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لصالح اليمن بعد مشاورات الرياضلصالح اليمن بعد مشاورات الرياض
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رئيس الوزراء يوجه برصف 50 % بقية مستحقات رشكات الطاقة املشرتاة بعدن

البنك املركزي يريس قواعد النظام املرصيف اجلديد بالتنظيم والرقابة

وفاة معتقل يف سجن وفاة معتقل يف سجن 
احتياطي بمحافظة إباحتياطي بمحافظة إب

وفاة الشيخ وفاة الشيخ 
حسني األمحرحسني األمحر

أسعار األدوية بعدن أسعار األدوية بعدن 
فاقت كل التصورات فاقت كل التصورات 

قيادي باحلراك: من اخلطأ جتاوز احلراك اجلنويب يف مشاورات الرياض

عصابة مسلحة تنهب سيارة إسعاف يف حلج

اخلدمة املدنية حتدد أوقات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان

مواطنون: اخليمة الرمضانية بعدن فروقات مالية ال تسد حتى قيمة املواصالت

مسلحون قبليون يقطعون طريق اجلوف أمام قاطرات النفط املتجهة إىل مناطق احلوثي

وفاة طفلني وإصابة آخرين يف اهنيار صخري يف يافع

جملس التعاون اخلليجي: ملتزمون بإجياد حل سيايس ألزمة اليمن

عىل أعتاب رمضان ويف ظل غالء فاحش.. مرتب شهر لوحدات اجليش!

تقرير يتناول صفقة تبادل األسرى بني الشرعية واحلوثي وردود السياسيني والصحفيني..

بارصة.. من أبرز أعالم العلم والفكر اليمنيبارصة.. من أبرز أعالم العلم والفكر اليمني

بارصة من أعالم العلم والفكر.. فهل كانت له اليد الطويل يف هنضة اليمن املعارص؟بارصة من أعالم العلم والفكر.. فهل كانت له اليد الطويل يف هنضة اليمن املعارص؟
مل تكن احلياة بالنسبة لبارصة مفروشة بالورود.. وهكذا واجه شظف العيشمل تكن احلياة بالنسبة لبارصة مفروشة بالورود.. وهكذا واجه شظف العيش

االنتامء السيايس كاد حيرمه من حقه يف مواصلة دراسته اجلامعية.. كيف؟االنتامء السيايس كاد حيرمه من حقه يف مواصلة دراسته اجلامعية.. كيف؟

 هل نفاد املخزون البرشي هو الذي دفع احلوثيني للموافقة عىل تبادل األرسى أم أهنم فعال يسعون إلهناء احلرب؟

عدن الغد تنشر  سلسلة )من تاريخ رجاالت اليمن( 

القريب: القريب: لن يستقر اليمن إال لن يستقر اليمن إال 
بالتوافق عىل حل سيايسبالتوافق عىل حل سيايس

الصفقة الكربى.. هل تكون بداية احلل؟الصفقة الكربى.. هل تكون بداية احلل؟

ملاذا مل تتضمن صفقة تبادل األرسى أسامء كبرية كالقائد العسكري فيصل رجب والسيايس حممد قحطان؟ ملاذا مل تتضمن صفقة تبادل األرسى أسامء كبرية كالقائد العسكري فيصل رجب والسيايس حممد قحطان؟ 
ملاذا ضجت مواقع التواصل االجتامعي بعد ترصحيات احلوثيني والوفد احلكومي بشأن الصفقة املرتقبة؟ ملاذا ضجت مواقع التواصل االجتامعي بعد ترصحيات احلوثيني والوفد احلكومي بشأن الصفقة املرتقبة؟ 

كيف ستؤثر صفقة تبادل األرسى عىل جمريات مشاورات الرياض؟ كيف ستؤثر صفقة تبادل األرسى عىل جمريات مشاورات الرياض؟ 
من الرابح واملنترص يف صفقة تبادل األرسى بني الرشعية واحلوثي؟من الرابح واملنترص يف صفقة تبادل األرسى بني الرشعية واحلوثي؟
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ماجد علي الكحلي

أكد المحلل السياسي خالد النسي 
علــى  الســيطرة  محــاوالت  كل  ان 
الجنوب ستفشل كما فشلت ايام علي 

عبداهلل صالح.
وقــال النســي ان علــي عبــداهلل 
صالح أقوى وأذكى شــخصية شمالية 
وكانــت لديه دوله بــكل إمكانياتها 
سخرها إلخماد الصوت الجنوبي ولم 
يســتطيع وال أعتقــد أن المتواجدين 

اليوم أفضل منه.
واضــاف: ستفشــل كل محــاوالت 
بالقــوة،  الجنــوب  علــى  الســيطرة 
موضحا ان التحدي صعب جدًا ولكن 
في األخير ســيحق الحــق مهما طال 

الزمن، الوحدة انتهت.

رئيــس  علــق 
إشــراقة  مؤسسة 
اإلنســانية  أمــل 
والصحفي  الكاتب 
فهد البرشــاء على الدعوات التي وجهت للمشاركين في مؤتمر 

الرياض.
وقال البرشــاء في تغريدة على حســابه بتويتــر: العديد من 

الدعوات التي وُجهت للكثير ممن شــاركوا في مؤتمر الرياض 
جانبت الصواب ولم تكن موفقة.

وأضاف البرشــاء قائًا: بعض من شاركوا ليس لهم في عير 
السياسية أو نفير اإلعام شيء بل كان الميزان في االختيار هي 

المحسوبية والوساطة الرعناء.
ورجح البرشــاء بالقــول: بات وضع البلد قائما على سياســة 

األكتاف والعاقات فقط.

ســلطت صحيفــة عــكاظ الســعودية في 
افتتاحيتهــا أمــس االثنيــن، بعنــوان )الدور 
الســلبي لألمم المتحدة( الضوء على استمرار 
األمــم المتحــدة فــي مواقفها الســلبية في 
التعامل مع الصراعات في المنطقة، ما ساهم 
فــي اســتمراريتها وتفاقم معاناة شــعوبها، 

وتدميــر بنيتهــا التحتيــة، والســير بها نحو 
المجهول.

وأكــدت عكاظ أن األمــم المتحدة أخفقت 
في القيام بدورها المنشــود وفق سياســتها 
المتفق عليها دوليا في الحفاظ على الســام 
واألمــن الدوليين، وتطويــر العاقات الودية 
الدولــي،  التعــاون  الــدول، وتحقيــق  بيــن 
باعتبارهــا المنظمــة الدولية األكبــر واألكثر 
شــهرة فــي العالم، ألنهــا انحــازت لمواقف 
الدول، وتقارير منظمات غير محايدة، فحادت 

عــن جــادة الصواب، وســاهمت فــي تغذية 
الصراعات.

وأضافــت الصحيفــة أن تعاطــي األمــم 
المتحــدة مــع األزمة فــي اليمن خيــر دليل 
على فشــلها فــي القيــام بمهامهــا العادلة 
والمحققة، حيث فشــلت في إيجــاد الحلول، 
وإنقاذ األبريــاء من ويات الحرب، ولم تقدم 
ما يشــفع لها عبــر هيئاتها، بــل تماهت مع 
المليشيا الحوثية، وشجعتها، وقدمت الدعم 

السياسي”.

قال القيادي في الحراك الجنوبي علي 
الكازمي انــه من الخطأ تجــاوز مكونات 

الحراك الجنوبي في مشاورات الرياض.
وقال القيادي علي الكازمي أن “الحراك 

الجنوبي هو المكــون األكثر فعالية على 
المحافظــات  فــي  السياســية  الســاحة 

الجنوبية”.
إلــى أن “أي محاولــة تجــاوز  وأشــار 

للحراك الجنوبي ستبوء بالفشل”.
وأكــد الكازمــي أن “الحــراك كان له 
سبق التصدي للحوثيين في المحافظات 

الجنوبية”.

وأضــاف بالقــول: “ تم تجــاوز الحراك 
الجنوبــي مــن قبــل مجلــس التعــاون 
الريــاض،  مشــاورات  فــي  الخليجــي 
وســبقهم التحالــف بقيادة الســعودية 
واإلمارات بالتجــاوز بالعام 2015، برغم 
أن القيادات العســكرية بالحراك وشباب 
الحــراك كان لهم الدور األبــرز في صد 

الغزاة الحوثيين”.

علق أمين سر اتحاد اإلعام اإللكتروني 
الكويتي ورئيس تحريــر صحيفة اإلرادة 
الكويتيــة الصحفي محمــد العرادة على 

شعار لمليشيات الحوثي االنقابية.

وقال العرادة في تدوينة له على تويتر 
إن “أنصــار اهلل، ال يقتلــون األطفال وال 
يســتخدمون البشر دروع بشرية،  أنصار 

اهلل الحق هم الذين يفشون السام”.

المدي: مشاورات الرياض فرصة اليمنيين لوضع حد لمعاناتهم

النسي: )صالح( سخر كل اإلمكانيات إلخماد الصوت الجنوبي ولم يستطع.. واليوم لن يستطيعوا

صحافي: بات وضع البلد قائما على سياسة »األكتاف والعالقات«

صحيفة سعودية: األمم المتحدة تتماهى مع الحوثيين 

قيادي بالحراك: من الخطأ تجاوز الحراك الجنوبي في مشاورات الرياض

إعالمي كويتي يعلق على شعار »أنصار الله«

 قــال وزير العدل الســابق وأحد مؤسســي 
الحــراك الجنوبــي علــي هيثــم الغريــب أن 
اســتهدف جماعــة الحوثي للمملكــة العربية 

السعودية ال تعني استعادتهم قوتهم.
وقال الغريب في تغريدة له على موقع تويتر  إن “هجمات مليشيات الحوثي على منشآت 

خدمية في المملكة العربية السعودية ال تعني استعادتهم قوتهم”.
وأشــار الغريب إلى أن “مليشيات الحوثي التي سيطرت في مرحلة ما على معظم اليمن 
بات لديها منفــذ محدود على البحر االحمر كانت الوية العمالقــة والمقاومة التهامية قد 

وصلته لوال الموقف الدولي”.
واســتهدف الحوثيون منشــآت لشــركة أرامكــو النفطية في جدة ومنشــآت حيوية في 

العاصمة السعودية الرياض.
 

أوضح وزير الخارجية السابق أبوبكر القربي 
أن اليمــن لــن يســتقر اال بالتوافــق على حل 
سياســي شــامل ينهي األزمة التي دمرت كل 

شيء جميل في اليمن.
وقال القربي في تغريدة له على موقع تويتر أن  ”اســتقرار اليمن لن يتحقق إال بالتوافق 
على حل سياســي شامل يلبي إرادة اليمنيين ويلتزم بالدستور ويحافظ على سيادة اليمن 

ونظامه الجمهوري ووحدته وحرية قراره ويؤسس للشراكة والمواطنة”.
وأشــار القربي الى أنه “يجب التســاوي في النظام الديمقراطي دون فرض او إقصاء مع 

إعادة اعمار ما دمرته الحرب بما فيه البنية االقتصادية”.

اكد القيادي المؤتمري محمد المسوري ان 
مليشــيات الحوثي االنقابية ال تريد ساما إال 

على مقاسها وباستسام اآلخرين لها.
وكتب المسوري في تغريدة له على حسابه 
بتويتــر “اعطونا مبــادرة واحدة صــدق فيها الحوثي، اعطونــا اتفاقية واحــدة التزم بها 

الحوثي”.
وأضاف: “التقية وتضليل الرأي العام هو ما يجيد استخدامه لمحاولة إقناع البسطاء”.

وأشــار المســوري إلى أن “الحوثي لو كان صادقًا فيما يقول لقبل بالمشاورات والنقاش 
حول آلية تحقيق السام، ولكنه يرفض ويريد ساما على مقاسه باستسام اآلخرين له”.
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صحفي حضرمي: هناك تغيرات كثيرة 
لصالح اليمن بعد مشاورات الرياض

الغريب: استهداف الحوثي للسعودية 
ال يعني استعادتهم قوتهم

القربي: لن يستقر اليمن إال بالتوافق على حل سياسي

المسوري: الحوثي يريد سالما على 
مقاسه باستسالم اآلخرين له
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اإلعامــي   رأى 
السياســي  والمحلــل 
أن  المدي  عبدالكريــم 
هي  الرياض  مشاورات 

الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب اليمني.
وبين المدي أن اليمنيين أمام فرصة مهمة في إيجاد حلول 
ناجحة لوقــف معاناة الشــعب ووضع حد للحــرب التي أحرقت 

الحرث والنسيل.

وقــال المدي فــي تدوينة على حســابه بتويتر: “مشــاورات 
الريــاض التي ســتنطلق يوم غد هي بالفعــل فرصة مهمة لنا 
كيمنيين في ايجاد طرق أخرى وناجعة لوضع حد لمعاناة شعبنا 

الذي تسومه مليشيات اإلرهاب ويات العذاب”.
وأردف المــدي “االســتعدادات لعقــد المشــاورات مبشّــرة 
وممتــازة واآلمــال المعقودة عليهــا عريضة. تحيــة للمملكة 

ومجلس التعاون”.

كشــفت الكاتبة والناشــطة السياســية 
العدنية عهد ياســين عن كيفية اســتقبال 
الناس لشــهر رمضان المُبــارك في مُدن 

العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت عهد في تصريــح لها، إن الناس 

في عدن ستســتقبل رمضان الذي تفصلنا 
عنــه أيام قليلة، بصيام متعب ومنهك وحر 
ساخن في ظل انعدام الخدمات األساسية.

وأشــارت عهد إلى أنها ال توجد إلى حد 
اآلن أي حلول تخلص الناس من هذا التعب 
في رمضان.. موضحــة أن أغلب الناس في 
عدن يُمرون في ظروف معيشية وإنسانية 

صعبة وحرجة في األوضاع الراهنة.

)عدن الغد( خا�س:
ناشطة سياسية: هكذا سيستقبل الناس رمضان في عدن

أكــد الكاتب والصحفــي الحضرمي أنور 
الصيعري أن اليمن سيشهد تغيرات كثيرة 

لصالحه بعد مشاورات الرياض.
وأوضح الصيعري أن األوضاع في اليمن 

ســتتغير بعد مشــاورات الرياض التي من 
المزمع انطاقها غدا.

وكتــب الصيعــري تدوينة على حســابه 
بتويتــر قال فيها: “حتما لن تكون األوضاع 
في اليمن وحضرموت خاصة بعد مشاورات 

الرياض مثل ما قبلها”.
وأردف الصيعري بالقول: “هنالك الكثير 

من المتغيرات لصالح عموم اليمن”.

)عدن الغد( خا�س: قال رئيــس هيئــة األركان العامة 
الفريــق الركــن صغير بــن عزيز عن 

 المبــادرة الحوثيــة: ال أحــد امتهــن 
الكــذب أكثــر مــن الحوثييــن وهم 
عاجزون حتى عن إقناع أنفســهم بما 

يكذبون.
وأضــاف بــن عزيز: لن تتجــاوز ما 
يسمونها مبادرة حدود لعبة التهريج 

واالســتخفاف بــكل دعــوات وجهود 
السام.

الحوثية محاولة  المبادرة  واختتم: 
إيرانية مفضوحة المتصاص الغضب 
الدولــي وترتيــب صفوفها وحشــد 

المغرر بهم.

رئيس األركان: المبادرة الحوثية محاولة إيرانية مفضوحة المتصاص الغضب الدولي
)عدن الغد( خا�س:
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وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، 
أمــس اإلثنين، بصرف %50 بقية مســتحقات 
شــركات الطاقة في المشــتراة فــي العاصمة 

المؤقتة عدن.
ووجه رئيس الوزراء بصرف مستحقات شركات الطاقة المشتراة الثاث المتبقية للفترة 

من إبريل 2020 وحتى سبتمبر 2020.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء عقب إعان مالكي شــركات الطاقة المشــتراة في عدن 

بتعليق خدماتهم في حال لم تُصرف مستحقاتهم.
 

دشــنت الدائرة المالية بــوزارة الدفاع، 
صبــاح أمــس االثنيــن، عملية بــدء صرف 

مرتب شهر لوحدات الجيش.
وباشــرت لجــان الصرف التابعــة لوزارة 

الدفــاع صرف مرتــب واحد فقــط لمعظم 
وحدات الجيش من استحقاقات عدة أشهر.

وقالــت مصادر محلية لـ)عــدن الغد( إن 
طائع الوحدات العســكرية بدأت اســتام 
راتــب شــهر مــن الصرافــة بعــد تلقيها 

اإلشعارات.

قال الناشــط السياســي وجدي السعدي ان 
لدى جماعة الحوثــي قائمة لتصفية خصومها 

في الحروب الست.
واضاف السعدي في تغريدة له: “استهداف 
الحوثيين للواء جواس وعدم ذكرهم للواء فيصل رجب ضمن قائمة صفقة تبادل األســرى 
دليــل على أن هــذه الجماعة لديها قائمة لتصفية الحســابات مــع خصومها في الحروب 
الســتة التي خاضتها مع الدولة في محافظة صعدة اليمنية، وتريد تصفيتها قبل الذهاب 

الى اي تسوية سياسية قادمة”.
ويعتبر الشــهيد جواس واللواء فيصل من أبرز القيادات التي خاضت الحروب الست في 

صعدة والحقت بمليشيات الحوثي هزائم ساحقة.

اعتبر المحلل العســكري اليمني ومستشــار 
وزير الدفــاع العقيد يحيــى أبوحاتم ان دعوة 
مجلس التعاون الخليجي لمشــاورات يمنية - 
يمنية والمنعقدة في الرياض إال ترجمة فعلية 

لمواقف المملكة والخليج العربي في اليمن.
وكتــب أبو حاتم في تغريدة له على حســابه بتويتر “اليمــن والمملكة والخليج العربي 
مصير واحد وعدوهم واحد وما وقوف األشــقاء في المملكــة والخليج العربي مع اليمن إال 

ترجمة فعلية لذلك”.
وأضاف “وما دعوة األشــقاء في مجلس التعاون الخليجي للمشــاورات بين اليمنيين إال 
تأكيد موقف األشقاء في الوقوف إلى جانب اليمن لذلك يجب أن يكون اليمنيين على قدر 

الحدث”.
 

توفي مســاء أمس الشــيخ حســين 
األحمر.وقالت مصــادر يمنية لصحيفة 
)عدن الغد( ان الشيخ االحمر توفي في 

مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر.
وبحســب المصادر فقد توفي االحمر 

اثر مرض عضال الم به.

)عدن الغد( اأحمد كرامة:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س :

)عدن الغد( خا�س :

قطر )عدن الغد( خا�س:

رئيس الوزراء يوجه بصرف 50 % بقية 
مستحقات شركات الطاقة المشتراة بعدن

بدء صرف مرتب شهر لوحدات الجيش

السعدي: الحوثيون لديهم قائمة لتصفية خصومهم في الحروب الست

مستشار وزير الدفاع: مشاورات 
الرياض ترجمة فعلية لمواقف األشقاء

وفاة الشيخ حسين األحمر

شــدد األميــن العــام لجامعــة الدول 
أن  علــى  الغيــط  أبــو  أحمــد  العربيــة 
استهداف السعودية من قبل ميليشيات 
الحوثــي »أمر مفــزع ومُــدان«، معتبرًا 
أن النظــام اإليراني يريــد منه أن يظهر 
أهمية رفع العقوبات عن النفط اإليراني.

واضاف ابو الغيط في حوار صحفي مع 
جريدة )الشــرق االوسط(: هذا امر مفزع 
ومُــدان  تمامًا منذ عــام 2019. عندما 
تــرى االقتراح يأتي مــن مجلس التعاون 
بدعــوة كل هذه األطــراف، فيكون الرد 

والمُســيَّرات علــى مناطق  بالصواريخ 
إنتــاج النفط الســعودي! هو يلعب لعبة 
أخــرى، إيران تريــد أن تُظهر أن النفط 
اإليرانــي يجب أن يُفرج عنــه. وبالتالي 

هذه وسيلة ملتوية للضغط.
وحــول رفــض الحوثييــن للمبــادرة 
الســعودية قال ابو الغيــظ ان الحوثيين 
يســتمعون أكثــر الــى اإليرانييــن ألن  
التأثير عليهم من الداعم الرئيســي لهم 
وبالتالي ليســت من المصلحة اإليرانية 
تســوية أي مــن هــذه المشــكات في 
الوضــع الحالــي، وهي لــم تتوصل بعد 
إلى اتفاق مع »1+5«. والحقيقة هي أن 
هذا يؤكــد أن هذه المشــكات العربية 

هــي أوراق ضغط تســتخدمها إيران في 
مواجهتها مع العالم الغربي.

ووجه ابو الغيط رســالة الى القيادات 
اإليرانية: عليكــم أن تتفاعلوا مع العالم 
العربي بشــكل إيجابي؛ ألن هناك عاقة 
تاريخية تمتد آلالف الســنوات، وليســت 
فقــط منذ بدايــة العصر اإلســامي في 
المنطقــة؛ بل ســبقت ظهور اإلســام. 
وبالتالــي أظِهــروا النيــات الطيبة تجاه 
العالم العربي وتجاه العرب لكي يتجاوبوا 
معكــم؛ ألن هــذه المنطقة تحتــاج إلى 
تنمية واقتصاد ورفع مســتوى المعيشة 
والتطوير والتحديــث، وليس للتفجيرات 

والمواجهات العسكرية المسلحة.

مجلــس  أكــد 
الخليجي،  التعاون 
بإيجــاد  التزامــه 
حل سياسي ألزمة 
اليمــن، وذلك قبيل يومين من انطاق مشــاورات لألطراف 

اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلــك في تصريــح لألمين العــام للتعــاون الخليجي 
نايف الحجــرف، خال لقائه وزير الخارجيــة أحمد عوض بن 
مبارك، في مقر المجلس بالرياض، وفق بيان نشــره الموقع 

اإللكتروني للمجلس.
وأفــاد البيان بأن “الحجرف أكد خــال اللقاء على الموقف 
الثابــت لمجلس التعــاون في إيجاد الحل السياســي لألزمة 

اليمنية وتحقيق األمن واالستقرار والسام في اليمن”.
وخال اللقاء، جرى اســتعراض آخر التطورات في األوضاع 
السياسية والعسكرية واالقتصادية في اليمن، حسب البيان.

وشدد الحجرف على “حرص دول مجلس التعاون الخليجي 
فــي مواصلة دعمهــا ومســاندتها لكل ما يحقــق مصلحة 
الشــعب اليمني الشقيق ويسهم في ترســيخ أمن واستقرار 
اليمن والمنطقة وســامة أراضيه، ودعم الجهود اإلقليمية 

والدولية في هذا الصدد، بما يحقق األمن واالستقرار”.
وفــي 17 مارس الجــاري، أعلن مجلس التعــاون الخليجي 
اعتزامه اســتضافة مشــاورات لألطــراف اليمنية في 29 من 
الشــهر نفسه في الرياض، بهدف التوصل إلى وقف إلطاق 

النار.

أقيم فــي القاعدة البحريــة الملكية 
االردنيــة، امس، حفل تخرج ١٢ غواصا 
مــن منتســبي مصلحة خفر الســواحل 

اليمنية.
واكد رئيس مصلحة خفر الســواحل 
اللــواء الركــن خالــد القملــي، أهمية 
تســعى  التــي  التخصصيــة  الــدورات 

المصلحة من خالها إلى صقل مهارات 
التهديــدات  لمواجهــة  منتســبيها 
المتزايــدة فــي المجال البحــري ومنها 
مخاطر األلغــام البحريــة والمتفجرات. 
مشــيدا بجهود القائمين علــى الدورة 
إلنجاحهــا  المبذولــة  لجهودهــم 
واالســتفادة القصــوى مــن الخبــرات 
واإلمكانات.. الفتا إلــى أن هذه الدورة 
بدايــة لدورات اخــرى متقدمة في ذات 

المجال.
دعــم  المصلحــة،  رئيــس  وثمــن 

األصدقــاء البريطانييــن فــي تمويــل 
الــدورة واســتضافة الجانــب األردنــي 
الشــقيق لعقــد مثــل هــذه الــدورات 
المهمة.وفــي ختــام الحفل تــم توزيع 
الشــهادات على المشــاركين من قبل 
رئيس المصلحة وقائد البحرية الملكية 
االردنية الشــقيقة والملحق العســكري 
البريطانــي لــدى الجمهوريــة اليمنية 
ومديــر برنامــج الجريمــة البحرية في 
اليمــن التابــع لمكتب األمــم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة

وكيل   تــرأس 
الخارجيــة  وزارة 
ن  و للشــؤ
ســية  لسيا ا
الدكتور منصــور بجاش، أمس، اجتماعــًا لعدد من ممثلي 
الــدول العربية واالفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج 

عدن.
وناقش االجتماع المنعقد افتراضيًا والذي ضم ممثلي كل 
من اليمن والسعودية ومصر واالردن وجيبوتي والسودان 
والصومال، مستجدات ملف خزان صافر وبحث آليات التحرك 
المشــترك لدول المنطقة في مواجهــة المخاطر المحتملة 

لتدهور حالة الخزان في ظل التعنت المســتمر للمليشيات 
الحوثية في التعاطي مع هذا الملف الهام الذي يهدد البيئة 

البحرية في اليمن واالقليم والماحة الدولية.
وأكــد الوكيل بجاش، ان النقاش حــول هذه القضية قد 
أخــذ وقتًا طويًا، وان مماطلة وتعنت المليشــيات الحوثية 
حالت دون إنهاء هذه القضية من وقت مبكر.. مشــيرًا الى 

أن التجارب مع هذه المليشيات مريرة.
ودعا إلــى تضافر جهود الدول المطلة على البحر األحمر 
وخليج عدن والدول الفاعلة والمنظمات االقليمية والدولية 
إليجاد معالجة سريعة لوضع خزان صافر وتوفير الضمانات 

لتنفيذ تلك المعالجات.

أبو الغيط: إيران تستخدم المشكالت العربية أوراق ضغط لمواجهة الغرب

البركاني وبن دغر يستعرضان مع السفير السعودي جهود المملكة لتحقيق السالم باليمن

مجلس التعاون الخليجي: ملتزمون بإيجاد حل سياسي ألزمة اليمن

تخرج 12 غواصا يمنيا من دورة الغوص باألردن

بجاش يترأس اجتماعًا لعدد من ممثلي الدول العربية واألفريقية

)عدن الغد( خا�س:

الريا�س )عدن الغد( �شباأ:

)عدن الغد( وكاالت:

عمان )عدن الغد( �شباأنت:

)عدن الغد( متابعات:

اإب )عدن الغد( خا�س:
وفاة معتقل في سجن احتياطي بمحافظة إب

احتياطــي  ســجن  فــي  معتقــل  توفــي 
بمحافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

وقالت مصادر محليــة إن المعتقل بكيل 
المعبري في سجن احتياطي محافظة إب.

وأوضحــت المصادر أن المعبري توفي بعد رفضت إدارة الســجن إســعافه جراء إصابته 
بتسمم غذائي.

ويقع الســجن الذي توفي فيه المعبري بقبضة مليشــيات الحوثــي اإلرهابية. وتمارس 
المليشيات بحق المعتقلين أبشع الجرائم في التعذيب الجسدي.

مجلــس  رئيــس  اســتعرض 
النــواب الشــيخ ســلطان البركاني، 
الدكتور  الشــورى  مجلــس  ورئيس 
احمــد عبيــد بن دغــر، أمــس، مع 
ســفير المملكة العربية الســعودية 
لــدى بادنا والمشــرف العــام على 
البرنامــج الســعودي إلعــادة إعمار 
اليمن، محمد سعيد آل جابر، جهود 

المملكة ومبادراتهــا الرامية إلى تحقيق 
األمن واالستقرار والسام لليمن، ودعوة 
االمانــة العامــة لمجلس التعــاون لدول 
اليمنية-  للمشــاورات  العربيــة  الخليــج 
اليمنيــة في الريــاض، إضافــة إلى عدد 
مــن القضايــا والملفــات ذات االهتمام 

المشترك.

