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صحايف: صحايف: نجاح مشاورات نجاح مشاورات 
الرياض مرهون بخطوة واحدةالرياض مرهون بخطوة واحدة

فيما احلوثيون يختطفون قيادات كانت بطريقها للمشاركة يف مشاورات الرياض..
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بدء رصف مرتبات اللواء 111 مشاة يف مديرية أحور بأبني
استكامل تسجيل املشاركني يف املشاورات اليمنية بالرياض

ناطق مؤسسسة الكهرباء: جهود تبذل لتحويل حمطة الرئيس إىل )حمطة مركزية(

اختطاف حمام بصنعاء واقتياده إىل جهة جمهولة

املحكمة اإلدارية تلغي توجيهات رئيس الوزراء وتعيد مسؤوال يف حلج إىل عمله

تسليم مهام احلواجز األمنية لقوات احلزام األمني بعدن

وزارة املياه تناقش مع األمم املتحدة تنفيذ مشاريع بـ٢٠ مليون دوالر

العثور عىل جثة مواطن مقتوال بكرش

استشهاد قائد قوات 
احلزام األمني يف الشيخ 

عثامن بكمني مسلح

وفدا املجلس االنتقايل وطارق صالح يصالن الرياض.. و)عدن الغد( تنرش التفاصيل

حتليل لنقاشات ومآالت املشاورات اليمنية - اليمنية يف العاصمة السعودية الرياض..

هل سيلتقط اليمنيون فرصتهم األخرية لرتتيب صفوفهم يف مواجهة مليشيات احلوثي؟

طواف: طواف: مؤمتر الرياض سُيمثل مؤمتر الرياض سُيمثل 
جرسا قويا لوحدة الصف اليمنيجرسا قويا لوحدة الصف اليمني

مشاورات الرياض.. الفرصة األخريةمشاورات الرياض.. الفرصة األخرية

كيف يمكن أن تكون هذه املشاورات طوق نجاة للخروج من أزمة البالد؟كيف يمكن أن تكون هذه املشاورات طوق نجاة للخروج من أزمة البالد؟
ما الذي قد يدفع القوى السياسية إىل تنايس خالفاهتا وجتاوز رصاعاهتا؟ما الذي قد يدفع القوى السياسية إىل تنايس خالفاهتا وجتاوز رصاعاهتا؟

هل ستضيع هذه الفرصة كام ضاعت الفرص السابقة يف احلوارات املاضية؟هل ستضيع هذه الفرصة كام ضاعت الفرص السابقة يف احلوارات املاضية؟

كيف يمكن التوصل إىل ميثاق رشف إعالمي إليقاف الرتاشق داخل املعسكر املناهض للحوثيني؟كيف يمكن التوصل إىل ميثاق رشف إعالمي إليقاف الرتاشق داخل املعسكر املناهض للحوثيني؟
ما نصيب احلالة االقتصادية واألوضاع املعيشية لليمنيني يف مشاورات الرياض؟ما نصيب احلالة االقتصادية واألوضاع املعيشية لليمنيني يف مشاورات الرياض؟

كيف يمكن أن تنعكس املشاورات عىل تغيري حياة البسطاء من املكتوين بنار احلرب؟كيف يمكن أن تنعكس املشاورات عىل تغيري حياة البسطاء من املكتوين بنار احلرب؟

وداعاً.. وداعاً.. 
فارس الصحافة فارس الصحافة 
والكلمة احلرة!والكلمة احلرة!
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ماجد علي الكحلي

قامــت مليشــيات الحوثــي باختطاف 
ثــاث شــخصيات سياســية كانــت في 
طريقها للســفر إلى العاصمة السعودية 
المشــاورات  فــي  للمشــاركة  الريــاض 

اليمنية.

وأوضحــت منظمــة  “ســام” للحقوق 
والحريات، أن “أجهزة األمن والمخابرات 
الحوثيــة احتجزت بصورة غيــر قانونية، 
أمــس، كًا من المهنــدس عبدالرحمن 
العلفي والدكتــور حمود العــودي وأنور 
خالد شــعب في محافظة إب، بينما كانوا 
في طريقهم لحضور المشــاورات المزمع 

عقدها في السعودية”.
وأدانت “ســام” االعتقاالت وقالت إنها 

“تنتهــك مبــدأ الحريــات المكفولة في 
القانون الدولــي” حيث حملت الحوثيين 
ســامة  عــن  الكاملــة  المســؤولية 

المختطفين.
المختطفــة هي  الشــخصيات  وتعــد 
قيــادات مجلــس عام تنســيق منظمات 
والمصالح،  للســلم  المدنــي  المجتمــع 
الذيــن تلقــوا دعــوة حضــور رســمية 

للمشاركة في مشاورات الرياض.

قــال الباحــث السياســي الدكتــور 
محمــد الحبابي، إن هنــاك دورا كبيرا 
على اليمنيين، فــي إصاح البيت من 
الداخــل، معتبــرا أن أســاس األزمــة 
يكمــن في االختافات التــي فاقمتها 

الحروب وتدخات إيران.
وأشــار إلى أن االجتمــاع الذي دعا 
إليه مجلس التعــاون الخليجي، يضم 
ما يقارب 500 مــن اليمنيين ما بين 

شــيخ قبيلــة وسياســي واقتصــادي 
وعسكري.

وأكــد علــى أن علــى اليمنيين أن 
يغلبــوا لغة الحــوار والتفاهــم، داعيا 
الحوثيين إلى تغليــب صوت الحكمة 

وعدم االنسياق خلف إيران.
وقال “إيران منــذ عام 1979 توقد 
نــار وتشــعل الحرب وتتكلــم بصوت 
الشيعة وهي ال تعرف مصلحة الشيعة 

أو السنة”.
وقــال إن الحوثييــن فــي الفتــرة 
الماضيــة أمدتهــم إيــران بأســلحة 

ودخلوا في صراعــات، غير أنهم األن 
أكثــر انكســارا وهي فرصــة لهم أن 

يعودوا.
الريــاض  فــي  اليــوم  وتنطلــق 
المشــاورات اليمنية - اليمنية برعاية 
والتــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
تســتمر حتــى الســابع مــن الشــهر 
المقبــل.وكان األمين العام للمجلس 
نايــف الحجــرف قــد أكــد أن دعــوة 
المجلــس لعقد المشــاورات ليســت 
مبادرة جديدة، وإنمــا تأكيد على أن 

الحل بأيدي اليمنيين.

القيادي  كشف 
في مرجعية حلف 
حضرموت  قبائل 
الوادي والصحراء 
عــارف بــن علي 
جابــر أهداف هي ضمن مشــاورات الريــاض التي تنطلق 
اليــوم فــي الريــاض، والتــي دعا لهــا مجلــس التعاون 

الخليجي.
وقال جابر في تدوينة له على تويتر “من ضمن أهداف 
مشــاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي إعادة 

تشكيل الكتلة اليمنية المتشظية، وتأطير الدولة اليمنية 
الممزقة”.

وأضــاف “ووضــع اليمنييــن جميعهم أمــام الحقيقة، 
لتكون الفرصة األخيرة إلنقاذ اليمن”.

ومــن المقرر أن تنطلق في الرياض اليوم المشــاورات 
اليمنية-اليمنية، على أن تســتمر حتى السابع من أبريل 
المقبل لتناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية 

والسياسية واإلنسانية والتعافي االجتماعي.
كمــا تهــدف المشــاورات إلى فتــح ممرات إنســانية 

وتحقيق االستقرار.

الحوثيون يختطفون قيادات كانت بطريقها للمشاركة في مشاورات الرياض

باسندوة تبدى تفاؤلها بنجاح مشاورات الرياض وتوضح السبب

محلل سياسي: حل أزمة اليمن بيد أبنائه

قيادي حضرمي يكشف أهداف ضمن مشاورات الرياض

تحــدث ســفير اليمن الســابق في ســوريا 
عبدالوهــاب طواف عن مؤتمــر الرياض الذي 
يُنظمه مجلس التعاون الخليجي بشأن إحال 

السام في اليمن.
وقال طواف في تدوينة له على تويتر “سيُمثل مؤتمر الرياض الذي يُعقد في المملكة 

جسرًا قويًا لوحدة الصف اليمني”.
وأشــار إلى أن مؤتمر الرياض سيُساهم كثيرًا في إنهاء حالة الفراق والشتات والبعثرة، 

التي أصابت مشروع اِستعادة الدولة اليمنية.
وجــاءت تدوينة طواف بالتزامن مع إعان انطاق المشــاورات اليمنيــة - اليمنية، في 

الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

أشار صحافي إلى أن مشاورات الرياض التي 
دعا لهــا مجلس التعاون الخليجــي بالرياض، 
لجميع الفرقاء اليمنيين، لن تنجح إال من خال 

خطوة واحدة.
وقال الصحافي مدين مقباس: “نجاح مشاورات الرياض مرهون بمدى التنظيم واإلعداد 
المســبق لهــا من قبل مجلس التعــاون الخليجي، فأي عمل ناجح ال بد أن يســبقه تنظيم 

جيد”.
وانتقــد الصحافــي مقباس وجــود الكثير من الشــخصيات، التي تتواجــد بالخارج منذ 
ســنوات، في المشــاورات اليمنية. في إشــارة منه إلى أن هذه الشــخصيات لم تكن بين 

الشعب ولم تحس بمعاناته واألزمات التي عاناها وال زال.
واضــاف مقباس بالقول: “مهما بلغ الترويــج اإلعامي لمخرجاتها فلن يمنحها ذلك أي 
قوة ألن التنفيذ يرتبط بمدى تأثير المشاركين فيها على األرض، ومعظمهم خارج اليمن 

منذ سنوات”.

قــال المحلل العســكري العميــد خالد 
النســي ان الجنوبيين اخطــأوا في اختيار 
الطريــق فأصبحــت النتائــج كارثية على 

االرض.
واضاف النســي في تويتر: ســلك الجنوبيون مســالك خاطئة فأصبحت النتائج 
كارثيــة علــى أرض الجنوب مــن المهرة إلى بــاب المندب، انهيار فــي الخدمات 

وبطالة وجوع وفقر وخوف وفوضى وصراع وانقسام.
وتابــع: أصبح القتل كل يوم ويعلن عن القبض على مجرمين دون ان نشــاهد 

نتائج ملموسة.

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

وفد االنتقالي يصل الرياض.. و)عدن الغد( تنشر أسماء الوفد

طواف: مؤتمر الرياض سيمثل جسرا قويا لوحدة الصف اليمني

صحافي: نجاح مشاورات الرياض مرهون بخطوة واحدة

النسي: سلك الجنوبيون مسالك 
خاطئة فأصبحت النتائج كارثية

)عدن الغد( متابعات:

)عدن الغد( خا�س: 

)عدن الغد( متابعات:

)عدن الغد( خا�س:

وجه محلل سياســي رســالة إلى ميليشيات 
الحوثــي االنقابية علــى الحكومة الشــرعية 
المعتــرف بها دوليــًا، مبينــًا في رســالته أنه 
ســيأتي اليــوم الــذي يغــادرون فيــه صنعاء 
تاركين خلفهم كل الضجيج.وقال محمد الشــبيري عبر تدوينة له بتويتر “أخرج الحوثيون 
كل خصومهــم الذيــن ال يؤمنون بالخرافة التي تبشّــر بها الجماعة، ثــم راحوا يتباهون 

بـ”وطنية زائفة” كونهم يتواجدون داخل صنعاء واآلخرون خارجها!”.
وأشــار الشبيري قائًا “سيأتي اليوم الذي تغادرون فيه صنعاء تاركين كل هذا الضجيج، 
وذكريات بائســة ســيكتبها هواة النقش على الجــدران”.. مختتمًا قولــه “لن تدوم لكم، 

والظلم إلى زوال”.

)عدن الغد( خا�س:
محلل سياسي يوجه رسالة للحوثيين: لن تدوم لكم!

وصل مساء امس وفد المجلس االنتقالي 
الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة 
في المشــاورات اليمنية - اليمنية التي دعا 

لها مجلس التعاون الخليجي.

وقالت مصادر سياســية لصحيفة )عدن 
الغد( ان الوفد وصل ويضم كا من رئيس 
المجلس عيدروس الزبيدي وناصر الخبجي 
وعبدالرحمن شــيخ واحمد بن بريك وعلي 

الكثيري وعدنان الكاف ومحمد الغيثي.
ومــن المقــرر ان تبــدأ اليــوم رســميا 
فعاليات المشاورات في مقر األمانة العامة 

لمجلس التعاون الخليجي.

الريا�س )عدن الغد( خا�س:
فــي  اإلداريــة  المحكمــة  أصــدرت 
العاصمــة عــدن حكما مســتعجًا قضى 
بإلغــاء توجيهات رئيس مجلــس الوزراء 
معين عبدالملك والمتعلقة بإيقاف مدير 
عام هيئة االســتثمار بمحافظة لحج عن 
عمله، والصادرة بتاريخ 1 مارس الجاري.

وكانــت المحكمة اإلداريــة قد عقدت 
جلســتها العلنيــة أمــس األول برئاســة 
القاضــي خليــل عبداللطيــف للنظر في 

الدعــوة اإلداريــة المســتعجلة المقدمة 
مــن قبل مدير عــام فرع الهيئــة العامة 
لاستثمار بمحافظة لحج نزيه عبدالعزيز 
الشعبي ضد رئيس مجلس الوزراء معين 
عبدالملــك والقاضيــة بإلغــاء توجيهات 
رئيس الوزراء بإيقاف الشعبي عن العمل 

وما ترتب على ذلك.
وبعد قراءة نص الدعوى واالســتماع 
االســتثمار  هيئــة  عــام  مديــر  ألقــوال 
بمحافظــة لحــج نزيــه الشــعبي، أمرت 
المحكمة اإلدارية فــي الحكم االبتدائي 
المســتعجل الصــادر عنها أمــس االحد 
بإلغــاء كافــة التوجيهات الصــادرة من 

رئيس الوزراء عبدالملــك، وأمر منطوق 
الحكــم بإعــادة مديــر االســتثمار نزيه 
الشــعبي لمباشــرة عملــة والغــاء كافة 
التوجيهــات الصــادرة بإيقافه ووجهت 
خطابــا بذلك لكل مــن رئيــس الوزراء 

ووزارة الشؤون القانونية.
كمــا أمرت المحكمة بعودة الشــعبي 
لممارسة صاحيات عمله في فرع الهيئة 
العامة لاســتثمار بلحج بصورة طبيعة، 
على أن تســتكمل المحكــة الفصل في 
الدعــوى المســتعجلة مــن قبلــه عقب 
انتهاء اإلجازة القضائية بتاريخ 20 يونيو 

.2022

المحكمة اإلدارية بعدن تلغي توجيهات رئيس الوزراء وتعيد مسؤوال في لحج إلى عمله
)عدن الغد( خا�س:

اليمنيــة وســام  الناشــطة  أبــدت 
باســندوة تفاؤلهــا بنجاح مشــاورات 
الرياض بين اطراف النزاع في اليمن، 
مشيرة الى ان اليمنيين يعولون كثيرا 
عليها خصوصا وانها تضم شخصيات 

جديدة من خارج الحوار الوطني.
واشارت باســندوة الى ان اليمنيين 

يعولون على مشــاورات الرياض ألنها 
وألول مــرة منــذ المرحلــة االنتقالية 
تتبدى وجوه من خارج شخوص مؤتمر 

الحوار الوطني.
الاحقة  المرحلــة  طــوال  وتابعت: 
وهي تدار بمبدأ “من لم يشهد الحوار 
الوطنــي فــا صوت لــه فــي صناعة 

مستقبل الوطن”.
واضافــت: نثمــن دور االشــقاء في 
مجلــس التعــاون الخليجــي على هذا 
البادرة ونشــد على ايديهم باال يكون 

احتــكار الصــوت داخــل المشــاورات 
لشــلل بعينها، خاصة وان معظمهم 
غــدا بمناصــب رســمية علــى مــدى 

سنوات.
ان مخرجات  باســندوة  واوضحــت 
الحــوار الوطنــي احــدى المرجعيــات 
لكــن  جميعــا  بهــا  نؤمــن  الثــاث 
المرجعيــات ال ترتبــط باألشــخاص. 
روح ايجابيــة تعاونيــة تســود اجواء 
المشاورات واليمنيون جميعا قادمون 

بانفتاح.
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استكمل المشاركون في مؤتمر المشاورات 
اليمنية بالرياض امس تسجيل اسماءهم.

واســتقبل مقر مجلــس التعــاون الخليجي 
المئات من المشاركين في المشاورات.

واعتبرت الجلسة حوارية تعارفية بين كافة األطراف المشاركة.
ومن المقرر ان تبدأ الجلسات رسميا اليوم.

 

شــاركت الجمهورية اليمنية باالجتماع ٤٤ 
للجنــة التعرفــة الجمركية الموحــدة المنعقد 
في مقر األمانة العامة للجامعة العربية والذي 
يستمر للفترة من ٢٩ إلى ٣٠ مارس الجاري.

حيــث مثل الجمارك محمد قراضه مدير عام القيمــة بالمصلحة وبحضور األخ نور زمام 
الملحق في سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة.

وفي االجتماع تم مناقشــة عدد من الموضوعــات الجمركية التي تخص جدول التعرفة 
وإدخــال تعديــات النظام المنســق لعام ٢٠٢٢ للنظــام على جدول التعرفــة الجمركية 

العربية الموحدة.
 

بعث الرئيــس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة برقيــة عــزاء ومواســاة بوفــاة 
الشــخصية الوطنية والصحفيــة نجيب محمد 

أحمد اليابلي.
واشــار الرئيس في برقيته الــى مناقب الفقيــد الوطنية والنضاليــة وادواره االعامية 

والتوعوية خال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.
معبــرًا عن خالص العزاء والمواســاة بهذا المصاب األليم.. ســائا المولى عز وجل ان 

يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

عثــر مواطنون علــى جثة مواطــن مقتوال 
شــمال كرش امس ولم تعرف هوية المواطن 

الذي عثر عليه في جبل قداش.
وقالت مصادر أمنية لـ)عــدن الغد( إنه فور 
وصــول الباغ يوم أمس عن وجود “يد ورجل” لجثة مجهولة الهوية والتي تم تســليمها 
إلى إدارة أمن كرش تم التحري والبحث من قبل ضابط أمن كرش صالح محسن العامري 

وبمعية المواطنين الذين وجدوا الجثة في جبل قداش والتي عليها اثار إطاق رصاص.
وأضاف أن الجثة قد نهشت الكاب منها اليد والرجل وأن أمن المنطقة أخذ الجثة لعمل 
البحــث والتحري حول الجثة التي وجدت واكتشــاف المجرم الذين ارتكــب هذه الجريمة، 

والتي تعد األولى في كرش.

عدن )عدن الغد( خا�س:

اأبني )عدن الغد( مهيب اجلحايف:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

 )عدن الغد( عنرت ال�شبيحي:

استكمال تسجيل المشاركين في المشاورات اليمنية بالرياض

دعوة للمشاركة في مئوية تأبين الفقيد محمد الشاعري

 بالدنا تشارك في االجتماع ٤٤ للجنة التعرفة الجمركية الموحدة بالقاهرة 

رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء 
بوفاة الصحفي الكبير نجيب اليابلي

العثور على جثة مواطن مقتوال في كرش

بدأت لجان صرف المرتبات تســليم 
مشــاة   111 اللــواء  أفــراد  مرتبــات 
المرابط فــي مديرية احــور بمحافظة 

ابين ظهر امس الثاثاء.
وقال مصدر في اللواء 111 مشاة ان 
لجان صرف المرتبات باشــرت اعمالها 
لشــهر  منتســبيها  رواتــب  بتســليم 

فبراير 2022  ظهــر أمس الثاثاء في 
المجمع الحكومــي بالمديرية في ظل 
إجراءات أمنية مشــددة اتخذتها قيادة 
اللــواء 111 لتأميــن وحماية المنطقة 
المحيطة بالمجمــع الحكومي بمديرية 

احور.
وقــال عســكريون  في اللــواء 111 
مشــاة ان عملية صرف المرتبات سارت 
بشــكل ممتــاز شــاكرين ما تقــوم به 
قيادة اللواء وكذا لجنة صرف المرتبات 

من تسهيل كافة اإلجراءات لهم.

كما ناشــد افراد وضباط اللواء 111 
مشــاة المرابط في مديريــة احور وزير 
الدفاع وقائد المنطقــة الرابعة بصرف 
رواتــب االشــهر المتبقيــة مــن العام 
2021 حيــث ان هذا الراتــب الذي تم 
تســليمه هو راتب شــهر واحــد فقط 
وهو ال يكفي حتى لشــراء كيس دقيق، 
ورمضان على االبواب واســعار الســلع 
اإلســراع  الغذائيــة مرتفعــة، ونرجــو 
بصرف رواتب االشهر المتبقية من عام 
2021 وهي تسعة اشهر لم نتسلمها.

بحــث ســفير اليمن في انقــرة محمد 
طريــق امــس مع نائــب وزيــر الداخلية 
التركــي اســماعيل تشــاتاكلي، التعاون 
األمنــي بين البلديــن واوضــاع الجالية 

اليمنية في تركيا.
وخال اللقاء اكد الســفير على اهمية 
العمل المشــترك بين البلدين في شتى 
المجاالت التي من شــأنها تعزز الترابط 
والعمــل على تطويــره.. مؤكــدا تقدير 
اليمن عاليــا للمواقف التركيــة الداعمة 
الســتعادة الدولــة فــي اليمــن وانهــاء 

االنقاب.
مــن جانبه اكــد نائب وزيــر الداخلية 
التركي ان موقف بــاده لن يتغير كونه 
نابــع من عمــق العاقــة التاريخية التي 
تربــط البلديــن وان تركيا علــى الدوام 
تقف الى جانب اليمن وامنه واســتقراره 

وسامة اراضيه.

الحوثــي  مليشــيات  امــس  أقدمــت 
اإلرهابية علــى اختطاف محام بالعاصمة 

صنعاء.
وقالــت مصادر محلية إن المليشــيات 

اختطفــت المحامــي مالك أحمد ســعيد 
القدسي.

المليشــيا  أن  المصــادر  وأوضحــت 
اختطفــت المحامي القدســي مــن أحد 

شوارع العاصمة صنعاء.
فيما أشــارت المصار إلى أن المحامي 

اقتيد بعد اختطافه إلى جهة مجهولة.

وصنفت نقابة المحامين الواقعة التي 
قامت بها المليشيا بالعمل اإلجرامي.

كما طالبت نقابة المحامين بالكشــف 
عن مصيره وإطاق سراحه فورًا.

الحوثــي قوتها  وتفــرض مليشــيات 
بالســاح فــي المناطق التــي تقع تحت 

سيطرتها.

الســعودية  العاصمــة  إلــى  وصــل 
الريــاض، صباح امس، قائــد المقاومة 
الوطنيــة رئيــس المكتــب السياســي، 
العميد طارق محمد عبداهلل صالح، على 
رأس وفدٍ رفيع المســتوى من المكتب 
السياســي للمقاومــة يضم عــددًا من 
قيادة األمانة العامة والكتلة البرلمانية 
وعســكريين واقتصاديين وسياســيين 
للمشــاركة فــي المشــاورات اليمنيــة 

-اليمنيــة التي ســتبدأ أعمالهــا غدًا، 
تلبية لدعوة مجلس التعاون الخليجي.

الســعودية،  العاصمة  ولدى وصوله 
أثنــى قائــد المقاومة الوطنيــة رئيس 
المكتب السياســي علــى دور المملكة 
بقيــادة الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
وولي عهــده األمير محمد بن ســلمان 
في دعم ومســاندة اليمن على مختلف 

المستويات.
وعبّر عن تقديره للجهود المُخلصة 
التــي يبذلهــا مجلــس التعــاون لدول 
مختلــف  لمواجهــة  العربــي  الخليــج 

واإلنســانية  السياســية  التحديــات 
اليمن،  واالقتصادية والعســكرية فــي 
ومساعيه الفاعلة لتوحيد الرؤى والصف 
الوطني بمــا يخدم الجهــود المبذولة 
لوقــف الحــرب وتحقيــق الســام ورفع 
المعانــاة عن الشــعب اليمنــي وإعادة 

االستقرار لليمن.
الجدير ذكره أن المشــاورات اليمنية 
- اليمنيــة التي ســتنطلق صباح اليوم 
األربعاء، ســتناقش جملة مــن المحاور 
التي تعنى بالشأن اليمني والمتوقع أن 

تستمر قرابة عشرة أيام.

 تســّلمت قوات الحزام األمني 
صباح امس الثاثاء، مهام حواجز 
األمنيــة  والدوريــات  التفتيــش 
مــن قــوات العاصفة فــي بعض 
مديريات العاصمة عدن والقطاع 

الشرقي.
وكانت قــوات العاصفة واللواء 

األول دعم وإســناد قد تسلمت مهام 
النقــاط األمنية في 9 ديســمبر من 
العام الماضي بعد خضوع منتســبي 
قــوات الحزام األمني لــدورة تأهيلية 
وتدريبية والتي استمرت لمدة ثاثة 

أشهر.
وقــدم أركان حــرب حــزام عــدن  
العميــد عمــار الســرحي درع تكريم 
لقائد قوات العاصفة العميد أوســان 
فضل العنشــلي مشــيدًا بدور قوات 

العاصفة على تحملهم مسؤولية 
تأميــن العاصمــة عــدن والقيام 
بمهام نقــاط التفتيش الداخلية 

خال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر بأن قوات الحزام 
األمني عــادت الســتام مهامها 
األمنيــة في نقــاط التفتيش بعد 
ان اكمل أفرادها الدورة التأهيلية 
والتدريبيــة ضمن خطط وبرامج 
أمنيــة لهيكلة وتدريــب وتأهيل 
األجهــزة األمنية على يد مدربين 
عســكريين وخبراء أمنيين، وبمتابعة 
تبديــه  شــديد  وحــرص  واهتمــام 
والعســكرية  السياســية  القيــادة 

للمجلس االنتقالي الجنوبي.

بدء صرف مرتبات اللواء 111 مشاة في مديرية أحور

رئيس تحالف أبناء شبوة يعلق على مشاركة االنتقالي بمشاورات الرياض

سفير اليمن بأنقرة يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي التعاون األمني

اختطاف محام بصنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة

العميد طارق صالح يصل الرياض على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المشاورات

تسليم مهام الحواجز األمنية لقوات الحزام األمني بعدن

اأحور )عدن الغد( عبداهلل الطحر:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:
انتخاب نقابة ألطباء مستشفى الجمهورية بعدن

عقدت نقابة األطباء في هيئة مستشــفى 
الجمهوريــة العام النموذجــي بعدن، امس 
الثاثــاء، اجتماعًــا النتخــاب هيئــة إلدارة 

النقابة.
وأســفر االجتماع عن انتخاب الدكتور أحمد عبدالقادر بلفقيه رئيسًــا للنقابة، والدكتور 
وسيم محمد حسين القعيطي أمينًا عامًا، وعضوية كل من الدكتور نسيم جازم الحميدي، 

والدكتور هيلين حسين عبداهلل.
وحضــر االجتماع عــدد من أطباء مستشــفى الجمهورية العام، الذيــن منحوا االجتماع 

النصاب القانوني، والدكتورة نجاة حكيمي رئيسة نقابة األطباء بمحافظة عدن.

