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�أكرث من مليار دوالر دعم لليمن يف جنيف

نعلن تاأييدنا �لكامل الإعالن 
�ملجل�س �النتقايل �جلنوبي 

و�سنقف �سند� للجنوب

   رئي�س جمل�س اإدارة البنك  االأهلي اليمني د. حممد ح�سني حلبوب 

عملنا وحدة حملاربة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب

مشاركة قوى احلراك يف السلطة مهم 
للغاية لريشد من شعارات بعض األجنحة

مدير اأمن حلج  يف حوار مع  عدن تامي :

القبض على قيادي يف 
القاعدة متورط بتنفيذ 

اغتياالت يف عدن

متنكرا مبالب�س ن�سائية

�سبوة تنتف�س تاأييد� للمجل�س �النتقايل �جلنوبي 

حتضريية ذكرى فك اإلرتباط تدعو لإلحتشاد يف عدن األحد املقبل 

عدن تامي تن�سر غ�سيل ف�ساد وزارة االوقاف

البسط والبناء العشوائي يف عدن..

 �نفجار موؤجل
موالون لالخوان ي�صيطرون على التفويج وتخفي�ض ن�صبة احلجاج اجلنوبيني اىل الن�صف

مطالبات واسعة بكشف 
مرتكيب جرمية اغتيال 

الشاب أجمد
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

�سهدت جتارة االأدوات الكهربائية 
التي تعمل بالطاقة ال�سم�ســية رواجا 
كبــرا خــالل اال�ســابيع املا�سيــة، يف 
عا�سمة حمافظة حلج، حيث انت�سرت 
حمــالت بيــع االأدوات الكهربائيــة يف 
اال�ســواق وباتــت ت�ســكل تكتــال لعدد 

كبر من املحالت.
�ســراء  علــى  املواطنــون  ويقبــل 
األواح الطاقة ال�سم�سية ملحاولة اإنارة 
منازلهم بعد تدهــور خدمة الكهرباء 

يف مدينة احلوطة وتنب حلج .

تقرير/ صدام اللحجي
 

وضــخ العديــد مــن التجــار بأنواع 
عديدة من األلواح الشمسية إضافة الى 
األدوات الكهربائية التي تعمل بالطاقة 

الشمسية.
ويرجع إقبال المواطنون على شــراء 
االدوات التي تعمل بالطاقة الشمســية 
بعد التدهور الكبير التي تشهده الخدمة 

الكهربائية في لحج، حيث وصلت ساعات 
إنطفــاءات الكهربــاء في لحــج الى 20 
ساعة في اليوم في أكبر تدهور تصل له 
الكهرباء في المدينة التي عرفت الطاقة 

الكهربائية منذ عقود طويلة.
المواطــن نصــر محســن  ويــروي 
بشــاذي مــن أبناء حــارة الخطيــب لـ ) 
عدن تايــم( تجربته األليمة مع الكهرباء 
حســب قوله، مؤكــدا أنه يعيــش أيامه 
كإنســان طبيعي بعد شــراء ألواح طاقة 
شمسية وإستغنائه عن كهرباء الحكومة 

المنتهية.
ويضيــف بأنه فــي البدايــة رفض 
شــراء األلواح الشمســية علــى أمل أن 
تتحسن الطاقة الكهربائية في الحوطة 
مــع الوعود الحكوميــة بصيف بارد على 
المدينــة هذا العــام، ولكن مــع بداية 
الكهربائية  المنظومــة  انهارت  الصيف 
وبــدأت أزمة كبيرة بالظهور في عاصمة 
محافظة لحج "الحوطة"، وهو ما شــجعه 

على اقتناء الطاقة الشمسية.
ويقــول المواطــن معيــن عبداهلل 

حسن من ســكان حارة مساوئ الحوطة 
أن ألــواح الطاقــة الشمســية هي الحل 
األمثــل لألزمة الكهربائيــة في الحوطة 
وتبــن ، ولكــن مــع األســف فليس كل 
المواطنيــن قادرين على شــراء الطاقة 

الشمسية التي تحتاج لمئات األالف.
ويؤكد معين أن هنــاك الكثير من 
المواطنين ال يستطيعوا شراء منظومة 
الطاقة الشمســية لإلرتفــاع الكبير في 
تكاليفهــا، ممــا يضطــر البعض منهم 
يعيشــون فــي ظــام نتيجــة االنعدام 

الكامــل للتيار الكهربائــي عن المدينة 
حد تعبيره.

ومع كل المؤشــرات التي تدل على 
أن الصيف القادم ســيكون كارثي على 
المواطنين فــي مدينــة الحوطة وتبن 
تضل هناك مطالبات للســلطة المحلية 
بلحج على رأسها د/ناصر الخبجي ومدير 
المؤسســة العامــة للكهربــاء في لحج 
الجوهــري بتدخل  المهنــدس حســين 
الفــوري إلنقاذ آالف األســر مــن جحيم 

الصيف القادم.

حلج .. �لطاقة �ل�سم�سية �ملنقذ �لوحيد من حر �ل�سيف

عدن تايم/ محمد مساعد  :

زار وفــد الهال األحمــر اإلماراتي اليوم عــدد من المناطــق والقرى وأرياف 
الســاحل الغربي لعدن ولحج وصــوال الى راس العارة وضواحيها شــملت الزيارة 
توزيع 2000 سلة غذائية إلى المواطنيين والنازحين ضمن أعمال اإلغاثة وتقديم 

لمساعدات للمتضررين والمنكوبين الذي يقدمها الهال األحمر اإلماراتي. 
وقــال نائب مدير الهــال األحمراإلماراتي في عدن محمــد الكتبي ان العمل 
االنســاني واالغاثــي مســتمر وكما تعلمــون ان العــام 2017م هو عــام الخير 
بتوجيهــات قيادتنــا الحكيمــة التي تحــرص على تقديــم العون والمســاعدات 
للمتضررين والمنكوبين واالســر الفقيرة في عــدد من دول العالم ومنها اليمن 
مضيفا ان الهال األحمر اليوم وزع )2000(ســلة غذائية عبر فريقة التطوعي في 

منطقة راس العارة. 
واشــار الى ان وفــد الهال األحمــر اإلماراتي يقوم بجولــة تفقديه لمختلف 
المناطــق والقــرى في الســاحل الغربي لاطاع علــى اوضاعهــم والتعرف على 
المشــاريع االسعافية التي نفذت خال المراحل السابقة ومعرفة احتياجات اهالي 

هذه المناطق للعمل على تقديمها لهم مستقبا. 
وعبر اهالــي راس العارة وضواحيها عن شــكرهم وامتنانهم للهال األحمر 
اإلماراتي مؤكدين ان هذه الزيارة ليســت االولى وســبق ان زارهم الهال األحمر 

اإلماراتي خال العامين السابقة وهذه تعد ثالث زيارة. 

عدن تايم - عدن : 

أشــاد مديــر عــام االتصــاالت اليمنية فــي عدن 
المهندس عبدالباســط الفقية، بدعــم دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة في إســناد جهود قطــاع االتصاالت 
وإعــادة الخدمة عقب تحرير المدينة، الفتًا إلى أن دولة 
اإلمارات قدمت مولدات كهربائية لتحســين مســتوى 
خدمــة االتصــاالت التــي تضــررت في الحــرب ضمن 
جهودهــا بإعادة النهوض بهذا القطــاع، خصوصًا مع 
قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. 

وكشــف الفقيه أن الميليشــيات االنقابية تقوم 
بعرقلة خدمات االتصاالت السلكية والاســلكية ضمن سياسة التضييق التي 

تمارسها ضد المحافظات المحررة. 
وأضــاف أن الميليشــيات االنقابية فــي صنعاء تمنع وصــول أي مواد أو 
قطع غيار إلى عدن من أجل إصاح منظومة االتصاالت المتهالكة جراء الحرب، 
مشيرًا إلى أن مؤسسة االتصاالت في عدن ال تزال مرتبطة مركزيًا وفنيًا وإداريًا 
بالمركز الرئيسي في صنعاء وتقوم بتوريد قرابة 60 مليون ريال إلى حسابات 
المؤسســة العامة هناك إال أن هناك حصــارا مفروضا ومتمثا في منع وصول 

قطع الغيار وغيرها من مواد الصيانة من أجل تحسين الخدمات المقدمة. 
وأكــد أن منظومــة االتصاالت مهــددة باالنهيار في ظل مــا يعانيه هذا 
القطــاع من تدميــر عقب تحويل عدد من منشــآته إلى ثكنات عســكرية من 
قبل الميليشــيات وتضرر وتدمير عدد من أبــراج االتصاالت المغذية للمدينة 
ومحافظــات مجاورة، الفتًا إلى أن األضــرار التي لحقت بالقطاع في عدن تحتاج 

إلى سنوات وإلى أموال كبيرة من أجل إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

المحفد/ صالح ابولحيم :

تم فتح باب التبرع لشراء سيارة اسعاف خاصة بمشفى 
الشــهيد صاح ناصر وهو المشــفى الوحيــد في مدينة 

المحفد بمحافظة ابين.
ويعانــي المشــفى الوحيــد مــن اهمال الســلطات 
المحلية من خال رفد المشــفى بســيارة اســعاف لنقل 
المســافرين الذين يتعرضون لحوادث سير على الطريق 
العــام للمديرية مما يضطــر الخيرين.بالتعاون مع ادارة 
مستشــفى المحفد ومكتب الصحة والســكان بالمديرية 
الى اســتئجار ســيارات النقل الخاصة لنقل بعض الحاالت 

الخطيــرة والتي يمــوت اغلبها في منتصــف الطريق الى 
عدن او المكا.

وبحسب الســكان ان نداءاتهم المتكررة الى السلطة 
المحليــة بالمحافظــة ومراكــز االغاثة التابعــة للتحالف 
العربي لم تجدي في رفد المستشــفى بســيارة اســعاف 
وهو ماحذى بســكان البلــدة الى فتح باب التبرع لشــراء 
سيارة اسعاف للمشفى الوحيد في البلدة والذي يستقبل 
بين فينة واخرى جرحى ومصابيــن حاالتهم بين الحرجة 
والمتوســطة جرى حوادث السير على الطريق الذي يربط 

المحفد ببقية محافظات الباد .

�الإمار�ت توزع 2000 �سلة 
غذ�ئية يف ر�أ�س �لعارة بلحج

إشادة بدور اإلمارات يف دعم 
قطاع االتصاالت بعدن 

محلة تربعات لشراء سيارة إسعاف ملشفى وحيد يف احملفد
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�أخبار

عتق / خاص :

منيت تظاهرة مناهضة للمجلس االنتقالي الجنوبي 
أمس بالفشــل، فــي حيــن احتشــد اآلالف يتقدمهم 
محافظ محافظة شــبوة في تظاهــرة مؤيدة للمجلس 

االنتقالي .
وقالــت مصــادر محليــة فــي شــبوة ان المظاهرة 
الرافضة للمجلس االنتقالي الجنوبي شــارك فيها كما 
توضح الصور ما ال يزيد عن عشــرين شــخصا واكتفى 
برنامجهــا بالقــاء اللواء ناصر النوبــة بيانا يعلن فيه 

رفضه للمجلس، قبل ان ينفض الحضور.
في المقابل شــارك محافــظ محافظة شــبوة أحمد 
حامد لملس في المســيرة التي احتشد فيها االالف في 

عتق تأييدا للمجلس االنتقالي الجنوبي . 
وجابت مسيرة حاشــدة شوارع عتق وهي ترفع اعام 
الجنوب وصور القائد الزبيدي والمحافظ لملس وصور 
الرئيس هادي وقادة السعودية واالمارات وأعام دول 
التحالف تأييدا للمجلس االنتقالي الجنوبي والمحافظ 

لملس . 
وأكــد المحتشــدون من ابنــاء محافظة شــبوة عن 
تأييدهــم للمجلس االنتقالي الجنوبي برئاســة اللواء 
القائــد عيدروس قاســم الزبيــدي ومســاندة موقف 
محافظ شــبوة أحمــد حامــد لملس عضــو المجلس 
االنتقالي الجنوبي ووقوفهم إلى جانب الرئيس هادي 

والتحالف العربي . 
كما عبر المشــاركين عن شــكرهم للتحالف العربي 

ولصنــاع عاصفة الحزم وإعادة األمــل بقيادة المملكة 
العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة . 

وجدد المحتشدون تاكيدهم انهم في محافظة شبوة 
والجنوب حلفــاء للتحالف العربي وشــركاء في معركة 
العزة والكرامة ، وســيمضون مــع التحالف العربي في 
مكافحــة اإلرهاب وانهاء االنقــاب والقضاء على المد 
االيراني وتأمين االقليم العربي من اي تهديدات كما 

جاء في بيانهم الرسمي . 
وأكد المحتشــدون في بيانه على دعــم وتؤيد ابناء 
شــبوة للمجلس االنتقالي الجنوبي الــذي أعلنه اللواء 
القائد عيدروس قاسم الزبيدي وان المجلس االنتقالي 
هــو الممثــل لقضيتنــا فــي المحافــل الدوليــة وأي 

مفاوضات قادمة لتقرير مصير الجنوب . 

كما أكــدوا على وقوفهــم الكامل الــى جانب عضو 
المجلــس األخ محافــظ المحافظة احمــد حامد لملس 
لما يتعرض له من ضغوط لثنيه عن الموقف المشرف 

الذي اتخذه لخدمة قضية الجنوب العادلة . 
وجدد أبناء شــبوة تأكيدهم بأنهم ليس ضد شرعية 
الرئيــس هادي طالمــا والحرب لم تنتهــي بعد ونحن 
شــركاء فيها ضمن التحالف العربي ضد المد اإليراني 
ومليشــياته االنقابية وشــركاء في مكافحة اإلرهاب 

بكل أشكاله. 
وطالب المحتشــدون من ابناء شــبوة التحالف البدء 
بمعركة تحرير ببحان المحتلة من قبل مليشيا الحوثي 
وعفاش ودعم جبهاتها المشتعلة، والمشاركة الفاعلة 

في مليونية 21 مايو 2017م المقبل في عدن. 

�سبوة تنتف�س لتاأييد �النتقايل �جلنوبي 
ف�شل تظاهرة مناه�شة للمجل�س تزعمها النوبة بح�شور الع�شرات 

تظاهرة موؤيدةتظاهرة راف�سة

عدن / حممد الكازمي  :
دعت اللجنة التحضيرية لمليونية الذكرى 23 إلعان فك اإلرتباط والتمســك بهدف 
اإلســتقال وإســتمرار دعم المجلس اإلنتقالــي، أحرار وحرائر الجنــوب للزحف صوب 
العاصمــة عدن والمشــاركة الفاعلــة، مؤكــدة ان التحضيرات للفعاليه تســير وفق 

الخطط والبرامج المعدة لها . 
وعقدت اللجنــة التحضيرية اجتماعًا، أمس االول، فــي العاصمة عدن لإلطاع على 

سير التحضيرات للفعالية . 
ويتوقع ان تتوافد حشود ضخمة من  مختلف محافظات الجنوب، يوم االحد المقبل، 

للمشاركة في المليونية التي ستحتضنها ساحة العروض بخورمكسر  
عدن/ خا�س :

تمكن فريق مكافحة األرهاب - أمن 
العاصمة عدن من القاء القبض على 
القيادي االرهابي البارز أســامة الزبح 
مرتديًا مابس نســائية في محافظة 

عدن.
وقالــت قــوات مكافحــة االرهــاب 
انــه وبأشــراف مباشــر وبمعلومات 
التحالــف  قيــادة  اســتخبارتيه مــن 
ممثله في دولة االمــارات وبتوجيات 
من اللواء شــال شــايع مديــر أمن 

العاصمة عــدن تمكن فريق مكافحة 
األرهــاب - أمن العاصمــة عدن، تم 
القاء القبض علــى القيادي البارز في 
تنظيــم القاعدة الذي يدعى أســامة 
الزبح متنكــرا بمابس نســائية في 

محافظة عدن .
وأكــدت ان ) الزبــح( المتهم األول 
في تنفيد عــدة اغتياالت في مديرية 
الشــيخ عثمان ومديريــات أخرى في 
العاصمة عدن وجاري االن التحقيقات 
معــه حــول األحــداث األخيــرة التي 

حصلت في مديرية الشيخ عثمان .

عدن تامي / ر�ساد املحوري   : 
أحبطت قــوات األمــن بالعاصمة عدن، 
أمــس، محاولــة إرهابيــة لتفجيــر عبوة 

ناسفة بمعسكر خفر السواحل . 
وقــال مصــدر أمنــي: "إن عناصــر من 

شــرطة العريش بخور مكســر اكتشــفوا 
عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة من نوع 

شاص بمعسكر خفر السواحل. 
وأكــد المصدر بأن قــوات األمن قامت 
بتفكيك العبوة التي وضعت بداخل علبة 
باســتيكية، مشــيرا إلــى التحفظ على 

والتحريات  التحقيقــات  وإجــراء  المركبة 
الازمة . 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معســكر خفر 
الســواحل يشــهد توافــدا للمئــات من 
منتســبي وزارة الداخليــة فــي عدن منذ 

يومين الستام مرتباتهم . 

القبض على قيادي يف القاعدة متورط 
بتنفيذ اغتياالت يف عدن

إحباط حماولة تفجري عبوة ناسفة مبعسكر يف عدن

حتضريية ذكرى فك اإلرتباط تدعو لإلحتشاد يف عدن األحد املقبل 

حلج/ خا�س
قبائــل  طالبــت 
بمحافظة  الصبيحــة 
من  بالقصــاص  لحج 
الشــاب ســعيد  قتلة 
بهــاء الدين شــكري، 
وقفتهم  ان  مؤكدين 
ســلمية  االن  حتــى 
مشــروعة  ومطالبنــا 
مشــددين  وعادلــة، 
فــي  اإلســراع  علــى 

تنفيذ العدالة.
واحتشــد اآلالف من أبناء قبائل الصبيحة بمحافظة لحج، أمس للمطالبة بتســليم 
قتلة شــكري الذي لقــى حتفه على يــد قوات امنية بلحــج، وخارج نطاق الســلطات 

والعدالة والقانون بحسب بيان صادر عنهم.

احتشاد اآلالف من أبناء الصبيحة 
للمطالبة بقتلة احد أبنائهم

متنكرا مبالب�س ن�سائية
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متابعات

عدن تايم / خاص :

اســتعرض مدير عام مكتب الصحة العامة 
الوالي،  بمحافظة عدن الدكتــور عبدالناصر 
الجهود واإلمكانيات المتاحة لمواجهة مرض 
الكوليــرا، وأبرز النواقــص، ولفت إلى وجود 
دعم من الجهات والمنظمات الدولية ومنها 
الهال األحمر اإلماراتي ومركز الملك سلمان 

والصحة العالمية واليونيسف.
وقال الدكتور الوالي: هناك فريق للطوارئ 
ولمكافحة االسهاالت الحادة، يضم الى جانب 
الخبــراء كل من عمادة كليــة الطب وعمادة 
المستشــفيات  ومــدراء  الصحــي  المعهــد 
ومنظمــة  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة 
اليونيســف، كما توجد هنــاك غرفة عمليات 
وخلية ادارة األزمة لمكافحة االسهاالت، وإن 
هناك فريق وشــبكة للترصد على مســتوى 
محافظة عدن وفِي كل مديرية وبالتنســيق 
مــع شــبكة ترصــد علــى مســتوى جميــع 

بإشراف  الجنوبية  المحافظات 
العالميــة  الصحــة  منظمــة 
ومنظمــة اليونيســف، ولدينا 
)زوايا( لمعالجة االسهاالت في 
كل مجمــع ومركــز صحي في 

جميع المديريات.
مركزين  وجــود  إلــى  ولفت 
للعنايــة بالحاالت الصعبة في 
مستشــفى الصداقة أكثر من 
70 ســرير وفِــي مستشــفى 
 30 صــاح الديــن اكثر مــن 
ســرير، كما يتــم تجهيز مركز 

إضافي في مجمع المعــا اذا دعت الضرورة، 
وال زالوا يستطيعون إضافة مراكز أخرى، كما 
أشار إلى أنه يشــارك في الحملة طلبة كلية 
الطــب والمعهــد الصحي، كمــا يوجد كادر 
صحي كفوء ويتمتع بالمســؤولية ويعملون 
بــكل طاقتهــم وجهدهــم، وأن كادر وزارة 
الصحــة وكليــات الطــب والعلــوم الصحية 

يعملون جنبًا إلى جنب.
وأكد توفــر األدويــة والمواد 
للعــاج والوقاية وعــدم وجود 
نقــص فــي الوقــت الحاضــر، 
ودعمهــم من منظمــة الصحة 
واليونســيف )وهــم مدعومين 
مــن مركــز ســلمان والهــال 

االماراتي(.
الحوافــز  تنقصنــا  وقــال:   
المحروقات  وينقصنــا  للــكادر 
المستشفيات  وتشغيل  للحركة 
والمراكز، وال توجد  والمجمعات 
جهة داعمة في هــذا الجانب، وإن المحاليل 
المخبرية ووســائل الفحص متوفرة نســبيًا 
ولكن ليس كما ينبغي، وأن هناك منظمات 
محليــة واقليميــة ودوليــة تدعمهم وعلى 
رأسها مركز الملك ســلمان والهال االحمر 

االماراتي والهيئة الكويتية لإلغاثة.