وثمــن البركانــي وبن دغــر، مواقف 
المملكة العربية الســعودية تجاه اليمن 
وأزمته الراهنة من خال الدعم العسكري 
والتنمــوي واالقتصــادي، ووقوفهم الى 
جانب الشــعب اليمني الســتعادة الدولة 

والشرعية الدستورية.
واكد رئيسا مجلسي النواب والشورى، 

علــى أهميــة أن تخــرج المشــاورات 
بنتائــج إيجابيــة مــن شــأنها إنهــاء 
مصلحــة  وتحقيــق  اليمنيــة  االزمــة 
الشــعب اليمني والحفاظ على نظامه 
الجمهوري ووحدته وأمنه واســتقراره 
وســامة أراضيه وتعزيز وحدة الصف 
الوطني.. مشيرين إلى عمق العاقات 
البلديــن  بيــن  المتميــزة  األخويــة 
مجدديــن  الشــقيقين..  والشــعبين 
الهــدف  واحديــة  علــى  تأكيدهمــا 
والمصير المشترك، ومواجهة انقاب 

مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.
مــن جانبه جدد الســفير الســعودي، 
للشــرعية  الداعــم  المملكــة  موقــف 
الدســتورية لمواجهــة تمــرد وانقــاب 
المدعومــة مــن  الحوثيــة  المليشــيات 
إيــران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 

واستقراره.
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نجحت األمم المتحدة في إبرام صفقة 
تبادل أســرى هــي األكبر بيــن الحكومة 
الشــرعية ومليشــيا الحوثــي االنقابيــة 
في اليمن، تشــمل إطاق ســراح شــقيق 
الرئيــس عبدربــه منصور هــادي، اللواء 
منصور ناصر هادي، ووزيــر الدفاع اللواء 
محمود الصبيحي، ومحمد محمد عبداهلل 
صالــح، وعفــاش طــارق محمــد عبداهلل 

صالح.
لـ)المشــهد  عســكري  مصــدر  وقــال 
اليمنــي( إن نجــاح صفقــة التبــادل تلك 
انتصارًا للشــرعية وهي الرابح األكبر من 
تلك الصفقة، من خال إطاق سراح وزير 
الدفاع األســبق اللواء الصبيحي وشــقيق 
الرئيس هــادي ونجل العميد طارق صالح 

وشقيقه.
وأكد المصدر أنه لو ال فشــل مليشــيا 
الحوثــي عن دخــول مأرب ونفــاد كل ما 
لديها مــن مقاتلين وعتاد والهزائم التي 
تلقتها على يد قوات الجيش وانكســارها 
وتراجعها أمام قوات العمالقة وخسارتها 
شــبوة ومديرية حريب جنــوب مأرب، لما 
رضخت وقبلــت بتلك الصفقــة التي هي 
األولى من نوعها.وأشــار إلى أنه لم يكن 
من المتوقــع أن توافق مليشــيا الحوثي 
االنقابية على إطاق ســراح وزير الدفاع 
الصبيحي وشــقيق الرئيس هادي و800 
من رجال الجيش والمقاومة مقابل إطاق 
ســراح 1400 من أســراها لدى الشرعية، 
ســنوات من رفضها عدة عروض إلطاق 

سراح الصبيح ومنصور.
ويرى المصــدر أنه من الخطأ أن نقول 
أن نفاذ المخزون البشــري للمليشــيا هو 
الــذي دفعهــا إلــى الموافقة علــى تلك 
العســكرية  انتكاســاتها  بــل  الصفقــة، 

واالقتصادية وخسارتها سياسيًا.
وأوضح أن 1400 أسير لن يغيروا شيئا 
في المعادلة العســكرية فــي حال أعادت 
مليشــيا الحوثي االنقابية إرسالهم إلى 
جبهات القتال، مؤكدًا أنها خسرت اآلالف 
خــال هجماتهــا األخيرة علــى محافظة 
مأرب وخال محاولتها التمسك بمديريات 

شبوة وجنوب مارب مطلع العام الجاري.
الصفقة بدون رجب وقحطان 

ويشــهد ملــف األســرى والمعتقليــن 
والمخفييــن تحــركًا مهمــًا، بعــد إعان 
الحوثييــن عن صفقة تبــادل تم االتفاق 
عليها مع الشــرعية برعاية أممية، تقضي 
بتبــادل أكثر مــن 2200 معتقًا وأســيرًا 

ومخفيًا في سجون كل األطراف.
وضجت مواقع التواصل االجتماعي بعد 
الحكومي  والوفــد  الحوثيين  تصريحــات 
حول الصفقة المرتقبــة، لعدم تضمينها 
أســماء كبيرة كالسياســي اليمني محمد 
قحطان، والقائد العســكري فيصل رجب، 
والصحفييــن المختطفيــن لــدى جماعة 

الحوثي.
وقــال عبدالقــادر المرتضــى، رئيــس 
لجنة أســرى الحوثيين، إنه وبرعاية األمم 
المتحدة، تم التوافــق على صفقة تبادل 

جديدة عبر المنظمة األممية.
وأضــاف المرتضى فــي تغريدات على 
حســابه بموقــع “تويتــر”، أن الصفقــة 
أســرى  مــن   1400 تشــمل  الجديــدة 

الجماعة، مقابل 823 من أسرى الحكومة 
الشــرعية، بينهم 16 أســيرًا سعوديًا، و3 
ســودانيين، باإلضافة إلى شــقيق رئيس 
الجمهوريــة، ناصر منصــور هادي، ووزير 

الدفاع السابق محمود الصبيحي.
وفي أول تعليق من وفد الشــرعية في 
لجنة األســرى، قــال ماجــد فضائل عضو 
اللجنة اإلشــرافية الحكومية، إنه وبرعاية 
مكتــب المبعــوث األممــي الخــاص إلى 
اليمــن هانــس غروندبرغ، تــم التوافق 
على توســعة عدد من تشــملهم صفقة 
التبــادل، ليصبح 2223 أســيرًا ومختطفًا 
مــن الطرفين.وأشــار في تغريــدات على 
حسابه بموقع “تويتر” إلى أنه تم التوافق 
علــى أن يفــرج الحوثيين عــن 800 من 
مختطفي وأســرى الحكومة، مقابل 800 
من أسرى الجماعة.وأضاف فضائل أنه تم 
االتفاق أيضًا على اإلفراج عن اللواء ناصر 
منصور واللواء الصبيحــي ومحمد محمد 
صالــح وعفاش طــارق صالح و16 أســيرًا 
سعوديًا و3 سودانيين، سودانيين مقابل 
600 مــن أســرى الجماعــة الحوثية لدى 
الحكومة. وتحدث عضو اللجنة اإلشرافية 
الحكوميــة، عن دفعة ثانية من األســرى 
يفتــرض أن يتــم اإلفــراج عنهــم الحقا، 
بينهم الصحفيين وكبار السن والجرحى، 
بجانــب القيــادي بحزب اإلصــاح محمد 
قحطان، واللــواء فيصل رجــب، وآخرين، 

وصواًل إلى اإلفراج عن كل مقابل الكل.
من جانبه أفاد رئيس الفريق الحكومي 
فــي لجنة األســرى هــادي هيــج، إلى أنه 
هناك تصريحــات متناقضة حول المقترح 
المقــدم مــن مكتــب المبعــوث األممي 
بشــأن األســرى، الفتًا إلى أن مــا طرحه 
عضــو الفريــق ماجــد فضائــل، هو نص 

المقترح األممي.
وأضاف “هيج” في تغريدة على حسابه 
بموقــع “تويتــر”: “نؤكــد للجميــع اننــا 
حريصيــن على اإلفــراج عن الــكل، ومع 
ذلــك نوضح أنه لم يتــم االتفاق النهائي 
وهو قيد الدراسة وعند الموافقة النهائية 
ســيتم الرد على مكتب المبعوث بمذكرة 

رسمية ستنشر”.
منظمات حقوقية ترحب  

بالصفقة
فــي المقابــل رحبــت منظمة )ســام( 

للحقــوق والحريات باألخبار الــواردة عن 
عزم كل مــن جماعة الحوثــي والحكومة 
اليمنية إطاق ســراح عدد من المعتقلين 
لديهما ، داعية المجتمع الدولي لضرورة 
التنســيق بين األطراف واستغال األجواء 
اإليجابيــة من أجــل إطاق ســراح باقي 

المعتقلين لدى أطراف الصراع.
تصريحهــا  فــي  المنظمــة  وأشــارت 
المقتضب الصــادر عنها امــس االثنين، 
إلى ما صرح به ماجد فضائل وكيل وزارة 
حقوق اإلنســان وعضو اللجنة اإلشرافية 
للجنة األســرى التابعــة للحكومة والذي 
قــال: “إّن الصفقــة تقــوم علــى إطــاق 
الحوثييــن ســراح 800 مــن مختطفــي 
وأســرى الحكومة مقابل إطاق الحكومة 
800 من أسرى مليشيا الحوثي، وسيقوم 
الحوثيون أيضا بإطاق سراح اللواء ناصر 
منصــور هادي واللواء محمــود الصبيحي 
ومحمــد محمد عبــداهلل صالــح وعفاش 
طارق محمــد عبداهلل صالح و16 أســيرًا 
سعوديًا و3 ســودانيين، مقابل أن تقوم 
الحكومــة باإلفــراج عن 600 أســير من 

الحوثيين”.
من جانبها دعت )ســام( إلــى ضرورة 
اإلفــراج الشــامل عــن كافــة المعتقلين 
السياســيين وعلــى رأســهم السياســي 
وكافــة  قحطــان”،  “محمــد  اإلصاحــي 
تــم  الذيــن  والمدنييــن  الصحفييــن 
اعتقالهم بســبب الصــراع القائم، داعية 
إلى ضرورة أن تشــمل الصفقــة الحالية 
اليمنييــن المعتقليــن في معــارك الحد 

الجنوبي للمملكة.
ولفتــت المنظمة من جانبهــا إلى أن 
التطبيق الحقيقي لتصريحات وكيل وزارة 
حقوق اإلنسان حول صفقة التبادل، يكون 
بالبدء بخطــوات عملية ملموســة تثبت 
جدية اســتعداد الطرفيــن إلتمام صفقة 
التبادل مؤكــدة على أن المجتمع الدولي 
ومنظمــة الصليب األحمر مطالبون ببذل 
كافــة الجهود الممكنة من أجل تســريع 
عملية إطاق سراح كافة المعتقلين لدى 

الجهات المختلفة.
تشدد المنظمة الحقوقية على ضرورة 
ممارســة المجتمــع الدولــي لــدور أكثر 
فاعليــة في هــذا اإلطــار، والعمــل على 
التواصــل مع كافــة أطراف الصــراع من 
أجل ضمان إطاق سراح كافة المعتقلين 

وضمان عودتهم إلى ذويهم ومناطقهم 
وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهم.

واختتمت )ســام( تصريحهــا بالتأكيد 
علــى أن إتمــام هــذه الصفقة ســيعني 
المعتقليــن النتهــاكات  تجنيــب مئــات 
جديــدة ال ســيما التعذيــب والمعاملــة 
القاسية والحرمان من الحقوق األساسية 
التــي يعانونهــا لــدى جماعــة الحوثــي 
وســيضع حدًا لهــذه القضيــة التي كان 
ســمتها الحرمــان واالضطهــاد والتقييد 
دون أي مبرر قانوني، مؤكدة على ضرورة 
البــدء بتنفيذ تلــك التصريحات بشــكل 
جماعي تحت رعايــة دولية، واالبتعاد عن 
المزايدات السياســية في هــذه القضية 

الحساسة.
الثريا: أولى خطوات بناء  

الثقة
والكاتــب  السياســي  الناشــط  قــال 
الصحفي محمــد الثريا أن إتمــام عملية 
تبادل األسرى ســيمثل أولى خطوات بناء 
الثقــة، وضــرورة إنهــاء الحــرب تقتضي 
استفادة جميع األطراف من تلك الخطوة 
وصنــع خطوات أخرى مماثلة من شــأنها 
تمهيــد الطريق أمام تســوية سياســية 

للحل الشامل باليمن.
واضــاف الثريــا فــي منشــور لــه على 
صفحته بالفيســبوك: “نحتــاج مزيدا من 
تأكيد حســن النوايا بين أطــراف الحرب 
للخــروج مــن نفــق الصــراع السياســي 
والمعاناة اإلنســانية، وتأكيد وقف إطاق 
النــار ســيكون برأيــي الخطــوة التاليــة 
المطلوبــة لتحقيق ذلــك، نتمنى حدوث 

األمر سريعا”.
احلارثي: صفقة رابحة  

للحوثيني
اعتبر اإلعامي بشير الحارثي أن اتفاقية 
تبادل األســرى إذا تمت فســتكون فرحة 
عظيمة ألســر المعتقليــن والمختطفين، 
ولكن ســتكون صفقة رابحة للميليشــيا 

لرفد الجبهات بالمقاتلين.
وكتــب الحارثي فــي تغريــدة له على 
حســابه بتويتــر “طبعــًا اتفاقيــة تبادل 
األســرى إن تمــت فهــي صفقــة رابحــة 
للحوثــي ســيرفد جبهاتــه 1400 مقاتل 
بينما أسرى الشــرعية معظمهم مدنيون 

أبرياء ال عاقــة لهم بالحــرب اعتقلتهم 
ميليشيات الحوثي بدون أي تهمة”.

وأضــاف “لكنهــا فرحة عظيمة ألســر 
المعتقليــن والمختطفيــن ســيعيد لهم 
الحيــاة مــن جديــد ونحــن علــى أبواب 

رمضان الكريم”.
اإلرياني: يجب اإلفراج عن  

الصحفيني
دعا وزير الســياحة والثقافــة واإلعام 
معمر اإلرياني إلى اإلفراج عن الصحفيين 
الواقعين في معتقات مليشــيات الحوثي 

ضمن عملية تبادل األسرى.
وقال اإلرياني في تغريدة على حســابه 
بتويتر “نحيــي الجهود المســتمرة التي 
يبذلها الســيد هانس غروندبرغ مبعوث 
االميــن العام لألمم المتحــدة الى اليمن 
إلحــراز تقــدم فــي ملــف المختطفيــن 
واألســرى ،والتي نتمنى أن تكلل بالنجاح 
قريبــا، وندعــو الى تضميــن الصحفيين 
المختطفين في معتقات مليشيا الحوثي 
االرهابية ضمن المشــمولين في عملية 

التبادل”.
وأردف اإلريانــي “نعيــد التذكيــر بأن 
زماءنــا الصحفييــن )عبدالخالق عمران، 
وتوفيق المنصــوري، حارث حميد، وأكرم 
الوليــدي( ســيكملون في يونيــو القادم 
عامهم السابع في سجون مليشيا الحوثي 
االرهابيــة ويمرون بأوضــاع صحية غاية 
في الســوء، بات إطاقهم ضــرورة ملحة 
إلنقاذ حياتهم وإلنهاء معاناة عائاتهم”.

وأضاف “نجدد التأكيــد أن الصحفيين 
االربعــة تعرضــوا لاختطــاف مــن مقر 
إقامتهــم وذاقوا صنوف التنكيل بســبب 
ممارســتهم للعمــل الصحفــي المكفول 
دســتورا وقانونــا، ونعــول علــى االمــم 
المتحــدة ومبعوثهــا ومنظمــات حقوق 
إيــاء  الصحفييــن  وحمايــة  االنســان 
قضيتهــم اهتمامــًا خاصــًا بما يتناســب 
مهنــة  وقداســة  وضعهــم  وحساســية 

الصحافة”.
باعلوي: يجب دعم عملية  

التبادل
علقــت ناشــطة حقوقيــة علــى إعان 
جماعة الحوثيين اســتعدادها لإلفراج عن 
اللــواء ناصر منصور والعميد فيصل رجب 

واللواء محمود الصبيحي.
ودعــت زهــراء خالد باعلــوي إلى دعم 
هذه الخطــوة التي وصفتها بالمهمة لما 

لها من أثر كبير في المشهد اليمني.
وقالــت باعلــوي في تدوينــة لها على 
موقــع تويتر:  نرجو أن تتــم عملية تبادل 
األســرى بين الشــرعية والحوثيين بكل 
يسر ويطلق سراح الجميع، قضية األسرى 
إنســانية ويجــب دعــم هــذه الخطــوة 

المهمة.
وأردفت قائلة: يؤلمنا أن األسير واألسر 
يمني. يارب تكون هذه الســنة آخر آالمنا 
وأوجاعنا على بلدنا وأهلها، ويعم السام 

يمننا الحبيب.
الجديــر بالذكــر أن آخر صفقــة تبادل 
كانــت فــي منتصف أكتوبــر 2020 حيث 
تبادلــت الحكومــة ومليشــيات الحوثــي 
1,056 أسيرا ومختطفا كجزء من اتفاقية 
ســتوكهولم المبرمة بيــن الطرفين في 

ديسمبر 2018.

ملاذا لم تتضمن صفقة تبادل األسرى أسماء كبيرة كالقائد العسكري فيصل رجب والسياسي محمد قحطان؟ملاذا لم تتضمن صفقة تبادل األسرى أسماء كبيرة كالقائد العسكري فيصل رجب والسياسي محمد قحطان؟
4

تقرير

تقرير يتناول صفقة تبادل األسرى بني الشرعية واحلوثي وردود السياسيني والصحفيني..

)عدن الغد( ماجد الكحلي:
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البنك المركزي يرسي قواعد النظام المصرفي الجديد بالتنظيم والرقابة 

توقيع عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل نقيل )وادي ناخب-لبعوس( في يافع

)عدن الغد( خا�س:

اجلوف )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

يافع )عدن الغد( جالل القيدعي:

الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام 
الرسمي خالل شهر رمضان المبارك

مسلحون قبليون يقطعون طريق الجوف أمام 
قاطرات النفط المتجهة إلى مناطق الحوثي

أهالي بلوك 45 بالمنصورة يشكون انقطاع الماء عن منازلهم

وفاة طفلين وإصابة آخرين بانهيار صخري في المفلحي

تقرير/ خالد �شائع:

عدن )عدن الغد( خا�س:

أعلنــت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 
تحديــد أوقات الدوام الرســمي خــال أيام 

شهر رمضان.
وحددت الــوزارة أوقات الدوام ابتداء من 

الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا وبواقع خمس ساعات يوميا.
وجــاء في البيــان الصادر عــن وزارة الخدمة المدنيــة أن الوزارة ومكاتبهــا في عموم 
المحافظــات ســتقوم بالنزول الميدانــي للتفتيش والرقابــة على مدى االلتــزام بالدوام 

الوظيفي.

أقدم مســلحون قبليون على قطع طريق 
الجــوف الصحــراوي أمام مقطــورات النفط 

المتجهة إلى مناطق الحوثي.
وقطع مســلحون من قبيلة دهم الطريق 

الصحراوي في الجوف أمام مقطورات النفط.
وقالت مصادر محلية إن المســلحين أقدموا على قطع الطريــق للمطالبة برفع الحصار 

المفروض على المحافظة.
فيما أوضحت مصادر أخرى أن المســلحين يحاولون استخدام المقطورات كورقة ضغط 

لتخفيض أسعار المحروقات.
 

شــكا أهالي بلوك 45 الواقع خلف ســوبر 
ماركــت ظمــران بالوحــدة الســكنية فــي 
مديرية المنصورة بعــدن من انقطاع الماء 

عن منازلهم.
وقال األهالي في معرض شكواهم لصحيفة “عدن الغد” إنهم يعانون من انقطاع الماء، 

وأوضحوا أن الماء منقطع عن البلوك 45 منذ ما يقارب أسبوع كامل.
وناشــد األهالي الســلطات المحلية في المديرية والمحافظة معالجة مشكلة االنقطاع 

في أسرع وقت ممكن.

توفــي أمــس األول طفــان وأصيب 
آخــرون فــي مديريــة المفلحــي بيافع، 
وذلك بســبب انهيــار صخري في طريق 
لعنوق- شقرة الذي يتم العمل به حاليا.

حيث انهــارت الصخور الجبلية فوق آلية شــق الطريق )بوكليــن( مما أدى إلى 
انزالق البوكلين الذي كان بجانبه عدد من األفراد بينهم سائق اآللية.

وفور وقــوع الحادثة هــرع أهالي المنطقة إلى انتشــال الضحايــا والمصابين، 
وقاموا بإسعافهم إلى أحد مستشفيات يافع..

وبتوجيهــات من مدير شــرطة المفلحــي العقيد أحمد الجعدي قــام فريق من 
البحــث الجنائــي بالنزول إلى موقــع الحادث ووضــع محضر معاينة عــن الحادث 

وأسبابه وعن ضحاياه.
الجدير بالذكر أن طريق لعنوق- شقرة يتم به العمل حاليا وذلك بدعم وتمويل 

من قبل األهالي وفاعلي الخير، وتحت إشراف المناضل سراج حمادي.

ســاهمت إجــراءات البنــك المركــزي 
اليمنــي في دعم العملــة المحلية، ودفع 
عجلة التنمية واالســتثمار، باإلضافة إلى 
تقوية دور النظام المصرفي ورفع القدرة 
المالية للبنوك القائمة وتشجيع تأسيس 

بنوك جديدة.
إجــراءات وقــرارات البنــك المركــزي 
األخيرة، عــززت دور البنوك في االقتصاد 
الوطني كشــريان أساسي للتنمية وربط 
االقتصــاد اليمنــي باالقتصــاد الدولي، 
حيث حــرص على حماية العملة الوطنية 
من خال فتــح باب المــزاد لبيع الدوالر 
األمريكــي بشــكل متكــرر وصــل إلي 9 

مرات فــي نهاية عــام 2021، باإلضافة 
إلى 15 مزادا، كان األول نحو 15 مليون 
دوالر، حتــى وصل إلــى 20 مليون دوالر 

أمريكي.
والحقا، قرر البنك إجراء المزادات لبيع 
العملة األجنبية بشكل أسبوعي، ليتبعها 
بعد ذلك طــرح المزاد مرتين أســبوعيا 
بمبلــغ 20 مليــون دوالر، األمــر الــذي 
ســاهم في تحسن أســعار الصرف والحد 

من المضاربات.
وتوقع خبراء االقتصاد استمرار تحسن 
العملــة المحليــة نتيجة إجــراءات البنك 
المركــزي، لتنعكــس على أســعار الغذاء 

والطاقة، وتحفيز النشاط االقتصادي.
ومنذ تعيين محافــظ البنك المركزي 
أحمد أحمد غالب يشهد دوالب العمل في 
المنظومــة الماليــة والمصرفية باليمن 

وتيرة متســارعة، من أجل تحسين حياة 
المواطنين، ودعم االقتصاد الوطني وهو 
مــا ظهر جليا في قرارات اإلدارة الجديدة 
منــذ تولي المســؤولية بالبنك المركزي 

في عدن.
ومن ضمن القرارات التنظيمية “إنشاء 
لجنــة التراخيــص” لتتولى مهــام النظر 
في طلبات التراخيص للبنوك وشــركات 
الصرافــة، إضافــة للبــت فــي طلبــات 
التجديــد أو الدمــج أو وقف النشــاط أو 

التصفية للشركات والبنوك.
ولحماية البنوك المحلية على مواجهة 
التقلبــات، أصــدر مجلــس إدارة البنــك 
المركــزي القرار رقــم 8/ 2/ 2022 لرفع 
رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية 
اليمنية، ليكون الحد األدنى لرأس المال 
المدفــوع للبنــوك المرخصــة 45 مليار 

ريــال يمني، أما الحد األدنى للبنوك ذات 
التمويل األصغــر بنحو 5 مليــارات ريال 

يمني.
وجــاء ضمن حزمــة من التشــريعات 
والقواعد الصــادرة بالتعاون مع صندوق 
األمريكيــة  والوكالــة  الدولــي  النقــد 
للتنمية، بحسب خبراء اقتصاد، مشيرين 
إلى أن رأس المال الســابق البالغ ســتة 
مليارات ريال والصادر عام 2006 تآكلت 
قيمته وقوته الشرائية بشكل كبير خال 

فترة الحرب منذ مطلع 2015.
وقــال المحلــل والباحــث االقتصادي 
وحيد الفودعي “إن القرار يســمح للبنوك 
باســتخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة 
ومنحها مدة زمنية خمس سنوات للوفاء 
بمتطلبــات الزيــادة”، مؤكــدا أيضا أنه 
ســيعمل علــى تحويل ســيولة نقدية ال 

بأس بها للبنوك وتنشيط عملها بشكل 
أكبــر في القطاع المصرفــي الذي يواجه 

جمودا كبيرا بسبب الحرب.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على سحب 
البساط من قطاع الصرافة أو على األقل 
التخفيف من حجم األموال لدى شــركات 
الصرافــة التي قــال إنها باتــت تتحكم 

بالسوق المصرفية.
تحــركات محافــظ البنــك المركــزي 
لدعم االقتصاد الوطنــي لم تتوقف منذ 
توليه المســؤولية من قبل الرئيس عبد 
ربــه منصور هادي، في شــهر ديســمبر 
من العام 2021 فقــد عمل على معالجة 
التدهور الحاد في قيمة الريال، كما أصدر 
قرارات متتالية لمعالجــة بعض القصور 
في فروع البنك المركزي في المحافظات 

المحررة لتفعيل العمل الرقابي.

وقــع المهندس معيــن محمد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  المــاس 
صندوق صيانة الطرق والجســور 
عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة 
ناخــب-  )وادي  نقيــل  تأهيــل 
لبعوس( بمديريــة يافع محافظة 

لحج.
وجــرى التوقيع مع المؤسســة 

العامة للطرق والجســور ممثلــة بالمدير 
العــام التنفيــذي المهندس علــي احمد 

حسن كمقاول لتنفيذ المشروع.

ويمثــل تنفيذ هــذا المشــروع ترجمة 
الســتراتيجيات القيادة السياســية ممثلة 
بفخامــة المشــير عبدربه منصــور هادي 

وتنفيــذا  الجمهوريــة،  رئيــس 
دولــة  وتوجهــات  لتوجيهــات 
رئيــس الــوزراء الدكتــور معين 
عبد الملك وبناء على رؤية قيادة 
وزارة األشــغال العامــة والطرق 
ممثلــة بمعالي الوزيــر م. مانع 

بن يمين.
وتأتــي هذه الخطــوة ضمن 
خطــة طموحة أعدهــا صندوق 
صيانة الطرق والجســور المركز 
برنامجه  ضمن  الرئيسي-عدن، 
لعــام 2022م الــذي سيشــهد 
العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل 

الطرق بعموم المناطق المحررة.

حلج )عدن الغد( بالل ال�شوتري:

�شبوة )عدن الغد( خا�س:

 عدن )عدن الغد( خا�س:

داء الكلب يجتاح مناطق بمضاربة لحج وسط قصور طبي

تواصل العمل في إعادة تأهيل مقاطع من طريق بيحان عتق بشبوة

تواصل معاناة الناس مع الغاز في عدن

شهدت بعض مناطق 
المضاربــة  مديريــة 
بمحافظة لحــج وبالذات 
أبو  فــي تربــة  مناطــق 
األسرار انتشارا واسعا لداء الَكلِب في ظل قصور صحي تعيشه 

المنطقة.
وقد ســجلت حالتا وفاة وإصابة العشــرات مــن المواطنين 

معظمهم من األطفال.
وقال أطباء إن داء الكلب لم يســتطعوا السيطرة عليه نظرا 
لعــدم تواجــد حقن مضــادة لهذا الــداء الخطير فــي المراكز 

الصحية القريبة من المنطقة.
وساد الخوف والقلق بين أوســاط األهالي وأصبحوا في غير 

مأمــن بعد زيادة عــدد اإلصابــات، وتزايد في أعــداد الكاب 
المسعورة التي تهاجم الناس والماشية كل يوم.