علق المستشار احمد صالح بن عجروم 
العولقــي رئيس التحالــف الموحد ألبناء 
شبوة على مشــاركة المجلس االنتقالي 

في مشاورات الرياض.
وقال العولقي: لوكنت مكان عيدروس 
الزبيدي رئيس مجلس االنتقالي الجنوبي 
الشــترطت لحضور المجلس مشــاورات 

الريــاض ان يتم دعــوة كافــة مكونات 
الحــراك الجنوبي والمكونات السياســية 
فــي محافظات الشــرقية للجنوب وعدت 
الى عــدن ودعوتهــم للتنســيق معهم 
علــى الخطــوط العامــة بشــأن قضيــة 
الجنوب في هذه المشاورات وذهبت الى 
الريــاض على راس هــذا الوفد الجنوبي 
رفيع المســتوى كما فعــل العميد طارق 
صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة 
الوطنية الــذي وصل الــى الرياض على 

رأس وفــد رفيع المســتوى يضم العديد 
من الشــخصيات السياســية والعسكرية 

والبرلمانية واالجتماعية.
هكــذا يســتطيع عيــدروس الزبيدي 
الحديث بكل قوة باسم الجنوب في هذه 
المشــاورات، دون ذلك يكون مجرد بيع 

للوهم.
وأضاف: متى يستوعب الجنوبيون ان 
قوتهم فــي كثرتهــم ووحدتهم وليس 

في قلتهم والتفرد بالقرار الجنوبي.

دعت اللجنة التحضيريــة لمئوية تأبين 
الفقيد محمد صالح ســعيد الشاعري مدير 
االدارة التنظيمية النتقالي محافظة الضالع 
ســابقا، ابناء الضالع للحضور والمشــاركة 
في مئوية تأبين الفقيد، التي ســتقام غدا 
الخميس، في سينما النصر الضالع، الساعة 

التاسعة صباحًا.
وأكد نائب رئيس انتقالي الضالع رئيس 
اللجنــة التحضيرية قاســم صالح ناجي، ان 
عملية اســتكمال التجهيــزات إلقامة حفل 

مئوية الفقيد محمد الشاعري، تم استكمال 
كافة ترتيباتهــا.. داعيا في الوقت نفســه 
جماهير الضالع للحضور والمشاركة إلنجاح 

حفل تأبين الفقيد.
واهابــت فــي الســياق ذاتــه القيــادة 
الجنوبــي  االنتقالــي  للمجلــس  المحليــة 
محافظة الضالع برؤساء القيادات االنتقالية 
في المديريات، ومــدراء عموم المديريات، 
وقيادات المقاومة الجنوبية، وكافة شرائح 
المجتمع بالمحافظة، الحضور والمشــاركة 
في مئوية تأبين الفقيد الشاعري.. كتقدير 
واالجتماعــي  النضالــي  لــدوره  وعرفــان 

المعاصر التي خاضها خال مسيرة حياته.
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تاريــخ  عــن  البعــض  يتحــدث 
اليمنيين مع الحوارات والمفاوضات 
التي ما إن تنتهي حتى تندلع عقبها 
الحــروب الضــروس، بــدال من أن 
يجنحوا للســلم كنتيجة طبيعية ألي 

حوار.
التاريخ يحتفظ بالكثير من تجارب 
اليمنيين مع الحوار الذي يعقبه قتال 
وحروب أو انقابات على الســلطة، 
كمــا حدث في “مؤتمــر خَمِر” عام 
1965 الذي مهّد النقاب نوفمبر/

تشرين الثاني 1967 على الرئيس 
اليمني عبداهلل السال.

ولعــل أكثر مــا يعلق فــي أذهان 
اليمنييــن، اتفاقية العهد واالتفاق، 
اليمنيــة  األطــراف  وقعتهــا  التــي 
بالعاصمــة  والجنوبيــة  الشــمالية 
يناير/كانون  األردنية عَمّان مطلع 
ثاني 1994، بين القيادات الجنوبية 

والشمالية.
ورغــم أن االتفاقيــة التــي رعاها 
العاهل األردني؛ هدفــت إلى إنهاء 
بين  العاصفــة  السياســية  األزمــة 
شــريكي الوحــدة حينــذاك، إال أن 
التوقيــع عليها لم يمنــع الطرفين 
من التحشــيد العسكري وبدء حرب 
شــطرية مطلع مايو/آيار 1994 لم 

تنته سوى بعد 60 يوما.
لكــن أكثر مــا قد يؤكــد فرضية 
الذهاب  علــى  اليمنيين  اعتيــاد 

إلــى الحــرب بعــد كل جولــة حوار 
ومفاوضات، ما حــدث عقب مؤتمر 
الحــوار الوطنــي الشــامل المنعقد 
خال عامي 2013، و2014، والذي 
لم يكــد يختتم أعمالــه حتى كانت 
مليشــيات الحوثــي تحاصر أســوار 

العاصمة اليمنية صنعاء.
حــرب  تســتمر  اليــوم،  وإلــى 
المليشــيات الحوثية على اليمنيين 
بســبب ما خرج بــه مؤتمــر الحوار 
مــن مخرجــات يبدو أنهــا أغضبت 
الحوثيين وغيرهم من القوى داخليا 
وخارجيــا، التي رفضــت المخرجات 
والدســتور، وســاقت اليمن برمتها 
نحو صراع ما زالت تداعياته تتفاقم 

حتى اآلن.
هــذه الحقائــق التاريخيــة التــي 
يستند إليها البعض ممن يتوجس 
خيفًة من أي حــوار يمني قد يعقبه 
حروب، ويســقطون هــذه المخاوف 
على مشاورات الرياض التي دشنت 
فعالياتها في العاصمة الســعودية، 

خال الساعات الماضية.
فــي المقابــل، يــرى الكثيــر من 
مواطنيهــا  اليمــن  أن  المراقبيــن 
أبعــد ما يكونون بحاجة الســتذكار 
أنتجتهــا  التــي  البــؤس  حــاالت 

حــوارات تاريخيــة اســتجلبت معها 
مآٍس إنســانية على اليمنيين، بقدر 
حاجتهــم للتفاؤل خال مشــاورات 

الرياض الحالية.
مشــاورات  فإن  الحقيقــة،  وفــي 
الرياض تختلف عن تاريخ الحوارات 
والحــروب  للقتــال  أفضــت  التــي 
واالنقابــات؛ نظــرا ألنهــا مختلفة 
تماما عــن ســابقاتها، وتحمل في 
طياتهــا بــذور النجــاح إذا أخلصت 
غاياتها  فــي  المتحــاورة  األطــراف 

وأهدافها من مثل هكذا حوار.

التفاؤل.. عنوان مشاورات  
الرياض

االختاف الذي تتمتع به مشاورات 
الرياض عن غيرها من المفاوضات 
والحــوارات التي يزخر بهــا التاريخ 
اليمنــي المعاصر تتمثــل في عدد 
من العوامل والمقومات، تجعل من 
المشاورات سببا للتفاؤل بمستقبل 

اليمن.
أول تلــك العوامل، أن مشــاورات 
الرياض تأتي في ظل حرب مستمرة 
أصــا منذ ما يزيد على 7 ســنوات، 
فــا يمكــن أن ينتــج عنهــا حرب، 
بل إنهــا تهدف إلى إيقــاف الحرب 
المستعرة، وهو ما يحتم على القوى 
المشاركة في المشــاورات الحرص 

على إنجاحها.
كمــا أن حــوارات الماضــي تمت 
فــي ظــل انقســامات داخليــة مع 
عدم تواجد عدو أو خصم مشــترك 
يغري اليمنيين وقواهم السياســية 
بالتوحد واالصطفــاف ضده، ولهذا 
كان الصــراع ينتــج عقــب كل حوار 

بين المتحاورين أنفسهم.
لكن في حالة مشــاورات الرياض 
االصطفــاف  بهــدف  تتــم  فإنهــا 

وتوحيــد الطاقــات لمواجهــة عدو 
مشترك، متمثل في للخطر الحوثي، 
رفضــت  المليشــيات  وأن  خاصــًة 
المشــاركة في المشاورات، ترسيخا 

لرفضها الثابت للسام.
وفي الوقت الذي كانت مشــاركة 
الحوثييــن بالمشــاورات قــد تقود 
إلى تســوية سياســية أحد أطرافها 
المليشيات، فإن عدم مشاركة هذه 
األخيــرة قد غيّر هدف المشــاورات 
وجعلهــا تتجــه نحــو رص صفوف 
خصوم الحوثييــن وتوحيد الجهود 

للخاص من المليشيات.
 

مشاورات الفرصة األخيرة
إليهــا  دعــا  التــي  المشــاورات 
مجلس التعــاون الخليجي، ورفضها 
المراقبين  دفعت بعض  الحوثيون، 
إلــى القــول إن المليشــيات فوتت 
فرصة ســام برعايــة إقليمية، في 
ظل أوضاع دولية غامضة وشديدة 

الخطورة.
لكن هــذه الفرصة التــي فوتها 
الحوثيــون ما زالت قائمة بالنســبة 
لبقيــة القــوى والمكونــات اليمنية 
األخــرى؛ اللتقاطهــا؛ نظــرا لعــدة 

دوافع تبدو حتمية ومُلِّحة.
صفة الفرصة الحتمية لمشاورات 
الريــاض تكمــن فــي أنهــا فرصة 
تمتلــئ  التــي  الطاقــات  لتوحيــد 

بهــا الســاحة اليمنيــة مــن القوى 
واالحــزاب، في مواجهة مليشــيات 
الحوثــي، خاصة وأن هــذه األخيرة 
اختافــات  أســباب  علــى  رقصــت 

اليمنيين وصراعاتهم البينية.
اســتغلوا  الحوثييــن  أن  كمــا 
المواقــف المتناقضة والمشــاحنات 
اليمنية  األحــزاب  بيــن  اإلعاميــة 
ولعبــوا  السياســية  والمكونــات 

عليها إلطالــة أمد بقائهــم، وبقاء 
حربهم، وهي استراتيجية تنتهجها 
المليشيات وتقتات عليها الستمرار 

نفوذها وسيطرتها.
لكن هذه االستراتيجية، والرقص 
الذي يجيده الحوثيون على خافات 
اليمنييــن يمكن لــه أن ينتهي في 
مشاورات الرياض، متى ما اقتنصت 
القــوى اليمنيــة الفرصــة ووضعت 
وتناست صراعاتها  خافاتها جانبا، 

فــي ســبيل الخاص من مســببات 
الحرب والصــراع، ووضع حد لألزمة 

اليمنية.
ومن هنا تبدو مشاورات الرياض 
كـ”طوق نجاة” ليس فقط بالنســبة 
للمواطنين اليمنيين البســطاء، بل 
حتــى للقــوى واألحزاب السياســية 
التي تشــظت وانقسمت خال فترة 
حرب الحوثيين، بل إن المليشــيات 
تلــك  حــدوث  فــي  ســببا  كانــت 

االنقسامات والتشظي.
وفي الواقــع، فإن هــذه الجزئية 

األخيــرة، قــد تكــون دافعــا لكافة 
القوى السياســية واألحزاب اليمنية 
لتناســي خافاتهــا والتخلــص من 
الســبب الــذي أدى إلــى تشــظيها 
وانقســام كياناتها، والعــودة ربما 

إلى سابق عهدها.
إيقاف التراشق اإلعالمي 

يــرون في مشــاورات  مراقبــون 

الريــاض كل مقومــات النجاح التي 
يمكــن أن تكــون أساســا لتجــاوز 
وقواهم  اليمنييــن،  كل مشــكات 

السياسية.
المشــكات،  هــذه  رأس  وعلــى 
تأتي العاقة بيــن األحزاب اليمنية 
التي تأثــرت كثيرا عقــب ثورة عام 
2011، وما بعد حرب 2015، وسط 
اتهامات متبادلة بين هذه األحزاب 
على  الحوثيين  بتســهيل ســيطرة 

صنعاء واجتياح كل الباد عسكريا.
الرياض  دامــت مشــاورات  ومــا 
تحمل نســبة كبيــرة مــن التفاؤل 
والتوقعــات اإليجابية، فإن هناك ما 
يمكن البناء عليه خال المشاورات، 
وهــو مــا قــد يُقــدم كمقترحــات 

للمتحاورين في قصور الرياض.
أحــد تلــك األشــياء التــي يمكن 
البنــاء عليهــا، االتفاق علــى ميثاق 
شــرف إعامي يوقف التراشــق في 
الخطابات واالتهامــات، والتي أدت 
إلــى انهيار العاقــات بين األحزاب 
التعددية  البنية  السياسية وتهديد 

لليمن والتي بدأت منذ 1990.
كما تتضمن العمــل على توحيد 
المعســكر  يتبنــاه  واٍع  خطــاب 
المناهــض للحوثييــن، وتوجيهــه 
السياســية،  المصالحــة  لخدمــة 
وتجاوز الخافات الداخلية، والتركيز 
علــى اإلعــام كجبهــة مهمــة في 

مواجهــة الحوثييــن، ال تقل 

في أهميتهــا عن الجبهــات القتال 
الميدانية.

حلول معيشية 
نجاح مشــاورات الريــاض يمكن 
لــه ان يتجســد حقيقــة واقعية من 
االقتصادي،  بالملف  االهتمام  خال 
وتقديــم حلول عمليــة، بدعم دول 
الخليج، النتشال األوضاع المعيشية 
فــي اليمن مــن حالتهــا المتردية، 
خاصة وأن مجلس التعاون الخليجي 

هو من يرعى ويتبنى المشاورات.
كمــا أن أيــة توافقات قــد تخرج 
بها المشــاورات، رغــم ترقبها من 
قبل المواطنيــن، إال أنها لن تمس 
شــئونهم اليومية كما هــو الملف 
المرتبط أساســا بحياة  المعيشــي 
البســطاء من اليمنييــن في عموم 
البــاد، المكتويــن بنيــران تراجع 
العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع 
الغذائية والوقود، وانعدام الخدمات 

العامة، توقف أو تأخر المرتبات.
فمــن الضــرورة بمــكان العناية 
وتخصيــص  المعيشــي،  بالوضــع 
نصيب األســد من المشاورات لهذا 
الصــدد، حتــى يلمــس المواطــن 
نجاح المشــاورات وجديتها في رفع 
المعاناة عن كاهل اليمنيين، ووقف 

أوزار الحرب التي طال أمدها.

هل سيلتقط اليمنيون فرصتهم األخيرة لترتيب صفوفهم في مواجهة مليشيات احلوثي؟هل سيلتقط اليمنيون فرصتهم األخيرة لترتيب صفوفهم في مواجهة مليشيات احلوثي؟
4

ما الذي قد يدفع القوى السياسية إلى 
تناسي خالفاتها وتجاوز صراعاتها؟ هل ستضيع هذه الفرصة كما ضاعت 

الفرص السابقة في الحوارات الماضية؟

كيف يمكن التوصل إلى ميثاق شرف إعالمي إليقاف 
التراشق داخل المعسكر المناهض للحوثيين؟

تقرير

حتليل لنقاشات ومآالت املشاورات اليمنية - اليمنية يف العاصمة السعودية الرياض..
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 استشــهد قائد الحزام األمني بالشــيخ 
عثمــان عقب تعرضــه إلطالق نــار صباح 

أمس الثالثاء.
وأصيــب قائد الحــزام األمني بالشــيخ 
عثمان كرم المشــرقي بجروح صباح أمس 
إثر إطالق نــار تعرض له لكنه توفي الحقا 

متأثرا بجراحه.
وبحســب مصدر أمنــي لصحيفة “عدن 
الغــد”، فــإن مســلحين على متن ســيارة 
أطلقوا النار على المشــرقي لحظة دخوله 
إلــى مقر عملــه في قيادة القطــاع األمني 

الثامن للحزام بالشيخ عثمان.
أطلقهــا  ناريــة  أعيــرة  وأصابــت 
المسلحون الذين كانوا على متن السيارة 
المشــرقي، ورد الجنود على مصدر إطالق 
النار دون أن تتوفر معلومات فيما إذا كان 
قد تم ضبط الجناة، ونقل المشرقي الحقا 
إلى مستشــفى خاص لتلقــي العالج لكنه 

توفي.

وقــال األطباء عبــر الهاتف لمحرر 
“عدن الغد” إن اإلصابة التي تعرض 
لها المشرقي متوســطة وأنه خضع 

للعالج وتوفي الحقا.
وشــارك اآلالف في تشييع جثمان 
الشهيد كرم المشرقي قائد القطاع 

الثامن بالشيخ عثمان.
الشــهيد  جثمــان  اآلالف  وشــيع 
المشــرقي إلى مقبــرة الرضوان في 
مديرية الشــيخ عثمــان عصر أمس 

الثالثاء.
وعبر الكثير مــن المواطنين عن 
أســفهم عما تعرض لــه القائد كرم 
المشرقي  أن  المشــرقي، موضحين 
كان لــه أثــر بين أوســاط المجتمع 

العدني.
وعمــل المشــرقي فــي القطــاع 
الثامن بمديرية الشــيخ عثمان على 

تأمين المديرية.
»ال توجد أجهزة دولة بعدن« 

وقــال رئيــس عمليــات الحــزام األمني 
السابق محمود السعيدي إن العمل األمني 

في عدن يتسم بالعشوائية.
وأكد السعيدي أن استشهاد قائد الحزام 
األمني بالشيخ عثمان كرم المشرقي وفي 
المربع األمنــي الذي يتولى حمايته يوضح 

حجم الخلل األمني الحاصل.

الســعيدي قــال “إن العمــل األمني 
معتمد على اإلمكانات الشخصية”.

وأضاف بالقــول: “األمن في الجنوب 
للمقومــات  مفتقــر  األمنــي  والعمــل 
الصحيحة. كــرم المشــرقي قائد قطاع 
الشــيخ استشــهد في مربعــه األمني 
الخلــل واضــح مــا فيش أجهــزة دولة 
متكاملة، شــغل عشــوائي معتمد على 
اإلمكانيــات الشــخصية فقــط وليس 
هنــاك منظومة أمنيــة متكاملة تكمل 

البعض”.
محامية تعلق على احلادثة 

وعلقت محامية وناشــطة حقوقية 
عدنية عــن الحادثــة األليمــة التي 
شــهدتها العاصمــة المؤقتــة عدن 
المتمثلة في استشــهاد قائد الحزام 
األمنــي فــي مديرية الشــيخ عثمان 

كرم المشرقي.
وقالت هُدى الصراري في تدوينة لها 
على موقع تويتر “اغتيال كرم المشرقي 
قائد الحزام األمني في مديرية الشــيخ 

عثمان بعدن يُعد جريمة”.

وأشارت الصراري إلى أن عدن تشهد 
جريمــة تلو األخرى وال كشــف للحقائق 
وال تتبــع للجنــاة وال تحقيــق العدالــة 

للضحايا وذويهم كأبسط حق لهم”.
قائلــة: “قضــاء  الصــراري  وأردفــت 
معطل ومؤسســات إنفاذ قانون عاجزة 

تماما”.
حتقق رؤية مفسرة أحالم مصرية 

وتحققــت رؤيــة أعلنــت عنها مفســرة 
أحــالم مصرية قبــل أيام وقالــت فيها إن 

اغتياالت جديدة لقيادات ستحدث.
وحذرت أسماء بدوي من وقوع تفجيرات 

تستهدف قيادات في عدن.
وكانــت بدوي قد حــذرت قبــل اغتيال 
القيــادي ثابت جواس من وقــوع عمليات 

االغتيال.
وكررت بــدوي تحذيرها لتحــدث الحقا 

واقعة اغتيال القيادي كرم المشرقي.
وال يعرف من هي أســماء بــدوي وفيما 
إذا كانت شــخصية حقيقية على الواقع أم 
أن هذا الحســاب على تويتر تديره جهات 

استخباراتية.

بحــث وزير الميــاه والبيئــة المهندس 
بالعاصمــة  أمــس،  الشــرجبي،  توفيــق 
المؤقتة عدن، مع مدير المشــروع الطارئ 
لتوفير الكهرباء فــي اليمن التابع لمكتب 
األمــم المتحــدة لخدمات المشــاريع زياد 
جابر، التدخالت المتعلقة بمشــاريع المياه 

في المناطق الريفية.
المشــروع  تفاصيــل  اللقــاء  وناقــش 
الذي ســيعمل على توفير الطاقة للمراكز 

الصحيــة والمــدارس وآبــار الميــاه فــي 
جميــع المناطق الريفية فــي اليمن، حيث 
سيستهدف المشــروع تأهيل عدد )250( 
بئــرا من اآلبار العاملة والصالحة للشــرب 
وتزويدها بالطاقة الشمســية لمســاعدة 
المواطنين على الحصول على مياه شــرب 

آمنة وبتكلفة إجمالية 20 مليون دوالر.
وأكــد زياد جابر ضرورة مشــاركة وزارة 
الميــاه والبيئة بإعداد الدراســات وكذلك 
التنســيق بيــن كادر الوزارة ومهندســين 
اآلبــار  توزيــع  عمليــة  فــي  المشــروع 
المســتهدفة علــى المناطق األكثــر فقرًا 

وتهميشًا.

استشهاد قائد قوات الحزام األمني بالشيخ عثمان في كمين مسلح

الشرجبي يبحث مع مكتب األمم المتحدة 
تنفيذ مشاريع مياه بـ20 مليون دوالر

اإلمداد الدوائي يزود صحة أبين وصيرة باألدوية والمستلزمات الطبية

مناقشة النزوالت الدعوية خالل رمضان لنزالء مصلحة السجون والتأهيل بسيئون

عدن )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

 بتوجيهــات مــن وزير الصحــة العامة 
والســكان الدكتور قاســم محمــد بحيبح 
رفــد البرنامــج الوطني لإلمــداد الدوائي 
بالعاصمــة المؤقتــة عدن امــس الثالثاء 
مكتــب الصحــة بمحافظــة أبيــن وصحة 
صيــرة بكمية من األدوية والمســتلزمات 

الطبية.
وأوضحــت الدكتورة ســعاد الميســري 
مديــر عــام البرنامــج الوطنــي لإلمــداد 
الدوائــي بأن البرنامــج زود مركزي العزل 
بزنجبــار ولــودر بأببــن بمــواد الحمايــة 
الطبيــة مقدمــة مــن منظمــة هيومــن 
آبيل.. فيما تسلم مكتب الصحة بمديرية 
صيرة بعدن كمية مــن األدوية المتنوعة 

ومعقمات ومواد حماية طبية.

 في إطــار االهتمــام الخــاص التــي توليه 
قيــادة مكتــب وزارة األوقاف واإلرشــاد بوادي 
حضرموت والصحراء بالجانب الوعظ واإلرشاد 
فــي المجتمــع المحلــي عقد بمكتــب األوقاف 
واإلرشاد بوادي حضرموت والصحراء بالمجمع 
الحكومي بمدينة ســيئون لقاء برئاســة مدير 
عــام مكتــب وزارة األوقــاف واإلرشــاد بوادي 
حضرمــوت والصحــراء الشــيخ محمــد فــواد 
بلفاس وضم مدير المصلحة العامة للســجون 
والتأهيــل بوادي حضرمــوت والصحراء العقيد 
عبده إبراهيم المري، وهدف اللقاء إلى مناقشة 
النزوالت الدعوية خالل الشهر الكريم باإلضافة 

إلى إقامة صالة التراويح للسجناء.
 وفــي مســتهل اللقاء رحــب المديــر العام 
بــوادي  واإلرشــاد  األوقــاف  وزارة  لمكتــب 
حضرموت والصحراء الشيخ محمد فؤاد بلفاس 
بمدير المصلحة العقيد المري، مشــيرا إلى أن 

المكتب يعطــي اهتماما خاصــا للمصلحة في 
الوعــظ واإلرشــاد للســجناء فــي كل الجوانب 
لإلسهام ليعود السجناء إلى المجتمع مؤهلين 
ومواطنين صالحين، مؤكدا أن إدارة بالمكتب 
لديها اهتمام بجانب الوعظ واإلرشــاد، مشيرا 
إلى أن المكتب سيظل يعطي مصلحة السجون 
اهتماما خاصا عبــر اإلدارة المختصة بالمكتب 
فــي كل األوقات والشــهر الكريــم خاصة من 
خالل التنسيق مع عدد من الدعاة والمرشدين 
واألئمــة للنــزول لمصلحــة الســجون لدعوة 
وإقامة صــالة التراويــح للســجناء.كما تم في 
اللقاء االســتماع من مدير المصلحة المري إلى 
شــرح مفصل عن أوضاع المصلحة والســجناء، 
كمــا تطرق إلى أهمية هــذه النزوالت الهادفة 
في جانب الوعظ واإلرشــاد والتوعية، لإلسهام 
في تأهيل السجناء، شــاكرا قيادة مكتب وزارة 
األوقاف واإلرشــاد بوادي حضرموت والصحراء 
علــى اهتمامها بجانــب الوعظ واإلرشــاد في 
المجتمع عامة والمصلحــة خاصة، متمنيا لهم 

التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

كــرم المهندس معيــن محمد الماس 
رئيس مجلس اإلدارة أمس المشــاركين 
بالــدورة التدريبيــة في مجــال “تصميم 
 Kobo االســتمارة اإللكترونية باستخدام
والتي ينفذها قسم التدريب والتأهيل في 
صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز 
الرئيسي بالعاصمة عدن وذلك بمناسبة 

اختتام المرحلة االولى من هذه الدورة.
وفي مستهل حفل التكريم بارك الماس 
للمشــاركين فــي الــدورة التي اســتمرت 
عشرة أيام بإكتســابهم المهارة والكفاءة 
االلكترونيــة  االســتمارات  تصميــم  فــي 
باســتخدام حزمة Kobo متمنيا لهم مزيد 

من التقدم.

ونــوه الماس للمشــاركين على ضرورة 
عكس مهاراتهم الجديدة المستفادة من 
هــذه الدورة فــي الواقع العملــي لتحقيق 

االستفادة القصوى من هذه الدورة.
وبــدوره اشــار المهندس عهد أشــفاق 
فــي  والتأهيــل  التدريــب  رئيــس قســم 
الصندوق “أن مخرجات هذه الدورة سترفع 

من قــدرات وكفاءة موظفي ومهندســي 
صنــدوق صيانــة الطــرق والعاملين في 
أقسام الدراسات واألشراف وضبط الجودة 
بشــكل ملموس وينعكس اثره في الواقع 

العملي لمهندسي الصندوق”.
مــن  االولــى  المرحلــة  “ان  واضــاف 
الــدورة التــي نفذتها المدربــة ريم علي 
صالح األرضي اســتمرت لمدة عشرة أيام 
بواقع عشــرين ســاعة تدريب استهدفت 
مهندســي قسم االشــراف والدراسات في 
الصنــدوق على ان يتــم تنفيــذ المرحلة 
الثانية خــالل الفترة القادمة الســتهداف 

بقية االقسام التابعة للصندوق “.
يذكر ان الــدورة ترتكز على عدة محاور 
االلكترونية  االســتمارات  منهــا تصميــم 
ونشر االســتبيانات والتعديل عليها وجمع 

البيانات.

