
❊ �شبوة/ متابعات:
بل��غ أجمالي ع��دد املش��اريع 
املعتم��دة حملافظ��ة ش��بوة للعام 
اجلاري 2009م نحو 227 مشروع 
وبتكلف��ة تقارب ثماني��ة مليارات 
ريال إضافة إلى املش��اريع التي 

يتم تنفيذها مركزيًا.
 وق��ال الدكت��ور علي حس��ن 
األحمدي محافظ محافظة شبوة: 
إن ه��ذه املش��اريع موزع��ة على 
احملافظ��ة  مديري��ات  مختل��ف 
ومبختل��ف القطاع��ات اخلدمية، 
مبينًا أن قط��اع الكهرباء يحظى 
باجل��زء األكب��ر م��ن االعتم��اد 
املرصود لهذا العام حيث خصص 

له ما يقارب ثالثة مليارات ريال لبناء محطة توليد 5 
ميجا في عتق واستكمال مد الشبكة وإيصال التيار 
الكهربائي لع��دد من قرى مديري��ات عتق ونصاب 

ومرخة الس��فلى وعسيالن وعني 
وميفع��ة والصعيد وحب��ان وكذا 
إلنش��اء ث��الث محط��ات حتويل 
وحتس��ني الش��بكة كم��ا حظ��ي 
قط��اع املي��اه بنصي��ب كبير هذا 
الع��ام وك��ذا قط��اع الطرق��ات 
والتعلي��م  التربي��ة  وقطاع��ات 
والصحة وبقي��ة القطاعات وفيما 
يتعل��ق باالستكش��افات النفطية 
باحملافظ��ة ق��ال األحم��دي إن 
التقاري��ر واملعلومات تش��ير إلى 
أن احملافظ��ة واع��دة باخلير و أن 
كميات النفط املنتج حاليًا س��وف 
ت��زداد وم��ن املتوق��ع أن يرتفع 
اإلنت��اج إلى أكثر م��ن 120 ألف 

برميل يوميًا في نهاية العام 2010م .
وحول االستكش��افات اجلديدة أكد أن الدراسات 

مازالت جارية وهناك أكثر

❊ �أبني/ �شامل حيدرة �شالح:
أكد األخ/ محمد صالح هدران وكيل أول محافظة أبني أن 
الوحدة اليمنية ال نقاش فيه��ا وأنها مصانة باجلماهير وال 
خوف عليها من بعض األصوات النشاز واألبواق املأجورة 
احلاقدة واملريضة التي حت��اول النيل منها، مؤكداً الضرب 
بيد من حديد على من تس��ول له نفس��ه املساس بالوحدة 

ومنجزاتها العظيمة.
جاء ذلك خالل لقائه بأعضاء الهيئة الوطنية للدفاع 
عن الوحدة باحملافظ��ة مهيبًا بالش��باب جيل الوحدة 
وعماده��ا األمني ض��رورة رص الصف��وف في وجه 
مثل هكذا أصوات حتاول متزيق الوطن وتبث س��موم 

الفرقة والتجزئة بني أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أن ما نس��معه اليوم من أصوات نش��از هي 
تخاريف لبع��ض املرضى ومحاولة منه��م إلعادة عجلة 

التاري��خ إلى اخللف م��ن خالل محاولة نش��رهم ثقاف��ة الكراهية واحلقد بني أبناء الش��عب 
الواحد واملرفوضة جمل��ة وتفصياًل، موضحًا أنها تعبر عن أش��خاص مرضى ال يفكرون إال 

مبصاحلهم الذاتية وتنفيذ مؤامراتهم الدنيئة ضد وطن الوحدة والكرامة.

❊ �شنعاء / �شباأ:
يفتتح رئي��س مجلس الش��ورى عبدالعزيز 
عبدالغني صباح اليوم السبت على رواق “بيت 
الثقاف��ة” بصنع��اء فعاليات الندوة املوس��عة 
واخلاصة بالتجربة اإلبداعية والوطنية لألديب 
الراحل الروائي الكبير زيد مطيع دماج، تنظم 
الندوة الت��ي تقام بعنوان “ زي��د مطيع دماج 
: س��يرة وطنية حافلة باإلب��داع” جماعة الغد 
األدبية، برعاية وزارة الثقافة ومركز الدراسات 
والبحوث اليمني واألمانة العامة الحتاد األدباء 

والكتاب اليمنيني.
وتأتي أهمية الندوة التي سيتم خاللها إعالن 
إط��الق موقع زي��د مطيع دماج على ش��بكة 
االنترنت http://dammaj.net، من كونها 
األولى من حيث احلجم واملس��توى ،في تناول 

التجربة لصاحب “الرهينة” ،من خالل قراءات وشهادات ودراسات موسعة ومتعددة 
تكش��ف كثيرا من التفاصيل وتض��يء مزيدا من املالمح في حي��اة وجتربة احملتفى 
به، وبخاصة ما مثل من خاللها دهش��ة متجددة وهي عظمة جتربته الس��ردية التي 
استطاع من خاللها أن يقدم رواية “الرهينة” التي كانت وما تزال مظهرا من مظاهر 

اإلعجاز اإلبداعي اليمني على املستوى العاملي.

❊ �شرخدوز )�أفغان�شتان( / 14�أكتوبر / رويرتز : 
 قال مسؤولون عسكريون أمس اجلمعة إن مئات اجلنود 
البريطانيني س��يطروا على معابر رئيس��ية فوق قناة في 
معقل حلرك��ة طالبان بجنوب أفغانس��تان وذلك في اطار 
عملية عس��كرية جديدة تقودها الوالي��ات املتحدة بهدف 

أخذ زمام املبادرة من املتمردين .
وجرت العملية العس��كرية وهي االكبر م��ن نوعها التي 
تق��وم بها الق��وات البريطانية التي تؤدي مه��ام أكثر من 
طاقتها ف��ي اقليم هلمند معقل طالب��ان وأحد أهم مناطق 
انتاج االفيون ضمن هجوم أكبر يش��نه اآلالف من مشاة 

البحرية االمريكية منذ يوم اخلميس.
ولم يواجه مش��اة البحرية مقاومة تذكر ف��ي أول أيام 
عملية »خنج��ر« التي تعد أول اختبار كبير الس��تراتيجية 
الرئيس االمريك��ي باراك أوباما اجلدي��دة لهزمية طالبان 

وحلفائها وحتقيق االستقرار في أفغانستان.
وهدف الق��وات هو ف��رض الس��يطرة التامة عل��ى املنطقة 
الس��فلى من وادي نهر هلمند وهي أهم مناط��ق زراعة القنب 

الهندي الذي يستخرج منه االفيون في العالم
 واالحتف��اظ باالراضي التي يس��يطرون عليها وه��و أمر عجزت 

الق��وات البريطانية العاملة حتت مظلة حلف ش��مال االطلس��ي عن 
حتقيقه حتى االن.