عدن تايم / فاروق عبدالسالم
 

اســتأنفت أربعــة قطاعات نفطية تابعة لشــركة بترومســيلة 
النفطية العاملة في محافظة حضرمــوت الغنية بالنفط الخام، 
مؤخرًا، بشــكل تدريجي نشــاط إنتاج وتصدير النفط من حقول 
المســيلة عبر ميناء الضبّة في مدينة الشحر الساحلية الواقعة 
على بحر العرب بإجمالي يصــل إلى قرابة 41 ألف برميل يوميًا، 
األمر الذي من شــأنه اإلسهام في إنعاش االقتصاد اليمني الذي 
تعتمــد موازنته العامــة للباد على ما نســبته 70 % من الثروة 

النفطية.
وســجلت األرقام الصادرة عن مؤشرات استئناف إنتاج وتصدير 
نفط المســيلة، فــي الوقت الراهــن، بعض التراجــع عن فترة 
عــام 2015 أي ما قبــل حرب انقاب ميليشــيات جماعة الحوثي 
والمخلوع علي عبداهلل صالح، على الســلطات الشــرعية برئاسة 

الرئيس عبدربه منصور هادي، واحتال تنظيم "القاعدة" لمدينة 
المكا وســاحل حضرموت قبل أن يتــم تحريرها من قِبل قوات 
النخبة الحضرمية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وبدور 
كبير من القــوات المســلحة اإلماراتية، في 24 إبريل/  نيســان 
2016، حيث بلغت نســبة اإلنتاج والتصديــر آنذاك نحو 61 ألف 

برميل يوميًا.
وقال مصدر في شركة بترومسيلة إن القطاعات النفطية التي 
اســتأنفت نشــاطها تشــمل قطاعات 10، 14، 51 و 53، وأبرزها 
القطاع رقم 10 البالــغ إنتاجه الحالي نحو 28 ألفًا و 500 برميل 
يوميــًا وقبل الحرب نحو 35 ألف برميل يوميًا، ويليه القطاع 14 
اإلنتــاج الحالي 11 ألفــًا و 500 برميل يوميًا والســابق 20 ألف 
برميــل يوميًا، ومــن ثم القطاع 51 اإلنتــاج الحالي 800 برميل 
يوميًا والســابق 3 آالف برميــل يوميًا وأخيــرًا القطاع 53 الذي 

سجل نسبة إنتاج مقاربة للقطاع 51.

عدن تايم / فاروق 
عبدالسالم

 
قطاعــات  أربعــة  اســتأنفت 
نفطية تابعة لشــركة بترومسيلة 
النفطيــة العاملــة فــي محافظة 
الخام،  بالنفط  الغنيــة  حضرموت 
نشــاط  تدريجي  بشــكل  مؤخــرًا، 
إنتــاج وتصدير النفــط من حقول 
المســيلة عبــر مينــاء الضبّة في 
مدينة الشــحر الســاحلية الواقعة 
على بحر العرب بإجمالي يصل إلى 
قرابة 41 ألــف برميل يوميًا، األمر 
الذي من شأنه اإلسهام في إنعاش 
الــذي تعتمد  اليمنــي  االقتصــاد 
موازنتــه العامــة للبــاد على ما 

نسبته 70 % من الثروة النفطية.
وســجلت األرقــام الصــادرة عن 
مؤشرات اســتئناف إنتاج وتصدير 
نفط المسيلة، في الوقت الراهن، 
بعض التراجع عن فترة عام 2015 
أي ما قبل حرب انقاب ميليشيات 
جماعــة الحوثــي والمخلــوع علي 
عبــداهلل صالــح، علــى الســلطات 
الشرعية برئاســة الرئيس عبدربه 
منصــور هــادي، واحتــال تنظيم 
"القاعدة" لمدينة المكا وســاحل 

حضرمــوت قبل أن يتــم تحريرها 
من قِبل قــوات النخبة الحضرمية 
بدعم وإســناد من قــوات التحالف 

بــي  لعر ا
ر  و بــد و
من  كبير 
لقــوات  ا
لمسلحة  ا

اإلماراتية، في 24 إبريل/  نيســان 
2016، حيــث بلغت نســبة اإلنتاج 
والتصديــر آنــذاك نحــو 61 ألــف 

برميل يوميًا.
شــركة  فــي  مصــدر  وقــال 
بترومسيلة إن القطاعات النفطية 
التي اســتأنفت نشــاطها تشــمل 
قطاعات 10، 14، 51 و 53، وأبرزها 
القطــاع رقــم 10 البالــغ إنتاجــه 
الحالــي نحو 28 ألفًا و 500 برميل 
يوميــًا وقبل الحرب نحــو 35 ألف 
برميــل يوميًا، ويليــه القطاع 14 
 500 11 ألفــًا و  اإلنتــاج الحالــي 

عدن تايم /احمد حسن 
العقربي

 
يســتأنف خال األيام القليلة 
القادمــة العمــل في مشــروع 
البالغ تكلفته  سد وادي حسان 
مائة مليــون دوالر كمنحة من 
للتنمية  ظبــي  أبــو  صنــدوق 
قيمــة  مــن   %  80 بنســبة 
المشــروع بحسب وصية الشيخ 
زائــد بــن ســلطان آل نهيان 
رحمة اهلل عليــه بعد أن توقف 
المشــروع عن العمــل في عام 

2014م بســبب الظروف األمنية الخاصة بمحافظة أبيــن و ظروف الحرب العامة على البلد 
بسبب االنقابيين الحوثيين والمخلوع صالح .

ذكر ذلك المهندس أحمد محمد ناصر مدير مشروع الذي أوضح في تصريح خاص ل"عدن 
تايم " انه بتنفيذ هذا المشروع البالغ مساحته 13 ألف هكتار وهو عبارة عن سدود تحويلية 
وقنوات رئيســية وفرعية لتحويل مياه الســيول لري األراضي الزراعية الواقعة علي ضفتي 
وادي حسان سيؤدي إلى عدم ذهاب مياه السيول إلى البر إضافة إلى تعدية المياه الجوفية 

والسطحية وبالتالي إلى تقليل ملوحة هذه المياه .
وأضــاف المهنــدس احمد محمد ناصر مدير المشــروع ان وزارة الزراعــة والري المتمثلة 
بالوزير احمد الميســري وإدارة المشــروع تبدل جهودا الستئناف العمل من خال التواصل 
مع شــركة هينات الصينية المنفذة للمشروع وكذا الشــركة االستشارية الهندية حيت تم 
االتفاق معهما علي إرســال مندوب الشركة الى عدن لاطاع على أوضاع المشروع الحالية 
ووضع خطة عمل الستئناف تنفيذ هذا المشروع الحيوي االستراتيجي الذي بدا التنفيذ فيه 
مطلع عام 2011م وتعتر التنفيذ بسبب الظروف األنفة الذكر حيت تم تنفيذ مانسبته 3 % 

فقط من قيمة المشروع
وأهــاب مدير المشــروع بــوزارة الزراعة وإدارة المشــروع وبقيادة الســلطة المحلية في 
المحافظة بتهيئة األجواء المناسبة والمائمة لزيارة مندوب الشركة الستئناف العمل خال 

الفترة القادمة. 

مدير صحة عدن: غرفة عمليات وخلية إلدارة أزمة مكافحة االسهاالت

حضرموت .. استئناف النشاط النفطي بإنتاج 41 ألف برميل يوميًا

بتكلفة 100 مليون دوالر من صندوق أبوظيب للتنمية .. قريبا يستأنف العمل يف تنفيذ مشروع وادي حسان

عبــداهلل  عبدالعزيــز  الراحــل  يعــد 
محفوظ بامطرف من الكفاءات التربوية 
والتعليميــة في مدينة عــدن في عهد 
البريطانيــة ودولــة جمهوريــة  االدارة 
وذاع  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن 
صيته في الحقــل التربــوي والتعليمي 
. التاريخيــة  والدراســات   والتوثيــق 

وحــري بنا فــي الذكرى الثانيــة لرحيله 
 اســتعراض ســطور مضيئة من حياته .

    االســتاذ الفقيــد / عبدالعزيز عبداهلل 
محفــوظ بامطرف مــن مواليــد مدينة 
عدن 20 / يناير / 1945 , تلقى دراســته 
 ) )االعداديــة  والمتوســطة  االبتدائيــة 

والثانوية في عدن.
    ألتحــق بمركــز تدريــب المعلميــن ) TTC ( بخــور مكســر ومــن 
فضــل   / االســتاذ  والمرحــوم  حــداد  األســتاذ/عبدالرحمن   . زمائــه 
فــي مدرســة  1965 عمــل مــدرس   – 1963م  عــام  , وفــي  الصائــغ 
الخســاف االبتدائيــة )خالــد هنــدي( , وكان مديرها المرحوم االســتاذ 
 / نجيــب جعفر امــان ونائبه المرحوم االســتاذ/عبداهلل محمد شــفيق . 
  في عام 1965 – 1970م حصل على منحه للدراسة الجامعية في موسكو 

– روسيا )االتحاد السوفيتي سابقا ( . 
     فــي عام 1970م  نال شــهادة ماجيســتير في التاريــخ ومن زمائه 
المحامي / بدر باسنيد بعد تخرجه وعودته الى الوطن عين استاذ للتاريخ 
بكلية عدن  ) ثانوية عبود ( من عام 1970م الى 1974م  ثم عين استاذ 
 فــي ثانوية كريتر ) باذيــب ( ابان حاليا من عــام 1974م  الى 1976م . 
      وفقــا لبيــان طرابلس 1972م  لتوحيد شــطري اليمن شــكلت عدة 
لجان من بينها لجنة شؤون التربية والثقافة  واالعام انبثقت منها لجنة 
التاريخ وكان االستاذ /  عـبدالـعزيـــز بـامـــطرف احد اعضاءها الى جانب 
االستاذ المؤرخ المرحوم ســلطان ناجي والمؤرخ االستاذ المرحوم محمد 

عبدالقادر بامطرف . 
  فــي عــام 1976م انتقل الى المركز اليمني لابحــاث الثقافية واالثار 
والمتاحف وشغل وظيفة مشرف اثار وترجم العديد من الدراسات واالبحاث 
 المتعلقة بتاريخ اليمن وبعض تقارير البعثات االثارية التي كانت تزور بلدنا . 
التــي  اليمنيــة  واالثــار  التاريــخ  جمعيــة  عضــو  كان      
 . باصــرة  د.صالــح  برئاســة   الثمانينيــات  فــي   اسســت 
    فــي عــام 1994م عين نائــب لمدير عــام مركز الدراســات والبحوث 
اليمنــي , وفي عام 2002م  صدر قرار بترقيته الى درجة اســتاذ مســاعد 
 , وفــي نهاية عــام 2006م منح درجة باحث اول ثم احيــل الى التقاعد . 
   الحالــة االجتماعيــة متــزوج واب ألربعة ابنــاء ووفاة االجــل 14/ مايو 

/2015م

الذكرى السنوية الثانية لوفاة املؤرخ واملرتجم االستاذ 
 املرحوم  عــبدالـــعـزيـز عـبدالـلـه بـامـطـرف 

 

لحج/ متابعات
تواصــل هيئة الهــال األحمر اإلماراتــي وضمن جهود 
تطبيــع الحياة فــي المحافظات المحــررة، دعم القطاعات 
التعليميــة والخدمية فــي محافظة لحج. وشــمل دعمها 
للمحافظــة إعــادة تأهيــل وصيانــة عــدد مــن المرافق 
التعليمية الحيوية بينها المعهد الصحي، ومعهد هواري 
بو مدين المهنــي الصناعي، باإلضافة إلــى إعادة تأهيل 

عشر مدارس ابتدائية وثانوية، تعرضت للتدمير بسبب اجتياح ميليشيا االنقاب للمحافظة.
وتأتي تلك المشــاريع ضمــن المنحة المالية المقدمة من الهيئة للســلطة المحلية في محافظة لحــج، لتنفيذ عدد من 
المشــاريع ذات األولوية في المحافظة. وتعرض معهد هواري بو مديــن، الذي يعد المعهد المهني والصناعي الوحيد في 
المحافظة، خال فترة الحرب للتدمير والنهب لكل محتوياته، بسبب تحويله إلى ثكنة عسكرية لميليشيا االنقاب، وهو ما 

تسبب في شلل الدراسة وتوقفها في معظم أقسام المعهد.  
وأعادت هيئة الهال األحمر تأهيل المعهد وصيانته، من خال إعادة تجهيز الورش وأقســام المعهد. وقال مدير ســوق 
العمل في مكتب التعليم الفني بالمحافظة مطلق الخريشــي إن الدعم الملحوظ والمســتمر الذي يقوم به الهال األحمر 
اإلماراتي، لعدد من القطاعات الخدمية المهمة في محافظة لحج والمتمثل بالمنحة اإلماراتية المقدرة بثاثة مايين درهم 
توزعــت بين قطاعات التعليم، والمياه، والصحة، حيث تم اعتماد هذه المبالغ في إعادة تجهيز وتأثيث الورش الهندســية 
ألقســام ميكانيكا سيارات، حدادة األلمنيوم، نجارة، تمديدات كهربائية والتي تقع في إطار معهد هواري بومدين المهني 

الصناعي.
وأضاف أن المعهد كان بحاجة ماسة إلى هذا الدعم ال سيما بعد األضرار التي لحقت به بسبب الحرب، وسينعكس إيجابًا 
فــي مرحلة إعادة البناء في المحافظــة، نظرًا للكفاءات المهنية التي يقدمها هذا الصــرح التعليمي المهم والتي تتلخص 

في مخرجاته.

حلج: تأهيل القطاع التعليمي بدعم اماراتي
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مدير البنك املركزي عدن:

حو�ر

التقاه / صدام اللحجي
 

���س - كي��ف تقيم��ون �لو�ض��ع �لأمن��ي يف 
حلج؟

ج - فــي البــدء دعني أقدم جزيل شــكري 
وتقديــري لصحيفــة  )عــدن تايم(على كل 
الجهــود المبذولــة لنقــل الحقيقــة للرأي 
المحلــي واإلقليمــي. .أما مايخص ســؤالك 
فنحمد اهلل تعالى ونشكره على نعمة األمن 
واألمان رغم اإلمكانيات البسيطة فمحافظة 
لحج أصبحت من أفضل المحافظات المحررة 
فــي الجانب األمني بالرغم شــح اإلمكانيات 
واليخفــى على أحد كيف كانــت لحج "البنية 
التحتية" كانت مدمرة بشكل كامل المرافق 
الحكوميــة واألمنية، الحمــدهلل هناك عودة 
للحياة المدنية واألمنية لدينا اآلن أقســام 
الشــرط مفعلة باالمكانيات المتاحة وهناك 
تقــدم ونجــاح على الصعيــد األمني وصلت 
نســبته إلــى %70 بالرغــم من أننــا نعمل 
بطاقــة %10 من الناحية البشــرية ومع هذا 

فالوضع األمني فــي لحج أفضل مما كان 
عليه في الســابق وال يخفى عليكم ذلك 
مع هذا فنحن نسعى إلى تحقيق مستوى 
أفضل مما نحن فيــه حاليا وهذا الفضل 
يرجع هلل سبحانه وتعالى ثم إلى الشرفاء 
من أبنــاء محافظــة لحج الذيــن قدموا 

العون لألمن وتحسينه بشكل كبير.
 

�س - ما هو موقفكم من �إعالن �ملجل�س 
�ل�ضيا�ضي �جلنوبي؟

ج - ال أحد ينكــر أن القضية الجنوبية تمر 
بمرحلة مخاض عسير وهذا المخاض سينتج 
عنــه مولــود جديد اســتعادة وطــن وخير 
دليل مليونية إعان - عــدن التاريخي التي 
خرج شــعب الجنوب بكل أطيافه السياسية 
ومشاربه واســتطاع أن يخرج بتفويض أخي 
العزيــز عيدروس الزبيدي لتشــكيل الكيان 
السياســي ومن هنا أجدها فرصة أن نعلن 
تأييدنــا الكامل إلعان المجلس السياســي 
الجنوبي برئاســة عيدروس الزبيدي ونائبه 

الشــيخ بن بريــك، ونبارك لشــعب الجنوب 
هذه الخطوة األولى في تاريخه نحو استعادة 

الدولة.
 

يف  و�ملهتم��ن  �ملتابع��ن  بع���س   - ���س 
ع��ن  �ل�ض��اأن �لد�خل��ي يف حل��ج حتدث��و� 

وجود �حتقان؟ ما �ل�ضبب يف ذلك؟
 

ج - من الطبيعي أن يحدث مثل ما أشــرت 
إليه من وجود احتقان لكن سبب ذلك يرجع 
إلى ظروف الحرب األخيرة وسيطرت جماعات 
القاعدة والمســلحة على لحج واســتقطابها 
الكثيــر من الشــباب في ضل غيــاب الدولة 
واالنفــات األمنــي ومــا واجهــه ذلك من 
إجراءات أمنية شــديدة واجهت هذا التمدد 
لغرض  المتشــددة  للتنظيمــات  والتوســع 
فرض السيطرة األمنية وعودة الوضع األمني 
إلــى مــا كان عليــه وعمليــات المداهمات 
والحمات األمنية التي اســتهدفت العناصر 

المتشددة واوكارهم والتي أدت إلى اعتقال 
وضبــط المئات وكانت اجــراءات أمنية البد 
منها لغرض تحقيق نســبة من فرض هيبة 
الدولة وفي مثل هذه الظروف من الطبيعي 
أن تكون هناك ردة فعل من الشارع تعاطفا 
أحيانــا ومواجهة مــن المتضررين من هذه 
اإلجراءات والذيــن ال يرغبون بوجود الجهاز 

األمني وفرض هيبة الدولة.
 وال ننكــر بأن هنــاك أخطاء تحــدث أثناء 
تنفيذ المهام وهي مــن الطبيعي حدوثها 
ألننا نواجه نشــاط إجرامي منظــم ويقابله 
انفات أمني تام مع هذا نحن نعالج األخطاء 

التي تحدث في حينــه وال نعامل كل الناس 
بأنهــم مجرمون بــل كلهم أخوة لنــا وآباء 
لنا ومــا نهدف له من إصاح وتثبيت الوضع 
األمني ليعيش أبناء هذه المحافظة في أمن 

وسكينة وهذا حق من حقوقهم.
 

�س- ق�ضية �ملعتقلن �أ�ضبحت من �أهم �لق�ضايا 
لل��ر�أي �لعام، وهناك �تهام��ات لالأمن باعتقال 
�لعديد من �لنا���س ورميهم يف �ل���سجون، يف 

�ضل غياب �لق�ضاء كيف ترد؟
ج - بالنســبة للمحتجزيــن معنــا  هنــاك 
قضايــا وملفــات وجهــت لهم تهم ســواء 
كانت قضايا مدنية أو مرتبطة بالتنظيمات 
المســلحة ونحــن منتظريــن  والجماعــات 
بشــقيها  القضائيــة  الســلطات  تبــدأ  أن 
النيابــات العامــة والقضاء لكــي يتم إحالة 
ملفاتهم للتصرف فيهــا، هناك العديد من 
المحتجزين مــن يتم التحقيق معهم ونحن 

ال نريد أن يبقى أي شخص بريئا لدينا بل ال 
توجد لدينا أي مصلحة والحقيقة التي يجب 
أن تعرفهــا هي إننا نتجاوز ونعفي وســبق 
وأن أعفينا عن العشــرات مــن المحتجزين 
من صغار الســن ومن ارتبطوا حديثا بهذه 
الجماعات ولــم يرتكبوا أي أفعــال إجرامية 
أمــا فــي إصاحهــم وعودتهــم للمجتمع 
صالحين ونحن نعاني من المحتجزين أكثر 
من أســرهم بســبب األعباء التــي نتحملها 
بوجودهــم لدينــا، ولكن الظــروف األمنية 
ومقتضيات الوضع األمني الحالي وجب علينا 
اإلستمرار في التحفظ على من ثبت عاقته 

بهذه التنظيمات ألسباب عديدة.
 