بمديرية  المحليــة  الســلطة  تســلمت 
تريــم أمس الثالثاء مشــروع إعادة تأهيل 
ميــاه منطقــة  لمشــروع  الناقــل  الخــط 
الــردود بمديريــة تريــم الممــول ضمن 
مشــاريع المســاهمات المجتمعية لشركة 

بترومسيلة.
وبلغــت أطــوال الخط الناقــل أكثر من 

ثالثــة كيلومتر حيث شــملت أعمال إعادة 
تأهيل الخط استبدال الشــبكة المتهالك 
بشــبكة حديثة مــن مادة البولــي إثيلين 
تتوافق مع أحدث معايير نقل مياه الشرب.
وتكمــن أهمية المشــروع فــي ضمان 
انســيابية وتدفــق ميــاه الشــرب بصورة 
سلسة في التجمعات السكانية المستفيدة 
وحل إشــكالية ضعف إمــدادات المياه مع 

حلول فصل الصيف.
عــام  أميــن  بأعمــال  القائــم  وأعــرب 
المجلــس المحلــي بمديريــة تريــم األخ 

علــي صبيح عــن تقديــر قيادة الســلطة 
المحلية لتدخالت شــركة بترومســيلة في 
دعــم مشــاريع التنمية المحليــة وتلبيتها 
لالحتياجات الملحــة وذات االرتباط بحياة 

السكان المحليين.
تجدر اإلشــارة إلى أن المشروع يستفيد 
منــه أكثــر مــن عشــرة آالف نســمة في 
ستمائة وأربعين نقطة توزيع موزعين في 
قرى ربــوة آل ســلعان والمديمنة والياوي 
والضييقــة وبلعروق والحصــن وكودة آل 

شميل والمحاواة والشارقة والردود.

ڈضمن نشــاط مناظرات بصمــة إقامة 
مؤسســة بصمــة للتنمية والحقــوق بلحج 
المناظــرات العلنية لعدد مــن المتناظرين 
الذين تم تدريبهم في دورة المناظرة التي 

أقامتها المؤسسة.
وتعــد هذه المناظرة األولى في محافظة 
لحج والتي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب 

في المناظرة وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.
وأوضــح رئيس مؤسســة بصمــة للتنمية 
والحقــوق فارس قميح أن هــذه المناظرة تعد 
أول مناظــرة فــي محافظة لحج والتــي تبنتها 

مؤسسة بصمة للتنمية والحقوق بهدف تعزيز 
دور الشباب وتنمية قدراتهم.

واســتهدفت الــدورة عــددا مــن الشــباب 
الجامعيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني 

فــي محافظــة لحج.وكانت قضايــا المناظرات 
حول إشــراك الشــباب في عملية صنــع القرار 
ودور المنظمــات المحلية والدولية في الجانب 

اإلغاثي واإلنساني في اليمن.
وبلغ عدد المشــاركين في الدورة 20 شابا 
وشــابة من مديريتي الحوطــة وتبن محافظة 
لحــج، وبلغ عــدد المتناظريــن 12 متناظرا، 6 

متناظرين في كل قضية.
الجدير بالذكر أن مؤسســة بصمة للتنمية 
والحقــوق هي منظمــة مجتمع مدنــي محلية 
تأسست عام 2015 تعمل في الجانب الحقوقي 
والتنموي وترتكز أهدافها بشكل رئيسي على 
بناء قدرات الشــباب ومقرها الرئيسي محافظة 

لحج.

اختتام المرحلة االولى من دورة )Kobo( بصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن

االنتهاء من أعمال إعادة تأهيل الخط الناقل لمشروع مياه منطقة الردود في تريم

مؤسسة بصمة للتنمية تقيم أول مناظرة علنية في لحج

عدن )عدن الغد( خا�س:

ترمي )عدن الغد( خا�س:

حلج )عدن الغد( خا�س:



يوميــــة
    م�ستقلــــة

         جامعـــــة

No «2619»  Wednesday 30 Mar 20226 العــدد »2619«   الأربعاء 30  مار�س  2022 م
أخبار

حضــر إلى مقــر صحيفــة )عــدن الغد( 
المواطــن ســعيد علي عبدالــرب العقربي، 
شــاكيًا تعــرض أرضيته للبســط واالعتداء  

من قبل متنفذين في محافظة عدن.
وقــال العقربــي فــي معــرض شــكواه 
للصحيفــة، إن أرضيتــه الكائنة في منطقة 
جعولة بمديرية دارســعد تعرضت لالعتداء 
واالســتيالء عليها من قبل متنفذين وهم: 

قائد لواء راس عباس وآخرون، حد قوله.
وأشار العقربي إلى أن األرضية التي أقدم 

المذكــورون أعــاله علــى 
االســتيالء عليها هي ملك 
وأوراق  وثائــق  ولديــه  له 
أقوالــه..  صحــة  تُثبــت 
المتنفذيــن  أن  موضحــًا 
قاموا بالبنــاء في األرضية 
وتكسير شبكة الري وجرف 
النباتــات وتغييــر معالــم 
الســالح  بقــوة  األرض 

وبحماية قوة أمنية.
وبيــن العقربــي أن األرضيــة المُعتدى 
عليها هــي ملكه وقــد ورثها أبــًا عن جد، 
حيث إنها تحتوي عددًا من اآلبار واألشــجار 

وشــبكات الري.. مناشدًا 
اللــواء الركــن عيدروس 
قاســم الزبيدي ومحافظ 
حامــد  أحمــد  عــدن 
األمــن  ومديــر  لملــس 
اللواء المطهر الشــعيبي 
وقائد القــوات البرية أبو 
طاهر واألجهــزة األمنية 
الواقعة  هــذه  في  النظر 
بالتدخل إلنصافه وإخراج 
المتنفذيــن بأســرع وقت ممكــن وتنفيذ 
محاضــر اإلزالــة الصــادرة له مــن مكتب 

األشغال مديرية دارسعد.

ناشــد أهالــي عزلــة حبيــل المســجد 
بمديرية الوضيع قيادة الســلطة المحلية 
بمحافظــة أبين ممثلــًة باللــواء أبوبكر 
وقيــادة  المحافظــة،  محافــظ  حســين 
السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بناصر 
احمد سُمّن مدير عام المديرية، وقيادة 
بالمحافظة  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
سرعة اســتكمال ربط شــبكة المياه في 

قراهم وإيصالها لجميع المنازل.
وتشــهد مديرية الوضيع هــذه األيام 
عمال مســتمرا من قبل السلطات المحلية 
خصوصًا في مجال مشــاريع المياه والتي 
من أهمها مشــروع مياه امصرة الوضيع، 
ومشــروع مياه الســواد آل امارم الوضيع 
الذي يجري العمل فيه حاليًا، والذي يعول 
عليه المواطنون كثيــرًا خصوصًا في ظل 
هذه الظروف الحالية التي تعيشها البالد 
ومــا تشــهده من غــالء فاحش ألســعار 
صهاريــج المياه التي وصلــت إلى حوالي 

20 ألف ريــال للصهريج الواحد، خصوصّا 
مع أزمــة انقطــاع المرتبــات التي تدخل 

شهرها الحادي عشر.
الجدير بالذكر أن الصندوق االجتماعي 
للتنميــة قد قــام بعمل شــبكات داخلية 
للمياه، قبــل حوالي ثالث ســنوات لهذه 
المناطــق، لكــن لســبب مجهــول توقف 
لمنــازل  وإيصالهــا  فــي مدهــا  العمــل 
المواطنين، بــل وأصبحت حفرياتها حجر 
عثــرة لمرورهم فــي كثير مــن المناطق 

المستهدفة.

باشــرت الفــرق الفنية يــوم أمس 
عملية ازالــة الحفائر من الخط الرابط 
بيــن العلــم ودوفــس فــي محافظــة 
أبيــن بتمويل صنــدوق صيانة الطرق 
والجســور المركز الرئيســي-العاصمة 
عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق.

ويأتي هــذا ترجمة إلســتراتيجيات 
القيــادة السياســية ممثلــة بفخامــة 

رئيــس  هــادي  منصــور  عبدربــه  المشــير 
الجمهوريــة، وتنفيذا لتوجيهــات وتوجهات 
دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور معيــن عبد 

الملــك وبناء على رؤية قيادة وزارة االشــغال 
العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع 
بن يمين وإشــراف المهنــدس معين محمد 
الماس رئيس مجلــس إدارة صندوق صيانة 

الطرق وبمتابعة محافظ محافظة أبين 
اللواء أبوبكر حسين سالم.

بالمنشــار  قطــع  الحملــة  وبــدأت 
لجميع الحفريــات والمناطق المتهالكة 
من اإلســفلت تجنبًا للحوادث بالشــارع 

المؤدي نحو دوفس.
وستســهم ازالة الحفائر من تخفيف 
الحوادث المرورية بالخط الدولي الذي 
يربط العاصمة عدن ببقية المحافظات 

الشرقية.
يذكــر أن عملية ازالــة الحفائر يأتي 
بالتزامــن مــع حملة أخرى بنفــس الخط في 
ازاحــة الرمــال ابتــداءًا مــن جولــة المجاري 
بمديريــة خورمكســر إلى دوفس فــي ابين 

والدائري أبين.

دشــن وزير الصحــة العامة والســكان 
الدكتــور قاســم محمد بحيبــح بالعاصمة 
المؤقتــة عدن أمس الثالثــاء حملة توزيع 
الناموسيات المشبعة التي ينفذها البرنامج 
الوطنــي لمكافحــة المالريــا بالتعاون مع 
منظمــة الصحة العالمية وبدعم من مركز 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وفي التدشــين الــذي انطلق من مخيم 
للنازحيــن والالجئيــن في خورمكســر أكد 

الدكتور بحيبح أهمية المشاركة القطاعية 
للجهــات ذات العالقــة فــي القضــاء على 
األوبئــة التي تشــكل مشــكلة كبــرى في 

البالد.
مشــيدا بالدعــم المقــدم مــن مركــز 
الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ومنظمــة الصحــة العالمية في اإلســهام 
المختلفة  الوبائيــة  األمــراض  بمكافحــة 

كالمالريا والضنك والشوجوجونيا.
من جانبه أشــاد ممثــل منظمة الصحة 
العالميــة لدى بالدنا الدكتور أدهم رشــاد 
بالدور الذي تضطلــع به وزارة الصحة في 

عــدد من البرامج الصحيــة ومنها مكافحة 
المالريا التي شهدت خالل الستة األسابيع 

الماضية انخفاضا فيها يصل إلى 50 ٪.
الوطنــي  البرنامــج  عــام  مديــر  وكان 
لمكافحــة المالريا بــوزارة الصحة الدكتور 
ياسر عبداهلل باهشم قد أعلن أن البرنامج 
 57 توزيــع  يســتهدف  أمــس  المدشــن 
ألفــا و928 ناموســية لـ115 ألفــا و855 

مستهدفا في سبع محافظات.
الفتًا إلى أن الحملة في نسختها الثانية 
ستستمر ســتة أيام يشارك فيها 64 فريقا 

يضم أكثر من 280 كادرا صحيا.

برعاية محافظ عدن أحمد حامد لملس 
افتتح مكتــب التربيــة والتعليم في عدن 
ممثال بشــعبة المناهــج والتوجيه - إدارة 
الوســائل التعليمية، صباح أمس الثالثاء، 
المختبر المدرسي المركزي بحضور مدير 
عــام مكتــب التربيــة والتعليــم الدكتور 

محمد عبدالرقيب عبدالرحمن الرقيبي.
وفي االفتتــاح صرح مدير عــام مكتب 
التربيــة والتعليم في عدن الدكتور محمد 
عبدالرقيب الرقيبي قائــال: “كان المختبر 
العلمــي المركــزي مجــرد فكــرة تــدور 

اآلراء حولهــا حتى تحولت خــالل الفترات 
الماضيــة إلى حلم وطمــوح، وبعد جهود 
جبارة لتحقق هذا الحلم والمشروع وتحول 
إلى حقيقة ملموسة حينما توفرت اإلرادة 
واإليمان العميق بأهمية مثل هذا الصرح 
العلمي حيث ال يمكن مواكبة مستجدات 
العلوم في عالمنا المعاصر بدون مثل هذا 
المختبرات والوسائل والتقنيات الحديثة”.
وثمــن الرقيبي في كلمتــه الدور الذي 
قامــت به إدارة الوســائل والتقنيات وكل 
من أسهم وبفعالية في إخراج هذا اإلنجاز 

إلى النور.
ومن جانبهــا قالت ليلــى عبده محمد 
فرحان مديــر إدارة الوســائل والتقنيات: 

“إننا في إدارة الوســائل والتقنيات نحاول 
اإلسهام بالجهود الفاعلة إلحداث التغيير 
والتطوير في الميدان لالرتقاء بمســتوى 
مخرجات التعليم نحو األفضل ومن خالل 
تفعيــل معنيات التعلم وتطويرها، ســعيا 
إليجاد بيئة تعليم فاعل ونشــط وتتوالى 

اإلنجازات”.
المدرســي  المختبــر  افتتــاح  حضــر 
المركــزي مدير عــام الوســائل التقنيات 
عصــام ســعدان ومديــر عــام مديريــة 
المعال عبدالرحيم الجــاوي ومدراء إدارات 
التربيــة والتعليم فــي مديريات محافظة 
عــدن ورؤســاء األقســام فــي المحافظة 

والمديريات.

قدمــت أســرة “أحمــد داود مســاوى” 
النازحــة إلى مديريــة الخوخــة بالحديدة 
مناشــدة لتوفيــر منــزل لها إثر اشــتعال 
النيران يوم أمس بمنزلها الكائن في أحد 

أرياف مديرية الخوخة.
وأدى الحريــق إلــى إصابــة أحمد داود 

واحتــراق  فــي ســاقه،  بجــروح  مســاوى 
أم  المنزلية.وناشــدة  أغراضهــم  كافــة 
أحمد الســلطة المحلية فــي الخوخة وكل 
منظمات المجتمع المدني وجميع فاعلين 
الخيــر النظــر إليجــاد مــأوى ألنقاضهم.

ولجأت أســرة أحمد داود مساوى إلى أحد 
أرياف مديريــة الخوخة قادمة من مديرية 

حيس الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أكــد الناطق الرســمي لكهربــاء عدن 
نــوار أبكر أنــه بدخــول محطــة الرئيس 
بترومســيلة بتوربينهــا 100 ميجــا وات 
صباح أمس األول أســهم باستقرار الجهد 

الكهربائي.
وأشــار إلى أن هناك جهودا تبذل حاليًا 
فــي تحويل محطــة بترومســيلة كمحطة 
مركزيــة تســهم فــي إعــادة المنظومة 
للخدمــة في حال ال قــدر اهلل تعرضت ألي 

خلل.
وفيما يتعلق بالطاقــة المؤجرة، أضاف 
أبكــر بأنه قــد تــم التوصل إلــى حل مع 
ثالثــة من مالك الطاقــة المؤجرة لعملية 
االستمرار بالتشغيل.. أما بالنسبة لمحطة 
باجــرش والتي تمتلــك 30 ميجا وات من 
المؤجر حدثت إشــكالية معه من حيث إنه 
لم يتم صرف مســتحقاته وأبلغ عن خروج 

طاقته المؤجرة أمس.

ويواصل قائاًل: “طبعا خروج 30 ميجا لن 
يؤثــر على المنظومة بشــكل كبير، وذلك 
بســبب أن األحمال ســتنخفض مع دخول 
التوربيــن بقــدرة المائــة ميجــا للخدمة، 
وبهذا فــإن اســتقرار التوليد يــؤدي إلى 

انخفاض األحمال تدريجيًا”.
واختتم تصريحه حول برنامج التشغيل 
للتيار خــالل األيام القادمة بأنه ســيكون 
كالتالي: أربع ساعات تشغيل فيما االنطفاء 
فستكون ثالث ســاعات.. أما بعد منتصف 
الليل ستنخفض ساعات االنطفاء بالمقابل 
وســينعكس ذلــك بزيادة ارتفاع ســاعات 
التشــغيل نتيجة تخفيف األحمال والضغط 

على الشبكة الكهربائية.
ومع بدء تشغيل توربين 1 أمس تجري 
حاليا األعمال الحثيثة من قبل المهندسين 
لتجهيز وتشغيل التوربين 2 بقدرة توليد 
110 ميجــا وات، لكــن ســيتم دخوله إلى 
المنظومــة العامة حال االنتهاء من أعمال 
مشروع تصريف الطاقة التي يجري العمل 

بها اآلن.

قام صبــاح أمس الثالثــاء رئيس محكمة 
االســتئناف بمحافظة أبيــن القاضي/ قيصر 
العيدروس ومعه مدير عام محكمة االستئناف 
أ/ عبــد الواســع باهرمــز، بزيــارة لمحكمة 
جعار االبتدائية، وذلك لالطالع على ســير العمل القضائــي والترتيبات من خالل اإلجازة 

القضائية لشــهر رمضان المبارك، حيث كان 
في اســتقباله القاضي/ ناجــي محمد اليهري 
رئيــس محكمــة جعــار االبتدائيــة والقضاة 

المساعدون والموظفون في المحكمة.
هذا وقد كرس اللقاء لمناقشــة الصعوبات 
التــي تعتــرض العمــل القضائــي والمطالب 
الحقوقيــة التــي تطلبها المحكمــة والقضاة 
والعاملين فيها من قيادة الســلطة القضائية 
ووزارة العدل، حيــث أوضح فضيلته في اللقاء 
بأنــه يعمل بــكل جهده من خــالل المتابعة 

والتواصــل مع قيادة وزارة العدل ممثلة بوزير العــدل القاضي/ بدر العارضة، على توفير 
أهم المطالب المتعلقة بالعمل القضائي في محكمة جعار و المحاكم االبتدائية.

وتــم التطــرق في اللقاء إلــى ترتيب العمل القضائــي خالل اإلجازة القضائية لشــهر 
رمضــان المبارك وتحديد العدد الكافي من الموظفيــن المناوبين مع القضاة المكلفين 

بالمناوبة للنظر في الطلبات المستعجلة المحددة قانونًا.

مالك أرض بعدن يشكو تعرض أرضيته للبسط من قبل متنفذين

أهالي حبيل المسجد بالوضيع يناشدون السلطات المحلية سرعة ربط منازلهم بشبكة المياه

بتمويل صندوق صيانة الطرق.. فرق فنية تبدأ بإزالة الحفريات من العلم إلى دوفس في أبين

وزير الصحة يدشن توزيع الناموسيات الواقية من البعوض لمخيمات النازحين

 مكتب التربية والتعليم بعدن يفتتح المختبر المدرسي المركزي

أسرة من الخوخة تناشد تأمين سكن لها بعد احتراق منزلها

اجتماع يضم باسليم ووفد مكتب األمم 
المتحدة لخدمة المشاريع )UNOPS( بعدن

ناطق مؤسسة كهرباء عدن: جهود تبذل لتحويل محطة الرئيس إلى مركزية

رئيس محكمة االستئناف بأبين يطلع على سير العمل بمحكمة جعار

عدن )عدن الغد( خا�س:

الو�سيع )عدن الغد( خا�س:

اأبني )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

اخلوخة )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( جهاد حم�سن:      

اأبني )عدن الغد( �سالح املرق�سي:

اجتمع المدير العام التنفيذي للمؤسسة 
العامة لمطابــع الكتاب المدرســي وكيل 
وزارة التربيــة والتعليم لقطاع المشــاريع 
والتجهيزات الدكتور محمد عمر باســليم 
مــع وفــد مكتب األمــم المتحــدة لخدمة 

.)UNOPS( المشاريع يونبس
وخــالل االجتماع طــرح المهندس زياد 
جابــر مديــر مشــروع الكهربــاء الطارئة 
والدكتــور خلدون ســالم صالح مستشــار 
البرامــج فــي اليونبــس مالحظاتهم على 
المشــروع الســابق وتحديد أسس ترشيح 
المــدارس المختــارة لتزويدهــا بوحدات 

طاقة شمسية ضمن البرنامج الجديد.
وتحــدث الحاضــرون باالجتمــاع عــن 
المشــروع الجديد لتركيب وحــدات طاقة 
شمســية بمــدارس مختلفة الــذي يموله 

البنك الدولي في مختلف المحافظات.
وبين الفريق الهندسي لـUNOPS في 
عــدن إلى مالحظاتهم الفنيــة وتأكيدهم 
علــى االهتمــام بصيانــة ما تــم توريده 

وتركيبه ضمن المشروع السابق.
بدوره أكد وكيل القطاع قطاع المشاريع 
التربيــة والتعليــم  والتجهيــزات بــوزارة 
الدكتــور محمد باســليم أهمية اســتمرار 
وتوفيــر منظومــات الطاقــات الشمســية 
للمــدارس لكي يضمــن اســتمرار عملية 

التعليمية.

عدن )عدن الغد( خا�س:
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وعــدن  عامــة  اليمــن   تلقــى 
خاصة خبــر وفاة عميــد الصحافة 
والصحفييــن فــي اليمــن، والذي 
صــدم الكثيريــن علــى الرغم من 
معرفتنــا المســبقة بمعاناتــه مع 
المــرض، إال أنــه كان لرحيله وقع 
كبير فــي الوســط اإلعالمي، وقد 
تفاعل الكثيرون مع الخبر، وأعربوا 
عن بالــغ حزنهم من خالل العديد 

من المنشورات والتغريدات.
وغيــب الموت فجر أمس الثالثاء 
اليمنيين، نجيب  الصحفيين  عميد 
اليابلي، في العاصمة عدن عن 76 
عاما بعــد معاناة طويلة مع مرض 

السرطان.
مــن  غفيــرة  جمــوع  وشــيعت 
المواطنين جثمــان الفقيد اليابلي 
إلــى مقبــرة الرحمن فــي مديرية 

المنصورة بالعاصمة عدن، بحضور 
شخصيات اجتماعية بارزة.

والكاتــب األديب نجيــب يابلي، 
صاحــب المقــاالت التــي تالمس 
قضايا معاناة الناس بكل شــجاعة 
وفصاحة، الذي أحبَّ عدن وأحبته, 
ويعتبر األســتاذ “اليابلي” أحد أهم 
الكتاب والنشــطاء السياسيين في 
الجنوب، وعرف للعامة عبر كتاباته 
الشــهيرة فــي الصحــف اليمنيــة 
والمواقــع اإلخباريــة األهليــة في 

اليمن.

اليابلي الصحفي واملعلم
الكتــاب  أحــد  اليابلــي  ويعــد 
رواد  ومــن  عــدن  فــي  البارزيــن 
»األيــام«  صحيفــة  ومؤسســي 
األهلية في المدينة, وله مشاركات 
صحفية فــي العديد مــن الصحف 

اليمنية.
الصحفــي  عملــه  أدى  حيــث 
بإخالص من خالل حياته المهنية 
والتــي عمل مــن خاللها في مجال 
الصحافــة واإلعــالم، وقــد كان له 
األثــر األكبر في مســيرة الصحافة 

بشكل عام في اليمن.
ويشار إلى أن نجيب اليابلي من 
مواليــد 5 فبراير 1946 في مدينة 
الشــيخ عثمان عــدن وامتد عمره 

الصحفي قرابة 42 عامًا.
وفي أكتوبــر 1963م بدأ يابلي 
حياتــه العمليــة ملتحقــا بســلك 

التعليــم كمــدرس فــي امتــداد 
لمســيرة أســرته التعليمية حيث 
كان والــده مــن أبــرز المعلمين 
فــي عدن. كمــا عمــل يابلي، في 
السفارة التشــيكية من العام 74 
إلى 77، وفــي الســفارة الكوبية 
مــن 77 إلــى 81، ومــن ثــم في 
الســفارة الباكستانية من 80 إلى 
نهاية 91، ومن ثــم دخل الغرفة 

خاتمــة  يمثــل   .1992 التجاريــة 
مســيرته المهنية بعنــوان “رجال 
فــي ذاكــرة التاريــخ”, كان نجيب 
يابلــي يســعى إلى طباعــة مؤلف 
عمل عليه طويال، وثق لشخصيات 
يمنية مرموقة، لكنه “لم يجد حتى 

اللحظة من يتكفل بطباعته”.
الدراسات  مدير  وشــغل منصب 
والبحــوث في الغرفــة التجارية في 

اليمن.
الذين  للمثقفيــن  أنشــأ ملتقى 
مالوا ألفكاره وتشربوا من مبادئه، 

من خــالل تفاعلــه مــع المنصات 
التلفزيونية.

 
حياته املهنية

عــاش الكاتب الصحفــي نجيب 
اليابلــي حياته المهنية بين طيات 
الــورق في مجــال الصحافة، والتي 
قضى من خاللها حياته بين الخبر 

والخبر وبين الحــق والبحث عنه، 
فــي بــالد اليمن التــي تعتبر من 
ضمــن البــالد الســاخنة والثرية 

باألحداث السياسية الصعبة.
 

نقابة الصحفيني تنعى
نعت نقابة الصحفيين اليمنيين 
الكاتب الصحفي المخضرم نجيب 
اليابلي الذي انتقل إلى رحمة اهلل 

بعد معاناة مع المرض.
الرحيل الحزين خســرت  وبهذا 
الصحافة اليمنية أحد أشهر كتاب 
المرموقيــن،  الصحافــي  المقــال 

والمثقفين البارزين.
الرشيق  بقلمه  الفقيد  وأشــتهر 
وعرضه السلس البسيط والمؤثر، 
وكتاباته الشــيقة عن مدينة عدن 

ومدنيتها وتاريخها.
ومؤثرة  رصينة  كتابات  وللفقيد 
في صحف األيــام، التجمع، النداء، 
الشارع، الشورى، األولى، صم بم، 

األمناء، عدن الغد، 14 أكتوبر.
والفقيد من مواليد مدينة عدن 
عــام 1946م، وعمل في التدريس 

والمجال الصحافي.
وأهتــم الفقيد فــي مجال االدب 
مــن  العديــد  وقــدم  والثقافــة 
الكتابــات المميــزة، كمــا شــغل 
منصب مدير الدراســات و البحوث 

في الغرفة التجارية في عدن.
اليمنييــن  الصحفييــن  نقابــة 
علــى نفــس الســياق قــال محمد 
قاســم نعمان رئيس مركز اليمن 
لدراســات حقــوق اإلنســان كلمة 
بهذا المصــاب الجلل وتحدث عن 
أبرز إسهامات الفقيد نجيب يابلي 
فــي دعم حريــة الصحافــة وحرية 
الــرأي والتعبير مــن خالل صحيفة 
الصحــف  مــن  والعديــد  األيــام 

العدنية واليمنية والعربية.
كمــا تنــاول نعمان إســهامات 
وأدوار الفقيــد نجيــب يابلــي في 
مســار العمل الوطني أثناء مرحلة 
االستعمار والتواجد البريطاني في 
عــدن والجنوب عمومــًا، وتواصل 
إســهاماته الوطنيــة فــي مختلف 
مراحلهــا رافعًا صوتــه ضد القمع 
واإلرهــاب وتكميم األفــواه وحق 
النــاس بالحرية والكرامة والتعبير 
والممارســات  الظواهــر  ونقــد 
الخاطئــة والســلبية، إضافــة إلى 
المــرأة  لــدور  وإســناده  دعمــة 
المجتمــع  ومنظمــات  والشــباب 
باســتمرار  وتأكيــده  المدنــي 
على حــق ممارســة الديمقراطية 
لضمان صيانة كل هــذه الحقوق 

واإلسهامات.
مؤكدًا أن وفاة الفقيد الصحفي 
البارز نجيب يابلي خســارة لمسار 
دور الصحافة الحرة والديمقراطية 
ودور الكلمة المناضلة والمكافحة 
مــن أجــل حيــاة إنســانية حــرة 
وكريمة لليمنيين في عدن خاصة 

وفي عموم اليمن.
 