وبلغ عنف التمرد الذي تشنه طالبان أقصاه منذ االطاحة 
باحلركة من احلكم عام 2001 ويهدف الهجوم - في االجل 
القصي��ر على االقل - ال��ى توفير مناخ ام��ن لالنتخابات 

الرئاسية التي جترى في 20 أغسطس اب.
وفي االج��ل الطوي��ل تريد الق��وات االمريكي��ة وقوات 
حلف ش��مال االطلسي اش��راك الس��كان احملليني كجزء 
من اس��تراتيجية مواجهة التم��رد اجلدي��دة التي وضعها 
اجلنرال ستانلي مكريس��تال الذي عني قائدا جديدا للقوات 
االجنبية في أفغانستان بعد فشل أساليب احلرب التقليدية 

السابقة.
وتأم��ل الق��وات االمريكية مع تولي قائ��د جديد ووضع 
خطط جدي��دة لكس��ب املواطنني االفغ��ان أن تصبح هذه 
العملي��ة العس��كرية نقط��ة حتول ف��ي احل��رب التي يقر 

البعض في واشنطن بأنهم يخسرونها.
وس��يطر مئات م��ن اجلن��ود البريطاني��ني على 13 
معب��را من��ذ بداية عملي��ة »مخلب الفهد« قبل عش��رة 
أي��ام بهجوم محمول جوا ش��مال العاصم��ة االقليمية 
لش��كركاه. والهجوم جزء من العملية العس��كرية التي 

يشنها مشاة البحرية.

❊ �شنعاء/�شباأ: 
اكد االخ أمير سالم العيدروس ، وزير النفط واملعادن إن اليمن 
س��يكتفي ذاتيا من الغاز املنزلي بحلول 2010م بعد إنشاء معمل 
جديد إلنتاج وتس��ييل الغاز البترولي املس��ال ف��ي منطقة صافر 

مبحافظة مأرب. 
وفي تصريح لوكالة االنباء اليمنية / س��بأ /  اوضح وزير 
النف��ط إن الطاقة اإلنتاجية للمعمل اجلدي��د تتراوح بني 800 
إلى 1000 ط��ن متري في الي��وم ، حيث س��تحقق االكتفاء 
الذات��ي من م��ادة الغاز املنزل��ي وتغطية احتياجات الس��وق 

املتزايدة من الغاز بطريقة مريحة.
من جهة أخ��رى تفقد وزير النفط واملعادن امس في وادي 
حضرموت س��ير التركيبات اإلنش��ائية في املرحلة األولى 
من مش��روع محطة توليد الكهرباء بالغاز املصاحب بطاقة 
25 ميج��اوات، كما ق��ام بزيارة لوحدة إنتاج الغاز املس��ال 
بش��ركة توتال الفرنس��ية بالقطاع 10 ، وتفقد سير العمل 

في مشروع بناء غرفة املراقبة املركزية للعمليات النفطية بالشركة.

❊ �شنعاء / عبده �شيف �لرعيني :
أش��اد الس��فير اس��تيفن س��يش س��فير الواليات املتحدة 
األمريكية بصنع��اء بدور اليم��ن املتميز في مج��ال مكافحة 

اإلرهاب والعنف والتطرف .
وق��ال: ان اليم��ن اصبحت ش��ريكًا فاعاًل ف��ي املنطقة مع 
الواليات املتح��دة األمريكية في مكافحة اإلرهاب ونش��ر قيم 

السالم ومكافحة العنف .
وأضاف :أن العالقات اليمنية األمريكية تش��هد تطوراً مطردا 

وخصوصًا في مجاالت التعاون األمني والتنموي واالقتصادي.
وأكد الس��فير األمريكي حرص بالده عل��ى تعزيز عالقات 

التعاون االقتصادي واألمني وتطويرها مع اليمن . 
ج��اء ذلك عل��ى هامش زي��ارة  الس��فير األمريك��ي نهاية 
االس��بوع املاضي  إلى منظمة دار السالم االجتماعية ملكافحة 

الثأر والعنف بصنعاء وخالل زيارته

❊ �إب/ حممد �لور�يف :
أك��د األخ/ أحمد عبدالله احلجري محافظ 
محافظ��ة إب أن املجال��س احمللي��ة ف��ي 
مديري��ات احملافظ��ة تتمت��ع حالي��ًا بكامل 
صالحيتها القانونية وعلى مستوى الوحدات 
اإلداري��ة وذلك وفقًا لقانون الس��لطة احمللية 
والئحت��ه الداخلي��ة. ون��وه ب��أن املجالس 
احمللي��ة مبديري��ات احملافظ��ة أصبح��ت 
متارس كافة مهامها الت��ي خول لها القانون 
خاصة وقد اس��تفادت كافة املجالس احمللية 
باملديري��ات م��ن أعم��ال مؤمت��ر الس��لطة 
احمللي��ة الذي انعق��د مؤخراً بنج��اح برعاية 
كرمية من فخامة األخ/ علي عبدالله صالح 
رئيس اجلمهورية .. مشيراً إلى الدور الكبير 
الذي تلعبه املجال��س احمللية في إطار قانون 

الس��لطة احمللية ملا لها م��ن أهمية في ح��ل قضاي��ا املواطنني واالهتم��ام بإعداد 
اخلط��ط واملوازنات على مس��توى املديري��ات باحملافظة خاص��ة وأن محافظة إب 

كانت السباقة في تطبيق قانون السلطة احمللية 

❊ �شنعاء/ متابعات:

تنظ��م وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلمي املؤمتر الس��نوي الثال��ث للتعليم 
العالي حتت ش��عار »حتديات جودة التعليم العالي واالعتم��اد األكادميي في دول 

العالم الثالث« خالل الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2009م. 
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور/ صالح علي باصرة: 
إن املؤمت��ر يهدف إلى تبادل الرؤى والتجارب حول حتدي��ات جودة التعليم العالي 
واالعتماد األكادميي وتأس��يس ثقافة ضمان اجل��ودة واالعتماد األكادميي وبلورة 
آليات لالرتقاء مبستويات مؤسس��ات التعليم العالي في اليمن إلى مستوى حتقيق 

معايير اجلودة واالعتماد األكادميي. 
وأوضح د. باصرة أن احملاور الرئيس��ية للمؤمتر ترك��ز على عدة مجاالت أهمها 
: األس��س النظرية لضمان اجل��ودة ومبررات االهتمام به��ا واإلطالع على جتارب 
عاملية في ضم��ان اجلودة واالعتم��اد األكادميي ومعايير وأس��س ضمان اجلودة 

باإلضافة إلى واقع ضمان اجلودة في اليمن واملنطقة وحتدياته. 
ودع��ا وزير التعلي��م العالي كاف��ة املهتم��ني واملتخصصني في مج��ال االعتماد 
األكادميي وضمان اجل��ودة من داخل اليم��ن وخارجه إلى املش��اركة في املؤمتر 
وتقدمي خبراته��م وأبحاثهم وأوراقهم البحثية ذات الصلة مبحاور املؤمتر، مش��يراً 

إلى أن أخر موعد الستالم ملخصات املشاركة هو 31يوليو 2009م. 
 وبني الدكت��ور باصرة أن ال��وزارة وجهت الدعوة لعدد من املس��ئولني واخلبراء 
في مجال االعتماد األكادميي وضمان اجلودة من دول عربية وأجنبية كالس��عودية 
ومصر، األردن، اإلمارات، الفلبني، ماليزيا، بريطانيا، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت 

موافقة معظم املدعوين للمشاركة في أعمال املؤمتر. 