وناشــد األهالــي بتربة أبو األســرار ومــا جاورهــا الجهات 
الصحية والمنظمات الخيرية واإلنســانية حشد كل اإلمكانيات 
وســرعة النزول وتدعيم المراكز والوحدات الصحية بالعاجات 
المضــادة، مؤكديــن أن المواطــن بتربــة أبو األســرار يقطع 
مســافات طويلة للوصول إلى مستشــفيات عدن ثم شــراؤها 

بسعر مكلف وباهظ جدا، مقارنة مع ظروفهم الصعبة.
وقالــوا إن قطع هذه المســافة الطويلة والشــاقة قد تعطي 

الداء المسموم فرصة االنتشار ألماكن أخرى في الجسم.
كما وجه األهالي مناشــدة بعمل اإلجراءات الطارئة الازمة 

والسريعة للحد من انتشاره وتوسعه.

يجــري العمل حاليا علــى إعادة تأهيل 
عــدد مــن مقاطــع طريــق بيحان-عتق 
بمحافظــة شــبوة التي تعرضــت ألضرار 
كبيــرة جــراء األمطــار والســيول التــي 
الســنوات  خــال  المحافظــة  شــهدتها 

الماضية.
األشــغال  عــام مكتــب  وقــام مديــر 

والطــرق بالمحافظة المهندس حســين 
صائــل بتفقد ســير أعمال إعــادة تأهيل 
الطريــق التــي يمولها صنــدوق صيانة 
الطــرق بعــدن, ويتولى فرع المؤسســة 
العامة للطرق والجســور بمديرية بيحان 
عملية تنفيذها, مؤكــدا أهميتها وحاجة 
هذه الطريق االســتراتيجية لهــا, منوها 
بحجم األضــرار الكبيرة فيهــا, والممتدة 
لمسافات طويلة من جسم الطريق، الفتا 
إلى مخاطرها على مســتخدميها, ومذكرا 

بحجم حوادث السير المتكررة فيها.

وشــدد علــى ضــرورة إنجــاز األعمال 
فيها بأســرع وقت ممكن والشــروع في 
استكمال ما تبقى من أعمالها اإلنشائية 
وســفلتتها قبــل بــدء مواســم األمطار 

الصيفية بالمحافظة.
وناشد صائل مدير عام صندوق صيانة 
الطرق والجسور بعدن، المهندس معين 
المــاس، بضــرورة إدراج هــذه الطريــق 
االســتراتيجية في إطار خطط الصندوق 
العاجلة للطرق التي تحتاج إلعادة تأهيل 

شاملة على وجه السرعة.

تتواصل معانــاة المواطنين في عدن 
مــع صعوبــة الحصول على أســطوانات 

الغاز المنزلي.
وقال مواطنون في رســالة بعثوا بها 
عبر صحيفة )عدن الغد( إنهم يواجهون 

صعوبــات كبيــرة أثنــاء حصولهم على 
أســطوانات الغــاز المنزلــي فــي عموم 

المديريات بعدن.
وأشــار المواطنون إلــى أنهم نظموا 
بوضــع  للمطالبــة  احتجاجيــة  وقفــات 
حد لهــذه المشــكلة من أجل تســهيل 
الحصول على أســطوانات الغــاز مثل ما 

كان سابقًا ولكن دون جدوى.

تقدموا  أنهــم  المواطنــون  وأوضــح 
بالعديد من الشكاوى للسلطات المحلية 
والجهات المختصة بشــأن الغاز المنزلي 
ولكن ال حياة لمن تُنادي حتى اللحظة.

وفي اآلونة األخيرة تصاعدت شكاوى 
العديــد مــن المواطنين فــي العاصمة 
المؤقتة عدن من صعوبة الحصول على 

أسطوانات الغاز المنزلي.
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شــهدت أمس العاصمة عدن توقيع 
ترميم الخط الرابط بين جولة المجاري 
- نقطــة العلم _ دوفــس، بتمويل من 
صندوق صيانة الطرق والجسور المركز 
الرئيســي - العاصمــة عــدن وتنفيــذ 

المؤسسة العامة للطرق والجسور.
المشــروع  علــى  التوقيــع  وجــرى 
مــن  كال  بيــن  الثانيــة(  )المرحلــة 

المهنــدس معين محمــد الماس رئيس 
مجلس إدارة الصندوق، والمهندس علي 

أحمد حســن المدير التنفيذي للمؤسسة 
العامة للطرق والجســور كمقاول لتنفيذ 

المشروع.

ويأتي هذا المشروع )المرحلة الثانية( 
تمهيدا للمرحلة الثالثة التي ســتنعكس 
إيجابــا فــي الرفع مــن كفــاءة الطريق 
وتســهيل حركــة النقــل والمســافرين 

والحد من الحوادث المرورية.
ويمثــل تنفيذ هذا المشــروع ترجمة 
الســتراتيجيات القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة المشــير عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهوريــة، وتنفيذا لتوجيهات 
وتوجهــات دولة رئيس الــوزراء الدكتور 
معين عبــد الملك وبناء على رؤية قيادة 
وزارة األشــغال العامــة والطــرق ممثلة 

بمعالي الوزير م. مانع بن يمين.

فــي  العميــد  أكــد 
الجيــش عبــداهلل محمد 
أن  )اليافعــي(  هيثــم 
القضــاء حصــن وأمــان 
ألفــراد المجتمع ليعيش 
أفراده بسالم واطمئنان, 

فالغاية من القضاء هي إقامة العدل بين 
النــاس، ولذلــك يلجأ الكثيــر من الناس 
إلــى القضاء لرفــع الظلم عنهــم وإعادة 
الحقــوق ألصحابها، فمهمــة القاضي أو 

رئيــس النيابــة أن يقتص 
وإنصــاف  الظالــم،  مــن 
المظلــوم، فقد صــار أكثر 
والنيابات  المحاكــم  قضاة 

خصوما للمظلومين.
العميــد  وناشــد 
النائــب  هيثــم  عبــداهلل 
العــام  والمحامــي  العــام 
وهيئــة  للجمهوريــة 
التفتيــش القضائــي إنصافــه جــراء ما 
اقترفــه رئيس النيابــة العامة بأبين من 
مخالفة قانونية باإلفراج عن ســجين من 
ضمن عصابــة مســلحة “اقترفت جرائم 

جســيمة بحقنا متمثلة برمي بيوتنا ليال 
بالرصــاص وإحراقها ونهــب ممتلكاتنا، 
بينمــا قضيــة المتهــم منظــورة أمــام 
النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بعــدن، 
حيث أصدرت بحــق المتهم أوامر قهرية 

بذلك”.
واعتبــر العميد عبــداهلل أن ما قام به 
رئيس النيابة العامة بأبين يعد “مخالفة 
قانونيــة ال تمــت للقانــون اليمنــي أو 
القوانيــن العامــة بصلــة”.. مطالبا في 
الوقت نفســه بإحالة رئيــس نيابة أبين 
واتخاذ  القضائيــة  القانونيــة  للمســألة 

إجراءات قانونية بحقه.

افتتــح وكيــل أول محافظــة عــدن 
محمــد نصــر شــاذلي صبــاح أمــس 
معرضــي الخيمــة الرمضانيــة في كل 
من مديريتــي المعال والشــيخ عثمان 
في عدن، بمعية مدير عام المؤسســة 
االقتصاديــة بعــدن العميــد أنور علي 
يحيــى العمــري، ومديــر عــام مكتب 
الصناعة والتجارة محمد العبادي ومدير 

عام مديرية المعال عبدالرحيم الجاوي، وذلك 
برعايــة محافظ عــدن أحمد حامــد لملس، 
والتــي نظمها فــرع المؤسســة االقتصادية 
بعدن بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة.

باألجنحــة  ومرافقــوه  الشــاذلي  وطــاف 

واألقســام في قاعــة المؤسســة االقتصادية 
في المعال وقاعة الصالة المغلقة في الشــيخ 
عثمان، واطلع على ما حوتاه من مواد غذائية 
وســلع رمضانية، والتي يشارك فيها أكثر من 
)٣٢( من أصحاب الشــركات وكبار التجار في 
عــدن بعرض لمختلــف منتجاتهــم الغذائية 

والسلعية.
وعبــر الوكيــل األول عــن ســعادته 
بافتتــاح الخيمــة الرمضانيــة، مبديــا 
شــكره للجهــود المبذولــة مــن قبل 
المؤسسة االقتصادية ومكتب الصناعة 
والتجــارة وعلــى ما أبــداه التجــار من 
تعاون فــي المشــاركة بالخيمة، وذلك 
لمراعــاة الوضع االقتصادي للمواطنين 

وتخفيف معاناتهم.
التجــار  كافــة  شــاذلي  ودعــا 
الخيمــة  فعاليــات  فــي  والمشــاركين 
الرمضانية إلى تخفيض األسعار حتى يتحقق 

الهدف المنشود من إقامتها.
رافقهــم فــي االفتتــاح قائد لــواء حماية 
المنشآت وعدد من المسؤولين ورجال المال 

واألعمال.

ارتفعت أســعار كافة األدويــة في العاصمة 
المؤقتة عــدن وتخطت واقع الــال معقول في 
الســعر ونســب الفائدة لدى مــالك المخازن 
والصيدليــات المنتشــرة فــي كل مديريــات 

المحافظة.
وأكد مواطنون ومرضى أنهم عند ذهابهم 
لشــراء أنــواع مــن األدويــة فــي صيدليــات 
معتــادة لهــم بحكــم إقبالهــم عليهــا دائما 

مــا يصطدمون بزيادة أســعارها، مــا جعلهم 
يلتجئون لصيدليات أخرى، ظنا منهم الحصول 
علــى هذه األدويــة باألســعار الســابقة التي 
ألَِفوا شــراءها لكنهم وجدوها بنفس األسعار 
المرتفعة الجديدة وبزيادة قد تصل نســبتها 

بين 30 % - 40 %.
أســئلتهم  وجهــوا  أنهــم  إلــى  وأشــاروا 
للصيدالنييــن في تلــك المخازن عــن ارتفاع 
األدوية بهذه األسعار الخيالية، إال أنهم تلقوا 
إجابات غيــر مقنعة من العامليــن بأن ارتفاع 
أســعار األدوية تــم زيادة أســعارها عالميا وال 

ترتبط بأســعار العمــالت الحالية للســعودي 
والــدوالر حيث أن الزيــادة كانــت واقعها قد 
تخطت حاجز الـ 5 $ وتصل إلى 10 $ بحســب 
الــدواء ونوعيتــه. كمــا علــل الصيادلــة في 
الحانات أن أســعار األدوية جاءت مرتفعة عند 
شــرائها والقيــام بطلبها مــن وكالء األدوية 
بعدن يوم أمس بأسعارها الجديدة المرتفعة.
وتظل أســعار األدوية وكافة السلع األخرى 
التــي يحتاجه ســكان عدن في ارتفــاع متزايد 
مع ســكوت مطبق للجهات الرسمية بمتابعة 

صعود األسعار دون أن تحرك ساكنا.

أشــهرت وزارة الداخليــة دليــل العالمة 
والبوابــة  البصريــة  بالهويــة  الخاصــة 
اإللكترونيــة لقطاعــات ومصالــح وإدارات 

.moi.gov-ye.com الوزارة
وأوضــح وزيــر الداخليــة اللــواء الركن 
إبراهيــم حيدان أن إنشــاء هويــة بصرية 
مــع  تماشــيًا  يأتــي  مــرة  ألول  للــوزارة 
اســتراتيجية ورؤية الوزارة في دعم العمل 
المؤسســي وفق نظم الحوكمــة العالمية 

الحديثــة.. مشــيرًا إلــى أن هــذه الهويــة 
المســتندات  جميــع  تخــص  البصريــة، 
والمراســالت والوثائــق الصــادرة عن كل 
قطاعــات ومصالــح الــوزارة وإدارات األمن 

والشرطة بالمحافظات.
ولفــت حيدان، إلــى أن الهدف من هذه 
الرؤية البصرية هو اســتخدامها في جميع 
عالقات ومراســالت الــوزارات مــع بعضها 
بالبعض، ومع األطراف األخرى، وكذلك مع 
المنظمات الدولية والمنظمات المقيمة في 

بالدنا.
ويأتي هذا اإلشــهار بهدف تقديم جميع 

الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة 
للمواطنيــن إلكترونيــا تماشــيا مع شــعار 

الوزارة )اإلنسان أواًل(.
وتحــوي البوابــة اإللكترونيــة بحلتهــا 
الجديــدة اللغتين العربيــة واإلنجليزية في 
مواقع مصالح وإدارات الوزارة بالبوابة وبما 

يحقق رؤية الوزارة في األتمتة الرقمية.
وتعقب المرحلة األولى، المرحلة الثانية 
اإللكترونيــة  الخدمــات  منظومــة  وهــي 
اإلجــراءات  لتســهيل  “أنجــز”  وتطبيــق 
والمعامالت في المصالــح الخدمية التابعة 

للوزارة.

قال مواطنون لصحيفة )عدن الغد( إن الخيمة 
الرمضانية التي أقيمت في عدن لم تكن مجدية.

وأشــاروا إلى أنهم كانوا ينتظــرون تخفيضا 
كبيــرا فــي األســعار بخصــوص كافــة المــواد 

الغذائية.
وقــال مواطنون إن فــارق األســعار الموجود 

داخل الخيمة ال يغطي تكاليف اســتئجار ســيارة 
خاصة لنقل المواد الغذائية.

وطالب المواطنون بإعادة النظر في األســعار 
مقارنة بما تضمنته نفس الخيمات في محافظات 

أخرى مثل شبوة وحضرموت.
وقال أحد المواطنين إنه استأجر سيارة خاصة 
لكنه فوجئ بأن فارق الســعر لــم يغطِ تكاليف 
قيمة إيجار الســيارة.. مضيفا بالقــول: “ما الذي 

استفدته أنا تجاه ذلك؟!”.

تســببت ميــاه الصــرف الصحي فــي إغراق 
بلــوك 9 بمدينة الممدارة في مديرية الشــيخ 

عثمان بعدن.
وأغرقــت مياه الصــرف الصحــي )المجاري( 
الشــوارع المقابلــة للمنــار مــول بالممــدارة 

الجديد.
وقــال أهالي بلوك 9 لصحيفــة “عدن الغد” 

إن ميــاه الصرف الصحــي تمكنت مــن إغراق 
الشوارع.

وأوضحــوا أن مياه الصرف الصحــي تتزايد 
بكثرة حتى أشرفت على الدخول إلى منازلهم.

وأشــاروا إلى أنهم قامــوا بتقديم بالغ إلى 
جهات االختصاص بالشــيخ عثمــان لكن دون 

جدوى.
وناشــد األهالــي محافظ عــدن ومدير عام 
الشــيخ عثمان التدخــل العاجل ووضــع حلول 

لطفح مياه الصرف الصحي.

ناقش اجتماع برئاســة األمين العام للمجلس 
المحلــي بمحافظة المهرة ســالم نيمــر، أمس، 
تدخــالت الهيئــة العمانية لألعمــال الخيرية في 

دعم قطاع الصحة بالمحافظة.
واســتعرض نيمــر التدخــالت العمانيــة فــي 
المحافظــة  فــي  الخدميــة  المشــاريع  مختلــف 

والمتمثلة في مشــروع المســاعدات الرمضانية 
ومركز السلطان قابوس بشحن ومستشفى حوف 
الريفي، باإلضافة إلى مشــروع المنح الدراسية.. 
مشــيدا بجهود الهيئة العمانيــة وتدخالتها في 

العديد من القطاعات الخدمية في المحافظة.
مــن جانبــه، أكــد المديــر التنفيــذي للهيئة 
العمانية محمد الذهلي، اســتمرار الدعم المقدم 
لمحافظــة المهرة في مختلــف المجاالت، وتنفيذ 

العديد من البرامج والمشاريع الخدمية.

أعلنت إدارة قناة وإذاعة )الغد المشرق( 
الرمضانيــة  البرامجيــة  دورتهــا  عــن 
للموسم الجاري، والتي تضمنت تشكيلة 
متنوعة من البرامج واألعمال االجتماعية 
مسلســالت  بينهــا  مــن  والترفيهيــة، 

كوميدية، ومسابقات ميدانية.
ومــن البرامــج الدينيــة واالجتماعيــة 
التي ستعرض خالل أيام الشهر الفضيل، 
البرنامــج الدينــي “لنرتقــي”، والبرنامج 
الخيــري “خيــر للغيــر”، باإلضافــة إلــى 
البرنامج الميداني “الزائر” الذي ســيأخذ 
مشاهدي القناة إلى مدن ومناطق يمنية 
مختلفة الستكشــاف عادات وتقاليد هذه 

المناطق.
كما ستعرض على شاشــة القناة عدد 
منهــا  التلفزيونيــة،  المسلســالت  مــن 
مسلســل “مــرزوق” الذي يقــدم فواصل 
كوميدية على طريقــة التمثيل الصامت، 
إلى جانب عــرض المسلســل الحضرمي 
يُعــرض  كمــا  “كركســة”  الكوميــدي 

المسلسل الكوميدي “الهكبة”.
ويعود هذا العــام البرنامج الرمضاني 
الموســمي )هال هالك( الذي ســيتضمن 
هــذا الموســم مجموعــة مــن التقاريــر 
اإلنســانية،  والزيــارات  االجتماعيــة، 

وســيظهر  الرمضانيــة،  والمســابقات 
البرنامج هذا العــام بقالب جديد ومتميز 

من حيث الفكرة والمضمون.
يذكر أن قناة )الغد المشــرق( تصدرت 
فــي الســنوات الخمــس األخيرة نســب 
المشاهدة في الداخل اليمني بفارق كبير 
عن القنــوات اليمنية، كمــا أنها أصبحت 
األولــى بالنســبة للمغتــرب اليمنــي في 
دول الخليــج والمنطقــة العربية، حســب 
عدة دراســات اســتقصاء ورصدا للتفاعل 
مع برامجها وحقبهــا الدرامية، وحقائبها 
المباشــرة،  وتغطياتهــا  االخباريــة، 
وبرامجهــا الحوارية والفنية والسياســية 

واالجتماعية والرياضية.

أقدمت عصابة مســلحة أمــس األول األحد 
على نهب وســرقة سيارة إســعاف عسكرية في 

إحدى المناطق بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محليــة لصحيفة )عدن الغد( 
إن عصابــة مســلحة أقدمت على نهب ســيارة 

إسعاف في مديرية المضاربة التابعة لمحافظة 
لحج.

وأضافــت أن العصابة قامــت بعملية تقطع 
للقيــادة  التابعــة  اإلســعاف  لســيارة  ونهــب 
العســكرية لجزيــرة ميون، والتــي كانت تقوم 
بنقل المرضى والجرحــى والمصابين من باب 
المندب إلى عدن, وذلك في طريق عودتها من 

عدن.
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أسعار األدوية بعدن فاقت كل التصورات والال معقول! 

وزارة الداخلية تشهر البوابة اإللكترونية والهوية البصرية الجديدة في مرحلتها األولى 

مواطنون: الخيمة الرمضانية بعدن فروقات مالية ال تسد حتى قيمة المواصالت
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مناقشة تدخالت الهيئة العمانية في قطاع الصحة بالمهرة

)الغد المشرق( تطلق باقة من البرامج التلفزيونية واإلذاعية لرمضان
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من المعلوم أن اليمــن حفلت عبر تاريخها 
الطويل الكثير من الشــخصيات التنويرية من 
العلماء والمصلحيــن والمجتهدين ممن كان 
لهــم أثــر فاعل وملمــوس ومؤثر فــي الحياة 
العامة، وقــد بدأ هذا الظهور لهــذه الكوكبة 

منذ ظهور اإلسالم حتى يومنا هذا.
وســأقف في هذا العــدد وإياكــم عند علم 
بــارز من أعالم العلم والفكــر اليمني المعاصر 
الــذي كان له اليد الطولى فــي نهضة اليمن 
المعاصر، إنه البروفيســور صالــح علي باصرة 
نبــراس العلــم والمعرفة اإلنســان الذي ترك 
خلفه إرثا وتراثــًا كبيرًا لألجيــال القادمة. لقد 
كانت مســيرة البروفيســور باصـــرة مليئـــة 
المتواصــل  والمنجــزات  بالعطــاء  وحافلــة 
المســتمر من أجــل أن تتبوأ اليمــن المكانة 
المرموقة بين األمم المتطورة، إذ عاش حياته 
مكافحــًا مصابــرًا ومجتهدًا لم يــكل ولم يمل 
منذ أن بلغ سن الرشد ومنذ أن تقلد المناصب 
القياديــة الرفيعــة في رئاســة جامعــة عدن، 
وصنعــاء، ووزيرًا للتعليم العالــي في الحكومة 
اليمنية وعــرف بالعالم والمــؤرخ واألكاديمي 
واإلداري المميز، عاش باصرة من سنين العمر 
)الستة والســتين عامًا، وثالثمائة وستة أيام( 
إذا اعتمــد تاريخ والدته فــي 8 يناير 1952 م 

كما أثبت في معظم المصادر والمراجع.
فمــا أحوجنا اليــوم إلى نشــر محطات عن 
هذه الشــخصية اليمنية المعاصرة التي تحمل 
المواعــظ والتحاليل واستشــفاف الحاضر من 

الماضي.
 

امليالد والنشأة
هو صالح علــي عمر باصرة )باصرة( اســم 
الشــهرة, وهــو ابن علــي بن عمر بــن أحمد 
الخمعي الســيباني الحميــري الحضرمي، الذي 
انتقل من شبام إلى المكال بحضرموت ليستقر 
فيها مــع عائلته بعــد هجرته إلى الســودان، 
والحبشة وعاد في أثناء الحرب العالمية الثانية 
عندمــا دخــل الفرنســيون والبريطانيون إلى 
الحبشــة والصومال ولم يعد إلى مسقط رأسه 
فــي مصنعــة باصرة فــي دوعن الــذي التزال 
أسرته بها واشــتغل في التجارة. ولد الباصرة 
في مدينة المكال برع الســدة، حي الســالم - 

حاليا- في 8 يناير 1952م، ونشأ بها.
باصرة وشظف العيش 

وعاش الباصرة في كنف أســرة كبيرة تزوج 
والده خمس نســوان وله من األوالد عشــرة، 
ســتة ذكور، وأربع إناث، ويأتي ترتيب الدكتور 
صالح الرابع في األوالد قبله ولدان وبنت، ولم 
تكن الحياة بالنسبة له مفروشة بالورد ولكنه 
ذاق خاللها شظف العيش فقد انفصلت والدته 
مرتين عن والده بسبب كثرة الزواجات وعمره 
تقريبا ســنتين وعــاش في منزل جده الشــيخ 
محمد أحمــد باناجه وكان يأخذه عمه ســعيد 
محمد باناجه إلى زيــارة أبيه علي عمر باصرة 
في دكانه، وبعد وقت قصير يعاد إلى أمه الذي 
يعــد بكرها األول، وقد تعــرض الدكتور صالح 

لعدد من الصدمات وهو في سن الطفولة فقد 
جده أبا أمه وهو في ســن السابعة، والصدمة 
الثانية فقد اثنين من إخوانه ولدا وبنتا، البنت 
كانت أصغر منه بالعمر بسنة واحدة، وشقيقه 
حســن مات بعدها بســبعة أيــام، وبعد ذلك 
ماتت جدتــه أم والده وهو في الســنة األولى 
ابتدائــي وكانت لهــذه الفجائع أثــر كبير في 
حيــاة الباصرة يتذكرها إلــى اليوم ويتألم لها 
ويتحســر، عاش الباصــرة في مدينــة المكال 
خمسة عشــر عامًا في كنف والده واشتغل مع 
والده بتجارة المواد الغذائية ثم األقمشــة ثم 
الكهربائيات التي مازالــت تجارتهم فيها إلى 

اليوم.
ومــن المؤســف أن األســتاذ باصــرة لــم 
يكتب ســيرته الذاتية، على الرغم من أهمية 
تجربتــه الذاتيــة، وذلــك أن جزءًا كبيــرًا من 
معرفتــه وخبرتــه وتجربته هو نتــاج لتجارب 
فــي الحيــاة، وليس مقــروءًا مــن الكتب. لقد 
أضافــت القراءة والمعرفــة المنهجية إضافات 
مهمة على معرفته، ولكنهــا ال تحتل المواقع 
األهم في شــخصيته العلمية، فهو على سبيل 
المثــال، يتحــدث عن األحــداث ال يتحدث عن 
شيء قرأه في كتب وصحف ومجالت معظمهم 
مــن عاصرهم مــن أجانب وعرب مع األســف، 
كمــا أنه ال يــروي عن آخريــن، ولكنه يتحدث 
عن أشياء شــاهدها وارتبط بها واستطاع في 
كثير من األحيان أن يصحح معلومات تناقلتها 
الكتــب والصحــف والمجــالت أو أن يدقق في 
بعض المعلومات وهـــو يحقـــق فـي األحداث 
التاريخية، كـــان مسكونا باكتشاف المجهول 
وحذر الكثير من وقوع األحداث لليمن ووحدته 

ولكن لألسف لم يجد آذنا مصغية له.
مراحله التعليمية 

من خالل اســتقصاء مراحل حيــاة الباصرة 
العلمية تالحظ أنه في بداية عمره وفي ســن 
الرابعة من عمره تعلــم على يد والده القراءة 
والكتابة في المحل التجاري الذي كان يشتغل 
فيـه مـع والـده عبـر كتيب السالسل الذهبيـة 
وحـــروف اللغة العربية، وجـدول الضرب وكان 
يعاقبه والده في حــال الخطأ وعدم الحفظ أو 
اإلهمــال، وكان مقربًا إلى والــده كثيرًا وكان 
يعتمــد عليه في متابعة ديــون المحل وتعلم 
منــه مهنــة الكهربــاء وكثيــر مــن الصفات 

اإلنسانية واألخالقية الحميدة.
التعليــم  فــي  بالدراســة  التحــق باصــرة 
النظامــي الحكومــي االبتدائــي فــي العــام 

1960م بالمدرســة الغربيــة االبتدائيــة وقد 
أكمل دراسته االبتدائية ومدتها أربع سنوات، 
وتــدرس فــي المــدارس االبتدائيــة المــواد 
الدراسية اآلتية: اللغة العربية وتحتل المرتبة 
األولى في عدد حصصها في الخطة الدراســية 
والمحفوظات،  القــراءة،  فروعهــا:  وتتضمــن 
واإلمــالء، والتعبيــر، والرياضيــات وتأتي بعد 
اللغة العربية في األهميـــة وتـــدرس كتـــب 
الحســاب المترجمة ومادة التربية الدينية وقد 
وضعــت لجنة تأليــف الكتب المدرســية خالل 
المــدة )1959 - 1957م( مفــردات محــددة 
لهــذه المادة التــي خصصت لها فــي الخطة 
الدراســية في المرحلة االبتدائية حصتان في 
األســبوع، والجدير بالذكر أن مــادة الدِّين ال 
تعــد مادة إجباريــة في المــدارس الحكومية، 
ومــادة اللغــة اإلنجليزيــة بدأت تــدرس هذه 
المادة في الصف الثالث االبتدائي ثم انسحب 
تدريســها إلى الصــف الرابــع االبتدائي ولها 
مكانــة مهمة في المنهــج، ومــادة الجغرافيا 
والتاريخ: تتضمــن مادتي الجغرافيــا والتاريخ 
وتحتوي علــى معلومات عــن جغرافية وتاريخ 
عــدن والمحميــات والبالد العربيــة. وخطوط 
عريضــة عــن تاريــخ وجغرافيــة العالــم، وقد 
وضعت لهاتين المادتين بعض الكتب المحلية 
ومــادة العلــوم: وتتناول مــادة العلوم مبادئ 
أوليــة وعامــة في الصحــة واألحيــاء والفيزياء 
إلــى مــادة األشــغال  والكيميــاء، باإلضافــة 
اليدويــة والرســم: يبدأ تدريســها منذ الصف 
األول االبتدائي وقد خصــص لكل من هاتين 
المادتين )1 - 2( حصة في األسبوع لكل صف 
دراســي )ســنة دراســية( وال تختلــف المناهج 
في حضرموت كثيرا فــي أهدافها عن مثيلتها 
في عــدن والمحميــة الغربية فــي المرحلتين 
االبتدائية والمتوســطة، ولكنهــا تتميز عنها 
في كونها مناهج ســودانية أو مقتبســة عنها، 
والتحق بالدراســة في المدرســة المتوســطة 
التي فتحت في العام الدراســي )57/ 1958(، 
وهي خاصة بالبنين، في مدرســة – كانت جزءًا 
من مستشــفى المكال – سابقًا، وجيل الثورة – 
حاليًا - في حي الشــرح بالمكال، ومدة الدراسة 
فيها أربع ســنوات بخــالف عــدن والمحميات 
الغربية بزيادة ويلتحق بها التالميذ الناجحون 
فــي امتحانــات شــهادة المرحلــة االبتدائية، 
والتحق بصرة بفرقة الكشــافة المدرسية التي 
كانــت تقوم بمهــام اجتماعية عديــدة، منها 
المشــاركات بالحفالت الرسمية التي تقام في 
ســاحة القصر الســلطاني حضور المسؤولين 
كافة في الدولة بمن فيهم السلطان القعيطي 