���س - �لتفج��ر�ت �لت��ي �ض��هدتها مدين��ة 
�حلوطة و�لتي ر�ح �ضحيتها ع�ض��ر�ت �لقتلى 
و�جلرح��ى، م��ن ه��ي �جلهة �لت��ي تقف ور�ء 

هذ� �حلادث؟ وما نتائج �لتحقيقات؟
ج - الجهــات التــي تقف والتــي تبنت هذا 
التفجير هي "القاعدة " وكان الحادث يهدف 
إلــى إســقاط المحافظــة وبعدهــا القضاء 
علــى كل القــوى األمنيــة الموجــودة، كان 
هنــاك إعــداد وتحضيــر لهذا العمــل على 
شــكل واســع بل هناك العديد من العناصر 
التابعــة لتنظيم القاعدة تهيئة للمشــاركة 
في الســيطرة على المجمــع الحكومي عند 
ســقوطه وســبق أن نشــرنا تفاصيــل هذا 
الحــادث لكــم، ومــن وراء الحــادث إضافة 
إلى هــذه التنظيمات هناك قــوى وأصحاب 
المصالح الضيقة التي ال يروق لها ما تحقق 

مــن إنجــازات أمنيــة إضافة إلــى أن هناك 
دوافع وأهداف سياســية ســتحقق من خال 
إســقاط لحج باعتبارهــا البوابة الرئيســية 
للعاصمــة عــدن وصمــام األمان لهــا، أما 
نتائــج التحقيق فقد توصلنــا إلى معلومات 
عن كيفية األعداد والتحضير لهذه العملية 
والمشــاركين فيهــا والزلنــا نتابــع بعض 

العناصر التي لها صلة بهذه الجريمة.
 

���س- كي��ف تقيمون �لتن�ض��يق �لأمني يف 
�إد�رة �أم��ن حل��ج وبقي��ة �لأجه��زة �لأمنية 

و�لع�ضكرية؟
ج - هناك تنســيق أمني وتبادل معلومات 
بين كافة األجهزة األمنية والعســكرية في 

محافظة لحج .
 

���س- ماه��و م�ض��توى ر�ضاك��م ع��ن �لأد�ء 
�لأمني يف حمافظة حلج؟

ج- بالرغــم مــا تحقق من إنجــاز أمني إال 
إننا غيــر راضين بالمســتوى األمني الحالي 
ونطمــح إلى تحقيق مســتوى وإنجــاز أمني 
نموذجي وأحســن مما هو عليــه حاليا حتى 
يتوفر اإلســتقرار األمني والســكينة العامة 
وعمل مختلف مؤسســات الدولة في ظروف 
أمنية كافية تمكنها من أداء مهامها بشكل 

مطلوب بخدمة المواطن.
 

���س - مو�ضوع �مل�ض��تجدين يف �أمن حلج 
�إىل �أين و�ضلت ق�ضيتهم؟

ج - المســتجدين العمــل جــاري ولجنــة 
الترقيــم مســتمرة في عملهــا وأنجزه جزء 
يقــدر بحوالــي 950 والعمل مســتمر حتى 

نستكمل العدد 3500 فرد ومجند
 

�س - هل �أ�ضبحت حلج �آمنة �لآن؟
ج - نعم أصبحت آمنة.

 
�س - ر�ضالتك لأبناء حلج ؟

ج - رســالتي ألهلنــا في لحــج الحبيبة أن 
يكون عونا لنا ونحن نعتبرهم جزء منا همنا 
الحالي هــو توفير األمن واألمان لهم خاصة 
بعد ما عانوا منه في األعوام السابقة فابناء 
لحــج معــروف عنهــم أنهم محبي للســام 

واألمن.
�س - كلمة �أخرة تود قولها؟

ج - أشــكر أبناء  لحج علــى تعاونهم معنا 
ونقول لهم ونشد على أيديهم أننا من أجل 

امننا سنفديكم بارواحنا.

مدير اأمن حلج العميد/ �سالح ال�سيد يف حوار مع  عدن تامي :

حلج أصبحت أمنه ونتابع عناصر القاعدة 
املتورطني بتفجريات احلوطة األخرية 

نعلن تاأييدنا الكامل الإعالن املجل�س االنتقايل 
و�ضنقف عونا و�ضند  للق�ضية اجلنوبية

يف ثــاين حــوار �سحفــي اأجريه مــع مدير اأمن حلج العميد/ �سالح ال�ســيد كان حمــور اللقاء "ال�سحفي" عــن تقييم  االأو�ساع 
االأمنية يف حمافظة حلج ال�سيما اأنها متثل اأولوية ق�سوى منذ حترير حلج عام 2015م وحتى �ساعة كتابة اخلرب، ومامتثله 

حمافظة حلج كموقع جغرايف فهي تعترب البوابة الرئي�سية للعا�سمة عدن
يف هــذا اللقاء الذي حاولنا اأن ن�ســلط ال�ســوء على عدد من الق�سايا  منها موقفه مــن اإعالن عدن التاريخي، 

ومنها ق�سية املعتقلني التي  اأ�سبحت ت�سكل ق�سية راأي عام، وحقيقة من يقف وراء التفجرات االأخرة يف 
املجمع احلكومي مبدينة احلوطة ومو�سوع امل�ستجدين يف اأمن حلج.. فاإىل ن�س اللقاء:

طبيعي أن يكون هناك تعاطف ورفض املتضررين من اإلجراءات األمنية

هناك تنسيق أمين وتبادل معلومات بني األجهزة األمنية والعسكرية
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حتقيق

مّثــل قرار تعييــن الكادر الجنوبي الشــاب 
والقائــد بالمقاومة الجنوبيــة مختار الرباش 
كوكيل لوزارة االوقاف لشــئون الحج والعمرة 

بادرة امل استبشر بها الجنوبيين خيرا.
وتمكــن الربــاش فــي العــام االول لتوليه 
المســئولية مــن تحقيق شــيء مــن التوازن 
المفقود واعاد لوكاالت السفر الجنوبية بعض 
ما حرمت منه طوال العشــرين عام الماضية، 
لكن هــذا التغيير الجزئي لــم يعجب لوبيات 
االخوان النافذة داخل الوزارة والتي شنت حربا 
ظروسا لمقاومة التغيير وانصاف الجنوبيين .

 

كادر جنوبي ولكن
ووجدت هــذه القــوى النافذة دفعــة قوية 
بتعييــن وزير جنوبي ذا ميــول اخوانية وهو 
وزيــر االوقاف الحالي  أحمد عطية والذي رهن 
موقفــه بالكامــل لمصالح الحزب السياســية 

ورجال اعماله النافذين .
استقصاد وتضييق شنه الوزير عطية بمعية 
لوبي االخوان  على الكادر الجنوبي الذي اثبت 

جديته بالعمل العام الماضي .
وبحســب مصدر في الوزارة ان الوزير عطية 
رفــض تعييــن  الشــيخ معين تــرك كمدير 
لمكتــب وكيل الوزارة مختــار الرباش  تجاوبا 
مع رغبات نافذين لم يروق لهم مواقف معين 

ترك .

جتاوزات الوزير
ورغــم ان القــرار يخــص الوكيــل الرباش 
نفسه إال ان الوزير ابدى ممانعه غير مفهومة  
واعتراضا قويا ضد تعيين معين ترك كمدير 

لمكتب الوكيل الرباش .
تجــاوزات الوزيــر لم تقــف عند هــذا الحد 
بل ســعى بقوة لتقليص صاحيــات الوكيل 
الجنوبي مختار الرباش بتعيين وكيل مساعد 
له وهــو  ابن الوزير االخواني  الســابق غالب 
القرشــي  وصهر عراب الفساد في قطاع الحج 

والعمرة منير دبوان .
المســاعد   الوكيــل  منــح  عطيــة  الوزيــر 
صاحيات ماليــة تنفرد عن صاحيات الوكيل 
وهو الشــخص االول المخول له بالصاحيات 

المالية.
يذكر ان غالب القرشــي كان وزيرا لاوقاف 
في حكومة اجتياج الجنوب في العام 94 وكان 

له دور تحريضي بارز ضد الجنوبيين .

اقصاء شطري
بلــغ نصيب الجمهوريــة اليمنية من العدد 
االجمالي للحجاج الذين ســينالون شــرف اداء 
فريضــة الحــج هــذا الموســم  24255 حاجا 
وحاجة اي بزيــادة تقارب 5 الف حاج عن العام 

الماضي .
ورغــم الزيادة في عدد المقاعــد الممنوحة 
لليمــن إال ان وزيــر االوقاف وجــه بتخفيض 
نصيــب الوكاالت الجنوبية  عــن ما كان عليه 
في العام الماضي , حيث تم منح وكاالت السفر 
الجنوبية عدد 2600 حاج فقط , اي بنســبة ال 
تزيــد عــن %11 تقريبا بينما ذهبت النســبة 
العظمى لوكاالت السفر الشمالية التي تخضع 
جلها لملكية نافذين فــي حزب االصاح، كما 
تــم مخالفة دفتر الشــروط باعتماد 12 وكالة 
بــدون أي مســوغ قانونــي وحرمــان وكاالت 
اســتوفت كافة الشروط منذ ســنوات طويلة 

والصقت هذه المخالفات بتعليمات رئاسية .
واســتغرب مصدر بوكاالت السفر من اعادة 
الماضي االقصائي الذي تجاوز معطيات الواقع 
مؤكدين بإن النســبة لــم تراعي حتى االبعاد 
الســكانية والجغرافية والمقررات السياســية 
التي يجــب ان تراعى في توزيع الحصص على 
الــوكاالت وعدم احتكارهــا بمناطق حغرافية 

معينة او توزيعها بحسب الميول الحزبي .
المصــدر اكد بــان تجــاوزات قيــادة وزارة 
االوقاف لم تتوقف عند حرمان وكاالت الســفر 
الجنوبية من نصيبها بــل تم اعتماد وكاالت 
مــن االقاليــم المتخمة التي تــم االعان عن 
عدم قبــول ترشــيح المزيد منهــا  ومع ذلك 
تــم اعتماد اربع وكاالت مــن صنعاء في خارج 

اقاليمها .

خمالفات قانونية 
باجلملة

وتســتمر تجاوزات قيادة الوزار بسلســلة من 
التجــاوزات القانونيــة التي لم تراعــي العمل 
المؤسســي وال اليــات ســير القانــون المنظم 
لكل شــئون الدولة بل ومخالفة القوانين التي 
اعدوها فــي ورقة الشــروط بخصــوص توريد 

الضمانات  .
الوزارة اشــترطت على كل وكالــة  دفع مبلغ 
100الف ســعودي  كضمان مالــي , وعوضا عن 
توريدهــا الى البنك المركزي  في عدن كضمان 
ال يفرج عنــه اال بعد انتهاء الموســم وتصفية 
جميع الحقــوق علي وكاالت الحج وأخذ اشــعار 
مــن قطــاع الحــج للبنك بذلــك  لجــأت قيادة 

الــوزارة للمطالبة بايداعها كأمانة في صندوق 
الســفارة اليمنية ومن ثم ايداعها في حســاب 
شبه شخصي بحيث يتاح استخدامها وتشغيلها  

خال فترة حجز الضمان  .
مالكو وكاالت الحج استغربوا هذا القرار الذي 
ينم عن تمرد حقيقي من داخل وزارات الشرعية 
نفســها على قرارات الرئاسة التي اقرت تحويل 
المركز المالي الى عدن متسائلين كيف يمكن 
للمتمرديــن الحوثييــن ان يلتزمــوا بتحويل 
االيرادات الى عدن اذا كان وزير االوقاف نفســه 

متمردا على هذا القرار .
واشــار المالكون الــى ان خطوة كهذه عوضا  
عــن كونها ال توفر لهم ســندات ضمان كافية 
الموالهم هي ايضا تتسبب لهم بخسائر مالية 
اضافيــة في مبالغ التحويــل ونقل االموال الى 

داخل االراضي السعودية .

موالون للأخوان ي�صيطرون على التفويج وتخفي�ض ن�صبة احلجاج اجلنوبيني اىل الن�صف

تحقيق/ باسم الشعيبي

عدن تامي تن�سر غ�سيل ف�ساد وزارة االوقاف

�سكا مالكو وكاالت جنوبية خا�سة بتفويج احلجاج واملعتمرين من تع�سفات جمة متار�سها قيادة وزارة االوقاف ل�سالح 
وكاالت ال�ســفر ال�ســمالية، متهمني قيادة وزارة االوقاف بحكومة ال�ســرعية  بانتهاج �سيا�ســة اق�ساء وتهمي�س للوكاالت 

اجلنوبية ل�سالح نافذين �سماليني تابعني حلزب اال�سالح .
العاملــون باملجــال اتهموا الوزير با�ســتخدام �سالحياته ونفوذه لتمكني وكاالت ال�ســفر ال�ســمالية من ال�ســيطرة على 
القطاع  والت�سييق على الكفاءات اجلنوبية داخل الوزارة وخا�سة تلك التي تتبنى نهج فكري و�سيا�ســي غر متوافق مع 
حــزب اال�ســالح، موؤكدين ارتكاب جتاوزات كبرة يف ظل �ســيطرة حزب اال�سالح على القــرار التنفيذي للوزارة وتبعية 

الوزير املطلقة لرغبات احلزب ونافذيه.
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وعلى ما يبدوا أن هذا الدعم السخي الذي قدمته 
إمارات الخير للمستشــفى جعلــه يبدوا بحلة أكثر 
عطاء وخدمة لــم يعهدها أبناء عدن والمحافظات 
الجنوبيــة المجاورة منذ ربع قرن من حيث تقديم 
خدمــات كبيرة لهم تخفف عنهــم عبئ العاج في 
المستشــفيات الخاصة التي ال يقوى المرضى من 

ذوي الدخل المحدود على تكاليف العاج فيها. 
 

يســير العمل فــي مستشــفى الجمهورية منذ 
تأهيله وترميمه - ورفده باالجهزة والمســتلزمات 
الطبية من قبل األشقاء في دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة - بوتيــرة عاليــة والزائر للمستشــفى 

يجــد الحياة تدب فيه واألقســام مزدحمة 
وطواقــم العمــل كانها خليــة نحل تبني 
خاياها ليكلل جهدها برحيق من الشهد 
يغيــر مــذاق كل متــداوي فيــه ويعيــد 
اليه وبإذن اهلل عافيته، وشــهدت أقســام 
المستشــفى خال الفصل األول من العام 

2017نشاط كبير.
 

2538عملية جراحية 
خالل 3 أشهر

 
وحســب تقريــر إلدارة اإلحصــاء ونظــم 
المعلومــات فــي مستشــفي الجمهورية 
خصت فيه إدارة المستشفى صحيفة )عدن 
تايم( ، فقد بلغت عدد العمليات الصغرى 
والكبرى والعمليــات الطارئة التي أجريت 
في المستشــفى خال الفصل األول )يناير 
- مارس( مــن العــام2017م )742عملية 
كبرى( ، )314عملية طارئة( ، )1482عملية 
صغــرى( ، فــي حيــن بلــغ عــدد الحاالت 
المرضية التي اســتقبلها مركــز الحوادث 
)فقــط( فــي المستشــفى خــال الفصل 
األول )12555حاله( ، وفي مختبر الحوادث 

وخال نفس الفترة مــن الفصل األول وصل عدد 
الفحوصات الطبية )43100فحص طبي(.

 ورصــد التقرير احصائيات المــرض المترددين 
على العيــادات الخارجيــة -القديمــة والجديدة- 
والتــي  مــارس(   - )ينايــر  األول  الربــع  خــال 
بلغت)16607حاله( ، كما تردد على قسم االنشطة 
الداعمة في قســم تخطيط القلب والموجات فوق 
الصوتيــه )1977حالــه مريضــة( ، فــي حين بلغ 
عدد الفحوصــات التي أجريت فــي مختبر المبنى 
الرئيسي )24190فحص لعدد2332مريض( ، فيما 
بلغ عدد المرضى الذين ترددوا على قسم االشعة 
خال نفس الفتــرة )5881مريض( ، وفيما يخص 

الحركة الســريرية في االقسام فقد شهدت دخول 
)1321حالــة مرضية( وخروج)1235حالة مرضية( ، 
في كان عدد الحاالت التي اســتقبلها قسم الصدر 

)25حالة(.

اقبال كبري
هذا وشهد المستشــفى نشاط كبير خال العام 
الماضي 2016م ، حيث أوضح د.طارق مزيدة نائب 
مدير المستشفى في تصريح سابق ل)عدن تايم(: 
انه وعلــى الرغم مــن الضغط الــذي نعاني منه 

نتيجة كثرة الحاالت التي نســتقبلها يوميا وتعدد 
المهــام التي نتحملها وهــي في األصل ليس من 

اختصاصنا، إال أن العمل يسير في بوتيرة عالية.
وكشــف نائــب المديــر انــه حســب احصائيات 
المستشــفى فقد بلغ عدد الحاالت التي استقبلها 
المستشــفى خال العــام 2016م )286000(حالة 
مرضية، في حين بلــغ عدد العمليات الكبرى التي 
أجريت )7300(عملية في مختلف التخصصات، كما 

أجريت )2300(عملية صغرى.
 

 شحنة مستلزمات 

وأدوية
أحــدث الجهــود اإلماراتيــة الداعمــة لقطاع 
الصحة بعدن والتي تأتي ضمن مواصلة الدعم 
اللوجستي من قبل الهال األحمر اإلماراتي هي 
الزيــارة التي قــام بها وفد مــن الهال األحمر 
اإلماراتي مطلع األســبوع الحالي الى مستشفى 
الجمهورية التعليمي والمركز الوطني لامداد 
الدوائــي ، حيث ســلم الوفد للمركــز الوطني 
لامــداد الدوائــي شــحنة مســتلزمات وأدوية 

لمحافظتي عدن وتعز.
وقالت د/سعاد ميســري المدير العام للمركز 
الوطنــي لامــداد الدوائــي فــي تصريــح لها 
بالتزامن من تسلم شحنة االدوية والمستلزمات 
الطبية : تســلمنا شحنة ادوية ومستلزمات من 
وفد الهال االحمر مقدمة لعدن ولمستشــفى 
المخــا في تعز .. واضافت المســيري زيارة وفد 
الهال االحمر االماراتــي كونه يأتي عقب دعم 
وعطاء كانوا فيه الســابقين وســاهم بشــكل 
كبيــر في إعــادة تطبيع األوضــاع وتحديدا في 
مستشفى الجمهورية، حيث رصد فريق الهال 
االماراتــي احتياجــات المستشــفيات في عدن 
ومســتوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى 
كما تطرقنا باهميــة كبيرة الى مرض الكوليرا 
كونه يشكل  خطر كبيرا في معظم المحافظات. 

دعم اإماراتي متوا�صل وراء تعايف ال�صحة يف عدن
اأ�ســهمت جهــود اإماراتية كبــرة يف اإنعا�ــس القطاع 
ال�سحــي يف حمافظــة عــدن علــى وجهــه اخل�سو�س 
واملحافظــات املحررة ب�ســكل عــام ، ولكــون العا�سمة 
عــدن تتواجــد فيهــا امل�ست�ســفيات الكــربى التي تعد 
ملتقى طبي ي�ستقبل ويعالج معظم احلاالت املر�سية 
من خمتلــف حمافظات اجلنــوب ، فقــد كان المارات 
اخلــر دور كبــر وحمــوري مكن مــن انت�ســال القطاع 

ال�سحي وانعا�سه بعد اأن كان م�سلول.
ب�ســخاء  الداعمــة  االإماراتيــة  اجلهــود  واثمــرت 
للمجال ال�سحي يف عدن عن اإنعا�ــس القطاع ال�سحي 
واأبــرز تلك الثمــرات يتمثل باإعادة الروح مل�ست�ســفى 
اجلمهوريــة التعليمــي اأكــرب م�ست�ســفى يف اجلنــوب 
ليغــدوا امل�ست�ســفى -وبعــد خراب ملي�ســيات احلوثي 
و�سالح- اكرث حداثة وتطورا بل واداء بطاقة اكرب 

من ذي قبل.