د. علي األحمدي

عبدالعزيز عبدالغني

محمد هدران

السفير استيفن سيش

أمير العيدروس
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www.14october.com      يوميًا على شبكة اإلنترنت

اهداف الثورة اليمنية
التح��رر م��ن االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات. 
الث��ورة  الب��اد وحراس��ة  بن��اء جي��ش وطن��ي ق��وي لحماي��ة 

ومكتسباتها. 
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا  وثقافيا. 

 إنش��اء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح 
اإلسام  الحنيف. 

 العمل عل��ى تحقيق الوحدة الوطنية في نط��اق الوحدة العربية 
الشاملة. 

 احترام مواثي��ق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمس��ك 
بمب��دأ الحي��اد االيجابي وعدم االنحي��از والعمل على إقرار الس��ام 

العالمي وتدعيم مبدأ  التعايش السلمي بين األمم. 

مجلس النواب يناقش اليوم مشاكل اإلطفاء املتكرر للكهرباء
وزير النفط: اليمن سيكتفي ذاتيا من الغاز املنزلي بحلول 2010م

السللفرياألمريكي بصنعللاء يؤكللد حللرص بللاده على 
تعزيزعاقات التعاون االقتصللادي واألمني مع اليمن

الفيد يف عدن بدأ بعد االستقال واثناء الصراعات والتصفيات ثم اتسع بعد حرب 1994م
املفوضية األوروبية تبدي استعدادها الستمرار التعاون مع اليمن يف مجال الطريان املدني

هدران: الوحدة مصانة بالجماهري والشباب عمادها األمني

محافظ إب: املجالس املحلية تتمتع بكامل صاحياتها القانونية

صنعاء تستضيف مؤتمرا دوليا حول جودة التعليم العالي محافظ شبوة: اعتماد 227 مشروعا للمحافظة هذا العام

❊ بروك�شل/�شباأ:  
بح��ث وزير النق��ل خالد الوزير أم��س مع كبار املس��ؤولني في املفوضي��ة األوربية 
في بروكس��ل مجاالت التعاون ب��ني اليمن واملفوضية وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها، 

خاصة في مجال النقل اجلوي.
وفي اللق��اء جرى تبادل وجه��ات النظر إزاء عالق��ات التعاون ب��ني اليمن واالحتاد 
األوروب��ي في مجال النقل اجلوي واخلطوات الت��ي مت اتخاذها خالل العامني املاضيني 

واملتعلقة بالتعاون املشترك فيما يخص الطيران املدني.
وأكد وزير النقل خالل اللق��اء االهتمام الكبير الذي توليه اليمن للمالحة والس��المة اجلوية 
وما اتخذته من خطوات عملية خالل تلك الفت��رة فيما يتعلق بالصيانة الدورية والدائمة جلميع 
طائ��رات اخلطوط اجلوية اليمنية والتي مت التنس��يق بخصوصها على نحو مس��تمر ودائم مع 
املفوضية األوروبية وه��و مامت تأكيده خالل الزي��ارات التي قامت بها الوف��ود الفنية التابعة 
لهيئة الطي��ران املدني واألرصاد وش��ركة اليمنية خالل ذات الفت��رة واحملادثات التي أجريت 

مع املسؤولني املعنيني بالطيران املدني باالحتاد األوروبي.

السعر 
30 ريااًل
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❊ زجنبار/ متابعات: 
ذك��ر موقع ) أبني ب��رس ( أن محافظة أبني تس��تعد 
من خ��الل جلان متث��ل مختل��ف ش��رائح املجتمع من 
أحزاب ومنظمات مدنية ومش��ايخ ومثقفني وشخصيات 
اجتماعية ووطنية وصيادي��ن ومزارعني لتنظيم تظاهرة 
جماهيرية كبرى مبناسبة ذكرى االنتصار ) 7 يوليو ( . 
وأوضح املوقع أن أبناء أبني س��يؤكدون موقفهم 
املبدئي الثابت في التمس��ك بالوحدة اليمنية، ودور 

أبني السباقة في الدفاع عن الوحدة اليمنية. 

تظاهرة جماهريية 
كربى يف أبني احتفاء 

بل 7 يوليو 

اإلفراج عن اللطلفل خالد 
الجال بعللد 45 يومًا من 

اختطافه

مؤتمر دولي عن تكنولوجيا املعلومات بصنعاء نهاية العام الجاري
❊ �شنعاء / �شباأ : 

 تس��تضيف العاصمة صنعاء في 
ديس��مبر الق��ادم اعم��ال »ال��دورة 
العاش��رة للمؤمت��ر العرب��ي الدولي 
املعلوم��ات« تنظم��ه  لتكنولوجي��ا 
جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا حتت 

اطار احتاد اجلامعات العربية.

ويهدف املؤمتر إل��ى الوقوف على 
آخر مس��تجدات التقنية ف��ي العالم 
وس��بل تطوير العملية التعليمية في 
جامعات االحتاد لتتماشى والتطوارت 
الهائل��ة ف��ي صناع��ة األلكترونيات 

ونظم املعلومات.
وق��ال منس��ق املؤمت��ر الدكت��ور 

عمار الزه��اري لوكالة األنباء اليمنية 
س��بأ »ان املؤمت��ر س��يعقد خ��الل 
الفترة )15 - 17 ديسمبر 2009م(، 
مبشاركة اس��اتذة جامعيني وخبراء 
ف��ي تقني��ة املعلومات م��ن جامعات 

عربية وعاملية، 

❊ ماأرب/ حممد �جلد��شي :
أسفرت الوس��اطة القبلية واملس��اعي احلميدة التي قام بها الش��يخ ناصر أحمد العجي 
وكي��ل محافظة مأرب املس��اعد والش��يخ عبدالواحد القبل��ي منران رئيس ف��رع املؤمتر 
الش��عبي العام باحملافظة عن اإلفراج ع��ن الطفل املختطف خال��د عبداالله ناصر اجلالل 
البالغ من العمر عش��ر سنوات والذي مت اختطافه من قبل ضيف الله ناصر شعفة وآخرين 