نفســه، وكذلك التدريب على اإلنقاذ واإلطفاء 
الحريــق، وإطــالق صفارات اإلنــذار في حاالت 
الخطــر... إلــخ، وكان للباصرة المشــاركة في 
األمســيات الثقافية التي كانت تقام في ساحة 
المدرسة، وفي هذه المرحلة أيضا كانت الثورة 
المســلحة قــد انطلقت في الجنــوب وحصلت 
أحــداث وتطورات سياســية داخليــة وخارجية 
عديــدة، نشــأت على إثرهــا ظــروف وأوضاع 
جديدة في المنطقة والسيما حضرموت، وكان 
للباصرة مشاركات في اإلضرابات والمظاهرات 
والمســيرات واالحتجاجات الوطنيــة المعادية 
لالســتعمار البريطانــي وحلفائــه والمطالبــة 
للثــورات  والمؤيــدة  واالســتقالل.  بالحريــة 
وللقضايــا العربية وللرئيــس المصري جمال 

عبدالناصر بشكل عام.
التهيئة في العمل السياسي 

ويرى الكثير من زمالئه واألســاتذة أنه في 
هــذه المرحلة بدأ الوعي السياســي والوطني 
والقومي العربي، بحيث أصبح مهيأ لالنخراط 
في العمل السياســي، بدليل التحاقه في تلك 
المرحلــة المبكــرة مــن العمر بخاليــا تنظيم 
حــزب البعث العربي االشــتراكي فــي المكال. 
وتميــز باصرة عــن كثير من أقرانــه في هذه 
المرحلة بالذكاء والنباهة والصدق واالستقامة 
وكراهيــة العنف والمشــاجرات مــع اآلخرين. 
وكان أيضــًا تلميــذا مؤدبًا ومجتهــدًا وعندما 
ظهرت مواهبه وقدراته على القراءة الشــغوف 
بها والفهم والبالغــة في الكالم حرص والده 
على تشجيعه وتلبية رغباتـــه بمنـحـــه مبـالع 
لشــراء الصحف والمجالت المصرية واللبنانية 
والمحليــة والكتــب التــي تأتي بانتظــام إلى 

المكال عبر مكتبتي الشعب والوطنية.
حرمانه من دراسة اجلامعة 

وفي أكتوبــر من العام 1962م تم افتتاح 
أول مدرسة ثانوية للبنين في المكال عاصمة 
السلطنة القعيطيـــة بصـــف واحـــد ضـــم 
)35( طالبــًا من خريجي التعليم المتوســط 
في ســلطنتي القعيطي والكثيــري، والتحق 
بثانويــة المــكال فــي العــام 1967م مــدة 
أربع ســنوات, وفي العــام 1971م تخرج من 
الثانوية العامة. وبعــد التخرج تقدم باصرة 
في طلب منحة دراسية إلى الخارج ولكنه لم 
يتوفــق في ذلــك، وفي العــام 1972 التحق 
باصرة بكلية التربية العليا - وهي أول كلية 

جامعيــة في مدينة عــدن وكان عمره حينها 
18 عامًا، ويستشهد أحد زمالئه في الدراسة 
بالكليــة قائاًل: “وفي العــام 1971م أكملت 
دراستي الثانوية وسافرت إلى عدن للدراسة 
الجامعيــة فــي كليــة التربية عــدن )تخص 
تاريــخ- لغــة عربيــة(. وعندمــا أراد الفقيد 
باصــرة االلتحــاق بهــذه الكلية فــي العام 
1972م لم يســمح له بذلك بسبب اعتراض 
اتحــاد الطلبــة فــي حضرمــوت علــى ذلك 
بحجــة أنه لم يكــن عضوًا فــي االتحاد ولم 
يشارك في فعالياتـــه. وأنـه مـــن البعثيين 
غير المؤيدين لســلطة الجبهة القومية وأن 
المقاعد الدراســية في هذه الكلية التربوية 
بالذات يجب أن تخصص للطالب المؤيدين 
للنظام الثوري الجديد وللمســتقلين؛ ألنهم 
ســيتخرجون مدرسين وســيكونون مؤثرين 
فــي وعي وعقــول التالميــذ وأن تأهيله في 

هذه الكلية غير مفيد للوطن”.
ويــردف زميله قائــاًل: “وبســبب االنتماء 
السياســي لباصــرة كاد أن يحرمــه من حقه 
في مواصلة دراسته، وقد شكل هذا الموقف 
صدمة قوية للدكتــور صالح باصرة لم يكن 
يتوقعها، ولكنه وبعد متابعة شاقة ووساطات 
قوية من التغلب على هذه العرقلة وااللتحاق 
بالكليــة )تخصص تاريــخ – جغرافيا(. وكان 
من عوامل نجاح هذه الوســاطات أن الفقيد 
كان مســتقيمًا فــي ســلوكه ومجتهــدًا في 
دراسته وال يوجـد لـه مواقف معادية للنظام 
وإن لـم يكـن مـن المؤيدين لـه.. علمًا بأنه 
كان بإمكانه الحصول على منحة دراسية من 
حزبه لمواصلة دراسته الجامعية في الخارج، 
ولكنــه كان يخشــى مــن منعه عن الســفر 
فتتعقــد قضيته ويصبح واقعــًا تحت الرقابة 
وبذلــك تضيع عليه فرصة مواصلة دراســته 

مع زمالئه في هذه الكلية”.
)للحديث بقية(

7
محطات

البــن  بزراعــة  المزارعــون  بــدأ   -
واالســتغناء عن شــجرة القات في بعض 
المناطق، وفي بعضها اآلخر تزرع شجرة 
البن إلى جانب شــجرة القات، وهذا بحد 
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اإعداد/ د. اخل�سر عبداهلل:

د. باصرة.. من أبرز أعالم العلم والفكر اليمني وهذه تفاصيل حياته

منطقة الهجرين مسقط راس الدكتور باصرة

 ينحــدر القائد العســكري المعروف مثنى ثابت جواس، المولــود عام 1948م، إلى مديرية حبيل جبر وتحديدًا منطقة “حبيل الســبحة” 
بردفان بمحافظة لحج من أســرة مشــهورة تعود إلى قبيلة “جواس” وهي إحدى فخائذ قبيلة العيســائي الشــهيرة المشــهورة بتاريخها 
النضالي المشرف عبر كافة المراحل والمنعطفات في ردفان, وتعتبر معقل الشرارة األولى التي انطلقت لتحرير جنوب اليمن من االحتالل 
البريطاني عام 1964، ويعد القائد جواس من القادة اليمنيين والجنوبيين المخلصين الذين ســطروا مالحم خالدة في مواجهة اإلرهاب 

ضد الحوثي والجماعات الخارجة عن القانون.
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شــهدت أمس العاصمة عدن توقيع 
ترميم الخط الرابط بين جولة المجاري 
- نقطــة العلم _ دوفــس، بتمويل من 
صندوق صيانة الطرق والجسور المركز 
الرئيســي - العاصمــة عــدن وتنفيــذ 

المؤسسة العامة للطرق والجسور.
المشــروع  علــى  التوقيــع  وجــرى 
مــن  كال  بيــن  الثانيــة(  )المرحلــة 

المهنــدس معين محمــد الماس رئيس 
مجلس إدارة الصندوق، والمهندس علي 

أحمد حســن المدير التنفيذي للمؤسسة 
العامة للطرق والجســور كمقاول لتنفيذ 

المشروع.

ويأتي هذا المشروع )المرحلة الثانية( 
تمهيدا للمرحلة الثالثة التي ســتنعكس 
إيجابــا فــي الرفع مــن كفــاءة الطريق 
وتســهيل حركــة النقــل والمســافرين 

والحد من الحوادث المرورية.
ويمثــل تنفيذ هذا المشــروع ترجمة 
الســتراتيجيات القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة المشــير عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهوريــة، وتنفيذا لتوجيهات 
وتوجهــات دولة رئيس الــوزراء الدكتور 
معين عبــد الملك وبناء على رؤية قيادة 
وزارة األشــغال العامــة والطــرق ممثلة 

بمعالي الوزير م. مانع بن يمين.

فــي  العميــد  أكــد 
الجيــش عبــداهلل محمد 
أن  )اليافعــي(  هيثــم 
القضــاء حصــن وأمــان 
ألفــراد المجتمع ليعيش 
أفراده بسالم واطمئنان, 

فالغاية من القضاء هي إقامة العدل بين 
النــاس، ولذلــك يلجأ الكثيــر من الناس 
إلــى القضاء لرفــع الظلم عنهــم وإعادة 
الحقــوق ألصحابها، فمهمــة القاضي أو 

رئيــس النيابــة أن يقتص 
وإنصــاف  الظالــم،  مــن 
المظلــوم، فقد صــار أكثر 
والنيابات  المحاكــم  قضاة 

خصوما للمظلومين.
العميــد  وناشــد 
النائــب  هيثــم  عبــداهلل 
العــام  والمحامــي  العــام 
وهيئــة  للجمهوريــة 
التفتيــش القضائــي إنصافــه جــراء ما 
اقترفــه رئيس النيابــة العامة بأبين من 
مخالفة قانونية باإلفراج عن ســجين من 
ضمن عصابــة مســلحة “اقترفت جرائم 

جســيمة بحقنا متمثلة برمي بيوتنا ليال 
بالرصــاص وإحراقها ونهــب ممتلكاتنا، 
بينمــا قضيــة المتهــم منظــورة أمــام 
النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بعــدن، 
حيث أصدرت بحــق المتهم أوامر قهرية 

بذلك”.
واعتبــر العميد عبــداهلل أن ما قام به 
رئيس النيابة العامة بأبين يعد “مخالفة 
قانونيــة ال تمــت للقانــون اليمنــي أو 
القوانيــن العامــة بصلــة”.. مطالبا في 
الوقت نفســه بإحالة رئيــس نيابة أبين 
واتخاذ  القضائيــة  القانونيــة  للمســألة 

إجراءات قانونية بحقه.

افتتــح وكيــل أول محافظــة عــدن 
محمــد نصــر شــاذلي صبــاح أمــس 
معرضــي الخيمــة الرمضانيــة في كل 
من مديريتــي المعال والشــيخ عثمان 
في عدن، بمعية مدير عام المؤسســة 
االقتصاديــة بعــدن العميــد أنور علي 
يحيــى العمــري، ومديــر عــام مكتب 
الصناعة والتجارة محمد العبادي ومدير 

عام مديرية المعال عبدالرحيم الجاوي، وذلك 
برعايــة محافظ عــدن أحمد حامــد لملس، 
والتــي نظمها فــرع المؤسســة االقتصادية 
بعدن بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة.

باألجنحــة  ومرافقــوه  الشــاذلي  وطــاف 

واألقســام في قاعــة المؤسســة االقتصادية 
في المعال وقاعة الصالة المغلقة في الشــيخ 
عثمان، واطلع على ما حوتاه من مواد غذائية 
وســلع رمضانية، والتي يشارك فيها أكثر من 
)٣٢( من أصحاب الشــركات وكبار التجار في 
عــدن بعرض لمختلــف منتجاتهــم الغذائية 

والسلعية.
وعبــر الوكيــل األول عــن ســعادته 
بافتتــاح الخيمــة الرمضانيــة، مبديــا 
شــكره للجهــود المبذولــة مــن قبل 
المؤسسة االقتصادية ومكتب الصناعة 
والتجــارة وعلــى ما أبــداه التجــار من 
تعاون فــي المشــاركة بالخيمة، وذلك 
لمراعــاة الوضع االقتصادي للمواطنين 

وتخفيف معاناتهم.
التجــار  كافــة  شــاذلي  ودعــا 
الخيمــة  فعاليــات  فــي  والمشــاركين 
الرمضانية إلى تخفيض األسعار حتى يتحقق 

الهدف المنشود من إقامتها.
رافقهــم فــي االفتتــاح قائد لــواء حماية 
المنشآت وعدد من المسؤولين ورجال المال 

واألعمال.

ارتفعت أســعار كافة األدويــة في العاصمة 
المؤقتة عــدن وتخطت واقع الــال معقول في 
الســعر ونســب الفائدة لدى مــالك المخازن 
والصيدليــات المنتشــرة فــي كل مديريــات 

المحافظة.
وأكد مواطنون ومرضى أنهم عند ذهابهم 
لشــراء أنــواع مــن األدويــة فــي صيدليــات 
معتــادة لهــم بحكــم إقبالهــم عليهــا دائما 

مــا يصطدمون بزيادة أســعارها، مــا جعلهم 
يلتجئون لصيدليات أخرى، ظنا منهم الحصول 
علــى هذه األدويــة باألســعار الســابقة التي 
ألَِفوا شــراءها لكنهم وجدوها بنفس األسعار 
المرتفعة الجديدة وبزيادة قد تصل نســبتها 

بين 30 % - 40 %.
أســئلتهم  وجهــوا  أنهــم  إلــى  وأشــاروا 
للصيدالنييــن في تلــك المخازن عــن ارتفاع 
األدوية بهذه األسعار الخيالية، إال أنهم تلقوا 
إجابات غيــر مقنعة من العامليــن بأن ارتفاع 
أســعار األدوية تــم زيادة أســعارها عالميا وال 

ترتبط بأســعار العمــالت الحالية للســعودي 
والــدوالر حيث أن الزيــادة كانــت واقعها قد 
تخطت حاجز الـ 5 $ وتصل إلى 10 $ بحســب 
الــدواء ونوعيتــه. كمــا علــل الصيادلــة في 
الحانات أن أســعار األدوية جاءت مرتفعة عند 
شــرائها والقيــام بطلبها مــن وكالء األدوية 
بعدن يوم أمس بأسعارها الجديدة المرتفعة.

وتظل أســعار األدوية وكافة السلع األخرى 
التــي يحتاجه ســكان عدن في ارتفــاع متزايد 
مع ســكوت مطبق للجهات الرسمية بمتابعة 

صعود األسعار دون أن تحرك ساكنا.

أشــهرت وزارة الداخليــة دليــل العالمة 
والبوابــة  البصريــة  بالهويــة  الخاصــة 
اإللكترونيــة لقطاعــات ومصالــح وإدارات 

.moi.gov-ye.com الوزارة
وأوضــح وزيــر الداخليــة اللــواء الركن 
إبراهيــم حيدان أن إنشــاء هويــة بصرية 
مــع  تماشــيًا  يأتــي  مــرة  ألول  للــوزارة 
اســتراتيجية ورؤية الوزارة في دعم العمل 
المؤسســي وفق نظم الحوكمــة العالمية 

الحديثــة.. مشــيرًا إلــى أن هــذه الهويــة 
المســتندات  جميــع  تخــص  البصريــة، 
والمراســالت والوثائــق الصــادرة عن كل 
قطاعــات ومصالــح الــوزارة وإدارات األمن 

والشرطة بالمحافظات.
ولفــت حيدان، إلــى أن الهدف من هذه 
الرؤية البصرية هو اســتخدامها في جميع 
عالقات ومراســالت الــوزارات مــع بعضها 
بالبعض، ومع األطراف األخرى، وكذلك مع 
المنظمات الدولية والمنظمات المقيمة في 

بالدنا.
ويأتي هذا اإلشــهار بهدف تقديم جميع 

الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة 
للمواطنيــن إلكترونيــا تماشــيا مع شــعار 

الوزارة )اإلنسان أواًل(.
وتحــوي البوابــة اإللكترونيــة بحلتهــا 
الجديــدة اللغتين العربيــة واإلنجليزية في 
مواقع مصالح وإدارات الوزارة بالبوابة وبما 

يحقق رؤية الوزارة في األتمتة الرقمية.
وتعقب المرحلة األولى، المرحلة الثانية 
اإللكترونيــة  الخدمــات  منظومــة  وهــي 
اإلجــراءات  لتســهيل  “أنجــز”  وتطبيــق 
والمعامالت في المصالــح الخدمية التابعة 

للوزارة.

قال مواطنون لصحيفة )عدن الغد( إن الخيمة 
الرمضانية التي أقيمت في عدن لم تكن مجدية.
وأشــاروا إلى أنهم كانوا ينتظــرون تخفيضا 
كبيــرا فــي األســعار بخصــوص كافــة المــواد 

الغذائية.
وقــال مواطنون إن فــارق األســعار الموجود 

داخل الخيمة ال يغطي تكاليف اســتئجار ســيارة 
خاصة لنقل المواد الغذائية.

وطالب المواطنون بإعادة النظر في األســعار 
مقارنة بما تضمنته نفس الخيمات في محافظات 

أخرى مثل شبوة وحضرموت.
وقال أحد المواطنين إنه استأجر سيارة خاصة 
لكنه فوجئ بأن فارق الســعر لــم يغطِ تكاليف 
قيمة إيجار الســيارة.. مضيفا بالقــول: “ما الذي 

استفدته أنا تجاه ذلك؟!”.

تســببت ميــاه الصــرف الصحي فــي إغراق 
بلــوك 9 بمدينة الممدارة في مديرية الشــيخ 

عثمان بعدن.
وأغرقــت مياه الصــرف الصحــي )المجاري( 
الشــوارع المقابلــة للمنــار مــول بالممــدارة 

الجديد.
وقــال أهالي بلوك 9 لصحيفــة “عدن الغد” 

إن ميــاه الصرف الصحــي تمكنت مــن إغراق 
الشوارع.

وأوضحــوا أن مياه الصرف الصحــي تتزايد 
بكثرة حتى أشرفت على الدخول إلى منازلهم.

وأشــاروا إلى أنهم قامــوا بتقديم بالغ إلى 
جهات االختصاص بالشــيخ عثمــان لكن دون 

جدوى.
وناشــد األهالــي محافظ عــدن ومدير عام 
الشــيخ عثمان التدخــل العاجل ووضــع حلول 

لطفح مياه الصرف الصحي.

ناقش اجتماع برئاســة األمين العام للمجلس 
المحلــي بمحافظة المهرة ســالم نيمــر، أمس، 
تدخــالت الهيئــة العمانية لألعمــال الخيرية في 

دعم قطاع الصحة بالمحافظة.
واســتعرض نيمــر التدخــالت العمانيــة فــي 
المحافظــة  فــي  الخدميــة  المشــاريع  مختلــف 

والمتمثلة في مشــروع المســاعدات الرمضانية 
ومركز السلطان قابوس بشحن ومستشفى حوف 
الريفي، باإلضافة إلى مشــروع المنح الدراسية.. 
مشــيدا بجهود الهيئة العمانيــة وتدخالتها في 

العديد من القطاعات الخدمية في المحافظة.
مــن جانبــه، أكــد المديــر التنفيــذي للهيئة 
العمانية محمد الذهلي، اســتمرار الدعم المقدم 
لمحافظــة المهرة في مختلــف المجاالت، وتنفيذ 

العديد من البرامج والمشاريع الخدمية.

أعلنت إدارة قناة وإذاعة )الغد المشرق( 
الرمضانيــة  البرامجيــة  دورتهــا  عــن 
للموسم الجاري، والتي تضمنت تشكيلة 
متنوعة من البرامج واألعمال االجتماعية 
مسلســالت  بينهــا  مــن  والترفيهيــة، 

كوميدية، ومسابقات ميدانية.
ومــن البرامــج الدينيــة واالجتماعيــة 
التي ستعرض خالل أيام الشهر الفضيل، 
البرنامــج الدينــي “لنرتقــي”، والبرنامج 
الخيــري “خيــر للغيــر”، باإلضافــة إلــى 
البرنامج الميداني “الزائر” الذي ســيأخذ 
مشاهدي القناة إلى مدن ومناطق يمنية 
مختلفة الستكشــاف عادات وتقاليد هذه 

المناطق.
كما ستعرض على شاشــة القناة عدد 
منهــا  التلفزيونيــة،  المسلســالت  مــن 
مسلســل “مــرزوق” الذي يقــدم فواصل 
كوميدية على طريقــة التمثيل الصامت، 
إلى جانب عــرض المسلســل الحضرمي 
يُعــرض  كمــا  “كركســة”  الكوميــدي 

المسلسل الكوميدي “الهكبة”.
ويعود هذا العــام البرنامج الرمضاني 
الموســمي )هال هالك( الذي ســيتضمن 
هــذا الموســم مجموعــة مــن التقاريــر 
اإلنســانية،  والزيــارات  االجتماعيــة، 

وســيظهر  الرمضانيــة،  والمســابقات 
البرنامج هذا العــام بقالب جديد ومتميز 

من حيث الفكرة والمضمون.
يذكر أن قناة )الغد المشــرق( تصدرت 
فــي الســنوات الخمــس األخيرة نســب 
المشاهدة في الداخل اليمني بفارق كبير 
عن القنــوات اليمنية، كمــا أنها أصبحت 
األولــى بالنســبة للمغتــرب اليمنــي في 
دول الخليــج والمنطقــة العربية، حســب 
عدة دراســات اســتقصاء ورصدا للتفاعل 
مع برامجها وحقبهــا الدرامية، وحقائبها 
المباشــرة،  وتغطياتهــا  االخباريــة، 
وبرامجهــا الحوارية والفنية والسياســية 

واالجتماعية والرياضية.

أقدمت عصابة مســلحة أمــس األول األحد 
على نهب وســرقة سيارة إســعاف عسكرية في 

إحدى المناطق بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محليــة لصحيفة )عدن الغد( 
إن عصابــة مســلحة أقدمت على نهب ســيارة 

إسعاف في مديرية المضاربة التابعة لمحافظة 
لحج.

وأضافــت أن العصابة قامــت بعملية تقطع 
للقيــادة  التابعــة  اإلســعاف  لســيارة  ونهــب 
العســكرية لجزيــرة ميون، والتــي كانت تقوم 
بنقل المرضى والجرحــى والمصابين من باب 
المندب إلى عدن, وذلك في طريق عودتها من 

عدن.

صندوق صيانة الطرق يكلف المؤسسة العامة بترميم حفائر خط جولة المجاري - العلم - دوفس

عميد بالجيش يناشد النائب العام وهيئة التفتيش القضائي إيقاف تصرفات رئيس نيابة أبين »المخالفة للقانون«

الشاذلي يفتتح الخيمة الرمضانية بمديريتي المعال والشيخ عثمان

أسعار األدوية بعدن فاقت كل التصورات والال معقول! 

وزارة الداخلية تشهر البوابة اإللكترونية والهوية البصرية الجديدة في مرحلتها األولى 

مواطنون: الخيمة الرمضانية بعدن فروقات مالية ال تسد حتى قيمة المواصالت

مياه الصرف الصحي تغرق بلوك 9 في الممدارة 

مناقشة تدخالت الهيئة العمانية في قطاع الصحة بالمهرة

)الغد المشرق( تطلق باقة من البرامج التلفزيونية واإلذاعية لرمضان

عصابة مسلحة تنهب سيارة إسعاف في لحج

عدن )عدن الغد( خا�س: 

)عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( عبدال�سالم هائل:

عدن )عدن الغد( خا�س: 

)عدن الغد( �سباأ: 

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

املهرة )عدن الغد( �سباأ:

)عدن الغد( جهاد حم�سن:      

حلج )عدن الغد( خا�س:
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوب

يعلن مشروع األشغال العامة 

يهــدد التوقف عن العمل مصير مدرســة 
للبنات شــمال محافظة لحج، بســبب دخول 
نصف طاقمها سن التقاعد إلكمالهم الخدمة 
المقررة حسب قانون الخدمة المدنية، وهو 
ما قــد يعصف بالعمــل التعليمــي ويصيب 

التعليم في المدرسة بالتوقف.
وبســبب توقف التوظيــف ودخول معظم 
المعلمين انتهاء زمن الخدمة المقررة تواجه 
مدرســة خديجــة للتعليم األساســي )بنات( 
بالمضارية 150 كيلو مترا شــمال لحج أكبر 
تهديد حيث يعد هــذا العام آخر عام لنصف 
كادرها التعليمي بعد دخولهم ســن التقاعد 
حيث تقف المدرسة عاجزة عن إيجاد الحلول 
فــي ظــل ظــروف عصيبــة صاحبهــا توقف 
التوظيف منذ عقد من الزمن وتدهور الحالة 
المعيشية للســكان الذين يجدون أنفسهم 
عاجزيــن عن المســاهمة فــي تغطية العجز 

جراء الفقر الذي يسود غالبيتهم.
تفاقم املشكلة 

المدرســة التــي يبلغ عــدد معلميها 13 
معلما يدخل ستة منهم سن التقاعد في هذا 

العام، األمر الذي ســيكون له أثره السلبي على 
المدرسة في وقت تشكو معظم المدارس من 
هذا التراجــع وعدم توفر الكادر التعليمي الذي 
يحــل محل المتقاعدين لمــا لذلك من أثر بالغ 
على مســتقبل مدرســة ظلــت نموذجية خالل 

العقدين الماضيين.
مشكلة كبيرة 

ويقول مدير مدرســة خديجة للبنات بتربة 
أبو األســرار األخ عديل عبد اهلل محمد “إن هذا 

العام آخر يعتبر عاما دراســيا لســتة معلمين، 
وهذه مشكلة كبيرة ســتحدث خلال بالمدرسة 
الذيــن  المعلميــن  نرغــم  أن  نســتطيع  وال 
خدمتهــم شــارفت علــى االنتهاء هــذا العام 
من االســتمرار والعام القــادم بإذن اهلل، إذ لم 
تعمل الحلول المســبقة لذلك الجهات المعنية 

والشخصيات االجتماعية”.
راتب ال يكفي 

مــن جانبه يقول وكيل مدرســة خديجة 
للبنــات عبد الغنــي المشــمري، وهو وأحد 

خدمتهــم  ســتنتهي  الذيــن  المعلميــن 
التعليمــة هذا العام: “عملنــا جهودا جبارة 
والتزمنا بالدوام الرســمي وبالرغم من كل 
التحديات والعراقيل التي واجهتنا، وبالرغم 
أن الراتــب الــذي نتقاضــاه مــن الحكومة 
مقابل التعليم أصبح ال يكفي لكيس دقيق 
وأرز لكننا صبرنا وتحدينا هذا الظرف فبينما 
اآلخــرون يتقاضــون مرتبات كبيــرة بقينا 
فــي أماكننا والتزمنــا بكل الشــروط حتى 
أكملنــا خدمتنا، ويعتبر هــذا العام آخر عام 

للتكليف”.