محافظ عدن: وفاة اليابلي خسارة
بدوره بعث أمحافظ العاصمة 
عــدن حمد حامد لملــس برقية 
عزاء ومواســاة في وفاة الكاتب 
المخضــرم  العدنــي  الصحفــي 

المناضل نجيب محمد أحمد يابلي, 
حيــث عبّــر المحافــظ لملس في 
برقيته عن خالص تعازيه إلى أبناء 
الفقيــد وإخوانــه، وأفراد أســرته، 
واإلعالمــي،  الصحفــي  والوســط 

العاصمــة  وأبنــاء 
كافة،  والجنــوب  عدن 
ومشــاطرتهم األحزان 

بهذا المصاب األليم.
المحافــظ  وعــدد 
لملــس فــي برقيتــه، 
مآثر الفقيد، وســجاياه 
النضاليــة  وأدواره 
بــالط  فــي  الخالــدة 
الجاللــة،  صاحبــة 
العاصمــة  أن  مؤكــدا 
خســرا  والجنوب  عدن 
برحيلــه ركنــا متينــا، 
وعََلما، وفارســا نبيال، 
نــذر  نــور،  ومشــعل 

نفســه للدفاع عن مدينته وأهلها 
وقضيته  وأحبــوه،  أحبهــم  الذين 
الوطنية الجنوبية، وأقض مضاجع 
الفســاد، والفاســدين، فهو سالح 

يهابه الطغاة والمتغطرسون.

7
تقرير خاص

البــن  بزراعــة  المزارعــون  بــدأ   -
واالســتغناء عن شــجرة القات في بعض 
المناطق، وفي بعضها اآلخر تزرع شجرة 
البن إلى جانب شــجرة القات، وهذا بحد 

جنيب يابلي أحد أهم الكتاب 
والنشطاء السياسيني يف اجلنوب

إسهامات اليابلي وأدواره يف 
مسار العمل الوطني أثناء 

االستعمار البريطاني

اإعداد/ د. اخل�سر عبداهلل:

فارس الصحافة اليمنية الكاتب الصحفي نجيب اليابلي يترجل
يوميــــة

    م�ستقلــــة
         جامعـــــة
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حضــر إلى مقــر صحيفــة )عــدن الغد( 
المواطــن ســعيد علي عبدالــرب العقربي، 
شــاكيًا تعــرض أرضيته للبســط واالعتداء  

من قبل متنفذين في محافظة عدن.
وقــال العقربــي فــي معــرض شــكواه 
للصحيفــة، إن أرضيتــه الكائنة في منطقة 
جعولة بمديرية دارســعد تعرضت لالعتداء 
واالســتيالء عليها من قبل متنفذين وهم: 

قائد لواء راس عباس وآخرون، حد قوله.
وأشار العقربي إلى أن األرضية التي أقدم 

المذكــورون أعــاله علــى 
االســتيالء عليها هي ملك 
وأوراق  وثائــق  ولديــه  له 
أقوالــه..  صحــة  تُثبــت 
المتنفذيــن  أن  موضحــًا 
قاموا بالبنــاء في األرضية 
وتكسير شبكة الري وجرف 
النباتــات وتغييــر معالــم 
الســالح  بقــوة  األرض 

وبحماية قوة أمنية.
وبيــن العقربــي أن األرضيــة المُعتدى 
عليها هــي ملكه وقــد ورثها أبــًا عن جد، 
حيث إنها تحتوي عددًا من اآلبار واألشــجار 

وشــبكات الري.. مناشدًا 
اللــواء الركــن عيدروس 
قاســم الزبيدي ومحافظ 
حامــد  أحمــد  عــدن 
األمــن  ومديــر  لملــس 
اللواء المطهر الشــعيبي 
وقائد القــوات البرية أبو 
طاهر واألجهــزة األمنية 
الواقعة  هــذه  في  النظر 
بالتدخل إلنصافه وإخراج 
المتنفذيــن بأســرع وقت ممكــن وتنفيذ 
محاضــر اإلزالــة الصــادرة له مــن مكتب 

األشغال مديرية دارسعد.

ناشــد أهالــي عزلــة حبيــل المســجد 
بمديرية الوضيع قيادة الســلطة المحلية 
بمحافظــة أبين ممثلــًة باللــواء أبوبكر 
وقيــادة  المحافظــة،  محافــظ  حســين 
السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بناصر 
احمد سُمّن مدير عام المديرية، وقيادة 
بالمحافظة  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
سرعة اســتكمال ربط شــبكة المياه في 

قراهم وإيصالها لجميع المنازل.
وتشــهد مديرية الوضيع هــذه األيام 
عمال مســتمرا من قبل السلطات المحلية 
خصوصًا في مجال مشــاريع المياه والتي 
من أهمها مشــروع مياه امصرة الوضيع، 
ومشــروع مياه الســواد آل امارم الوضيع 
الذي يجري العمل فيه حاليًا، والذي يعول 
عليه المواطنون كثيــرًا خصوصًا في ظل 
هذه الظروف الحالية التي تعيشها البالد 
ومــا تشــهده من غــالء فاحش ألســعار 
صهاريــج المياه التي وصلــت إلى حوالي 

20 ألف ريــال للصهريج الواحد، خصوصّا 
مع أزمــة انقطــاع المرتبــات التي تدخل 

شهرها الحادي عشر.
الجدير بالذكر أن الصندوق االجتماعي 
للتنميــة قد قــام بعمل شــبكات داخلية 
للمياه، قبــل حوالي ثالث ســنوات لهذه 
المناطــق، لكــن لســبب مجهــول توقف 
لمنــازل  وإيصالهــا  فــي مدهــا  العمــل 
المواطنين، بــل وأصبحت حفرياتها حجر 
عثــرة لمرورهم فــي كثير مــن المناطق 

المستهدفة.

باشــرت الفــرق الفنية يــوم أمس 
عملية ازالــة الحفائر من الخط الرابط 
بيــن العلــم ودوفــس فــي محافظــة 
أبيــن بتمويل صنــدوق صيانة الطرق 
والجســور المركز الرئيســي-العاصمة 
عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق.

ويأتي هــذا ترجمة إلســتراتيجيات 
القيــادة السياســية ممثلــة بفخامــة 

رئيــس  هــادي  منصــور  عبدربــه  المشــير 
الجمهوريــة، وتنفيذا لتوجيهــات وتوجهات 
دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور معيــن عبد 

الملــك وبناء على رؤية قيادة وزارة االشــغال 
العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع 
بن يمين وإشــراف المهنــدس معين محمد 
الماس رئيس مجلــس إدارة صندوق صيانة 

الطرق وبمتابعة محافظ محافظة أبين 
اللواء أبوبكر حسين سالم.

بالمنشــار  قطــع  الحملــة  وبــدأت 
لجميع الحفريــات والمناطق المتهالكة 
من اإلســفلت تجنبًا للحوادث بالشــارع 

المؤدي نحو دوفس.
وستســهم ازالة الحفائر من تخفيف 
الحوادث المرورية بالخط الدولي الذي 
يربط العاصمة عدن ببقية المحافظات 

الشرقية.
يذكــر أن عملية ازالــة الحفائر يأتي 
بالتزامــن مــع حملة أخرى بنفــس الخط في 
ازاحــة الرمــال ابتــداءًا مــن جولــة المجاري 
بمديريــة خورمكســر إلى دوفس فــي ابين 

والدائري أبين.

دشــن وزير الصحــة العامة والســكان 
الدكتــور قاســم محمد بحيبــح بالعاصمة 
المؤقتــة عدن أمس الثالثــاء حملة توزيع 
الناموسيات المشبعة التي ينفذها البرنامج 
الوطنــي لمكافحــة المالريــا بالتعاون مع 
منظمــة الصحة العالمية وبدعم من مركز 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وفي التدشــين الــذي انطلق من مخيم 
للنازحيــن والالجئيــن في خورمكســر أكد 

الدكتور بحيبح أهمية المشاركة القطاعية 
للجهــات ذات العالقــة فــي القضــاء على 
األوبئــة التي تشــكل مشــكلة كبــرى في 

البالد.
مشــيدا بالدعــم المقــدم مــن مركــز 
الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ومنظمــة الصحــة العالمية في اإلســهام 
المختلفة  الوبائيــة  األمــراض  بمكافحــة 

كالمالريا والضنك والشوجوجونيا.
من جانبه أشــاد ممثــل منظمة الصحة 
العالميــة لدى بالدنا الدكتور أدهم رشــاد 
بالدور الذي تضطلــع به وزارة الصحة في 

عــدد من البرامج الصحيــة ومنها مكافحة 
المالريا التي شهدت خالل الستة األسابيع 

الماضية انخفاضا فيها يصل إلى 50 ٪.
الوطنــي  البرنامــج  عــام  مديــر  وكان 
لمكافحــة المالريا بــوزارة الصحة الدكتور 
ياسر عبداهلل باهشم قد أعلن أن البرنامج 
 57 توزيــع  يســتهدف  أمــس  المدشــن 
ألفــا و928 ناموســية لـ115 ألفــا و855 

مستهدفا في سبع محافظات.
الفتًا إلى أن الحملة في نسختها الثانية 
ستستمر ســتة أيام يشارك فيها 64 فريقا 

يضم أكثر من 280 كادرا صحيا.

برعاية محافظ عدن أحمد حامد لملس 
افتتح مكتــب التربيــة والتعليم في عدن 
ممثال بشــعبة المناهــج والتوجيه - إدارة 
الوســائل التعليمية، صباح أمس الثالثاء، 
المختبر المدرسي المركزي بحضور مدير 
عــام مكتــب التربيــة والتعليــم الدكتور 

محمد عبدالرقيب عبدالرحمن الرقيبي.
وفي االفتتــاح صرح مدير عــام مكتب 
التربيــة والتعليم في عدن الدكتور محمد 
عبدالرقيب الرقيبي قائــال: “كان المختبر 
العلمــي المركــزي مجــرد فكــرة تــدور 

اآلراء حولهــا حتى تحولت خــالل الفترات 
الماضيــة إلى حلم وطمــوح، وبعد جهود 
جبارة لتحقق هذا الحلم والمشروع وتحول 
إلى حقيقة ملموسة حينما توفرت اإلرادة 
واإليمان العميق بأهمية مثل هذا الصرح 
العلمي حيث ال يمكن مواكبة مستجدات 
العلوم في عالمنا المعاصر بدون مثل هذا 
المختبرات والوسائل والتقنيات الحديثة”.
وثمــن الرقيبي في كلمتــه الدور الذي 
قامــت به إدارة الوســائل والتقنيات وكل 
من أسهم وبفعالية في إخراج هذا اإلنجاز 

إلى النور.
ومن جانبهــا قالت ليلــى عبده محمد 
فرحان مديــر إدارة الوســائل والتقنيات: 

“إننا في إدارة الوســائل والتقنيات نحاول 
اإلسهام بالجهود الفاعلة إلحداث التغيير 
والتطوير في الميدان لالرتقاء بمســتوى 
مخرجات التعليم نحو األفضل ومن خالل 
تفعيــل معنيات التعلم وتطويرها، ســعيا 
إليجاد بيئة تعليم فاعل ونشــط وتتوالى 

اإلنجازات”.
المدرســي  المختبــر  افتتــاح  حضــر 
المركــزي مدير عــام الوســائل التقنيات 
عصــام ســعدان ومديــر عــام مديريــة 
المعال عبدالرحيم الجــاوي ومدراء إدارات 
التربيــة والتعليم فــي مديريات محافظة 
عــدن ورؤســاء األقســام فــي المحافظة 

والمديريات.

قدمــت أســرة “أحمــد داود مســاوى” 
النازحــة إلى مديريــة الخوخــة بالحديدة 
مناشــدة لتوفيــر منــزل لها إثر اشــتعال 
النيران يوم أمس بمنزلها الكائن في أحد 

أرياف مديرية الخوخة.
وأدى الحريــق إلــى إصابــة أحمد داود 

واحتــراق  فــي ســاقه،  بجــروح  مســاوى 
أم  المنزلية.وناشــدة  أغراضهــم  كافــة 
أحمد الســلطة المحلية فــي الخوخة وكل 
منظمات المجتمع المدني وجميع فاعلين 
الخيــر النظــر إليجــاد مــأوى ألنقاضهم.

ولجأت أســرة أحمد داود مساوى إلى أحد 
أرياف مديريــة الخوخة قادمة من مديرية 

حيس الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أكــد الناطق الرســمي لكهربــاء عدن 
نــوار أبكر أنــه بدخــول محطــة الرئيس 
بترومســيلة بتوربينهــا 100 ميجــا وات 
صباح أمس األول أســهم باستقرار الجهد 

الكهربائي.
وأشــار إلى أن هناك جهودا تبذل حاليًا 
فــي تحويل محطــة بترومســيلة كمحطة 
مركزيــة تســهم فــي إعــادة المنظومة 
للخدمــة في حال ال قــدر اهلل تعرضت ألي 

خلل.
وفيما يتعلق بالطاقــة المؤجرة، أضاف 
أبكــر بأنه قــد تــم التوصل إلــى حل مع 
ثالثــة من مالك الطاقــة المؤجرة لعملية 
االستمرار بالتشغيل.. أما بالنسبة لمحطة 
باجــرش والتي تمتلــك 30 ميجا وات من 
المؤجر حدثت إشــكالية معه من حيث إنه 
لم يتم صرف مســتحقاته وأبلغ عن خروج 

طاقته المؤجرة أمس.

ويواصل قائاًل: “طبعا خروج 30 ميجا لن 
يؤثــر على المنظومة بشــكل كبير، وذلك 
بســبب أن األحمال ســتنخفض مع دخول 
التوربيــن بقــدرة المائــة ميجــا للخدمة، 
وبهذا فــإن اســتقرار التوليد يــؤدي إلى 

انخفاض األحمال تدريجيًا”.
واختتم تصريحه حول برنامج التشغيل 
للتيار خــالل األيام القادمة بأنه ســيكون 
كالتالي: أربع ساعات تشغيل فيما االنطفاء 
فستكون ثالث ســاعات.. أما بعد منتصف 
الليل ستنخفض ساعات االنطفاء بالمقابل 
وســينعكس ذلــك بزيادة ارتفاع ســاعات 
التشــغيل نتيجة تخفيف األحمال والضغط 

على الشبكة الكهربائية.
ومع بدء تشغيل توربين 1 أمس تجري 
حاليا األعمال الحثيثة من قبل المهندسين 
لتجهيز وتشغيل التوربين 2 بقدرة توليد 
110 ميجــا وات، لكــن ســيتم دخوله إلى 
المنظومــة العامة حال االنتهاء من أعمال 
مشروع تصريف الطاقة التي يجري العمل 

بها اآلن.

قام صبــاح أمس الثالثــاء رئيس محكمة 
االســتئناف بمحافظة أبيــن القاضي/ قيصر 
العيدروس ومعه مدير عام محكمة االستئناف 
أ/ عبــد الواســع باهرمــز، بزيــارة لمحكمة 
جعار االبتدائية، وذلك لالطالع على ســير العمل القضائــي والترتيبات من خالل اإلجازة 

القضائية لشــهر رمضان المبارك، حيث كان 
في اســتقباله القاضي/ ناجــي محمد اليهري 
رئيــس محكمــة جعــار االبتدائيــة والقضاة 

المساعدون والموظفون في المحكمة.
هذا وقد كرس اللقاء لمناقشــة الصعوبات 
التــي تعتــرض العمــل القضائــي والمطالب 
الحقوقيــة التــي تطلبها المحكمــة والقضاة 
والعاملين فيها من قيادة الســلطة القضائية 
ووزارة العدل، حيــث أوضح فضيلته في اللقاء 
بأنــه يعمل بــكل جهده من خــالل المتابعة 

والتواصــل مع قيادة وزارة العدل ممثلة بوزير العــدل القاضي/ بدر العارضة، على توفير 
أهم المطالب المتعلقة بالعمل القضائي في محكمة جعار و المحاكم االبتدائية.

وتــم التطــرق في اللقاء إلــى ترتيب العمل القضائــي خالل اإلجازة القضائية لشــهر 
رمضــان المبارك وتحديد العدد الكافي من الموظفيــن المناوبين مع القضاة المكلفين 

بالمناوبة للنظر في الطلبات المستعجلة المحددة قانونًا.

مالك أرض بعدن يشكو تعرض أرضيته للبسط من قبل متنفذين

أهالي حبيل المسجد بالوضيع يناشدون السلطات المحلية سرعة ربط منازلهم بشبكة المياه

بتمويل صندوق صيانة الطرق.. فرق فنية تبدأ بإزالة الحفريات من العلم إلى دوفس في أبين

وزير الصحة يدشن توزيع الناموسيات الواقية من البعوض لمخيمات النازحين

 مكتب التربية والتعليم بعدن يفتتح المختبر المدرسي المركزي

أسرة من الخوخة تناشد تأمين سكن لها بعد احتراق منزلها

اجتماع يضم باسليم ووفد مكتب األمم 
المتحدة لخدمة المشاريع )UNOPS( بعدن

ناطق مؤسسة كهرباء عدن: جهود تبذل لتحويل محطة الرئيس إلى مركزية

رئيس محكمة االستئناف بأبين يطلع على سير العمل بمحكمة جعار

عدن )عدن الغد( خا�س:

الو�سيع )عدن الغد( خا�س:

اأبني )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

اخلوخة )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( جهاد حم�سن:      

اأبني )عدن الغد( �سالح املرق�سي:

اجتمع المدير العام التنفيذي للمؤسسة 
العامة لمطابــع الكتاب المدرســي وكيل 
وزارة التربيــة والتعليم لقطاع المشــاريع 
والتجهيزات الدكتور محمد عمر باســليم 
مــع وفــد مكتب األمــم المتحــدة لخدمة 

.)UNOPS( المشاريع يونبس
وخــالل االجتماع طــرح المهندس زياد 
جابــر مديــر مشــروع الكهربــاء الطارئة 
والدكتــور خلدون ســالم صالح مستشــار 
البرامــج فــي اليونبــس مالحظاتهم على 
المشــروع الســابق وتحديد أسس ترشيح 
المــدارس المختــارة لتزويدهــا بوحدات 

طاقة شمسية ضمن البرنامج الجديد.
وتحــدث الحاضــرون باالجتمــاع عــن 
المشــروع الجديد لتركيب وحــدات طاقة 
شمســية بمــدارس مختلفة الــذي يموله 

البنك الدولي في مختلف المحافظات.
وبين الفريق الهندسي لـUNOPS في 
عــدن إلى مالحظاتهم الفنيــة وتأكيدهم 
علــى االهتمــام بصيانــة ما تــم توريده 

وتركيبه ضمن المشروع السابق.
بدوره أكد وكيل القطاع قطاع المشاريع 
التربيــة والتعليــم  والتجهيــزات بــوزارة 
الدكتــور محمد باســليم أهمية اســتمرار 
وتوفيــر منظومــات الطاقــات الشمســية 
للمــدارس لكي يضمــن اســتمرار عملية 

التعليمية.

عدن )عدن الغد( خا�س:
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يعلن مشروع األشغال العامة 

 أكدت األســتاذة نضــال صالــح أحمد، 
مديــرة مركز األمــل لمحو األميــة لتعليم 
الكبــار مهــارات القــراءة والكتابــة الواقع 
بمنطقة بجير مديريــة ردفان في محافظة 
لحــج، أن هــذا المركز الذي أنشــئ بجهود 
ذاتية من قبل نخبة من المتطوعات والذي 
تــم افتتاحه رســميا فــي يناير مــن العام 
الجاري بالتزامن مع اليــوم العالمي للمرأة 
بحفل تدشين في مدرسة الثورة بجير, وقد 
حقق هــذا المركز نتائج مبهــرة من خالل 
تمكن عدد 230 دارســة من إجادة مهارات 

القراءة والكتابة في فصل دراسي واحد.
وأشــارت “نضال” إلى أن هذا المشــروع 
هو بمثابة الشــجرة المثمرة وحصاد جهود 
حثيثــة بذلتهــا نخبة مــن المتطوعات في 
المنطقــة اللواتــي تطوعن لتنفيــذ فكرة 
هذا المشــروع البالغ عددهن 22 متطوعة 
بينهــن فقط موظفتان، أمــا األخريات من 

خريجات الجامعات.
وتطرقت في حديثها: “كانت فكرة إقامة 
هــذا المشــروع التعليمــي لتعليــم المرأة 
الريفيــة طموحــا يراودنا منذ فترة ليســت 
بالقصيرة، ورغــم الصعوبات التي واجهتنا 
إال أننــا عزمنــا علــى تحقيق هــذا الطموح 
المنشــود بعــد مســح ميدانــي واتصاالت 

مكثفة ودراســة تم مــن خاللها وضع كافة 
التصورات واالحتماالت الممكنة والعوائق, 
وكان الهدف الذي تســلحنا به إلطالق هذا 
المشــروع هو رؤيتنا بأنه البد لنا أن نقدم 
شيئا يخدم المرأة الريفية من خالل إطالق 
مشــروع محو األمية في مركز بجير، لكون 
هنــاك الكثير مــن األمهــات لــم يلتحقن 
بالتعليــم فــي حياتهن وال يجــدن القراءة 
والكتابة، ومن خالله نرد الجميل لألمهات 
بالقضاء على محو األمية، السيما أن العامل 
الذي حفزنا على ذلك هي االستجابة الفاعلة 
من قبل المــرأة للتعلم للقضاء على أميتها 
التي الزمتها منذ نشــأتها من خالل قياسنا 
لمدى االســتجابة من قبلها والذي رأينا في 
دراستنا بأن هناك شغفا كبيرا للتعلم، ورأينا 

بــأن منطقــة وادي بجير مركــز تحيط به 
العديد من لقرى، وهذا سيدفع بالمتعلمات 

للقــدوم إلى المركز من أجــل تعلم القراءة 
والكتابــة، حيث كان هنــاك إقبال كبير من 
الملتحقــات بالمركز بلغ فــي البداية 250 
دارسة ثم نقص العدد إلى 230، ولم نكن 
نتوقــع ذلك العدد، وعملنــا على توزيعهن 
علــى 13 فصال منها 5 فصــول في منطقة 
بجير وفصالن في منطقة الحبول وفصالن 
في منطقــة الحمراء وفصالن فــي منطقة 
اللبينية وفصل في منطقة الصفراء وفصل 
فــي منطقــة الجبهــة، وهذا يعد مــن أبرز 

الصعوبات التي واجهتنا”.
العمل الدؤوب رغم الصعوبات 

ومضت مواصلة حديثها: “وبعد االفتتاح 
دؤوب  جهــد  بــكل  المتطوعــات  عملــت 
على تدريــس الملتحقات رغــم الصعوبات 

الموجودة حيث جــرى تعليمهن على اللغة 
العربية وتعلمن الكتابة بشــكل جيد، وتم 
قياس مستوى االســتيعاب لدى المتعلمات 
مــن خــالل الواجبــات المنزليــة وخضعن 
الختبارات شــهرية، وكانــت النتائج رائعة، 
وقد تم االنتهاء من الفصل الدراسي األول 

بالتزامن مع االحتفال بعيد األم”.
وحول دور الجهات المسؤولة بالمديرية 
قالت نضال: “إن مدير عام المديرية الشيخ 
فضــل القطيبي قــد أظهر تفاعال مشــجعا 
لنــا منذ البداية، وعبر عن إعجابه الشــديد 
بهــذا المشــروع، حيــث قام مشــكورا في 
اليــوم التالي بعد االفتتاح بإرســال لنا عدد 
من االحتياجات القرطاســية وبعض الدعم 
البسيط وقام بتكليفي بقرار رسمي مديرة 
للمركــز، وقد أكد بأنه ســيولي المزيد من 

االهتمام بالمركز خالل األيام القادمة”.
ووجهــت فــي آخــر حديثها رســالة إلى 
بالمحافظــة  والتعليــم  التربيــة  “مكتــب 
والمنظمــات الدوليــة وكــذا المؤسســات 
والجمعيــات المحلية واالتحادات النســوية 
وكــذا الميســورين تناشــدهم فيها مد يد 
العون لمســاعدة مركز محو األمية بتقديم 
باالحتياجــات  رفدنــا  أو  المالــي  الدعــم 
المطلوبة وتحفيز المتطوعات، كي نتمكن 
مــن التغلــب علــى كل أشــكال التحديات 
واســتمرارية عمــل المركــز فــي جهــوده 
 الراميــة إلــى محاربــة األمية لــدى المرأة 

الريفية”.