تقرير
اإقب�ل غري م�سبوق على م�ست�سفى اجلمهورية عقب ا�ستكم�ل ت�أهيله وجتهيزه

تقرير/ فتاح المحرمي

دعم اإلمارات 
للصحة يف 

عدن 

5 �سيانة وتاأهيل 
وجتهيز م�ست�سفيات كربى

تاأهيل   2 مركزي والدة

17 �سيارة ا�سعاف
5   ثالجات مل�سرحة م�ست�سفى اجلمهورية

  �سحنات معدات وم�ستلزمات طبية

9تاأهيل وجتهيز 
عيادات ومراكز �سحية  

8 ترميم 
جممعات �سحية

تاأ�سي�س مركز خا�س بعالج احلميات 
ال�سنك يف م�ست�سفى اجلمهورية عدن

تاأهيل مركز �سرطان االأطفال 
يف م�ست�سفى ال�سداقة

تاأهيل جمعية ذوي 
االحتياجات اخلا�سة

تاأهيل مركز 
االأطراف ال�سناعية

توفر ادوية زراعة الكلى

وال�سرطان والدم



8
    االربعاء/ 17  مايو  2017م  - املوافق   -  21 �شعبان   1438 هـ  - العدد )69(

قبــل نصف قرن من الزمن تحديدا 
في العام 1970 قررت جمهورية اليمن 
إنشــاء معهد  الشــعبية  الديمقراطية 
ســمكي في مدينة خورمكسر  باالتفاق 
مــع االتحاد الســوفيتي ، حســب عميد 
المعهد الســمكي م/ جمــال علي فرج 
الذي أشــار إلــى أنه تم اختيــار  جزيرة 
العمال كموقع خــاص لبناء أول معهد 
إقليمــي احتضنته عدن لمــا لمينائها 
من أهمية إســتراتيجية ال يفصله عن 
خط الماحة الدولية سوى أربعة أمتار.

 أهمية املعهد 

البحري
قــال عميــد  المعهــد الســمكي : 
إن المعهد اكتســب  مكانتــه الريادية 
كمؤسســة تدريبيــة تخصصيــة فــي 
قطاع األســماك يرفد الســوق المحلية 
بعمالــة متدربــة مؤهلة مــن العنصر 
البشــري المتخصص في مجال الماحة 
واالصطياد والصناعــات الغذائية وفق 
شــروط علمية متكاملة األركان مزودة 
عامة  وورشــة  التخصصية  بالمختبرات 
للخراطــة واللحــام وفصــول دراســية 
وأقســام مخصصــة لهندســة التبريد 
والميكانيــكا  والكهربــاء  والتكييــف 

البحرية.

سياسة التهميش
البحــري  المعهــد  عميــد  بيــن   
المهنــدس جمــال علــي فــرج أن  أول 
نكســة للمعهــد الســمكي كانــت في 
مطلــع العام 2001 عندمــا تم  تحويل 
المعهــد بقــرار حكومــي مــن تبعية 
وزارة الثروة الســمكية إلى تبعية وزارة 
التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي 
وتغيرت تسميته من المعهد السمكي 

إلــى المعهــد التقني البحــري لتتحول 
مع ذلــك القــرار أكبر وأهم مؤسســة 
بحريــة إلــى غيــر جهــة االختصــاص 
وتلــك كانــت النقطــة الفاصلــة التي 
فقد معها المعهــد ميزته التخصصية 
حســب تعبير فرج الذي أوضح بأن ذلك 
اإلجراء انعكس أثره ســلبا على مكانة 
المعهــد ومخرجاتــه والخريجين  حيث 
انحسرت فرص العمل في نطاق القطاع 
الخاص غير الملزم باستيعاب الكفاءات 
المحليــة والمعتمــد بــدال عنهــا على 

كوادر أجنبية     .

 تدمري كلي

وعن وضع المعهــد البحري اليوم 
لفــت المهنــدس فــرج إلى أنــه ومنذ 

نحــو عامين والمعهــد البحري،  
شــبه مدمر كليًا، بعــد تعرضه 
ألضــرار   2015 العــام   فــي 
كبيــرة حين اتخذته المليشــيا 
االنقابيــة أثنــاء حربهــا على 
عــدن ، ثكنــة عســكرية، ليس 
فقط للعمليــات القتالية، وإنما 
الحربية،  اآلليــات  أيضا لصيانة 
مســتفيدة  األســلحة،  وتخزين 
مــن المبنى المتعدد األقســام، 
والمســتودعات الفنيــة حســب 
تعبيــر فــرج الذي أكــد على أن 

أضــرار مــا بعــد 
كانــت  الحــرب 
تأثيــرا  األشــد 
المعهــد  علــى 
حيــث تعرضــت 
تــه  يا محتو
وطالت  للنهــب، 
أيــادي العابثين 
األقسام والورش 
التــي  الفنيــة 
ركيــزة  تشــكل 
فــي  هامــة 

منظومة التعليم والتدريب المهني.
ســلبا  أثــر  الدمــار  ان  ويؤكــد   
وقدرتــه   التعليميــة،  رســالته  علــى 
االســتيعابية، وعلى الكادر التدريسي، 
وامتدت أثره على وضعه المســتقبلي 
الذي يهدد  مؤسسة تعليمية بالتوقف 
كانــت تتلخــص مهامهــا فــي إعداد 
وتأهيل الكوادر الفنيــة والمهنية في 
مجال الماحة واالصطياد والميكانيكا 

البحرية.
 

حرمان الكادر

من جانبه أشــار أ. شــهير شــوقي 
النائــب األكاديمــي في المعهــد إلى 

معانــاة المعلميــن وحرمانهــم مــن 
االمتيــازات والعــاوات منــذ مــا قبل 
الحرب  باإلضافة إلى وجود كفاءات على 
وشــك التقاعد وآخرين قــد أحيلوا إلى 
التقاعــد األمر الذي تســبب في نقص 
الكادر في حين تم إغاق قسم الصناعة 
الغذائية نظرا لعدم توفر سوق عمل له 
بسبب إغاق مصانع التعليب وتهميش 
االســتثمار في الجانب الســمكي حسب 

تعبير النائب األكاديمي .
 

مناهج دون 
جتديد

ويلفــت أ. عبــداهلل أحمــد باعامر 
الخبيــر الوطني فــي مناهــج التعليم 
مــادة  معلــم  البحــري  والتدريــب 
ترميم الســفن إلى أن المناهج في 
المعهــد لم تجدد منــذ نصف قرن 
وأن النســخة المتوفــرة صدرت في 
االتحــاد الســوفيتي  عــام 68 19م 
اللحظة والمواد مترجمة من  وحتى 
الروســية ولم تعد صالحة للتعليم 
بحكم تلف البواخر القديمة واحتياج 
إلــى كادر متخصــص في  الســوق 
البواخــر الحديثــة مشــيرا إلــى أن 
الــدول المتقدمة يتم  المناهج في 

تجديدها كل خمس سنوات  .
 

معاناة 
الطالب

 إلى ذلك شكا طاب 
المعهد البحري الوافدين 
األخرى  المحافظــات  من 
شكوا من نقص التغذية 
وغياب الجانب التطبيقي 

وهو ما انعكس على مخرجات التعليم 
وأدى إلى عزوف الطــاب عن االلتحاق 
بالمعهد البحري حســب تعبير الطالب 
غانــم الجــاوي مــن جزيرة ســقطرى  
الملتحــق بقســم الكهربــاء البحريــة 
للعــام 2016 ـ 2017م ومثلــه طالب 
الميكانيــكا البحرية هادي منير شــكا 
هو اآلخر مــن تهالك المعدات التي لم 

تعد تصلح للتطبيق حسب تعبيره .
 

دهاليز امليزانية 
التشغيلية

الميزانيــة التشــغيلية للمعهــد 
البحــري مرتبطــة بالــوزارة وهي من 
تحددهــا وعبر أطر وإجــراءات مطولة 
كما يقــول عميد المعهــد جمال فرج 
الــذي أضاف : الميزانيــة ضعيفة جدا 
الداخلي  بالســكن  المتعلقة  وبالذات 
بينمــا ما يتــم إقراره أكبــر بكثير وال 
نــدري أين تذهب ؟ حســب تعبير فرج 
الذي نوه إلى أن المعهد اليوم بحاجة 
ماسة إلى مستلزمات ومعدات بصفته 
معهــد تطبيقي مشــيرا إلى أن نظام 
الدراســة تبدل نظرا لشحة اإلمكانات 
حيث يتلقى الطــاب التعليم النظري 
بنســبة 75 % بينمــا التطبيقي 25% 

فقط .
المعهد  عميــد  يوضــح  ختامــا.. 
البحــري بــأن عاقــات كانــت تربط 
المعهــد البحــري بالمعهــد الكندي، 
وكانت هناك عمليات توأمة حيث  يتم 
تأهيل الكادر وإرساله إلى دولة عربية 
مــع تقديم منح مالية للمعهد البحري 
تقــدر ب50 ألــف دوالر تضــم قوارب 
بحريــة ومعــدات إال أن تلــك المنــح 
توقفت بعد نقــل المعهد من تبعية 
الســمكية دون معرفة  الثــروة  وزارة 

األسباب الحقيقية .

مــن بني اثنني واأربعني موؤ�س�ســة فنية مهنية يف عدن، تعر�ست لتدمــر ممنهج منذ ما بعد العام 
1990 م، يحتل املعهد ال�ســمكي اأعلى الن�ســب ت�سررا، حيث عمدت ال�سلطة اإىل اإ�سعاف دور املرافق 
احلكومية اجلنوبية وتدمر املقومات االقت�سادية بانتهاج �سيا�ســة التهمي�ــس ومد اأذرع الف�ساد يف 

خمتلف القطاعات بدافع عدائي يهدف اإىل طم�س البنية التحتية لوطن باأكمله .

تقرير مصور/ علي الصبيحي

ق�ضايا

 تدمري ممنهج ألقدم معهد 
مسكي يف اجلزيرة العربية عدن..
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وعقــب الحــرب األخيــرة فــي عدن، 
مــع غياب الســلطات األمنيــة والمحلية، 
واالكتفــاء بمجالــس المقاومــة وعــدم 
تفعيل ادوار أقســام الشــرطة وانتشــار 
الســاح بشــكل كثيــف، تتزايــد وتيرة 
عمليات النهب والبسط العشوائي بشكل 
يثير الخوف بين السكان الذين يخشون 

من نهب منازلهم ومحاتهم التجارية.
 

ضحايا ولكن
ويــرى المهنــدس عبداهلل محســن 
بأنه منذ انتهــاء الحرب في عدن وقضية 
البناء العشــوائي ونهب األراضي تتصدر 
قائمة المشــكات في عدن حيث ال يكاد 
يمر أســبوعا واحدا، فــي العاصمة عدن ، 
دون سقوط قتلى وجرحى، جراء الخافات 
التي أصبحت شبه يومية، بسبب االندفاع 
الكبير وغير المســبوق من قبل األهالي 
على البســط على  األراضي، في المدينة 
التي توصــف لدى اليمنييــن بـ"المدنية 
والحضارية، مســتغربا صمت الجميع عما 
يحــدث بما فيهن االمــن والمقاومة عن  

ذالك . 

مل يستثين البحر
من جانبه يشير االستاد ياسين عبدة 
ثابت الى ان البسط في اآلونة األخيرة لم 
يســتثنى شــي في عدن بل وصل الى إن 
احــد النافذين قام بالبســط على أرضية 
قطــاع الممــاح/ المنصــورة، والتي هي 
جزء من محميــة الطيــور البحرية، وهي 
باألســاس عبارة عن مســطح مائي" قام 
بردمــه، بجانب مستشــفى البريهي بين 

الطريق البحري وأحواض المماح.
 واضــاف ياســين لعــدن تايــم بان 
المتنفــذ واجههــم قائًا إنــه انه يملك 

اوراقا رســمية صادرة من المنطقة الحرة 
بملكيته لألرض، وأنه يحق له الدفاع عن 
ممتلكاته ولو اســتدعى ذلك اســتخدام 

القوة.
 

اجلامعة واملدارس
 

ويقــول محمد علي هيثم- تربوي ان 
عدة مواقع عمليات بســط عشــوائي لم 
تســتثنى منه المرافــق التعليمية، حيث 
أقدمــت مجموعة مســلحة علــى اقتحام 
روضة "الشــروق" بالمنصورة وتقسيمها 
الى محــات، وكانــوا على وشــك تجزئة 
حرم الروضة الــى اراضي لوال تدخل ابناء 
الحي الذين اشــتبكوا معاهم باستخدام 
الرصــاص الحي ثم قامــوا بطردهم من 

الموقع بقوة الساح.
اطلقــت  عــدن  جامعــة  وكانــت   
مناشــدات عدة، مــرارًا وتكــرارًا للجهات 
ذات االختصاص بضرورة وقف االعتداءات 
الحــرم  بموقــع  العشــوائي  والبســط 
الجامعــي والجمعية الســكنية المحددة 
في وحدة جــوار رقم )575( وكذلك وحدة 
جــوار رقــم )576( والمحجوزة فــي إطار 
الحجــز الحكومي لصالــح الجامعة التخاذ 
اإلجــراءات الازمــة والســريعة إليقــاف 
االســتمرار فــي أعمــال البناء فــي تلك 
المباني المخالفة وإزالتها وعمل التدابير 
الازمة لمنع أية تجــاوزات الحقة مما قد 
يضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي 

والجمعية السكنية.
 

جلنة رمسية
وأشــار وكيــل محافظة عدن رشــاد 
شــائع أنه تــم تشــكيل لجنة مشــتركة 

مــن المحافظة والجامعة لدراســة كافة 
المشــاكل التي تواجههــا الجامعة فيما 
يخــص أراضيهــا والكليــات التابعة لها 
بما فيها الحــرم الجامعي وإيجاد الحلول 
الكفيلــة بالحفــاظ على أراضــي جامعة 
عدن ورفــع المقترحات الازمة لحل هذه 

اإلشكالية.
وأكد شــائع على حــرص المحافظة 
والسلطة المحلية بعدن على إرجاع الحق 
ألصحابــه ووضع حلــول دائمــة لحماية 
أراضي الجامعة من االعتداءات المتكررة، 
وأنها ســتقف يدًا واحدة ضــد أي أعمال 
الخاص  العمرانــي  المخطــط  لتشــويه 
بالحــرم الجامعــي والجمعية الســكنية 
بمدينــة الشــعب والتابــع لجامعة عدن 
وعمــل التدابير الازمة لمنــع التجاوزات 
التــي قد تضــر بأراضي هذه المؤسســة 
ومشــاريعها  العريقــة  األكاديميــة 

المستقبلية. 

ارتفاع جنوني السعار العقار
مشــكات  تزايــد  أســباب  وتعــود 
األراضــي فــي عــدن، وفقــا  للمهندس 
عبدالرحمن قاســم إلى االرتفاع الجنوني 

لألسعار، والتي جعلت منها األغلى يمنيًا، 
حيــث بلغ ســعر المتر المربع في شــارع 
ألــف ريال   300 التســعين بالمنصــورة 

يمني
الجنونــي  االرتفــاع  علــى  وعطفــا 
لألســعار، زادت مطامــع الكثيريــن من 
النــاس الذيــن تســابقوا للبســط على 
مشــروعة  وأســاليب  بطــرق  األراضــي 
وغير مشــروعة، في ظل وجود مسلحين 
منتشــرين في كل مكان ويساندون من 
يدفع مبالــغ مالية أكثر، ويقف إلى صفه، 
حيث قامت عناصر مســلحة بالبسط على 
اجزاء من ســاحل "خليج الفيــل" بمدينة 

التواهي.

غياب اجلهات املعنية
الجنيد:  الشــبابي زاهر  الناشط  ويرى 
ان البســط على األراضي والبناء العشوائي 
يمثــل ظاهرة خطيــرة فــي أي دولة كون 
البناء العشوائي يشوه الوجه الحضاري ألي 
مدينــة يظهر فيها مما يؤثــر على عملية 
التخطيط مســتقبًا ، والعوامل المســببة 
لهذه الظاهرة الســيئة كثيرة لكننا يمكن 
إجمالها بمجموعة بســيطة أهمها الحروب 

التي تؤدي إلــى عمليات النــزوح وبالتالي 
يقوم النازحين باســتحداث مناطق سكنية 
جديدة دون تخطيط .. كما أن ارتفاع أسعار 
إيجارات المباني وثمن شراء العقارات يعد 

عامل مساعد لتنامي هذه الظاهرة .
ويضيف: من جهة أخــرى فإن الكثافة 
البنــاء  الســكانية ســاعدت فــي تفشــي 
العشــوائي، وقــد ســاعد غيــاب الجهــات 
المســؤولية ممثلة في العوائق من انتشار 
ظاهــرة البنــاء العشــوائي وبالتالي خرق 

القوانين المنظمة لعملية البناء.
ومن جانبه أشــاد الدكتور عبدالسام 
النعــاش بالتوجيهات األخيرة الصادرة من 
المحافظ اللواء عيــدروس الزبيدي مطالبا 
المحافــظ الجديــد ) المفلحــي ( بمتابعة 
القضيــة مــن النقطــة التي وصــل اليها 
ســلفه حيث قال كغيري من ابناء العاصمة 
عدن استبشــرت خيرا بتوجيهات المحافظ 
إلى مدراء المديريــات والمرافق الحكومية 
والتي طالبهم فيها بسرعة إعداد كشوفات 
باألراضــي  دقيقــة  إحصائيــات  تتضمــن 
والخاصة  العامــة  والممتلكات  المنهوبــة 
وترفع خــال فترة وجيــزة والتي بموجبها 
يتــم اتخاذ اإلجراءات القانونية بالتنســيق 
مع األمن واألجهــزة القضائية إلعادة تلك 

الممتلكات .

البسط والبناء العشوائي يف عدن..
��ضتطالع

 �نفجار موؤجل
تعد ظاهرة البناء الع�ســوائي والب�ســط على االأرا�سي ممتلكات العامة واخلا�سة اأحدى ابرز الظواهر ال�ســلبية التي تف�ســت ب�سورة خميفة يف عدن، وو�سلت اإىل الب�ســط 
على املدار�س واأرا�سي االأوقاف وموؤ�س�سات الدولة االيرادية اأي�سا، فقد مت الب�سط وال�سروع يف البناء على ارا�سي تابعة لقطاع امللح يف املمالح، قبل نزول قوات اأمنية االأ�سبوع 
املا�سي، ملنع عملية البناء والب�ســط، وهو ما خلق حالة ارتياح �ســعبي كبر يف ال�ســارع العدين وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي واعتربوها للبدء يف ا�ستعادة املوؤ�س�سات وفر�س 

استطالع/ نادر الهباشيدولة النظام والقانون، وو�سع حد خلطورة انفجارها املوؤجل.
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الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطال حروب متاحقة!

 رئي�س جمل�س اإدارة البنك  الأهلي اليمني د. حممد ح�سني حلبوب 

االأهلــي  البنــك  مــن  نبــداأ حوارنــا  �ــس: 
اليمني.. كيف وجد رئي�ــس جمل�س االإدارة 

د. حممد ح�سني حلبوب و�سع البنك؟

ج :كنــت أتوقــع أن أجد بنــك منهوب 
مســروق ومدمــر .. بنك يعاني مشــكات 
ماليــة واقتصاديــة وإداريــة، بنــك يعاني 
مــن تضخم وظيفي وتســيب إداري وتخلف 
تكنولوجي.بنك على وشــك اإلفاس لكنني 
تفاجأت بان البنك في وضع مالي جيد وأنه 
لم ينهب ولم يســرق وأن حجم الدمار اقل 
ممــا كنت أتوقــع وما فاجأنــي أكثر هو أن 
البنك يكاد ينتهي من عملية إعادة هيكلة 
إدارية وفــق أحــدث النظــم اإلدارية تحت 
إشــراف شــركة رائدة في هــذا المجال هي 

شركة ديلويت اندتوش. 
ما وجدته هو طاقم إداري توارث خبرات 
عمل مصرف عمرها اكثر 47 طاقم ذو كفاءة 

مصرفية وإدارية فنية عالية. 
طاقــم إداري يتــوق لتطبيــق النظــم 
واللوائــح اإلدارية والماليــة ألنها أصبحت 

جزءا من عاداته وتقاليده. 
طاقــم إداري مخلــص حافــظ على 
أمــوال البنك وممتلكاته بــكل أمانة في 
أوضاع حــرب ودمار واحتال وفوضى وتم 
خالها نهب وســرقة كثير من الشركات 

العامة والخاصة والمرافق. 
مــا وجدته هــو إدارة تنفيذية وفية 
ظلــت تدفع رواتــب موظفيهــا وعمالها 
وتوصيلهــا إلى بيوتهم علــى الرغم من 
األوضاع األمنية الصعبــة وتوقف الدوام 
الرسمي طوال 7 أشهر من الحرب والدمار 

والفوضى. 

