارة أمن عــدن عبد الرحمن 
النقيــب أن ســلطات األمــن بصدد 
اتخــاذ إجراءات أمنية مشــددة خال 
األيــام القليلة القادمة بحق مطلقي 
النار فــي األفراح والمناســبات لمنع 

استفحال هذه الظاهرة.
وأشــار فــي حديثه إلــى أن العمل 
يجري حاليا على تشــكيل قوة أمنية 
أمــن  إدارة عمليــات  تتبــع  خاصــة 
المحافظــة لتكون مهمتهــا العمل 
على تفعيل هذه اإلجــراءات وضبط 

المخالفين".
وعزا تأخر اتخاذ مثل هذه اإلجراءات 
إلــى كــون المؤسســة األمنيــة ما 
زالــت فــي طــور البنــاء والتجهيــز 
بعــد أن دمــرت كليــا خــال الحرب 
التــي شــهدتها المدينــة فضا عن 
انشغالها بتنفيذ مهام أخرى "تتعلق 
بتجفيــف منابــع اإلرهــاب ومطاردة 

العناصر اإلرهابية".

عدن.. رصاص األفراح حتصد أرواح الناجني من احلرب

مناشدة مأمور صرية حماسبة العابثني 
مبشروع مياه جبل البوميس

حمافظ عدن يواسي جرحى املخا ويطمئن على صحتهم 

.. وعودة 4 جرحى بعد استكماهلم العالج يف اهلند 
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مدير البنك املركزي عدن:

حو�ر

١س- ماهــي اولويــات واهــداف البنــك االهلــي يف 
املرحلة الراهنة ؟

البنك قديم وعريــق في تعامله مع الجمهور وكان 
هو البنك الوحيد في المنطقة ،

بعد الحرب كانت من اولوياتنا تنظيم العمل حيث 
كانت فروع عدن عملها متوقف وقد بدأنا بترتيب اوضاع 
البنك ومن ثم التعامل مع الجمهور في بداية ســبتمبر 

.  2015
حاليا عدن واعدة بالشركات والمنظمات والسفارات 
وهذا يتطلب توسع القاعدة العريضة مع الزبائن وزيادة 
المــوارد الذاتيــة وزيادة المــوارد الخارجية وتنشــيط 
التجــارة الخارجية من خال فتــح االعتمادات والحواالت 

ونحاول تنشيطها قدر المستطاع .
س-2  هل هناك انضباط للبنك االهلي يف الســوق 

بشكل عام  وسعر العملة ؟
ج- الســوق بشــكل عام يتأثر باألوضاع بشكل عام 
من ناحية االســتيراد والتصدير وســعر العملة والفرق 
الواســع بين سعر السوق وســعر البنك نتيجة االوضاع 
بشــكل عام ونحن قدر المســتطاع نقــارب هذه االمور 
ونحاول نخــدم االقتصاد الوطني فــي الخارج ونتعرض 

لمضايقــات من البنــوك الخارجية بســبب 
انهم عاملين اليمن منطقة خطرة وبالتالي 
البنــوك يتعاملــوا معهــا بنــوع مــن عدم 
المجازفــة ليــس مثل مــاكان ســابقًا نفتح 
االعتمادات بتأمين بســيط اما االن يطلبوا 
دفع ١٠٠٪تأمين رغــم تعاملنا العريق مع 
المراســلين ولكــن الظــروف العامة خلقت 
هــذا الوضــع ويقول المراســل انتــم دولة 
خطرة ويجب ان اتحقــق من التعامل ورغم 
هذا الوضــع الزال البنك يقــدم االعتمادات 

والحواالت مفتوحة للعماء .
س-3  هــل هنــاك تعــاون بينكــم وبــن البنــوك 

الخليجية وهل يتم دعمكم من البنوك الخليجية؟
ج- نحــن تعاملنــا بشــكل عــام مــع المراســلين 
في جميــع دول العالــم ولكن بعض الضغــوط جعلت 
المراســلين يتشــددون علينا في التعامل ، هذا نتيجة 

للمرحلة التي تمر بها الباد.
ارصدتنــا في الخارج بالمايين ماشــاء اهلل فعندما 
يأتي احــد لفتح اعتماد طبعًا هو حســابه هنا وانت في 
الخــارج تدفع له من حســابه هنا والجــل يمرر البضاعة 

يأتي باالعتماد وتتم الحوالة .

س-4 هــل هنــاك معوقــات تواجــه البنــك االهلي 
حاليًا؟

ج- المعوقات تواجه جميع البنوك من ناحية تحويل 
ارصدة الــى الخارج وهي اجراءات تتــم من قبل البنوك 
الخارجيــة وهي من فــرض هذا الوضع وهذه مشــكلة 
عامة للبنوك ونحن قدر المســتطاع نحاول نتخطى هذه 
المعوقات من اجل استمرار االستيراد والتصدير وبدأت 

االمور تتحسن وتنفرج بعض الشيء .

س-5 هــل هــذا التحســن يف االقتصــاد ينعكــس 
ايجابيا على البنك االهلي؟

ج- اكيد حركة االقتصاد يخدم البنك االهلي وبقية 
البنوك ، والبنك يقوم بتســهيل االمور للعماء والتجار 

وبذلك تنشط التجارة .

س-6 هــل مــن اولوياتكم توفري العملة والســيولة 
للتجار يف الخارج؟

ج-  لشراء المستلزمات الضرورية كالمواد الغذائية 
واالدوية واحيانًا نضطر عندما تكون العملة غير متوفرة 
هنا  يوفر التاجر العملة من حســاباته في الداخل ونحن 

نوفرها له في الخارج .
والسيولة  نوعان النوع االول سيولة محلية والنوع 
االخر ســيولة بالعملة الصعبة، الســيولة المحلية فيها 
مشكلة مثًا الشــخص عندما يكون يريد يسحب نقوله 
ماتقدر تســحب مبالغ كبيرة والبنــوك فقط تقدر توفر 
الرواتــب والحاجات الضرورية ، طبعــًا هذا ألجل نتجاوز 
المرحلة وتتحســن االمور ، هذا بالنسبة للريال ونحاول 
قدر المســتطاع نغذي فروعنا بالريال ألجل نسير االمور 

، ألنه احيانًا تكون تريد تســحب يقول لك مافي ســحب 
، وبالنســبة للعملة الصعبة التاجر يكــون معه ارصدة 
بعملــة اجنبية من حســاباته لكن المشــكلة انه تكون 
حســاباته هنا ومايقدر يوفر العملة من الخارج ، ونحن 
نحاول قدر المســتطاع اننا نوفــر العملة في الخارج عن 
طريق البنك المركزي وعن طريق االجراءات التي نتبعها 
مــع المراســلين ، الن هناك صعوبة موجــودة في هذا 

ونحاول نتغلب عليها  .

س-7 يقــول بعض التجار انهم يســتوردوا بالعملة 
الصعبة ، والعملة الصعبة يف السوق مرتفعة مارأيك ؟ 

ج- التجار لديهم ارصدة بالعملة االجنبية ويريدون 
فتــح اعتماد نحن نفتــح لهم االعتماد ونأخــذ العملة و 
لكن نحــن نواجه صعوبة في التحويــل للخارج ونحاول 
جاهدين وبأرصدتنا الموجودة في الخارج نغطي السوق 
المحلــي مــن الحــواالت واالعتمــادات فهــم يضعوها 
هنا ونحن نوفرهــا لهم في الخــارج ، والعملة الصعبة 
موجودة في  حساباتهم نأخذها من حساباتهم واحيانًا 
نطلب منهم يوفروها من السوق ألجل تسير االعتمادات

ونحــن كبنك لو اعطينا التجــار االرصدة الموجودة 
معنا ، اساسا هذه االرصدة هي حق العماء وستستنزف 
االرصدة التي معنا ، لذا فالتاجر البد وان يغذي حســابه 
ولكن التاجر يقول انه يواجه صعوبة في الخارج والسعر 

مرتفع ، السعر هذا يعكسه على سعر البضاعة .
في الســابق  كان البنك المركزي يقول لنا بالسعر 
الرســمي الـ ٢٥١ ونبيع للتجار بالســعر الرسمي ألجل 
يستوردوا البضاعة والبنك المركزي هو من يغذي هذه 
الحاجــات الذي انت قد صرفته وانــت تصرف من اموال 
االخريــن ويغذيهــا البنــك المركزي .. لكــن فيما بعد 

البنك المركزي قال ان على التجار توفير العملة .

س- جــرى اجتمــاع للبنــك املركزي مــع الصرافن  
لضبــط العملة بســعر ٨٠ للريال الســعودي و٣٠٠للدوالر 
ولوحــظ انــه لم يتــم االلتزام بالســعر املحــدد ، ماهي 

االسباب ؟
ج- هناك اســباب كثيرة في الســوق تحكم الســعر 
عندما تكون هناك شــحة في الموارد ، والســوق يخضع 
للعــرض والطلــب ، هنــا ترتفع االســعار وهذا شــيء 
طبيعــي ، انت مثًا لــو رحت للصراف وقلت لــه اريد بـ 
٣٠٠ والعملة اساســا غير متوفرة ســيقول لك الصراف 

التوجــد معي عملة ، امام تشــتري ٣٦٠ او مافي معي ، 
وهو بيشــتري منك بـــ ٣٥٥ او ٣٥٠ ، لكن لن يلتزموا 
بالســعر ، وهناك شــحة بالموارد او بعــض الصرافين 
اخفــوا العملة او تحفظوا عليهــا النهم يتوقعوا ارتفاع 

العملة لكن البنوك ماتضارب العملة .

س- مــن خــال خربتــك يف املجــال املصــريف هــل 
سيهبط سعر الصرف ام سيبقى على نفس السعر؟

ج- اتوقــع ان البنــك المركــزي ســيعمل ضوابط 
واجراءات تنظم االمور بحيث تستقر العملة.

الن الســعر في الســوق ليس طبيعيــًا حيث يصل 
الريــال الســعودي للتســعينات وفي ارتفــاع لدرجة ان 
الريال السعودي سيتحول الى دوالر هذا يعني ان هناك 
لعب في الســوق واكتنــاز للعملة من قبــل الصرافين 
فيجب ان يكون هناك ضبط لامور والضبط لن يتم اال 
اذا تم  توفير العملة وضرب االحتكار الممارس من قبل 
الصرافين في السوق وبهذا ســتضرب االوراق النقدية 
التي يكتنزهــا الصرافين وغيرهم  واالمور ستتحســن 

تدريجيًا.

س- من خال ماذكرتي نستنتج ان العملة االجنبية 
ستنخفض ولكن بنسبة كم؟ 

ج- نعم ستنخفض تدريجيًا فسعر الصرف الرسمي 
٢٥١ ريــال االن الــذي نتعامــل به ويتعامــل به جميع 
البنــوك واالجتمــاع االخيــر مــع المصارف فــرض فيه 
الســعر٣٠٠ للدوالر و ٨٠ للريال الســعودي ولكن هذا 
ليس الســعر الرســمي وســيكون اقل في حال توفرت 
العملــة في الباد فأنت لو اتيت بعد ســنة لتعمل حوار 
ســتاحظ ان الوضع اختلف والعملة لــن ترتفع والبنك 
يقوم بترتيب الوضع وسيكون في تحسن .. نحن خرجنا 

من وضع حرب.

س- هناك ســؤال محري الكثــري من الناس وانا واحد 
منهــم ، كيــف املصارف يشــرون العملة بســعر مرتفع 
ويقال ان العملة ســتهبط ، واذا هبطت العملة سيخسر 

الصرافن ؟ 
ج- الصراف عندما يشــتري العملــة يبيعها بنفس 
اليوم وبســعر اعلى فعندما يشتري كمية من الدوالرات 
والرياالت السعودي بســعر معين يبيعها بنفس اليوم 
لعمــاء وتجار يطلبون منهم مبلــغ يومي فيكون بكذا 
معهــم مشــترين جاهزين وبســعر مرتفــع  او 
يقوموا باالحتفاظ بالعملة الصعبة ويعملوا على 
شحة الســوق من العملة او تكون محتاج للعملة 
من اجل الســفر للعــاج  او شــراء بضاعة من 
الخارج فهنا ســتضطر لشراء العملة وبأي سعر 
كان وبذلــك الصراف يضع الســعر الذي يرغب 

فيه .

س- ملــاذا التجــار ال يتعاملــوا مــع البنك 
االهلي بالنسبة لشراء العملة ؟

ج- نتعامــل مــع التجار ولكــن البنــوك التضارب 
العملــة مثل الصرافين النها تتعامل بســعر رســمي ، 
ولو الزمنــا البنك المركزي بأننا نبيــع للتجار نبيع لهم 
والبنك المركزي سيغطي  ولكن يوجد سماسرة واناس 
في السوق ال تحب الخير ويعملوا على اخفاء العملة من 

اجل عمل ازمات ويعملوا على ادارة االزمات.

س- مالــذي يمنعكــم مــن بيــع العملــة بالســعر 
الرسمي؟ 

ج- التوجد تغطية وامــوال البنك تأتي من العماء 
والبنك وسيط بين التاجر والمقترض واالن في صعوبة 
في هــذا الوضــع . وكان البنك المركــزي يغطي البنك 
االهلي ويطلب مننا الصرف للمواد االساســية واالدوية 
ويتم صرفها بالسعر الرسمي ٢٥١ ولكن حاليًا توقفت 
ولكن مستمر بأرصدة الزبائن الرسمية ، وهناك صعوبة 
ان نعطــي مبالغ مالية وهذا بســبب االوضــاع الحالية 

وعدم ضمان الطرف االخر.