أول مجمع يفتتح التعليم التمهيدي في يافع 
أوالد وبنــات قبــل أكثر من عقــد ونصف، أول 
مجمع ينجــح نجاحا منقطــع النظير في تطبيق 
برنامج نهج القراءة المبكرة وبشهادة الوزارة، 
أول مجمع على مستوى المحافظة يدرس اللغة 
اإلنجليزية من الصف الرابع ابتدائي, ومن قبل 
أن تعلن وزارة التربية والتعليم بســنوات، أول 
مجمع في يافع يســتخدم السبورات الفسفورية 
في العام ٢٠٠٦، أول مجمع في يافع يســتخدم 
شاشــة العرض في شرح الدروس قبل أكثر من 

عقد من الزمان.
أول مجمــع تربوي على مســتوى المحافظة 
يرصد درجــات الطالب إلكترونيًا ويخرج النتائج 
النهائيــة، ومايزال العمل مســتمرا في تطوير 
البرامج لتنظيم وأرشفة ملفات الطالب وتطوير 

العالقة بين المدرسة واألسرة.
في الســطور التالية قصة نجــاح أبرز مجمع 
تربوي في محافظة لحج، تعالوا بنا نستكشــف 

هذه القصة.
حملة تاريخية 

تأســس المجمع في عــام ١٩٦٩م، أي بعد 
االســتقالل الوطنــي الجنوبــي بعامين فقط، 
علــى يد المرحوم األســتاذ علي زيــد الحريبي 
بمعية األهالي، استمر التطور حتى اكتمل عدد 
الصفوف أواخــر الثمانينات من القرن الماضي 
إلــى ثالثة عشــر فصال دراســيا وغرفــة إدارة 
ملحقة شكلت صورتها األخيرة حرف E باللغة 

 اإلنجليزي.
االنطالقة اجلديدة

استمر التطور إلى عام ١٩٩٧م حيث كانت 
االنطالقــة الجديدة عندما تم افتتاح مدرســة 
خديجة بنت خويلد للتعليم األساسي والثانوي 
بنات بتمويل من األهالي وكانت أول مدرســة 
بنات تدار كاماًل بطاقم نســائي على مســتوى 

يافع.
وعلى صعيد مدارس األوالد تم بناء مدرسة 

جديدة صممت على ثالثــة أدوار وتتكون من 
قرابة أربعيــن غرفة وصف دراســي وتتضمن 
قاعــات اجتماعــات ومختبرات ومكتبــة علمية 
وقاعة حاســوب وقاعــة أنشــطة وإدارة وقاعة 
كونتــرول للمجمــع وغيرهــا مــن الملحقــات 

المساعدة للعملية التربوية والتعليمية.
أول ثانوية محورية 

وفــي نهاية التســعينات تم اعتماد إنشــاء 
ثانويــة ١٤ أكتوبــر بنات وتعتبــر أول ثانوية 
بنــات محورية في يافع وتــم افتتاحها في عام 
٢٠٠٦م وتزايد التحاق البنات بالثانوية العامة 
بشكل الفت للنظر حتى صارت اآلن تنافس بل 
قد تفوق بعض ثانويات األوالد على مســتوى 

المحافظة بالكم والكيف.
انطالق املجمع نحو الريادة 

يؤكد مدير عام يافع العقيد طيار عبدالفتاح 
الصالحي أن التحــول النوعي في مجمع النصر 
التربــوي مرده الكفاءة لدى المعلمين واإلدارة 
الذي أنعكس على شــكل ارتقــاء في التحصيل 
العلمــي وكذلك تفعيــل األنشــطة الالصفية 

المختلفة.
وأشار في تصريح خاص عقب حضوره حفال 
تكريميــا في المجمع إلــى أن “الكفاءات التقت 
مع الدعم الكبير الــذي يقدمه األهالي فكانت 

ثماره نموذجا تربويا نفاخر به في يافع”.
 

مجمع حكومي وليس أهليا
من جانبه قال األســتاذ صالــح دقش نائب 
مدير المجمع التربوي: “الشيء الذي ال يصدق 
أن المجمــع حكومي وليس أهليــا خاصا، لكنه 
قائم على دعم األهالي بنســبة 90 % مع وجود 
مساعدة حكومية خجولة ومحدودة تتمثل في 

جانب توفير معلمين بنسبة أقل من 30 %”.
وأضــاف دقش “نحن ننتظــر من أهل الخير 
تغطية العجز المقدر بأكثر من ستين ألف ريال 
سعودي وكذا تشطيب الدور كاماًل وهذه دعوة 
لمحبي الخير بوضع بصماتهم في هذا المجال 

الحيوي والمتعدي النفع”.
نقص في املعلمني 

وأضاف “الميزانية التشغيلية للمجمع تعتبر 
كبيــرة جدًا فالنقــص بالمعلميــن والمعلمات 
يقــارب الســتين معلــم ومعلمة عــالوة على 
تغذية العزب المدرسية ومواصالت المعلمين 
والمعلمــات المنتدبيــن مــن خــارج المنطقة 
وغيرهــا مــن المصرفــات الضروريــة تفــوق 
الثمانية ماليين ريال شــهريًا وفق كشــوفات 
رســمية تختــم من قبــل إدارتي المدرســتين 
اآلبــاء  مجلــس  ورئيــس  المجمــع  ومديــر 
والمحاسب”.. مشــيرًا إلى أن كل هذه األموال 
تجمع طوعيا عبــر مجموعة الوفاء وهي جروب 
وتســاب لمجمع النصــر والتي أنشــأها طالب 
المجمع الســابقين كلفتة منهم لــرد الجميل 

ومقابلة الوفاء بالوفاء.

معربــًا عــن خالص شــكره 
لــكل مــن ســاهم  وتقديــره 
وســاند في إنشــاء واســتمرار 
وتطويــر هذا الصــرح التربوي 

الشامخ.
جهود مبذولة 

أشــاد مديــر مكتب  بدوره 
التربية والتعليم بيافع األستاذ 
علوي الصالحــي بجهود إدارة 
المجمــع في تفعيل األنشــطة 
بمســتويات  واالهتمــام 
للطــالب  العلمــي  التحصيــل 
وتوفيــر المناخــات المناســبة 

للتعليم.
وقال “لدينا مختبرات كثيرة جدًا في مدارس 
يافع، لكنها مازالت في دهاليز الغرف وبالتالي 
نحن نشــكر إدارة مجمع النصــر التربوي على 
الجهــود التــي بذلوها مع الطالب األشــاوس 
حيــث اســتخرجوا كل ما هو موجــود وعرضوه 
وقدمــوا تجــارب رائعــة أعادونــا إلــى الزمن 

الجميل”.
مشــددًا على أهميــة الجودة فــي التعليم، 
شاكرًا كل األهالي الداعمين للعملية التربوية 
والفعاليات التعليمية في مجمع النصر التربوي 

وفي كل مدارس المديرية.
إجنازات واحتياجات 

توالــت اإلنجــازات تباعًا فــي المجمع حيث 
تــم تســوية ملعب رياضــي لكرة القــدم بين 
المدرســتين، وعلى الرغم مــن توفير الملعب 
بشــق األنفس نتيجة لموقع المدرســة وسط 
مــول  يافــع  وبجانــب  التجاريــة  المجمعــات 
وأســواق المحمل التجاري والمتــر الواحد يباع 
بمبالغ مرتفعة إال أن مســاحة الملعب صغيرة، 
وتتطلع إدارة المجمع إلى توفير ملعب مناسب 

لممارسة الرياضة بشكل مريح للطالب.
قامــت إدارة المجمــع وبدعم مــن األهالي 
بحفــر وتجهيز خزان ضخم لحصد مياه األمطار 
وســد حاجة المجمع من الميــاه وبناء حمامات 
البنــات  ومــدارس  األوالد  لمدرســة  خاصــة 

والمعلمين والمعلمات.
وتم البناء والتشييد وتشطيب الدور الثالث 
من مدرســة النصــر والذي يحــوي قاعة كبرى 
لالجتماعات وقاعة مصممة للحاســوب وقاعة 
مكتبــة عامة، والمجمــع بحاجــة لممن تجود 
نفســه بالخير برفد المكتبة العلمية بالمراجع 
والكتب العلمية والثقافية والدينية والتاريخية 
حتى يســتفيد منهن طالبنا وطالباتها وتخدم 

الباحثين في المنطقة.
كما اســتحدثت إدارة المجمــع فريق توجيه 
مــن المعلميــن القدامــى من نفــس المجمع 
لمتابعــة وتحســين أداء المعلميــن الحاليين 

داخل الشعبة الدراسية.
إدارة ذات خبرة تدير  

هذا الصرح
عدد الطــالب والطالبات الدراســين تجاوز 
األلفيــن، وعــدد المعلمين والمعلمــات قارب 
الثمانيــن، إال أن هنــاك إدارة واحدة تدير هذا 
الصــرح مع األخذ بخصوصية كل مدرســة في 
التعامــل مع الجهات الرســمية، إال أن الخطط 
والبرامج والنشــاطات والمتابعــة والكونترول 
تــدار مــن إدارة واحــدة تحمــل هــم أبنائها 
وبناتهــا وتســير بهم بخطــوات واثقــة نحو 
المجــد والعلياء.كمــا أن 85 % مــن المعلمات 
والمعلميــن فــي المجمــع وهــم مــن طالب 
وطالبات المجمع وبشهادات عليا، و15 % فقط 

هم معلمون خارجيون.

تقرير/ رائد حممد الغزايل:

تقرير/ عادل املدوري:

مركز بجير لمحو األمية بردفان يحقق نجاحات وبحاجة إلى الدعم

مجمع النصر التربوي بيافع.. شمعة مضيئة في واقع مظلم

عزاء
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يعلن مشروع األشغال العامة 

 أكدت األســتاذة نضــال صالــح أحمد، 
مديــرة مركز األمــل لمحو األميــة لتعليم 
الكبــار مهــارات القــراءة والكتابــة الواقع 
بمنطقة بجير مديريــة ردفان في محافظة 
لحــج، أن هــذا المركز الذي أنشــئ بجهود 
ذاتية من قبل نخبة من المتطوعات والذي 
تــم افتتاحه رســميا فــي يناير مــن العام 
الجاري بالتزامن مع اليــوم العالمي للمرأة 
بحفل تدشين في مدرسة الثورة بجير, وقد 
حقق هــذا المركز نتائج مبهــرة من خالل 
تمكن عدد 230 دارســة من إجادة مهارات 

القراءة والكتابة في فصل دراسي واحد.
وأشــارت “نضال” إلى أن هذا المشــروع 
هو بمثابة الشــجرة المثمرة وحصاد جهود 
حثيثــة بذلتهــا نخبة مــن المتطوعات في 
المنطقــة اللواتــي تطوعن لتنفيــذ فكرة 
هذا المشــروع البالغ عددهن 22 متطوعة 
بينهــن فقط موظفتان، أمــا األخريات من 

خريجات الجامعات.
وتطرقت في حديثها: “كانت فكرة إقامة 
هــذا المشــروع التعليمــي لتعليــم المرأة 
الريفيــة طموحــا يراودنا منذ فترة ليســت 
بالقصيرة، ورغــم الصعوبات التي واجهتنا 
إال أننــا عزمنــا علــى تحقيق هــذا الطموح 
المنشــود بعــد مســح ميدانــي واتصاالت 

مكثفة ودراســة تم مــن خاللها وضع كافة 
التصورات واالحتماالت الممكنة والعوائق, 
وكان الهدف الذي تســلحنا به إلطالق هذا 
المشــروع هو رؤيتنا بأنه البد لنا أن نقدم 
شيئا يخدم المرأة الريفية من خالل إطالق 
مشــروع محو األمية في مركز بجير، لكون 
هنــاك الكثير مــن األمهــات لــم يلتحقن 
بالتعليــم فــي حياتهن وال يجــدن القراءة 
والكتابة، ومن خالله نرد الجميل لألمهات 
بالقضاء على محو األمية، السيما أن العامل 
الذي حفزنا على ذلك هي االستجابة الفاعلة 
من قبل المــرأة للتعلم للقضاء على أميتها 
التي الزمتها منذ نشــأتها من خالل قياسنا 
لمدى االســتجابة من قبلها والذي رأينا في 
دراستنا بأن هناك شغفا كبيرا للتعلم، ورأينا 

بــأن منطقــة وادي بجير مركــز تحيط به 
العديد من لقرى، وهذا سيدفع بالمتعلمات 

للقــدوم إلى المركز من أجــل تعلم القراءة 
والكتابــة، حيث كان هنــاك إقبال كبير من 
الملتحقــات بالمركز بلغ فــي البداية 250 
دارسة ثم نقص العدد إلى 230، ولم نكن 
نتوقــع ذلك العدد، وعملنــا على توزيعهن 
علــى 13 فصال منها 5 فصــول في منطقة 
بجير وفصالن في منطقة الحبول وفصالن 
في منطقــة الحمراء وفصالن فــي منطقة 
اللبينية وفصل في منطقة الصفراء وفصل 
فــي منطقــة الجبهــة، وهذا يعد مــن أبرز 

الصعوبات التي واجهتنا”.
العمل الدؤوب رغم الصعوبات 

ومضت مواصلة حديثها: “وبعد االفتتاح 
دؤوب  جهــد  بــكل  المتطوعــات  عملــت 
على تدريــس الملتحقات رغــم الصعوبات 

الموجودة حيث جــرى تعليمهن على اللغة 
العربية وتعلمن الكتابة بشــكل جيد، وتم 
قياس مستوى االســتيعاب لدى المتعلمات 
مــن خــالل الواجبــات المنزليــة وخضعن 
الختبارات شــهرية، وكانــت النتائج رائعة، 
وقد تم االنتهاء من الفصل الدراسي األول 

بالتزامن مع االحتفال بعيد األم”.
وحول دور الجهات المسؤولة بالمديرية 
قالت نضال: “إن مدير عام المديرية الشيخ 
فضــل القطيبي قــد أظهر تفاعال مشــجعا 
لنــا منذ البداية، وعبر عن إعجابه الشــديد 
بهــذا المشــروع، حيــث قام مشــكورا في 
اليــوم التالي بعد االفتتاح بإرســال لنا عدد 
من االحتياجات القرطاســية وبعض الدعم 
البسيط وقام بتكليفي بقرار رسمي مديرة 
للمركــز، وقد أكد بأنه ســيولي المزيد من 

االهتمام بالمركز خالل األيام القادمة”.
ووجهــت فــي آخــر حديثها رســالة إلى 
بالمحافظــة  والتعليــم  التربيــة  “مكتــب 
والمنظمــات الدوليــة وكــذا المؤسســات 
والجمعيــات المحلية واالتحادات النســوية 
وكــذا الميســورين تناشــدهم فيها مد يد 
العون لمســاعدة مركز محو األمية بتقديم 
باالحتياجــات  رفدنــا  أو  المالــي  الدعــم 
المطلوبة وتحفيز المتطوعات، كي نتمكن 
مــن التغلــب علــى كل أشــكال التحديات 
واســتمرارية عمــل المركــز فــي جهــوده 
 الراميــة إلــى محاربــة األمية لــدى المرأة 

الريفية”.

أول مجمع يفتتح التعليم التمهيدي في يافع 
أوالد وبنــات قبــل أكثر من عقــد ونصف، أول 
مجمع ينجــح نجاحا منقطــع النظير في تطبيق 
برنامج نهج القراءة المبكرة وبشهادة الوزارة، 
أول مجمع على مستوى المحافظة يدرس اللغة 
اإلنجليزية من الصف الرابع ابتدائي, ومن قبل 
أن تعلن وزارة التربية والتعليم بســنوات، أول 
مجمع في يافع يســتخدم السبورات الفسفورية 
في العام ٢٠٠٦، أول مجمع في يافع يســتخدم 
شاشــة العرض في شرح الدروس قبل أكثر من 

عقد من الزمان.
أول مجمــع تربوي على مســتوى المحافظة 
يرصد درجــات الطالب إلكترونيًا ويخرج النتائج 
النهائيــة، ومايزال العمل مســتمرا في تطوير 
البرامج لتنظيم وأرشفة ملفات الطالب وتطوير 

العالقة بين المدرسة واألسرة.
في الســطور التالية قصة نجــاح أبرز مجمع 
تربوي في محافظة لحج، تعالوا بنا نستكشــف 

هذه القصة.
حملة تاريخية 

تأســس المجمع في عــام ١٩٦٩م، أي بعد 
االســتقالل الوطنــي الجنوبــي بعامين فقط، 
علــى يد المرحوم األســتاذ علي زيــد الحريبي 
بمعية األهالي، استمر التطور حتى اكتمل عدد 
الصفوف أواخــر الثمانينات من القرن الماضي 
إلــى ثالثة عشــر فصال دراســيا وغرفــة إدارة 
ملحقة شكلت صورتها األخيرة حرف E باللغة 

 اإلنجليزي.
االنطالقة اجلديدة

استمر التطور إلى عام ١٩٩٧م حيث كانت 
االنطالقــة الجديدة عندما تم افتتاح مدرســة 
خديجة بنت خويلد للتعليم األساسي والثانوي 
بنات بتمويل من األهالي وكانت أول مدرســة 
بنات تدار كاماًل بطاقم نســائي على مســتوى 

يافع.
وعلى صعيد مدارس األوالد تم بناء مدرسة 

جديدة صممت على ثالثــة أدوار وتتكون من 
قرابة أربعيــن غرفة وصف دراســي وتتضمن 
قاعــات اجتماعــات ومختبرات ومكتبــة علمية 
وقاعة حاســوب وقاعــة أنشــطة وإدارة وقاعة 
كونتــرول للمجمــع وغيرهــا مــن الملحقــات 

المساعدة للعملية التربوية والتعليمية.
أول ثانوية محورية 

وفــي نهاية التســعينات تم اعتماد إنشــاء 
ثانويــة ١٤ أكتوبــر بنات وتعتبــر أول ثانوية 
بنــات محورية في يافع وتــم افتتاحها في عام 
٢٠٠٦م وتزايد التحاق البنات بالثانوية العامة 
بشكل الفت للنظر حتى صارت اآلن تنافس بل 
قد تفوق بعض ثانويات األوالد على مســتوى 

المحافظة بالكم والكيف.
انطالق املجمع نحو الريادة 

يؤكد مدير عام يافع العقيد طيار عبدالفتاح 
الصالحي أن التحــول النوعي في مجمع النصر 
التربــوي مرده الكفاءة لدى المعلمين واإلدارة 
الذي أنعكس على شــكل ارتقــاء في التحصيل 
العلمــي وكذلك تفعيــل األنشــطة الالصفية 

المختلفة.
وأشار في تصريح خاص عقب حضوره حفال 
تكريميــا في المجمع إلــى أن “الكفاءات التقت 
مع الدعم الكبير الــذي يقدمه األهالي فكانت 

ثماره نموذجا تربويا نفاخر به في يافع”.
 

مجمع حكومي وليس أهليا
من جانبه قال األســتاذ صالــح دقش نائب 
مدير المجمع التربوي: “الشيء الذي ال يصدق 
أن المجمــع حكومي وليس أهليــا خاصا، لكنه 
قائم على دعم األهالي بنســبة 90 % مع وجود 
مساعدة حكومية خجولة ومحدودة تتمثل في 

جانب توفير معلمين بنسبة أقل من 30 %”.
وأضــاف دقش “نحن ننتظــر من أهل الخير 
تغطية العجز المقدر بأكثر من ستين ألف ريال 
سعودي وكذا تشطيب الدور كاماًل وهذه دعوة 
لمحبي الخير بوضع بصماتهم في هذا المجال 

الحيوي والمتعدي النفع”.
نقص في املعلمني 

وأضاف “الميزانية التشغيلية للمجمع تعتبر 
كبيــرة جدًا فالنقــص بالمعلميــن والمعلمات 
يقــارب الســتين معلــم ومعلمة عــالوة على 
تغذية العزب المدرسية ومواصالت المعلمين 
والمعلمــات المنتدبيــن مــن خــارج المنطقة 
وغيرهــا مــن المصرفــات الضروريــة تفــوق 
الثمانية ماليين ريال شــهريًا وفق كشــوفات 
رســمية تختــم من قبــل إدارتي المدرســتين 
اآلبــاء  مجلــس  ورئيــس  المجمــع  ومديــر 
والمحاسب”.. مشــيرًا إلى أن كل هذه األموال 
تجمع طوعيا عبــر مجموعة الوفاء وهي جروب 
وتســاب لمجمع النصــر والتي أنشــأها طالب 
المجمع الســابقين كلفتة منهم لــرد الجميل 

ومقابلة الوفاء بالوفاء.

معربــًا عــن خالص شــكره 
لــكل مــن ســاهم  وتقديــره 
وســاند في إنشــاء واســتمرار 
وتطويــر هذا الصــرح التربوي 

الشامخ.
جهود مبذولة 

أشــاد مديــر مكتب  بدوره 
التربية والتعليم بيافع األستاذ 
علوي الصالحــي بجهود إدارة 
المجمــع في تفعيل األنشــطة 
بمســتويات  واالهتمــام 
للطــالب  العلمــي  التحصيــل 
وتوفيــر المناخــات المناســبة 

للتعليم.
وقال “لدينا مختبرات كثيرة جدًا في مدارس 
يافع، لكنها مازالت في دهاليز الغرف وبالتالي 
نحن نشــكر إدارة مجمع النصــر التربوي على 
الجهــود التــي بذلوها مع الطالب األشــاوس 
حيــث اســتخرجوا كل ما هو موجــود وعرضوه 
وقدمــوا تجــارب رائعــة أعادونــا إلــى الزمن 

الجميل”.
مشــددًا على أهميــة الجودة فــي التعليم، 
شاكرًا كل األهالي الداعمين للعملية التربوية 
والفعاليات التعليمية في مجمع النصر التربوي 

وفي كل مدارس المديرية.
إجنازات واحتياجات 

توالــت اإلنجــازات تباعًا فــي المجمع حيث 
تــم تســوية ملعب رياضــي لكرة القــدم بين 
المدرســتين، وعلى الرغم مــن توفير الملعب 
بشــق األنفس نتيجة لموقع المدرســة وسط 
مــول  يافــع  وبجانــب  التجاريــة  المجمعــات 
وأســواق المحمل التجاري والمتــر الواحد يباع 
بمبالغ مرتفعة إال أن مســاحة الملعب صغيرة، 
وتتطلع إدارة المجمع إلى توفير ملعب مناسب 

لممارسة الرياضة بشكل مريح للطالب.
قامــت إدارة المجمــع وبدعم مــن األهالي 
بحفــر وتجهيز خزان ضخم لحصد مياه األمطار 
وســد حاجة المجمع من الميــاه وبناء حمامات 
البنــات  ومــدارس  األوالد  لمدرســة  خاصــة 

والمعلمين والمعلمات.
وتم البناء والتشييد وتشطيب الدور الثالث 
من مدرســة النصــر والذي يحــوي قاعة كبرى 
لالجتماعات وقاعة مصممة للحاســوب وقاعة 
مكتبــة عامة، والمجمــع بحاجــة لممن تجود 
نفســه بالخير برفد المكتبة العلمية بالمراجع 
والكتب العلمية والثقافية والدينية والتاريخية 
حتى يســتفيد منهن طالبنا وطالباتها وتخدم 

الباحثين في المنطقة.
كما اســتحدثت إدارة المجمــع فريق توجيه 
مــن المعلميــن القدامــى من نفــس المجمع 
لمتابعــة وتحســين أداء المعلميــن الحاليين 

داخل الشعبة الدراسية.
إدارة ذات خبرة تدير  

هذا الصرح
عدد الطــالب والطالبات الدراســين تجاوز 
األلفيــن، وعــدد المعلمين والمعلمــات قارب 
الثمانيــن، إال أن هنــاك إدارة واحدة تدير هذا 
الصــرح مع األخذ بخصوصية كل مدرســة في 
التعامــل مع الجهات الرســمية، إال أن الخطط 
والبرامج والنشــاطات والمتابعــة والكونترول 
تــدار مــن إدارة واحــدة تحمــل هــم أبنائها 
وبناتهــا وتســير بهم بخطــوات واثقــة نحو 
المجــد والعلياء.كمــا أن 85 % مــن المعلمات 
والمعلميــن فــي المجمــع وهــم مــن طالب 
وطالبات المجمع وبشهادات عليا، و15 % فقط 

هم معلمون خارجيون.

تقرير/ رائد حممد الغزايل:

تقرير/ عادل املدوري:

مركز بجير لمحو األمية بردفان يحقق نجاحات وبحاجة إلى الدعم

مجمع النصر التربوي بيافع.. شمعة مضيئة في واقع مظلم
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تقرير

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.. 

 
ال يزال زواج “الشــغار” )البدل( حاضــرًا كظاهرة اجتماعية 
رائجــة خاصة في األرياف اليمنية، بــل إن حظوظه زادت في 
الســنوات األخيــرة، مدفوعــة بتدهــور األوضاع المعيشــية 
إضافــة إلى مــوروث اجتماعي وثقافي متداخــل، رغم تبعاته 
االجتماعية والنفســية الوخيمة التي تبقــي مصير الزيجتين 

مرتبطتين ببعضهما نجاحًا أو فشاًل غالبًا.
ويُمثل زواج الشِّــغار أو البدل بأن يــزوج الرجل ابنتهُ أو 
أختــه لرجل آخر على أن يتزوج هو أو ابنه أخت ذلك الرجل أو 
أخته، ويقوم ذلك علــى االتفاق بين الطرفين على عدم دفع 
المهر أو الصّداق، ما يجعل استمرار أو نجاح إحدى الزيجتين 

مقيدة باألخرى، من باب المكابرة.. والمعاملة بالمثل.
غار”  مقامرة “الشِّ

كثيرًا ما ينتهي زواج الشِّغار بالطالق في إحدى الحالتين، 
لكنها في الوقت ذاته غالبًا ما تجني قسرًا على الحالة األخرى 
حتــى وإن لم يكن هناك من داٍع أو رغبة لذلك بين الزوجين 
أو ســبب، ســوى مقامرة إحدى األســرتين، أو كليهما أحيانًا 
بمصيــر الزيجتين معًا، نجاحًا أو فشــاًل، دون مراعاة األضرار 

النفسية واالجتماعية المترتبة على ذلك.
ورغــم ذلك اليزال الزواج رائجًا رغم كثرة التجارب المريرة 
التــي ال يتعظ لها الناس وفي ظل قصــور قانوني يضع حدًا 

لهذا النوع المدمر لألسر.
وحول هذا الســياق يقول محمد حسن المراني: “إنه تزوج 
شغارًا بناًء على طلب والده تخلصًا من أعباء المهر، لكن أهله 
أجبروه على طالق زوجته رغم انسجامهما وخلو حياتهما من 
المشــاكل المباشــرة بعدما انتهــى زواج شــقيقته بالطالق 

لغياب التفاهم بينهما”.
يضيــف المراني بأن أهله أبلغوه كما عادت ابنتنا مُطلقة 
يجــب أن تعود بنتهــم مطلقــة!.. ويتنهد بحســرة: “هكذا 

أصبحنا أنا وزوجتي ضحية لهذا الزواج المجحف”.
وفي مديرية “المســراخ” جنوب مدينة تعز، تزوجت “والية 

محمد ســلطان” من “علي حســن عبداهلل” شِــغارًا. وفي 
المقابل تزوج أخاها “ســلطان” من “نور حسن” دون دفع 
مهــر أو صداق شــرعي لكليهمــا، كما يحكــي أحد أقارب 

“والية”.
بعــد عامين، ورغم االنســجام الذي صبــغ حياة الزوج 
)واليــة وعلــي( إال أنــه نهايته كانت محســومة بفشــل 
عالقة الزيجة األخرى لـ )ســلطان ونــور(.. وإضافة النهيار 
زيجتيــن؛ ورث زواج البدل الفاشــل مشــاكل أخرى تعاني 
منها األســرتان إلى اآلن.. ويســعى المصلحون الستمرار 
زيجة )علي – والية( من خالل الصلح بإتمام إجراءات زواج 

جديدة بمهر وعقد جديدين.
وال يقتصر األمر على هذه الحالة في منطقة “المسراخ”، 

إذ أبلغ األهالي المُحرِّرة أن زواج البدل ينتشــر هناك بشكل 
الفت، واطلعت المحررة على قصص أخرى مشابهة.