علــى  مت�ســي  عامــًا   47 قرابــة  �ــس: 
تاأ�سي�ــس البنــك وذهــاب عــدد كبــر من 

اأنتــم  كادراتــه املدربــة واملوؤهلــة .. مــاذا 
البنــك  مكانــة  علــى  للحفــاظ   فاعلــون 

وتطوير قدرات عامليه؟
عــدد  يتقاعــد  أن  المؤســف  مــن  ج: 
كبيــر من كــوادر البنك المؤهلــة دون أن 
يتــم تأهيــل وتدريب كادر بديــل ولكن ال 
تــزال الفرصة متوفرة وسنســعى إلى وضع 
خطة تأهيل وتدريب طموحه ســيتم البدء 

بتنفيذها قريبًا. 
وقد أصدرنــا توجيها لدائــرة الموارد 
البشــرية بوضــع خطــة تدريــب وتأهيــل 
اإلدارة  مجلــس  وأقــر  وخارجــي.  داخلــي 
إرســال مجموعة من الموظفين الى االردن 
التدريب على نظام التموين الذي ســيطبق 

في البنك.

�س: بنوك عربية مماثلة بالبنك االأهلي 
اليمني تقدم خدمات كربى كبناء امل�ســاكن 
وغرها من امل�ســاريع هــل يتطلع البنك اإىل 

مثل هذه امل�ساريع.؟؟

ج: النظام األساســي للبنك وضع أمام 
إدارته 23 مهمة لكن البنك ال ينفذ حتى اآلن 
سوى 9 مهام يتمثل في األعمال التقليدية 
للبنوك التجارية ونحــن اآلن بصدد تهيئة 
الظــروف اإلدارية والتكنولوجيــة والمالية 
لتنفيــذ باقي المهــام المكلف بهــا البنك 

ومنها: 
1 - القيــام بدور المكتتب للشــركات 

المساهمة العامة قيد التأسيس. 
2 -تلقي اإلكتتابات الخاصة بتأســيس 
شــركات المســاهمة وشــراء وبيع األسهم 

لحساب البنك أو لحساب الغير. 
آلجــال  إيــداع  شــهادات  -إصــدار   3
وشــهادات استثمار مختلفة بالريال اليمني 

وبالعمات األجنبية. 
4 -مزاولــة عمليــات التمويل العقاري 

وعمليات التأجير التحويلي. 

5 -مزاولــة جميــع األعمــال المتعلقة 
بــاإلدارة الماليــة فــي األســواق الماليــة 

المحلية والعربية والدولية. 
داخــل  فــي  الســندات  -إصــدار   6
الجمهوريــة  أو خارجهــا للحصــول علــى 
األمــوال الازمــة لتمويل عمليــات البنك، 
بنــاء على اقتراح مــن إدارة البنك وموافقة 

المجلس ومصادقة الوزير. 
7 -االســتثمار فــي أســهم الشــركات 
الخاصة والعامة ومنها البنوك والمؤسسات 
تأسيســها  فــي  والمشــاركة  الماليــة 
والمســاهمة في رؤوس أموالهــا المحلية 
والدوليــة وفقًا لتعليمــات البنك المركزي 

بهذا الشأن. 

8 -تكوين محافظ اســتثمارية وإنشاء 
وإدارة وتسويق صناديق لاستثمار بالريال 

اليمني والعمات األجنبية. 
9 -تقديــم كافــة منتجــات وخدمــات 

التجارة المصرفية اإللكترونية. 
10 -االشــتراك مــع الغير فــي تقديم 
مصرفيــة  وعمليــات  ومنتجــات  خدمــات 
تمويلية واستثمارية لتحقيق أغراضه داخل 

الجمهورية أو خارجها. 

س : تزايــد محــات الصرافــة يثيــر 
قلق وجــدل في الشــارع . كأكاديمي ورجل 

اقتصادي ما تعليقك على هذه الظاهرة.؟؟

ج : تزايد محــات الصرافة أمر طبيعي 
ناتــج عــن األربــاح الهائلــة التــي يجنيها 

الصرافين. 
نتيجة ما تعــرض له النظام المصرفي 
مــن تدهور بســبب اغتصاب الســلطة من 
قبل مليشــيات الحوثي وعفــاش مما ينتج 
عنها من إفاس البنك المركزي في صنعاء 
ووصــول الدين العــام إلى أرقــام مرتفعة 

وتدهور ســعر الصرف، واســتمرار انقسام 
النظام المصرفي. 

التــي  االإجــراءات  اأبــرز  هــي  مــا   : �ــس 
اتخذمتوها ل�سد االأو�ساع يف البنك.؟؟

ج   مــن أبرز اإلجراءات التي تم اتخاذها 
لشــد أوضاع البنك هي تحســين االنضباط 
اإلداري حيــث تــم تحديد الدوام الرســمي 
من الســاعة السابعة والنصف صباحًا وحتى 
الواحــدة والنصــف ظهــرًا، وإدخــال نظام 

البصمة لتحديد الحضور والغياب. 
واتخذنــا خطــوات وإجــراءات عديــدة 
نظــام  وإدخــال  البنــك  تحديــث  بهــدف 

إلكتروني مركزي حديث. 
كما عملنــا وحدة االمتثــال ولمحاربة 
غســيل األموال وتمويل اإلرهاب واستعادة 
العمل بالنظم واللوائح في كافة المجاالت. 
واســتعادة العمل وتطبيقــه  بالنظام 
إعادة  المؤسســي وتطبيق أســس وأدلــة 
الهيكلة التي أشــرف عليها شركة ديلويت 

أندتوش وأدلة ونظام الحركة. 
كما قمنــا بالنزول إلــى بعض الفروع 
الــى كل من حضرموت والمهرة لتنشــيط 

وتلمس حاجاتهم وتنشيط أعمالهم. 
وتمكنــا من جــذب زبائن مــن العيار 
الثقيل مثل شركة استكشاف وإنتاج النفط 
)بترومســيلة( وشــركة توزيع المشــتقات 

النفطية حضرموت وشــركة  طيران اليمن 
)اليمنيــة( وغيرهــا من الزبائن وتحســين 
عاقات البنــك األهلي مع البنــك المركزي 
وكذا وحســين عاقــات البنــك المالية مع 

الحكومة. 

الشــق  الــى  دكتــور محمــد  ننتقــل 
السياسي من الحوار :

�ــس : كنتــم مــن اأوائــل الذيــن خرجــوا 
اإىل ال�ســاحات. يف تقديــرك بعــد حتريــر 
املناطــق املحرر ما هي االأولويــات املطلوبة 

الإجنازها؟
ج: بعــد تحرير المناطــق المحررة فإن 
األولويات في تقديري ضبط الوضع األمني. 

وتوفيــر الخدمــات األساســية )راتــب 
وكهرباء وماء ومجاري( واطاق عجلة اعادة 

اإلعمار. 
اســتكمال تحريــر  محافظــات   4-

المناطق األخرى.  

�ــس:  كنتــم اأحــد اأع�ســاء موؤمتــر احلوار 
الوطنــي يف موفمبيــك ويف فريــق احلكــم 
الر�ســيد هل مــا زالت خمرجاتــه بعد هذه 
احلــرب الطاحنــة مفيدة. هــل املخرجات 
دون تنفيــذ النقــاط الع�ســرين والنقــاط 

االإحدى ع�سر؟؟ 
ج : مخرجــات الحــوا الوطني الشــامل 
هــي خارطة طريــق اليمن إلى المســتقبل 

وتطبيقها أصبح أكثر إلحاحًا بعد الحرب. 
تنفيذهــا  المطلــوب  واألولويــات 
تتمثل فــي تحقيــق مــا أراد الحوفاش 
تعطيلــه باالنقاب على الشــرعي وهي 
نظــام األقاليــم الــذي بتطبيقه يمكن 
أن نحل كثيــر من المشــكات اإلدارية 

والسياسية والخدمية والمالية.

�ــس:  ملــاذا انق�ســمت قــوى احلراك يف 
موؤمتر احلوار؟

ج: انقســام قوى الحراك في مؤتمر 
الحوار نتيجة االختــاف في االجتهادات 
ولكــن أثبتت األيام بأن االســتمرار في 

الحوار كان هو األجدى واألفضل.

�ــس: البع�س يرى م�ســاركة قوى احلراك 
للق�سيــة  انتقا�ــس  ال�ســرعية  ال�ســلطة  يف 
اجلنوبيــة ونكــران لها؟؟ انتــم كيف ترون 

ذلك؟؟
ج :مشــاركة قوى الحراك في الســلطة 
مهــم للغايــة حيــث أن ذلــك يرشــد من 
شــعارات بعــض األجنحــة فيهــا ويجعلها 

تقترب أكثر من الواقع. 
س : الحــراك المشــارك ما هــو دوره 

اليوم بعد التحرير؟ 
ج : يجــب على الحــراك المشــارك أن 
يســتمر في دوره كجسر بين قوى الشرعية 

وبين قوى الحراك.

البنك على و�شك االنتهاء من عملية اإعادة هيكلة اإدارية 
وفق اأحدث النظم االإدارية العاملية

يعتــرب د. حممــد ح�ســني حلبوب من اوائل الذين خرجوا اىل �ســاحات االعت�سام احتجاجا علــى تردي اخلدمات يف عدن 
وحمل الفانو�ــس تعبرا رمزيا عن �ســوء خدمة الكهرباء كما كان �سمن االكادمييني يف جامعة عدن الذين ان�سموا 

مبكرا اىل �سفوف احلراك اجلنوبي . . كما �سارك يف احلوار الوطني يف موفمبيك �سمن فريق احلكم الر�سيد .
اليوم نحاور د. حلبوب كرئي�س جمل�س ادارة البنك االهلي اليمني وكواحد من قوى احلراك .. لهذا احتوى 

احلوار على �سقني اقت�سادي و�سيا�سي .

منتسبو البنك حافظوا عليه من النهب والسرقة ابان احلرب 

مشاركة قوى احلراك يف السلطة مهم للغاية لريشد من شعارات بعض األجنحة
عملنا وحدة االمتثال حملاربة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

حاورة / رئيس التحرير
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تقري���ر

تقرير/ أحمد جمعان دبنهي

و اعتبر محافظ أرخبيل ســقطرى اللواء سالم 
عبد اهلل الســقطري اتحاد جمعيات لتنمية المرأة 
والطفل من اهم االتحادات في المحافظة  باعتبار 
يضم عدد من الجمعيات المختصة بتنمية المرأة 
و الطفــل وتعزيز مشــاركتها و تنميتها بمختلف 
المجاالت و اشــراكها بشكل مباشــر وغير مباشر 

في المجتمع.
و نوه المحافظ الســقطري  باســم الســلطة 
المحليــة في المحافظــة  الدور االبرز لمؤسســة 
الشــيخ خليفة في دعم اتحاد جمعيات ســقطرى 
لتنمية المرأة و اهتمامهم  بالجمعيات النســوية 
للنهوض بها الى واقع افضل يساعدهم في تغيير 
حياتهم المعيشــية لألحسن و يلبي طموحاتهم  
في العمل و تطوير اعمالهن المختلفة في الحرف 
اليدويــة  و غيرها من االعمــال التي تحب المرأة 

ان تعمل بها .
و أكد اللواء الســقطري ان الســلطة المحلية 
فــي المحافظة تولي قطاع المرأة االهتمام البالغ 
و تثمن عاليًا كل الجهود التي ســعت الى تطوير 
هذا القطاع الهام و ابرازه بشــكل يليق بالعطاء 

التي يقدمه لمجتمعة و محيطة بشكل دائم .

جهود موؤ�س�سة خليفة
ثمنت االســتادة هيفاء ســعيد با زياد مديرة 
عام الشــئون االجتماعية والعمل الدعم الســخي 
لمؤسسة الشــيخ خليفة لألعمال االنسانية التي 
عملــت على دعم هــذا االتحاد الــذي يضم جميع 
الجمعيات النســائية في المحافظــة ليكن تحت 
إدارة واحدة من مختلف الجمعيات تحت مســمى 

وهدف تنمية المرأة والطفل .
وأكدت با زياد أن مكتب الشــئون االجتماعية 
العمل يعمل بشــكل دائم الى مســاندة الجهود 
االنســانية والتنمويــة التــي تقدمه مؤسســات 
االمارات  للمنظمات المجتمعية وخاصة النسوية 
منهــا التي بحاجــة الــى  تنمية و تحســين من 
مســتواهن للمنافســة و تحقيــق فــرص عمــل 

مناسبة لهذا القطاع الحيوي الهام .
وقالــت با زياد ان تنميــة المرأة والطفل هو 
تنمية المجتمع بشــكل عــام باعتبارهم المحور 
االساســي التي ينطلــق منه المســتقبل فاألول 

مدرســة واالخــر االمل القــادم لوطننــا الحبيب 
بشكل عام و الرخبيلنا الفريد بشكل خاص

عودة االأمل
فيما قالت رئيســة اتحاد جمعيات ســقطرى 
لتنميــة المــرأة و الطفــل الدكتورة زمــزم علي 
خالد ان  االتحاد تم تأسيســه  في العام الماضي 
ولكنه لم ينشــط بشــكل المطلوب ليودي  دوره 
فــي تنمية المرأة والطفل ولكن بعد الدعم التي 
قدمته دولة االمارات من خال مؤسســة الشــيخ 
خليفة بن زايد لألعمال االنســانية ظهر االتحاد 
بصــورة الئقة وبــذات االفكار تتجمــع للنهوض 
بالمرأة و تحسين من مستوى معيشتها و تنمية 

قدراتها المختلفة الى الواقع العملي .
وقالــت الدكتــورة خالــد  فحقيقتــًا اننا في 
االتحاد نثمن هذا الموقف الدعم لمؤسسة خليفة 

وهو محل تقديــر و احترام عالي من قبل االتحاد 
و جمعياتــه المختصة بتنمية المــرأة و الطفل و 
تعزيز حضور المرأة و مشاركتها بمختلف المحالف 
التي يخص المرأة وكيفية تطويرها و تنميتها و 

معالجة مختلف القضايا التي تواجهها
و أشارت ان لاتحاد خطط و برامج  ومشاريع 
أساســها ايجاد تنمية مســتدامة لقطــاع المرأة 
و يضمــن حضورهــا و تواجدهــا على مســتوى 
المحافظة والوطني و االقليمي و الدولي  .. كمان 
ان لاتحــاد إدارة بكادر نســائي مؤهل وفاعل له 
بصمات كبيرة في العمل االنســاني و التطوعي و 
كذا خبرات متراكمة فــي مختلف المجاالت  منها 
التنمويــة والبيئية والطبية و لتربوية و الثقافية 
وهذا يساعد االتحاد الى النهوض بتراكم خبرات 

قيادته.

دعم قلن�سية وعبد الكوري
فيمــا ثمنت رئيســة جمعية قلنســية و عبد 
الكــوري لتنميــة المرأة اهــداب ســالم العامري 
دعم التي قدمته مؤسســة الشيخ خليفة لألعمال 
االنسانية لاتحاد بشــكل عام  وللجمعية بشكل 
خاص الذي ساهم بدرجة كبيرة وفاعلة في ايجاد 
مقر للجمعيــة و كذا االثاث المهمة  التي تنطلق 
منهــا الجمعيــة الى االمــام نحو احــداث تنمية 
حقيقية لقلنسية و جزيرتي عبد الكوري و سمحة 
التــي ال زالتــا تحتاجا الــى عناية خاصــة و برامج 

ومشاريع مكثفة بمختلف المجاالت . 
وقالــت العامريــة ان الدعــم االمارتي عمل 
نهضة نوعية فــي الجمعية واعطــاء روح العمل 
لدى العضوات وفتح مســتقبل كبير ومشرق من 
خاله تبني الجمعية نفســها وتعزز مشــاركتها 
بمختلف المجاالت و المحافل، مؤكدة ان الجمعية 
تســتغل هذا االهتمام و الدعــم االماراتي لنفس 
األهداف التي تسعى اليه مؤسسة خليفة لاعمال 
االنســانية في رسم البسمة  ومســاعدة المحتاج 
ولو بقدر قليل ليس كما تقدمة هذا المؤسســة 

االنسانية الدولية و العماقة .

 ت�سجيع املراأة
و تعمل مؤسسة الشــيخ خليفة على تشجيع 
جمعيات المرأة في ســقطرى للعمــل في الحرف 
اليدويــة من اعمال التطريز و الحياكة و الخياطة 
وصناعات كافة اشــكال الفخار  و تقوم المؤسسة 
بشــراء تلك المنتوجــات منهم بشــكل دائم بما 
يعــود بالنفــع لهــم و و يحســن مــن مســتوى 
المعيشــي و كدا براز االعمال الحرفية السقطرية 
و صناعة الفخار في المعارض  العربية و الدولية 
التي تعطــي الطابع الثقافي الفريــد التي تتمتع 

بها االرخبيل.
و خال الفتــرة الماضية زار عــدة  وفود من 
االمــارات اتحاد جمعيات ســقطرى لتنمية المرأة  
و الطفل لاتقــاء بعضوات االتحاد من الجمعيات 
المختلفة  للقيام إلعطائهم االفكار و المقترحات 
المناســبة للجمعيات النســوية بهــدف رفع من 
قدراتهم وتوسيع اعمالهم المختلفة التي تتميز 
بهــا المرأة الســقطرية من االعمــال الحرفية  و 
غيرها من االعمال التي تناسب المرأة وتعزز من 

حضورها في المجتمع.

�لإمار�ت تنه�ض باملر�أة يف �سقطرى
دعم �سخي اأعاد لها الأمل.. 