 حلول مجهولة
وينظــر األهالي بقلــق على مصيــر العملية 
التعليمية التي ستتغير إلى األسوأ، فالعدد الكبير 
للمعلمين الذين سيحالون إلى التقاعد ليس بل 
األمر السهل إذ لم تسعَ إدارة المديرية والتربية 
إلى الحلول المسبقة، فقد يتسبب بتوقف نشاط 
المدرســة خصوصا أن مدير المدرســة ووكيلها 
يعتبــر أحد الذين ســتنتهي خدمتهم التعليمية 

هذا العام.
ويأمل السكان من الســلطة المحلية بالنظر 

لمســتقبل هذه المدرســة بجديــة خصوصا مع 
تحسن إيراد الســلطة المحلية من جمرك رأس 
العارة إلنقاذ مســتقبل المئات الفتيات في هذه 
المدرســة وإجــراء تعاقدات الســيما مــع وجود 
خريجــات جامعيات متخصصات في المنطقة في 

شتى العلوم.
ومنذ العام المنصرم ساهمت التعاقدات التي 
ســاهمت بها المديرية والمقدرة بأربعين درجة 
وظيفية على حساب السلطة المحلية بالمديرية 
فــي التخفيــف مــن حالة النقــص الكبيــر الذي 

صاحب العملية التعليمية.
يفتقــر ســكان المنطقــة للحلــول لمجابهة 
المتوقــع فــي القريــب بدخــول نصــف طاقــم 
المدرســة أحد األجليــن لتبقى اآلمــال معقودة 
على السلطة المحلية بالمديرية ومكتب التربية 
الســيما عقــب تحســن اإليــرادات المحلية بعد 
تخصيص 40 % من إيرادات جمرك منطقة رأس 
العارة لدعم السلطة المحلية والذي أسهم، وفق 
مديــر عام المديريــة محمد علــي الصيني، في 
تحســين قدرات الســلطة المحلية، إذ بلغ ما تم 
صرفــه على قطاع التربيــة والتعليم خالل العام 
المنصرم وخاصــة في الفصل الدراســي الثاني 
زهاء عشــرة مالييــن ريال من خــالل التعاقدات 
التــي تحملتهــا الســلطة المحلية فــي تغطية 
النفقات للمتعاقدين في سلك التربية والتعليم.

جديــدة  تعاقــدات  عــن  مؤخــرا  وأعلــن 
لهذا العــام لتغطية النقص في 60 مدرســة 
أساســية وثانوية بالمديريــة ضمن الخطط 
لمجابهة النقص الحاد في الكادر التدريســي 
حيث ســيخصص لحامل البكالوريوس مرتب 
60 ألفــا والدبلــوم 50 ألفــا والثانوية العامة 
40 ألــف ريال، لكن بعــض المعلمين توقفوا 
مؤخرا عن العمــل لتأخر مرتباتهم منذ ثالثة 
 أشــهر، وهــو مــا عثــر العمــل التعليمي في 

المديرية.

تقرير/ حميي الدين ف�سيل:

تقاعد نصف طاقمها.. مدرسة للبنات بمضاربة لحج مهددة بالتوقف

تعلــن وزارة المياه والبيئة بالعاصمة المؤقتة عدن 
عــن تغيير الختــم القديم واســتبداله بختم جديد 
والموضحــة صورتهمــا أدنــاه، وتنــوه وزارة الميــاه 
والبيئة بعدم التعامل مع الختم القديم الملغى وتخلي 
مسئوليتها من تحمل أي مسئولية إدارية أو مالية أو 
فنيــة أو قانونية لها صلة بالختم الســابق من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن تغيير ختم

اخلتم اجلديداخلتم القدمي  امللغي

إعالن مناقصة
تعلن املؤسسة العامة للكهرباء منطقة عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة 

العامة لتوريد املواد التالية والتي سيتم متويلها ذاتيا لعام 2022م:
رقم 

المناقصة

2 ع / 2022

مصدر المواد
التمويل

50 دوالرا500 دوالر13/ 4/ 2022ذاتي
شراء مكيفات لمحطات التحويل 11/ 33 ك. 

ف + محطة الحسوة التحويلية 132 ك. ف

موعد فتح 
المظاريف

قيمة الضمان 
رسوم المناقصةاالبتدائي 

فعلى الراغبني باملشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: 
املؤسسة العامة للكهرباء منطقة/ عدن إدارة املشتروات.

- لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ محدد قرين كل مناقصة ال يرد.
- وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 10/ 4/ 2022م.

- يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان اجلهة احملدد ومكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع 
ورقم عملية الشراء واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1 - ضمان بنكي بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع محدد قرين كل مناقصة صالح للمدة 
احملددة يف الوثيقة )120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف، أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة تسجيل وتصنيف سارية املفعول.
3 - صورة من شهادة ضريبة املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

4 - صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.

وتســتثنى الشــركات األجنبية من تقدمي الشــهادات والبطاقات املشــار إليها آنفا وتكتفي بتقدمي الوثائق القانونية 
املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

- آخــر موعــد الســتالم العطــاءات وفتــح املظاريف هو الســاعة )الواحدة( وحســب املوعــد احملدد أعــاله. ولن تقبل 
العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املستلمة إلى أصحابها.

- سيتم فتح املظاريف مبقر اجلهة املوضح بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- ميكــن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خــالل أوقات الدوام للفترة 

املسموح بها لبيع وثائق املناقصة.

للمرة الثالثة

عزاء
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوب

يعلن مشروع األشغال العامة 

يهــدد التوقف عن العمل مصير مدرســة 
للبنات شــمال محافظة لحج، بســبب دخول 
نصف طاقمها سن التقاعد إلكمالهم الخدمة 
المقررة حسب قانون الخدمة المدنية، وهو 
ما قــد يعصف بالعمــل التعليمــي ويصيب 

التعليم في المدرسة بالتوقف.
وبســبب توقف التوظيــف ودخول معظم 
المعلمين انتهاء زمن الخدمة المقررة تواجه 
مدرســة خديجــة للتعليم األساســي )بنات( 
بالمضارية 150 كيلو مترا شــمال لحج أكبر 
تهديد حيث يعد هــذا العام آخر عام لنصف 
كادرها التعليمي بعد دخولهم ســن التقاعد 
حيث تقف المدرسة عاجزة عن إيجاد الحلول 
فــي ظــل ظــروف عصيبــة صاحبهــا توقف 
التوظيف منذ عقد من الزمن وتدهور الحالة 
المعيشية للســكان الذين يجدون أنفسهم 
عاجزيــن عن المســاهمة فــي تغطية العجز 

جراء الفقر الذي يسود غالبيتهم.
تفاقم املشكلة 

المدرســة التــي يبلغ عــدد معلميها 13 
معلما يدخل ستة منهم سن التقاعد في هذا 

العام، األمر الذي ســيكون له أثره السلبي على 
المدرسة في وقت تشكو معظم المدارس من 
هذا التراجــع وعدم توفر الكادر التعليمي الذي 
يحــل محل المتقاعدين لمــا لذلك من أثر بالغ 
على مســتقبل مدرســة ظلــت نموذجية خالل 

العقدين الماضيين.
مشكلة كبيرة 

ويقول مدير مدرســة خديجة للبنات بتربة 
أبو األســرار األخ عديل عبد اهلل محمد “إن هذا 

العام آخر يعتبر عاما دراســيا لســتة معلمين، 
وهذه مشكلة كبيرة ســتحدث خلال بالمدرسة 
الذيــن  المعلميــن  نرغــم  أن  نســتطيع  وال 
خدمتهــم شــارفت علــى االنتهاء هــذا العام 
من االســتمرار والعام القــادم بإذن اهلل، إذ لم 
تعمل الحلول المســبقة لذلك الجهات المعنية 

والشخصيات االجتماعية”.
راتب ال يكفي 

مــن جانبه يقول وكيل مدرســة خديجة 
للبنــات عبد الغنــي المشــمري، وهو وأحد 

خدمتهــم  ســتنتهي  الذيــن  المعلميــن 
التعليمــة هذا العام: “عملنــا جهودا جبارة 
والتزمنا بالدوام الرســمي وبالرغم من كل 
التحديات والعراقيل التي واجهتنا، وبالرغم 
أن الراتــب الــذي نتقاضــاه مــن الحكومة 
مقابل التعليم أصبح ال يكفي لكيس دقيق 
وأرز لكننا صبرنا وتحدينا هذا الظرف فبينما 
اآلخــرون يتقاضــون مرتبات كبيــرة بقينا 
فــي أماكننا والتزمنــا بكل الشــروط حتى 
أكملنــا خدمتنا، ويعتبر هــذا العام آخر عام 

للتكليف”.

 حلول مجهولة
وينظــر األهالي بقلــق على مصيــر العملية 
التعليمية التي ستتغير إلى األسوأ، فالعدد الكبير 
للمعلمين الذين سيحالون إلى التقاعد ليس بل 
األمر السهل إذ لم تسعَ إدارة المديرية والتربية 
إلى الحلول المسبقة، فقد يتسبب بتوقف نشاط 
المدرســة خصوصا أن مدير المدرســة ووكيلها 
يعتبــر أحد الذين ســتنتهي خدمتهم التعليمية 

هذا العام.
ويأمل السكان من الســلطة المحلية بالنظر 

لمســتقبل هذه المدرســة بجديــة خصوصا مع 
تحسن إيراد الســلطة المحلية من جمرك رأس 
العارة إلنقاذ مســتقبل المئات الفتيات في هذه 
المدرســة وإجــراء تعاقدات الســيما مــع وجود 
خريجــات جامعيات متخصصات في المنطقة في 

شتى العلوم.
ومنذ العام المنصرم ساهمت التعاقدات التي 
ســاهمت بها المديرية والمقدرة بأربعين درجة 
وظيفية على حساب السلطة المحلية بالمديرية 
فــي التخفيــف مــن حالة النقــص الكبيــر الذي 

صاحب العملية التعليمية.
يفتقــر ســكان المنطقــة للحلــول لمجابهة 
المتوقــع فــي القريــب بدخــول نصــف طاقــم 
المدرســة أحد األجليــن لتبقى اآلمــال معقودة 
على السلطة المحلية بالمديرية ومكتب التربية 
الســيما عقــب تحســن اإليــرادات المحلية بعد 
تخصيص 40 % من إيرادات جمرك منطقة رأس 
العارة لدعم السلطة المحلية والذي أسهم، وفق 
مديــر عام المديريــة محمد علــي الصيني، في 
تحســين قدرات الســلطة المحلية، إذ بلغ ما تم 
صرفــه على قطاع التربيــة والتعليم خالل العام 
المنصرم وخاصــة في الفصل الدراســي الثاني 
زهاء عشــرة مالييــن ريال من خــالل التعاقدات 
التــي تحملتهــا الســلطة المحلية فــي تغطية 
النفقات للمتعاقدين في سلك التربية والتعليم.

جديــدة  تعاقــدات  عــن  مؤخــرا  وأعلــن 
لهذا العــام لتغطية النقص في 60 مدرســة 
أساســية وثانوية بالمديريــة ضمن الخطط 
لمجابهة النقص الحاد في الكادر التدريســي 
حيث ســيخصص لحامل البكالوريوس مرتب 
60 ألفــا والدبلــوم 50 ألفــا والثانوية العامة 
40 ألــف ريال، لكن بعــض المعلمين توقفوا 
مؤخرا عن العمــل لتأخر مرتباتهم منذ ثالثة 
 أشــهر، وهــو مــا عثــر العمــل التعليمي في 

المديرية.

تقرير/ حميي الدين ف�سيل:

تقاعد نصف طاقمها.. مدرسة للبنات بمضاربة لحج مهددة بالتوقف

تعلــن وزارة المياه والبيئة بالعاصمة المؤقتة عدن 
عــن تغيير الختــم القديم واســتبداله بختم جديد 
والموضحــة صورتهمــا أدنــاه، وتنــوه وزارة الميــاه 
والبيئة بعدم التعامل مع الختم القديم الملغى وتخلي 
مسئوليتها من تحمل أي مسئولية إدارية أو مالية أو 
فنيــة أو قانونية لها صلة بالختم الســابق من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن تغيير ختم

اخلتم اجلديداخلتم القدمي  امللغي

إعالن مناقصة
تعلن املؤسسة العامة للكهرباء منطقة عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة 

العامة لتوريد املواد التالية والتي سيتم متويلها ذاتيا لعام 2022م:
رقم 

المناقصة

2 ع / 2022

مصدر المواد
التمويل

50 دوالرا500 دوالر13/ 4/ 2022ذاتي
شراء مكيفات لمحطات التحويل 11/ 33 ك. 

ف + محطة الحسوة التحويلية 132 ك. ف

موعد فتح 
المظاريف

قيمة الضمان 
رسوم المناقصةاالبتدائي 

فعلى الراغبني باملشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: 
املؤسسة العامة للكهرباء منطقة/ عدن إدارة املشتروات.

- لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ محدد قرين كل مناقصة ال يرد.
- وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 10/ 4/ 2022م.

- يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان اجلهة احملدد ومكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع 
ورقم عملية الشراء واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1 - ضمان بنكي بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع محدد قرين كل مناقصة صالح للمدة 
احملددة يف الوثيقة )120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف، أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة تسجيل وتصنيف سارية املفعول.
3 - صورة من شهادة ضريبة املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

4 - صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.

وتســتثنى الشــركات األجنبية من تقدمي الشــهادات والبطاقات املشــار إليها آنفا وتكتفي بتقدمي الوثائق القانونية 
املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

- آخــر موعــد الســتالم العطــاءات وفتــح املظاريف هو الســاعة )الواحدة( وحســب املوعــد احملدد أعــاله. ولن تقبل 
العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املستلمة إلى أصحابها.

- سيتم فتح املظاريف مبقر اجلهة املوضح بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- ميكــن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خــالل أوقات الدوام للفترة 

املسموح بها لبيع وثائق املناقصة.

للمرة الثالثة
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوبمدير عام صحة رضوم بشبوة لـ)عدن الغد(:

ومدراء مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات المحررة

لحج.. 

علــى أعتــاب دخــول شــهر رمضان، 
يعيش المواطن أسوأ أزمة إنسانية على 
مســتوى العالم، إذ ترزح غالبية األســر 
اليمنية تحت خط الفقر والغالء الفاحش 

في أسعار السلع والخدمات.
تعــودت األســر اليمنية، مــع اقتراب 
شــهر رمضــان، على متطلبات تناســب 
هذا الشــهر الفضيل من أنــواع المآكل 
والمشــروبات والفواكــه، لكنهــا هــذا 
العــام تواجه أزمــة مالية خانقــة، إذ ال 
تتوفر رواتــب للموظفين بانتظام برغم 
أنها أصبحت زهيدة بفعل انهيار الريال 

اليمني المتزايد.
“عــدن الغــد” تجــوّل فــي أســواق 
عــدن،  المؤقتــة  اليمنيــة  العاصمــة 
والتقت عــددًا مــن المواطنيــن، حيث 
عبــر المواطن ناصــر الملفحي عن واقع 
الحال بقوله: “لسان حالنا يقول بأي حال 
عدت علينا يــا رمضان، لــم يتغير علينا 
هذا الشــهر الفضيل، ولكن تغيرت حال 
معيشــتنا، فمن المعروف أن هذا الشهر 
يتميــز بطابع خاص ذي نكهــة تغلفها 
الدينية،  والروحانيات  الموروثة  العادات 
بالتهاليــل  يســتقبلونه  النــاس  وكان 
والتســبيحات والتجهيــزات المختلفــة. 
ولكنــه يتميــز أيضــًا بتنــوع الوجبــات 
واألطعمــة المعروفــة والمخصصــة له 
وتبــادل األطعمــة بيــن الجــار وجاره. 
تغيــرت بنــا الحــال وغابت عنــا بعض 
ارتفــاع  بســبب  الرمضانيــة  العــادات 
أســعار الســلع الغذائية وتدهور الوضع 
االقتصــادي والصحي وانقطاع الرواتب، 
ما أثقل كاهل المواطن الذي أصبح غير 
قادر علــى توفير احتياجات هذا الشــهر 

الفضيل”.
ومع اســتمرار الحرب فــي اليمن منذ 
)مــارس( 2015، تزداد معاناة المواطن 
اليمنــي يومًا بعــد آخر بســبب انعدام 
وجــود أي بــوادر إلنهاء الحــرب ودعم 
االقتصــاد اليمنــي الــذي أصبــح عبارة 
عن مصــرف تتصــرف به الميليشــيات 
الحوثيــة، وآخــر يتبع الرئيس الشــرعي 
عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، 

لكنه ال يحظى بتوفير الموارد.
انتظار رمضان بفارغ الصبر 

“نحن ننتظر هذا الشهر بفارغ الصبر، 
فهو شــهر فضيل فيه يظهر أبناء عدن 
تكاتفهم وسؤالهم عن بعضهم بعضًا، 
وتفقد حاجات المحتاجين برغم الظروف 
الصعبــة التي نمر بها هــذه األيام من 

غالء فاحش وجشــع لــدى التجار”، تقول 
المعلمــة المتقاعدة مايســة محســن، 
وتضيــف: “طلبــات هذا الشــهر تختلف 
عن باقي األشــهر بالنسبة الى األكالت، 
فنحن نحتاج للشربة والسنبوسة والعتر 
والعصائر بأنواعها والشــفوت والباجية 
والبدنج، وهذه متطلبات عادية ورخيصة 

الثمن أيضًا”.
أسعار خيالية 

ياســر ثابت ذو الـ50 سنة يقول: “ما 
نشــهده هذه األيام أسعار خيالية نتيجة 
عدم توافر الرواتب وانتشــار األوبئة في 
البــالد. وأخشــى أن ينفجــر الوضع في 
عدن بســبب هذا الغالء واألســعار التي 
وصلت إلى حد ال يطاق، فقد وصل سعر 
علبة الحليــب إلــى 14000 ريال يمني 

وكان ال يتعدى 5000 ريال”.
وكل يــوم تضيــق الحــال بالمواطن 
اليمنــي الــذي أصبح دخله الشــهري ال 
يتعدى الـــ40 دوالرًا أميركيًا بعدما كان 

يعادل 300 دوالر.

فاطمــة صــالح هي الخــرى تؤكد أن 
“الحاجــات تضيف إلى ضــرورات الغذاء 
الملحة الكهرباء والماء بســبب دخوaل 
الحر في العاصمة المؤقتة عدن في هذه 
األيــام، وال تغفــل مظاهر أخــرى كانت 
من ضرورات اســتقبال رمضان كالزينة 

واألنوار في البيوت والشوارع”.
ضياع اخلدمات 

وهكذا يعيش المواطن حياته متنقاًل 
بيــن معانــاة اســتمرار الحــرب وضياع 

الخدمــات الضروريــة، وغــالء فاحــش 
وأمراض فتاكة مــن دون أي تحرك من 
جانب الحكومة الشــرعية إلنقاذ الوضع 
الكارثــي فــي اليمن الذي يعيش أســوأ 

أزمة إنسانية.
انقطاع الرواتب 

يعانــي  الحوثييــن،  مناطــق  وفــي 
رواتــب  انقطــاع  اســتمرار  اليمنيــون 
موظفي الحكومة في الجهازَين المدني 
والعســكري، والحال ذاته بالنســبة إلى 
المتقاعديــن، حيــث بصرف ربــع راتب 
كل شــهر ولم يتم االنتظام فيه إال منذ 

شهرين.
يقول المتخصــص االقتصادي محمد 
أســهم  الرواتــب  “انقطــاع  الجماعــي 
فــي تدني مســتويات المعيشــة، وأفرز 
مشــكالت اقتصاديــة واجتماعية، أدّت 

إلى ارتفاع معدل اليأس واإلحباط”.
وأضــاف الجماعي، في حديثه: “توجد 
أســر غير قادرة على تلبية حاجاتها من 
المــواد الغذائيــة فــي رمضــان، بفعل 

التداعيات السلبية للحرب التي يشهدها 
اليمن منذ نحو سنوات خمس، وتزايدت 
معهــا معــدالت الفقــر وانعــدام األمن 

الغذائي”.
انعدام فرحة رمضان 

ويقــول مختــار غالــب “المواطنــون 
يفتقرون إلى بهجــة رمضان، وفرحتهم 
ســتكون مع انتهاء الحرب في بالدهم، 
رواتــب  وعــودة  الحصــار،  وانتهــاء 
أسرهم  متطلبات  لمواجهة  الموظفين، 

وعوائلهم”.
وتساءل غالب “كيف يمكن أن نتحدّث 
عن بهجة رمضــان والناس يأكلون من 
القمامة، وكل يوم تفقد األســر معيلها 
بموته أو بإصابته بإعاقة دائمة، تفقده 
القدرة على العمل، وبالتالي تنزلق هذه 
األســر إلى دائرة الفقر؟”. مشيرًا إلى أن 
معظم المحال التجارية “لم توّفر كميات 
كبيــرة من لوازم رمضــان كما كان في 
األعوام الســابقة، النعدام الطلب عليها 
مــن قِبــل المواطنيــن، الذيــن كانوا 

يتهافتون على المراكز التجارية”.
وقال “كثيرٌ من األســر بــات يفضّل 
شــراء لوازم رمضان بشكل يومي، بداًل 
من شــرائها قبل الشــهر، كــون أرباب 
هذه األسر ال يقدرون على شراء اللوازم 
دفعــة واحدة”، مشــيرًا إلى أنه بســبب 
انخفــاض القدرة الشــرائية للمواطنين 
“اتّجه المواطنون نحو األرصفة، لشــراء 
السلع التي قاربت على انتهاء الصالحية 
أو حتى الرديئة والمغشوشــة، وحتى مع 
علمهــم بذلــك فهم يشــترونها، ألنها 

تناسب قدرتهم المالية”.
سلع مغشوشة 

من جانبه قال قالت نسيم العشوشي: 
“األسواق بالفعل ممتلئة بالسلع الرديئة 
والمغشوشــة فــي ظــل غيــاب كامــل 
للرقابــة، وعلى غير العــادة تراجع إقبال 
الناس بصــورة ملحوظــة، فبعد هبوط 
الريــال اليمنــي أمام الــدوالر األميركي 
سارع التجار وأصحاب رؤوس األموال إلى 

رفع األسعار بمعدالت عالية”.

وأشار إلى أنه مع هذا الوضع الكارثي 
“وجــد المواطــن نفســه بيــن مطرقة 
االرتفاع المهول لألسعار وسندان الفقر 
والحاجــة، ليقتصــر البعض على شــراء 

األساسيات فقط”.
معاناة متعددة 

وقال الصحافي قاسم الصوفي “يواجه 
اليمنيــون معانــاة متعــددة الوجهات، 
ففي الجانب االقتصادي يســتمر انقطاع 
الرواتــب، ما يجعلهم في وضع ســيئ ال 
يمّكنهم من توفير الحاجات األساســية 
لألســرة، خصوصــًا فــي رمضــان، ومع 
غياب الــدور اإلغاثي للمنظمات الدولية 

والمحلية”.
وأضــاف الصوفــي، فــي حديثــه إن 
“الوضع يزداد ســوءًا، نظــرًا إلى ما يمر 
بــه اليمن من هبوط العملــة المحلية، 
وتوقــف نســبة كبيــرة مــن النشــاط 
االقتصادي للقطاع الخاص، ويأتي ذلك 
فــي ظل عجز الســلطات المتصارعة في 
اليمــن عن تقديــم أي دعم ومســاندة 

للمواطن”.
جمع اجلبايات 

وأشــار إلــى أن ما تمر بــه البالد من 
صراع وحرب منذ سبع سنوات، وانقطاع 
الرواتــب تتحمّلــه األطــراف المتحاربة 
والمتحالفة معهــا، إذ يعيش هؤالء في 
بذخ ليــس له حدود، متذرعين بالحرب، 
بينما يعيش المواطنون معاناة إنسانية 
يصعــب وصفهــا، مؤكــدًا أن التقاريــر 
كشــفت أّن الدعم اإلغاثــي “نُِهب، وال 
يصــل إلــى المواطنيــن المســتحقين 
المســاعدات إال بنســبة ال تتجــاوز 50 
في المئــة”، بينمــا “تســتفيد األطراف 
المتحاربة بالتمويل، وتدعم مســلحيها 

بطرق مباشرة وغير مباشرة”.

تقرير: د. اخل�سر عبداهلل/ م�سطفى الطالبي:

المواطنون غير قادرين على شراء متطلبات هذا الشهر
فيما رمضان على األبواب..

المواطنون يعانون وضعًا اقتصاديًا سيئًا بسبب انقطاع الرواتب وارتفاع األسعار

معاناة الناس تزداد يومًا بعد آخر بسبب عدم وجود أية بوادر إلنهاء الحرب
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يقــول الســيد الوزيــر الســابق خالد 
الرويشــان:  ) قبــل التفكير فــي اتفاقية 
رياض ثانية، أريد أن أســأل، أين ذهبَتْ 
اتفاقية الرياض األولى في نوفمبر 2019؟ 
وماذا نّفــذ منها؟، كنا نعرف أّن شــرعنة 
االنتقالي كان الهــدف من االتفاقية بعد 
دعــوة األمم المتحــدة والجامعة العربية 
لحضور التوقيــع، والدليل على ذلك كان 
بقاء زعيــم االنتقالــي االنفصالي بعدها 
في الرياض شهورًا الستقبال سفراء دول 
مجلس األمن الدائمين وســفراء العالم!، 
وهكــذا تمت شــرعنة االنتقالــي توطئًة 

لشرعنة تقسيم اليمن( انتهى.  
 - حضــرة الوزيــر المثقــف.. أعلـــمْ  
أنــك ممــن ال يزالــون مســكونين منذ 
عــام 94م  بمفردات الوحــدة أو الموت، 
و عالقــون منذ ذلك التاريــخ عند عبارات 
ولــم  والــردة.  والشــرذمة  االنفصــال 
يســتوعبوا بعد متغيرات ســبع ســنوات 
من الحرب، بــل متغيرات وصراع ونضال 
ثالثــة عقــود مضت بيــن باطــل ثقافة 
الهيمنــة وبين حــق الضحايا والشــرفاء 
والوطنيبــن  الحقيقين، وكمــا عليك ان 
تعلــم ان الذين قضــوا على المشــروع 

الوحدوي في رابعة نهار صيف قائظ من 
عــام 94م، وأقصوا بعد ذلك شــركاءهم 
بالوحدة وبالدولة من الشراكة الوطنية، 
وأحالــوا حبــر اتفاقية تلــك الوحدة إلى 
دٍم قــان، وحاولــوا عبثا تحويل الشــعب 
بالجنــوب إلــى أقليــة مســتضعفة والى 
هنــودٍ حُـــمر على أرضهــم اعلم انهم  
ليســوا مؤهليــن مطلقــا للحديــث عن 
الوحدة وعــن الدولة والوطنية، وال يحق 
لهم ان يحددوا لمَـــن تُـــمنح الشرعية 
وعمــن تُـــحجب، وال مــن هــو الوحدي 
وال من يكون االنفصالي، فهم  صُـــناع 
المؤامرات وتجار الكــوارث وباذري بذور 
النزعة االنفصالية في قلوب الوحدويين 
الحقيقيين. وأن مَـن حوَّلوا دولة الوحدة 
إلــى إقطاعيــة قبلية وحزبيــة وعقائدية 
وأتــوا علــى ٪80مــن مــواد دســتورها 
وفصّّــــلوه بعد ذاك على مقاس الزعيم 
الرمــز ليســوا بالموقــع الــذي يؤهلهم 
للحديــث عــن الوطــن وعــن جمهورية 

أفالطون المزعومة، وهم الذين يعرفون 
قبــل غيرهــم أن الدولــة والجمهورية  
بعد تلك الحرب قــد تحولت- أو باألصح 
حُولٕتْ- إلى هشيم تذروه رياح الفساد 
والهيمنة واالســتحواذ وتسحقها سنابك 
خيولهــم الجامحــة، وتـــوّجوا اضاعتها 
عــام 2014م. وان مــن نهبــوا ثــروات 
البــالد والعبــاد ووزعــوا حقــول نفطها 
وغازهــا ومعادنهــا غنائــم وجوائز على 
شيوخ القبيلة و العســكر وباقي الفسدة 
واللصــوص لــن يصدقهــم أحــدٌ بمــا 
يزعمونه اليــوم من وطنية و ما يرفعون 
عقيرتهــم عاليــا علــى وطــٍن اضاعــوه 
بمســوح  تدثــروا  وأن  حتــى   وباعــوه، 
الوعاظ، وتجلببوا برداء الصالحين. فمن 
صنع المأســاة لن يحلهــا، أو حتى يكون 
جزءا من حلها. هكــذا تُحدّثنا التجارب، 

وهي صادقٌة بما أوعمَـن تُحدُّث.
خالد الرويشان: 

 ) لن ينســى الشــعب اليمني مذبحة 

العَلــمْ، أَلم تُقسّــموا الجيش إلى ثالثة 
جيوش متضاربة: أحزمة وساحل و مأرب 

ولكٍل مرجعية قيادة وأمير(. انتهى.
- مــا تــراه اليوم  ســيد رويشــان هو 
نتيجة متوقعة وليس سببا، عرض لمرض 
كان قد استشــرى بالجسد طيلة السنين 
الخوالــي من عهدكم الميمــون، وكانت 
النتيجــة كما تشــاهدون: تعــدد جيوش 
ورؤســاء  جمهوريات وامراء حروب وتجار 
قبور، وتناسل حكومات وبنوك، وعمالت 
ورايات. فمن يزرع العوسج ال يجني العنب 
فمَـــن رفض دولة المؤسســات وسيادة 

القانون وأطاح بمشروع الدولة المدنية، 
مشــروع دولة المؤسسات  )وثيقة العهد 
واالتفاق( المتحررة مِـن عقلية العُـكفي 
ومــن أســلوب إدارة الدولــة بالتلفونات 

والشيكات وهيلوكسات  االغتياالت.
خالد الرويشان:

  ) أي سياســي مــن الدرجة العاشــرة 
يُــدِرك أّن نتائــج أي طاولــة حــوار بين 
الفرقــاء لــن تكــون إاّل انعكاســًا لنتائج 
الميــدان و موازيــن قــواه علــى الواقع( 

انتهى.
 أال تــرى أنــك األحق بهــذه النصيحة 
من غيــرك؟ وبالعمِل والعِـــلِم بحقيقةِ 
أن الوضــع اليــوم علــى األرض هــو من 
يحدد المســتقبل وليــس خرافة الثوابت 
وخزعبــالت األصل الفــرع وثقافة تعميد 
األشــياء بالدماء، وأن ال جدوى من إنكار 
وجود قوى سياســية جديدة على األرض 
أوجدتها مجريات حرب الســنوات السبع، 
بل أن لهــا امتدادا سياســيا ووطنيا منذ 
عقــود، وتحديــدا منذ غداة حــرب كارثة 
عام 94م التي عمّـدت كل األشياء بالدم 
والنفــط، فاألوَضــاع تغيــرت واألحــوال 

تبدلت.