ال�سعر احلايل للعمالت لي�س طبيعيا وهناك لعبة يف ال�سوق

اجــرت �سحيفة ) عدن تامي ( حوارا مع ال�ســيدة اروى علي �ســليمان نائــب مدير عام البنك االهلي 
اليمن ل�ســوؤون الدوائــر امل�سرفية .. للوقوف امــام االرتفاع املت�ساعد ال�ســعار العمالت االجنبية 

امام الريال اليمني .. وفيما يلي ح�سيلة احلوار :

نائب مدير عام البنك االهلي ل�ص�ؤون الدوائر امل�صرفية :

بعض املصارف تكتنز االموال بالعملة الصعبة
 واحمللية وهذا سبب الشحة يف العملة

حاورها /وجدان محمد مقبل

توفري العملة سيضرب احتكار الصرافني واالمور ستتحسن تدرجييا
هناك مساسرة ال حيبون اخلري ويعملون على اخفاء العملة لصناعة ازمات
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حتقيق

مما جعل الكثير من الشــباب  التفكير نحو 
إقامة مشــاريع صغيــرة خاصة بهم بشــكل 
فــردي أو كجماعــات من اجــل الحصول على 
مصدر دخل يعيلهم وأسرهم لتلبية متطلبات 

الحياة واإليفاء بااللتزامات نحو الغير 
الحرب أثرت بشكل مباشر على مشروعي

عنتر فضل جابر احد الشــباب الطموح حيث 
افتتــح  مشــروع صغير خاص بة وهــو عبارة 
عن محــل لصيانة وبيــع الجــواالت وأجهزة 
الكمبيوتر يقول جابر افتتحت المشــروع من 
اجل تحســين دخلي حيث أني اعمل في إحدى 
المرافــق الحكوميــة ولكن الراتــب اليكفي 
لمواجهة ظــروف الحيــاة الصعبــة ويضيف 
قائا أنة بعد الحرب أصبح تجار الجملة الكبار 
اليعطوهم باألجل وإنما نقدا وهذا ما ســبب 
له خســارة كبيــرة إضافة إلى ارتفــاع الدوالر 
بشــكل كبير وكذا انقطاع رواتب الموظفين 
ألشــهر طويلة والتي أثرت على قدرة الناس 

الشرائية 
جابر يطمح اليــوم للحصول على قرض من 
احدي مؤسســات التمويل بالقروض الحسنة 
لتوسعة مشــروعة واســتمراره في المشروع 

حتى ال يتعرض مشروعه 
للفشل 

مســتفيدة  حالة   370
فــي  القــروض  مــن 

2016م
البــان  عمــر  محمــد 
المدير العام لمؤسســة 
التنموية  للحلول  جسور 
التي تأسست بعد الحرب 
مباشرة حيث تقدم هذه 
المؤسسة قروض حسنة 
للفئــات األكثــر احتياجا 
في المجتمع اليمني من 
إقامة مشــاريعهم  اجل 
للدخل  المدرة  التنموية 
بالمستفيدين  لانتقال 
من االحتياج إلى اإلنتاج 

يقول البان إن لدى المؤسســة إدارة خاصة 
بالتمكيــن االقتصــادي تقــوم بمنح قروض 
حســنة ألصحاب المشــاريع الصغيرة واألسر 
المنتجة في المجتمع وان ما تم اقراضة خال 
عام 2016م  )370 ( حالة مستفيدة بإجمالي 
مبلغ وقدرة )138.655.0000( مائة وثمانية 
وثاثون مليون وستمائة وخمسة وخمسون 

ألف ريال يمني .
ويضيف البان إن القروض كانت بمبلغ500 
ألف ريال يمني كحد أقصى للمســتفيد وتم 
رفعها مؤخــرا لتصبــح مليون ريــال إيمانا 
منهم بأهمية العمل التنموي في هذا الوقت 
بالــذات إلحــداث تغيــرات عميقة فــي حياة 
الفئــات األكثر احتياجا فــي المجتمع اليمني 
داعيا جميع الشــباب الذين لديهم مشــاريع 
خاصة بهــم و بحاجه إلى تمويــل لتنفيذها 
التقدم إليهم بطلب لإلقراض ومســاعدتهم 

إلنجاح مشاريعهم 
أول اتحاد نسائي تجاري لمالكات المشاريع 

الصغيرة في عدن
في األول من فبراير هذا العام أشــهر نادي 
ســيدات األعمال فرع عدن أول اتحاد نسائي 

تجــاري لمالــكات المشــاريع الصغيرة حيث 
أكــدت رئيس نادي ســيدات األعمــال  د. أم 
كلثوم النواصري على أهمية دور المنشــئات 
الصغيرة بمــا تحققــه اقتصادياتها بتوفير 
فــرص عمل عديدة فــي مختلــف القطاعات 
والمســاعدة فــي تقليــص حــدة البطالــة 
والزيادة في الدخــل القومي للباد وواصلت 
قائلًة كما تســاهم في توفير ســلع وخدمات 
للمجتمــع بكافة شــرائحه وفئاتــه العمرية 
خاصًة ذوي الدخل المحدود بسبب محدودية 
تكاليفهــا مقارنًة بالمنتجات والخدمات التي 
تقدمها المنشــئات الكبيرة إلــى جانب أنها 
تدعــم المهارات والقدرات الفردية وتســهم 
بتطويرهــا بمــا يســاعد علــى إيجــاد نمو 
مضطرد لهــا ويخلق لديهــا الطموح إلقامة 
المشــاريع وختامــا أشــارت د. النواصري أن 
االتحاد النســائي التجاري حاضن لكل شــابة 
وســيدة تمتلك مشروع صغير ويتيح الفرص 
لمالكات المشــاريع الصغيرة إلثبات ذواتهن 
ورفع مستوى معيشتهن داعيًة جميع الجهات 
المعنية إلى تشجيعهن ودعمهن مؤكدًة أن 

للسواعد الناعمة دور مهم ببناء األوطان
صعوبة في فتح حساب بنكي لمشاريعنا 

علي سام مؤسس ومالك شركة ساكسيس 
اتــش أر )Success HR( ســام يقول هذا 
المشــروع عبــارة عــن موقــع الكتروني تم 
تصميمه كســرا الحتكار المواقع االلكترونية 
فــي اليمــن وهــو موقــع خــاص بإعانات 
الوظائــف وإضافــة خدمــات أخــرى مجانية 
للعماء مثل االستشارات الفردية والجماعية 
فــي كافة المجاالت ونافــذة خاصة للخدمات 
الطاب  وتســتهدف  والتدريبية  التعليميــة 
الذين ينوون استكمال دراستهم في الخارج 

بحيــث نوفر لهــم استشــارات وترتيب كافة 
االجرات المتعلقة بالسفر ودخول الجامعات 

يضيــف ســام واجهتنا مشــكلة فــي فتح 
الحساب البنكي عندما ذهبنا للسجل التجاري 
في عدن وطلبو منا االنتظار مدة ســتة أشهر 
إلى ســنة لعمل قاعدة بيانــات جديدة لهم 
ومن ثم ســوف يتــم إصدار االســم التجاري 
وهذا غير منطقي إن نقف عاجزين على مدى 
هــذه المدة كمــا نعلــم إن بإمكانهم عمل 

قاعدة البيانات في فترة ال تتعدى الشهر 
للمشــاريع  تســهيات  تقــدم  مؤسســات 

الصغيرة 
وكالــة تنميــة المنشــات الصغيــرة التي 
تأسســت عــام 2006م هــي أحــدى أوائــل 
المؤسســات التي تقدم تسهيات غير مالية 
وخدمات تنمية األعمــال الصغيرة من خال 
مشــاريع مبتكرة وإبداعية تســاعد على نمو 
األنشــطة في هــذا القطاع وذلــك من خال 
خطط إبداعية ســوقية متنوعة تشــمل على 
التدريب واالستشارات دعم الثقافة الريادية 
تسهيل روابط الســوق دعم خطوط تنموية 
جديــدة تنفيــذ دراســات ســوق ودراســات 
قطاعــات فرعية ودراســات ساســل القيمة 

وغيرها 
وفكرتها تكمن في تقديم فرص للمنشات 
الصغيرة لفتح أســواق جديدة على مســتوى 

عالي .
ختام مــازال دور الحكومة فــي دعم قطاع 
المشــاريع الصغيرة مغيبا وضعيفا وال توجد 
حتــى اآلن أي خطــوات ملموســة لدعم هذا 
القطاع الذي قد يكون حا لمعظم المشاكل 

االقتصادية للبلد وتخفيف مشكلة البطالة .

مشاريع الشباب الصغرية يف مواجهة البطالة
متثــل امل�ســروعات ال�سغــرية اإحــدى القطاعــات االقت�ساديــة التي ا�ســتحوذت 
موؤخــرا علــى اهتمام كبــري من قبل ال�ســباب بعــدن يف ظل التغــريات والتحوالت 
االقت�سادية العاملية ويف ظل تفاقم البطالة التي �ســببتها احلرب االأخرية التي 
مــرت بها البلد وما خلفنه من انهيار وركود اقت�سادي كبري اأدى اإىل اإغالق الكثري 

من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س اأبوابها وت�سريح الكثري من العاملن فيها 

عدن تايم /وديد ملطوف
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ق�ضايا
 موافقة مبدئية اإماراتية على تقدمي عدد من املولدات للمحافظة

وعــزت "مؤسســة كهرباء لحج " العجــز الكبير 
فــي تزويــد مواطنيها بالتيــار، لكــون الطاقة 
الكهربائيــة المتوفرة لتزويــد كًا من الحوطة 
وتبــن بالكهربــاء ، باتــت ال تكفــي لتلبية ربع 
احتياجات الســكان من الكهرباء، بســبب زيادة 
األحمــال علــى الشــبكات وتراجــع التوليد في 

المحطتين بشكل غير مسبوق ألول مرة .

توليد 11 ميجا فقط 
وال تمتلــك محافظــة لحــج محطــات للطاقة 
الكهربائية تتبــع الدولة ، بإســتثناء محطتين 
تم اســتئجارهما منذ أكثر من خمس ســنوات 
أحدهمــا فــي العاصمة الحوطــة كان توليدها 
٢٠ ميجــا وات لكنها اليوم اليتجــاوز توليدها 
الفعلي الـــ ٧ ميجا وأقل ، فيما المحطة االخرى 
وهــي بئر ناصــر كان توليدهــا ١٠ ميجا فيما 
اليوم ال تولد سوى ٤ ميجا فقط، ليبلغ اجمالي 

التوليد 11 ميجا فقط.
ويؤكد الفنيون فــي الكهرباء ان تراجع يعود 
التوليــد يرجــع الى انتهــاء العمــر االفتراضي 
القيام باعمال  للمحطتين، وتهالكهما وعــدم 
الصيانة الضرورية بســبب انعــدام االمكانيات 
المتاحــة للقيام باعمال الصيانــة، حيث تحتاج 

الموالــدات ألعمــال صيانة كاملــة كل عامين 
على االكثر او ٥٠٠٠ ســاعة تشــغيل لكن الى 
االن مضى عليهما اكثر من خمس سنوات ولم 
يجرى للمولدات الصيانة الازمة وإعادة إصاح 

المولدات الخارجة عن الخدمة .

موالدات اماراتية قادمة
وقال صالــح محمود مدير مكتــب المحافظ 
: أثمــر تواصــل قيــادة المحافظــة وقيــادة 
المؤسســة العامــة للكهربــاء، عن إســتجابة 
دولة اإلمــارات الشــقيقة في تقديــم الدعم 
وتزويد الحافظة بعدد من المولدات وبصورة 

اسعافية.
وتابــع: ملــف الكهربــاء أهم الملفــات التى 
عملت السلطة المحلية بالمحافظة على وضع 
مصفوفة طلبات إلى الحكومة ورئاســة الدولة 

وكذا إلى قيادة التحالف العربي .
وحــول الخطة التــي تنتوي قيادة الســلطة 
المحلية القيام بها قبــل حلول الصيف يقول 
مديــر مكتــب المحافــظ : تتصمــن الخطــة 
الطارئة لمواجهــة الصيف وتمثــل في إيجاد 
مولدات إســعافية ، بعد أن أصبحت المولدات 
الحالية غير قادرة على تشغيل الحوطة عاصمة 

المحافظة وتبن غير ســاعة إلى ســاعتين كل 
خمــس ســاعات طافيــة، مضيفــًا : نحيطكم 
علمًا بأن المحافظة لم تستلم أي دعم لقطاع 

الكهرباء من إي جهة حتى اليوم.
ويؤكــد محمود بــان العمل جــاري اآلن في 
صيانــة بعــض المولــدات ، وعددهــا ثاثة ، 
وكــذا الفريــق الهندســي يعمل ليــًا ونهارًا 
فــي إيصال خط الربــط الكهربائي  عدن لحج 
،وقد وصــل إلى تركيب أربعون عمود ويعرقل 
العمل بسبب حقول األلغام وكذا إعتراض قرى 

الرعيان .

مناشدات
وناشــد نائــب مديــر كهرباء لحج لشــؤون 
الفــروع منصــور كــرد الجهــات العليــا في 
الحكومة واألشقاء في التحالف إلنقاذ محافظة 

لحج .
وقال نائب مدير كهرباء لحج لشؤون الفروع 
: "حــان الوقت لكي تتوحد الجهود بالشــكل 
المطلوب من خال تشكيل لجنة من الجهات 
المختصة ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة 
مشــكلة إنهيار قطاع الكهرباء بمحافظة لحج 
الوزراء  الجمهورية ومجلس  ومتابعة رئاســة 

، والمنظمــات الداعمه، وذلــك لتعزيز القدره 
التوليدية بالمحافظة بــ 40 ميجا ، باإلضافة 
إلى توفير مواد ومحوالت لتحســين الشــبكه 

الكهربائية .
وأضــاف : علمــًا بــأن جميــع المحافظــات 
المحرره تحصلــت على الدعم وبشــكل تكرر 
مابيــن الصيــف الماضــي وحاليــا ،  بينمــا 
محافظة لحــج كانت والتزال خــارج المعادلة 
حتى وصل الحــال إلى اإلنهيار الشــبه التام، 
مطالبا بتشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة أزمة 

الكهرباء بالمحافظة.

مشاكل فنيه وتوليدية
وفــي ذات الســياق يرجــع مســؤولون في 
مؤسسة كهرباء لحج ، أسباب انقطاع الكهرباء 
هذه االيام لساعات طويلة في الواحد ، إنهيار 
التوليد وإلى مشــكات فنية وأضرار الشبكة 
وردائتها وهي بحاجة إلى أعمال صيانة وقطع 
غيار للمحــوالت والزيوت وغيرهــا فضًا عن 
المشــكلة االهم والمتمثلة بالعجز التوليدي 
الــذي يفوق الــــ٧٥ ℅ مــن إجمالــي الطلب 
الفعلــي علــى الكهرباء في كًا مــن الحوطة 

وتبن .
وأشــارت مؤسســة كهربــاء لحــج  إلــى أن 
تأخر إمداد المحافظــة بتوليد اليقل عن ٤٠ 
ميجا وات لمحطتي بئــر ناصر ومحطة عباس 
مــن قبــل وزارة الكهرباء ورئاســة الحكومة 
، واألشــقاء فــي دول التحالــف العربي خاصة 
االشقاء اإلماراتيين ، قد يؤدي إلى كوارث في 
الضغط على الشــبكة الكهربائيــة المتوفرة 
وخروجهــا نهائيــًا ، خاصة خال شــهر مايو 
بالتزامــن مــع شــهر رمضان ، واالســتهاك 
المفاجــئ الــذي ســتواجهه الكهربــاء خال 

موسم الصيف القادم .
ووجهــت الحكومة بتعزيز مؤسســة كهرباء 
لحج، بـ550 ألف دوالر إلصاح الشبكة وصيانة 
المحطــات وتوفير قطع الغيــار، اال أن أعمال 
الصيانة لم تتم بعد بســبب تاخر المالية في 

صرف المبلغ.

تزايــدت انقطاعــات الكهربــاء يف مدينــة احلوطــة 
عا�سمــة حمافظــة حلــج، ومديريــة تــن ٥ كيلــو اىل 
�ســمال عدن، والتي ت�سل من 16 �ســاعة اىل 20 �ســاعة 
انقطــاع يوميا، مع دخول ف�ســل ال�سيف وارتفاع درجة 
احلرارة، وهو ما ت�ســبب بازدياد االأحمال على الطاقة 

الكهربائية .
ويعي�ــس املواطنــون يف حلج حالة مــن القلق والتاأهب 
خــالل هــذه االأيــام ، ا�ســتعدادًا ملواجهــة حــر ال�سيف  
املقبــل ، ومــا تواجهــه موؤ�س�ســة الكهربــاء مــن �سغــط 
مفاجئ على ال�ســبكات الكهربائية من قبل امل�ســتهلكن 
الوحــدات  بقيــة  وخــروج  تعطلهــا  اإىل  يــوؤدي  قــد   ،
الكهربائيــة عــن اخلدمــة، وانهيــار تــام للمنظومة يف 

املحافظة .