يعتــرب قطاع املراأة من اهم القطاعات التي يحتاج اىل االهتمام و الرعاية يف 
اأرخبيل �ســقطرى االن الو�ســع الذي متر به البالد كان العائــق االبرز لنهو�س 
هذا االحتاد قبل ان ياأتي الدعم ال�سخي  من  دولة االمارات من خالل موؤ�س�سة 
ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان لالأعمال االن�سانية التي قدمت الدعم ال�سخي 
لتن�سيط اعمال احتاد جمعيات �سقطرى لتنمية املراأة والطفل من خالل ايجاد 
لهــم مقــر مهياأ للعمــل وكذا االثاث املنا�ســبة لتاأديــة اعمالهن املختلفة ب�ســكل 

منا�سب و ت�سجيعهم على العمل مبختلف املجاالت
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كتابات

وقد كانت حرب عدن دليا حيا على وفرة المتطفلين على المقدمة دون 
أدى إدراك لمضمــون وجوهر ما تمثله القضيــة الجنوبية,, لتكون مفردة 
"المقاومة الجنوبية" مجرد ذريعة يدخل على أساســها القادة المتحمسون 

في مزاد سياسي لبيع المواقف أو احراج الشركاء..
حالة الفوضى التي ابتليت بها عدن وكادت تودي بما حققته من انتصار, 
لم توقفها إال جهود قيادات الحراك الســاعية الى تنظيم الســيل الشعبي 
الجنوبــي الهادر في مؤسســة سياســية صلبة,وهــو ما تجلــى اخيرا في 

المجلس االنتقالي الجنوبي..
مشــكلة الكثير من قيــادات المقاومــة أنها تعاني من مــرض األنانية 
وتحســب أنها صانعة االنتصــار وأنها القوة الوحيــدة على األرض . وعدم 
اســتيعاب تلــك القيــادات في التشــكيلة الجديــدة للمجلس السياســي 
دفعهــا إلى تبني موقف عدائي نابع عن خاف شــخصي مــع القيادة التي 
أعلنت ضمن رئاســة المجلس ..وتلك فجوة كبيرة عمرها أكثر من عامين 
وأسبابها تتصل بجوهر القضية الجنوبية ومحاوالت المتاجرة بها..عموما 
فــإن االنطاق من قاعدة "لعبنــي وال باعطل" لم لم يعد مجدي بعد طوى 
الشعب صفحة الفرقة ولتفافه حول قيادة المجلس كقارب نجاة وحيد بعد 
الشتات الكبير الذي رافق مسيرة الحراك والمقاومة ..ومواقف الكثير ممن 
يحســبون أنفســهم قادة ضد هذا المجلس وضعهم فــي مواجهة اإلرادة 
الشعبية وكلفهم خسارة باهظة ال يمكن أن تعوض على المدى القريب ..
كان من المهم أن تبــدي تلك القيادات المختلفة امتعاضها من طريقة 
تشكيل المجلس وتطالب بتمثيلها ، بدال من نسف المجلس ورفضه وعدم 
االعتــراف به وبعكــس ذلك تريد الشــرعية والحكومة وهي تنســى بذات 
الوقت أنها تســمي نفســها مقاومة جنوبية تحررية ، قــرار وموقف كهذا 

وضعهم أمام الكثير من التساؤالت التي تكررت خال الفترة الماضية ..
بالطبع لســنا بصدد اســتحضار نســخة ثانية لجبهة التحريــر والجبهة 
القومية ، خصوصــا وكل المعطيات والتوقيت الزمني والمتغيرات ال ترجح 
ذلك ، لكونا بكل تأكيد قيادة المجلس ال تسعى نحو اقصاء أو تهميش أي 
قوى وطنية حية، وأبوابها مفتوحو لمن ارد ان يعزز قوام هذا المجلس ، أما 
من يحمل اجندة مسيسة ويســتغل هذه القيادات لصالح أهداف شخصية 

محضة ، شعبنا الجنوبي هو صاحب الرد ومن سيلجم هذه األصوات .
الجنوب الجديد يتســع للجميع واالختاف في وجهات النظر قاعدة ثابتة 
وصحيــة وال يمكننــا أجبر أحد على تبني اي خيــارات طالما وهو ال يريدها 
..لكن المهم في ذلك أننا أيقننا حقيقة من يحمل المشروع الوطني ومن 

كان يدعي أنه المعبر عنه ..؟

رسالة هامة جدا ..
عظيمــا  النــر  كان  مــا  بقــدر 
ادعــى  مــن  عــدد  جــاء  عــدن,,  يف 

أحقية متثيله دون االخرين.. 
عــى  طبخــت  الــي  القيــادات 
عجل,اعتقــدت أن محــل الســاح 
الــي  المقاومــة  يف  قيــادي  وكنيــة 
اإلعــام  واسئــل  إياهــا  منحهتــم 
حيهنــا ســيكون كافيــا لركــوب أي 

حركة شعبية.. 
فعيــدروس الزبيــدي هــو رمــز للمقاومــة  ماجد الشعيبي

الجنوبيــة وعودتــه الــى صفوفهــا معناهــا 
تخلصة من عباءته الرسمية الموالية لشرعية 
الرئيس هادي ..كيف ال وهو من هندس وقاد 
االنتصارات في محافظة الضالع التي تخلصت 
من عماء ايران ومرتزقة صالح وطردتهم من 
الضالع كأول محافظة محررة من االنقابيين 
ثم بعــد ذلك مــد جســور المقاومــة لتصل 
شــرارتها الى قلب العاصمة عــدن لتحريرها 
من دنــس عماء ايران من مليشــيا االنقاب 

الحوثي عفاشي ..
جاء اللواء عيدروس الزبيدي لقيادة العاصمة 
عــدم كمحافظ بعد اغتيال اللواء القائد جعفر 
محمد سعد وكان بمثابة االمل إلخراج المدينة 
التي استعصت على الغزاة الجدد من الفوضى 
اإلرهابية  والجماعات  واالغتياالت  والتفجيرات 
التي عكرت صفو المدينة الباسلة عدن وخال 
هذه استطاع اللواء الزبيدي ومعه اللواء شال 
على شائع مدير امن عدن وخلفهم المخلصين 
من أبناء الجنوب ورجال االمن من القضاء على 
العناصر اإلرهابية وإعادة االمن للمدينة والحد 
من عمليات االغتياالت وتفويت المؤامرة على 
أعداء الوطن من مليشيا الحوثي وصالح التي 
دمــرت كل مقومــات الحياة بعــدن والجنوب 

عامة وبثت على الجنوب حقدها األسود ..
ال احــد ينكر الدور الكبير الــذي لعبة القائد 
عيدروس الزبيدي فــي عدن كما ال ينكر حجم 
المؤامــرة التي يتعرض علــى الجنوب ورموزه 
الوطنيــة ومنهــم عيــدروس الزبيــدي .ومع 
هذا هاهي اليوم عــدن ومعها كل محافظات 
الجنوب تشهد مياد كيان سياسي موحد جاء 

نتيجة لمخاض عســير من الصمود األسطوري 
ألبناء عدن والجنــوب منذ العام 1994م حين 
اســتباحت األراضي الجنوبية مــن قبل قوات 
المخلــوع علي عبد اهلل صالــح واحتلتها ومنذ 
ذلــك التاريــخ األســود والجنوبيــن يبحثون 
عــن مكــون وحاضــن لقضيتهم الــى ان تم 
اعان عدن التاريخي فــي 4 مايو 2017م في 
العاصمــة عدن وهنا يجدر اإلشــارة الى وجود 
مســاعي كبيــره بذلتهــا شــخصيات جنوبية 
اكثرهم من المســتقلين فــي الخارج وطالبت 
بأنشــاء كيان جنوبي ومكون سياسي حاضن 
للقضية الجنوبية ووعــاء يحميها من مخاطر 
الفراغ السياسي  المؤامرات والدسائس وملئ 
فكانت المبــادرة التــي اطلقهــا العديد من 
الرمــوز الجنوبيــة من الريــاض وإيجاد نظام 
ومسودة لمشروع مجلس سياسي موحد يضم 
كافة المكونات الجنوبية والشرائح االجتماعية 
المختلفــة المؤمنين بقضية شــعب الجنوب 
وكانــت هنــاك مشــاورات عــدة ألنشــاء هذا 
المجلس وتم اختيار هيئة تحضيرية للمجلس 
فوجدت صعوبات وعوائق ومحاربة من اطراف 
عدة سعوا لتفكيك المجلس وتدميرة ومخالفة 
بعــض االعضــاء وعــدم االلتــزام بقوانيــن 
المجلــس التي تتعارض مع اهدافها وتســرع 
بعــض االعضاء الغير مســتقلين وتشــبثهم 
وراء مصالحهم الشــخصية دون االهتمام لما 
تقتضية المصلحة العامة لخدمة ابناء الوطن 
والجنــوب عامة وقام بعــض االعضاء بالنزول 
الى عدن ومخالفة قوانين المجلس اضافة الى 
ذلك نزولهــم مع قياديين مــن دول خليجية 
لهــم مصالح مــع اطــراف سياســية معروفة 
بعرقلتهــا الي تاحم جنوبــي وتم اصدار قرار 

بتنحيتهم في نفس اليــوم الذي توجهو فيه 
الى عدن حرصا علــى المصلحة العامة وبراءة 

ذمة لنا امام شعب الجنوب .
واليوم نضم صوتنا الى صوت كل الجنوبيين 
ونؤيــد ونبارك تشــكيل المجلس السياســي 
المعلــن اليوم مــن قبــل القائــد عيدروس 
الزبيــدي والــذي ضــم العديد مــن القيادات 
والشــخصيات الجنوبيــة التي نامــل منها ان 
تؤســس لمرحلة قادمة يكون فيهــا الجنوب 
رقم صعب ال يمكن تجاوزه وند قوي يقف في 
وجــه تحالف الحوثي وعفــاش وقطع يد ايران 
من المنطقــة واطماعها التوســعية ويقضي 
على تحالفات المشائخ واالحزاب التي استباحت 
الجنــوب بفتــاوي تقضي بتكفيــر الجنوبيين 
واســتباحة ارضهم اموالهــم واعراضهم دون 

اي وجه حق 
اليوم نحن امام منعطــف طريق خطير جدا 
والكل يتربص بناء لانقضاض على المجلس 
القائــد عيدروس  السياســي األعلى بقيــادة 
الزبيــدي امــا نكــون او ال نكــون ..نكون مع 
قيادتنــا الموحدة والحفاظ علــى هذا المنجز 
التاريخــي الــذي كان وليد تضحيــات قدمها 
الجنوبيين وارتوت الجنوب بدمائهم الطاهرة 
وانبتت لنا شــجرة الحريــة الن الحرية ثمنها 
غالــي ونحــن كجنوبييــن قدمنــا قوافل من 
الشــهداء وانهار من الدماء للوصول الى هذا 
اليــوم الموعود نرى اليــوم فيه كل ا لقيادات 
الجنوبية موحدة تحافظ على منجز االستقال 
وعــودة الدولــة الجنوبية واســتعادتها وفقا 
للمواثيــق الدوليــة كون الجنــوب كان دولة 
مســتقلة ذات هويــة ومعتــرف بهــا دوليــا 

واقليميا .

الكيان السياسي اجلنوبي بني االمس واليوم
احــداث متاسرعــة يهشدهــا اجلنــوب منــذ ان اصــدر الرئيــس عبــد ربــة منصــور هــادي قــرار اقالــة بعــض 
الرموزالوطنيــة اجلنوبيــة ومهنــم القائــد عيــدروس قاســم الزبيــدي االمــر الــذي اثــار الــارع اجلنــويب الــذي 

يرى يف القائد عيدروس الزبيدي الرئة الي ســيتنفس مهنا حرية وإعادة دولته واســتقاله الثاين ..

ماجد فيصل الشاطري

 صالح السقلدي 
فحين يضع العمراني) وغير العمراني هم ُكـثر ممن 
ينظــرون للحــراك الجنوبي بهذه النظــرة العدائية( 
الحراك الجنوبــي بدائرة الحوثييــن الذين يقاتلهم 
العمراني فهذا يعني بالضــرورة أن الحراك الجنوبي 
في نفس هــذه الدائرة القتالية فــي نظر العمراني, 
أي أن هــذا الحراك هو عدو وجــب قتاله كقتال قوات 
الحوثيين وصالــح. وحين يصنــف العمراني تنظيم 
القاعــدة بأنــه تنظيمــا إرهابيا -وهو فعــا كذلك- 
ويقول أنه يقاتل هــذا التنظيم , ثم يصنّف الحراك 
الجنوبــي بــذات التصنيــف اإلرهابــي, فهــذا يعني 
بالضرورة أيضا أن الحراك الجنوبي يجب قتله وقتاله 

كحراك إرهابي.

بقــي التذكير أن العمراني قد شــغل منصب وزير, 
و أي وزيــر؟ وزير إعام.!!!! . هنا ال بد من موســيقى 

تصويره شديدة اإليقاع.
-2 كثير من األصوات الجنوبية -والشمالية أيضا - 
ظلت إلى قبل يوم 4مايو الجاري تلوم الثورة الجنوبية 
) الحــراك الجنوبي( وتنتقده بأشــد عبــارات االنتقاد 
على عدم توافقها على قيادة ومظلمة جنوبية واحدة 
تمّثــل الجنوب بالداخل والخارج. ومع هؤالء الناقدون 
حقًا في ذلك. ولكن بعضهم أتضح أنه لم يكن يطلق 
ذلك النقد إال على سبيل التشهير والتشنيع بالجنوب 
وإظهــار على أنه شــعب غوغاء, منفلــت من عقاله ال 

يمكن أن تتفق قواه السياسية والثورية يوما ما.
فمجرد أن تم اتخاذ أول خطوة لحل هذه المشــكلة 

)أي مشــكلة غياب قيادة جنوبية موحدة( يوم 4مايو 
الجاري واتفقت كثير من شخصيات ومكونات الحراك 
الجنوبي والثــورة الجنوبية ومقاومتهــا وغيرها من 
الشخصيات المستقلة واالجتماعية على تشكيل قيادة 
جنوبية من مختلف المناطق ومن معظم التخصصات 
واالنتماءات السياســية واالجتماعيــة والفكرية تحت 
اســم المجلــس االنتقالــي الجنوبي, تمّلـــك هؤالء 
البعض حالة مــن الصرع وانتابتهم نوبة هســتيريا 
فظيعة من أول لحظة, بل من أول دقيقة سمعوا بها 
عن تشــكل ذلك المجلس) المجلــس االنتقالي( ومن 
قبل حتى أن يعرفوا الشــخصيات التي سيضمها هذا 

المجلس. وهنا سقطت أقنعة مخادعة.
ولكــن للتوضيح ولإلنصــاف يجب التنويــه إلى أن 
هناك شــخصيات ومكونــات جنوبيــة حراكية ثورية 
مقاومــة تحفظــت على تشــكيل هــذا المجلس من 
منطلــق حرصها على الجنــوب وتخوفاتهــا وريبتها 
من مكر الشــرعية وخدعها ,بعــد أن انخرطت معها 
شــخصيات حراكيــة كبيــرة وتناهت مع مشــروعها 

-مشروع الستة األقاليم.
وهــذه التخوفــات التي تولــدت من فقــدان الثقة 
بالشــرعية لهــا ما يبررهــا إلى حد كبيــر, ويجب أن 
يتفهم لها الكل خصوصا أنها تخوفات أتت من واقع 
تجربــة العامين الماضييــن الذين أوشــكت فيهما 
شــرعية حــزب اإلصــاح وهادي علــى ابتــاع الثورة 
الجنوبية ومســخ قضيته بواســطة نافذة المشاركة 
الحراكيــة بمناصــب تم تعييــن أصحابهــا بقرارات 

جمهوريــة من ســلطة ما فتــاء معظــم الجنوبيون 
يصفونها بدولة احتال.

وبالتالــي ال بــد من التفريــق بين مَــــن عارضوا 
تشــكيل هذا المجلس من منطلق الحرص والتخوف 
على مســتقبل الجنوب من هذه الشرعية ومشروعها 
التآمــري المخــادع, وبين مَــــن عارضــوا ذلك من 
منطلــق الخصومة للجنوب والخــوف على مناصبهم 
ومكاســبهم المالية والمادية التي يتكســبون منها 
من هذه الشــرعية أو كما يحلو للبعض بتســميتها 

بشرعية الفنادق.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أمرين مهمين :

أواًل: أن هذا المجلس )المجلس االنتقالي الجنوبي( 
ال يمثــل كل الجنوبييــن, هــذا صحيح,ولكنه يمثل 
القطاع األوســع فيه, وهو المتاح فــي ظروف معقدة 
وخطيرة كهــذه, وإن لم يكن األمر كذلك لشــاهدنا 
المعارضين له وقد حشدوا حشودهم في ذات الساحة, 
وقلبوا لوحة 4مايو رأسا على عقب. ومع ذلك ال بد من 
االستماع لهؤالء, بعيدا عن الزهو الخياء التي يظهر 
بها البعض وإال ســنعود إدراجنــا إلى مراحل اإلقصاء 

والتشتت التي عانينا منها عقود كثيرة.
ثانيــا: أن الذيــن يــرون فــي هــذا المجلس عمل 
عبثــي كما يقولــون فليس إمامهــم إال أن يأتوا بما 
هو أفضــل منه, والجميع ســيقف خلفهم,أو يقبلون 
به مبــدأي ويضعون تحفظاتهــم, لتطويره وتعديل 
ما يمكن تعديله والجميع وعلى رأســهم أعضاء هذا 
المجلــس ملزمون يصغون لهــم ويتجاوبون معهم 

ومع تحفظاتهم بشــرط أن يكــون االنتصار للجنوب 
وقضيته السياسية الوطنية هو مركز الحوار.

أمــا إذا انتظرنا إلــى أن نكون جميعنــا على كلمة 
واحــدة موحدة وحيــدة, وأن نشــكل قيــادة تحظى 
بإجمــاع شــعبي ونخبــوي بنســبة %100 فهــذا هو 

المستحيل والجنون والسخُف بأوضح صوره.
-3 كان أمــرًا متوقعــا أن تطلب ســلطة الشــرعية 
التابعة لحزب اإلصاح والرئيس عبدربه منصور هادي 
من المســئولين الجنوبيين )الــوزراء والمحافظين( 
الذين وردت أســمائهم بالمجلس االنتقالي الجنوبي 
الذي اعتبرته هذه الســلطة مجلس انفصالي متمردا 
عليها وعلى شــرعيتها, ودعتهم لترك هذا المجلس.
فأية ســلطة أخرى في مكانها كانت ســتطلب منهم 
الشــيء نفســه وســتخيرهم بين البقاء بمناصبهم 
وبين العزل. وهذا ما فعلته هذه الســلطة أي سلطة 
هــادي واإلصاح, فهي ســلطة الجمهوريــة اليمنية 
الحريصــة على وحدتهــا. وعلى إثر هــذا وجد هؤالء 
المســئولون الجنوبيون أنفسهم في المحك . وحتى 
اآلن مــا زال أغلبهم على مواقفهــم بالبقاء بعضوية 
المجلس, عدا واحدا منهــم أو اثنان هما تقريبًا هما 
من فضّــا االنحياز لمصالحهم الشــخصية بدال من 

االنحياز للقضية الجنوبية. فالمرء حيث يضع نفسه.

* قفله: التضحية نوعان : مَـن يضحي ألجلك ومن 
يضحي بك.

ثالث
 وخــزات

-1 قال وزير اإلعام اليمين الاسبق عيل العمراين : )احلويث واحلراك والقاعدة مثلث الرش باليمن(!. 
هذه ليست المرة األوىل الي يصف فهيا العمراين احلراك اجلنويب بالرشير ,وهي أيضا ليست المرة األوىل 

الي يضع فهيا احلراك اجلنويب يف مربع اإلرهاب مع )القاعدة(, ويف مربع أعدائه الذين يقاتلهم )احلوثيني(. 
وبالتايل ال ميكن فهم هذا الوصف المتطرف من العمراين إال أنه إباحة واضحة للدم اجلنويب قالها عى 

رؤوس األهشاد, وفتوى جديدة من فتأوي القتل تضاف إىل ملف فتأوي حرب 94م وما بعدها.
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منوعات

تقرير / وديد بن ملطوف : 

انتشــرت فــي اآلونــة األخيــرة برامج 
تلفزيونيــة يقدمهــا شــباب مبدعــون 
بأسلوب الكوميديا الساخرة تحاكي فيها 
معاناة حياة الناس بشكل فكاهي ساخر 
ألجل إيصال صــوت ومعاناة المواطنين 
العاقــة  ذات  المعنيــة  الجهــات  إلــى 
سواء على مســتوى الحكومة أو السلطة 
المحلية أو حتى بين أوساط المواطنين 
فيمــا بينهــم البين من خــال التوعية 
التي انتشــرت بشــكل  لبعض الظواهر 

كبير كإطاق الرصاص في األعراس . 
مــن  الكثيــر  القــت  البرامــج  هــذه 
االستحسان ونسبة مشــاهدة لما تتميز 
بــه مــن أســلوب شــيق ومثيــر يجذب 
المشاهد وباللهجات الشعبية المختلفة 
لكل مدن اليمن ونوعيــة القضايا التي 
تثيرها وتتطرق إليها ســواء سياسية أو 
اجتماعيــة أو ثقافية فهــل حققت هذه 
النوعية من البرامج أهدافها وســاعدت 
فــي التغييــر والتصحيــح لكثيــر مــن 
وتلمست  المجتمعية  والقضايا  الظواهر 
معانــاة وهمــوم الناس هذا ما ســوف 

نطرق له في هذا التقرير . 

مشاكل ومعوقات 
يعانيها املواطن

كــرم باحشــوان معد ومقــدم برنامج 
)وال نخس( الساخر الذي يعرض في قناة 
بلقيــس تحدث إلينا قائا غالبا ما يكون 
العمل الساخر متعدد ومختلف ك أي شي 
في الحياة فهناك الســخرية االجتماعية 
السياســية والثقافيــة وأيضــا تتعــدد 
إشــكالها ولغتها ودوافعها بعد االتفاق 

على هدف المحتوى . 
بالقــول  بدايتــه  باحشــوان  ويشــرح 
كانــت ســخريتي اجتماعية فــي برنامج 
)مايقعــش( إلــى أن تغيرت التشــكيلة 
السياســية للدولــة جاءت فكــرة برنامج 
والنخــس بعــد ماقطعنــا شــوطا كبير 
لمناقشــة  مايقعــش  برنامــج  فــي 
الظواهر الســلبية االجتماعيــة وتحولنا 
إلــى السياســة لمناقشــة ســلبيات من 
يتواجدون في الســلطة الشــرعية وضد 
االنقابييــن وحكومتهم الغير شــرعية 

الذين قاموا باالنقاب على الدولة  . 