لتبــادل  الحوثييــن  دعــوة 
األســرى مرحــب بهــا وخطــوة 
إيجابية يمكن البناء عليها، لكن 
لي تحفظ هنا على صفة األسرى 

التي جاءت في الدعوة .
هــادي  الرئيــس  فشــقيق 
ورفاقــه ليســوا أســرى التحالف 
كمــا جاء، هم أســرى الشــرعية 
التــي انقلــب الحوثيــون عليها 
قبل تدخــل التحالــف، وبالتالي 
ال يمكــن اعتبــار ذلــك الوصف 
خطأ توصيفيــا عفويا يصدر عن 
ناطق الحوثيين، بل أراه توصيفا 
سياســيا ماكــرا يتعــدى خبــث 
يحاول  التاريخية حين  المغالطة 
الحوثيــون من خــالل ذلك دفن 
“خطئيــة غــزو عــدن” كجريمة 
حرب ستظل تمثل عائقا سياسيا 
وأخالقيا في طريق من يحاولون 
ســلطتهم  تكريــس  اليــوم 
ويعدون أنفســهم عبثا للوصول 

إلى سدة حكم كل اليمن .
فــي  أن  ذلــك،  إلــى  أضــف 
ذلــك الوصف إلغــاء متعمد من 
المحليــة  لألطــراف  الحوثييــن 
يجعــل  مــا  لهــم،  المناوئــة 
مبادراتهــم تبــدو منفصلة عن 
الواقع والسيما في أثناء الحديث 
عن تســوية سياســية مفترضة 
بين قوى الداخل إلحالل السالم 

الدائم باليمن .
التوصيــف  التــزام  يجــب 
واألحداث  لألشــخاص  الدقيــق 
أراد  إذا  باألخطــاء  واالعتــراف 
الحوثيون حقا بناء جســور الثقة 
وتعامــل األخرين مع مبادراتهم 

بمسؤولية وإيجابية متبادلة .

ثالثــة عقــود مــن عمــر الوحــدة 
المغدور بها، ومسلسل الموت يحصد 
ارواح قيادات وكوادر الجنوب دون ان 

تنال العدالة أيا من القتلة.
نســمع عقب كل عمليــة بالقبض 
على مرتكبي الجريمة او عن المشتبه 
بهــم. وان االجهزة االمنية باشــرت 
التحقيــق مــع المتهميــن  تمهيــدا 

إلحالتهم الى القضاء ليقول كلمته.
كمــا يتم امتصاص غضب الشــارع 
بالتهديد والوعيــد والضرب بيد من 
حديــد تــارة. وبالثناء على الشــهيد 
والتذكيــر بمناقبــه وادواره النضالية 

تارة اخرى.
تمر االيام واولياء الدم ومن خلفهم 
الشــعب، في انتظار نتائــج التحقيق. 
واذا ما ســأل احد عن سير المحاكمة؟ 
فيكــون الــرد ان االجهــزة االمنيــة 
تتحفــظ عــن االدالء بــأي تصريح او 
معلومات حفاظا على ســالمة وسرية 

التحقيق..

يســتمر التســويف والمماطلة وذر 
الرماد علــى العيون حتى تأتي عملية 
فيتناســون  اكبــر.  اخــرى  اجراميــة  
القضيــة  الســابقة، وتتجــه االنظــار 
القضيــة  علــى  االضــواء   وتســلط 
االخيرة، فتأخذ من الوقت كسابقاتها  
وبانتظــار عمليــة اخــرى اشــد فتكا 

وهكذا.
الســؤال الذي يطرح نفســه، لماذا 
ال يتم اســدال الســتار عــن تفاصيل 
االغتيــاالت الغامضــة و التــي كانت 
تقيد ضد مجهــول؟ وإظهار الحقائق  
للناس للتخفيف من وطأة االلم الذي 
لحق بهم بفقدان ابائهم واخوانهم.

خمس ســنوات تفصلنــا عن خروج 
اخر غاز حوثي شمالي من اقليم عدن، 
ولــم تتمكــن اجهزتنا الفتية كشــف 

المستور وإظهار الحقائق للناس.
واالغــرب أن مسلســل القتل مازال 
على  اشــده، حيث كان اخره الشهيد 
اللــواء جــواس قائــد محــور العنــد 
ومرافقيــه الــذي استشــهد بعمليــة 
اجراميــة بشــعة وجبانــة، وكعادتها 
تقــف االجهــزة االمنيــة عاجــزة عن 

معرفة الجناة.
يعــزو البعض الســبب الــى غياب 
المهنية في القائميــن على االجهزة 
واالقســام االمنية. فيما يرى البعض 
ان ذلك يعود الــى االزدواجية وغياب 

السيطرة والقرار الموحد.
فيمــا يــرى البعض ان ذلــك يعود 
التي  الترغيــب والترهيــب  لسياســة 
االرهابيــة  الجماعــات  تنتهجهــا  
مــن  تمتلــك  فهــي  وداعموهــا، 

االمكانيــات والقــوة مــا يمكنها من 
شــراء الذمــم  وتحريــر الســجناء او 

تبرئتهم....
لن يســتتب الوضع اال باســتعادة 
الموحــد  وقرارهــا  الدولــة  هيبــة 
والمستقل ،حينها ســيأمن المواطن 
ويتحــرى  المحقق  وينطــق القاضي 
القاتــل  ويحاســب المقصر  ويعــدم 
ويقــال  الناجــح  يرقــى  والمرتشــي، 

الفاشل..

يدخل شــهر رمضان من نافذة الزمن 
كعادته يحمل بين تالبيبه الخير والراحة 
والطمأنينة والسكينة والليالي الروحانية 
التــي تهفــو لهــا القلــوب وتتــوق لها 

األرواح..

يأتي لتسكن معه ارواحنا وتطمئن به 
قلوبنا وتنشــرح له صدورنا ونعيش معه 
وفيه أجمل أيام وليالي العمر بين ترتيل 
وتهليــل وتكبير وصــالة وعبادة وقربات 

نبتغي بها وجه اهلل..
كعادتــه رمضــان فيــه تتعانــق أرواح 
النــاس وتتعاضــد ســواعدهم وتتآلــف 
قلوبهم وتتراحم ارواحهم وتجود أكفهم 
وتتســامى أنفســهم عــن كل رذيلــة أو 
قبيحة أو سخافة مرددين وممتثلين ألمر 
الحبيب محمد صلى اهلل عليه وسلم)إني 

صائم(..
صائــمٌ عن اللغــو والرفث والفســوق 

والعصيــان وقريــبٌ مــن اهلل بالطاعات 
والصدقات واالبتهاالت والتهليل وكل ما 
يجعل شــهر رمضان له امتياز بين سائر 

شهور العام..
رمضــان ليس موائــد عامــرة وبذخٌ 
مكروهٌ و عبٌث ممقوت وأكٌل حد التخمة، 
بل هو شــعورٌ بلــذة الطاعة وفعل الخير 
ومد يد العون للمحتــاج والمعوز والفقير 
ومــن تقطعــت بهم الســبل وال يجدون 

كسرة خبٍز يابسةٍ لسد رمق جوعهم..
هــو أن تتكافــل النــاس فيمــا بينها 
وتعطــي بســخاء لمــن يســتحق العطاء 
تحتــوي  التــي  الجــدران  عــن  وتبحــث 

المتعففين الذين ال يسألون الناس حاجة 
فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف..

هو أن نــرأف بمن الحول لهم وال قوة 
وأال نغالي في األســعار أو نمارس سياسة 
االحتــكار ونبالــغ كثيــرًا وكثيــرًا في كل 
شــيء بحجج واهية ما أنــزل اهلل بها من 

سلطان..
في رمضان البد أن نكون )الين( قلوبًا، 
)وأرق( أفئــدة وأكثــر إنســانية ليســتلذ 
الفقــراء والمعوزون والمحتاجون بشــهر 
الخيــر والرحمــة واإلنســانية، وأال يكون 
الجشع والطمع هو سبب بؤس هؤالء في 
شــهر تتنزل فيه المالئكــة والروح بأذن 

ربها..
فســارعوا فــي الخير ،فالعمــر ينقضي 
ويمضــي ويبقى فعل الخير شــاهدا على 

صاحبه وذخرًا له بعد مماته..

إذا كانــت المشــاركة فــي” مشــاورات 
المحاصصــة  علــى  “تســتند  الريــاض 
الحزبيّــة قبــل أي توافــق مبنــي علــى 
تغليــب خيار المصلحــة الوطنيّة، فدوافع 
المشــاركة ستكون وبال شك دوافع نفعية 

ماديّة. وخارجــة تماما عن ثوابت االجماع 
الوطني، وذلك إذا افترضنا جدال بأن هناك 

اجماعا وطنيا.
ولكــن وعلى ضــوء التطــورات األخيرة 
لمســتجدات الحــرب، والتــي كان آخرهــا 
القصف الحوثــي الذي اســتهدف “ارامكو 
جدة”. فــإن زخم التحــركات لعقد اجتماع 
الوتيــرة  بنفــس  لــن يســتمر  الريــاض 
القصــف  ســبقت  التــي  والتصــورات 
الحوثي. ومع ذلك فالحوثيون يستطيعون 
أن يناوروا ويســتغلوا عمليتهم العسكرية 

لصالحهم.
ويبــدو أنهم “أي الحوثييــن “أرادوا من 

العملية إيصال رســائل خاصــة لموقفهم 
الطريــق  ،قاطعيــن  المشــاورات  مــن 
بذلــك على عمليــة “التهيئة الســعودية” 

للمشاورات.
أيضا  “الواشــنطن بوســت”  افتتاحيــة 
تفســر التقاط الحوثيين لفحوى “الرسائل 

األمريكية” الموجهة للقيادة السعودية.
والتــي قالــت “بــأن الصين وروســيا ال 
يمكــن لهمــا أن يضمنا حمايــة المصالح 
عــن  الدفــاع  يمكنهمــا  ،وال  الســعودية 

السعودية كما حدث في العام١٩٩١م.
وما جاء في افتتاحية الواشنطن بوست 
يكشف النقاب عن حالة العالقة المتدهورة 

ما بين واشنطن والرياض من جانب.
ومن جانب أخر يوضح إلى حد يستطيع 
الحوثيين أن يوظفوا خياراتهم في الحرب 
مــع المملكة بنفس أمريكــي خالص قبل 
أن تكــون تلــك الخيارات أقرب للتنســيق 

والتعاون مع اإليرانيين والروس.
وهــذا النســق الحوثــي المنســجم مع 
التدخالت الدولية واإلقليمية يظهر الفارق 

بينهم وبين خصومهم “حلفاء الرياض”.
وهــو مــا يؤكد بــأن دوافع المشــاركة 
لدى حلفاء الرياض ليســت أكثر من دوافع 
انتفاعيــة ماديّة ألتملك خيــارًا تدافع عنه 

حممد الرثياوال تملك قرارًا تفرضه.

�سالح ال�سقلدي

�سالح الداعري

فهد الرب�ساء

حيدره حممد

ردًا على مغالطات األخ خالد الرويشان

الحقوق ال تسقط بالتقادم إال في بالدنا

رمضان سكينة األرواح وعطاء األسخياء

دعوة الحوثيين لتبادل هكذا أفهم دوافع المشاركة في مشاورات الرياض
األسرى خطوة إيجابية ولكن
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لألســف ال نــدري مــن أين نبــدأ أو 
كيف نشــرح مواقف هــؤالء المتحاورين 
في الريــاض عاصمــة االخــوة األعداء 
التاريخية وعندما نستعرض كالما مثل 
هذا ال نتجنى علــى أحد ولكن هذا هي 
الحقيقة  واألشــقاء الســعوديون ودول 
الخليــج هم أيضا من شــاركوا في صنع 
ازمــات اليمن جنوب وشــمال ويعملون 
جاهديــن علــى بقائه في هــذا المربع 
المريــب والترهيب واألدلة كثيرة هناك 
أرض شــائعة ومواقــع هامــة وثــروات 
كبيرة تفوق ثرواتهم وشعب قليل حيث 
توجــد الثروات وهناك تجارب عاشــوها 
مــع هذا الشــعب الذي لــم يتمكن من 
اســتغالل ثرواته أو يحصل على حاالت 
االمــن واالســتقرار على أرضــه انتقاما 
من منــه ألنه رفض العبودية والرضوخ 
والتبعيــة واالرتقــاء أو المســاومة على 
قضايــاه المصيرية ولهذا الســبب ظل 
مستهدفا ومعذبا على كافة المستويات 

الخدماتيــة الضروريــة ويتحكمون في 
الداخليــة  والعامــة  الخاصــة  شــئونه 
المتحــاورون  هــؤالء  هــم  والخارجيــة 
المرتزقة والنهابون الحقوق األساســية 
للجنوب والشــمال وهم اليوم يعودون 
إلــى طاولــة الحــوار متلبســين ثــوب 
الطاهرة والعفة والنزاهة واألشــقاء من 
خلفهــم واكيد ما بنــي على باطل فهو 
باطل ولألســف نجــد أن جنوبيين ومن 
مكونات فاشــلة تســير وفقا للمخطط 
المعــد مســبقا علــى إخضاع الشــعب 
الجنوبي والشــمالي معــا وحتى ينصاع 
لتعليمــات اإلخوة الذيــن عندما تصل 
االمــور إلــى عنــق الزجاجــة يخرجــون 
المشــروع  يســموه  جديــد  بمشــروع 
اإلنقــاذي لليمن بينما ذلك المشــروع 

بدايــة لحلقــة جديــدة من مسلســل 
الشعبيين  والضعف بمعنويات  االنهاك 

الجنوبي والشمالي معا .
أن  لهــؤالء  نســمح  أن  لنــا  فكيــف 

يتصرفــوا في شــئوننا ويوقعــون على 
خطوات تجعل هذا الوطن مطية تحمل 
تركــة الماضي األليم وجســر عبور الى 
مرحلــة خطيرة تضع الوطــن في اتون 
ازمــات حديثة ومعقــدة وحتى وكما قد 
أشــرنا أن هذا البلد يظل مصابا بشلل 
األطفــال ومــرض اإلعاقــة ال يفقه في 
مســائل التغيير أو الحراك مخدرا يبحث 
فقــط عن دبــة الغــاز أو فتــات الراتب 
أو لقمــة العيــش التي يســد بها رمق 
أوالده ويحرم مــن أهم مقومات الحياة 
مثل الكهربــاء والماء والصحة والتعليم 
واالمن واالســتقرار النفســي الذي أقره 
اهلل لكل انســان على هــذا الكون متى 
يصحو هذا الشعب متى يفوق من نومه 
العميق متى ينفض من على كاهله غبار 

التآمــر ومتى يرفع صوتــه في وجه من 
يلعــب بثرواته ويدمــر حياته وينهبون 
اراضيه ويتحكم في مســيرة حياته انها 
مشــكلة ولــن تحــل إال بموقــف صلب 
وقوي وواضــح المعالــم وحتى ينهض 
هذا العالم ويقول الحقيقة ويعمل على 
مساعدة هذا الشــعب والوطن اليمني 
بشــطريه أما لحوار ســيصل إلى طريق 
مســدود الن المتحاورين نهبوا خيرات 
اليمــن وهربوا الى الخــارج وهم اليوم 
من يدير هــذه اللعبة اللعينة مقال مال 
حــرام يحــرم عليــه القانون الســماوي 
والقانــون الوضعي واليــوم هذا الحوار 
ســيصل إلى طريق مســدود وكل واحد 
سيســتلم مخصــص المؤامــرة ويعود 
ادراجه ويتــم البحث عن طقم اخر ينفذ 
بنود المخطط القادم الرحمة للشهداء 
وســيظل  للجرحــى  العاجــل  والشــفاء 
الوطن حبيسا في سجون اإلخوة األشقاء 

ورمضان كريم واهلل خير الشاهدين ..
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يعــد مهرجــان فوجيــت الثالث 
عشــر حدثا بــارزا في المســابقات 
والعربية  األصيلة  المحلية  اليمنية 
بالنســبة لهواة ومالك اإلبل فهو 
مهرجان ســنوي يقام في مديرية 
شحن المهربة ويهدف إلى تأصيل 
تراث اإلبــل وتعزيزه فــي الثقافة 
اليمنية والعربية وباتت المسابقة 
حدثــا منتظــرا فــي كل عــام من 
خالل الثالثة عشــر عامــا الماضية 
مــن المهتمين باالبل مــن التجار 

والهواة ومالك اإلبل .
والذي  فوجيت  مهرجــان  اختتم 
يختــص بمزاينــة اإلبــل وكذلــك 
اإلبــل االكثــر إدرارا للحليــب وبدأ 
المحالبــة  بمنافســة  المهرجــان 
واستمرت لمدة ثالثة ايام وقسمت 
اإلبــل إلــى عــدة فئات مــن حيث 
السن والفئة فهناك اإلبل المهربة 
والضرائب  والمهجنــات  األصيلــة 
المزاينة  انطلقت مسابقة  وبعدها 
وقســمت إلى عدة أشواط فكانت 
لالبل  أشــواط مخصصــة  هنــاك 
المهريــة األصيلة وايضا أشــواط 
للضرائــب  واشــواط  للمهجنــات 

سواء الفرديات أو الجمل .
حظي مهرجان هذا العام بإقبال 
كبير مــن مالك اإلبل وقــد توافد 
إلى ميدان المهرجان والذي أطلق 
عليه ميدان المرحوم الشيخ سعيد 
احمد جرامــام زعنبوت من مختلف 
مديريــات المحافظــة ومــن دولة 
حضورهــم  كان  عمــان  ســلطنة 
بالمشــاركة أو الدعم أو بالتنافس 
ومن المملكة العربية السعودية .

يتوجب من الجهــات المختصة 
هــذا  دعــم  األعمــال  ورجــال 
المهرجان والناجح سنويا للظهور 
فيه الســالالت األصيلــة وكثر فيه 
البيع والشراء وتطوير ثقافة تربية 

اإلبل.

ســيظل الســؤال يــؤرق مضجعــي حتى 
اجد اجابته الشــافية، التــي ابحث عنها حتى 
اللحظة.. لماذا هــذا الصمت المطبق؟ الذي 

يشــبه صمت اهــل المقابر مــن قبل رئيس 
الجمهوريــة تجــاه مــا يتعرض لــه الوطن، 
رئيــس  تصرفــات  امــام  صمتــه  وخاصــة 

الحكومة.
ســيادة الرئيــس.. إلــى متــى ســيطول 
صمتكم على هذا؟. أليســت هذه المحافظة 
التي تنتمون اليها بحاجة إلى هذه الكهرباء 
والتــي ال تســاوي امــام مــا يتــم نهبه من 
موارد البلد، ورواتب العسكريين واألمنيين، 
والجبايات الغير شــرعية.. إلى متى ســتظل 

صامتا على كل هذه المخالفات ؟.

وهنــا اوجــه مناشــدتي لنائــب رئيــس 
دائرتهــا  ومرشــح  أبيــن،  ابــن  البرلمــان 
االنتخابية، نناشــده بالتدخــل، وإعادة مبلغ 
كهربــاء زنجبار الــذي اســتحوذ عليه رئيس 
الحكومة دون وجه حق.. هذا املنا باألســتاذ 
محمد علي الشــدادي ان يقــول كلمته كما 
عهدناه، وكذا نناشــد كافة قيادات الشرعية 
واالنتقالــي التحــرك إليقــاف عبــث رئيــس 
المواطــن  بحقــوق  المســتهتر  الحكومــة 

والوطن.
شــعور كبير باالرتيــاح انتابني بما قام به 

االســتاذ محمد الشقي رئيس انتقالي أبين.. 
عندمــا التقيته صباحا بمكتبــه، وحدثته بما 
قام به رئيــس الحكومة، لألمانة موقف يثلج 
الصــدر عندما رفع ســماعة هاتفــه وتواصل 
االنتقالــي، وتحــدث بلهجــة  قيــادات  مــع 
قويــة يطالبهم بوقــف هذا العبــث وعودة 
مخصصات كهرباء زنجبار، وال يجب تحويلها 
او نهبها كون هذه مصالح شــعب، وال يجب 

السكوت عنها.
فتحيــة لهذا الرجــل والقائد والسياســي 
المحنــك الــذي يضــع مصالح الشــعب فوق 
كل المصالــح.. نتمنى من قيادات الشــرعية 
واالنتقالــي االقتــداء بهذا الرجــل، وتحمل 
مســؤولياتهم تجــاه الوطــن والمواطــن.. 

وللحديث بقية ان كان للعمر بقية.. فقط..

ســتبدأ اليوم في الرياض المشــاورات 
اليمنية اليمنية بدعوة من األمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي ممثلة بأمينها 
العــام *”العجــرف”* ولمدة عشــرة ايام 
وحــددت كما اعتقد األمانة العامة ســتة 

محاور وهي :-
ـ المحــور العســكري واالمنــي  ـ محور 
تعزيــز  محــور  السياســية ـ  العمليــة 
مؤسســات الدولة و الحوكمــة ومكافحة 
محــور  االنســاني ـ  المحــور  الفســاد ـ 
االســتقرار االقتصــادي  ـ محــور التعافي 

االجتماعي .
وهمشوا

ـ قضية الجنوب كوطن وهوية وانسان

الدعوة وجهة لـ500 شخصية سياسية 
من الشــمال والجنوب وشــارك المجلس 
االنتقالي الجنوبي بوفد عالي المســتوى 

من ابرز قادته السياسيين ،
هناك اسئلة تدور في الخيال سأضعها 
علــى الطاولــة كأمانة وشــهادة للتاريخ 

واألجيال القادمة  منها:-
* هــل يســتطيع *”العجرف”* ســحب 
البســاط من تأثير اللجنــة الخاصة  التي 
ســيطرت على القــرار السياســي لقيادة 
المملكة العربية السعودية ولعقود عدة ؟

هــل يســتطيع *العجرف* إعــادة دور 
مجلس التعــاون الخليجي كاتحاد اقليمي 
ناجــح ويضمــن ضــم اليمــن بشــماله 

وجنوبه كأحد عوامل واسس النجاح لهذا 
االتحــاد بعد وقف اطالق النــار وإعادة ما 

دمرته الحرب في الشمال والجنوب ؟
تغييــر  *”العجــرف”*  يســتطيع  هــل 

الهــدف االســتراتيجي لمعركــة عاصفة 
الحــزم بعد ســبع ســنوات اي مــا يعادل 

2555 يوم حرب منذ اعالنها ؟
هل يستطيع *”العجرف”* إقناع القيادة 
السياسية في المملكة العربية السعودية 
بالرضا وقبول إقامة دولة شــيعية جنوب 
حدود المملكة وجارة لحدودها الجنوبية 

على طول 450 كيلو متر!؟
*والســؤال األهــم هل يســتطيع وفد 
المجلــس االنتقالــي الجنوبي المشــارك 
فــي هــذه المشــاورات إضافــة  محــور 
خــاص بالقضية الجنوبيــة كمفتاح للحل 
ووقف الحرب واحالل الســالم الدائم في 

المنطقة!؟*
ننتظــر اجوبــة لهــذه األســئلة يــوم 
الســابع من ابريل اليــوم الختامي لهذه 

المشاورات..
*واهلل الموفق*

إلــى كل مكونــات عــدن اتحدوا  تحت 
مرجعية ونخبة تمثل عدن..