كهرباء حلج حتت�ضر

تحقيق/ ماهر الشعبي
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تقرير

ووّقع المحافظ بن بريك مؤخرا إتفاقية مع شركة 
العروبــة لبناء محطــة بقدرة 65 ميجــا أضافة إلى 
المحطات الســابقة مثل المحطــة الغازية ومحطة 
باجرش والمحطــات التابعة للمؤسســة التي جرى 
صيانتها، وينظر بإعجاب إلى حال الكهرباء المستقر 
في المكا، ويؤكد المسؤولون إن األسابيع القادمة 
ستشــهد اســتقرارا تاما بحيث ال تنقطــع الكهربا 

مطلقا.

توفري �مل�ضتقات �لنفطية
واقــرت الســلطة المحليــة وفــرع وزارة النفــط 
بحضرموت، فتح باب اســتيراد المشتقات النفطية 
للقطــاع الخــاص، ممــا دفــع بالعديد مــن التجار 
المحليين لخــوض غمار المنافســة، حيث تجاوزت 
مدينــة المــكا ومعظــم مــدن ومناطق ســاحل 
حضرمــوت اإلزمــات الخانقة للمحروقــات، لكن ما 
ينغص حالة االستقرار النفطي هذه هي محدودية 
الســعة لخزانات الوقود، وهو ما يتم معالجته حاليا 
ببناء خزانات عماقة في منطقة خلف ســتوفر قدرة 

استيعابية اكبر .

 م�ضروع �مل�ضفاة �لعمالق

وفيمــا أعلن المحافظ في االســبوع الماضي أن 
مشروع المصافي ســيرى النور قريبا بكلفة تقدر 
ب نصــف مليــار دوالر أي مــا يعــادل 170 مليار 
ريال يمني تقريبا، يتوقع ان يشــهد ميناء المكا 
نقلة نوعية، من خال التوســعة وانشاء وتأسيس 
أرصفــة وخزانات للوقود وكاســرا لامواج بتكلفة 

150 مليون دوالر، وهو ما ســيمكنه من اســتقبال 
البواخر الكبيرة، وزيادة القدرة االستيعابية للميناء 
الــى أربعة االف حاويــة  ومن  تفاصيل المشــروع  
سيشــمل أربعة أرصفة للمينــاء الحالي بما يمكنه 
من اســتقبال البواخر العماقــة وتحمل ما يقارب 
4000 أالف حاوية وأنشــاء خمســة خزانــات وقود 

للمازوت والبترول وكاسرا لامواج .

م�ضاريع �ضخمة
ويلحــظ الزائر لمدينة المكا ومنــذ اقترابه من 
أطرافها تلك األحياء الســكنية الجديدة التي بنيت 
في زمن قياســي، ومؤخرا دخل على خط االستثمار 
العقــاري مســتثمرون كبار وشــركات اســتثمارية 
كبرى، وذلك نتيجة طبيعية لحالة االســتقرار التي 

تشهدها المحافظة .
 فباالضافة الى تدشين مشروع الجوهرة السكني، 
جرى تدشين مشــروع المجمع السكني لشركة بي 

بــي أس بالمكا، والذي يضم مجمع ســكني تجاري 
سيشمل انشــاء حديقة عامة ومجمع تجاري وأبراج 
ســكنية و تجارية وفندق 5 نجــوم بكلفة أجمالية 
بلغت200مليــون دوالر، إضافــة إلــى اتفاقية حي 
األندلس وهي عبارة عن منشــآت ســكنية سياحية 
تجارية تابعة لمؤسســة العروبــة للتجارة وخدمات 
حقول النفط، ســتنفذ على مدى 3 ســنوات بكلفة 

اجمالية بلغت 60 مليون دوالر .
ولتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء لمحافظات 
حضرموت وشــبوة والمعــرة ، يجــري العمل حاليا 
بمشــروع ومن منطلق ان حضرموت مدينة الزراعة 
فهي بصــدد تنفيذ ) مشــروع صوامــع الغال في 
المكا ( ويعتبر  من المشاريع االستثمارية للقطاع 
الخاص التابع ل)شركة مسلم التجارية( والذي يبلغ 
تكلفتــه  22 مليــون دوالر و يتوقــع إنجــازه خال 

الثاث السنوات القادمة.

�ضقق لأ�ضر �ل�ضهد�ء
 وأعلــن المحافــظ بــن بريــك إطاق مشــروع 
إســكان أسر الشهداء، منذ حرب صيف 1994م حتى 
االن، وتحديد مســاحة أراضي لهم ســيتم االعان 
عــن توزيعهــا في 24 ابريــل و ســيتم البحث عن 
مســتثمرين للقيام بأعمال البناء لمشــروع سكني 
متكامــل  ليتم تقديمه ألســرهم كأقــل ما يمكن 

تقديمه .
كما لم تهمل سلطة حضرموت ممثلة بالمحافظ  
الجانب الرياضي لتنظيم  الطاقة الكبرى للشــباب 
، فعمد علــى ابرام اتفاقية تعشــيب ملعب بارادم 
بالعشــب االصطناعي وانشاء ملحق رياضي أللعاب 
التنس وكرة الســلة بكلفة ماليــة بلغت 500 الف 
دوالر، وسيتم إنجاز المشروع على مدى ثاث أشهر 

كحد أقصى . 

تســير محافظة حضرموت فــي المرحلة الراهنة 
بخطوات ثابتة منتقلة مــن التحرير إلى التعمير، 
وذلك بعــد مرور عام مــن تحرير مدينــة المكا 
مــن  حضرمــوت  ســاحل  ومديريــات  ومناطــق 
تنظيــم القاعدة عقــب العملية العســكرية التي 
نفذتهــا قــوات النخبــة الحضرميــة المنضويــة 
فــي إطار المنطقة العســكرية الثانية بمســاندة 
قوات التحالــف العربي بقيــادة المملكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. 
وكانت حضرموت قطعت، مؤخرًا، شوطًا كبيرًا في 
معركــة تحقيق وتثبيت دعائم األمن واالســتقرار 
وتوفيــر الخدمــات األساســية المختلفــة وفــي 
مقدمتها الكهرباء والمياه لتخفيف معاناة مختلف 
شــرائح وفئات المجتمع، وجاء ذلك بتكاتف جهود 
واصطفاف أبنــاء حضرموت خلف قيادة الســلطة 
المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء ركن أحمد سعيد 
بن بريك، والمؤسســتين األمنية والعسكرية في 

الساحل والوادي وبدعم من التحالف العربي.
وجســد محافظ حضرمــوت بن بريــك، حقيقة 
انتقــال حضرموت مــن التحرير إلــى التعمير عبر 
تأكيــده بأن حضرموت باتــت تتقدم بثبات صوب 
تحقيــق نهضتهــا الشــاملة كونــه فــي الفترة 
المقبلة ستشــهد حضرموت جملة من المشــاريع 
االســتثمارية والتنمويــة فــي مختلــف مجــاالت 

وقطاعات الحياة. 
والمتتبع للمشــهد العــام في حضرمــوت منذ 

تحريرها في الـ 24 من شهر أبريل العام المنصرم 
2016م، ســياحظ مــدى الخطــوات المتسلســلة 
لحضرمــوت في عمليتهــا االنتقالية مــن التحرير 
إلى التحرير، بداية من إعداد وتأهيل قوات النخبة 
الحضرمية من أبنــاء حضرموت لتولي عملية تحرر 
أرضهم مــن القاعــدة، ومن ثم فــرض قبضتهم 
على المكا والســاحل من خال عمليات االنتشــار 
ومداهمــات أوكار اإلرهــاب واإلرهابيين والقبض 
على قــادة وعناصر القاعدة وصــواًل إلى إضعافها 
وإفقادها القدرة على إعادة ترتيب صفوفها وشــن 

الهجمات اإلرهابية.
وأعقــب ذلــك االنتقــال إلــى العمل السياســي 
المجتمــع  ومكونــات  أطيــاف  كافــة  بمشــاركة 
الحضرمــي من خــال انعقــاد مؤتمــر حضرموت 
الجامــع الذي تمخضت عنه حزمة قرارات وتوصيات 
غاية في األهمية عنوانهــا األبرز والعريض إعان 
حضرموت إقليمًا مســتقًا بذاتــه وفق جغرافيتها 
المعروفــة ويحظــى بشــراكة متكاملــة لبعديها 
الجيوسياسي والحضاري، واستعادة السيطرة على 
مركز القيادة وســلطة القرار، وذلك بالتشديد على 
ضــرورة تمكين أبنــاء حضرموت مــن إدارة كافة 
شــؤونهم وبإرادتهم الحرة وفــق خطط يعدونها 
لرسم مســتقبل حضرموت المشــرق، وأخذ حقهم 
في أي تسوية سياسية قادمة وفق مساهمتها في 
الميزانية االتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها 

السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي.

منــذ اليــوم االأول لتحريــر مدينة املــكال تركزت اجلهــود اجلمعية لل�ســلطة ومنظمات 
املجتمــع املدين حلــل مع�سلة الكهربــاء ، فو�سعت املعاجلــات االإ�ســعافية املتمثلة باإعادة 
ت�ســغيل املحطــات املوجــودة ، ثم التعاقد بنظام الطاقة امل�ســراة ، و�ســوال اإىل التعاقد 
بنظــام ال o t v والــذي يعني التعاقد مع امل�ســتثمرين الإن�ســاء حمطــات كهربائية تكون 

ملكا للم�ستثمر لفرة حمدودة ثم توؤول ملكيتها للدولة .

ح�سرموت .. معركة التنمية وا�ستعادة مركز القرار

 تقرير/ إخالص الكسادي

ا�شتقرار وم�شاريع باأكرث من مليار دوالر
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حتقيق

وتراجــع االزدهار الــذي كان شــهده ميناء 
المخا، مطلع القرن الماضــي، مع الزمن، فخال 
العقــود الماضية مارس نظــام المخلوع صالح ، 
تهميــش وتدمير متعمدان للميناء، وتســليمه 
لمافيا تهريب الخمور والممنوعات، التي يديرها 
رجال المخلوع صالح، ومؤخرا دمرت حرب مليشيا 
االنقــاب ما تبقى من المينــاء، الذي تحول الى 
اطال، حيــث تعــرض الميناء للتدمير بنســبة 
بلغت اكثر من  %85، حيث تتواصل حاليا، عملية 

اعادة تأهيل الميناء بدعم من دولة االمارات.

 
وضع كارثي 

وبحسب عبدالحليم صبري موظف في الميناء 
فــان أكثر من ثلثــي القوة التشــغيلية للميناء 
تدمرت وأصبح وضــع الميناء كارثي، مقارنة بما 
كان علية قبل الحــرب فاالرصفة الحالية بحاجة 
الى صيانة من اجل الحياة الى الميناء باإلضافة 
إلى ضــرورة تعميــق القناة الماحيــة من اجل 
تســهيل دخول الســفن الكبيرة كما نريد بناء 
مســتودعات ومخازن وإعــادة صيانة او بناء من 

جديد المخازن التي تم تدميرها بفعل الحرب .

ال للمركزية 
مــن جانبــه اشــار المهنــدس عبدالرحمن 
الرامســي الى ضرورة االهتمام بالميناء لسحب 

البســاط من ميناء الحديدة فــي الوقت الحالي 
باإلضافــة إلــى ان االهتمام بة والبــدء بتأهيله 
وتطويــره يعني أننا بدائنا فــي تنفيد مخرجات 
الحوار الوطني باعتباره الميناء والرافد الرئيسي 

القليم الجند.
وطالــب رئيس الوزراء باصــدار قرار يقضي 
بانشــاء مؤسســة خاصة بميناء المخا فيجب ان 
يديــر الميناء نفســه، يقول: ال نريــد المركزية 
ان تعــود مرة أخرى، ألنها ســبب كل المشــاكل 

والصعوبات.
 

تهميش
ويؤكــد مديــر عــام المينــاء محمــد احمد 
عبدالرحمن بــأن ميناء المخا يتعرض لتهميش 
مقصود ومــا جعلة ثكنة عســكرية منذ ما بعد 
حرب صيــف 94 باإلضافــة إلى رفــض تطويره 
وسلخة عن محافظة تعز حتى أوصلوه إلى ان صار 
عالــة على ميناء الحديدة كمــا يقولون اال دليا 
على ذلك فقد كان الميناء في ايام المخلوع يدار 
من قبل المهربين وقطعان وعصابات العســكر 
التي كانت منتشــرة في المخا امــا االن فقد تم 
تقديم خطة تطوير شــاملة للميناء إلى التحالف 
الذين بدورهم وعدونا بانهم ســينفذونها في 

أسرع وقت ممكن .
ويضيف: الفســاد عرقل الكثير من الجهود 
التــي كان يبذلهــا من اجــل النهــوض بميناء 
المخا وتحريره من الفاسدين والمهربين، حيث 

تعرضت لتهديدات من العيســي باإلقالة اذا ما 
طالبت بالديون المتراكمة علي شركات العيسي 

لميناء المخا في 2013.

ديون العيسي 
وقال صبر لعدن تايم: العيســي حوت البحر 
اول مــن اصطدمــت بــه عنــد مزاولتــي عملي 
بالميناء وذلك اثناء مراجعتي لحساب المدينون 
الحضت ان الرصيد المطلوب ســداده من شركة 
عبر البحــار اليمنيــة مبلغ نصف مليــون دوالر 
دين لمينــاء المخا الذي يحتاج لــكل دوالر لكي 
يواجــه حملة التشــويه بــان المينــاء ال يغطي 
نفقاته التشغيلية بعد ما اصبح عالة على ميناء 

الحديدة.
يقول: وجهت رسائل عديدة للشركة بسرعة 
الســداد وبعدها انذارات عديدة بقطع الخدمات 
التــي تقــدم لهــم وبعدهــا وصل األمــر اال ان 
قمت بايقاف الســفن التبعة لتلك الشركة ومنع 
مغادرتها الميناء ووصلت عددها الى ست سفن 

ناقات للمشتقات النفطية.
وحينهــا وصلني اتصال من الــوزارة بأنني 
أحدثت مشــكلة على مســتوى عالي في الدولة 
المهم ادركت حينها مدى توغل هذا االخطبوط، 
ورفضــت كل الضغوط الى ان ســددت الشــركة 
نصف المديونية 250الــف دوالر وحررت ضمان 

بتقسيط الباقي خال عام.