ويختتم باحشوان حديثة بالقول نحن 
نقــدم كل المشــاكل والمعوقــات التي 
يعانيهــا المواطن اليمني فــي برنامج 
)والنخس( الــذي يعطينا نقطة الوصول 

وإيصال الرسالة كل يوم جمعه . 
المعنية  الجهــات  للحكومــة  رســائل 

والمواطنين 
احمد مثنى ممثل كوميدي في برنامج 
)شقدفة( الســاخر والذي يقدمه  المبدع 
محسن الخليفي على قناة الغد المشرق 
يقول أن برنامج شــقدفة شــبابي بحت 
يحاول أن يناقش المشــاكل التي نعاني 
منها في عدن خاصة والمناطق المحررة 

بشكل عام بصورة كوميدية ساخرة . 
ويضيــف حــول تجربته فــي مثل هذه 
البرامــج بالقــول كانــت تجربتــي فــي 
برنامج شقدفة جميلة ومثمرة استطعت 
فيها أوصل رســائل عتاب ونصح بشكل 
كوميدي عسى من يشاهدها أن يحاسب 
نفســه ويبــدأ التغييــر مــن ذاتــه إلى 

األفضل . 
وعن الفائدة من مثل هذه البرامج قال 
مثنى انه هناك الكثير من المشاكل في 
هذا البلد يجب أن يســلط الضوء عليها 
لكي تصل إلى الجهات المعنية المختصة 
ونحــن نحــاول أن نعرضهــا بطريقــة 
كوميدية ســاخرة تصــل للمعنيين من 
اجل إيجاد حلــول وإصاحات عاجلة لكل 

القضايا والمشاكل التي نعرضها  . 
وعن رســالة البرنامج قــال مثنى إنها 
للحكومــة  موجهــة  األولــى  بالمرتبــة 
والجهــات المســؤلة ألنهــم قــي موقع 
وثانيــا  القــرار  وصنــع  المســؤولية 
للمواطنين أنفســهم لبعض التصرفات 
والظواهر الســلبية التي ســببت الكثير 

من المشاكل .

حنتاج كوميدية ساخرة وهادفة
اإلعامــي عامر علي ســام نائب مدير 
البرامج لشــؤون اإلعــداد ألبرامجي في 
قناة عدن الفضائيــة تحدث حول نوعية 
هذه البرامــج بالقول أســلوب وطريقة 
الطرح أضاعت الكوميديا الهادفة وركت 
في النقد الاذع مع ضعف وركاكة الكام 
بالرغــم من أن المواضيــع التي تتطرق 

لها قوية وهامة 
وأضاف سام لو كانت هذه البرامج لها 
صدى وتأثير في الشارع سيؤثر ذلك على 
أداء الجهات الوسطية 

مثل السلطة المحلية أو مكاتب الوزارات 
الخدمية وان الحكومة تســتظرف هكذا 
برامج من قنــوات محلية وأهلية وأردف 
قائا إننــا نحتاج إلى كوميدية ســاخرة 
وفي نفس الوقت هادفة كمثل )الشــيخ 
طفاح( في مسلســل محلي والتي خلقت 
رمزية للظلم والتسلط وكاريزما للقبيلة 

وشيخها

ال وجود لعناصر 
املشاهدة املهمة

يضيــف اإلعامــي عامــر علي ســام 
وهــو حاصل على ماجســتير في اإلعام 
الجماهيري هناك شــي في إعداد وإخراج 
أي برنامــج تلفزيوني نســميه )إيقاع أو 
ريتم( البرنامــج وفي إحدى هذه البرامج 
الساخرة التي تعرض في احدي القنوات 
يتكلــم فيها مقــدم البرنامــج بطريقة 
دارجــة عدنية وبعدها يأتوا بأشــخاص 
يتكلمــون ويمرحــون بآرائهم بعضهم 
يتحــدث بلغة أكاديميــة بالجامعة مثا 
أو ليظهر للنــاس بأنه متعلــم ومثقف 
وبعضهــم تلقائــي ويأخــذون من هذا 
كلمتين ومن ذلــك كلمتين ومن ثالث 
ورابع فيأخذ البرنامج طابع وإيقاع معين 
بحصوله علــى اآلراء وتدخل المشــاهد 
الكوميديــة الثنين من الشــباب أحيانا 
إيقاع البرنامج يختل في اإلثارة والمتعة 
والتشويق ويشعر المشــاهد بالذات لو 
كان مختــص بان دخولهــم اآلن إقحام 

مبالغ فيه .

ونوه سام بان إعداد إي برنامج البد أن 
يكون فيه عناصر المشاهدة المهمة وهي 
،المتعة،التشويق،المتابعة،إيقاع  اإلثارة 
زمني،هدف ولألســف لم نشــاهد برامج 
ســاخرة تشــمل كل هذه العناصر ولكن 
بشــكل عــام حتــى األعمــال الدراميــة 
التلفزيونيــة أو المســرحية الكوميدية 
عمل صعــب ويتطلب أداء متميز وهادف 
ومضحك والضحك دائما له أسبابة حتى .

   تعرضنا للتهديد والضرب
زكريــا محمــد بابعيــر مقــدم برامج 
تلفزيونية ســاخرة وفي اليوتيوب يقول 
أن لمثــل هــذه البرامج أهــداف كثيرة 
منها الحديث عن معاناة الناس وإيصال 
صوتهــم لمن يهمــة األمر بالــذات في 
برامــج اليوتيــوب الن ســقف خطابــك 
فيها مفتــوح وبدون قيود من احد أيضا 
الحديــث عن قضايــا اجتماعيــة وإيجاد 
حلول لها أضافه إلى السخرية من الواقع 

والتسلية . 
وعــن كيف جــاءت فكرة هــذه البرامج 
قــال بابعير مع االنتشــار الرهيب لكثرة 
البرامج في الشــرق األوســط وخصوصا 
دول الخليــج ومتابعتنــا لهــم رأينا انه 
باإلمكان أن نعمل برنامج مماثل نحكي 
فيــه واقعنا بلســان حالنــا والفكرة في 

اليمن جاءتنا من المعاناة نفسها . 
واختتــم بابعيــر بالقــول حققت هذه 
الرســائل  بإيصــال  أهدافهــا  البرامــج 
إلى كبار رجــال الدولــة والمجتمع أيضا 
ونتعرض فــي بعض األحيــان للتهديد 
بســبب بعض الحلقات وتم االعتداء علي 
من قبل في إحدى المراكز التجارية نقلت 
على أثرها إلى المستشفى فاقد للوعي . 

برامج بلسان الشعب
نــوار نجيب أبكر منســق ألحدى مراكز 
البحــوث والدراســات واحــد المتابعين 
لمثل هذه البرامج تحدث إلينا حول هذه 
البرامج وقال ســلطت البرامج الشــبابية 
الســاخرة على المعاناة والظــروف التي 
يعيشــها المواطن وخصوصــا في عدن 
فقــد جذبــت تلــك البرامــج الكثير من 
المتابعين من خال تقديمهم الساخر . 
وأضــاف أبكــر بالنســبة لــي فانا من 

متابعين برنامج )شــقدفة( الذي يقدمه 
المتألــق محســن الخليفــي علــى قناة 
الغد المشــرق اســتطاع فيهــا أن يقدم 
لنا برنامج ســاخر شــبابي يسلط الضوء 
على العديد من المشــاكل التي يعانيها 
المواطن في عدن وهذا ما اكسبه شهرة 
واســعة وخصوصا على مستوى محافظة 
عــدن وهذه البرامج تتميــز بأنها تتكلم 

على حال الشعب وبلسان الشعب .

ظهرت منذ السبعينات
وكيــل وزارة اإلعام أيمن محمد ناصر 
النواصــري تحــدث حــول رايــة بنوعية 
الســاخرة  فقال  التلفزيونيــة  البرامــج 
الشــك أن لهــذه البرامج أهميــة بالغة 
كرســالة اجتماعية أكانــت لصناع القرار 
أو للمشــاهدين ألنهــا تناقــش قضايا 
حيويــة بقالــب كوميــدي يدخــل فيــه 
عنصر التشــويق لدى المشاهد ويجذبه 

لمتابعتها . 
ونــوة النواصــري بــان هــذه البرامج 
ليســت وليدة اليوم ولوعدنا للخلف في 
الســبعينات فقد كانت اإلذاعــات كثيرا 
ماتزخــر بمثــل هــذه البرامــج وبعدها 
التلفزيــون وان كانــت بحكــم اختــاف 

اإلمكانيات ما بين هذه الفترات .

جيل من اإلعالميني 
واملمثلني الشباب

يضيف وكيــل وزراه اإلعام النواصري 
نحن في مثل هذه األيام نشــاهد كثافة 
فــي مثل هــذه البرامج في عــدة قنوات 
رســمية أو خاصة يتزامن ذلك مع ظهور 
جيــل جديــد مــن اإلعاميين الشــباب 
والممثلين الذين نفخر بأدائهم ونتمنى 
أن يرتقي األداء أكثــر وأكثر لتكون على 
مدى الخارطة البرنامجيــة لكل القنوات 
على مدار العام وال تنحصر في شــهر أو 
وقــت معين وهــذه البرامــج تتميز عن 
الواقع  غيرها بأنهــا تتحدث وتعبرعــن 
بحســب اللهجات المختلفة لكل مناطق 
البــاد ممــا يعكــس التنــوع الثقافــي 
واالجتماعــي وهي ظاهــرة جيدة بحيث 
يشــعر كل أبناء الوطــن أنهم حاضرون 

في الشاشة التلفزيونية . 

الربامج التلفزيونية ال�ساخرة يف اليمن 
اأ�سلوب جديد يحاكي واقع حياة النا�س 

ثقافة
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كو
سودو

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

 

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

كلمات متقاطعة :

أمجل الهتاين وأطيب التربيكات األخوية الصادقة هندهيا لألخ العزيز

عبده مقبل علي الصغري اجلالب
 مبناسبة نيله درجة الماجستري بامتياز مع مرتبه الرشف من كلية الرتبية جبامعة عدن يف ختصص 

)إدارة وإرشاف تربوي(.
المهنئون: الدكتور/ عبده امحد عيل الصغري اجلاب  وحممد مقبل عيل الصغري اجلاب، واسم 

صالح ومجيع ال اجلاب.

اأفقيًا :
1 - �ساعر مبدع راحل من مواليد عدن عام 1928 
م در�س االبتدائية واملتو�سطة يف عدن والثانوية 

والدبلوم يف اخلرطوم كما نال الدبلوم العايل 
من لندن ثم عاد لي�سغل عدة وظائف يف املجال 

الرتبوي حتى وفاته عام 1971 م يعترب من اأبرز 
�سعراء االجتاه الرومان�سي وله ابداعات �سعرية 

ودواوين عديدة يف ال�سعر الف�سيح ويف العامية 
باللهجة العدنية وخا�سة العاطفية  

2 -  رقة ال�سعور ـ املادة املطهرة ملياه ال�سرب )م( 
3 -  �ساخن ـ فرامل ـ ثغر 

4 -  كلمة يف �سورة االخال�س ـ قنوط 
5 - بلد يقع غرب افريقيا ـ مدينة مينية 

6 -  من احلبوب ـ نعود ـ ب�سائع 
7 -  حرف هجائي ـ اأرخى اأو اأ�سدل 

8 - عامل مو�سوعي عربي ولد يف غرناطة موؤلف 
كتاب )حي بن يقظان( ـ

 حرف اجنليزي )م( 
9 - كنية ـ بناء �ساهق ـ مرغ اأودلك 

-10 عود االراك )م( ـ بغرها 
-11  احلدبة يف ظهر اجلمل ـ حيوان �سعرذيله 

كثيف 
-12  ثلثا نخل ـ ت�ستاأ�سل ـ اختبار 
-13   ي�ستنكر ـ ال حلية له ـ فررن 

-14 ان�سقت ـ من اأودية اليمن ـ للن�سب 
واال�ستقبال 

-15 املنحدرات املرتفعة للمياه ـ ات�سح

   عموديًا :-
 1 - تابع وتعقب ـ الطاقات والقدرات  

2 -  نبات ينمو يف االماكن الرطبة اأواالآ�سنة ـ 
اأحد الوالدين ـ غر الناعم 

3 -  اأو�سح و�سرح ـ كثر االرتياب وال�سك ـ اأعر�س 
عن 

4 -  للنداء ـ نقي�س غرب ـ يف الفم ـ �سنديد 
و�سجاع 

5 -  بدن ـ لل�سوؤال عن الكمية ـ جمع كلمة ـ نقي�س 
خر )م( 

6 -  مـُقعد اليتحرك ـ عبودية ـ حمارب 
7 -  حمار الوح�س ـ مت�سابهة ـ للنفي 

8 -  جمربي ـ متهتك اخالقيا ً 
9 -  قدم الدابة ـ جمع طبل ـ ليث )م( 

-10  ثلثا مكر ـ من اأجود اأنواع اخل�سب ـ بلد 
اأوروبي ـ ثلثا رتق 

-11  حرف هجائي ـ حر�س ليال ً )م( ـ طريقي 
املر�سوم )م( 

-12  رقد ـ للتعريف ـ بذلت مايف و�سعها 
-13  مت�سابهان ـ حار )مبعرثة( 

-14  نقي�س ال�سراء ـ من قوم بابل 
-15 مدينة لبنانية ـ مت�سابهة

صربا ال احلنشي
) ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَْوِت (

عظيــم تعازينا وموااستنا للزميل العزيز
فواز احلنيش

بوفاة المغفور له باذن الله تعاىل

والده
تغمده الله بواسع رمحته واسكنه فسيح 
والهم اهله وذويه الصرب والسلوان يف 

مصاهبم اجللل
انا لله وانا اليه راجعون

االسيفون: أرسة عدن تايم

مربوك املاجستري

عدن تامي / متابعات :
أبقى فوز برشــلونة على الس بالماس 
1-4، مســاء األحد، فرصه في المنافسة 
على لقب الدوري اإلسباني، رغم أن ريال 
مدريد هو األقرب بعد الفوز الذي حققه 

بنفس النتيجة على إشبيلية.
وتكمــن أفضلية ريــال مدريد في أن 
مصيــره بيــده إذ أنــه بحاجة إلــى فوز 
وتعادل في المباراتين المتبقيتين ضد 
سيلتا فيغو وملقة ليضمن البطولة. في 
حين ينتظر برشــلونة خسارة الريال في 
إحــدى المباراتين وفوز العبــي المدرب 
لويــس إنريكي على إيبار في آخر مراحل 
الــدوري يوم األحد المقبــل في الكامب 

نو.
ولــدى إنريكــي ســبب يبــدو منطقيا 
يحافظ على آمالــه في خطف اللقب من 
بالمواجهتين  ريــال مدريــد، ويتعلــق 
المتبقيتيــن للفريق الملكي في الدوري 

اإلسباني.
وفــي مؤتمــر صحفــي عقــب مبــاراة 
الس بالمــاس قــال إنريكــي ” لديهــم 
)ريال مدريــد( مباراتيــن صعبتين جدا 
ضد ســيلتا فيغو وملقة الذين خســرنا 
معهما. وبما أننا خســرنا معهما فإن أي 
فريق يمكن أن يخســر في مواجهتهما. 
أريد أن أضيف أننا خسرنا في فيغو عدة 

مرات.”
ونفى إنريكي أن يكــون فريقه فاقدا 
األمل في أن يقــدم ملقة المطلوب منه 
أمام ريال مدريد قائا "هذا ليس صحيح، 
ذلك مجرد كام يتم تداوله. أنا لم أشك 

يوما في مدى احترافية أي فريق.”
يأتي ذلك بعد تصريحات من ميشــيل 
مدرب ملقة، الذي أمضى سنوات طويلة 
في ريال مدريــد، بأنه ال يرغب أن يحرم 
فريقــه النــادي الملكــي مــن التتويج 

ببطولة الليغا.

إنريكي يذّكر الريال بسبب منطقي يهدد فوزه باللقب
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ريا�ضة

عدن تايم / خاص :

عقدت اللجنة المنظمــة لبطولة كأس 
عــدن الـــ 13 للشــركات والمؤسســات 
اجتماعهــا الفني في األســبوع الماضي 
بحضور جميع األعضاء البطولة التي تقام 
في شــهر رمضان من كل عام وينظمها 
البنــك األهلــي اليمني بعدن بأشــراف 
اتحــاد كرة القدم بعدن وبالتنســيق مع 
مكتب الشــباب والرياضة بعــدن ونادي 

المنصورة مستضيف البطولة .
وخال االجتماع تم مناقشة العديد من 
النقــاط التي تخص البطولــة وقد أقرت 
على أن يكون االجتمــاع الفني للبطولة 
غدًا الخميس الســاعة 12 ظهرا في مقر 
البنك األهلــي بعدن , ووجهــت الدعوة 
للفــرق المشــاركة وعددهــا 16 فريقــا 

يمثلون الشركات والمؤسسات بعدن .

كما الزمــت اللجنــة الفنية 
الفــرق  مندوبــي  للبطولــة 
الكشوفات  بإحضار  المشاركة 
بالاعبين  الخاصة  الرســمية 
المشاركين بالبطولة , وأقرت 
2 رمضــان موعــدا النطــاق 

منافسات البطولة .
وفــي تصريح قصيــر تحدث 
الكابتن احمد حسين الحسني 
مديــر البطولــة األمين العام 
التحاد كرة القدم بعدن الذي 

قدم شــكره لقيادة البنك األهلي بعدن 
علــى رعايتــه ودعمــه للبطولــة ممثا 
برئيــس مجلــس اإلدارة الدكتور محمد 
حلبوب , والدكتور احمد سنكر مدير عام 
البنك وحرصهم على إقامة البطولة رغم 
الظــروف التي تحيط بالجميع , والشــكر 
موصول لجميع الفرق المشــاركة والذي 

زاد عددهــا هذا العام إلى 
دل  إذا  وهــذا  فريقــا   16
على شيء يدل على عراقة 

البطولة ونجاحها .
وأشــاد الحسني بتعاون 
الجميــع مــن اجــل إنجاح 
البطولة وخص إدارة نادي 
قدمت  التــي  المنصــورة 
كل العوامــل المســاعدة 
للنجاح من خال تسخيرها 
الحتضان  النــادي  لملعب 
منافســات البطولــة للعــام الثاني على 
التوالــي , والننســى دور اإلعــام والذي 
نعتبره شريك أساسي في نجاح البطولة 

كل عام .
الجديــر بالذكــر أن النســخة األخيــرة 
لبطولــة كان قــد أحرزها فريــق التربية 

والتعليم وحل البنك األهلي ثانيا.

عدن تايم /زنجبار / نبيل ماطر:

تــوج نادي فحمــان الرياضي عصــر اليوم 
السبت بالعاصمة زنجبار بطًا بلقب بطولة 
كأس رئيس الجمهورية ألندية أبين بنظام 
خروج المغلوب اثر فوزه الثمين على نظيرة 
نادي خنفر بثاثة أهداف دون رد في المباراة 
الختاميــة فــي يوم كــروي بديــع التنظيم 
واألداء أحتضن ملعب البلدية الترابي التابع 
لحســان وقائع تفاصيل المشــهد الختامي 
لبطولــة كأس الرئيس و التي  أقيمت بدعم 
ورعايــة معالــي وزيــر الشــباب والرياضة 
األســتاذ نايف البكري واللواء ابوبكر حسين 
سالم محافظ محافظة أبين وأشراف مكتب 
الشباب والرياضة و تنظيم إتحاد كرة القدم 

بالمحافظة.
وهذا قد كان طرفا المباراة النهائية نادي فحمان وخنفر في 
مسك ختام البطولة وسط حضور جماهيري كبير وحضور عدد 
من الشخصيات الرياضية واالجتماعية ونجوم الزمن الجميل.