أضرار اجتماعية ونفسية 
وقال أســتاذ علم االجتماع في جامعة تعز الدكتور محمود 
البكار: “إن زواج الشِّــغار له أثار ســلبية متفاقمة على المرأة 
واألســرة والمجتمــع ألنه يقــوم على أســاس المقايضة، أي 
استبدال امرأة بامرأة أخرى دون دفع المهر المستحق شرعًا 

للزوجة”.
ويضيف البكاري بأن ذلــك يجعل مصير كل زيجة مرهونا 
بمصيــر األخــرى ســلبًا أو إيجابا وعــادة ما تــؤدي الخالفات 
إلــى الطالق لينتج عن هذا التفكك األســري تشــرد األطفال 

واستفحال المشاكل بين األسر.
املرأة وجهلها بحقوقها 

وبدورها قالت ريم العبسي- اختصاصية نفسية: “إن مثل 
هذه الزيجات تعمق الشــعور لدى المرأة ويجعلها أكثر جهاًل 
بحقوقهــا وأكثر عدوانيــة مع زوجها وأقل تقبــاًل له، كما قد 
يجعلها أكثر تقبال ألنواع العنف األخرى التي قد تفرض عليها 

مع الوقت وفي مختلف الظروف”.
وأضافــت العبســي: “وقد يترتب عليه ضعــف ثقة الزوجة 
بذاتهــا واســتقاللها وتربيــة أوالدها على الضعــف والخوف 
والكثير من الســلوكيات والقيم الســلبية لتصبح المرأة أكثر 
اتكاليــة علــى غيرها وعاجزة عن اتخاذ أي قــرارات حتى على 

المســتوى البســيط، كما قد تدخل بدائرة الحزن واالكتئاب 
وقد يتم استغاللها وتدميرها عاطفيًا بسهولة”.

وتؤكد العبســي ضرورة تربية المرأة وتعزيز شعور القوة 
لديهــا وأن تجعلها على الدوام أكثر وعيًــا وإدراًكا لحقوقها 
ودعمهــا في معظم القــرارات التي تعاصرهــا لضمان إعداد 

جيل فعال ومنجز.
م شرعاً  ُمحرَّ

يؤكد أستاذ الدراسات اإلســالمية بجامعة تعز عبدالعزيز 
العسالي أن زواج الشِّغار محرم في اإلسالم بنص الحديث “ال 

شِغار في اإلسالم” وهو ما يحتم ضرورة اجتنابه.
ويعــزو التحريم إلى ما في هــذا النوع من الزواج من ظلم 
للمــرأة وإضاعة حقها فــي المهر ناهيك عن األثار الســلبية 
المترتبة على األســرة ودورها في أثر الصراع بين األسرتين 

أو إحداهن قبل أن تنتقل لألخرى.
ويشدد العسالي في حال حدوث زواج مقارب لهذه الصيغة 
دون أن يكــون بالضــرورة شــغارًا، على ضرورة اســتقاللية 
الزيجات ورضا المرأتين وأخذهما مهرًا مستحقًا لكل منهما، 
مــع ضمان عدم ارتباط أي مشــاكل زوجيــة باألخرى، وأن ال 

تنساق الزوجتان وراء مكابرة “اعطني مثلما ُأعطيت أختك”.
قصور قانوني 

وال توجد إحصائيات رسمية أو شبة رسمية لهذا النوع من 
الزواج، إذ غالبًا ما تدون العقود كزواج طبيعي مســتقل، لكن 

الواقع والتقليد االجتماعي يفرض أحكامه.
وبحسب عضو المكتب الفني في المحكمة العليا الدكتور 
عبدالعالــم عقــالن، فإن قضايا الفســخ والطــالق في خالف 
الزيحات من هــذا النوع تصل المحاكم بشــكل دائم نتيجة 

المشاكل وخالفات األسر.
وقــال عقــالن: “إن القانــون اليمني لم يــورد نصًا يحظر 
بشــكل صريــح زواج الشِــغار، لكنــه يُلزم بتســمية المهر 
وتسجيله أثناء العقد وفق الفقرة األولى من المادة )33( من 
قانون األحوال الشخصية رقم )20( لعام 1992 وتعديالته”.

ويضيف “تتجاوز الكثير من األسر اليمنية في زواج الشِّغار 
االشــتراط القانوني بتســمية مهــر وهمي فــي ورقة العقد 
مما يجنبهم الوقوع تحــت الطائلة القانونية.ويمنح القانون 
اليمنــي المرأة في المادة )39( من ذات القانون حق االمتناع 
عن الدخول إلى زوجها قبل أن يسمي لها مهرًا او يسلم لها 

ما لم يؤجل منه”.
لكن المرأة اليمنية، والحديث مستمر لعقالن، “تعجز عن 
اتخــاذ مثل هذا القــرار كونها تعيش وســط مجتمع ذكوري 
يرفــض أي إرادة حرة لهــا، فضال عن األميــة وغياب الوعي 

القانوني لدى معظم النساء”.
ويؤكد الدكتــور عقالن، وهو أيضــًا أكاديمي في جامعة، 
ضــرورة تضمين القانون إياه مواد إضافيــة تمنع هذا النوع 
من الزواج أو التحايــل عليه، وتتضمن عقوبات صريحة بحق 
المخالفيــن، مشــددًا على ضرورة تشــديد الرقابة على ذلك 
خصوصا في األرياف وتشــرف على وضــع مبلغ زهيد بصفته 
مهرا يجنب مشــكلة غالء المهور الذي يشــجع انتشــار زواج 

الشغار.
كمــا ويرى أنه مــن األهميــة إضافة نــص قانوني يضع 
ضوابط صارمة تمنع الطــالق كإجراء مماثل ضدًا على إرادة 
الزجين، النفصال الزواج اآلخر وفرض غرامات مالية بحق من 

يقوم بذلك.
وإضافة لما ذكره عقالن، يتوجب أن يحظى األمر باهتمام 
بالمنظمــات والهيئــات المعنيــة بالمرأة والطفــل وحماية 
األســرة تبني برامــج توعويــة مســتديمة لتعزيــز الرفض 
االجتماعــي لهذا النوع من الزواج الجائر خصوصا في األرياف 

المعزولة من البالد.”

تقرير/ علي اأحمد:

زواج الشغار.. قنبلة موقوتة تهدد بتفكيك مئات األسر

تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ
 وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى

      الكاتب الصحفي الكبير 

نجيب اليابلي
وبهذا املصاب اجللل

 نتقدم بأحر التعازي وصادق املواساة إلى 
أسرة الفقيد وذويه ومحبيه

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح 
اجلنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

البقاء للهالبقاء لله

شركة مصافي عدن
عنهم / المدير التنفيذي المهندس محمد يسلم صالح

المعزون:
أسرة تحرير )عدن الغد(
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 وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى

      الكاتب الصحفي الكبير 

نجيب اليابلي
وبهذا املصاب اجللل

 نتقدم بأحر التعازي وصادق املواساة إلى 
أسرة الفقيد وذويه ومحبيه

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح 
اجلنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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اليــوم فقدت عدن قلما حــرا مقداما 
وانسانا احبها بكل ماتعني الكلمة رحم 
اهلل األســتاذ نجيب يابلي ، ففي فقدانه 

ســقط احد النجوم التي مــا فتئت تنير 
الدرب لم يصمــت قلمه في الدفاع عن 
عدن فــي أوقات صمــت الكثير وداهن 
الكثيــر وكان قلمه يدافع بشــكل قوي 
ومختلــف وغريــب ورائع جمــع صفحات 
ترتقي إلى كتاب في )رجال في الذاكرة 
عن تاريخ عدن( فكانت المرافعة الرائعة 
للدفاع عن عدن  وشرح مظلوميتها عبر 

استعراض تاريخ رجاالتها.
ال يختلــف اثنان بآن حضــوره في اي 
مكان كان مثار فرحة وبهجة لما يملكه 

من دماثــة خلق وغزارة معرفة وتواضع 
جــم كان رجــال جامعــا للجميــع ومحبا 
للجميع ويحبــه الجميع ، كان رحمة اهلل 
عليه صاحب ابتســامة مميزة تخرج من 

فيهه لتصل الى قلبك دون وسيط.
وعندما تتحدث هذه القامة السامقة 
يكون الجميــع منصتا وبشــدة حتى ال 
تفوتــه معلومة ودائمــا كان يتعمد أن 
تكون خاتمتها  ملغومة بكالم ســاخر، 
كان حتــى آخر حرف كتبه ينشــد العدل 
ويأســى لمــا وصلــت إليه عــدن حيث 

كان كثير المقارنة بين عدل واســتقرار 
األمس وظلم وجور اليوم ، كان الجميع 
ينتظــر ويتقبل كالمه الخلــوق المرتب 
الدقيــق والــذي دائمــا مــا كان يغلفه 
بخاتمــة ســاخرة تجبرك علــى الضحك 

طويال.
أتذكــر انــه كان فــي أحــد اللقاءات 
يتحــدث بالهاتــف كعادته يســأل عن 
كل شــيء في عدن ويدون في مفكرته 
الذي يحفظها ظهرا عن قلب وســمعته 
وهو يقــول لمحدثه ال تحدثنا عن حافة 

القاضي .. االن انا بجانبي حافة القاضي 
بكلهــا والتفت باتجاهــي وضحك وهو 
يقول ما شاء اهلل عليه انا اريد تستكمل 
لي اســم )فالن( كامال هذا الرجل ظلم 
تاريخيــا واعمل على إبــراز أعماله فهو 

يستحق االضاءة.
لن استطيع بهذه الكلمات البسيطة 
ان اعدد حجم خســارة رحيل أبي جهاد 
فهي خســارة ســتعلن عــن ارتداداتها 
فيمــا بعــد وسنشــعر بتداعياتها الحقا 
ففراقــه مــر علقــم ولــه األثــر الكبير 
سنستشــعره بعد ان نفيــق من صدمة 
فراق فــارس عدن  المقــدام وبفقدانه 
فقدنا وفقدت عدن أيقونة ماســية من 
الصعوبة بمكان أن تعوض أو  تتكرر او 
يأتي شبهها على االقل  ألجيال قادمة.

11
كتابات

اغتيال ضرغــام الجنوب ونجاح 
الوصــول  فــي  المــوت  خاليــا 
إليــه، أكبــر دليــل علــى فشــل 
األمنيــة  المنظومــة  وهشاشــة 
الرخــوة بالجنوب وغيــاب أي دور 
الجنــوب  لحمايــة  اســتخباراتي 
أبــرز قيادات  وتأميــن تحــركات 
الصــف النضالــي الجنوبي األول 
وحاجــة الجميع إلــى مراجعة كل 
حساباتهم قبل أن يطالهم الدور 
بعد القائــد المناضل اللواء مثنى 
ثابت جواس وقبله طماح وســيف 
اليافعــي وابــو اليمامــة وطابور 
ذاكرتــي  تســعفني  ال  طويــل 

لحصرهم.
وعليــه نذكــر بمــا ســبق وأن 
تحدثت عنه في انتقادي للفشــل 
الحكومــي فــي ضــرورة التحرك 
لسحب إدارة قطاع االتصاالت من 
يد الحوثي أو حتى فصل شــركات 
االتصاالت وتأمين خدماتها حتى 
ال يستمر اســتغاللها الخطير من 
قبــل مليشــيا الحوثي فــي رصد 
القيــادات  كل  تحــركات  وتتبــع 
لها  المناهضيــن  والمســؤولين 
واســتهدافهم كمــا حصــل مــع 
القــادة الراحلين واخرهــم اللواء 
جــواس، ألن كل عمليات الرصد 
أن  لتحركاتهــم تؤكــد  الدقيــق 
وتتبــع  وتنصــت  رقابــة  هنــاك 
لشــرائح هواتفهــم أو مرافقيهم 
وعبر أكثر من طريقة متاحة تقنيا 

االن غير الجي بي اس.
مــا لم فعلى الجميــع أن يكتب 
وصيته ويتوقع اغتياله بأي لحظة 
مهما كانــت إجــراءات تأمينه او 
االغتيال  أســاليب  احتياطاته ألن 
متعددة وخاليــا الموت المختلفة 
ال تزال تنشــط على ما يبدو بيننا 

وبقوة.
ويرحــم  الجميــع  يعيــن  واهلل 
الشــهيد جواســا وكل مرافقيــه 
ومن ســبقوه من شهداء الجنوب 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

مطــارات  الحوثــي  اســتهداف 
ومســتودعات البتــرول فــي مدينتي 
جيــزان وجــدة الســعوديتين، األيام 
القليلــة الماضيــة، مدعــاة للتأمــل 
وليــس االســتغراب. فقــد تزامن مع 
التوقيع الوشــيك على إحيــاء االتفاق 
النووي الشامل. لماذا تطالب طهران 
من واشــنطن رفــع العقوبــات، وفي 
الوقت نفسه تدبّر، من خالل وكيلها 
فــي اليمن، هجمات تهــدد إمدادات 
النفط وأسعاره عالميًا، وتلحق الضرر 
بالــدول التــي تفاوضهــا؟ وذلك عدا 
عن التســاؤل الذي يطرحه ســلوكها 

العدواني بشكل عام.
إنها حكاية العقــرب اإليراني الذي 
طلب مــن الضفدع الغربي أن يحمله 
علــى ظهــره ليعبــر النهــر، مؤكــدًا 
للضفــدع أنه لن يلدغــه ألنه لو فعل 
ســيغرقان معًا. وفي منتصف الطريق 
لدغــه، لمــاذا؟ هذه طبيعــة النظام. 

ســواء وقــع االتفــاق أو لــم يوقعــه، 
طبيعة نظام إيــران الديني المتطرف 
أن يهاجــم أصدقاء وحلفــاء الواليات 
المتحدة في المنطقة. اســتولى على 
لبنــان وحوّله إلــى مركــز لعملياته 
شــمال المنطقــة العربية، اســتولى 
علــى اليمن وحوّلــه إلــى قاعدة له 
يســتهدف منها الســعودية والخليج، 
وســيهدد المالحة التجاريــة الدولية 
فــي مضيق بــاب المندب فــي البحر 
األحمر، وســينقل المقاتليــن والعتاد 
إلى دول شــرق أفريقيــا المضطربة، 
منظومــة  تخريــب  فــي  وسيســتمر 
الحكم العراقية التــي بنتها الواليات 
المتحدة هنــاك، وتهديد دول الخليج 
وإسرائيل. هذه طبيعة نظام متطرف 
يحكــم إيــران بقبضــة حديدية منذ 
اتفــاق  الثمانينــات، ويعتبــر  مطلــع 
فيينا انتصارًا سيزيد قدراته وشهيته 

الهجومية.
مــا يحــدث لليمن جزء مــن صراع 
النفــوذ والهيمنــة اإلقليميــة وليس 
حالة احتراب داخلية. بدأت انتكاسته 
في صيف عــام 2014، عندما هجمت 
واستولت ميليشيا أنصار اهلل الحوثية 
علــى العاصمــة. حينهــا، قلــة كانت 
تــدرك حجــم الخطــر الذي ســيمثله 
اليمــن والســعودية  الحوثــي علــى 
والمنطقــة. بوصولهم فعليــًا أصبح 

اإليرانيــون فــي صنعــاء. مــن خالل 
وكيلهــم الحوثي اســتولوا، بشــكل 
غير مباشــر، على دولة بحجم ســوريا 
تقريبــًا ثــالث مرات، وخمســين مرة 
أكبر من لبنان، البلدين اللذين سبقا 
اليمن فــي الوقوع تحت نفوذ النظام 

اإليراني.
وبعكس الظن الســائد، الحرب لم 
تشــن من قبل الســعودية والتحالف 
إال بعــد أن اتضح أنه وكيــل النظام 
اإليرانــي، وليس صراعــًا بين القوى 
سُــمي  فيمــا  اليمنيــة،  المحليــة 
»انتفاضة الربيع«، بعد دخول القصر 
االنتقالي  الرئيــس  الرئاســي ووضع 
تحت تهديد الســالح ثم استمروا في 
احتــالل المــدن حتى تطويــق عدن، 
التي كانت آخر القــالع. الحرب قامت 
ألن الحوثــي امتــداد إيرانــي وليس 

مكونًا يمنيًا مستقاًل.
أدار النظــام اإليرانــي الوضع منذ 
مشــابهة  وبصــورة  الحيــن،  ذلــك 
للبنــان. اســتخدم الســالح، وهــدّد 
الزعامات المدنية المحلية وعائالتها، 
حتى غــادرت معظمها إلــى الرياض 
والقاهــرة وغيرهمــا. وفعــل ما فعله 
في لبنــان عام 2005 باغتياله رئيس 
الوزراء الســابق رفيــق الحريري، من 
خــالل حــزب اهلل. قــرر اإليرانيــون، 
أيضًا، التخلص من الرئيس الســابق 

علي عبد اهلل صالــح، الذي كان، مثل 
الحريــري، له نفــوذ سياســي وقبلي 
كبير على األرض. قتلوه في ديســمبر 
)كانون األول( 2017 بسالح وكيلهم 

المحلي، أنصار اهلل.
الحرب في اليمــن جزء من الصراع 
المــدن  واســتهداف  اإلقليمــي، 
الســعودية جزء من الخطــة اإليرانية 
ضــد القــوى اإلقليميــة الواقفــة في 
وجهها. اليــوم، نظام طهران شــبه 
مهيمن على العراق وســوريا ولبنان، 
وقلمــا يجــد مــن يتحــداه إقليميــًا، 
باســتثناء التحالــف والســعودية في 
اليمن. وتحديه في كل مكان ضرورة 
جماعيــة لرفــع كلفة االحتــالل عليه 

والحدّ من سيطرته على المنطقة.
اســتهداف مســتودعات النفط في 
جــدة، وقصف مدينة أربيــل الكردية 
العراقيــة، فــي أســبوعين متتاليين، 
يضعــان المفاوضين فــي فيينا أمام 
امتحان عملــي وليس نظريًا. هذا هو 
نظــام إيــران الذي ينــوون رفعه من 
بتأهيله  العقوبات، ويسمحون  قائمة 
كدولــة عادية في المجتمــع الدولي. 
دول المنطقــة، وليســت الســعودية 
وحدها، أمام مخاطــر حقيقية الحقة، 
حيث ال توجد خطوط وال حدود لنوايا 
إيران، فهــي دائمًا تتقــدم وال تنوي 
التوقــف، كما كان يظــن البعض أن 
عينها فقط على العراق أو أن حدودها 
تنتهي عند شــواطئ لبنان. بســبب 
التهاون في سوريا ولبنان، انتقل إلى 

العراق ثم اليمن.

تدور في العالم احداث من حين الى 
اخــر ومع حدوث تلــك االحداث نالحظ 
تطور في سياســات واســاليب وخطط 
الحروب فبعض منهــا يتم االعداد لها 
قبل سنوات من قيامها والبعض االخر 
قائم على حكمة السلطة التخاذ قرارات 
مدروسة وسرعة ردود االفعال وليست 
شــرطا ان تكون تلك الحرب عســكرية 
فقط فالحــرب االقتصادية اشــد قدرة 
على تدمير الدول من الداخل و استمرار 
الفوضى فيها لفترات زمنية طويلة ان 
لم يتم اتخــاذ القــرارات التي تتصدى 

للتالعب بأسعار العملة المحلية.
وكما هــو واضح في بالدنا بســبب 
شــنها  التــي  االقتصاديــة  الحــرب 
الحوثيــون مــن خــالل عــدم قبولهم 
العملــة الجديــدة وخلــق تبايــن بين 
ســعر العملتين لــم تســتقر المناطق 
المحــررة بســبب تذمــر المواطنيــن 
المســتمر لما يحدث من تضخم وعدم 
توفيــر المرتبــات والخدمــات وغيرها 
مما يحتاج الية المواطن وذلك بســبب 
نظــر الســلطة بعين الرحمــة لمعاناة 
المواطنين والتي تتســبب فــي زيادة 
معاناة المواطنين فقرار تحديد االسعار 
على حســاب ارباح المواطنين لم يجد 
نفعــا ولم يوفر لهم مــا يحتاجون اليه 
بل جعل من يوفرون السلع والخدمات 

يعزفــون عــن توفيرهــا لعــدم جدوى 
عائدات تلك الســلع. ايضا عدم تنفيذ 
القرارات التي كانت ســتوفر االستقرار 
فــي المناطق المحــررة ويعلم اهلل هي 
متعمدة ال سباب ام نتيجة فشل وعدم 

وجود االرادة.
فمثــال قــرار حصــر بيــع المنتجات 
النفطيــة عبر شــركة النفــط اليمنية 
جميــع  فــي  البيــع  ســعر  وتوحيــد 
المحافظــات اليمنيــة وتوريــد المبالغ 
فــي فروع البنك المركزي كان ســيوفر 
االســتقرار المنشــود فمنذ اعالن هذا 
القــرار الذي ارعــب الحوثيين وجعلهم 
يفتعلــون ازمــة وقــود فــي مناطقهم 
وعدم السماح لناقالت النفط الوصول 
الى مناطق ســيطرتهم ليسمح العالم 
لهم الخروج عن ســيادة شركة النفط 
اليمنية الشــرعية وتوريــد النفط عبر 

ميناء الحديدة.
كان هذا القرار اذا تم تطبيقه كفيال 
بحل جميع المشــاكل التي يعاني منها 
المواطنــون من خالل توفير الســيولة 
النقدية في البنك المركزي وما سيزيد 
فوائــد وســرعة نتائجــه اذا تــم ربط 
تســعير النفــط في مناطــق الحوثيين 
بنفس القيمة العددية لتســعيرته في 

المناطق المحررة.
بالتأكيــد ســيعترض الكثيرون من 

اصحــاب المصالــح وســيتعذرون بانه 
ظلم على مواطنيــن المناطق المحتلة 
الن قيمة العملــة المحلية فيها ضعف 
قيمــة العملــة المحلية فــي المناطق 
المحررة تقريبا رغم انه رحمة بهم من 
استغالل االنقالبين لهم فهم يشترون 
صفيحة البنزين هناك بأكثر من ضعف 
قيمته العددية فــي المناطق المحررة 
ويعنــي هذا انهــم يشــترونها بأربعة 
اضعــاف قيمتهــا الفعلية منــذ صدور 
القرار خوفا من تطبيقــه واغالق ميناء 
الحديدة وفرض سيادة سلطة الشرعية 
عليهــم ويرمون التهمة لذلك االرتفاع 
الكبير امام الشــعب والعالم على عاتق 
ما يســمونه العدوان وعند تنفيذ هذا 
القــرار الذي يحقق الكثيــر من الفوائد 
واهمهــا ســحب العملــة مــن محالت 
الصرافــة وتوفيرها في البنك المركزي 
وتعزيز ثقة المودعين بالبنوك التجارية 
وتوفير مرتبات وخدمات وتعزيز ســعر 
العملــة الى حــد توحيد ســعرها بين 
جميع المحافظات وغيرها الكثير ولكن 
قبل التطبيق يجب نقــل مكاتب فروع 
الشــركة من المناطــق المحتلــة الى 
احد مــدن المناطــق المحررة خشــية 
قيــام الحوثيين بالســطو علــى اموال 
الشــركة في تلــك المناطــق واعتماد 
نســبة ربح مــالك المحطــات الخاصة 
وبدل النقــل وبدل التبخر واســتقطاع 
ضرائــب االرباح كمــا كان فــي نظام 
الشــركة قبل الحــرب لتوحيد الســعر 

وتشــديد المراقبــة والعقــاب لضمان 
عدم تهريــب المنتجــات النفطية من 
المناطق المحررة وفتح اسواق تنافس 
مــالك المحطات في تلك المناطق من 
خــالل توعية العســكريين عبــر دائرة 
التوجيــه بــان مرتبــات العســكريين 
العملــة  وتحســن ســعر  والمدنييــن 
والقضاء علــى معاناة المواطنين قائم 
علــى مدى حرصهم تنفيــذ التعليمات 
واعتمــاد مكافــأة مجزيــة للمجموعة 
التي تقوم بالقبض على شحنة مهربة 
ويجب تامين وتســهيل طــرق وصول 
الناقالت الرســمية بســالم حتى تصل 
الى المناطق المحتلــة حتى ال يتباكى 
الحوثيون وتفشل خطة فرض السيادة 
بيــد الشــرعية والتي ســتقودهم الى 
الجلــوس دون شــروط علــى طاولــة 

السالم بإذن اهلل تعالى.
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يســتغرب الكثير من الساســة بالعالم 
العربــي والخارجــي , كيف يتم الشــروع 
التفــاق بيــن أي قــوى سياســية قبــل 
تطبيــق ما ســبق هــذا االتفــاق , ولكن 
الرؤية تتضح جليا بأن المشــاورات التي 
يتــم التحضيــر النطالقها فــي العاصمة 
الســعودية الرياض , الهدف من خاللها 
كتابة شــهادة وفاة اتفاق الرياض الذي 
تم التوقيع عليه بين الشرعية والمجلس 
االنتقالــي الجنوبــي , والــذي تحقق منه 
فقــط تغيــر محافظــي عــدن وشــبوة, 
والتنصــل من بقية بنــود االتفاق , منها 
تغيــر بقيــة المحافظين ومديــري االمن 
وعودة انتشــار النخبة الشبوانية بشبوة, 
وانتشــار النخبة الحضرمية في ســيئون 
ومغادرة قوات االحمر في المنطقة االولى 
, وتوفير الخدمات للشــعب وايضا توريد 
كافــة المحافظــات الى البنــك المركزي 
بعــدن بما فيها مأرب التي ال تورد ســنتا 

الى البنك بعدن وتستلم رواتب موظفيها 
من المركزي بعدن .

ان القضية الجنوبية هي مفتاح الحلول 
لكل المشاكل العالقة والحرب, فإذا ما تم 
اعطاء الشعب في الجنوب حقه المشروع 
في استعادة دولته او اقل معدل حقه في 
االســتفتاء والذي كفله القانــون الدولي 
بحريــة الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا 
, اســوة بجنــوب الســودان واســكتلندا 
التي انفصلت باالســتفتاء عــن بريطانيا 
وشــعوب كثيرة جدا ,فمتى اعطيت هذه 
الخيارات للشــعب في الجنوب فستنتهي 
الحرب بشكل نهائي , وستعود الشلة من 
ابناء الشمال التي تتقلد مناصب عسكرية 
ومدنيــة ووزارات ومحافظاتهــم توالــي 
للحوثي , في وقت كان يفترض ال يشارك 

في الحكومة أية شــخصية من المناطق 
التي ليســت محررة على حساب المناطق 
المحررة , وهذا احد اســباب اطالة الحرب 
.يعلــم الجميع بأن الشــماليين يختلفون 
بشكل كبير جدا , ولكنهم يتفقون عندما 
يتعلق االمر بالجنــوب وقضيته العادلة , 
وايضا يتفقــون على ان ثــروات الجنوب 
يجب ان تظل تنهب من قبل الشماليين 
, فيجــب ان يظــل االنبــوب الــذي ينقل 
النفــط من وادي جنة بعســيالن شــغاال 
لنقل النفط الــى صافر بمأرب, ومتفقين 
ان ســعر دبة البترول من نفط عســيالن 
يجــب ان يحصل عليهــا المواطن في اي 
منطقة من مأرب بسعر 3500 ريال يمني 
, وبــدون اي زحمــة او اي طوابيــر , وفي 
المقابل يجب ان يحصل عليها المواطن 

من عســيالن بســعر 30000 ريال يمني 
او عليه ان يأتــي ليطوبر عليها أليام في 
حريــب التابعــة لمأرب . ومثل عســيالن 

ايضا حضرموت وبقية مناطق شبوة .
أي خيارات او حلول يخرج بها مشاورات 
الريــاض ال تعطي الجنوبييــن الحق في 
العيــش الكريــم حقهــم علــى ارضهم 

وحكمهــا , ويبســطون ســيطرتهم على 
ثرواتهــم فهي ال تلبي طموحات شــعبنا 
فــي الجنــوب ولن تكــون مقبولــة , وال 
تساوي الورق والحبر الذي ستكتب عليه, 
وســيواصل شــعبنا الــذي خــط تاريخه 
بدماء الشهداء والجرحى نضاله التحرري 
نحــو الحريــة واالنعتاق مهمــا بقي من 
الطريــق وعرا وشــائكا . الوحدة انتهت , 
وال تجــوز بالقوة , وعلــى العالم ان يعي 
هذا الشيء , فشــعبنا صبر وتحمل القتل 
والتشريد واالعتقاالت والمالحقات , ولم 
يعد يعيقه من مواصلة نضاله اي شــيء 
, وعلى القيادات تعزيز اللحمة وتجســيد 
التصالح والتســامح , ومعرفة ان المرحلة 
نضاليــة وان الجنوب القادم لن يحكم اال 
بالصندوق , وبشــكل تتساوى فيه جميع 
النــاس في الحقــوق والواجبــات , جنوب 
فيدرالي تتســاوى فيه جميع المناطق في 

الحكم .