ميناء املخا.. ق�صة تدمري اأ�صهر موانئ ت�صدير النب

ا�ســتهر )كويف خما( كاأ�ســم تاريخي اأطلقه االأوربين على ميناء املخا، يف القرن ال�ساد�ــس ع�ســر امليالدي، وذالك بعد  احتالل 
الرتغالن لل�ســاحل الغربي حيث ا�ســت�سافهم �ســيخ املخا وقدم لهم م�ســروب القهوة، حيث عرف االوربين الن اليمني، وبدئوا 
با�ســترياده عن طريق ميناء املخا، وانت�ســرت الوكاالت املالحية اخلا�سة بت�سدير الن، حينها وكانت ا�سهرها ال�سركة التجارية 

تقرير/ نادر الهباشيالهولندية والتي تاأ�س�ست 1928م.

االمارات تعيد تاأهيله.. واإن�صاء م�ؤ�ص�صة م�صتقلة �صتخل�صه من املركزية املدمرة
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ر�ضد

الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطال حروب متاحقة!

وعلى ما يبدوا أن هذا التنسيق والتحالف يتخذ 
عدة مجاالت وصور منهــا الجانب اإلعامي حيث أن 
الوسائل اإلعامية الضخمة التي تتبع لحزب اإلصاح 
نجدها تتجاهل جهود مكافحة اإلرهاب وتعمل على 
تشــوهيها وتســعى في رفع تقارير حقوقية تدافع 
فيها على ارهابييــن، وإلى جانب ذلك نجدها تتفق 
مــع اإلرهابيين في اســتهداف الجهــود اإلماراتية 
على كافة األصعــدة ، والتي كان اخرها الحملة على 
تشويه جهود التنمية االماراتية في جزيرة سقطرى.

استهداف جهود مكافحة اإلرهاب
جماعة أنصار الشــريعة في أبين 
احــد فرق تنظيــم القاعــدة اإلرهابي 
تلتقي مع حزب اإلصاح )إخوان اليمن( 
فــي معــاداة واســتهداف المســاعي 
والجهود اإلماراتية أكان على مستوى 
البنــاء وتعزيــز االمــن أو التنميــة ، 
ففــي مطلع فبراير مــن العام الحالي 
أصــدر هذه الجماعة بيــان تهدد فيه 
باســتهداف قوات الحزام األمني التي 
اسستها ودعمتها اإلمارات للعمل من 
أجــل تعزيز األمن فــي محافظة أبين 
التي تنتشــر عناصــر القاعدة وداعش 

إالرهابية بعدد من مناطقها .
وكذلك الحال بتنظيم القاعدة في 
حضرموت الذي أصــدر هو اآلخر بيان 
يهدد فيه قــوات النخبــة الحضرمية 
والقــوات العســكرية فــي المنطقــة 
الثانيــة واألجهزة االمنيــة باعتبارها 
هدفــا لعملياتهــم االرهابيــة بحجة 

انهم عماء لإلمارات.
وإذا مــا نظــرا فــي هــذا اإلتجاه 
ســنجد أن هناك رابط متين وتحالف 
قوي بين التنظيمات المتطرفة وحزب 
اإلصــاح )اخــوان اليمــن( يتخنــدق 
فــي خندق واحــد لمهاجمــة ومعاداة 
اإلمــارات ويســعى مــن أجــل اعاقة 
جهودها الكبيرة والعظيمة في مجال 
مكافحة اإلرهاب وبناء األمن وتعزيزة 
، ولعل هذا التخندق الذي يظهر حين 
االرهابيــة ضربات  الجماعات  تتلقــى 
موجعة يؤكد علــى حقيقة وجود هذا 
التحالــف اإلرهابي االصاحي وثالثهم 

االنقابيين.

اإلصاح والدفاع عن االرهاب
تحالــف  وهــو  "رصــد"  تحالــف 
مدني تابــع لحزب االصــاح "االخوان 
المســلمين فــي اليمــن" عــن "يقف 
على نفس المســافة التــي تقف فيها 
الجماعات اإلرهابية حيث قدم الشــهر 
الماضي تقريــر حقوقية مغلوط اتهم 
فيه الســلطات في عــدن وحضرموت 
بارتــكاب خروقــات في مجــال حقوق 

االنســان وهو ما رأته منظمات حقوق انسان تعمل 
في عدن استهدافا" بطابع سياسي" للسلطتين في 
المحافظتين التي تحقق فيها إنتصارات كبيرة على 

االرهاب.
ووقع التحالف في تقريره في خطأ مهني نتيجة 
دافع سياســي بايراد حالة ضبــط امنية لعنصر من 
عناصر تنظيم القاعدة كحالة حقوق انسان واعتقال 

تعسفي ضد "طفل".
وقــال التحالف فــي الفقــرة المعنيــة بالحالة 
":وبرغــم ذلك فان أطفال اليمن خــال العام 2016 
كانوا عرضة ألبشــع أنواع االنتهــاكات فقد تمكنت 
فــرق الرصــد الميدانيــة للتحالــف اليمنــي لرصد 

االنتهاكات من رصــد وتوثيق ) 118 ( حالة انتهاك 
فــي صفوف األطفــال منها ) 115 ( طفــا تعرضوا 
لاعتقال التعسفي منهم ) 111 ( على أيدي مسلحي 
الحوثــي وقــوات صالــح و) 1 ( طفل واحــد تعرض 
لاعتقال التعســفي علــى أيدي الســلطات األمنية 
في حضرموت فيما قيــدت ) 3 ( ثاث حاالت اعتقال 
تعســفي في صفوف األطفال على أيدي مســلحين 

مجهولين".

عنصر خطر
والحقيقة التــي اخفاها تقرير تحالف رصد الذي 

عــرض بــدورة مجلس حقــوق االنســان بجنيف ان 
الطفــل المعني هو عنصر تنظيم القاعدة ومســلح 
خطر يدعى " حســين درامه" تم ضبطه متلبس من 
قبل أمن حضرموت وقد كان إعام المنطقه الثانية 
بالمكا قد أعلن يوم 2016-05-21 إعتقاله ضمن 
خلية إرهابية داهمتها وحدة خاصه حيث تم إخراجه 
من أحدى الفلل في منطقة روكب وهو يحمل حزاما 

ناسفا جاهز للتفجير ويبلغ من العمر 15 عام.
وتعــد هــذه الحالــة دليــا مثبتا علــى اصرار 
التكتات المدنية الممولة من االخوان المســلمين 
في اليمن علــى الدفاع عن "االرهاب " واســتهداف 
جهود مكافحــة اإلرهاب من خال اظهــار العناصر 
االرهابيــة حال اعتقالهــا كحاالت اعتقال 
تعســفي الطفال ومدنييــن ، وإلى جانب 
هــذا الدفــاع تقــف وعلى نفــس الهدف 
الحمات اإلعامية التي تشنها وسائلهم 
اإلعاميــة علــى الســلطات المحلية في 
الجنوب واألجهزة األمنية بما فيها قوات 
الحزام األمني وقوات األمن وقوات النخبة 
التي حققــه بفضل اهلل ومــن ثم جهود 
ودعــم اإلمــارات إنتصارات كبيــرة على 

اإلرهابيين.

استهداف دور اإلمارات
رصــد  تحالــف  اســتخدام  يبعــد  ال 
الحقوقــي التابع لحزب اإلصــاح لذريعة 
حقوق اإلنســان للدفاع عن حلفائهم في 
التنظيمــات االرهابيــة وتشــويه جهود 
مكافحة اإلرهاب التــي تقودها وتدعمها 
اإلمارات عن اســتخدام الحزب والوسائل 
االعاميــة التابعة له شــماعة الســيادة 
الوطنية الستهداف جهود البناء والتنمية 
المحــررة  المحافظــات  فــي  اإلماراتيــة 

واخرها سقطرى".
فيــه  يثمــن  الــذي  الوقــت  ففــي 
أبناء ســقطرى مــا تقدمه اإلمــارات من 
مســاعدات ألبناء المحافظة على مختلف 
، ويستبشــرون خيرا  األصعدة والجوانب 
من المســاعي اإلماراتية لتطوير الجزيرة 
وأحــداث تنميــة فيهــا ، تأتــي األقــام 
المشــبوهة والمواقع اإلعامية المأجورة 
لتســتهدف  واإلخوانيــة  الحوثعفاشــية 

الجهود الخيرة لدولة اإلمارات الشقيقة.
ويقــف هــذا االســتهداف المعــادي 
للتطــور الذي تســعى اإلمــارات ألحداث 
بالمحافظــات المحــررة فــي صــف وأحد 
مــع التهديدات التي تطلقهــا الجماعات 
اإلرهابية ضد جهود اإلمارات في مكافحة 
اإلرهاب ، ليظهــر مع كل تضييق للخناق 
على التحالــف الثاثي االنقابي اإلرهابي 
اإلخوانــي الــذي يجد في االوضــاع الغير 
أمنــه بيئــة خصبــة لممارســة أعمالــه 
التخريبيــة والتدميرية التــي تهدد أمن 

المنطقة برمتها.

كيف حتالف الإ�سالح والقاعدة ل�ستهداف جهود الإمارات؟
التحالــف  جليــا  فيهــا  يظهــر  التــي  االأوىل  املــرة  لي�ســت 
والتن�ســيق بن التنظيمات االإرهابية وحزب االإ�سالح )اإخوان 
اليمــن( فمتذو ك�ســف االإمارات - التي اأ�ســهمت ب�ســكل كبري يف 
حتريــر املكال من عنا�سر القاعــدة - عن العالقة بن االإ�سالح 
والقاعدة، اإىل جانب ك�ســف العمليات االإرهابية التي �سهدتها 
عــدن واملحافظــات املحررة، ، عن ان الكثــري االإرهابين، الذين 
فّجروا انف�سهم، وارتكبوا عمليات انتحارية راح �سحيتها املئات 
من اجلنــود واملدنين، معظمهم من اأع�ساء او خريجن در�ســوا 
على نفقة جمعيات ” احلكمة واالإح�ســان واالإ�سالح” التي تعد 

اأكر جمعيات االإ�سالح.

كتب/ فتاح المحرمي

تاريخ الدعم 
االمارتي 
لسقطرى

  م�ساعدات اغاثية عاجلة عقب 
العا�سفة املدارية

ومتويل �سندوق اعمار 
ح�سرموت واملهرة

2008

2015ت�سييد امل�ست�سفى الوحيد يف االأرخبيل
قدمت 160 طن م�ساعدات عاجلة

فتح ج�سر جوي اإىل اأبو ظبي و�سبكة 
ات�ساالت وو�سول اأول فوج �سياحي

اإعادة تاأهيل املطار وامليناء واملدار�س واأق�سام 
ال�سرطة وتدريب القوات وانعا�س كافة القطاعات

2016

2017

 2012

انفوجرافيك موقع )عدن تامي (

http://aden-time.net

http://aden-time.net

http://aden-time.net

http://aden-time.net
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�حاديث

عدن تايم / فتاح المحرمي :

لم يكل العبيدي أو يمل ولم يجد الخوف في قلبه 
مكانا وبشجاعته ونضاله الكبير مثل في هذه الحرب 
جيشا لوحده ليرفد وسائل االعام المحلية والعربية 
والدولية بصــوره وفيديوهاتــه ، ليغطي العبيدي 
وزمائه كل الفشــل االعامي الذي يرافق الشرعية 
ميدانيــا ، ولم ينتظروا رد الجميل من الشــرعية أو 
غيرها بل انطلقوا في مهامهم من واجبهم الديني 

واألخاقي والوطني وعدالة قضيتهم.

استقرار حالة العبيدي ونقله 
إىل اإلمارات للعالج

مقربــون وزمــاء الجريح العبيدي اشــاروا إلى أن 
صحته مستقرة حيث يتلقى العاج في اإلمارات التي 
تكرمت بنقله بطائرة خاصة من جيبوتي التي وصل 
اليهــا برفقة القائــد عبدالرحمــن اللحجي واثنين 
آخريــن من جرحى المقاومــة الجنوبية بعد نقلهم 

بطائرة تابعة للتحالف من المخا.

 العبيدي رجل السلم واحلرب 
رغم حداثة ســنه وقصر مشواره في مجال اإلعام 
والــذي بدأ مع انطاقــة الحراك الســلمي الجنوبي 
، إال أن المصــور صالح العبيدي اســتطاع أن يحقق 
نجاحات كبيرة في حياته العملية والمهنية .. صالح 
العبيدي بإنســانيته البســيطة ، وتواضع شــخصه 

وجهده ومثابرته ، واصالــة معدنه ، ونضاله الكبير 
، ووطنيتــه ، وحبه لعمــل الخير بوقوفــه ونصرته 
للمظلــوم ونقل معاناة المواطــن ، وفضحه لكذب 
وزيف إعام العدو وفضحه لجرائم العدوان وتبيين 
جرائمهــم ، وابراز تضحيات أبطــال الجنوب .. نعم 
بهذا اســتطاع العبيــدي أن يحقق نجاحــات كبيرة 
على المســتوى المحلي واإلقليمي والعالمي ، حيث 
كان مصور وناقل للحدث من قلب ســاحات النضال 
وميادين المعارك والشــرف والبطولة ، وتعامل مع 
قنوات ووســائل اعامية عربيــة وعالمية ليرفدهم 
بما توثقه عدسة الكاميرا التي يعشقها حد الثمالة 
، كما أن ذلــك االرث النضالي الكبير لجنرال اإلعام 
الجنوبــي اوصله ليكون مصور خــاص لدى الوكالة 

الفرنسية العالمية.
والدور الكبير للعبيدي كان في الحرب ، حيث جند 
العبيدي نفســه إلى جانب عدد من زمائه ليكونوا 
جيــش قوامــه بضع أفــراد ولكن دوره يــوازي دور 
جيــوش تخوض معــارك ، ومثل العبيــدي وزمائه 
اإلعــام الحربــي للمقاومــة الجنوبيــة بتوثيقهم 
للنضــاالت والتضحيــات واالنتصــارات ، وبالمقابل 
كشــف زيــف عــدوان االنقابيين وفضــح وتوثيق 
جرائمهم ، والعبيدي وزمائه هم من كســر شوكة 

االنقابيين وعراهم أمام المأل.
 

صور العبيدي 
عنوان نضال وعالمة نصر  

يقول محمــد النقيــب الناطق باســم المنطقة 

العســكرية الرابعــة فــي حديثــه عــن المصــور 
واإلعامي الجنوبــي صالح العبيــدي الذي أصيب 
في جبهــة الســاحل الغربــي : "العبيــدي حكاية 
صحفي كبير في الهمــة واالهتمام ، كثير النضال 
والتضحية ، نافذ الحضور الى منطقة التماس بين 
الحياة و المــوت ، وصور صالح العبيدي ، هي نحن 
في الحراك الســلمي والمقاومة المســلحة ، نحن 
المنتصرون ونحن ضحايا بغي الغزاة االنقابيين 
وهــي الجبهات التــي رابــط متارســها ليصطاد 
مشــاهدها، يصر ان ينقلها الينا مكتملة العناصر 

واالبعاد".
وأضــاف النقيب : " صور صالح العبيدي هي عدن 
التي تنفس دخانها، وواســاها بفاش صورة ، بث 
حزنهــا وفرحها الى العالم ، نجــم اعامنا الحربي 
آلمنا اليوم ما الم به جراء تعرضه الصابة بصاروخ 
حراري استهدف مكان تواجده بالقرب من معسكر 
خالد بــن الوليد ، ونتمنى مــن اهلل أن يمن عليه 

بالشفاء العاجل ليعود إلينا سالما معاف".