من مذبح بالعاصمة صنعاء قبل 45 يومًا بسبب خالف على أرض بني شعفة واجلالل.
هذا وقد جنحت الوس��اطة القبلية للعج��ي ومنران في اإلفراج ع��ن الطفل خالد اجلالل 
أم��س اجلمعة لتنته��ي معاناة الطفل اجل��الل الذي واجه ف��ي بداية عمر الزه��ور عملية 
اختطاف الذنب له فيها س��وى أنه من آل اجلالل لينتهي بذلك فصل مؤلم على يد وساطة 

اخلير والسالم لألخوين العزيزين العجي ومنران. 
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الفجر  4:20

العصر  3:30

الشروق  5:38

المغرب  6:30

الظهر  12:06

العشاء  7:39

مواقيت 
الصالة:

حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن

العميد ركن يحيى محمد عبدالله صالح في حوار صحفي صريح: التقى الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة في محافظة أبني

❊ �شنعاء/ 14 �أكتوبر: 
يواص��ل مجل��س الن��واب أعمال��ه 
اليوم الس��بت برئاسة االخ يحيى علي 
الراعي ، رئي��س املجلس ، حيث يقف 
أمام عدد من القضاي��ا واملوضوعات 
ومنه��ا مش��اكل اإلطف��اء املتك��رر 
للكهرب��اء، وذل��ك بحض��ور اجلانب 

احلكومي املختص.   
وكان مجل��س الن��واب ق��د أق��ر 
ف��ي جلس��ته الت��ي عقده��ا األربعاء 
املنصرم  مش��روع قانون الس��ياحة 
البدي��ل للقان��ون رق��م 40 لس��نة 
1999م ، كم��ا اس��تمع املجلس وفي 
إطار ممارس��ته ملهام��ه الرقابية على 
نش��اط وأداء الهيئ��ة التنفيذي��ة إلى 
إجاب��ات وتوضيحات عدد من الوزراء 
وذل��ك ردا عل��ى أس��ئلة مقدمة من 
املجل��س تتعل��ق مبس��ائل تقع حتت 

نطاق اختصاص كل منهم.

جنود بريطانيون يسيطرون على معابر حلركة طالبان

البحريللة اليمنيللة تحبللط محاولللة قراصنة 
صوماليني لخطف ناقلتي نفط يمنيتني

اليوم ..  بدء عملية تصحيح امتحانات 
الشهادتني األساسية والثانوية

❊ باب �ملندب/ متابعات:
أحبطت الق��وات البحري��ة اليمنية 
عملي��ة قرصن��ة بحري��ة لقراصن��ة 
صوماليني عل��ى ناقلتي نفط مينيتني 
مس��اء أمس األول في املياه اإلقليمية 
اليمني��ة القريب��ة م��ن منطق��ة باب 

املندب.
وقال الل��واء الركن بح��ري عويس 
عبد الل��ه علي مج��ور قائ��د القوات 
البحري��ة والدف��اع الس��احلي:  إن 
الق��وات البحري��ة اليمني��ة ليلة أمس 
األول الحظت اقت��راب قاربني تابعني 
لقراصن��ة صومالي��ني ف��ي املي��اه 
اإلقليمية اليمنية في  محاولة اختطاف 
ناقلت��ي النفط اليمنيت��ني األمر الذي 
اس��تدعى عل��ى الف��ور اعتراضه��ا 
املباشر من قبل  أحد الزوارق البحرية 
التابع��ة للق��وات البحري��ة اليمني��ة 

❊ �شنعاء / �شباأ : 
قال نائب وزي��ر التربي��ة والتعليم 
رئي��س اللجن��ة العلي��ا لالمتحانات 
الدكت��ور عبدالله احلام��دي ان جلان 
التصحيح س��تبدأ من اليوم الس��بت 
عملية تصحيح امتحانات الشهادتني 
االساس��ية والثانوي��ة ف��ي عم��وم 

محافظات اجلمهورية .
واش��ار احلام��دي لوكال��ة االنباء 
اليمنية)سبأ( إلى ان جلنة االمتحانات 
العلي��ا اس��تدعت كاف��ة املوجه��ني 
الذي��ن مت اختياره��م  واملدرس��ني 
لعملي��ة التصحي��ح التي س��تتم في 
خمس��ة مراكز تصحيح هي االمانة، 

عدن، إب، تعز، حضرموت.
وأك��د ان وزارة التربي��ة والتعلي��م 
حريصة على اعالن نتائج االمتحانات

القوات البريطانية توسع نطاق عملياتها في أفغانستان

مئات الجنود الربيطانيني يسيطرون على معابر رئيسية يف معقل لحركة طالبان

انضم نادي مانشستر 
يونايت��د اإلجنليزي إلى 
سباق األندية الراغبة في 
احلصول عل��ى خدمات 
املهاجم البرازيلي لويس 
فابيان��و ه��داف فري��ق 

إشبيلية األسباني.

أغلقت الس��لطات األميركية سبعة 
بنوك أخ��رى، تضررت بش��دة في 
أعق��اب األزم��ة املالي��ة العاملية، ما 
يرفع إجمالي عدد البنوك األميركية 
التي أغلقت أبوابها العام اجلاري إلى 
52 بن��كا. والبنوك الت��ي أغلقت هي 
ستة بنوك إقليمية في والية إلينوي، 

وآخر في تكس��اس، وفق��ا ملا أعلنته املؤسس��ة االحتادية لضم��ان الودائع، 
14<<املسؤولة عن تنظيم قطاع املصارف. >>11

مانشسرت يونايتد ينضم إىل سباق التفاوض مع املهاجم الربازيلي لويس فابيانو )52( بنكا أمريكيا أغلقت أبوابها
هناك مخاوف عديدة معروفة وغير معروفة نعاني منها 
خالل حياتنا، وبالرغم م��ن أن بعضها مير دون أعراض 
طارئ��ة ، وبعضنا ق��د يعاني من أع��راض أكثر وضوحا 
تتمث��ل في االحم��رار الش��ديد للوجه خصوص��ا منطقة 
اخلدين، حيث يتوهجان بلون احمر قان مع سريان موجة 
من الدفء املزعج سببها تسارع الدورة الدموية بال شك. 
وتعرف هذه احلالة باس��م االحمرار املفرط للخدود، أو ما 
يع��رف مبتالزمة “ اخلجل املفرط”، وه��ي حالة مرضية 

10<<أصعب من حالة اخلجل الطبيعي التي تصيب اجلميع أحيانا.  