الحلقــة األخيرة شــارة النهاية لفيلم 
الديــزل المدعــوم التوقــف لــم يعــدْ 
مقصورًا على محطات الوادي فحســب. 
بــل علــى الســاحل الحضرمــي أيضــًا 
.وإلــى إشــعار آخر تقبلوا تحيــات الهبة 

الديزلية  الجابرية.
عادت أجور المواصــالت إلى االرتفاع 
مجددًا  ســيصطلي الطالب جراء ارتفاع 
كلفة المواصالت ..وســيرتفع كل شيء 
من السلع الضرورية إلى الكماليات التي 

ال غنى عنها.
فالتجــار لن يجــدوا عــذرًا أفضل من 
ارتفــاع كلفــة النقــل وأجــور التوصيل 
ليلهبــوا ظهر المواطن بســوط الغالء 
.. ممــا ســيحتاج الحال إلى هبــة أخرى 
أو مقابلــة عاجلــة لرئيــس الــوزراء .. 
فالحكومة ســتعطي حضرموت حقوقها 
وستســتجيب لمطالبها بعــد التدارس 

.متى هذا التدارس ؟ اهلل وحده يعلم.
ال زلنا نشــهد الطوابير وسنشــهدها 
حتى بعد عودة الديزل إلى ســعره قبل 
الدعــم .. فالنتيجة في النهاية كلها في 
ظهر المواطن ) كذا واّل كذه ( كما يقال.

ولئــن تمعنّا قليــاًل قبل رفــع الدعم 
عــن الديــزل لوجدنا أن تلــك الكميات 
التــي بيعــت للمواطن قــد كانت أصاًل 
في األســاس مخصصة ألجــل محطات 
توليــد الكهرباء في ســاحل حضرموت 
.. وتفاديًا لتفاقم مشــاكل شحة الديزل 
رّقع المسئولون هنا وخرقوا هناك وهذا 

ديدنهم على الدوام.
أعلنت مؤسســة الكهرباء عن أسفها 
لزيادة ســاعات انطفاء الكهرباء لشحة 
الديــزل فــي المحطات وســتبقى تعلن 
وتتأســف عن زيــادة ســاعات االنطفاء 
حتى بعد رفع الدعم عن الديزل وشحته 
لديها ممــا يعني بالســواحلية ) ميمي 

كما ويوي (.
رمضان على األبواب وكلما انفتح باب 
لألمل جاءت عصابة الفســاد لتغلقه في 
وجــه المواطن .. والخوف كل الخوف أن 
يلــمّ به اليأس من تغيّــر الحال ويظن 

أن اإلصالح محال.

يبــدو أن هنــاك نوعا مــن القفز على 
اولويــات الحــوار اليمنــي اليمنــي لكــي 
ينطلــق أوال مــن الداخل مــع كل القوى 
السياســية الحيــة علــى الواقــع المعاش 
لقيــادات سياســية  االفتراضــي  وليــس 
كرتونيــة واعالمية واتســية إال من رحم 
اهلل وعمــل باحترافية وهــم قلة  ال تمثل 
كثيــرا من القــوى السياســية التــي لها 
ارتباط وثيق بما يجري على األرض وكما 
كانــت تدعــو منظمــات األمــم المتحدة 
وممثليها في اليمن وبحسب اجتماعاتها 
مــع الشــخصيات االجتماعيــة والقبليــة 
المدني  المجتمع  ومنظمات  والسياســية 
فــي كثير من المحافظات والتي اشــركت 
كثيــرا من العناصر المؤثرة التي تســهم 
أوال في رأب الصدع في المناطق المحررة 
وتدعو لإلســهام فــي عملية االســتقرار 
األمني واالجتماعي وفض النزاعات ألنها 

تشــكل قاعدة اساســية لتبني أي مؤتمر 
جامــع لكثير مــن القوى السياســية التي 
ال تجــد لها تأثيرا على الواقــع ..المؤتمر 
الجامــع لــكل اطيــاف العمل السياســي 
والجماهيري والتشــكيالت القائمة والتي 
تمتلــك ترســانة عســكرية ســوى فــي 
الجنــوب أو الشــمال والنظــرة إلى قوات 
الجيــش الوطنــي واالمن والتــي انهكت 
بحرمانها من األســلحة الثقيلة والتموين 
واالمداد الجيــد وحرمان منتســبيها من 
الرواتــب ألكثر من عام ونيــف وما يهمنا 
فــي ذلك األمر هو هل ســيكون المجتمع 
المدني والشخصيات المؤثرة والموجودة 
علــى األرض متعاطيــة مع تلــك الدعوة 
والتي اجزم أن بداية أي حوار يمني يمني 
للمهاجرين واالنصار اليمنيين في اصقاع 
األرض باســتثناء النخبــة المتزنــة والتي 
نجلها في الطرح والتقديم امثال القيادات 

التاريخية والتي كان لها الشرف أن تكون 
ســباقة لمثل هكذا حوارات وعلى رأســها 
الرئيــس الســابق المناضل علــي ناصر 
محمــد وكما كان لنا  شــرف اللقاء به مع 
المهندس علــي المصعبــي القيادي في 
الحــراك الجنوبي وكثير من الشــخصيات 
صنعــاء  مــن  المخضرمــة  السياســية 
ومحافظات أخرى وحيث وقد كان الرئيس 
ناصــر قــد طــرح كثيرا مــن المبــادرات 
والخطوط العريضة وكانت رؤيته الثاقبة 
والمتزنة والمنطقية ستأتي عليها معظم 
المبــادرات االمميــة والعربيــة ..الحــوار 
اليمنــي فــي الداخل أهم وانجــع الحلول 
والتــي ســتأتي بنتائج ايجابية وتشــكل 
حراكا اجتماعيا من شــرق وجنوب وغرب 
وشــمال اليمن وتجعل مــن التهيئة ألي 
حلول سلمية قادمة في طريقها إلى الحل 
على أن يكون الواقع السياسي والمعاش 
هو المحك وليس للترشيحات والتي غلبت 
عليهــا االهواء واالمزجة السياســية التي 
ســتنصدم على الواقع بعدم قدرتها على 
تنفيذ أي مســاع حقيقية ال ترتبط بحياة 

النــاس ومنطلقــة مــن االيمان الراســخ 
بــأن اطالــة الحــرب ال تمثــل بالمطلق 
أي خطوات مؤكدة تســير إلــى الوصول 
إلى حل ســلمي وعلــى اليمنيين وحدهم 
مساعدة أنفســهم في الخالص من هذه 
الحــرب التي جاءت على األخضر واليابس 
واليمن اكبر من أي مبالغ مالية ويستحق 
أن يتخلــى كل وطني غيــور ألي امتيازات 
طالما الهــم أوال واخيرا إخراج اليمن من 
هذا الوضع كانت اختيارات االسماء وطنيا 

او خارجيا والعاقبة للمتقين ..

مديريــة  كهربــاء  أســالك  تعرضــت 
موديــة قبل أيام إلى عمــل تخريبي جديد 
, وذلك باالعتداء اآلثم على قطع األسالك 
الممتــدة من لودر إلى موديــة , مما أدى 
إلى خروج منظومــة الكهرباء بالكلية عن 

المديريــة وأصبحت تعيش ظالمًا دامســًا 
, ومما يؤســف له أنَّ هذا العمل التخريبي 
الجبــان هو امتــداد لعشــرات االعتداءات 
التي تطال أســالك الكهربــاء , وذلك من 
قبل عصابة أقل وصف لهم أنهم لصوص 
محترفــون وقطاع طــرق وعديمو األخالق 
,لكــن أكثر ما يحز في النفس هو ســكوت 
عقال منطقــة دثينة ووجهائهــا وكبرائها 
عن تلــك األعمال التي تتنافى مع  األعراف 
واألســالف واألخالق وعــدم الوقوف بوجه 

أولئك المخربين .
واألشــد إيالمــًا مــن ذلك  هــو صمت 
كال  فــي  واألمنيــة  الرســمية  الجهــات 

المديريتيــن عن اتخاذ اإلجــراءات األمنية 
الرادعة ألولئــك المخربين رُغم معرفتهم 

بهم .
ذلك السكوت القاتل , والصمت المخزي 
, والتغافــل المشــين .. أغــرى  عصابــات 
التخريب فتمادوا في ســلوكهم المنحرف , 
واســتمرأوا تصرفاتهم الوقحة , واستمروا 
في أعمالهــم غير األخالقيــة ألنهم أمنوا 
العقــاب .وقــد قيل : ) من أمِــنَ العقوبة 
..أســاء األدب ( ، وإزاء هذه التصرفات غير 
األخالقيــة والتي ال تراعــي حقوق األخوة , 

والجيرة , وحقوق الطريق ..
نناشــد أواًل عقال منطقة آل الســعيدي 

التخاذ موقف حازم مــع أولئك المخربين , 
ونبذهم , والتعريف بهم.

كما نناشــد الجهات الرســمية واألمنية 
فــي كل مــن مديريتي ) لــودر _ مودية ( 
إلى اتخــاذ موقف حــازم  وتقديــم الجناة 
إلى النيابة حتى تتمكن من رفع قضيتهم 
للمحكمة .فمثــل هذا القضايــا يتم البت 
فيها مباشــرة وعقوبات هذه الســلوكيات 
السيئة مغلظة جدًا.فإذا ما تم تطبيق هذه 
األحكام بصرامة وقســاوة فسوف يكونون 
عبرة لغيرهم وسيرتدع المخربون اآلخرون 

.
فأرجــو ثم أرجــو مــن مديري لــودر _ 
مودية , اإلســراع لحســم هــذا الموضوع 
بأسرع وقت ممكن ،وأظن أنَّ قاضي لودر 
يباشــر عمله , ومعظم عمليــات التخريب 

تقع في النطاق الجغرافي لمديرية لودر .

السياســي  العمــل  فــي  مــا  أســوأ 
واإلعالمي هــو “التوظيف”.. ألنه يقلب 
الحقائق رأســًا على عقــب يثير األحقاد 
الكراهيــة  وينشــر الضغائــن وينشــر 

ويوقظ الفتنة وهي نائمة.
اليمن نالت نصيبًا وافرًا من التوظيف 
الحــروب  فــي  واإلعالمــي  السياســي 
ومازالت  والعسكرية  السياسية  العبثية 
وممــا قاد ويقــود الــى اذكاء صراعات 

عقيمــة واإلضــرار بالوطــن واضعــاف 
ترابــط النســيج االجتماعــي للمجتمع 
والتأســيس لثقافة الصدام بين القوى 
السياســية في صراعهم على الحكم .. 
غيــر عابئيــن بادعائهــم الديمقراطية 

التي تفرض التداول السلمي للسلطة.
واألخطــر مــن ذلــك أن التوظيــف 
السياسي اســتخدم لتصفية الحسابات 
من خالل اســتخدام قوى شريرة لتنفيذ 
مخططات شــريرة اوجعت اليمن ارضًا 
وانسانًا وأحدثت شرخًا عميقًا في فكرة 

قبول اآلخر.
وأصبــح الدهــاء والخبــث والظلــم 
وازهاق االرواح هو الطريق المســتخدم 
للتخلــص مــن االخر ،وضربــوا عرض 
الحائــط بالثوابت الشــرعية واألصول 

واألعراف والقوانين المرعية.

الحوثي يمارس التوظيف السياســي 
واإلعالمي ولكن بشــيء مــن الوقاحة 
والغبــاء معًا واســتغفال االتباع ويدعي 
بما ال يفعــل ليوهم الغوغاء المؤيدين 

له بقدرته على فعل ما يريد.
باســم  تنفــذ  الحــوادث  وبعــض 
)القاعدة( وطبعــًا القاعدة ماتت بموت 
الزعيــم ولكــن يحييها اآلخــرون وقت 

الطلب.
أمــا التوظيف اإلعالمــي فالكل بارع 
فيــه، ورأينــا أحداثــا مؤســفة تحصل 
،ورأينــا  فاعليهــا  غيــر  إلــى  فتشــير 
ارواحــًا  تزهــق فتوجه أصابــع االتهام 
)توظيفيــًا( الى جهات أبعــد ما تكون 

عن الفعل المشين.
ولكن ذلك التوظيف - لألسف- يلقى 
رواجًا عند بعض شرائح المجتمع )بادي 

الــرأي( خاصــة وأن أســاليب التوظيف 
والتجييــر تمارس بســلوك شــيطاني 
وتأتي من جهات يفترض فيها احترام 
الوطنيــة ولكنهــا تتجرد  المســئولية 
مــن اخالقهــا فكيــف لهــا أن تتحلــى 

بالوطنية.؟
يــا مــن تتحكمــون فــي  ياقــوم.. 
مصائــر النــاس اليــوم علــى مختلــف 
مشــاربكم: اعلموا أن النــاس ليســوا 
أغبيــاء وأن الدنيــا دوارة ومثلما تدين 
تدان..وأحداث التاريخ تحمل من العبر 

الشيء الكثير لمن يعتبر..
فال تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم 
يقــول:  تعالــى  واهلل  الغــرور.  بــاهلل 
)وال تحســبن اهلل غافــالً عمــا يعمــل 
الظالمــون(. فعودوا الــى صوابكم إن 

كنتم ترعوون.

اأحمد عمر باحمادي

اأديب �سالح العبد

جهاد حفيظ

�سعيد �سامل احلرباجي

من�سور بلعيدي

مشاورات الرياض ومحاوالت وأد اتفاق الرياض

حوار اليمنيين في الداخل أولوية قصوى قبل الخارج

العبث الذي يطال كهرباء مودية إلى متى؟

الديزل غير المدعومخطر التوظيف السياسي واإلعالمي
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إعالن  فقدان

يعلن المواطن/ محســن علي راجح قاسم عن فقدان شهادة 
بكالوريوس في العلوم البحرية صادرة من صنعاء عام ٢٠٠٦م، 

فيرجى ممن يعثر عليها االتصال على الرقم: 773955951

القلوعة يطيح بالقاضي في افتتاحية دوري الهوكي الرمضاني بكريتر

افتتاح نادي الفروسية األول في عدن بمعسكر قوات حرس المنشآت

التالل يخسر أولى مبارياته الودية أمام شمسان

الزمالك بطال لدوري فقداء الدرجاج

أول ذهبية وبرونزية لليمن في بطولة الجودو لألندية العربية

دوري رمضاني مفتوح لفئة الممتاز على ملعب مدرسة عمر المختار

أطاح فريــق القلوعة منافســه فريق 
القاضــي مــن بطولــة دوري الهوكــي 
الرمضانــي بعد الفــوز عليهم بهدفين 
دون مقابــل ، فــي المبــاراة االفتتاحية 
التــي جمعــت الفريقيــن عصــر أمس 
الثالثــاء على ملعب الهوكــي الترابي ، 
ضمن منافســات بطولة دوري الهوكي 
والــذي  الشــعبية  للفــرق  الرمضانــي 
بمديريــة  الرياضيــة  اللجنــة  تنظمــه 

صيرة برعاية ودعم شــركة عدن للصرافة 
والتحويالت المالية ، تجري مبارياتها على 
ملعب الهوكي الترابي خالل شهر رمضان 
الفضيــل ، بمشــاركة 32 فريقــا يمثلون 
مختلــف فرق مديريــات العاصمــة عدن ، 
وتلعــب بنظام خــروج المغلــوب من دور 

واحد .

أداء  يرتــق  لــم  األول  الشــوط 
الفريقيــن إلــى المســتوى المطلوب 
وشهد اللقاء مســتوى وأداء منخفضا 

من جانــب الفريقين ، وحــاول كل منهما 
الوصــول إلــى مرمــى األخــر مــن خالل 
التهديدات المتبادلــة القليلة على مرمى 
األخــر لكن دون أي جديــد يذكر ، لينتهي 

الشوط سلبيًا دون أهداف .

الشوط الثاني ارتفعت وتيرة ونسق 
المبــاراة قليــاًل عكــس مــا كان عليه 
في الشــوط األول ، وتبــادل الفريقان 
المرميين  علــى  الخطيــرة  الهجمــات 
وسط أفضلية نســبية لفريق التواهي 
الذي كان أكثر خطورة وأكثر ســيطرة 
علــى المباراة ، ومنــح الالعب “ حمادة 
ناصر فضــل “ هدف األســبقية لفريق 
القلوعة من رأســية رائعــة لم يتمكن 
حــارس مرمــى القاضي مــن التصدي 
لهــا ، قبل أن يضيــف زميله الالعب 
“ عمــوري باعمــور “ الهــدف الثاني 
لصالح فريقه ، لينتهــي اللقاء بفوز 
فريــق القلوعة على فريــق القاضي 

بهدفين دون رد.
هــذا ويلتقي عصر غــد األربعــاء فريقا 
النعمي والمرحلي ضمن منافســات الدور 
االول من بطولة دوري الهوكي الرمضاني.

افتتح صباح أمس الثالثاء في العاصمة عدن 
نادي الفروسية بمعسكر قوات حرس المنشآت 
الحكوميــة وذلــك بإشــراف من قائــد القوات 

العميد أحمد مهدي بن عفيف.
وفي حفل االفتتاح ألقى العميد أحمد مهدي 
بــن عفيــف كلمة أكــد فيهــا أن افتتــاح نادي 
الفروســية يأتي في إطار محــاوالت إحياء هذه 

الرياضة األصيلة التي تعرضت لالندثار.
وأشار إلى أن عدن والجنوب بأكملها ال يوجد 
فيها نادي للفروســية مشيرا إلى أن هذا النادي 
يعد األول وسيتم إنشاء اتحاد للفروسية لرعاية 

الفعاليات واألنشطة وتنظيمها مستقبال.
ونــوه بــن عفيــف إلــى أن تأســيس نادي 
الفروســية يأتي في ظــل دعم كبيــر من قبل 
محافــظ العاصمة عــدن األســتاذ أحمد حامد 

لملس ووزارة الشــباب والرياضة موجها الشكر 
للمحافــظ علــى اهتمامــه ودعمه لألنشــطة 
الرياضية.وقــدم قائــد قوات حرس المنشــآت 
الحكومية الشكر الجزيل لقيادة التحالف العربي 
ممثلــة بالمملكــة العربية الســعودية ودولة 
اإلمــارات على دعمهما الكبيــر لجهود التنمية 

واالستقرار في المحافظات المحررة.
وفي تصريح له أشــاد الكابتن محمود عبيد 

مستشــار وزارة الشــباب والرياضــة بالجهــود 
المبذولــة مــن قبل العميــد أحمد بــن عفيف 
قائد قوات حــرس المنشــآت الحكومية إلحياء 
األنشــطة الرياضية معبرا عن إعجابه الشــديد 
بالبنية التحتية الرياضية المتميزة لنادي حرس 
المنشــآت والتــي توجــت اليوم بافتتــاح نادي 
الفروسية وهو النادي األول من نوعه في عدن.

وشــدد علــى أهميــة الرياضــة لمنتســبي 
المؤسســتين األمنية والعســكرية مؤكدا بأن 
قــوات حــرس المنشــآت باتت نموذجــا فريدا 
وتفعيــل  وتأهيلهــا  بمنتســبيها  لالهتمــام 
األنشطة الرياضية لهم.عقب ذلك قدم فرسان 
نادي الفروســية بقوات حرس المنشآت عروضا 
مميزة في التحكم بالخيول واالســتعراض بها 

نالت استحسان الحاضرين.
وفــي ختــام الحفل كــرم العميــد أحمد بن 
عفيف والضيوف الحاضرين عدد من الفرســان 
ومن كان لهم دور في تأسيس نادي الفروسية.

خســر فريق التالل من أمام منافسه 
فريق شمســان بهــدف دون رد ، وذلك 
في اللقــاء الودي الذي جمــع الفريقين 
على أرضية ملعب الشــهيد الحبيشــي 
عصــر أمس األول ، ضمن اســتعدادات 
الفريقيــن لبطولة الفقيد على محســن 

المريسي الرمضاني.
الشوط األول شهد تفوقًا واضحًا من 
فريق شمســان وسط ســيطرتهم على 
مجريات المبــاراة وتهديد مرمى التالل 

في أكثر من مناســبة لكــن دون أي جديد يذكــر ، لينتهي 
الشوط األول سلبيًا دون أهداف.

وفي المشــهد الثاني تحســن مردود فريــق التالل قلياًل 
بعد التبديــالت التي أجراها المدرب حمــادة الوادي مدرب 

فريق التــالل ، وبعد مرور 
ربع ساعة من زمن الشوط 
 “ الالعــب  منــح  الثانــي 
محمد مشبق “ أول أهداف 
اللقاء لفريق شمســان من 
تســديدة رائعــة من خارج 
الصنــدوق ، بعدهــا حاول 
كتيبــة الــوادي رد االعتبار 
مــن خــالل شــن بعــض 
الهجمات على مرمى فريق 
شمســان لكن محاوالتهم 
حــارس  يقظــة  القــت 
مرمــى فريــق شمســان “ 
عبد الرحمن الســعدي “ الذي كان ســدًا منيعــًا للعديد من 
الهجمــات الخطيــرة على مرمــاه ، ليطلق الحكــم صافرته 
معلنًا عن نهاية اللقاء بفوز فريق شمسان على فريق التالل 

بهدف دون رد .

تــوًّج فريــق الزمالك بطاًل لــدوري فقداء 
الدرجــاج أمــس األول إثــر فوزه علــى فريق 
الفــالح بــركالت الترجيــح بعــد تعادلهمــا 

االيجابي بهدفين لهدفين .
بداية الشــوط االول كانــت المباراة ذات 
تحفظ من قبل مدربــي الفريقين ولم يبادر 
اللعــب  وكان  بالهجمــات  الفريقيــن  احــد 
محصــورًا فــي منتصف الملعب حتى ســجل 
الفــالح هدفه االول عبر العبه الناشــئ كارم 

انور وبه انتهى الشوط االول.
ومــن مجريات الشــوط الثانــي بدأ طابع 
الحماس لفريق الفالح يزداد والوتيرة تزداد 

ومن خطــأ ودربكة لدفاع الزمالك اســتغل 
محمــد ناصــر الصوملــي فرصــة انفراده 
بحــارس الزمالك ليســجل الهــدف الثاني 

للفالح .
وبعدهــا توالــت الفرص مــن الفريقين 
حتى ظنت الجماهير الحاضرة ان الفالح قد 
حســم اللقاء اســتطاع المهاجم المشاكس 
للزمالك ان يكذب جميع التوقعات ويتحصل 
علــى ضربة جــزاء نفذهــا الالعــب طلعت 
حســين مقلص الفــارق للزمالــك وفي آخر 
دقائــق اللقاء باغت المهاجــم وضاح نيراد 
الدفــاع الفالحــي ليســجل هــدف التعادل 
لفريقــه الزمالك ليحتكم بعدهــا الفريقان 
لضربــات الحــظ الترجيحية التي اتســمت 

لصالح الزمالك بــ ٣/٤ .

انطلقت صباح أمس في العاصمة االردنية 
عمّــان البطولــة العربيــة للجــودو لألندية 
والتــي شــاركا فيها العبــو ناديي الشــرارة 
وثمــر بمحافظــة لحــج، وقــد تمكــن العب 
الشــرارة  يوســف خالد عاطف الميدالية الذهبية لفئة االشبال في وزن 46 كجم والمركز 
االول، وذلــك بعــد فوزه في النــزال االول على العب نادي الكويــت الكويتي بدر الكوح، 

الثاني  النــزال  وفوزه في 
على العب مركز الفرسان 
الرحمــن  عبــد  الليبــي 
النــزال  وفــي  فكــرون، 
الثالــث فــاز علــى العب 
االردني  البصيــرا  نــادي 
اشــرف الزيداني، وحسم 
الرابــع والنهائي  النــزال 
بفــوزه الجدير على العب 
االردني  البصيــرا  نــادي 

محمد المسيعيدين.
كما حقــق العب نادي 

ثمر لبعوس يافع الحجاج بن يوســف الديواني الميدالية البرونزية لفئة األشبال وزن 38 
كجم وذلك بعد خسارته في النزال األول من العب االردن هشام شادي وفاز على االردني 
انس العنانزة من مركز الهاشــمية الرياضي كما فاز علــى االردني االخر هارون يعقوب، 
وبهذه النتائج المشرفة حقق الحجاج بن يوسف المركز الثالث لنادي ثمر اليمني من بين 

سبع عشرة دولة مشاركة.

تحت إشــراف ورعاية فريق تصدي 
الشيخ عثمان ، يقام الدوري الرمضاني 
المفتــوح )لفئة الممتــاز( على ملعب 
مدرســة عمر المختار )ميفعة سابقًا(  
للفترة المســائية وتقام مباراتان كل 
يــوم : األولى مــن ١٠ - ١١ والثانية 

من ١١,١٥ -  ١٥, ١٢ .
وفي تصريح لألخ ) رمســيس فؤاد 

حســن ســعيد( رئيس اللجنة المشــرفة قال: بأن هناك ) ٣٢( فريقًا مشاركًا في 
البطولة من مختلف مديريات محافظة عدن.

ودعــا رئيس اللجنة الجماهيــر لحضور المباريات إلنجــاح البطولة، كما طالب 
جميع الفرق بتقديم مستويات كروية راقية والتحلي بالروح الرياضية العالية.

الجدير باإلشــارة أن اللجنة المشــرفة على البطولة مكونة من: ١ - رمسيس 
فؤاد حســن ســعيد رئيســًا. ٢ - عادل ناصر محمد منقوش نائبًا ٣ - علي  ناصر 
محمد منقوش مشــرفا عاما. ٤ - فضل عبدالجبار فضل عضوًا. ٥ - حســن علي 

مثنى عضوَا. ٦ - باسل هائل مشرفا فنيا.