جميــل جــدا أن يكون لنــا منتدى عدن 
الثقافــي يضــم مجموعــة مــن عظمــاء 
ومفكرين ومثقفين يشــكلون نخبة الفكر 
العدنــي الذي كان منــارة للعلم والمعرفة 
اإلنســانية واالجتماعية  والعلوم  والثقافة 
واالقتصادية والسياســية .. جميعنا يعلم 
أن منــذ 67م ســلمت بريطانيــا الجنوب 
العربي وبالــذات عــدن لمجموعة جهالء 
ال يملكــون طهارة عدن واهلها فشــردوا 
ونهبوا وتملكوا بقانون التأميم ممتلكات 
لتجار ومواطنين بسطاء سلبوا ممتلكاتهم 
واســتوطنوا وغيــروا الجغرافيا الســكانية 
وهاجــرت العقــول العدنيــة االقتصاديــة 
أنهــم  إال  ذلــك  كل  ورغــم    ، للخــارج 
بالعنصريــة المقيتــة كانــت انقالباتهم 
تتعاقــب فيما بينهم البيــن إلى أن دمروا 
عدن بصراعاتهم الدموية ولم يبنوا دولة 
مدنية اقتصادية بالتعايش الســلمي لكل 

الطوائف والمذاهب والثقافات ..
انتهت الدولة الجنوبية بأحداث جرائم 
86م  ونتج بعدهــا وحدة اندماجية فورية 

االشــتراكي  الحاكميــن  الحزبيــن  بيــن 
والمؤتمر لدولتي الشمال والجنوب دون أن 
يكون لها توثيق في األمم المتحدة وتنازل 
الطرفان عن دساتير وأعالما وكراسي في 
مجلــس األمــن الدولي واألمــم المتحدة 
بينما المتعارف عليه دوليا وإقليميا ومحليا  
أن أي اتفاقية شــراكة يجب أن يكون لها 
شهود وتوثيق بنود االتفاق في المحكمة 
الخاصة عندما تكون اتفاقات بين دولتين 
يجب توثيــق االتفاق في األمــم المتحدة 
وشــهود دوليين  لكنهم لــم يوثقوا غير 
كراسيهم في السلطة االندماجية وتوزيع 
الثــروات فيمــا بينهم  دون أي إحســاس 
بالوطــن الــذي كان يفتــرض أن يعتذروا 
لمــا اقترفــوه مــن جرائم بشــعة في حق 
الشــعب الصابر المحتسب باهلل لظلمهم 
وقتلهــم وتدميرهم لكل ما هو جميل في 
عــدن ألنهــم ال ينتمون إلى عــدن وحتى 
مناطقهــم وهــم في الســلطة لــم يبنوا 
فيهــا جامعة وال مــدارس وكانوا ينزحون 
إلــى عدن ويأخــذون حصص أبنــاء عدن 
في الجامعات والمعاهد والمنح الدراســية 
فــي الخــارج ، وعلى مر الســنوات أصبحوا 

يتمتعون بالهوية العدنية تحت مســمى 
عاصمتنا عدن واصبحوا اخوتنا باالنتساب 
.. وبعــد ذلك  أرادوا مســح هويتها بعمل 
للســيارات  )م/االولى(  المــرور  لوحــات 
وغيروا من المسميات للمدارس والشوارع 
وغيرها من األمور المهمة .. وطالما عدن 
كانــت حاضنة لكل الثقافــات والحضارات 
فتحــت أبوابهــا الســتقبال اإلخــوة مــن 
المحافظات الجنوبية والشمالية ولم تكن 
عدن عنصرية..  وألنهم أصحاب الســلطة 
والحكــم بالنــار والحديــد لم يبنــوا دولة 

مدنية ..
باختصار اخوتي االعــزاء علينا أن نترك 
خالفاتنــا ونتوحــد فــي تحقيــق الهــدف 
الستعادة  المدنية لعدن جوهرة االقتصاد 
العالمــي والحفــاظ على هويتنــا وثقافتنا 

المدنية ..
واألهم أن نعمل لقاءا موسعا للمكونات 
األساســية ونتفق علــى خارطــة الطريق 

لتحقيق أهداف يتفق عليها الجميع ..
وتشكيل نخبة من العظماء والمفكرين 
والسياســيين  والقانونييــن  والمثقفيــن 
ليكونــوا ممثليــن لعدن فــي المؤتمرات 

لتحقيق  والمحليــة  واإلقليميــة  الدوليــة 
األهــداف االســتراتيجية لعــودة مدينتنا 
الحبيبة عــدن لمجدهــا وتاريخها العريق 
جوهرة االقتصاد العالمــي  لينعم اوالدنا 
بمســتقبل أفضل بالتكنولوجيا في إدارة 
األعمــال والموانــئ والمطــارات والثروة 
السمكية ..عدن حباها اهلل بموقع جغرافي 
مميــز عن ســائر دول العالم لــم يفهمه 
الجهلــة المتســلطين بالحكــم وجعلوها 

موانئ للذباب ..
اخوتي االعزاء لن يكــون لنا صوت وال 
حضــور سياســي بــدون مرجعيــة ونخبة 

تمثل عدن .. فهل أنتم فاعلون ؟

فالح اأنور

ح�سن العجيلي

حممد ال�سوكة

اخل�سر املي�سري

ر�سيد عجينه

وإذا كان هؤالء المتحاورون هم سبب أزمات اليمن

)شحن( المهرية 
ومهرجان فوجيت الثالث 
عشر للمزاينة والمحالبة

صمت الرئيس.. ونهب مخصصات كهرباء أبين

مشاورات الرياض.. بين الوهم واليقين

لمجلس دول التعاون الخليجي.. ال تخطئوا كما أخطأت بريطانيا



 No «2618»  Tuesday 29 Mar 2022 12العــدد »2618«   الثالثاء 29  مار�س  2022 م
رياضة محلية

رياضة محلية

إعالن  فقدان

يعلن المواطن/ بشار الوحيشي يحيى فارس األسدي عن 
فقدان جواز سفر صادر من تعز، فيرجى ممن يجده تسليمه 

إلى أقرب مركز شرطة.

منتخب نجوم عدن للمكفوفين يحقق المركز الرابع في بطولة األهرام الدولية

شهداء الجنوب وأبطال عيدروس في افتتاحية دوري شهداء وديع حداد الرمضاني

عودة بعثة منتخب اليمن للشطرنج بعد مشاركتها في بطولة العرب

منتخب زنجبار يحرز كأس الفقيد الموقري في جعار

مؤسســة تحديــث للتنمية تعلن تعليق انطالقــة دوري تحديث 
ليج »النسخة الفضية«

اليوم.. حافة القاضي والقلوعة في افتتاح دوري الهوكي الرمضاني

حقق منتخــب نجوم عــدن للمكفوفين 
المركــز الرابع في بطولــة األهرام الدولية 
والتي أقيمت في مصر خالل األيام الماضية 
ومشــاركة عدد مــن للمنتخبــات العربية 
واألجنبية. جاء هذا اإلنجاز بعد األداء الكبير 
الذي قدمه العبــو منتخب نجوم عدن بعد 

أشهر من التدريب والمثابرة.
وقــدم منتخب نجوم عدن مباريات قوية 
رغم اإلمكانيات البســيطة التي تدرب بها 
وظروف العاصمة المؤقتة عدن واســتطاع 
مع كبــار المنتخبات األوروبيــة واألفريقية 
واألنديــة المصرية والفــرق وحقق المركز 

الرابع.
كما نشــكر رئيس الجاليــة اليمنية في 
اإلســكندرية المهندس / ســامي باعشــر 
حضورهــم  علــى  لــه  المرافــق  والوفــد 

وتشــريفهم لنــا للحفل الختامــي لبطولة 
األهرام الدولية.

عــدن  نجــوم  منتخــب  يتقــدم  كمــا 
للمكفوفيــن بالشــكر والعرفــان لمــدرب 
الفريــق المدرب أحمد عثمان لما فعله من 

أجل الفريق.

األهــرام  بطولــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
الدولية اختتمت ومن المقرر أن يتم عودة 
نــادي نجوم عــدن ويأمل الوفــد ان يلقى 
ترحيب وتكريم خاص من قبل الســلطات 
المعنيــة منهــا وزارة الشــباب والرياضــة 

ومحافظ عدن.

انطلق أمــس االثنين  دوري 
شــهداء وديع حــداد الرمضاني 
على ملعب حماس الرياضي  في 
بالمنصــورة  الجيــش  عمائــر 
والرياضة  الشباب  برعاية دائرة 
االنتقالي  بمشــاركة  بالمجلس 
عشــر فرق شعبية قســمت في 

مجموعتين الكل مقابل الكل .
االفتتاحية  المبــاراة  وجمعت 
فريقي شــهداء الجنوب وأبطال 
المجموعــة  ضمــن  عيــدروس 
االولــى  فــي أجــواء حماســية 
وحضور جماهيــري غفير وكانت 
المباراة متكافئة بين الفريقين .

الشــوط األول تبادل الفريقــان الهجمات 
ولم يســفرعن أي اهــداف و انتهى بالتعادل 

السلبي .
ومــع مجريات الشــوط الثانــي ارتفع رتم 
المبــاراة وفــي الدقيقــة 73 احتســب حكم 

المبــاراة ركلة جــزاء لفريق شــهداء الجنوب 
ترجمها بنجاح الكابتن محمد محسن .

وبعــد تأخــره بهدف انتفض فــرق ابطال 
عيدروس وكثفوا من هجماتهم ومع الدقيقة 
89 اســتطاع الكابتــن إبراهيــم القيســمي 
تســجيل هدف رائع بتســديده مــن منتصف 

الملعب .و أعلن بعدها حكم 
المبــاراة  فتحــي العســيري 
بالتعــادل  المبــاراة  نهايــة 

اإليجابي .

اللجنــة  رئيــس  اكــد  و 
المنظمــة لــدوري شــهداء 
الكابتن محمد  وديع حــداد 
يحيى ان هذه البطولة تأتي 
تكريما  للشــهداء وهذا اقل 

واجب نقدمه لهم .
وتقــدم  رئيــس 
محمــد  المنظمــة  اللجنــة 
لرئيــس  يحيــى  بالشــكر 
دائــرة الشــباب والرياضــة 
الكابتن  الرياضي  بالمجلس 
مؤمن السقاف ونائبه الكريحي كنعان و األخ 
محمد عارف وجمال عبدالناصر على جهودهم 

المبذولة في إنجاح البطولة .
الثالثــاء  اليــوم  عصــر  ويلعــب  هــذا 
فريــق الشــهيد جنبــالط العلــوي و فريــق 

العاصفة ضمن المجموعة الثانية .

عــادت بعثــة منتخــب اليمن 
للشــطرنج بعــد مشــاركته في 
بطولــة العرب للفئــات العمرية 
للشــطرنج والتــي أقيمــت فــي 
العاصمــة بغداد  للفتــرة من9 
الى 18 مــارس والتي شــاركت 

فيها مختلف الدول العربية.
)4(اعضاء   البعثة من  وتألفت 

بقيــادة عبدالعزيز الســبعاوي والمدرب 
امجــد فهمي والالعــب الدولي حســام 

الدين الذي شارك تحت فئة 14 والالعب 
الدولي خالد وليد العماري تحت فئة 16

هذه وقــد حقق العبــو منتخب اليمن 

بحصــول  مشــرفة  نتائــج 
الالعب  خالــد العماري على 
والالعب  الســادس  المركز 
حســام الديــن ناشــر على 

المركز التاسع
كما عبــرت بعثة منتخب 
اليمــن للشــطرنج بجزيــل 
لمعالي  وتقديرها  شــكرها 
والرياضــة  الشــباب  وزيــر 
البكــري   نايــف  االســتاذ 
لبعثــة  الســخي  لدعمــه 
المنتخــب وتمكينهــم مــن المشــاركة 

بالبطولة.

مؤسســة  برعاية 
شــباب أبيــن احــرز 
أمس  زنجبار  منتخب 
األول كأس المرحوم 
االســتاذ صالح الموقري ابو بســام عقب تغلبه على منتخب خنفر 
2-3 واقيمــت المباراة بمناســبة الذكرى الســنوية االولى لرحيل 

الهامة التربوية االستاذ صالح الموقري ابوبسام رحمه اهلل .
وفــي اللقــاء الكــروي الجميل الــذي حضره من افضــل نجوم 

المنتخبات الوطنية والعبين الزمن الجميل من المنتخبين
منتخب خنفــر تقدم اوآل عبــر النجم المهاجم رفيــق الصرابي 
وســجل الالعب النجم نزار رزق هدف التعادل لمنتخب زنجبار ومن 
كرة راســية تمكن النجــم رفيق الصرابي تســجيل الهدف الثاني 
لمنتخب خنفر لينتهي الشوط االول بتقدم منتخب خنفر بهدفين 

مقابل هدف.

وفي الشــوط الثاني اضــاف منتخب زنجبار الهــدف الثاني عبر 
النجم عالء الصاصي وســجل الهدف الثالث لمنتخب زنجبار النجم 
وســيم القعر ليحرز نجوم منتخب زنجبار بكأس الذكرى الســنوية 

االولى

نظــرا إلعــالن احــد القيــادات 
ألويــة  فــي  العســكرية 
قادة  واحــد  الحمايــة  الرئاســية 

القــوات المشــتركة في محور ابيــن عن إقامة دوري كبير وموســع للفرق الشــعبية في 
مديريــات لودر والوضيع ومودية وجيشــان واحور والمحفد بعد عيــد الفطر المبارك في 
نفس الموعد المقرر النطالق بطولة تحديث ليج “ النســخة الفضية “ وحتى ال تتضارب 
المواعيــد وترتبك الفرق وتتزاحــم الترتيبات واالجراءات وتزدحــم المباريات فوق طاقة 

المالعب المتوافرة في تلك المنطقة.
 فإننــا ومن موقع الشــعور بالمســئولية نعلن عن تعليق انطالقــة دوري تحديث ليج 
“النسخة الفضية “ حتى ال تتزامن او تتعارض مع بطولة شبيهة بها فتفقد كال البطولتين 
اهميتهما وتخطئان اهدافهما بإرســاء اســس السالم ونبذ الخالفات وجمع الشباب على 

صعيد كرة القدم على أساس الجمع ال التفريق وعلى مداميك االجتماع ال الفرقة .
من: رئاسة مؤسسة تحديث للتنمية .

اليــوم  منافســات  عصــر  تفتتــح 
بطولــة دوري الهوكــي الرمضانــي 
للفرق الشعبية والذي تنظمه اللجنة 
الرياضيــة بمديريــة صيــرة برعاية 
ودعم شــركة عدن للصرافــة والتحويالت المالية ، تجــري مبارياتها على 
ملعب الهوكي الترابي خالل شــهر رمضان الفضيل ، بمشــاركة 32 فريقا 
يمثلــون مختلف فــرق مديريــات العاصمة عــدن ، وتلعب بنظــام خروج 

المغلوب من دور واحد .
ووضعــت قرعة منافســات البطولة مواجهة بين فريقــي حافة القاضي 
والقلوعة في مستهل انطالقة مباريات البطولة عصر اليوم في لقاء يسعى 
من خالله طرفي المنازلة في تحقيق المراد وتجاوز عقبة المنافس لضمان 
التواجــد والتأهل للدور الثاني من منافســات البطولة التــي تقام بنظام 

خروج المغلوب .
وكانــت اللجنــة المنظمــة للبطولة قد عقــدت مطلع األســبوع الحالي 
اجتماعا بمندوبي الفرق المشــاركة وجرى على اثره  مناقشــة آلية تنظيم 
البطولة وبعــض الجوانب الفنية والتطرق الــى الالئحة ونظام البطولة ، 

باإلضافة إلى اجراء عملية القرعة وتقسيم الفرق المشاركة .
تجدر االشــارة إلى أن لجنــة دوري الهوكي الرمضاني للفرق الشــعبية 
تتكــون من  محمــد عبدي ) محمــدوز( رئيس اللجنــة الرياضية بمديرية 
صيرة ونائبه زاهر فريد وحســين الســقاف المشــرف العام ، فرزدق خليفة 
نائب المشــرف العام ، عادل الشبري المســؤول المالي ، عضوية اآلخرين 

كاًل من فاروق المرحلي ومحمد الشحاري وأحمد عصام ونبيل العوذلي .

القاهرة)عدن الغد(خا�س:

عدن)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س :

ابني )عدن الغد( حلمي فتيني :

)عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

إعالن قضائي
تقدمت إلى محكمة المنصورة االبتدائية األخت/ محسنة أبوبكر سالم عمر، والتي 
ترغب بأن تكون الواصية الشرعية البن ابنتها/ عبداهلل محمد عبداهلل عياش، كونه 
يعاني من تخلف عقلي. كما ترغب بأن تكون الواصية الشــرعية ألبناء ابنتها: رموز 

ومحمد عبداهلل محمد عبداهلل القصر.
وقد حددت المحكمة جلســة يوم 14 شــوال 1443ه  الموافق 15 مايو 2022م، 

وعلى من لديه أي حق أو اعتراض الحضور في الموعد المحدد أعاله.
 رئيس محكمة المنصورة االبتدائية

القاضي/ محمد عبدالجبار أحمد الثوير
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منتخب البرتغال في مواجهة حذرة أمام قاهر إيطاليا
)عدن الغد ( متابعات

)عدن الغد ( متابعات:

)عدن الغد ( متابعات:

النصر السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع زيدان

كندا تتأهل إلى المونديال للمرة األولى منذ 36 عامًا

منتخب مصر يبحث عن إنجاز تاريخي أمام السنغال

المغرب يستهدف إنجازا مميزا في مشواره المونديالي

)عدن الغد ( متابعات:

)عدن الغد ( متابعات:

يلعب اليوم    
تصفيات أوروبا لكأس العالم

9:45بولندا : السويد
9:45البرتغال :مقدونيا الشمالية
 التصفيات اإلفريقية لكأس العالم

8:00نيجيريا : غانا
8:00السينغال : مصر

10:30تونس : مالي
10:30املغرب: جمهورية الكونغو

10:30اجلزائر : الكاميرون

بكثيــر من التفاؤل المشــوب بالحــذر، يتطلع 
المنتخــب البرتغالي إلى حجز مقعده في نهائيات 
مقدونيــا  يلتقــي  عندمــا   ،2022 العالــم  كأس 
الشمالية، اليوم الثاثاء، في نهائي المسار الثالث 

بالملحق األوروبي للتصفيات.
كما يلتقي اليــوم المنتخــب البولندي نظيره 
الســويدي فــي نهائي المســار الثانــي بالملحق 
نفســه ليتأهل الفائز منهما إلــى النهائيات التي 

تستضيفها قطر هذا العام.
فيمــا تأجل نهائي المســار األول إلــى يونيو/ 
حزيــران المقبل، بســبب تأجيل مبــاراة أوكرانيا 
مع إســكتلندا فــي نصف النهائــي، نتيجة الحرب 
الروســية األوكرانية الدائرة حاليا، ويلتقي الفائز 
مــن هذه المباراة المؤجلة مــع المنتخب الويلزي 

في نهائي المسار األول.
وكان المنتخــب البرتغالــي وصل عــن جدارة 
إلــى النهائي بالفوز على نظيره التركي 3 / 1 في 
نصــف النهائي يوم الجمعة الماضي، لكن مهمة 
الفريق في النهائي لن تكون ســهلة رغم الفارق 

الهائل بين تاريخ المنتخبين.
وفجــر منتخب مقدونيا الشــمالية مفاجأة من 
العيار الثقيــل بعدما تغلب على مضيفه اإليطالي 
بطل أوروبا 1 / صفر في المواجهة األخرى بالدور 
نصف النهائي ليحرم المنتخب اإليطالي )األزوري( 
الفائــز بلقب كأس العالم أربع مرات ســابقة من 

بلوغ النهائيات.

ولهــذا، يــدرك المنتخــب البرتغالــي بقيادة 
مديره الفنــي فرناندو ســانتوس وقائد الهجوم 
المخضــرم كريســتيانو رونالدو، أن مبــاراة الغد 
لــن تكون نزهة على ملعب ســتاد “الدراجاو” في 
بورتو، وإنما ســتكون اختبــارا خادعا في مواجهة 
فريــق لديه الطمــوح والحمــاس، وازدادت ثقته 

بنفسه بعد الفوز على األزوري.
ولكــن المنتخــب البرتغالي يمتلــك أيضا من 
األســلحة ما يســتطيع بها عبور مثل هذا االختبار 

الصعب وإنهاء المغامرة المقدونية.
ويأتي في مقدمة هذه األسلحة حماس الفريق 
ورغبــة العبيه في قيــادة الفريق إلــى النهائيات 
للنســخة السادســة علــى التوالــي والثامنة في 

التاريخ.
ويتمتع الفريــق بوجود مجموعة من الاعبين 
المتميزيــن الذيــن فرضوا نفســهم بقــوة على 
قائمة أفضل الاعبين في العالم خال الســنوات 
األخيــرة؛ ويبــرز من بينهــم إلى جانــب رونالدو 
)مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي( كل من ديوجو 
جوتــا )ليفربــول اإلنجليــزي( وجــواو فيليكــس 
)أتلتيكــو مدريــد اإلســباني( وبرونــو فيرنانديز 
)مانشســتر يونايتد اإلنجليزي( وجواو كانســيلو 
)مانشستر سيتي اإلنجليزي( وغيرهم من النجوم 

في مختلف المراكز.
ويحلــم رونالــدو، 37 عاما، الهــداف التاريخي 
للمنتخــب البرتغالــي، وأبرز هداف على مســتوى 
المنتخبات في كل أنحاء العالم برصيد 115 هدفا 
حتــى اآلن، فــي قيــادة الفريق للمونديــال الذي 
يرجح أن يشهد مشــاركته األخيرة مع الفريق في 

البطوالت الكبيرة.
ويســتعيد المنتخــب البرتغالي جهــود العبه 
جواو كانســيلو بعدما غــاب عن مبــاراة الذهاب 

بسبب اإليقاف.
في المقابل، يسعى منتخب مقدونيا الشمالية 
إلــى مواصلــة المفاجــآت واإلطاحــة بالمنتخب 
البرتغالي من التصفيــات لبلوغ المونديال للمرة 

األولى في تاريخه.
ويعــول الفريق كثيــرا على مهاجمــه الخطير 
ألكســندر تراجوفســكي نجم الفيحاء الســعودي 

والذي سجل هدف الفوز على المنتخب اإليطالي.
كما تضم صفوف الفريق عــددا من الاعبين 
الموهوبيــن مثل ســتيفان ريستوفســكي مدافع 
دينامــو زغــرب الكرواتــي وإليف إيلمــاس العب 

وسط نابولي اإليطالي.
ولم يســبق للمنتخبيــن أن التقيا فــي مباراة 
رســمية فيمــا التقيا فــي مباراتيــن وديتين، فاز 
المنتخــب البرتغالــي 1 / صفــر  في عــام 2003 

وتعادال سلبيا في 2012.
وفي نهائي المســار الثاني، يلتقــي المنتخب 
البولندي نظيره الســويدي فــي مواجهة يصعب 
التكهــن بنتيجتها في ظل التقارب بين مســتوى 
الفريقين.وتأهل المنتخب السويدي إلى النهائي 
بفــوز صعب ومتأخر للغايــة 1 / صفر على نظيره 
التشــيكي فــي الوقت اإلضافــي مــن مباراتهما 
بنصف نهائي هذا المســار، فيمــا جنبت الظروف 
المنتخــب البولنــدي اللعــب في نصــف النهائي 
حيث ألغيت مباراته أمام روسيا، بقرار من االتحاد 

الدولي للعبة )فيفا( عقب اندالع الحرب الروســية 
األوكرانية.

ويمتلك كل من الفريقين أسلحة كافية وقادرة 
على اجتياز هذه العقبة إلى نهائيات كأس العالم 
فــي قطر، حيث يعتمــد المنتخــب البولندي على 
مهاجمه الخطير روبرت ليفاندوفســكي أحد أبرز 
الهدافين على مدار التاريــخ والفائز بلقب أفضل 
العب في العالم باستفتاء الفيفا في كل من عامي 

2020 و2021 .
ويأمل ليفاندوفســكي في التأهــل مع الفريق 
إلــى مونديال 2022 الذي قد يشــهد مشــاركته 
األخيــرة مع الفريق في بطوالت كأس العالم ألنه 
ســيحتفل بعيد مياده الرابــع والثاثين في آب/

أغسطس المقبل.
كمــا يعتمد المنتخــب الســويدي على هداف 
من طــراز فريــد هــو النجــم المخضــرم زالتان 
إبراهيموفيتــش الذي عاد لصفــوف الفريق بعد 

اعتزاله اللعب الدولي.
ويطمــح إبراهيموفيتــش إلى المشــاركة في 
المونديال الذي ينتظر أن يصبح أيضا المشــاركة 
األخيــرة له في البطــوالت الكبيــرة حيث يحتفل 
الاعب بعيد مياده الحادي واألربعين في تشرين 
أول/أكتوبر المقبل قبل شهر ونصف الشهر على 

انطاق فعاليات هذه النسخة من المونديال.
ويفتقــد المنتخب البولندي فــي هذه المباراة 
أكثــر من العب فــي مقدمتهم أركاديــوز ميليك 
لإلصابة وماتيوس كليتــش لإليقاف فيما يفتقد 
المنتخب الســويدي جهود العبه مارتن أولسون 

لإلصابة.

إلــى  مصــر  منتخــب  يتطلــع 
فــي  بنجــاح  مهمتــه  اســتكمال 
المؤهلــة  األفريقيــة  التصفيــات 
لبطولــة كأس العالــم 2022 من 
خال مباراته المقررة اليوم الثاثاء 
أمــام مضيفه الســنغالي في إياب 

الدور النهائي بالتصفيات.
الذهاب  مباراة  وحســمت مصر 
على ستاد القاهرة الدولي، بهدف 

نظيــف، جاء عبــر النيران الصديقــة، ولكن 
الفريــق يثــق فــي قدرتــه على اســتكمال 
المهمــة بنجاح فــي مبــاراة اإليــاب اليوم 

للعبور إلى مونديال قطر.
وتأتي ثقة منتخــب مصر في اجتياز هذه 
العقبة من قدرة الفريق على الدفاع بشــكل 
جيد في مواجهة المنتخب الســنغالي العنيد 

وهو ما يحتاجــه الفريق لحجز بطاقة التأهل 
إلى المونديال من خــال الفوز في مجموع 

المباراتين.
وحافــظ الفراعنة على نظافة شــباكهم 
على مدار أكثر من 210 دقائق في مواجهة 
المنتخــب الســنغالي خــال مباراتيــن في 
غضــون أقــل مــن 7 أســابيع حيــث تعادل 

الفريقــان )0-0( فــي الوقتين 
بالمباراة  واإلضافــي  األصلــي 
األمــم  لــكأس  النهائيــة 
اســتضافتها  التي  األفريقيــة، 
أيام   3 الكاميرون مؤخرا.وقبل 
فقط، فــاز منتخــب مصر على 
نظيــره الســنغالي فــي ذهاب 
هــذا الدور الحاســم بتصفيات 
يعــد  لــم  واآلن  المونديــال، 
الفريــق المصــري بحاجــة إلى 
بقــدر  المنافــس  هــز شــباك 
حاجته إلى الحفاظ على نظافة 
شــباكه لمدة 90 دقيقة أخرى 
في مبــاراة  اليوم .ويبحث منتخب مصر عن 
إنجاز تاريخي ألول مرة فــي تاريخ الفراعنة، 
بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على 
التوالــي، بعــد التأهل لنســخة 2018 التي 
أقيمت في روســيا، وكانت هــذه هي المرة 

الثالثة بعد نسختي 1934 و1990.

قطع المنتخب المغربي خطوة هائلة 
للتأهــل لبطولــة كأس العالــم 2022 

فــي قطــر، بتعادله )1-1( مــع منتخب 
الكونغــو الديمقراطيــة، فــي عقر دار 

األخير يوم الجمعة الماضي.
ويحتاج المنتخب المغربي إلى تقديم 
مستواهم الحقيقي على مدار 90 دقيقة 
اليــوم الثاثاء، فــي مباراة اإليــاب أما 
النهائي  بالــدور  الكونغولي  المنتخــب 
األفريقيــة  التصفيــات  مــن  الحاســم 

المؤهلة لمونديال 2022.
ويستهدف المغرب الظهور في كأس 
العالم للنسخة الثانية على التوالي، وهو 
حدث عاشه في نسختي 1994 بأمريكا 
و1998 بفرنســا، عــاوة علــى التأهل 
للمونديال للمرة السادســة في تاريخه 

ليعادل إنجاز المنتخب السعودي.
المغربــي إلنهاء  المنتخب  ويســعى 
المباراة دون خطأ، وتفادي الهزيمة في 
المباراة األخيرة للمرة الثانية تواليا في 
مشوار التصفيات، بعدما أنهى تصفيات 

نسخة مونديال روسيا بنفس الكيفية.
الوحيــد  المغربــي  المنتخــب  وكان 
بين كافــة المنتخبات األفريقية في دور 
المجموعات، الذي أنهى الدور بالعامة 

الكاملة وقد حقق األسود 6 انتصارات.
كمــا يأمــل المنتخــب المغربــي أن 
يضيــف منتخب الكونغــو الديمقراطية 
لقائمــة ضحاياه في المباراة الحاســمة 
المؤهلة للمونديــال، ويثأر منه بعد أن 

أطاح به في تصفيات مونديال 1974.
وحينها انســحب األســود يومها من 
خــوض مبــاراة اإليــاب احتجاجــا على 
ما وصــف يومهــا بفضيحة كينشاســا 
التحكيمية، وخســارته في تلك المباراة 

بثاثية نظيفة.
فــي  المغربــي  المنتخــب  وأطــاح 
تصفيــات مونديــال المكســيك 1986 
بمنتخــب ليبيا، ثم زامبيــا في تصفيات 
1994، وغانــا 1998، وكــوت ديفــوار 

.2018
ويحتــاج أســود أطلــس الســتكمال 
المواجهة بنجاح في مباراة الغد لضرب 
طموح المنتخب الكونغولي الذي يسعى 
للظهور الثاني فــي المونديال بعد 48 
عامــا من ظهــوره الوحيد الســابق في 
البطولــة العالميــة مــن خال نســخة 

1974 بألمانيا.