ملتلازملة الخلجلل امللفلرط

اليوم .. رئيس مجلس الشورى يفتتح الندوة الخاصة بتجربة )دماج(

❊ عدن/ 14 �أكتوبر:
دع��ا األخ العميد رك��ن يحيى محمد عبدالل��ه صالح رئي��س أركان قوات األمن 
املركزي الذين اس��تولوا على أراض أو بس��طوا عليها بطريقة غير ش��رعية وغير 
قانونية إلى التن��ازل عنها وتس��ليمها للدولة حتى ال يضيعوا وطن��ا مقابل قطعة 
أرض، مش��يرا إلى أن مش��كلة األراضي في عدن بدأت بعد االس��تقالل.. حيث 
خرج املس��تعمر وجاء آخرون ملمارس��ة الفيد على مخلفاته ث��م حصلت صراعات 
وتصفي��ات كان كل واح��د فيها يأخذ حق اآلخ��ر وميارس الفيد عل��ى مخلفاته.. 
وبع��د ح��رب 1994م .. كان عدد املنتصري��ن أكثر كما أنهم كان��وا متخصصني 

في أعمال الفيد.
جاء ذلك في حوار صحفي صريح أجرته الزميلة صحيفة “الوسط” مع العميد 
ركن يحيى محمد عبدالله صالح رئيس أركان ق��وات األمن املركزي.. أبدى فيه 
اس��تغرابه من أن أصحاب القرار يش��كون مع أن مس��ؤولياتهم حتتم عليهم أن 

يحددوا مكان الوجع ثم يعاجلوه.
وتساءل قائال : إذا كان أصحاب القرار يشكون فماذا يبقى للمواطن ورجل الشارع!، 
مشيرا إلى أن املش��تقات النفطية يتم تهريبها بطريقة رسمية وعلى الناس أن تسأل 

وزارة النفط من هم املهربون؟ وكيف يتم تهريب املشتقات النفطية؟

برملانيون يجللددون املطالبة بتشللريع 
قانوني يجللرم املسللاس بثوابت الوطن

❊ �شنعاء / متابعات :
ج��دد البرملان��ي ومق��رر جلن��ة الش��ؤون 
الدس��تورية في مجلس النواب س��نان العجي 
املطالب��ة بتش��ريع قانون��ي يجرم املس��اس 
بالثوابت الوطنية ،مؤكداً انه س��بق أن طالب 
بقان��ون يج��رم املس��اس بالثواب��ت الوطنية 
وي��ردع كل من تس��ول ل��ه نفس��ه التمادي 
والتج��رؤ على ه��ذه الثوابت التي تع��د روحًا 
لكل وطني ويج��ب احلفاظ عليها ومحاس��بة 

املسيئني لها أيًا كانوا. 
وفيما أش��ار العجي إلى أن االختالف فيما 
دون الثواب��ت حق للجميع ،عب��ر عن أمله في 

أن يناقش موضوع التشريع القانوني املجرم 
للمس��اس بالثوابت الوطنية: » وإن ش��اء الله 
س��نناقش هذا الطرح لنخ��رج بقانون يحافظ 

على ثوابتنا الوطنية«. 
ويأتي جتدي��د البرملان��ي العج��ي املطالبة 
بتش��ريع يجرم املس��اس بالثواب��ت الوطنية 
حسب ما أورده موقع ) املؤمتر نت ( ، متزامنًا 
م��ع تزايد الدعوات من قبل القوى السياس��ية 
واملنظم��ات املدني��ة ف��ي اليم��ن للحكوم��ة 
والبرمل��ان بس��ن قان��ون للثواب��ت الوطني��ة 
يجرم كل األفعال واألقوال التي متس الوحدة 

الوطنية .

خالد الوزير

العميد/ يحيى محمد عبدالله

أحمد احلجري

متتع بالبوفيه �ليومي مع �للحوم 

�لطازجة يف مطعم �لفندق
 Mercure Aden Hotel

Tel. +967 2 238666 , Fax + 967 2 238660
Email:mercureaden@accoryemen.com

فــــــندق مـيـركيـــور عـــــــدن
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Email: 14october@14october.com2

مدير التحرير

جنيب  مقبل
n.moqbil@gmail.com

muradmor@yahoo.com

      نائبا مدير التحرير

عبدالروؤوف هزاع

حممود ثابت �صالح

مدير الإخراج الفني

من�صور عبداخلالق عبدالرب
نائبا مدير الإخراج الفني

اأحمـد حممـد ثابـت
مـراد مـحـمد �صعيـد

14اأكتوبر -املعال - عدن اجلمهورية اليمنية:
هواتف:  240085-247558-241332-247297

فاك�ص : 240550-247559       - �ص.ب:5487
                                                 Adv@14october.com : الإعالنات : 248050  - الربيد الألكرتوين

املبيعات التجارية: 241186         - العالقات العامة: 243029
�صنعاء  - تلفون: 230039    - فاك�ص:226314   -حلج:503729  منطقة ذمار: 420888   - مكتب تعز: 279282 - احلديدة: 

212049 - املكال: 05300666

ملحق  م�صاعل -247558

�صكرتريا  التحرير

حممود غالم ح�صن

نبيل عـلي اأنعـم  الربيد االليكرتوين  :   

14october@14october.com

ت�صدر عن موؤ�ص�صة 

)14اأكتوبر(

لل�صحافة  والطباعة  والن�صر

املعال - عدن

كما تلقى فخام��ة االخ الرئيس علي عبدالله صال��ح رئيس اجلمهورية أمس 
برقية عزاء ومواس��اة من ولي العهد نائب القائد األعلى مبملكة البحرين سمو 
الش��يخ س��لمان بن حمد آل خليفة في ضحايا حادث حتط��م الطائرة اليمنية 

قبالة سواحل جزر القمر.

تتمات الصفحة األولى.. تتمات الصفحة األولى.. تتمات الصفحة األولى.. تتمات الصفحة األولى.. تتمات الصفحة األولى.. 

أخبار وتتمات السبت  4 يوليو 2009 م - العدد )14519( السنة الحادية و األربعون

في تقرير لمؤسستي أوام اليمنية وإيبرت األلمانية  رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد عبداهلل علي ياسر 

وزير النقل يقدم تعازي اليمن للحكومة الفرنسية 
في ضحايا حادثة سقوط الطائرة اليمنية

تدني مستويات مشاركة املرأة يف املجاالت الثقافية واإلبداعية واإلعالمية
الدعوة إلى االبتعاد عن الموسمية في التعامل مع المبدعات

بينهم 66 راكبًا..

السفيراالمريكي بصنعاء..
االمريكي  السفير  استمع 
املهام  ال��ى ش��رح مفصل عن 
االنشطة  ومختلف  امليدانية 
املنظمة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
والهادفة الى نشر ثقافة السالم 
ومكافحة  اليمني  املجتمع  في 
رئيس  قبل  من  والثأر   العنف 
املروني  الرحمن  عبد  املنظمة 
وأعضاء املنظمة  وأبدى السفير 
مبا  الكبير  اعجابه  األمريكي 
تقوم به املنظمة من أداء نوعي 
والعنف  التطرف  مكافحة  في 
السالم  ثقافة  ونشر  وال��ث��أر 
املجتمع  أوس��اط  بني  واحملبة 
بإنها  املنظمة  ووصف  اليمني 
متثل النموذج االفضل من بني 
على  املدني  املجتمع  منظمات 

مستوى املنطقة.