 العبيدي ..حكاية بطل  
إلــى ذلك يقول اإلعامي فــارس الجال "إذا كان 
هناك أحد يســتحق أن أكتب فيــه من اإلعاميين 
والمصوريــن فهو العزيــز صالح العبيدي أشــهر 
مصوري الحرب في اليمن، فهو حكاية بطل دونها 
منذ اليوم األول من الحرب ومن قبلها كان مصور 
لــكل فعاليات الحراك الجنوبــي، ال يكل وال يمل ال 
يخاف وشــجاع .. في هذه الحرب مثل جيش لوحده 
مأل وســائل االعــام المحلية والعربيــة والدولية 

بصوره وفيديوهاته " .
ويضيف الجــال " انــه وفي الوقت الــذي كانت 
الشــرعية وال زالت ال تملك اعــام ميداني حقيقي 
على األرض يفند ويكذب ما تنقله وســائل االعام 
الحوثيين والمخلوع االنقابية  التابعة لمليشيات 
اال ان صالــح العبيــدي وكانه معه بعــض رفقاءه 
كالعزيــز نبيــل القعيطي وغيرهم كانــوا يقوموا 
بهــذا الدور ويغطــون كل الفشــل االعامي الذي 
يرافق الشــرعية ميدانيــا، فقد رافقــوا المقاومة 
الجنوبية والجيش فــي كل الجبهات، لم ينتظرون 
شــيئا أو رد الجميل من أحد بل مؤمنين بمهنتهم 
والقضيــة التي يحملونها ، وتمنــى فارس  لصالح 
العبيدي الشــفاء العاجــل ولكل رفقاءه الســامة 

والعافية".

طيبة القلب 
  

العبيدي الشــاب المكافح صاحــب القلب الطيب 
يقول عنه رفيــق دربه وتوأم روحه نبيل القعيطي 
: " زميلــي صالح يمتلك قلب طيب وتجمعنا مرحلة 
نضاليــة طويلة كنا وال نزال فيهــا كتوأم ، فحين 
يحدث بيننا خاف بســيط عن أتفه االشياء ويعجز 
الزمــاء واألصدقــاء عــن الصلــح والتهدئــة بينا 
البعض يعتقدون وكأنــه خاف عميق وراح يحدث 
الخصام بيننا ولكن ال يستمر هذا الخاف أكثر من 
24 ســاعة إال وقد نحنا حبايب ونأخذ السيلفي في 
الجبهة ، فاذا لم اتصل عليه انا او ارســل له رساله 
بالواتس لكــي اتصالح معه من بعد ســاعات من 
خافنا يباشــرنا هوه باالتصال او بالرسائل وتبدأ 
المصلح ودائما تبدا المصالحة في فتح الحديث 
عن موضــوع الذهاب الــي الجبهــات لتغطية 
االنتصارات و كلنا ينســي أو يتناســى الذي دار 
بينا من تشاجر وخصام طال لحظات او ساعات 
ونرجع حبايب ومنها نحدد موعد الرحلة لتوجه 

نحو الجبهة وكانه لم نختلف قط".
ويتابع القعيطي :"ودائما عندما أنوي الذهاب 
إلى الجبهة ال اشعر باالمان واألمن واالطمئنان 
إال عندمــا اتصل عليه  ويكون برفقتي او أكون 
أنــا برفقته النــه هو يخاف ويحــرص علي وانا 
ابادله نفس الشــعور  ، وللعلــم أن العبيدي ال 
يخفي عني اي اســرار له من صندوقه األســود  
كانت من مشاكل او من سعادته له إال وأخبرني 
بها بحــرص وبالمقابل انا كذلك اصارحه ومن 
عادتنــا أن ال نخرج حديثنا ومصارحتنا لآلخرين 
، وهذا ينبع من الثقــة الكبيرة المتبادلة بيننا 
، وال يســعنا فــي هذا المقام إال ان نســأل اهلل 
تعالــى أن يشــفيه ويعود ألســرته وأصدقائه 

بسامة وعافية يارب العالمين".

عد�سته اأعالم حربي بحد ذاته

املصــور الذي بــث حزن العبيدي .. 
وفرح اجلنوب اىل العامل

قل عنه االإعالم احلربي للمقاومة اجلنوبية .. قل عنه امل�سور االأول .. قل عنه و�ســيلة اإعالمية متكاملة 
االأركان .. قــل عنــه فا�سح اإجرام عدوان االنقالبين .. قل عنه موثق هزائم االنقالبين .. قل عنه �ســادد 
ازر املقاومــة اجلنوبية واجلي�ــس واالأمن .. كل ذلك ال يكفي حن يكــون احلديث عن جماهد ومنا�سل مقدام 

و�سهم و�سجاع كـ "االعالمي اجلنوبي �سالح العبيدي" م�سور واإعالمي ال�سلم واحلرب .
ا�سيب العبيدي بعد ظهر االأحد 23/اأبريل يف جبهة ال�ســاحل الغربي مقابل مع�ســكر خالد بن الوليد حيث 
كان يتواجــد مــع القائــد عبدالرحمــن اللحجي وعــدد من اأفــراد املقاومة فا�ســتهدفتهم ملي�ســيات االنقالب 
ب�ســاروخ قيل اإنــه �ساروخ حراري .. باإ�سابة العبيدي خيم احلزن على عــدن واجلنوب واأ�ساب قلوبنا باأمل ، 

ليقف ال�سعب - كافة ال�سعب - باالبتهال اإىل اهلل باأن ي�سفيه من ا�سابته ويعود اإلينا �ساملا معافا .
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كتابات

فماجرى من تبادل أتهامات ومن صدور بيانات 
وردود وهاات وخذ بين حكومة )الشرعية( الممثلة 
برئاسة الوزراء وما يلحقها من )ناطقيها( وصوال 
الى أدارة مؤسسة الكهربا وبين السلطة المحلية 
في العاصمة عــدن ومســؤليتها األخاقية تجاه 
المواطنين في العاصمــة عدن، فبعد االنتقادات 
التــي طالتها بســبب مــا قيل انه ســكوتها عن 
معاناة المواطنين في عدن بســبب تدهور خدمة 
الكهربــاء خرج اليوم )أمــس( المحافظ عيدروس 
الزُبيــدي متهمــًا )حكومــة الشــرعية( ورئيس 
وزراءهــا )بن دغر( بالتقصير األمر الذي لم يعجب 
المنتفعيــن وأصحــاب سياســة )كســر العظم( 
فلهذا خرجت بيانات ومنشورات تنتقد تصريحات 
)الزُبيــدي( وتعهده بإصاح األمــور في الكهرباء 
وتوجيهه نداء استغاثة لإلشقاء في دول التحالف 
العربــي النقــاذ كهربــاء عــدن، وآخرهــا تقرير 
مــن أدارة كهربا عــدن يناقض فيــه تصريحات 
المحافــظ، وتبــرئ ســاحة )حكومــة بــن دغــر( 
بمصفوفــة من توضيحات هامة ينبغي تفنيدها، 
والننــا المتضرريــن الوحيديــن كمواطنين من 
تردي أحوال الكهرباء فقد حاولت قراءة ما اسمته 
أدارة الكهربــا بـ)تقريــرا عن األعمــال المنجزة( 
والننا - كذلــك - لم نلمس اي تغيــر وزيادة في 
توليــد الكهربا فيحق لنــا ان نطرح مجموعة من 
ماحظاتنا على تقرير المهندس مجيب الشــعبي 
الملــئ بـ)األنجــازات( ونفندها وفقــا لما جاء في 

التقرير نفسه وعلى الشكل التالي :
-       قدمــت الحكومــة )9 مليــون دوالر( لقطع 
الغيــار لرفع جاهزية التوليــد ) لم ترتفع جاهزية 
التوليد بــل تدهــورت فأين الـ)9 مليــون دوالر 
ياباشــا؟!( لم تفند لنا كيــف تم صرفها؟! أو كيف 

تــم توزيعها علــى الخطط – المفتــرض – انها 
معدة من قبلكم فهل من الصعب شــراء مولدات 

للطاقة بهذه المبالغ الضخمة ؟!
-       قدمــت الحكومــة )35 مليون ريال يمني( 
كأجــور صيانــة محطــة المنصــورة فهــل تمت 
الصيانــة – لــم تخبرنــا – ومع أســتغرابنا كيف 
أجــور صيانة هل عمــال الكهرباء )مهندســينها 
وموظفيها( يأخذوا أجور على ما يفترض ان يكون 
عملهم؟! ام ان هناك شــركات تقوم بالصيانة ؟! 
وان كانت شــركات تقاول بصيانــة المولدات؟!! 
فماذا يعملون االالف من المهندســين والعمال 

في مؤسسة الكهرباء؟!.
- قدمت الحكومة )31 مليــون دوالر( لمواجهة 
الصيف بعد القادم لصيانة محطة الحسوة .. ياهلل 
مشــيناها بانعتبرها ضمن االستراتيجية طويلة 
المــدى !! لكــن الذي نعرفه ان الوفد الهندســي 
االوكرانــي قد غادر عدن فــي 17 فبراير 2017م 
دون ان يتم االتفاق معه على شــي .. ولكن - هلل 
الحمد - انكم قد أكملتم االنجاز الكبير في إعداد 
)مســودة العقد( مع الشــركة االوكرانية والعام 
القادم ســوف توقعوها والعام الذي بعده سياتي 

وفد الشركة االوكرانية والخ الخ !!.
الشــهري  الوقــود  الحكومــة  وفــرت   -
للتوليــد)30,000( طن ديزل ووفــرت )24,000( 
طن مازوت – الحمد هلل – أعذار االنقطاعات بسبب 
عدم وجود وقود أنتهت . لكن!! الزال تضاعف عدد 
ساعات انقطاعات الكهربا في تزايد يوما عن يوم 

فماهي االسباب بالضبط؟!.
- التوقيــع على مناقصة )100ميجــا( وماهو لـ 
)اإلخوان( تنفذه شــركات األخوان ماعلينا المهم 
قصدنــا كهرباء )مدقنه أو بدون دقن( وهي هذه 

االنجازات الوحيدة التي تتغنوا بها ياعم )مجيب( 
- لو تمت – وســننتظرها يا باشــا حتى يتم )فتح 
االعتماد( الذي لم تحدد موعده !! وســوف نحسب 
بعد ذلك شــهر لتدخــل الخدمة .. قلنــا انتظروا 

شباب فتح األعتماد – اهلل يفتحها عليكم - ..!!.
- أتكفلــت الحكومة – بســامتها - بدفع قيمة 
زيوت المحطــات .. يعنــي ايييييييييه ؟!! يعني 
من خــارج المبالغ الضخمة التي تدفعها للصيانة 
؟! وأنت يابشــمهندس "مجيب" سوف تجيب على 
استفساراتنا شراء الزيوت شي ثاني – طبعا - ؟!!.
-       وجــه رئيــس الــوزراء بن دغــر - جزاه اهلل 
خيــرا – )ومازالت قيد المتابعــة ..!!( وجه بصرف 
هــذه المبالغ الضخمــة )290 مليون ريال يمني( 
وهي كذلــك أجور تنفيذ لصيانــة )المحطات ؟!!( 
وصيانــة محطــات التحويــل وصيانة وتحســين 
الشــبكة ..!! . هل ستجلب المؤسســة عمال من 
الخارج لتنفيــذ الصيانة ؟!! بالحقيقة ان المراقب 
مننا يتســأل وحتى المواطن العادي يتسأل هذه 
المبالــغ كلهــا للصيانة فقط لـ )أجــور الصيانة( 
فهــل ممكن ان تفهمنا كيــف ذلك؟!! وكيف يتم 
أعطــاء أجور للصيانة؟!! ولمــن بالضبط ؟!! وهل 
هي للعمــال والمهندســين والموظفين الذين 
يقومون بالصيانة ام انها لعمال او شركات تقوم 
بعمل الصيانة؟؟!! .. اخي )مجيب الشــعبي ( نحن 
ال نخونك - ال سمح اهلل - فقط نريد نعرف وكذلك 
لكي تخرس االلسنة ؟؟؟؟!!!! طالما أنكم فتحتوها 

ع اآلخر دعونا نناقش معكم !! .
- اما موضوع الثاثة األنجازات في ذيل رسالتك 
المنشــوره والمتداولة فبالرغم اننا لم نلحظ اي 
تحســن في الكهرباء ومع ذلك نشكركم عليها .. 
فا أحد يســتطيع ان يبخس حق الذين يعملون 

ومجهوداتهم مهما صغرت أو كبرت.

أجور صيانة 35،000,000 ر ي
أجور صيانة 290,000,000 ر ي

شــراء زيوت 589,000 دوالر أي 200,260,000 
ر ي.

ريــال   )525,260,0000( يســاوي  األجمالــي   
يمني يعنــي أكثر مــن نصف مليار ريــال يمني 
ألجــور صيانــة لم تتــم ولم نشــعر بــأن هناك 
تحســن ملحوظ في الكهربا بل تضاعفت ساعات 

االنقطاعات .. هل من يفسر لنا ذلك ؟!!
وبعد ذلك يطرح األخ المهندس مجيب الشعبي 
في تقريره )متطلبــات عامة( وهي مصفوفة من 
طلبات لشــراء عشــرين ســيارة لغرض الطوارئ، 
وشراء اثنين حفارات بوكلين بقيمة )100 مليون 
ريال يمنــي( وكذا توفير )2 مليــون ريال يمني( 

لشراء أجهزة أتصاالت ..!!
هل هناك منطق في ماطرحه المهندس مجيب 
الشــعبي، فالرجل يشــكر الحكومــة التي قدمت 
الكثيــر ولم تقصــر مطلقا وفي االخيــر يطلب 2 

مليون لشراء أجهزة اتصاالت ثابتة ومتحركة ؟!!

هل هناك منطق فــي ان يطلب المهندس في 
تقريره شــراء اثنيــن بوكلينات بـــ)100 مليون 
ريــال( وشــراء 20 ســيارة خدمات، ولديــه مئات 
الماييــن من ماقــال انها قدمتهــا حكومة )بن 

دغر( ؟!!

يامهندس "مجيب الشعبي" دافع عن حكومة بن 
دغر بمنطق سوي الن الناس ستقول اين المبالغ 

المالية التي صرفت للكهربا يابشمهندس ؟!

مادام فتحتوها ع اآلخر.. فهذه استفساراتنا يا أدارة الكهربا!!
لســت هنا أشــكك يف طرف وأبرئ طرفًا آخر ولكن ..! ألننا رصنا كمواطنني طرفًا )مســهدف( يف كل ماجيرى من )حرب اخلدمات( طرف يراد أســتفزازه بشــكل فظ 

كي يكون مطية ألهداف سياسية أكرث فظاظة وخسة، نعم . الننا رصنا طرفًا رئيسيا كمواطنني فالبد من إن نديل بدلونا .. 