عدن )عدن الغد( ح�سني وليد العب�سي

عدن )عدن الغد( خا�س :

عدن )عدن الغد( ح�سني وليد العب�سي:

اأبني )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد ( ف�سل اجلونة

عدن )عدن الغد( �سعيد ناجي عمر:

إعالن قضائي
تنظــر محكمة الحوطة االبتدائية قضية شــخصية رقــم )175( 1443ه  الخاصة 
بالمدعية/ آسيا علي سالم ضد المدعى عليه/ عدنان علي صالح عوض، بشأن فسخ 

عالقة زوجية، ولكون المدعى عليه مقيما بالسعودية وغير معروف عنوانه قررت
المحكمة إعالنه لحضور الجلسة بتاريخ 5/ 6 / 2022م.

رئيس الجلسة
القاضي/ ذكريات عبدالكريم مساوى

إعالن قضائي
تنظر محكمة المنصورة االبتدائية طلب وراثة رقم )629( لعام 1443ه  للمتوفاة/ 
لولة سعيد محمد، تقدمت به/ نجاة عبده محمد، حيث خلفت المتوفاة الورثة التالية 

أسماؤهم وهم: نجاة عبده محمد.
وقد حددت المحكمة جلسة يوم األحد الموافق 3/ 4/ 2022م للنظر في الطلب، 
فمن لديه أي حق أو اعترض عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد أعاله.
رئيس محكمة المنصورة االبتدائية
القاضي/ محمد عبدالجبار أحمد الثوير
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تتقدم قيادة وموظفو وعمال تتقدم قيادة وموظفو وعمال 
ميناء عدن وكافة قطاعاتهميناء عدن وكافة قطاعاته

بأجمل التهاني والتبريكات للقيادة السياسية بأجمل التهاني والتبريكات للقيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس اجلمهوريةممثلة بفخامة رئيس اجلمهورية

والشعب اليمني العظيموالشعب اليمني العظيم
مبناسبة قدوم مبناسبة قدوم 

شهر رمضان املباركشهر رمضان املبارك
متمنني للقيادة السياسية والشعب اليمني متمنني للقيادة السياسية والشعب اليمني 

العظيم مزيدا من التقدم واالزدهار.العظيم مزيدا من التقدم واالزدهار.

شهر مباركشهر مبارك

املشير/ عبدربه منصور هادياملشير/ عبدربه منصور هادي

الدكتور / محمد علوي امزربةالدكتور / محمد علوي امزربة
 الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس اإلدارة
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طالبســلطان عبداملجيد علي 

أعلنَت الواليــات المتحدة واالتحاد 
األوروبي تشكيَل فريق عمل للحد من 

اعتماد أوروبا على الوقود الروسي.
أعلنت الرياض عدم مسؤوليتها عن 
أي توقــف إلمدادات النفط الخام جراء 
هجمات حوثية تســتهدف المنشــآت 

النفطية.
تنفلت قيود أســعار الطاقة ســريعًا 
منذ بدايــة العام الجــاري، فبعد أكثر 
من شــهر علــى بدء الحرب الروســية 
ضد أوكرانيا، وصلت أسعار النفط إلى 
نطاق الـ120 دوالرًا، فيما قفزت أسعار 
الغــاز لما يزيد عن 10 أضعاف ســعره 

السنة الماضية.
وتتجه أســعار الطاقة نحو مزيد من 
االرتفــاع في ظل المســاعي األوروبية 
لحظــر الطاقة الروســية والتوقف عن 
االعتماد عليها بشكل تدريجي، ضمن 
جــداول زمنيــة وضعته بعــض الدول 
مثــل بريطانيا وألمانيــا، وتعتزم دول 
أخــرى إعانها قريبًا، في محاولة جادة 

لحصار موسكو اقتصاديًا.
لعــل ما يزيد األزمــة تفاقمًا تكثيف 
جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن 
من هجماتها على المنشــآت النفطية 
وإعــان  الســعودية،  األراضــي  فــي 
الريــاض عــدم مســؤوليتها عــن أي 
توقــف إلمــدادات النفط الخــام جراء 

هذه الهجمات.
البداية من حرب روسيا 

بــدأت هــذه المؤشــرات كلها فور 
انــدالع شــرارة الحرب الروســية ضد 
جارتها الغربية أوكرانيا، في 24 فبراير 
الماضي، لترتفع حينها أســعار النفط 
الخام متجاوزة الـ100 دوالر ألول مرة 

منذ العام 2014.
 

وبعــد ذلــك واصلت أســعار النفط 
االرتفــاع تدريجيــًا لتصــل إلــى 139 
دوالرًا للبرميل، ليكون هذا الرقم أعلى 
مســتوى منذ العام 2008، ونتج ذلك 
عن إعان الواليات المتحدة األمريكية 

حظر صادرات الطاقة الروسية.
وخال األســبوع األخير، تحرك سعر 
التداوالت اآلجلة لخــام برنت صعودًا 
وهبوطــًا حــول مســتوى 120 دوالرًا 
للبرميــل، قبل أن يغلــق الجمعة على 

120.65 دوالرًا.
لارتفــاع  مرشــح  الرقــم  وهــذا 
بالعقوبــات  المرتبطــة  فالتطــورات 
الغربية ضد روســيا ما زالت متواصلة 
وهجمات الحوثيين ضد السعودية لم 

تتوقف.
حظر الطاقة الروسية 

ولعــل مــن أبــرز التطــورات التي 
شــهدها العالم خال األيام الماضية، 
إعان بريطانيــا، في 8 مارس الجاري، 
اعتزامها وقــف واردات النفــط الخام 
والمنتجات البترولية الروســية بحلول 

نهاية العام 2022.
مــارس   25 الجمعــة  بيــان  وفــي 
الجاري، قالت وزارة االقتصاد األلمانية 
إنها قررت تخفيض اعتماد الباد على 

مــوارد الطاقة الروســية بشــكل حاد 
وسريع باستغنائها عن واردات الفحم 
بحلول الخريف، والنفط بحلول نهاية 

العام.
وفــي اليوم ذاته، أعلنَــت الواليات 
المتحــدة واالتحاد األوروبي تشــكيَل 
فريــق عمل للحــد من اعتمــاد أوروبا 

على الوقود الروسي.
أعَلنهــا  التــي  المبــادرة  وتهــدف 
الرئيس األمريكي جو بايدن، ورئيسة 
المفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
اليين، في مؤتمر صحفي ببروكســل، 
إلى إمداد واشــنطن للدول األوروبية 
بـــ15 مليار متــر مكعــب إضافية من 

الغاز الطبيعي المسال هذا العام.
وحسب االتفاق األوروبي األمريكي، 
فإن االتحاد األوروبي سيزيد الواردات 
من الغاز الطبيعي المســال األمريكي 
إلى 50 مليــار متر مكعب في الســنة 

على المدى األطول. 
اليابان كذلك أعلنت وقف اســتيراد 
النفط الخام من روســيا بمجرد انتهاء 
العقود الحالية، حسب بيان لمصفاتي 
النفط الرئيســتين في الباد صدر في 

24 مارس الجاري.
الهجمات احلوثية 

كما أعلنت السعودية للمرة الثانية 
تواليًا خال أســبوع واحــد فقط، أنها 
لن تتحمــل المســؤولية عــن نقص 
إمدادات النفط في األســواق العالمية 
الناجــم عــن هجمــات الحوثيين على 

منشآتها النفطية.
وجاء اإلعان الســعودي على لسان 
مصــدر مســؤول فــي وزارة الطاقــة 
بالمملكة نقلته وكالة األنباء الرسمية 
أعقــاب هجــوم جديــد  فــي  )واس(، 
للحوثيين على منشــآت تابعة لشركة 

“أرامكو” عماق النفط العالمي.
وذكر المصــدر أن محطتين لتوزيع 
المنتجــات البترولية فــي جدة وجازان 
تعرضتــا لهجمات بالصواريخ، الجمعة 

25 مارس 2022.
وكانت وكالة األنباء الســعودية قد 
نقلت، االثنيــن 21 مارس 2022، عن 
مصــدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الســعودية قولــه إن الهجمــات التي 

تتعــرض لهــا مواقــع إنتــاج البترول 
والغاز ومشتقاتهما من قبل الحوثيين 
علــى  وخيمــة  آثــار  عليهــا  تترتــب 
قطاعات اإلنتــاج والمعالجة والتكرير، 
وســيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة 
المملكة اإلنتاجية وقدرتها على الوفاء 
بالتزاماتهــا، األمــر الــذي يهدد أمن 

واستقرار إمدادات الطاقة.
واســتنادًا لهــذه المعطيــات فــإن 
أســواق الطاقة الدولية تواجه تهديدًا 
الروســية  الطاقــة  إمــدادات  بوقــف 

والسعودية في وقت واحد.
20% من نفط العالم 

وعنــد اســتعراض بيانــات الطاقة 
الروسية والسعودية يمكن االستنتاج 
أنه فــي حال توقفت هــذه اإلمدادات 
ستشــهد أســواق الطاقة أعلى موجة 

صعود في تاريخها.
 فروســيا تعد ثالث أكبــر بلد منتج 
للنفــط فــي العالــم، بعــد الواليــات 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة، 

السعودية.
ومــن بيــن 11 مليــون برميل من 
النفــط الخــام تنتجهــا روســيا يوميًا 
تصدر ما يزيد عــن 5 مايين برميل، 

أكثر من %60 منها تذهب ألوروبا.
ويشــار إلى أن أوروبا تســتورد نحو 

٪40 من غازها الطبيعي من روسيا.
االتحــاد  واردات  قيمــة  وبلغــت 
األوروبــي من الغــاز الطبيعي والفحم 
والنفــط القادمة من روســيا نحو 17 
مليار يورو )نحو 18.7 مليار دوالر( منذ 
بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في 

24 فبراير الماضي.
ووفــق بيانات مركز أبحــاث الطاقة 
والهــواء النقي فــي أوروبــا، فإن هذا 
الرقم ســجل منذ 24 فبراير وحتى 21 

مارس الجاري.
وشــكل الغاز الطبيعي المسال نحو 
10.6 مليارات يورو، والنفط نحو 5.7 
مليــارات يــورو، والفحــم 435 مليون 

يورو.
وخــال الفتــرة المذكــورة بلغــت 
واردات االتحــاد األوروبــي مــن الغاز 
الطبيعــي والفحم والنفط من روســيا 

ما يقرب من 680 مليون يورو يوميًا.

أمــا الســعودية فهي تملــك ثاني 
أكبــر احتياطي مؤكد للنفــط بالعالم 
بأكثر من 270 مليار برميل، وتشــكل 

احتياطاتها %17.3 من اإلجمالي.
كمــا تعتبر الســعودية ثالــث أكبر 
منتج للنفط الخام بالعالم بمتوســط 
يومــي 10.2 ماييــن برميــل، وأكبر 
مصــدر لــه بمتوســط 6.9 ماييــن 
برميل يوميــًا، وتلبي الرياض 10.7% 
من الطلب اليومي على الخام عالميًا، 

وفق المصدر ذاته.
وبناء علــى ذلك يمكن االســتنتاج 
أن الســعودية وروســيا تلبيــان نحــو 
%20 من الطلب اليومــي على النفط 
الخام عالميــًا، وتوقف هذه اإلمدادات 
أو تعطل جزء منها سيشــكل بالتأكيد 

صدمة قوية ألسواق الطاقة.
5 سنوات لتعويض الطاقة  

الروسية
وفي تقرير مشــترك لبنكي جيه بي 
مورجان األمريكــي وبنك أوف أميركا، 
صــدر الجمعة 25 مارس 2022، توقع 
أن تصل أســعار برميل النفط ما بين 
الـــ180 إلــى 250 دوالرًا للبرميل في 
حال االســتغناء عــن جزء مــن النفط 

الروسي.
التقريــر أن أوروبــا ســيكون  ورأى 
أمامها 5 سنوات على األقل لتعويض 

وقف إمدادات النفط والغاز الروسي.
وفــي توقعــات أكثر تشــاؤمًا توقع 
نائب رئيس الوزراء الروســي ألكسندر 
نوفاك، فــي تصريحات صحفية له في 
21 مــارس الجــاري، أن تصل أســعار 
النفــط لـــ300 أو 500 دوالر للبرميل 
فــي حال توقفــت الــدول الغربية عن 

شراء الخام من موسكو.
النفط 

ولكــن هل بالفعل تســتطيع أوروبا 
التخلي عن مصادر الطاقة الروســية؟ 
يرد محلل سياســات الطاقة األمريكي 
بين مكويليامز، فــي تصريحات لقناة 
“بــي بــي ســي” البريطانيــة قائــًا: 
“سيكون من األيسر العثور على بدائل 

للنفط منها للغاز”.
وأضاف مكويليامز: “قد ترتفع أسعار 

غــاز التدفئــة المرتفعة أصًا بشــكل 
كبير في حــال توقفت إمــدادات الغاز 

الروسي ولو جزئيًا”.
ورأى أنــه إذا نضــب هــذا المصدر 
)أكبــر  وإيطاليــا  ألمانيــا  فســتجد 
مستوردي الغاز الروسي( نفسيهما في 

وضع صعب للغاية.
فجوة باإلمدادات الدولية 

أســواق  لمســتقبل  قراءتــه  وفــي 
الطاقة وأسعار النفط ال يستبعد الخبير 
االقتصــادي منيــر ســيف الديــن، أن 
تتجاوز أسعار النفط كل التوقعات في 
حال تم االستغناء عن الطاقة الروسية 

أو توقفت اإلمدادات السعودية.
وأضــاف ســيف الدين فــي حديثه 
لـ”الخليــج أونايــن”: “االســتغناء عن 
الغاز والنفط الروســي سيقود لفجوة 
كبيرة في اإلمــدادات، ومن ثم ارتفاع 
هائل في األسعار، فمن غير المستبعد 
أن تزيد أســعار النفط حينها عن 200 
300 دوالر، وأن تتضاعــف أســعار  أو 
الغاز عــدة مرات عن ســعرها بالوقت 

الحالي”.
وتابع: “من العســير اســتبدال الغاز 
الروسي ألن أوروبا تعتمد عليه بشكل 
حيوي، وستقع بأزمة طاقة ضخمة حال 

حدث ذلك”.
أمــا حال تعطلــت إمــدادات النفط 
السعودي إلى العالم بسبب الهجمات 
الحوثية المتواصلة مثلما حدث بالعام 
2019، فإن أســعار النفط ربما تتجاوز 
الـ300 دوالر وصــواًل إلى 400 و500 
دوالر؛ ألنها ستكون بذلك فقدت 20% 
من إيراداتهــا من النفط الســعودي 
والروسي في وقت واحد، حسب الخبير 

االقتصادي.
لكن سيف الدين استبعد أن تسمح 
السعودية بوقف إمداداتها من النفط 
الخــام، إضافة إلى أنه ســيكون هناك 
ضغوط دوليــة قوية علــى الحوثيين 

لوقف هجماتهم.
ورأى أن” أوروبــا لــن تســتطيع في 
الوقــت الحالي االســتغناء عن الطاقة 
الروســية خاصــة الغاز، لذلــك كل ما 
يحــدث هــو مــن قبيل الضغــط على 

موسكو”.

ما أحدث التطورات املرتبطة بالنفط والغاز الروسي وما عالقة النفط السعودي مبؤشرات ارتفاع األسعار؟ما أحدث التطورات املرتبطة بالنفط والغاز الروسي وما عالقة النفط السعودي مبؤشرات ارتفاع األسعار؟
تقرير يتابع السيناريوهات الكارثية التي تنتظر أسواق الطاقة والتطورات املرتبطة بالنفط والغاز الروسي..

)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 ٩*٩  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

30

حل العدد الماضي 

      اشــطب الكلمــات أدنــاه فــي الجــدول فــي كل 
االتجاهات لتجد كلمة السر المكونة من 8 حروف وهي 

اسم جمهورية في منطقة القوقاز عاصمتها باكو .    

1ـ  هو مصطلح عســكري عادة و يعني وضع جميع القوات على 
حالة االستعداد إما للدفاع أو الهجوم  ـ  انتفض .

٢ـ  بدين  ـ  جهاز كشف األجسام تحت الماء .
٣ـ  عوامــل أدت إلى حدوث شــيء  ـ  ضد قبل )م(  ـ  تحســس 

باليد )م(.
٤ـ  ملحــق بجمع المذكر الســالم  ـ  َأخشــاب تُســتَعْمَل في 

البناء وتُفرغ فيها الخَرسانة .
5ـ  لقب لملك اليمن  ـ  من فصول السنة  ـ  ألباب أو عقول .

6ـ  للسؤال  ـ  فرع صغير من النهر  ـ  صمت .
فِــي  وزِّيَــادَُة  النــاس  بيــن  الخصومــة  ِإشْــعَاُل  7ـ  : 

تِهَا  ـ  للسؤال عن المكان  ـ  سقاية أرض . حِدَّ
8ـ  أنثى الحمار  ـ  وحدة قياس سوائل  ـ  حرف تفسير .

٩ـ  رواسي )م(  ـ  ٢٤ ساعة .
1٠ـ  فقدوا الحياة  ـ  من العمليات الحسابية  ـ  حرف موسيقي 

.
11ـ  ضعف  ـ  أداة تغيير السرعة في السيارة  ـ  اتجاه جانبي .

1٢ـ  حركة كســر  ـ  حيوان بطيء الحركة  ـ  مرفوع قوى العدد 
)م( .

1ـ  ال مُباالة أو عَدَم اكتِراث أو قِلَّة اهتمام  ـ  فضاء )م(.
٢ـ  توجد في أعلى نبات القمح  ـ  صداق امرأة .

٣ـ  7 أيام  ـ  وحدة قياس سوائل  .
٤ـ  بعــوض )م(  ـ  مورثات أو هي الوحدات األساســية للوراثة 

في الكائنات الحية
5ـ  منــزل أو دار )م( ـ أطفــال يولــدوا قبــل عمر 8 أشــهر من 

الحمل  ـ  منطقة في الحديدة .
6ـ  حــرف مكرر  ـ  صفحات يكتب عليها )م(  ـ  جميع )م( 

ـ  لباس رسمي )م( .
7ـ  تصغير لكلمة دول  ـ  صغير الكلب .

8ـ  إنقــاذ مصــاب ونقلــه إلــى المستشــفى  ـ  منطقة 
بمحافظة إب .

٩ـ  عملة  ـ  عمر  ـ  فهم أو إدراك .
1٠ـ  مصرف  ـ  حرف عطف  ـ  مرفوع قوى العدد )م( .

11ـ  منطقــة فــي حضرموت )م(  ـ  قــارب صغير  ـ  من 
القوارض.

1٢ـ  صفة تطلق على شخص نفعي أو مصلحي  ـ  شهر 
رومي .

رأسيًا:

حل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضي

1٢8٢ - شعب صقلية يتمرد ضد آل أنجو الكابيتيون والملك كارلو األول 
ملك نابولي، في ما أصبح معروفا باسم حرب صاة الغروب الصقلية.

1٢٩6 - إدوارد األول ملك إنجلترا يعزل مدينة بيرويك أبون تويد، خال 
النزاع المسلح بين اسكتلندا وإنجلترا.

ماكنزي- ألكسندر  بقيادة  مصر  على  اإلنجليزية  الحملة  وصول   -  18٠7
فريزر إلى مدينة رشيد.

إلى باريس بعد هزيمة  الحليفة  الدول  181٤ - بريطانيا تدخل مع بقية 
نابليون بونابرت.

18٢٢ - إنشاء والية فلوريدا في الواليات المتحدة.
18٤1 - تأسيس البنك الوطني لليونان في أثينا.

العمليات  المخدر في  لونغ يستعمل  األمريكي كروفورد  الطبيب   -  18٤٢
الجراحية ألول مرة.

1856 - عقد معاهدة صلح أنهت حرب القرم بين روسيا من جهة وإنجلترا 
وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.

1858 - عزل السلطان بهادر شاه عن الحكم في الهند، وكان آخر ساطين 
اإلسامي في  الحكم  انتهى  وبعزله  الهند،  التي حكمت  اإلسامية  الدولة 

الهند بعد أن استمر فيها ثمانية قرون ونصف قرن.
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 في إحدى جلســات الحوار الوطني الذي عقد 
في صنعاء عــام 2013 - 2014 تحدث الرئيس 

ســقف  ال  أن  مشــيرا  هــادي 
للحــوار،  محــدد  و  محــدود 
وكان ذلــك ردًا علــى مطالب 
في  المشــاركين  الجنوبييــن 
الحــوار بقيــادة محمــد علي 
احمد و الذين طالبوا بســقف 
محــدد للوصــول إلــى حلول 
بشــأن الجنــوب و قضيتــه.. 
وكان بن علي قد شــارك في 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي مع 
بعض الجنوبيين و قد تعرض 
حينهــا و مرافقيه إلى حمات 
إعامية شعواء وصلت إلى حد 
التخويــن .. و كان فريق ابن 

علي قد حقق فــي البداية نتائج تعتبر في مقام 
الجيدة بشــأن قضية الجنــوب و التعريف بها و 
لكنهم غادروا الحــوار بعد ذلك عند يقينهم أن 
ال ســقف محدد ينهي او يحل قضيتهم في ذلك 

المؤتمر.
  بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على مؤتمر 
الحــوار الوطنــي اليــوم ســيحضر الجنوبيون ) 
خائنون و مخونون (  مؤتمر مشــاورات الرياض 
الحاليــة و علــى نهج و خطــط مؤتمــر الحوار 
الوطنــي بصنعــاء .. إذ ال ضمانات بشــأن طرح 
قضية الجنوب فــي الرياض عاوة على ذلك آل 
جابــر قد أكد ضمنيــًا مرارًا فــي تغريداته أن ال 
ســقف محدد للمشــاورات و أنها أشبه بالفضاء 
المفتوح ، إذ أن المشــاورات ستتضمن القضايا 

العامة وال مجال للجزئيات فيها.
 ما علينا من ســقف هــادي و ال من فضاء آل 
جابر لكن من المؤكد أن مشاورات الرياض هي 
الفرصة الوحيدة و المهمة السانحة للجنوبيين 
و التــي توفرت لهم  منــذ العام 2015م و حتى 
اآلن للجلوس و اللقــاء في مكان واحد بمختلف 
مكوناتهــم و توجهاتهم السياســية و بالتالي 

فرصــة الحوار فيما بينهم و الوصول إلى موقف 
موحد يعــد نصــرًا و نتائجه ســتكون أهم من 
نتائــج مشــاورات الريــاض 

العامة.
 أي لقــاء جنوبــي جنوبي 
أو  قبــل  يكــون  أن  البــد 
موازيًا لجلســات المشاورات 
و أي موقــف موحــد يحققه 
ســيمنح الجنوبيين قوة في 
المواقف خال المشــاورات. 
ولكي ينجــح الجنوبيون في 
عقد جلســات حــوار جنوبية 
الجميــع  فعلــى  جنوبيــة 
التنــازل و إعطاء مرونة بداًل 
مــن مواقفهــم المتصلبــة 
السابقة و المعروفة للجميع 
، و أول الخطــوات لذلك هي إلغــاء فكرة الحوار 
المشروط مسبقًا و تطبيق سياسة الحوار تحت 
سقف مفتوح ، فعلى المجلس االنتقالي مثًا أن 
يبتعد عن شــروطه الســابقة في ان اي حوار أو 
نتائــج له ال بد أن تكون تحت ســقف المجلس، 
و بالتالي فالمجلس االنتقالي الجنوبي هو الذي 
عليه أن يبادر بالدعوة للحوار الجنوبي الجنوبي 
دون شــروط مســبقة و كذلك أن يسهم فعليًا 

لتسهيل عقد أي لقاء أو حوار.
 هنــاك مؤشــرات علــى أن الحــوار الجنوبي 
الجنوبي ليس مســتحيًا ويمكــن أن يحدث إذا 
خلصت النوايا ، فقد ســبق خــال األيام القليلة 
الماضيــة أن دعــا باعــوم لذلك و كذلــك لقاء 
اإلعامييــن في منزل أحمــد الصالح بالرياض، 
و ليــس شــرطًا حاليــًا أن يتفــق الجميــع على 
االنفصــال أو الوحــدة فهنــاك نقاط وســطية 
يمكــن االتفاق عليها ، واألكثــر أهمية حاليًا أن 
الموقــف الجنوبــي الموحد سيســهم كثيرًا في 
العمــل على رفع معنــاة المواطن التــي أثقلت 
كاهلــه و التي لم تجد الحلــول لها حتى اآلن ال 

من قبل االنفصالين و ال من قبل الوحدويين.

السقف المفتوح وفرص الجنوبيين في الرياض

جمال لقم

34 C

 عثر على أكثر من 20 دلفينا نافقا 
على أحد شــواطئ إسطنبول، الواقعة 
علــى البحر األســود، وفق مــا أفادت 
وســائل إعام تركية، وحــدا الموقع 
الذي كانت موجودة فيه، الخبراء إلى 
التســاؤل عما إذا كان نفوقها مرتبطا 

بالحرب في أوكرانيا.
وعثــر متطــوع مــن منظمــة غيــر حكوميــة لمســاعدة 
الحيوانات، على جيف الدالفين األربعة والعشرين على شاطئ 
في أغاتشــلي، شمال إســطنبول، عند ســاحل البحر األسود، 
فأخطر الســلطات بذلك، بحســب قناة “إن تــي في” التركية 

الخاصة.
وفيما بدأ الــدرك إجراء فحوص مخبريــة على عينات من 
هذه الجيف لتبيان ســبب نفوق الحيوانــات، الحظ المتطوع 
الــذي عثر على الدالفين النافقة فــي حديث إلى “إن تي في” 
أن “ســواحل الجانب اآلخر من البحر األســود منطقة حرب”، 

في إشــارة إلــى الجــزء من 
أوكرانيــا الــذي يحــد البحر 
األســود. وأضاف “هل نفقت 
بسبب المواد الكيميائية في 
المياه؟ يجب معرفة السبب”.

وأشارت مؤسسة البحوث 
البحريــة التركية فــي بيان، 
الســبت، إلــى أن “زيادة غير 
الشهر  عادية ســجلت خال 
الدالفين  الفائت فــي عــدد 
التي يعثر عليها نافقة على الشــواطئ الغربية للبحر األسود 

في تركيا”.
وذّكرت المؤسســة بأن معظم الدالفين التي يثور عليها 
نافقة تكون علقت في شــباك الصيد أو شباك الجر في أعماق 
البحار، لكنها أوضحت أن ال تفســير بعد لســبب االرتفاع غير 

المسبوق في هذه الحاالت وتركزها في البحر األسود.
وأضافــت “ندرس تأثيــر التغير المناخــي، وحركة المرور 
البحرية غير العادية، وهجرات األسماك واألنشطة العسكرية 

المكثفة التي تتسبب في اتجاه الدالفين جنوبا”.

ما لغز الدالفين النافقة على سواحل إسطنبول؟
)عدن الغد ( متابعات:

 اليمــنية العمــانية
 املتحدة لالتصاالت

أنت األصل www.YOU.COM.YE

أنِت أصل احلكاية
وبطلة الرواية، فأنت: محُلّ العناية، ورضاِك غاية 

خدماتنا: تلبي احتياجاتِك، و باقاتنا: صممناها  لِك 
 ومن أجلِك : أوجدنا اخلصوصية 