التقى الهيئة الوطنية..
وأوض��ح األخ/ ه��دران أن 
عمل  ه��و  الهيئة  ف��ي  العمل 
الدفاع  وه��و  وعظيم  طوعي 
من  ناضل  منجز  أسمى  عن 
أجله األجداد واآلباء وحتقق في 
ال� )22( من مايو بقيادة ربان 
اليمن وباني حضارته األخ/ 
رئيس  صالح  عبدالله  علي 
اجلمهورية، مؤكداً أن الوحدة 
ينبغي  تاريخي  منجز  اليمنية 

احلفاظ عليه بحدقات عيوننا.
الهيئة  وأش��ار إلى أن على 
عملها  توسع  أن  الوطنية 
ومديرية  ح��ارة  كل  ليشمل 
من  باحملافظة  وقرية  وعزلة 
ثقافة  نبذ  إلى  الدعوة  خالل 
احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة والعمل 
الروابط  وتقوية  تعزيز  على 
الطمأنينة  ونشر  االجتماعية 
املواطنني..  بني  واالستقرار 
داعيًا الهيئة إلى عقد اجتماع 
برئاسة  الغد  صباح  موسع 
امليسري  أحمد  املهندس/ 
م��ح��اف��ظ احمل��اف��ظ��ة وال���ذي 
سيتم فيه مناقشة العديد من 

املهام.
الهيئة  ثمنت  جانبها  م��ن 
الوحدة  عن  للدفاع  الوطنية 
هذه الوقفة من قبل وكيل أول 
النجاح  له  متمنية  احملافظة 

في مهامه الوطنية.
على الصعيد ذاته قال األخ/ 
محمد عبدالله صمغة مسؤول 
للهيئة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
على  اإلق��ب��ال  إن  باحملافظة 
الهيئة  صفوف  في  االنخراط 

الوحدة  عن  للدفاع  الوطنية 
قبل  م��ن  ع��ادي  وغير  كبير 
جميع شرائح املجتمع في أبني 
احملافظة  ه��ذه  أبناء  ويكفي 
بوابة  أنها  واالع��ت��زاز  الفخر 
النصر الوحدوي وقدمت كوكبة 
من الشهداء للدفاع عن ثورتي 
سبتمبر وأكتوبر وكذا الدفاع 
وأنهم مستعدون  الوحدة  عن 
للدفاع عن هذا املنجز العظيم 

الذي حلم به اآلباء واألجداد.

القوات البريطانية توسع..
بريطاني  جندي   800 وب��دأ 
اخرون في التقدم شماال صوب 
الصناعية  امل��دي��ن��ة  ك��رش��ك 
يوم  اقليم هلمند  الرئيسية في 

اجلمعة.
في  البريطاني  اجليش  وقال 
املعابر  على  »السيطرة  بيان 
ستتيح اآلن للقوات البريطانية 
بني  املتمردين  حتركات  منع 
هلمند  في  الكبيرتني  املدينتني 
كرشك ولشكركاه وستؤدي في 
النهاية الى حتسني االمن وحرية 

احلركة للسكان احملليني.«
من  واس��ع��ة  مناطق  وظلت 
سيطرة  ع��ن  بعيدة  هلمند 
وينتج  عدة.  لسنوات  احلكومة 
االقليم أكثر من نصف محصول 
ميثل  ال��ذي  االفغاني  االفيون 
انتاج  اجمالي  من  باملئة   90
وجتارة  العالم.  في  املهيرويني 
االفيون مصدر رئيسي لتمويل 

حركة طالبان.
ووردت تقارير عن اشتباكات 
متفرقة يوم أمس اجلمعة بينما 
اجتاح مشاة البحرية االمريكية 
بالطوب  املبنية  والقرى  امل��دن 
اللنب في وادي نهر هلمند وهو 
القنب  سهل هاللي من حقول 

والقمح تقطعه القنوات.
حول  املعارك  أغلب  ودارت 
قال  حيث  كرمسير  مدينة 
الدولية  القوات  باسم  متحدث 
في أفغانستان ان اشتباكا وقع 
بني مشاة البحرية واملتمردين. 
ترد معلومات عن خسائر  ولم 

بشرية لدى اجلانبني.
ان  بيان  ف��ي  اجليش  وق��ال 
البحرية  م��ش��اة  م��ن  جنديا 
االمريكية قتل وأصيب آخرون 
يوم اخلميس كما أصيب رجل 
عندما  ب��ال��رص��اص  أفغاني 
جتاهل أكثر من مرة حتذيرات 
بالتوقف لدى اقترابه من مشاة 

البحرية في كرمسير.

بيل  الكابنت  املتحدث  وق��ال 
في  »مستشارين  ان  بلتييه 
م��ج��ال االس��ت��ق��رار امل��دن��ي« 
صحبوا جنود مشاة البحرية في 
مكان آخر في اقليم هلمند حيث 

التقوا بقادة املجتمع احمللي.
وقال »الهدف من هذا هو بدء 
التطهير  عملية  من  االنتقال 
ستبقى  االحتفاظ.  مرحلة  الى 
قواتنا من مشاة البحرية هناك 

وستواصل حتقيق االمن.«
معظم  ان  بلتييه  وق���ال 
القوات  قابلتها  التي  املقاومة 
االمريكية حتى اآلن كانت من 
مجموعات تتكون من اثنني أو 

ثالثة من املتمردين.

املفوضية األوروبية تبدي..
مسؤولي  ك��ب��ار  وأب����دى 
تفهمهم  األوروبية  املفوضية 
واإلج���راءات  اخلطوات  لتلك 
التي اتخذتها اليمن، مؤكدين 
والتنسيق  التعاون  استمرار 

القائم بني اجلانبني.
اللقاء  ومت االت��ف��اق خ��الل 
ع��ل��ى امل��زي��د م��ن خ��ط��وات 
التعاون املستقبلية بني وزارة 
واملؤسسات  اليمن  في  النقل 
في  املدني  بالطيران  املعنية 

املفوضية األوروبية.
النقل دعوة  وزير  كما وجه 
املفوضية  رئ��ي��س  ل��ن��ائ��ب 
املختص  املفوض  األوروب��ي��ة 
بسياسة النقل انتونيو جتاني، 
وفد  اليمن على رأس  لزيارة 
من املفوضية لتعزيز التعاون 
القائم بني اجلانبني في مجال 
الطيران املدني واالطالع على 

مامت اجنازه بهذا اخلصوص.
اليمني  السفير  اللقاء  حضر 
لدى االحتاد األوروبي وبلجيكا 
عبد الوهاب الشوكاني ورئيس 
الهيئة العامة لإلستثمار صالح 
رئيس  ومستشار  العطار 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 

اليمنية امني احليمي.