الحرب بحد ذاتها ليســت غاية بقدر ماهي وســيلة 
لتحقيق هدف ما ولكن في الحروب المناطقية تختفي 
الغاية من الحــرب لتصبح الحرب غاية بحد ذاتها وال 
تنتهي إال باستئصال شوكة الطرف اآلخر وهي نهاية 
مستحيلة لعدم مقدرة أي طرف من إبادة منطقة ما 
وأنما تخبو نار الحرب حتى إذا تعدلت موازين القوى 

فيستعر أوارها من جديد.
مــن وجهــة نظــري أن العــدو األول قــي الحرب 
المناطقية هــي الحرب بحد ذاتها فــا داعي إطاقا 
لكي تنفث أقام المناطقية ســمها لشحن البسطاء 
ضد إخوانهم فوقع اللسان كوقع السيف في الحروب.
لســؤ الحظ أن الشحن المناطقي ســهل الحدوث 
فانــه يكفــي أن تتحوصــل منطقــة ما علــى ذاتها 
فتنســب لنفســها جميع معاني الوطنية و البطولة 
وتخون االخــر مما يؤدي تلقائيًا إلى تشــكل الطرف 
المناطقــي اآلخــر دون الحاجة إلى عملية شــحن أو 

حوصلة.

ان حالة االحتقان المناطقي الذي تعيشه المناطق 
الجنوبية عمومًا وعــدن خصوصا تعود بالذاكرة إلى 
الحالــة التي ســبقت أحــداث 13 ينايــر 86 األليمة، 
األســئلة التي كانت تشــغلني اذا مــا كانت األطراف 
المتحاربــة أنذاك قبل تقرر قدح شــرارة الصراع أننا 
في النهاية بسببهم ســتتدمر كل منجزات ثورة 14 
اكتوبر و ســتؤول األمور إلى االنجرار إلى الوحدة مع 
الشــمال التي امعنت في ســحق البقية الباقية من 
تلك المنجــزات. هل فكــروا جيدا حينهــا أم الحقد 
األعمى والمصالح الشخصية اعمتهم عن رؤية ذلك. 
و إذا غابت عنهم أيامها تلك فا ينبغي أن تغيب عن 
جيلنا هذا اليــوم وخصوصا أن المتغيرات اإلقليمية 
والدولية أشــد عنفا و إذا غابت عنا اآلن فلن نسطيع 
امتاك وطن. أرجو ان نتعض بغيرنا فالســعيد من 

اتعض بغيره و الشقي من اتعض بنفسه،
كمــا اعتقــد أنه مــن نافلــة القــول الحديث عن 
الوطنيــة و أن مصلحة الوطــن مقدمة على مصلحة 

زيــد أو عمر و مصلحــة األمة مقدمة علــى مصلحة 
قبيلــة زيد أو عمر و أن العنصرية المناطقية ال تبني 

وطن بأي شكل من األشكال.
كنــت غضــا صغيرا ســماني ابي رحمــة اهلل تيمنا 
بالرئيس ســالمين الذي اغتيل إثر انقاب عســكري 
بتهمــة رددناها كتحيــة العلم )اليســار االنتهازي(. 
وكان اســم مدرســتي االبتدائية 22 يونيــو بتاريخ 
الخطــوة التصحيحية. كنــت األول على فصلي طوال 
ثمان ســنوات من دراســتي االبتدائية و ال اخفيكم 
ســرا أنني كنــت الحــظ االمتعاظ على وجــه النائب 
السياســي للمدرســة مــن اســمي الــذي يذكرهم 
بالرئيــس المنحرف الذي ســميت مدرســتي تخليدا 

للذكرى التي جاءت به للسلطة. 
انها ذكــرى مريرة للصراع المناطقــي الذي انحفر 
في وجــدان جيلــي وال أتمنــى أن تعيــش تبعاتها 

األجيال القادمة
فالحرب المناطقية ال تبقي وال تذر و الحرب مبداها 

الكام ومنتهاها الندم والت ساعة مندم.
الماحــظ أن أصوات الكتاب العقــاء بدأت تخفت 
و الخطــاب الموتــور المحتقن في ازديــاد ربما ألن 
الكثير من حملة القلم بدأ يتسرب إليهم الياس من 
أن طواقــم أصحاب القرار لم يعــودوا يقرؤون أو أن 
من بيدهــم القرار على الميــدان ال يملكون الوقت 

للقراءة.

يقول المتنبي:
الدر في نوره الوهاج والحجر

سيان ان حكمت في شانه البقر
وال يعيب القوافي حين ننظمها

اذ ليس تطرب من الحانها الحمر

علي نظم القوافي من مناهلها
وما علي اذا لم تفهم البقر

مدافع آب
مدافع آب كانت إحدى القصص اليت حتدثت عن تارخي احلرب العالمية كان يعتقد كل طرف انه يستطيع احلسم لصاحله . عندما 
اصــدر االمــر قــادة الكتائــب وانطلقــت المدفعيــة األلمانيــة آنــذاك تــدك معاقل اجليش الفرنيس كانت القيادة العســكرية االلمانية 
تتصــور أهنــا برضبــة خاطفــة تســتطيع حســم احلــرب ولكــن ههيــات مــن يطلــق الرصاصــة األوىل حقيقــة هــو يــأذن ببدايــة احلــرب لكنه ال 

يستطيع أن يضمن انتصار فهيا وال يعلم مىت ستحني هنايها.
 سالمين الجفري

أحمد الربيزي 
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شوقي عوض

تعكــف حاليــآ لجنة إعــداد الكتاب 
التــذكاري لفقيــد الحركــة التربوية 
والمســرحية واألعامية ورائد مسرح 
الطفــل في اليمــن الراحــل الفنان 
اللمســات  القيســي بوضع  أبوبكــر 
ســيصدر  الــذي  للكتــاب  األخيــرة 
بمناســبة مــرور أربعيــن يومآ على 
رحيله ) كتاب تذكاري ( والموسوم ب 
) أبوبكر القيسي - رائد مسرح الطفل 

في اليمن (.
والذي سيحتوي على جميع األعمال 
واألبداعيــة  والدراميــة  المســرحية 

وتجربتــة الكبيــرة في مجال مســرح 
الطفــل والعرائس كمتخصص وحيد في هذا المجال 
وســيكون الكتاب مرجعآ تاريخيآ ووثائقيآ للباحثين 

والدارسين والنقاد في هذا المجال.
وبهــذا الصــدد فقــد صرح نجــل الفقيد األســتاذ 

نزار القيســي قائــآل : أن اللجنة 
بالتجميــع  قامــت  المكلفــة 
واإلعــداد لمــواد هــذا الكتــاب 
وهي األن تقوم بوضع اللمسات 
للجهود  األخيرة ألصداره. شاكرآ 
المبذولــة والتوجيهات الصادرة 
من قبــل األخ الدكتــور/ الخضر 
لصور رئيس جامعة عدن لطباعة 
هــذا الكتــاب وفي أســرع وقت 
ممكــن تقديــرآ منه لمــا قدمه 
الراحل القيســي وليكون مرجعآ 
لألجيال الناشئة من المسرحيين 
والدارســين فــي مجــال الطفل 
وليعلمــوا أن بادنــا ومن خال 
الراحل قــد عرفــت االرتباط في 
والعرائس  الطفل  مســرح  مجال 
منذو ســبعينات القــرن الفارط وتعتبــر الثانية بين 
الــدول العربية التي قامت بتشــييد مســرح للطفل 
والعرائــس وكان مقره في عدن بعد جمهورية مصر 

العربية.

وضاح سنان

هــذا زمــان اإللتــواء،، يمضي با 
اي انتمــاء،، غير الجهالــة والخيانة 
والهزائم والبغاء، الحق فيه مُعطل 
ٌ،، والكــذبُ دينامو البقــاء،، والنورُ 
اســودُ والهواُء ملــوٌث فيه الهواء،، 
صار الربيعُ كوارثــًا،، وغدا الخريفُ 
بدايــٌة،،  واإلنتهــاُء  النَّمــاء،،  هــو 
قبرًا  إنتهاء،،والفكرُ  التطلُّــعُ  وغدا 
للمفكــر والمباهــج للغبــاء،، لذوي 
والمفاســدِ  والمناصــِب  الخزائــِن 
والعداء،،لــذوي العمائــم تحتهــا،، 

إبليسُ يكتبُ ما يشاء،،لكاب قصر 
العســكري،، لشــذوذ قادات الرياء،، 
لاعقين دماءهم ،، من نســِل خيِر 
األنبياء،، اســترخصوا البطنين قتًا 
زماُن  الزماُن  وازدراء،،هــذا  واعتداًء 
ُذٍل وانكســاٍر وانطــواء،، شــهداؤنا 
ســكبوا لهُ،، من كل نابضةٍ دماء،، 
وقفت لهُ ارواحهــم،، وعلت تغرّدُ 
بســالًة،،  دوَّخــوهُ  قــد  بالدعــاء،، 
الدعيُّ  فجثا  بكبرياء،،  واستهونوهُ 
مضرجًا،، بدماِء ابنــاِء الزِّناء،، وغدًا 
ســيقطعُ رأســهُ،، شــعبٌ تباركهُ 

السماء

الحوطة / محمد السالمي :

أحيت لحــج ندوة أدبيــة وثقافية وحفــل تكريمي كبير بمناســبة الذكرى 
العاشرة لوفاة الشــاعر واالديب والكاتب عبداهلل هادي سبيت ..حيث شهدت 
صباح اليوم قاعة الفقيد الشــاعر األديب والكاتب عبداهلل هادي سبيت ندوة 
أدبيــة وثقافية اســتعرضت حياتــه الشــعرية واالدبية وتأتي هــذه الندوة 
بمناسبة الذكرى العاشــرة لوفاة الفقيد عبداهلل هادي سبيت..والتي تتزامن 

مع فعاليات اسبوع الطالب الجامعي ال20.
حضر الفعاليــة الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن وعوض بن عوض 
الصاحــي امين عام المجلس المحلي بلحج ووضاح الحالمي وكيل المحافظة 
ود محســن وهيب عميد كلية التربية صبر وكذا حضــور نائب رئيس جامعة 
عدن واألديب والمؤرخ د جمال الســيد وعدد من قيادات جامعة عدن وعمادة 

وطاب وطالبات كلية التربية صبر لحج ..
وفي الفعاليــة القيت عدد من الكلمات من قبل عوض بن عوض الصاحي 
ودالخضرلصور ود محســن وهيب وكلمة األميرة مريم العبدلي وكلمه احمد 
فضــل ناصر مدير مكتب الثقافــة بلحج تطرقت جميعها إلى الســرة الذاتيه 
للفقيدسبيت ودورة النضالي وماثرة البطولية في اشعارة الحماسية..وعلقتة 

الوطيدة بالسلطان الثائر علي عبدالكريم العبدلي. .
وخــال الفعالية قدمت مداخلة لألســتاذ عياش الشــاطري ومداخلة عبده 
سعيد كرد ومداخل من قبل د جمال السيد تحدثت جميعها عن حياة الفقيد 
الشــاعر واالديب عبداهلل هادي ســبي وشــعره المتميز الذي اللهب الشــارع 

بقصائدة الحماسية .
كمــا قدمت العديد مــن الوصات الغنائيــة للقصائد المغناة من إشــعار 

سبيت ..
وفي كلمته اعلن دكتور محســن وهيب عميد كلية التربية صبر إلى تسمية 
القاعة المقام بها الفعالية باســم الفقيد ســبيت كما دعا الحاضرين وقادة 
السلطة المحلية بلحج إلى وعدة أحياء مهرجان القمندان وجمع أشعار وتراث 

الشاعرالفقيد أحمد عباد الحسيني ..
وفي ختام الفعالية تم تكريم كل من أســهم في إنجاح هذه المناسبه وفي 
مقدمتهم تكريم امين عام المجلس المحلي بالمحافظة ورئيس جامعة عدن 
ونائبه ووكيــل المحافظة وهيئــة اإلغاثة الكويتيه ومؤسســة ينابيع الخير 

واألميرة مريم العبدلي .

رائد مسرح الطفل يف اليمن 
) أبوبكر القيسي ( يف كتاب

)ارض الكربياء(

حلج : فعالية أدبية وتكرميية 
إحياءا للشاعر الراحل سبيت 

منوعات

ثقافة

المكال / خاص :

اطلــع محافظ حضرموت اللــواء الركن احمد 
سعيد بن بريك على مشــروع القرية الثقافية 
واالهداف التــي يطمح لتحقيقهــا الذي قدمه 
مكتــب وزارة الثقافة بســاحل حضرموت مبينا 
تفاصيل القرية ومايرتكز عليه المشــروع من 

مخزون تراثي وثقافي في المحافظة.
وقال مدير مكتب الثقافة بســاحل حضرموت 
د.وجدي باوزير ان المشــروع ثقافي اجتماعي 
خدمــي  ويضــم عــدة اقســام منها المســرح 
الموســيقي  والمعهــد  االعامــي  والمركــز 
والمتحــف الوطني والقريــة الثراتية والمكتبة 
العامة  الحدائق والخدمــات  المركزية وايضــا 

وتبلغ مساحة الموقع 47،860 متر مربع.

و اوضــح د.باوزير ان مكتــب الثقافة اعد كل 
الخطــط والتصــورات الازمة للمشــروع الذي 
شــارك في وضع تصاميمــه ومخططاته مكتب 
النخبــة الهندســية لتوضــح كافــة تفاصيــل 
المشــروع بإشــراف مباشــر من مكتــب وزارة 
الثقافــة بســاحل حضرمــوت وفــق المعايير 
الهندسية الدولية كإجراءات السامة وطبيعة 
المنشآت الثقافية التي تهدف الى ابراز الموروث 
الثقافي المحلي بشكل حديث وينقسم بحسب 

المجال الفني والتراثي والثقافي.
واضاف ان المشــروع يهدف الى توفير مكان 
مخصص القامة االنشطة الثقافية واالحتفاالت 
والمناســبات وايضــا الترويج للثــرات الثقافي 
يســتهدف جميع فأت المجتمع وايضا ســيتم 

استقطاب االيادي العاملة والفنية والشبابية.

م�ضروع مرتقب لقرية ثقافية ب�ضاحل ح�ضرموت
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كو
سودو

     هــذه لعبــة أصلها يابانــي وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد طورها قاضٍ ســابق في 
هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشارًا في العالم .

 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمــد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكــون عبقريًا في الرياضيات ، ويمكن 
البــدء بحلها من أي خانة بوضع الرقم المناســب  وتذكر أن األرقــام التي تكتبها بداية تعتبر 
مفاتيح تســاعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشــبكة من ) 9 - 1( بحيث يجب أن 
يحتوي كل صف أفقي وعمودي وكل مجموعة من الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

اأفقيًا :
1 لقب كاتب ميني كبري �ساخر من 

موؤلفاته قرية العكابر، اأداة ا�ستفهام.
2 مدينة امريكية.