كشــفت مصادر خاصة مســاء امــس اإلثنين، أن 
إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، 
اتفقت بشكل مبدئي مع مدرب جديد من أجل قيادة 

الفريق في الموسم المقبل.
وأكد مصــدر في نادي النصر لكــووورة، أن إدارة 

العالمــي نجحــت فــي تذليــل العقبات 
واتفقــت بشــكل مبدئــي مــع المدرب 
الفرنســي رودي جارســيا، ليحــل بديًا 
لمــدرب الفريــق الحالي ميجيل روســو، 
الذي ســيغادر منصبه بنهاية الموســم 

الحالي.
وأشــار المصدر ذاته، إلى أنه ال صحة 
لألخبــار التي تفيد بدخــول إدارة النادي 
فــي مفاوضات مــع مدرب ريــال مدريد 

السابق، الفرنسي زين الدين زيدان.
ويحتــل النصــر، المركــز الثالث في 
جدول ترتيب الدوري الســعودي برصيد 

48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.
ويعاني النصر من ســوء النتائج، حيث ودع دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين باإلضافة إلى 

هزيمته في ديربي الرياض بالدوري السعودي.

تأهل المنتخب الكندي لكرة القدم 
إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 
2022™ بفــوزه علــى ضيفه منتخب 
ليبلــغ  نطيفــة  برباعيــة  جامايــكا 
النهائيات للمرة األولى منذ 36 عامًا.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 
28 نقطة في الصدارة وضمن تأهله 

قبــل الجولة األخيــرة التي يواجه فيهــا بنما إذ 
بات يتقدم بفارق 6 نقاط عن منتخبي الواليات 
يتواجهــان  واللذيــن  والمكســيك  المتحــدة 
فــي وقــت الحق مــن اليوم مــع كل مــن بنما 

وهندوراس تواليًا.
وكان بإمــكان كنــدا أن تحســم تأهلها في 
الجولــة الماضية لو لم تخســر أمــام مضيفتها 
كوســتاريكا صفــر1- فــي منتصــف األســبوع 
الحالــي، لكنهــا نجحت أمس األول فــي اللحاق 
بركــب المتأهليــن بفوزها فــي مبــاراة كانت 
بحاجــة إلــى نقطة منهــا لضمــان نيلها إحدى 

البطاقات الثاث المؤهلة مباشــرة عن منطقة 
الكونكاكاف.

افتتح ســايل الرين التســجيل فــي الدقيقة 
13 وأضــاف تاجون بوكانــان الهدف الثاني في 
الدقيقــة 44 قبــل أن يضيف جونيــور هويليت 
الهدف الثالث في الدقيقة 83 ثم أدريان ماريابا 
الرابع بالخطأ فــي مرمى فريقه في الدقيقة 89 

من عمر المباراة التي جرت في تورونتو.
وكان الظهور الوحيد للمنتخب الكندي الذي 
يحتــل المركز 33 حاليًا فــي تصنيف الفيفا، في 
مونديال المكســيك 1986 حيث خرج من الدور 

األول.
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طالبســلطان عبداملجيد علي 

تعكس مخــاوف الدول المشــاركة 
من مســتقبل إيــران في ظــل اتفاق 

نووي جديد.
الغــزو  تطــورات  تســيطر  بينمــا 
حديــث  علــى  ألوكرانيــا  الروســي 
السياســة العالمية، كشــفت حكومة 
قمــة  عــن  اإلســرائيلي  االحتــال 
“تاريخية” ستقام في “النقب” بحضور 
المتحــدة  الواليــات  خارجيــة  وزراء 
واإلمارات والبحرين والمغرب ومصر، 
وســط حديث عن إمكانية مشــاركة 

األردن.
وقالــت وزارة خارجية االحتال )25 
مــارس 2022(، إن القمــة ســتُعقد 
و28   27( واالثنيــن  األحــد  يومــي 
قنــاة  قالــت  فيمــا   ،)2022 مــارس 
“كان” العبريــة، إن وزير خارجية مصر 

سيكون من المشاركين.
وهــذه أول قمــة مــن نوعهــا في 
اتفاقــات  توقيــع  منــذ  “إســرائيل” 
االحتــال  حكومــة  بيــن  التطبيــع 
واإلمــارات والبحرين والمغرب، أواخر 
2020، وتأتــي في وقت تســتعد فيه 
المنطقــة إلحياء اتفــاق إيران النووي 

مع القوى الكبرى.
وكانت الخارجيــة األمريكية أعلنت 
الوزيــر  أن   ،)2022 مــارس   24(
أنتوني بلينكن ســيبدأ جولة تشــمل 
“إسرائيل”؛ والمغرب والجزائر، وقالت 
إنه ســوف يبحث عددًا مــن الملفات، 
مــن ضمنها أمــن اإلقليم وأنشــطة 

إيران في المنطقة.
إيران والطاقة والتطبيع 

وقالت الخارجية إن بلينكن سيلتقي 
ولــي عهــد أبوظبــي فــي الربــاط، 
وهــو أول لقاء رفيع يجــري منذ توتر 
العاقات اإلماراتية-األمريكية بسبب 
موقــف أبوظبــي من الغزو الروســي 
ألوكرانيــا، والــذي تعتبره واشــنطن 

مخيبًا لآلمال.
ســتريت  “وول  صحيفــة  ونقلــت 
جورنــال” عــن شــخص مطلــع على 
جدول القمة، أنها ستناقش جملة من 
التحديــات، من ضمنها إيــران وأزمة 

الطاقة والمياه واألمن الغذائي.
وقال ويــل وشســلر، مديــر مركز 
رفيق الحريري وبرامج الشرق األوسط 
في مركز أبحاث “أتانتيك كاونســل” 
ومقــره واشــنطن: “لم يحدث شــيٌء 

مثل هذا في إسرائيل من قبل”.
واعتبــر وشســلر، أن وجــود وزيــر 
الخارجيــة األمريكــي يعنــي أن إدارة 
بايــدن تدعــم مــا يُعــرف باتفاقات 
“أبراهــام” )التطبيــع(، وتريــد إنهاء 
أطــراف  تعتــري  التــي  الشــكوك 
الموقف األمريكي  االتفاقيات بشــأن 

منها.
اجتماعات متهيدية 

في وقت ســابق من هذا األسبوع، 
عُقــد أول اجتماع مشــترك في مصر 
شــارك فيــه رئيــس وزراء االحتــال 
نفتالــي بينيــت؛ والرئيــس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي وولــي عهد 

أبوظبي محمد بن زايد.
ونقلت “وول ســتريت” عن مصدر 
مطلــع، أن بينيــت أخبــر السيســي 
و”بــن زايــد”، بأنــه يفكر في إنشــاء 
تحالف عســكري إقليمــي ودفاع جوي 
مشترك، وضمن ذلك وضع نظام ليزر 
إســرائيلي في الــدول الحليفة يمكنه 
بدون  والطائرات  المقذوفات  إسقاط 

طيار.
اســتضاف  منفصــل،  وبشــكل 
الملــك عبــد اهلل  األردنــي  العاهــل 
الثاني، الجمعــة )25 مارس 2022(، 
العراقي  الــوزراء  ورئيــس  السيســي 
مصطفى الكاظمــي ومحمد بن زايد 
ووزير الدولة الســعودي األمير تركي 
بــن محمــد بن فهــد. وقــال األردن 
إن الهــدف من االجتماع هــو “تعزيز 

العاقات بين األردن وهذه الدول”.

 
صحيفــة “نيويورك تايمــز” قالت: 
إن هــذا االجتمــاع في هــذا التوقيت 
“يعكس مدى المخاوف المشتركة من 
وجــود إيران نووية، وكذلك المخاوف 
المشتركة بشأن االنسحاب المتصور 
للواليــات المتحدة من المنطقة، إلى 
جانب الفرص التــي تتيحها العاقات 
االقتصاديــة األكبــر بيــن إســرائيل 

والعالم العربي”.
خوف إقليمي من اتفاق  

نووي محتمل
المناهضــة  الــدول  أعربــت  لقــد 
إليــران، والمتحالفــة مــع الواليــات 
المتحــدة، مــرارًا، عــن مخاوفها من 
التوصــل التفاق نــووي “غيــر قوي” 
يمنح اإليرانيين فرصة االستفادة من 
أموالهم المجمدة ومن عوائد النفط 
بعد رفع العقوبات، مع مواصلة العمل 

على تطوير ساح نووي.
وفي أكثر من موضع، أكدت حكومة 
االحتال عــدم التزامها بأي اتفاق مع 
إيــران ال يضمن أمنهــا، وقالت مرارًا 
إنها ســوف تتحرك منفردة أو في ظل 
تحالــف لمنع إيران مــن تهديدها أو 

تطوير قنبلة نووية.
لكن كل التحليــات الغربية تقول 
إن “تل أبيب” ال يمكنها اإلقدام على 
مواجهة مع إيران دون وجود الواليات 
المتحدة، وإنها ســتعمل بكل الطرق 
إليجاد تكتل إقليمي تدعمه واشنطن 

لمواجهة إيران.
تحالــف  تشــكيل  فكــرة  كانــت 
عســكري إقليمــي متوهجــة بشــدة 
فــي عهد الرئيس األمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب، الذي دفــع اتفاقات 
بقوة،  الخليجية-اإلسرائيلية  التطبيع 
واستخدم أقصى وسائل الضغط على 

طهران.
لكن الفكرة خفتت إلى حد االنطفاء 
مــع وصــول بايــدن للســلطة مطلع 

2021، وحديثه عن إصاح ما أفسده 
ترامب، وتصميمه على إحياء االتفاق 
النــووي اإليراني، بيد أن بلينكن أكد 
أكثــر من مــرة، وجود مشــاورات مع 
الحلفاء بشــأن طهــران، وقال إن كل 
الخيارات متاحــة للتعامل معها ما لم 

تعُد لاتفاق.
تحــدَّث  الماضــي،  العــام  أواخــر 
األمريكي،  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
دانيــال بنايم، عــن تحــرك أمريكي 
لتشكيل تكتل عربي خليجي-أوروبي؛ 
إيــران اإلقليمية  لمواجهــة مخاطــر 
والدولية، وقال إن “إسرائيل ستكون 

في القلب من هذا التكتل”.
 
قمة مباغتة ورسائل كثيرة 

المحلل السياســي د.خالــد الجابر، 
مديــر مركز “مينا” للدراســات ومقره 
واشــنطن، وصف القمة بـ”المباغتة”، 
وقــال إنها ضربــت احتمــاالت إعادة 
بعــض الــدول العربيــة حســاباتها 

السياسية.
وفــي تصريح لـ”الخليــج أوناين”، 
قــال الجابــر إن القمة مفاجئــة أيضًا 
فــي التوقيــت، ألنهــا تتزامــن مــع 
محاولة واشنطن حشد الدعم الدولي 
ضــد روســيا، والبحث عن تســويات 

لمشكات الشرق األوسط.
وأضــاف: “يبــدو أن هنــاك تحالفًا 
جديــدًا يتكــون مــن هــذه الــدول 
المشاركة وربما تنضم له دول أخرى 
بالمنطقــة مســتقبًا”، مشــيرًا إلــى 
أن تصريــح عامــوس جلعــاد، رئيس 
الشــعبة األمنية والسياسية في وزارة 
جيــش االحتال، بشــأن تركيز القمة 
على مســألة إيران، يعكــس أولويات 

القمة.
ولفــت الجابر إلــى أن إيــران ومع 
اقترابهــا من عقد اتفاق نووي جديد، 
ستكون قوة سياسية وعسكرية كبرى 
بالمنطقــة، فضــًا عــن قدرتها على 
إحــداث تراجــع قد يصل إلــى مرحلة 

االنهيــار في أســعار النفط لو ضخت 
طهران كميات كبيرة من الخام.

وأشــار المحلــل السياســي إلى أن 
الواليــات المتحــدة وأوروبا تطمحان 
إلــى هــذا الــدور اإليراني في ســوق 
النفــط، فيمــا ترفضــه دول خليجية 
تســتفيد من ارتفاع األســعار، فضًا 
عن عدم رضى هذه الدول عن تقوية 
إيــران التي تتحكم فــي معابر مائية 

مهمة بالمنطقة.
المحور اآلخر المهم الذي ســتتبناه 
القمــة ســيكون مــا وصفــه جلعــاد 
ــنّي”، وهو  بـ”مواجهــة اإلرهاب السُّ
مصطلح جديد االستخدام، كما يقول 
الجابر، الذي أشار إلى أن القمة تمثل 
انعكاسًا للصدمة التي ضربت البعض 

بعد الغزو الروسي ألوكرانيا.
وتابع: “بعض دول المنطقة منحت 
الواليــات المتحــدة، بســخاء، مقابل 
الحصول على حماية عســكرية منها 
فــي وقــت الخطر، لكنهــا اصطدمت 
بأن واشــنطن لم تدافع عن أوكرانيا 
في مواجهة روسيا كما كان متوقعًا”.

ومــن ثــم، يضيــف الجابــر، بدأت 
إعــادة صياغــة  فــي  تفكــر  الــدول 
نظرياتهــا وتحالفاتهــا بعيــدًا عــن 
التصورات الكبيــرة عن أهمية الدول 
المجتمعيــن  أن  الكبــرى، خصوصــًا 
يعانــون مخــاوف كبيرة مــن إيران، 
بعدما باتت أوكرانيا تواجه السقوط 
في طرفة عين.وخلص الجابر إلى أن 
القمة تهدف أيضًا إلى إيصال رســالة 
إلــى اإلدارة األمريكية بشــأن طريقة 
تعاملهــا مــع المنطقة فيمــا يتعلق 
بمخاطر إيران وملف حقوق اإلنســان 
والضغــط المتواصــل علــى بعــض 

العواصم لضخ مزيد من الخام.
في األخير، يقول المحلل السياسي: 
إن “تــرؤُّس إســرائيل للقمة وليس 
مصــر أو دولة أخرى، يعطي مؤشــرًا 
على أننا إزاء متغيرات سياسية كبيرة 
فــي المنطقة، قــد تتضــح معالمها 

الحقًا بشكل أكبر”.

ما وراء عقد قمة سداسية مفاجئة في )النقب(.. وما امللفات التي ستناقشها؟ما وراء عقد قمة سداسية مفاجئة في )النقب(.. وما امللفات التي ستناقشها؟
تقرير يتابع عقد قمة سداسية مفاجئة يف )النقب( بحضور أمريكي وخليجي

)عدن الغد(اخلليج اأونالين:
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حل العدد الماضي

أفقيًا:   

اإعداد / اأم اأحمد رامي        

 لعبة يابانية وتعني 
ــد.  ــي ــوح ــم ال ــرقـ الـ
منطقية  لعبة  وهي 
وضــع  عــلــى  مبنية 
المكان  في  م  األرقا 
الهدف  المناسب. 
ـــ 9*9  ال ــلء  هــو م
ــام  ــأرق ــات ب ــع ــرب م
عمود  كل  أن  بحيث 
ــع من  ــرب وصــف وم
التسعة  المربعات 
ــى  ــدع )والــــتــــي ت
مناطق( تحتوي على 
األرقام من واحد إلى 
التسعة دون تكرار.   

اإعداد / اخل�شر قا�شم:

مارس

29

حل العدد الماضي 

      اشــطب الكلمــات أدنــاه فــي الجــدول فــي كل 
االتجاهات لتجد كلمة السر المكونة من 5 حروف وهي 

اسم عامة تجارية عالمية تشتهر بصناعة الحليب .  

١ـ  مصطلــح يقصد به أن يكــون أفراد المجتمع مشــاركين في 
المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاســد واألضرار 
المادية والمعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق 

التي له أن عليه واجبات لآلخرين .
٢ـ  يضرب به المثل في إخاف الوعود  ـ  حاكم  .

3ـ  من أخوات كان   ـ  أحد أنبياء اهلل تعالى  ـ  شهر سرياني .
4ـ  شيء اعتاده الناس أو متفق عليه  ـ  ضد أمر .

5ـ  سائل حيوي في الجسم  ـ  يكسب  ـ  عاصمة أوروبية )م( .
6ـ   عاصمة بولندا وأكبر مدنها  ـ  إسناد وتعاون  .

7ـ  تمني زوال النعمة على الغير  ـ  غنائم  ـ  نقولها توجعًا .
8ـ  تفسير أحام  ـ  من آلهة قوم نوح عليه السام  ـ  فؤاد .

9ـ  متهم  ـ  أماكن كبيــرة يتجمع فيها المتظاهرون للتعبير عن 
استنكارهم .

١0ـ  اختاف رؤى  ـ  من أجزاء الكام .
١١ـ  إحدى الجزر اليمنية  ـ  منطقة بيافع  ـ  في الوجه .

١٢ـ  شــقيق  ـ  أحــد العصور اإلســامية  ـ  من أجــزاء الحواس 
الخمس .

١ـ  تماسك وتاحم  ـ  شيء البد من حدوثه .
٢ـ  جود وسخاء  ـ  وكالة االستخبارات اإلسرائيلية  ـ  دماغ .

3ـ  حلف باهلل تعالى  ـ  أغراضي الشخصية .
4ـ  سندات تبين المشتروات  ـ  عين ماء  .

5ـ  جوهر أو عقل  ـ  منطقة في سوريا  ـ  وبخ أو عاتب .

6ـ  مسحوق غسيل  ـ  حرف موسيقي  .
7ـ   َأعْضَــاء اإلنســان الَّتِي تَْكِســبُ وَهِــيَ عَوَامُِلهُ 

َكيَدَيْهِ وَِرجَْليْهِ  ـ  مصابيح  .
8ـ  فاسد من السلع  ـ  نافخ الكير )م(  ـ  ضمير منفصل .

9ـ  ضروري للطعام  ـ  حذاء ـ  حجر طحن )م( .
١0ـ  حــرف تفســير  ـ  حســرة علــى فعل اإلثــم  ـ  َأعطى 

بشُحّ أو ضيَّق في النََّفقة .
١١ـ  عقول أو ألباب )م(  ـ  للتعريف  ـ  من أجزاء الرجل .

١٢ـ  مصطلــح يطلق لمرور خمســين عام علــى حدث أو 
شيء  ـ  زير .

رأسيًا:

حل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضي

١46١ - نشوب معركة توتون ضمن حرب الوردتين، حيث هزم إدوارد من يورك 
الملكة مارغريت أنجو ليصبح ملًكا على عرش إنجلترا باسم إدوارد الرابع.

١530 - تشيزري بورجا يمنح لقب النقيب العام من قبل والده إسكندر السادس 
المعروف باسم رودريغو بورجيا بعد عودته من غزواته في رومانيا.

١430 – الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يقتحم مدينة سالونيك.
١549 - تأسيس مدينة سالفادور، باهيا، لتكون أول عاصمة للبرازيل.

١63٢ - توقيع معاهدة سان جيرمان التي أعادت كيبك إلى السيطرة الفرنسية 
بعد أن سيطر عليها اإلنجليز في سنة ١6٢9م.

والية  في  أوروبية  مستوطنة  أول  يؤسسون  السويديون  المستعمرون   -  ١638
دياوير، وسموها السويد الجديدة.

١79٢ - مقتل ملك السويد غوستاف الثالث بعد إصابته برصاصة في ظهره في 
ويخلفه  ستوكهولم،  في  الملكية  األوبرا  دار  في  الليل  منتصف  في  تنكرية  حفلة 

غوستاف الرابع أدولف.
بوراثة  للنساء  فيه  يسمح  قانونًا  يصدر  السابع  فرديناند  إسبانيا  ملك   -  ١830

العرش.
١9٢١ - سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.

١945 - الجيش األمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت وذلك خال تقدمة إلى 
الشرق خال الحرب العالمية الثانية.
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    ونحن نترقــب دخول الســنة الثامنة للحرب 
اليمنيــة أعلنت األمانــة العامة لمجلــس التعاون 
الخليجي عن مشــاورات يمنيــة يمنية لمن حضر، 
أو إن صــح التعبير مؤتمر يرعــاه مجلس التعاون 
الخليجــي في عاصمة الشــقيقة الكبــرى الرياض 
، وســيحضره كما جاء في اإلعــان لمن حضر وال 
نــدري ما مناســبة إطاق هــذه العبــارة ، وكل ما 
نعلمــه بأن مؤتمــر الرياض ســيحضره أناس لم 
يكتــووا بنــار األزمة اليمنيــة ولم تنقطــع عنهم 
الرواتــب ولــم يشــعروا بالفاقة ليــوم واحد حتى 
خال السبع الســنوات الماضية والتي لم يعيشها 
الشــعب اليمني في أي مرحلة مــن المراحل على 

مدار األزمنة السابقة .
    خــال الســنوات الســبع العجــاف شــاهدنا 
انعقاد مباحثات ومؤتمــرات ومفاوضات واتفاقات 
ولقاءات بعضها كانت بمشاركة مليشيات الحوثي 
االنقابية والبعض اآلخر بغياب تلك المليشــيات 
أو بعــدم مشــاركتها إطاقا، أضــف إلى ذلك كان 
هناك انعقاد جلسات في مجلس األمن فيما يخص 
األزمــة اليمنيــة وإفــادات للمبعوثيــن الخاصين 
لألمين العام لألمم المتحدة المتعاقبين ،وتخللت 
وتواكبــت في ومع كل ما ذكرتــه إعانات مغبطة 
للشــعب اليمني من قِـبَـــل تحالف دعم الشرعية 
كعاصفــة الحــزم ثــم إعادة األمــل وأخيــرًا حرية 
اليمن السعيد .  خال الســبع السنوات لم تظهر 
أي نتائــج إيجابية فــي أي مباحثــات أو مفاوضات 
أو مؤتمــرات أو غيرهــا ، بل الــذي حصل بعد كل 
مفاوضــات تــزداد األمور ســوءًا وتتســع الفجوة 
بين الشــرعية اليمنية وتحالــف دعمها من جانب 
ومليشــيا الحوثي من جانب آخر، واتضح جليًا بأن 
ما ُأخِـــَذ بالقــوة ال ينتزع إال بالقوة وال ســيما مع 
مليشيات انقابية كمليشيات الحوثي وداعمة لها 
دولة ســالية كدولة فارس اإليرانية، ولكن هناك 
قــوى خارجيــة ال تريد الحزم كما جاء في مســمى 
العاصفة وبالتالي ال تريد الحســم بل ســعت بأن 
تستمر األزمة والحرب اليمنية وال تكترث بمعاناة 

الشعب اليمني وواقع الحال في شعاراتها ال يتوافق 
مع أفعالها أليــس هي من صنعت األزمة وصاغت 
سيناريوها ؟ وصنعت لها أدواتها اإلقليمية وجنت 
أمواال طائلة اختزنتها بعد بيعها أســلحة ومعدات 
عسكرية ضخمة لم تؤت ُأكُـــلها مع مليشيات رثة 
وهشــة بحجم مليشيات الحوثي خرجت من جحور 

وكهوف مران .
    نعــود لمؤتمــر الريــاض 2 المزمــع إقامته 
خال الفترة القليلة القادمة والذي سيشــارك فيه 
كم هائل من ساســة وإعاميين يمنيين ونشطاء 
سياســيين وغيرهــا مــن المســميات غالبيتهــم 
شــاركوا في مؤتمر الريــاض 1 ، نقول لكل أولئك 
المذكورين يا ترى منــُذ انعقاد مؤتمر الرياض 1 
ما الذي تغير في الحرب اليمنية واألزمة اإلنسانية 
في وطنكم ؟ أنا ســأقول لكم : شعبكم لم يَـعُـــد 
يرتجــي خيرًا مــن هكــذا مؤتمــرات ومفاوضات 
ومشــاورات ومباحثــات وهلــم جرا ، ففي الســبع 
الســنوات الماضية فقــد األمل بعد ســماعه عن 
إعادة األمل ويمسي ويصبح وهو يحلم بأسطوانة 
غاز وراتب منقطع عنه لشــهور ، أنتم أياديكم في 
الماء وشــعب اليمــن يديه في النــار فنرجو منكم 
هــذه المرة وفــي مؤتمر الريــاض أن تخافوا اهلل 
في شــعبكم ولو لمــرة واحدة فقــط حتى ترضوا 
ضمائركــم قبــل أن ترضــوا خالقكــم ، أمــا نحن 
ســنترقب مــا بعــد مؤتمــر الريــاض ونتمنى أن 
تكونوا على قدر المســؤولية وإال ســنطلق عليكم 

عبارة *مع الخيل يا شقراء* .

ماذا بعد المؤتمر ؟

علي هيثم املي�شري
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شهد  حفل توزيع جوائز 
األوسكار  لهذا العام واقعة 
نوعهــا، حيث  مــن  غريبة 
ألقــى كريــس روك دعابة 
على مسرح األوسكار، تنمر 
فيهــا علــى جادا ســميث، 
زوجــة ويل ســميث، وقال 
إنه ينتظر مشــاهدتها فى 

جــزء جديد مــن فيلــم G.I. Jane والــذى يتناول 
قصة ســيدة تحلق رأســها بعد انضمامها للبحرية 
األمريكية، وهو الفيلم الــذى لعبت بطولته ديمى 
مور.لكــن المزحة لم تأت على هوى ويل ســميث، 
الذي صعد على مسرح األكاديمية، و”لكم” كريس 
روك، فى وجهه، وسط دهشة الحضور الذى تخيل 
أنهــا مزحة، لكــن األمر اتضح أنهــا لكمة حقيقية 

خاصة عندما عاد ويل 
مقعده  إلــى  ســميث 
وصــرخ “ابقــى اســم 
عــن  بعيــدا  زوجتــي 

فمك”.
النجــم  وحصــل 
ســميث  ويل  العالمي 
أفضــل  علــى جائــزة 
ممثــل ألول مــرة في 
في  دوره  حياته  عــن 
 ،King Richard فيلم
و علق بعد تســلمه الجائزة:” إن الحب ســيجعلك 
تفعل أشــياء مجنونة، وأن ريتشــارد ويليامز الذي 
جســد دوره بفيلــم King Richard، كان مدافعا 
شرســا عن عائلته، موجهــا االعتــذار لألكاديمية 
عن ضربه لكريس روك على المسرح وللمرشحين 
للجائزة وبكى ويل على المسرح ليلقى عاصفة من 

التصفيق”.

 ويل سميث يصفع مقدم حفل جوائز األوسكار بعد تنمره على زوجته
)عدن الغد ( متابعات

 اليمــنية العمــانية
 املتحدة لالتصاالت

أنت األصل www.YOU.COM.YE

ألنك أنت الرائد
فنحن نبضان، يف قلب واحد، قلب كبير، بحجم الوطن الصاعد

معًا منضي، يدًا بيِد، لتحقيق الهدف، وبلوغ القّمة
 من أجلك أنت نستثمر، و نتطور، ومعًا نحقق الريادة