محافظ إب: املجالس..
على مستوى املديريات بكافة 

صالحياتها القانونية. 
األخ  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
مديريات  من  لعدد  احملافظ 
األسبوع  خ��الل  إب  محافظة 
بأعضاء  ول��ق��ائ��ه  امل��اض��ي 
باملديريات  احمللية  املجالس 
وع��اص��م��ة احمل��اف��ظ��ة وذل��ك 
لالطالع على املشاريع اخلدمية 

اجلاري  العام  والتنموية خالل 
2009م في مديريات محافظة 

إب.
البحرية اليمنية حتبط.. 

وم���داه���م���ة ال��ق��راص��ن��ة 
من  معهم  املباشر  واالشتباك 
خالل إطالق النار الكثيف على 

قاربي القراصنة الصوماليني.
وأض��اف: أن رج��ال القوات 
مبتابعة  قامت  اليمنية  البحرية 
أحبطت  أن  بعد  القراصنة 
ناقلتي  اختطاف  محاولتهم 
ب��إط��الق  اليمنيتني  ال��ن��ف��ط 
عليهم  الكثيفة  النارية  األعيرة 
إلجبارهم على تسليم أنفسهم 
و القبض عليهم إال أنهم متكنوا 
من الفرار، منوهًا إلى أن القوات 
البحرية اليمنية حاليًا مستمرة 
في  التمشيط  عملية  ف��ي 
إلحباط  اليمنية  البحرية  املياه 
للقراصنة  أخ��رى  محاولة  أي 

الصوماليني.   

اليوم ..  بدء عملية..
 االساسية والثانوية في وقتها 
اغسطس  شهر  نهاية  احمل��دد 

من دون تأخير .
التربية  وزي��ر  نائب  وش��دد 
والتعليم على ضرورة محاسبة 
والتي  باالمتحانات  مخل  كل 
وصلت حتى اآلن إلى الف و 37 
مخالفات   803 منها  مخالفة، 
و234  الثانوية،  الشهادة  في 
مخالفة في الشهادة االساسية 
التي انهت االمتحانات االربعاء 
طالب  ينهي  فيما  امل��اض��ي، 
امتحاناتهم  العامة  الثانوية 

الثالثاء القادم .
ووجه احلامدي مكتب التربية 
حجة  مبحافظة  والتعليم 
الثورة  مركز  رئيس  باستبدال 
احمل��اب��ش��ة م���ع امل��الح��ظ��ني 
وامل��راق��ب��ني واح��ال��ت��ه��م ال��ى 
بالعملية  الخاللهم  التحقيق 

االمتحانية في املركز .

تظاهرة جماهيرية كبرى..
تشارك  أن  املصدر  وتوقع 
وق��رى  م��دي��ري��ات  مختلف 
املسيرة  ه��ذه  ف��ي  احملافظة 
اجلماهيرية الكبرى التي سوف 
تغطيها إعالميًا عدد من القنوات 

الفضائية احمللية والعربية.

مؤمتر دولي عن..
كليات  جمعية  من  ورع��اي��ة 

باحتاد  واملعلومات  احلاسبات 
اجلامعات العربية، بصنعاء«

وأضاف »ان املؤمتر سيناقش 
في  علمية  وأوراق����ًا  أبحاثًا 
احلاسوب،  شبكات  مجاالت: 
معاجلة  االصطناعي،  الذكاء 
هندسة  الطبيعية،  اللغات 
املعلومات،  نظم  البرمجيات، 
معاجلة اإلشارات واالتصاالت، 
األلكترونية،  والتجارة  التعليم 
في  احل��اس��وب  وتطبيقات 

الصناعة، ومجاالت اخرى«.
وذك��ر ال��زه��اري أن جامعة 
هذه  بتنظيم  ف���ازت  العلوم 
ال���دورة م��ن امل��ؤمت��ر م��ن بني 
تقدمت  عربية  جامعة   12
مبينا  استضافته..  بطلبات 
جلنة  عليه  تشرف  املؤمتر  أن 
19 عضواً وله جلنة  دائمة من 
من  عضواً   195 تضم  حتكيم 
اخلبرة واالختصاص في  ذوي 
وتكنولوجيا  احلاسوب  مجال 
عربية  جامعات  من  املعلومات 

و امريكية وبريطانية .

صنعاء تستضيف مؤمتر..
ولفت الوزي��ر: إلى أن املؤمتر 
يأت��ي بالتزام��ن م��ع األعمال 
واإلجراءات التي نفذتها الوزارة 
في مجال االعتم��اد األكادميي 
وضمان اجلودة وف��ي مقدمتها 
التنظيمي��ة  الالئح��ة  إع��داد 
ملجل��س االعتم��اد األكادمي��ي 
وضم��ان اجل��ودة ف��ي التعليم 
العالي وص��دور ق��رار مجلس 
الوزارة باملوافق��ة على الالئحة 
وإنش��اء املجلس باإلضافة إلى 
تأسيس مراكز ودوائر االعتماد 
األكادميي وضم��ان اجلودة في 
اجلامع��ات احلكومي��ة وتنفي��ذ 
مجموع��ة م��ن ورش العم��ل 
والبرام��ج التدريبي��ة ف��ي هذا 

املجال.

محافظ شبوة.. 
من عشر شركات تقوم بأعمال 
املس��ح وان املؤش��رات إيجابية 
وان املسوحات حتى اآلن أكدت 
وج��ود كميات كبيرة م��ن الغاز 
وخاصة في القطاع��ات التابعة 
لش��ركة أوكس��يدينتال الت��ي 
وجدت الغاز في مناطق امتيازها 
أكثر من النفط،، مشيراً إلى أن 
هذه الش��ركة قادرة على توفير 
االستثمارات الالزمة الستغالل 
الطرف��ني احلكوم��ة  الغ��از ل 
متمني��ا  والش��ركة  اليمني��ة 

أن تتوص��ل الش��ركة ووزارة 
النف��ط إل��ى اتفاقي��ات حتف��ظ 
لليمن مصاحله��ا إلى أقصى ما 
ميك��ن وتقبله��ا الش��ركة  وعن 
وضع اآلث��ار واملواق��ع األثرية 
املكتش��فة م��ن قبل الش��ركات 
النفطي��ة ق��ال انه مت التنس��يق 
ب��ني الش��ركات النفطية ومكتب 
وأجري��ت  باحملافظ��ة  اآلث��ار 
مس��وحات ودراس��ات وثق��ت 
املواقع األثرية لتجنب املس��اس 
بها وان الشركات االستكشافية 
حتترم اآلث��ار واملواق��ع األثرية 
وإنه��ا س��اهمت ف��ي إب��راز 
املواقع واآلث��ار التي وجدت وان 
البعض منه��ا مثل ش��ركة ليم 
للغ��از اليمن��ي املس��ال أقامت 
معرضًاتعريفي باملواقع األثرية 
التي اكتش��فت أثناءاملسح وأنه 
التوجد أي مش��كلة م��ن جانب 
ش��ركات النفط والغ��از في هذا 
املج��ال وأنه��ا عامل مس��اعد 
على الكش��ف واحلفاظ على هذه 