3 مرادف نذل او جبان – مرادف وهم.
4 مــرادف يتعبا )للمثنــى( – اداة نداء 

للمنادي املخاطب.
٥ مرادف اح�سان – نهائي باالجنليزية 

)معكو�سة(.
6 مرادف �سبا )معكو�ســة( – يعمل بكل 

قوته.
7 اداة جــزم تفيد النفي )معكو�ســة( – 

مرادف تتباخر.
8 للتف�ســري )معكو�ســة( – مرادف اللعب 

واملرح.
قلــب  مــرادف   – حتذيــر  مــرادف   9

)معكو�سة( .
مــن   – )معكو�ســة(  حلــم  مــرادف   10

القبائل اليمنية.

عموديا
1 لقب ر�سام كاريكاتري ميني م�سهور يف 

�سحيفة الثورة.
مدينــة   – )معكو�ســة(  للتعريــف   2

عراقية مقد�سة.
3 مرادف مبعوث – مت�سابهان.

4 دولة اآ�سيوية ا�سالمية رئي�سها حامد 
كرزاي.

٥ �سحابي ذكر ا�ســمه يف القراآن الكرمي 
– مرادف تل�سع.

مــن   – )نكــرة(  اال�ســالم  اركان  مــن   6
مديريات حمافظة عدن.

7 من �سور القراآن الكرمي – مرادف اأفر.
8 عا�سمة البو�سنة والهر�سك.

9 يق�سر الثوب )معكو�سة( – بوا�سطتي.
10 ينت�سب اىل ليبيا – اأمر عظيم.

كلمات متقاطعة :

عدن تايم / متابعات :

أكد لونيل ميســي، نجم نادي برشــلونة اإلسباني، أن 
فريقه أنهى خطوة هامة تجاه لقب الدوري اإلسباني هذا 
الموســم، بعدما فاز برشــلونة على ريال مدريد بنتيجة 

2-3، بستاد سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجي .
وتألق ميســي فــي مبــاراة األحد حيث ســجل هدفين 
رائعيــن، أوصلته إلى الهدف الـــ500 مع الفريق في كل 

المسابقات.
وأقتنص برشــلونة صدارة الدوري اإلســباني، من ريال 
مدريد بعدما تعادل الغريمين في النقاط برصيد 75، إال 
أن الفريق الكاتلوني متفــوق باألهداف، ويبقى للملكي 

مباراة مؤجلة أمام سليتا فيجو.
وكتب النجــم األرجنتينــي الحاصل علــى خمس كرات 
ذهبية، على حسابه عبر موقع التواصل االجتماعي، "فيس 
بوك"، أن العبي برشــلونة ذهبوا إلى ســانتياجو برنابيو 

لتحقيق الفوز، معربًا عن سعادته بالفوز الصعب.
وأضاف ميســي، قائــَا "قمنا بخطوة كبيــرة بفوز على 

ريال مدريد، لكن الطريق مازال طويًا نحو اللقب".
ويلتقي برشــلونة مع أوساســونا، اليوم األربعاء فيما 
يواجه ريال مدريــد فريق ديبورتيفــو الكورونيا، ضمن 

منافسات الجولة الـ34 من الدوري اإلسباني .

عدن تايم / متابعات :

يعاني الفرنســي زين الدين زيدان، 
مدرب نادي ريال مدريد اإلسباني من 
أزمــة حقيقيــة، قبل خوضــه مباراته 
أمام ديبورتيفــو الكورونيا في الليجا 

اليوم األربعاء .
ويغيــب عن ريال مدريــد 3 العبين 
في مركــز قلــب الدفاع، وهــم بيبي 
وفــاران بداعي اإلصابة مــع توقعات 
ضعيفة بعود فــاران، وغياب راموس 
بســبب الطرد الــذي تعــرض له في 

الكاسيكو أمام برشلونة.
ونقلــت صحيفــة "أس" اإلســبانية 

تصريحًــا ســابًقا لاعــب البرازيلــي 
كاسميرو حين قال :"أريد أن ألعب، ال 
يهمني المكان الذي ألعب به حتى لو 
كنت حارسًا للمرمى أريد أن ألعب، إذا 
احتاجني المدرب كمدرب سوف ألعب".

وقالــت الصحيفة: "في حال شــارك 
كاســيميرو في مركز قلب الدفاع فلن 
تكــون هذه هــي المــرة األولى، ففي 
الموســم الماضــي لعب كاســيميرو 

كمدافع أمام سيلتا فيجو".
وتابعــت: "المــدرب الفرنســي يثق 
تمامًا بقدرة كاســيميرو على تغطية 
المهام الدفاعية في حال تم إسنادها 

له".

الدوري االإجنليزي
9:45 آرسنال - ليستر سيتي

10:00 كريستال باالس - توتنهام

الدوري االإ�سباين الدرجة االأوىل
8:30 برشلونة - أوساسونا

9:30 فالنسيا  - ريال سوسييداد
10:30 ديبورتيفو الكورونا - ريال مدريد

كاأ�س اأملانيا
9:45 بايرن ميونيخ - بوروسيا 

دورتموند

كاأ�س فرن�سا
10:05 باريس سان جيرمان - موناكو

اهم مباريات الخميس
الدوري اإلنجليزي

10:00 مانشستر سيتي- مانشستر 
يونايتد

ميسي: الفوز على ريال مدريد خطوة هامة حنو اللقب
صربًا آل باصويطني و آل املدي

) ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَْوِت (

خالص العزاء وصادق الموااسة بوفاة 
المغفور له بإذن الله تعاىل

عادل عبيد باصويطني
المعزون

عيل مصطفى عيىس واوالده،امحد عبدالقادرالعطار،
حممدعبدالمجيد،وديع هائل، حسن عبداجلبار 

حسني عبداجلبار،د. ابوبكر اسلم،د.امحد حزياين،د.
نزار عبداجلبار،خالدعبداجلبار،فؤاد باعباد،امني 

بامجيل
،عيدروس احلاج ،فهدامحد عيل،عادل خديش،امحد 
عمر،عبدالله نارص امطيل،علوي صالح حمسن بدر 

امحد ديان
فتحي راشد جعنان، عمار جالل، شكيب حممود، سعيد 

عبداجلبار وعيدروس باحشوان وكافة اعضاء منتدى الشمريي

أهم مباريات
 اليوم األربعاء

كاسيمريو حيل أزمة دفاع ريال مدريد قبل مواجهة ديبورتيفو
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ريا�ضة

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

إبطــاال  المنصــورة  ناشــئين  تــوج 
لبطولة الفقيد عوضين للناشئين بعد 
إن ابتســمت لهم ضربــات الحظ على 
حســاب جارهم ناشــئين شمسان في 
اللقاء الذي أقيم في ملعب نادي وحدة 
عدن فــي ختام البطولــة الذي نظمها 
اتحــاد كــرة القــدم بالعاصمــة عدن 
بدعم وزير الشــباب والرياضة المقاوم 
نايف البكري واللواء عيدروس الزبيدي 

محافظ العاصمة عدن.
اللقاء الختامي الذي انطلقت صافرته 
علــى أهازيــج الجماهير الغفيــرة بدأ 
بشكل ســريع من قبل الطرفين الذي 
يســعى كل منهم الفوز من أجل خطف 
لقب البطولة الذي تحمل أسم الكابتن 
عوضين ذلك الرجــل الذي قدم الكثير 

للكرة العدنية كاعب ومدرب.
شمســان الخاســر مــن المنصــورة 
برباعيــة نظيفة فــي دور المجموعات 
كان علــى أمل بــان يحقــق الفوز في 
اللقــاء الختامــي ، حيث ســعى العبيه 
للوصــول لمرمى المنصــورة أكثر من 
مره خصوصا في الشــوط األول لكنهم 
لــم يســتطيعوا مــن خلــق خطــورة 
حقيقية، أما بالنسبة لاعبي المنصورة 

فقــد حاولوا الوصــول كثيــرا لمرمى 
شمســان خــال الشــوطين لكن في 
منتصف الشــوط الثانــي تصدى حامي 
العرين الشمساني ألكثر من كرة كادت 

أن تنهي اللقاء لصالح المنصورة.
وبعد انتهــى الوقت األصلــي التجاء 
الطرفين لضربات الحظ الذي ابتسمت 

لصالح المنصورة بنتيجة 3 / 2 .
أدار اللقــاء كل مــن أكرم الســقاف 
وســاعده فــي الخطــوط كل من أحمد 
الوحيشي وصاح حسن وسليم محمود 

رابعًا وخلف اللبني مراقبًا.

في ختام البطولة تم تتويج ناشــئين 
المنصــورة بكأس البطولــة باإلضافة 
للميداليــات الذهبية، كمــا تم تكريم 
شمسان بكأس المركز الثاني باإلضافة 
للميداليــات الفضيــة، كأفضل حارس 
في البطولة ، بينما تحصل على هداف 
لبطولــة العب شمســان محمــد وائل 

برصيد خمسة أهداف.
هذا ويقــام عصر غدًا الســبت اللقاء 
الختامي لبطولة الفقيد عبد اهلل الهرر 
للبراعــم فــي لقــاء يجمــع المنصورة 

والروضة.

عدن تايم / فضل الجونة:

غــادرت صباح األحد مــن العاصمة عدن بعثة 
قدامى نجوم الكرة الجنوبية متوجهة الى مدينة 
الغيظة عاصمة محافظة المهرة وذلك بناء على 
دعوة تلقوها من قيادة السلطة المحلية وقيادة 
مكتب الشــباب والرياضــة بالمحافظــة لزيارة 
محافظة المهرة ، وخال زيارة البعثة الرياضية 
والتي تعتبر تاريخية للمحافظة سيلعب قدامى 
نجــوم الكــرة الجنوبيــة ضــد قدامــى منتخب 
محافظــة المهرة الكروي عصــر اليوم األربعاء ، 
ومــن المتوقع أن يحضى اللقاء بحضور رســمي 
وجماهيري كبير خاصة وان اللقاء سيشارك فيه 
ابرز نجوم الكرة الجنوبيــة في عهدها الماضي 

الجميل.
وتتكــون بعثــة نجــوم الكــرة الجنوبية من 
الكباتن التالية : جميل ســيف ، علي نشــطان ، 
ابراهيم عبدالرحمــن ،  عبدالجبار عباس ،  علي 
عــوض متعافي ، خالد عفــاره ، صالح بن ربيعة 
، محمد حماده، ابراهيم عوض ، باســل جماعي، 
علي الكيلة، عبدالكريم شــرجبي ، ناصر عقربي 
، شــكري صعيدي ، محمد حســن ابوعاء ، عمر 
البــارك ، جميل مقطــري ، عبدالرحمن الديدي ، 
مشتاق محمد سعد عبداهلل ، سعيد عبدالكريم ، 
محمد حسن بعداني ، هاني عبدالكريم ، إضافة 
إلى الشــخصيات الرياضية وهم خالد بيزع نائب 
رئيس نادي شمســان الرياضــي ،محمد حيدان 

رئيــس اتحاد الكــرة بالعاصمة عــدن ، والفنان 
عقان مرشد عقان ، واإلعاميان حسين بازياد 

وفضل الجونة.
وفــي تصريــح للصحيفة أكــد األخ محمد عمر 
ســويلم مدير عــام مكتــب الشــباب والرياضة 
بمحافظــة المهــرة بــان الترتيبات قــد أعدت 
الســتقبال بعثــة قدامى نجوم الكــرة الجنوبية 
والذي يتشرف أبناء  محافظة المهرة بزيارة هوال 
النجوم الكروية البارزة في تاريخ الكرة الجنوبية 
، موضحًا بان قيادة السلطة المحلية والرياضية 
بالمحافظة قد أعدت برنامج خاص لهذه الزيارة 

والذي تعتبر زيارة تاريخية للمحافظة .
كما قدم سويلم جزيل الشكر والتقدير لنجوم 
الكرة الجنوبيــة على تلبيتهم الزيارة وتحملهم 
مشــاق التعب وعنا الســفر حبًا عند تلبية دعوة 
الزيــارة واللقــاء بجماهيرهــم العاشــقة للفن 
الكــروي األصيل ، وهذا ليــس بغريب على هوال 
النجــوم الكروية الــذي قدموا الكثيــر للرياضة 
وأمتعوا وأبدعوا في ماعبنــا الكروية واليزالوا 
تحت خدمة رياضة الوطن والجماهير العاشــقة 

للرياضة الكروية .
واختتــم محمــد الســويلم مناشــدًا كل أبناء 
المهرة الكرام بان يكونوا عند الموعد من خال 
االســتقبال الائق لنجوم الكرة وبما يليق بهم 
وتاريخهــم الرياضي الناصــع الذي قدموه خال 
المراحل الرياضية الســابقة المليئة بالنجاحات 

واالنتصارات .

عدن تايم / خاص :

البريقة  مديرية  في  اختتمت 
بطولة األشــبال التــي نظمها 
الكابتن فضل الراعي مســئول 
األنشطة والفعاليات الرياضية 
بالمديريــة وبمســاعدة مــن 
األخــوة علــي خالــد الديداس 
كبير  وبجمهور  عدنان،  وفوزي 
القيادة  ملعــب  أرجــاء  غطــى 
في منطقــة كود النمــر بفوز 
صريــح للســيكاس بثاثيــة 
للبيــكاس  هدفيــن  مقابــل 

العنيد ،وسجل أهداف للسيكاس كا 
من هــدف لحمزة عبدالــرب اليافعي ، 
وهدفان في الوقت القاتل من المبدع 
وأفضل العب في المباراة بدر الشاعن 
، فيما ســجل للبيكاس كا من أمين 

وليد ، ومحمد منيف .
قــاد المبــاراة الحكــم الرائــع صالح 

حيدرة هادي
وفي ختام البطولة تم تكريم أفضل 
إعاميين فــي البطولــة والمتميزين 
أيمــن القاضــي ومحمــد الحامــدي ، 
وأفضل هداف في البطولة أمين وليد 
برصيد 6 أهــداف من فريق البيكاس 

، وأفضــل حــارس بالبطولــة عبــداهلل 
عباس رجب البيــكاس ، وأفضل العب 
بالبطولــة حمــزة عبدالــرب اليافعــي 
الســيكاس ، وأفضل مدافع بالبطولة 
مأمون ياسر مســوة فريق السيكاس 
، وأفضــل مــدرب بالبطولــة جبــران 
بــدر الســيكاس ، وتــم تكريم بعض 
والتربويــة  االجتماعيــة  الشــخصيات 

بالمنطقة .
وتكريــم خــاص مــن المبــدع علي 
خالد الديداس لألخ مســئول األنشطة 
المديرية  فــي  الرياضية  والفعاليــات 
بترس يليق بسمعة الرياضي النشيط 
في المنطقة المايسترو فضل الراعي .