و بيــن شــوطي المبــاراة كرمــت إدارة نادي التــال ألعب 
المنتخبات الوطنيــة و مدير مكتب الشــباب والرياضة بأبين 
الكابتــن / احمــد صالح الراعي بــدرع مقدم من قيــادة إدارة 
نادي التال و تم تكريم معالي وزير الشباب والرياضة االستاذ 
/ نايف البكري و للواء ابوبكر حســين ســالم محافظ محافظة 
ابين و للشــيخ احمد صالح العيسي و مدير أمن محافظة أبين 
العميد / عبــداهلل الفضلي بدروع مقدمة من مكتب الشــباب 
والرياضــة ابين لــكا منهما وكــم تم تكريم مــدراء مكاتب 

الشباب والرياضة واعامي البطولة .
وفي الختام قام الكابتن احمد صالح الراعي مدير عام مكتب 
الشــباب والرياضــة بأبيــن و الكابتن / رائد نعمان مســئول 
األنشــطة بوزارة الشــباب والرياضة و الكابتن / صائب سام 
مســئول المنشــئات بوزارة الشــباب والرياضة والعميد علي 

العميســي قائد الحزام األمني بأبين واإلعامي شكري حسين 
وادارة نــادي التال متمثلــة بمحمد الــداؤدي القائم بأعمال 
رئيس نادي التال والكابتن/ عبدالكريم الشــرجبي مســئول 
النشــاط والكابتــن/ عبدالكريــم عبــداهلل المســئول المالي 
والكابتن/منير عزيم عضو مجلس اإلدارة لنادي للتال والعبي 
الزمن الجميل الكابتن /علي محسن عوض  ، و الكابتن / احمد 
ناصــر العريس والكابتن /عثمان خميس جــازع ومدير مكتب 
االوقاف واالرشــاد الشــيخ / فهمي بابرادع و االســتاذ /حسين 
بامطيرة مديــر مكتب الثقافــة بأبين بتســليم كأس رئيس 
الجمهورية والميداليــات الذهبية لاعبي نادي فحمان ومبلغ 
60 الف ريال وتسليم كاس للوصيف لرئيس نادي خنفر ومبلغ 
وقدرة 40 الف ريــال وميداليات فضية وأفضــل جائزة لاعب 

الناشئي مروان الزبيدي العب نادي سد باتيس .
أدار اللقــاء الطاقــم التحكيمــي الحكم مكســيم علي ناصر 
وســاعده حكم أول ســعيد العســر وحكم ثاني عمــار باعامر 
الملقب ) كولينا ( رابعًا  حســن شــاطر راقب المباراة الكابتن 

سالم الموقري مراقب الحكام رياض عثمان بامطرف .

عدن تايم/ خاص :

اليــوم  عصــر  تنطلــق 
األربعــاء مباريــات الدوري 
ملعــب  علــى  الرمضانــي 
بمباراة   ، بكريتــر  الهوكي 
فريقــي  ســتجمع  قويــة 
شــهداء القلوعة وســكنية 
مــن  حيــث   ، أورى  شــارع 
المتوقــع أن تكــون هــذه 
بيــن  مثيــرة  المبــاراة 

الطرفين لما يمتلكاه من العبين مميزين .
هــذا وكان قرعــة البطولة قد جرت األربعــاء الماضي على مقهى ســكران بحضور اإلخوة 
جمال نديم رئيس اللجنة المنظمة ومحمد ذيبان المشــرف العــام للبطولة واألعضاء علي 
شــبير وايهاب باشراحيل وعصام عمر وممثلي جميع الفرق المشاركة )32 فريق ( وغاب عن 
القرعة مندوبي فريقي الضياء وشباب المعا مما أدى إلى شطبهم وإدخال فريقي الحسيني 

والصبر .
وســتتواصل المباريات على النحو التالي : المرحلي - العيدروســي ) غدًا الخميس 18/ 5( 
،  ســكنية القطيع - المرســابة )الجمعة 19/ 5( ، جبل العيدروس - النوادي )السبت 20 / 5( 
،  الخســاف - البــادري )األحد 21 / 5( ، األهلية - النصيب )االثنين 5/22( ، الحســيني - فتح 
التواهــي )الثاثــاء 5/23( ، الممدارة - إتحاد العريش)األربعــاء 5/24( ، 20  يونيو - الفقيد 
زهــران ) الخميس 5/25 ( ، الرزميــت - صبر القاهرة  )الجمعــة 5/26 ( ، القطيعي - الصبر 
)الســبت 5/27( ، المنارة - شباب العيدروس )األحد 5/28 ( ، الشهيد رعد - صقور البساتين 
)االثنين 5/29( ، حافة القاضي - الجمالة )الثاثاء 5/30( ، السبيل - شباب الرضوان )األربعاء 

5/31( ، كود النمر - الزعفران
)الخميس 6/1( .

عدن تايم/ خاص :

بقيادة الكابتن والمدرب / فتحي 
سنان مدرب فريق قدامى الخساف 
توج قدامى الخساف بكأس بطولة 
القدامــى فــوق 35 ســنة للفرق 
الشعبية بكريتر بالعاصمة عدن .

النهائية عصر  المبــاراة  أقيمت 
اليوم الســبت على ملعب الهوكي 
الملعب األشــهر للفرق الشــعبية 

بكريتر. بين قدامى الخســاف وقدامى شــباب كريتر وأنتهت لصالح قدامى الخساف بهدف 
دون رد لقدامى شباب كريتر .

وفــي ختام المباراة تم تكريم الاعبين والمدربين وتســليم جوائز للمبدعين , حيث قام 
األستاذ/ عوض مبجر األمين العام للمجلس المحلي لمديرية صيرة واألستاذ/ خالد باشعيب 
الشــخصية الداعمة لنشاط الشــاب في مديرية صيرة ، والكابتن/ جمال نديم رئيس اللجنة 
المنظمة ، ووليد بيضاني العب ومدرب كرة السلة ، بتسليم البطل كأس البطولة إضافة إلى 

وجبة عشاء للفريق في مطعم ريم ، وكاس لفريق شباب كريتر .
جدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للفرق الشــعبية بمدينة كريتر والتي يرأســها الكابتن 
والمدرب/ جمال نديم. تقدم مجهود منقطع النظير تعمل على إعادة وأحياء الدور الرياضي 

والشبابي الحيوي والهام.بمدينة كريتر و بالعاصمة عدن عموما.

عدن تايم/ خاص :

أســفرت قرعة بطولة الفقيد علي 
محســن مريســي الرمضانيــة في 
نســختها 23  والتــي تقام للســنة 
الثانية علــى التوالــي برعاية وزير 
الشــباب والرياضة نايــف البكري ، 
عن أربع مجموعــات متوازنة ، وفقا 
لتصنيف الفرق الذي تم في اجتماع 

مناقشة الائحة الذي تم عصر السبت وأجريت في القرعة بحضور مندوبي الفرق المشاركة .
وفقــا للتصنيف تم ســحب القرعة الذي وضع مســبقا وأعطيت فيه أنديــة التال والوحدة 
والشــعلة شمســان أحقية ترأس المجموعات األربع بصفتها الفرق التي توجت بالبطولة في 
األعوام األخيرة وأســفرت عن : المجموعة األولى " الشــعلة - الروضة - فحمان " ، المجموعة 
الثانية "شمسان - النصر -االنطاق" ، المجموعة الثالثة "التال - الجزيرة - الجاء" ، المحموعة 

الرابعة " الوحدة - المنصورة - الميناء"
وسيكون انطاق البطولة يوم 5 رمضان بمواجهة الشعلة والروضة على ملعب الفقيد علي 

العلواني بالمنصورة على أن يتأهل األول والثاني من كل مجموعة.

شطب الضياء وشباب املعالاحلسين:  غدًا االجتماع الفين اخلاص لبطولة عدن الـ13 للشركات واملؤسسات 
 من الدوري الرمضاني بكريرت 

قدامى اخلساف يتوج بطال لدوري كرة 
القدم الفرق الشعبية بكريرت

فحمان يتوَّج بطاًل بلقب كأس بطولة رئيس اجلمهورية الندية أبني

نزف اأجمل التهاين 
واتربيكات للزميل 

العزيز 
مراد حممد �سعيد 

مبنا�سبة ارتزاقة 
باملولودة اجلديدة التي 

ا�سماها 
مرا

فالف الف مربوك.
املهنئون :

ا�سرة �سحيفة ) عدن تامي ( .
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اجمللس االنتقالي اخلروج 
من حالة االبتالع

بعد حرب احتال الجنــوب في 1994 قال المرحوم عبدالكريم 
االريانــي، رئيــس وزراء العربية اليمنية حيــن ذاك)لقد ابتلعنا 
الجنــوب ولم يبــق لنــا اال هضمه( وبينــت الوقائــع الحقا عن 
عمليــة الهضــم التي قصدهــا االرياني فهي فــي اكبر صورها 
تمثلــت في تفتيت كل مؤسســات الجنوب، عــدى البنك االهلي 
اليمني )الســباب تتعلق باالعتمادات التي يدرك تفاصيلها رجال 
البنوك(، وفي تســريح كل العســكريين والمدنيين الجنوبيين 
من اعمالهم كقوى زائدة عن الحاجة تم تسميتها)قوى فائضة( 
وتم اســتبدال المبعدين الجنوبيين بموظفين وافدين، وصوال 
الى اصغر صور هــذا الهضم الذي طال اســماء المدارس وحتى 
الشوارع االزقة في الجنوب، وما بينهما من صور البسط والنهب 
الممنهج لكل ما تقع عليه العين في الجنوب)ارض الميعاد( كما 
راها )االخوة االعداء( في العربية اليمنية.. وهكذا فالجنوب كان 

في حالة هضم متعسر منذ 1994
شملت عملية الهضم تلك ضرب كل صور المدنية في الجنوب 
و تخريــب قيم المجتمع التي كانت ترى في الرشــوة والســرقة 
)عيبا( قبل ان يعاقب عليهــا القانون، حتى نظام المرور كواحد 
من مقاييس رقي المجتمعات )دحبشــوه( والغوا اشارات المرور 
الضوئية بوصفها تعكس واحدة من صور ثقافة االنضباط لدى 

االنسان الجنوبي.
لم يثر الشــارع الجنوبي من فراغ، وطوال ســنوات االنتفاضة 
الســلمية الجنوبية في مواجهة العبث في الجنوب، كان هاجس 
الحركة الوطنيــة الجنوبية هو الخروج بقيادة ومشــروع يحظى 
باغلبية جنوبية، وجرت محــاوالت كثيرة للتوحيد اال انها تعثرت 
بســبب بعض النخب الجنوبية وهكذا كانت فعالية 4 مايو التي 
منحت لاخ عيدروس الزبيدي تفويضا بالتشــاور لتشكيل قيادة 
جنوبية برئاسته، لكن ما هي االسباب التي اوصلت الى 4 مايو؟.
فــي اطار الجهود التــي كانت تبذل لتوحيــد الحركة الوطنية 
الجنوبية كانت هناك لجنة تم تشــكيلها من قبل نخب جنوبية 
)لجنة التنســيق( برئاســة االخ العميد على الشيبة واجرت كثير 
مــن االتصاالت مــع كل االطراف واطلعت علــى وثائق التكتات 
الجنوبيــة، الهيئة الوطنية والمؤتمر الجامــع والجبهة الوطنية 

الجنوبية والبرلمان الجنوبي.
خال تلك الفترة تمت دعوة االخ عيدروس الزبيدي للعمل على 
تأسيس حامل سياســي جنوبي وتشــكلت اللجنة الفنية، وكان 
عــدد من اعضائهــا ينتمون الى لجنة التنســيق وانجزت اللجنة 
الفنية الوثيقة السياســية واليــة اختيار مندوبــي المحافظات 
وكل اعمال اللجنة الفنية والمشــاورات التي اعقبتها كانت تتم 
برعاية مباشــرة من قبــل االخ عيدروس الزبيــدي صاحب دعوة 
الحامل السياسي.. وتم تاجيل االشهار الى ان يتم اطاع فخامة 
رئيس الجمهورية على تفاصيل الحامل السياسي وتاخرت فرصة 
لقاء الرئيس، لكن اللجنــة كانت تصر على ضرورة مقابلته، هذا 
بالرغــم مــن الضغوط التــي كانت تمارســها القــوى الجنوبية 

لاسراع في اشهار الكيان السياسي.
عندمــا صدر قــرار رئيس الجمهوريــة باعفــاء االخ عيدروس 
الزبيدي من مهامه كمحافــظ لعدن، وحفاظا على ما تم انجازه 
في شان الحامل السياسي تداعت القوى الجنوبية وتمت الدعوة 
لفعاليــة 4 مايو التي منحت االخ الزبيدي تفويضا باختيار قيادة 
جنوبية برئاسته لقيادة العمل السياسي الجنوبي خال المرحلة 

القادمة.
بغــض النظر عن التاويات او الشــطط الذي مورس من قبل 
هذا الطرف او ذاك فان األشــقاء يعلمون والعالم يعلم وفخامة 
رئيــس الجمهوريــة يعلم ان ابنــاء الجنوب يقدمون الشــهداء 
منــذ 1994 من اجل االســتقال وان المقاومة الجنوبية في كل 
جبهات مواجهة حرب الحوثي وعفــاش كانت ترفع علم الجنوب 
ويعلم ذلك ابطال المملكة واالمارات وباقي دول التحالف الذين 
امتزجت دمائهم الطاهرة بدماء شــهداء المقاومة الطاهرة، وال 
اظنكم ياســادة ترون ان الدماء الجنوبية التي تسيل والشهداء 
الذين يسقطون والســحل والسجن والتشــريد منذ 1994كان 

للتسلية، ومن يرى االمر كذلك فعليه مراجعة قواه العقلية.
ال نريد ان نطعن في ذمة احد من األشقاء في العربية اليمنية 
لكن الوقائع على االرض تتحدث عن نفسها، وال يعتقدن احد ان 
المجلــس االنتقالي الجنوبي يعبر عن أعضــاءه، فهو تعبير عن 
ارادة جمعية جنوبية والباغ الصحفي الصادر عن اجتماعه االول 
يبــدد مخاوف اي طرف بما فــي ذلك األشــقاء واألصدقاء.. ربما 

يقلق من ال يزالون يرون الجنوب وجبة قابلة للهضم..
الجنــوب وقــواه الوطنيــة حاضن حقيقــي لألشــقاء وحليف 
يمكــن االعتماد عليه ونقول لكتاب النظــرة الضبابية ان خروج 
التحالف من هذه الحرب بدون تامين ومساعدة الجنوب سيكون 

)كالخروج من المولد با حمص( كما يقول اخوتنا في مصر..
تحيــة اجال لكل الشــهداء وتحيــة لرئيس وأعضاء مجلســنا 
االنتقالــي الذين يقودون الثــورة الجنوبية فــي ادق مراحلها، 

سيروا على بركة اهلل فشعبكم لن يخذلكم..

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

اســتفاقت محافظــة عــدن صباح يــوم اإلثنيــن الماضي على 
وقــع جريمة إرهابية ظن مرتكبيها أن ظلمة الليل ســتخفو آثار 
بشــاعتها في إزهــاق روح بريئة بــدون وجه حــق، راح ضحيتها 
الطالب الجامعي في المســتوى الرابع بكلية الحقوق جامعة عدن 

والناشط الشبابي والثقافي أمجد عبدالرحمن.
وجاءت تفاصيل ومابســات الجريمة من خال إقدام مسلحين 
يُشــتبه أنهم متشــددون على ارتكاب جريمتهم الشنيعة بحق 
الشــاب أمجد، من خال إفراغ أحد المســلحين رصاصات مسدسه 
في جســد أمجد، في وقت متأخر من مساء األحد الفائت، وهو في 

أحد مقاهي اإلنترنت بمديرية الشيخ عثمان.
الشاب أمجد فارق الحياة، وصعدت روحه إلى بارئها في السماء، 
ضحيــة رصاصــات الغــدر التي أطلقها مســلح ملثم على جســد 

الضحية، ومن ثم الذ بالفرار على متن دراجة نارية يقودها مســلح ملثم آخر 
كان بانتظاره، لتضع تلك الرصاصات نهاية مؤلمة لحياة شاب حالم بمستقبل 
مشــرق، مودعًا كافة أفراد أســرته وذويه وأصدقائه ومحبيه تاركًا لهم سيًا 

جارفًا من األلم والحسرة والتساؤالت لحقيقة أسباب ودوافع جريمة مقتله.

وولــدت جريمــة قتل ناشــط ومفكر عدن شــاب موجة 
غضــب في صفحــات التواصل االجتماعــي وعلى منصات 
الفيس بوك، حيث تعالت أصوات الناشــطين والمدونين 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي والصحــف االلكترونية 

للتنديد بالجريمة.
ودانــت دائــرة الشــباب والطــاب بمنظمــة الحــزب 
االشــتراكي م/عدن، العملية اإلرهابية الجبانة التي أودت 
بحياة الناشــط السياســي أمجد، مؤكدة ان هذه األعمال 
البربرية والجهات التي تقف خلفها ال تؤمن بقيم الحرية 
و المحبة والتســامح، تلك القيم النبيلة التي كان يمثلها 
الشــهيد أمجد عبدالرحمن في حياتــه، فهؤالء هم أعداء 
اإلنســانية ألن رصاصات غدرهم دوما، ال تتوجه إال لحملة 

رسائل السام وقيم المحبة .
وطالب شــباب وطاب اشــتراكي عــدن الســلطات األمنية فــي المحافظة 
بالكشــف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالــوا جزاءهم الرادع جراء ما 

اقترفوه.

عدن تايم / خاص :
 

احتفــل البنــك االهلــي اليمنــي الخميــس بتكريــم 260مــن منتســبي 
البنــك فــي كافة الفروع بمناســبة اليــوم العالمــي للعمال فــي حفل كبير 
حضــره عبــداهلل احمــد لملس وزيــر التربيــة والتعليــم ومنصــور البطاني 
نائــب وزيــر الماليــة  محمــد هشــام باشــراحيل مستشــار وزيــر االعــام 
 ود.محمــد حســين حلبــوب رئيــس مجلــس ادارة البنــك االهلــي اليمني .
وفي الحفل القى محســن الشبحي نائب المدير العام للبنك االهلي كلمة قال 
فيهاان التكريم للموظفين والعاملين نعتبره وفاءا وتقديرا من قيادة البنك 
لتفاني وتضحيات وجهود منتسبيه حيث يشمل التكريم هذا العام كل الذين 
ابلوا باءا حســنا في الحفاظ على البنك وومتلكاته خال فترة الحرب وماتاها 
والشهداء والجرحى من موظفي البنك والمهندسين والفنيين والمتقاعدين 
 والحراسات والمبرزين في االداء والتميز فيه لخدمة عماء البنك واعاء شأنه.
واكــد الشــبحي ان البنــك حظــى ومــازال يحظى بثقــة كبيرة مــن عماءه 
داخــل الوطــن وخارجه وكــذا بالنســبة لنظــراءه مــن البنــوك والمصارف 
 العربيــة والعالميــة التــي تربطهــا عاقــات ماليــة وتعــاون مشــترك .
وغمرت الفرحة كل المكرمين والمكرمات الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم 
الدارة البنــك لهــذه االلتفاته الطيبــة مؤكدين عزمهم على بــذل مزيد من 

العطاء والتفاني العاء سمعة البنك والحفاظ عليه .

 اعلــن الدكتور/ وليد شــيباني  عن تقديمه 
خدمــات استشــارات طبية مجانيــة على مدار 

الساعة من محل اقامته في دولة السويد.
وقــال الدكتــور شــيباني لـــ " عــدن تايم" 
ان اطاقــه صفحــة علــى فيــس بــوك تحت 
اسم)صفحة الدكتور وليد لاستشارات الطبية 
المجانيــه( كصدقة جارية، وعالم خاص أعيش 
فيــه بينكــم وأشــارككم أوجاعكم و أســتمع 
إلــى آرائكم وأملي كبير في أن يشــاركني كل 
زمائي في المهنة داخل وخارج الوطن عســى 
ذلــك أن يكون في ميزان حســناتهم، للنشــر 
يرجى إرســال المواضيع الى بريده االلكتروني 
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دكتور عدني يقدم استشارات جمانية من السويد
كرم نــادي عدن لإلعام 
المرئــي مدير قنــاة الغد 
الدكتور شكيب  المشــرق 

مثنى.
وثمــن النــادي الجهود 
التي تقــوم بها قناة الغد 
االحداث  لتغطية  المشرق 
الوطن  بهــا  يمــر  التــي 
أو  المحررة  المناطــق  في 
و  االحتــراب  مناطــق  في 

تسليط الضوء على القضايا التي يعاني منها المجتمع.
واشــاد النادي بالقفزة النوعيــة التي حققتها القنــاة خال فترة 

وجيزة من انطاق بثها.

نادي عدن يكرم الغد املشرق

 البنك االهلي يكرم 260 عامال وعاملة من خمتلف فروعه 

مطالبات واسعة بكشف مرتكيب جرمية اغتيال الشاب أجمد

التقط ناشطون صورا لشبكة توصيل االتصاالت في عدد من االحياء تعكس الحالة المفجعة التي وصلت اليها الشبكة مما 
يضاعف من االعطاب وشكوى المستفيدين من الخدمة .

هذا االمر يستدعي تدخل قيادة المؤسسة في تحريك الفنيين وأطقم العمل لخطوط الشبكة الخارجية ويبدي مشتركون 
استعدادهم لاسهام في هذا العمل حفاظا على استمرار الخدمة وتواصلها .

وضع مفجع لشبكة االتصاالت يف أحياء عدن 