عدن تايم / عاد نعمان:

أقام نادي التنس العدني بالتعاون مع مركز تراث 
عدن مهرجــان الوفاء الرياضي للقيادة الســابقة 
للنــادي، وذلــك على ماعــب النادي فــي مديرية 
كريتــر في العاصمة المؤقتة عــدن، تخلله تكريم 
للفائزيــن بالمراكــز الثاثة األولى فــي البطولة 
الفرقية األولى للتنس – فئة الناشئين، المنعقدة 
على كأس القيادة الســابقة للنادي، بالتنسيق مع 

االتحاد العام للتنس.
نظم وأشــرف على فعاليات المهرجان الرياضي 
كًا من الكابتن وديع ثابت وكيل النادي والكابتن 
زهيــر موشــجي – أميــن عــام النــادي، وتضمن 
فقرات تكريمية، ودُشن بمباراة استعراضية بين 
الفريقيــن الفائزيــن بالمركزيــن األول والثاني، 
وأســدل الســتار عــن معــرض لعشــرات الصور 
الفوتوغرافيــة للقيادات الســابقة للنــادي، وكذا 
الجتماعات وفعاليات وأنشــطة النادي، الذي طاف 
أروقتــه جمــع من محبــي ومتابعي لعبــة التنس 

األرضي.
وارتأتــا إدارتا النادي واالتحــاد أن يقوم بتكريم 
القيادات الســابقة للنادي الكابتن أحمد حسرت – 
العب ســابق وقيادي رائد بالنادي، اعتبارًا لشخصه 
الرياضي وعرفانــًا بدوره في مســيرة النادي منذ 
تأسيســه، حيث قدم الشــهادات التقديرية ألبناء 

القيادات، كما تشــارك الكابتن حســرت مع وكيل 
وزارة الشــباب والرياضــة عبد الحميــد الصعيدي 
بتكريم الفريق الفائــز بالمركز األول في البطولة 
باســم القيادي/مهيوب ســلطان، ضم الاعبين: 
منصــور محمد، عمر ماهــر، ومعاذ صبــري، وكذا 
وصيفه فريق القيادي كمــال حيدر، باعبيه: علي 
محمد، حســام حســن، وبدر لؤي، وذلــك بتقديم 
شــهادات التقدير والميداليــات والهدايا الرمزية 

لاعبي الفريقين.
شــاركت في البطولــة التي ُاختتمــت فعالياتها 
الشهر الماضي ســت فرق، تواجهت وتنافست في 
مبارياتها على مدى أسبوع كامل، وخضعت مساق 
البطولة لنظام المجموعات - الكل مع الكل، ضمت 
كل فرقة ثاثة العبين من فئة الناشئين، بمجموع 
ثمانية عشر العب، من العبي النادي، وسمت الفرق 
بأســماء قيادات ســابقة للنادي، العبيــن وحُكام 
وإداريين، هم: أبو بكر عبيد الصافي رئيس النادي 
لخمس دورات، مهيوب سلطان، كمال حيدر، أحمد 
هيثمي سالم، عبدالرحمن بهادر)خوشدل(، عبداهلل 

عبدالمجيد، ومحمد إبراهيم جبل.
ويعتبر نادي التنس العدني أقدم وأعرق منشــأة 
رياضية في اليمن وشــبه الجزيرة العربية، تأسس 
عــام 1920م، ويقــع مقره فــي منطقــة القطيع 

بمديرية كريتر في مدينة عدن.

تالسيكالس بطل دوري أشبال الربيقةنادي املنصورة بطل الذهب لبطولة الفقيد عوضني للناشئني

مهرجان رياضي تكرميي عنوانه الوفاء للقيادات 
السابقة يف نادي التنس العدني

قدامى نـجوم الكرة اجلنوبية يف زيارة 
تارخيية اىل حمافظة املهرة



  
اديب �سالح العبد

http://aden-time.net

بناء  مؤسسات اجلنوب 
وتوفري اخلدمات هو 

اخليار االمثل
اليمنــي باحــد  العلــم  أثــارت حادثــة رفــع 
معسكرات العاصمة عدن مديرية دار سعد حالة 
من االنقسام بين اوساط الشارع الجنوبي حيث 
انقســم الشــارع بين رافض واخر موافق وثالث 
التــزم الصمــت ، وهذا يــدل ان االحتال يعرف 
ماهي االشياء التي يثيرها وبدورها تعمل الثارة 
االنقسام في الشارع الجنوبي ولعل ابرزها اعادة 

رفع علم دولة االحتال .
مــن وجهــة نظــري الشــخصية ان القيادات 
الجنوبية لم تقم باستغال عامل الوقت والقتال 
فــي المناطــق الشــمالية والعمل الجــاد لبناء 
مؤسسات دولة الجنوب التي اتلفها نظام صنعاء 
،فقد نجح الشــماليةن من خــال ارباك القيادة 
الجنوبيــة فــي مناطق الجنــوب عبــر ارباكهم 
باقــاق االمــن والتحريــض وعرقلــة الخدمات 
الفشــال اي خطوات جدية نحو بناء المؤسسات 
ومثلمــا نجحوا في تحويل غالبية الدعم االغاثي 
نحو تعز ومارب فهم اليــوم يعرقلون اي تقدم 
في الجنوب للوصول لحل سياسي النهاء القتال 

وتقاسم السلطة فيما بينهم مجددا .
ال اعتقد ان الرئيس عبدربه منصور هادي يحلم 
او يرى في عودته للجلوس في القصر الجمهوري 
بصنعاء امرا ســيتحقق ابــدا ،كما ال اعتقد ايضا 
بــان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اســتفاد 
وتعلــم جيــدا من جلوســه في صنعــاء بخدمة 
الشماليين قرابة عشــرين عاما انتهت باهانته 
، وفي االتجاه االخر لم نرى ان الرئيس هادي قد 
مد يده او سيمدها نحو الجنوب واالستغال من 
وجوده في السلطة والعمل لبناء مؤسسات دولة 
الجنوب كمــا ان ايماني المطلق بان ســبب اي 
مشــكلة اليمكن ان يكون جزء من الحل اطاقا 
والرئيــس هــادي كان واليزال جزء مــن معاناة 

شعبنا في الجنوب.
ان العمل الجــاد من قبل الســلطات المحلية 
في محافظات الجنوب بناء المؤسسات واالجهزة 
العســكرية واالمنية والتاحم وتجاهل اي امور 
من شــانها تهدف ال اثــارة الخافات واالقتتال 
وتمزيق النســيج االجتماعــي الجنوبي الجنوبي 
جميعهــا امــور التصب فــي مصلحــة الجنوب ، 
فاتركوا مهران يرفــع علم اليمن وواجهوا هذه 
االعمــال بالنــزول للمعســكرات وتفعيــل دور 
التوجيــه المعنوي فــي المعســكرات واالجهزة 
االمنيــة ، اغرســوا فــي جنودنــا بــان الجنوب 
والهويــة الجنوبيــة خطــا احمر ، اغرســوا في 
جنودنــا بانهــم ليســوا قطعان من الماشــية 
وان مــن حقهــم الوقــوف بوجــه اي مســؤول 
يحــاول النيل من ثوابتنــا ، اعيــدوا النظر في 
تركيبــة بعض المعســكرات واالجهــزة االمنية 
وعززوها بمناضلين اكثــر غيرة ووطنية ، وخذو 
في الحســبان بان هناك من قفــزوا الى مقدمة 
الصفوف مستغلين بعض الشباب للصعود على 

ظهورهم الغير.
اتيحــوا الفرصة للشــباب وانطلقــوا نحو بناء 
مؤسســات دولــة الجنوب ســجلوا اهدافا بدون 
تســلل في مرمى صنعاء وانصح اللواء عيدروس 
واللواء شــال التعولوا علــى كل من ظل يخدم 
صالح بايديــه ورجليه فانهم ســيوفهم معكم 
وقلوبهم وعقولهم مع صالح ، التعولوا على من 
ركبوا الموجــة والتراهنون عليهم ابدا فالرهان 
على اي جواد خاسر خسارة ،راهنوا وثقوا وقربوا 
حواليكــم االبطــال والمناضلين مــن رفاقكم 
،انصفوا مناضلينا من تنحوا جانبا من اليحبون 
الوقوف وسط الزحام ولزموا منازلهم فمشروعنا 
الوطني ال ولن يتحقق اال بالســير والعمل الجاد 

نحو بناء مؤسسات دولة الجنوب.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

اطمئن وكيل وازرة االعام المســاعد لشؤون 
الصحافــة عرفات مدابــش على صحــة الزميل 
عقــب  العبيــدي  صالــح  الصحفــي/  المصــور 
اســتهدافه من قبل المليشيات بصاروخ حراري، 
خــال تغطيتــه للمعارك فــي جبهة الســاحل 
الغربــي بالقرب من معســكر خالد بــن الوليد 

بالمخا.
وخــال اتصاله تمنى مدابش للزميل العبيدي 
الذي يتلقى العاج في دولة االمارات الشــقيقة، 
الشــفاء والعودة قريبــا إلى وطنــه وأهله والى 

متابعيه ومتابعي وعشاق كاميرته.
وكانــت وزارة االعام دانت فــي بيان صحفي 
جريمة اســتهداف العبيــدي، معتبــرة الى انها 
اضافة لسجل المليشيات االسود، في استهداف 
الصحفييــن، وتوجيه صواريخهــا دون التفريق 
بيــن صحفي او عســكري او مدني، مشــيرة الى 
ان اســتهداف العاملين في الحقل الصحفي في 
حــاالت النزاع هو جريمة حــرب بموجب القانون 

الدولي.
وكان العبيــدي فــي مهمــة تغطيــة صحفية 
لمجريــات المعارك في جبهة الســاحل الغربي، 
عندما اصيبت ســيارته بصاروخ حــراري اطلقته 
مليشيا الحوثي، وهو ما اسفر عن اصابته بحروق 
في عدد من أجزاء جسده، كما اصيب في االنفجار 
القيادي في المقاومة عبدالرحمن اللحجي وعدد 
من أفراد الجيش الوطني، حيث تم إخائهم إلى 

دولة اإلمارات الشقيقة لتلقي العاج.
وصالح العبيدي هو مصــور متعاون مع وكالة 
الصحافــة الفرنســية وومســؤول التصوير في 
موقع وصحيفة ) عدن تايم ( المحلية، حيث عمل 
على تغطية وكشف جرائم وانتهاكات المليشيات 
في عدن والمحافظات المجاورة، طوال العاميين 
الماضيين، وكان ســباقا في كشف زيف ادعاءات 
المليشيات واعامها الحربي، في المخا الساحل 
الغربي، من خال عدســته التي وثقت انتصارات 

قوات الجيش الوطني خطوة بخطوة.

وزارة اإلعالم تدين استهداف املصور الصحفي العبيدي يف املخا

عدن تامي/ متابعات :
بعــد أن أعلــن مســؤولو رياضة الماكمــة بوالية 
مينيسوتا األمريكية، أمس األول، عن السماح لاعبة 
األمريكية الشــابة أمية ظافر بارتــداء الحجاب والزي 
اإلســامي على حلبــة المباريات، تكون قد ســجلت 
اســمها كأول أمريكية من أصــول عربية تنفذ هذه 
الخطوة في تاريخ اللعبة عالميًا، بعد أن أصرت لوقت 

طويل على الحصول على حق اللعب بالحجاب.
وذكــرت مصادر مختلفة أن جــذور أمية ظافر تعود 
إلى اليمــن، ولم يتســنّ التأكد بنســبة كاملة من 
معلومــات تلــك المصــادر، إال أنها فــي كل األحوال 
سجّلت اسمها كأول عربية تحقق هذه الخطوة، سواء 
كانت جذورها تعود لليمــن أو أي دولة عربية أخرى، 
خصوصًا أنها صغيرة الســن، حيــث ال يتجاوز عمرها 

16 عامًا.

عدن تامي / خا�س :
ضبطت شرطة العريش اليوم حاوية محمّلة بكتيبات وشعارات وبطائق وميداليات تروج 
للفكر الشــيعي الضال قبل إفراغها في مخازن احد التجــار في منطقة العريش بمديرية 

خورمكسر تمهيدا لنقلها الى صنعاء بحسب التحقيقات.
وقال قائد شرطة العريش ماهر محمود عكاش " إن معلومات وردت اليهم من مواطنين 
يقطنون بالقرب من المخزن الذي ضُِبطت الكتيبات المنحرفة بالقرب منه وهو يتبع أحد 

التجار الكبار .
وتابع عــكاش " تحركت قــوّة من المركز 
بقيــادة مديــر البحــث بشــرطة العريش " 
محمد النمــس وألقت القبض على ســائق 
الحافلة ومصــادرة المضبوطات وهي عبارة 
عــن كميــات كبيرة مــن الصــور لقيادات 
وميداليــات  وبطائــق  وكتيبــات  شــيعية 
وشــعارات مخبــأة بإحكام بداخــل مابس 
جاهــزة مشــيرا الــى أن التحقيق جــاِر مع 

األشخاص المتورطين في القضيّة .

تردت بصــورة خدمات االتصاالت لدى شــركة 
MTN واصبح االتصال في عدن ومناطق مختلفة 
مجــاورة في معظم الحــاالت متعثــرا من حيث 

رداءة الصوت واستمرار التواصل .
ولم تقــدم الشــركة لمشــتركيها توضيحا او 
اعتــذارا لســوء الخدمــة وكأنها تقــدم بصورة 
مجانية مع ان ماتدره الشــركة بمئات المايين 
من الرياالت يوميا كفيلة بتحسين الخدمة على 
نحــو يرتقي الى خدمات شــركات االتصاالت في 

المنطقة .
ان غيــاب الرقابة عن هذه وغياب الوعي عند المســتهلك وجمعيــات حمايته يفتح 
الباب على مصراعيه في اســتخدام مختلف االســاليب للكســب غير المشروع في ظل 

خدمة شعارها بسبب الضغط على الخطوط يرجى معاودة االتصال .

M.T.N  بسبب الضغط 
على اخلطوط يرجى 

أول مالكمة تلعب 
باحلجاب يف العامل

أمن عدن : ضبط حاوية حمّملة بكتيبات ترّوج للفكر 
الشيعي كانت يف طريقها اىل صنعاء

تكرم صحيفة عدن تايم، غدا الخميس، أوائل طاب الدفعة الـ 15 
في قسم الصحافة واإلعام بكلية االداب- جامعة عدن.

وســتمنح الصحيفة جوائز مالية للثالثة األوائــل على التخصصات 
في القســم وهــم:  حنين نوشــاد عبدالجبار- االولى علــى الدفعة، 
وصالــح عبده حنش- الحاصل على المركــز األول في تخصص إذاعة 
وتلفزيــون، وفاطمة احمد العبادي- األولــى على تخصص الصحافة 

مع منحها فرصة تدريبية مدفوعة ضمن طاقم الصحيفة.
وتأتي هذه البادرة غير المســبوقة، بالتنســيق بيــن هيئة تحرير 
الصحيفة ود. محمد علي ناصر رئيس قسم الصحافة واالعام بكلية 
االداب جامعة عدن، بهدف دعم ورعاية صحفيو واعاميو المستقبل.

عدن تايم تكرم أوائل الصحافة 
واإلعالم جبامعة عدن

نقــل الزميل صالــح العبيدي مصــور عدن تايــم امس الى 
العاصمة االماراتيــة ابوظبي لتلقي العاج اثر االصابة البالغة 
بصــاروخ حراري اثناء مرافقته وتغطيته للعمليات العســكرية 

قرب معسكر خالد .
العبيــدي من على فراش المرض اوصــى نقل هذه العبارة : 

لوال لطف اهلل وجهود اوالد زايد لكنت في القبر .

العبيدي : لوال اوالد زايد لكنت يف القرب