املواقع .
وحول جهود الس��لطة احمللية 
باحملافظ��ة في معاجل��ة قضية 
الثائر قال األحم��دي: مهما بلغ 
حجم أملس��اهمة في ح��ل هذه 
املش��كلة إال أن��ه يظ��ل محدود 
ومع��رض للخ��رق مال��م يوجد 
حل جذري ش��امل تشارك في 
معاجلت��ه الدول��ة وكل منظمات 
املجتم��ع املدن��ي ألنه��ا قضية 

معقدة.
وأشار إلى انه يجب أن نستند 
في حل هذه القضية إلى أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية في تنفيذ 
حكم القصاص الش��رعي بحق 
كل قاتل والتعام��ل مع اجلرمية 
كجرمية فردي��ة يعاقب مرتكبها 
مبف��رده دون غيره م��ن أفراد 
قبيلت��ة كم��ا اعتب��ر األحمدي 
معاجل��ة ه��ذه القضي��ة مهمة 
رئيسية أمام رجال الدين والدعاة 
الصادق��ني و كل م��ن يهمه أمر 
املس��لمني من جمعيات وأحزاب 
وأف��راد أن يوجه��وا اهتمامهم 
له��ذه القضي��ة إذا كان��وا فعاًل 
يعمل��ون لوج��ه الل��ه ولي��س 
ألجندة أخرى بالتوعية والدعوة 
إلى حق��ن دماء املس��لمني ونبذ 
العصبي��ة واالحتكام للش��ريعة 
وتوضيح إثم مناصرة القاتل أو 
التستر عليه حتت تأثير العصبية 
القبلي��ة ومناصرة ش��ريعة الله 
بداًل من أن ينش��غلوا باجلزئيات 

الصغيرة.  

❊ �صنعاء/�صباأ:

 بع��ث فخام��ة االخ الرئي��س 
عل��ي عبدالل��ه صال��ح رئيس 
اجلمهورية برقية عزاء ومواساة 
الى اس��رة الفقي��د عبدالله علي 

ياسر.
جاء فيها :

االخ/محس��ن عل��ي ياس��ر 
واخوان��ه وكافة افراد اس��رته 
احملترمون ببالغ احلزن وعميق 
األس��ى تلقيت نبأ وفاة املغفور 
له ب��إذن الل��ه اخيك��م عبدالله 
علي ياس��ر ،الذي وافت��ه املنية 

بعد حي��اة حافل��ة بالعطاء من 
اجل خدمة الوطن ووحدته.

وق��د كان رحم��ه الل��ه م��ن 
الش��خصيات االجتماعي��ة التي 
اس��همت بدور فاعل في خدمة 

قضايا املجتمع.
اننا اذ نشاطركم احزانكم في 
هذا املصاب األليم ،نس��أل الله 
العل��ي القدير ان يتغم��د الفقيد 
بواس��ع رحمته ويسكنه فسيح 
جنات��ه ويلهمك��م اهل��ه وذويه 

الصبر والسلوان.
“انا لله وانا اليه راجعون”. 

❊ �صنعاء/�صباأ:

 أدى جم��وع املصل��ني ف��ي 
عم��وم اجلوام��ع باحملافظ��ات 
ش��عائر صالة االستسقاء عقب 
ص��الة اجلمع��ة اقتداًء بس��نة 
املصطف��ى صل��ى الل��ه علي��ه 
وس��لم وتلبي��ة للدع��وة الت��ي 
وجهه��ا فخام��ة األخ الرئي��س 
عل��ي عبدالل��ه صال��ح رئيس 

اجلمهورية مساء أمس األول. 
وقد دعا خطباء املس��اجد في 
عم��وم محافظ��ات اجلمهورية 
أم��س ف��ي خطبت��ي اجلمع��ة 
املس��لمني الى الرجوع الى الله 
تعالى والعودة إليه في الس��راء 
والض��راء والش��دة والرخ��اء 
انطالقا من قول��ه تعالى »وقال 
ربكم ادعوني اس��تجب لكم إن 
الذين يس��تكبرون عن عبادتي 

سيدخلون جهنم داخرين « . 
وق��ال اخلطب��اء إن الذن��وب 
واملعاص��ي س��بب أساس��ي 
ف��ي القح��ط وحب��س املط��ر، 
مستدلني على ذلك بحديث عبد 
الله بن عم��رو رضي الله عنهما 
أنه قال: أقبل علينا رسول الله 
صلى الل��ه عليه وس��لم فقال: 
ي��ا معش��ر املهاجري��ن خمس 
إذا ابتليت��م بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن، لم تظهر الفاحش��ة 
في قوم ق��طُّ حتى يعلنوا بها إالَّ 
فش��ا فيهم الطاعوُن واألوجاع 
التي لم تكن في أسالفهم، ولم 
ينقص��وا املكي��ال واملي��زان إال 
ُأخذوا بالسنني وش��دة املؤونة 
وجور الس��لطان عليه��م، ولم 
مينعوا زكاة أمواله��م إال منعوا 
القطر من السماء، ولوال البهائم 
لم ميط��روا، ول��م ينقضوا عهد 
الل��ه وعهد رس��وله إال س��ّلط 
الل��ه عليه��م عدوا م��ن غيرهم 
فأخ��ذوا بعض ما ف��ي أيديهم 
، وما لم حتك��م أئمتهم بكتاب 
الله ويتخيروا مم��ا أنزل الله إال 

جعل الله بأسهم بينهم .
وأكدوا أن ارت��كاب الفواحش 
واآلثام ومعصية اجلب��ار ُتزيل 
النع��م وحت��ل النق��م وترف��ع 
البركة وتنزع الرحمة في قلوب 
العباد قال تعالى » ذلك بأن الله 
لم يُك مغيرا نعم��ة أنعمها على 
قوٍم حتى يغيروا ما بأنفسهم « 
.. مؤكدين أن املس��لمني اليوم 
بحاج��ٍة ماس��ٍة الى التمس��ك 
بكتاب الله وس��نة الرسول عليه 
الص��الة والس��الم والبعد عن 
املعاصي والفج��ور التي أوقعت 
أمتنا في البالياء واملصائب كما 
جاء في قول علي بن ابي طالب 
كرم الله وجهه م��ا نزل بالء اال 

بذنب وال يكشف إال بتوبة « . 
وح��ث اخلطباء عل��ى التعاون 
والرحمة عم��ال بقول املصطفى 
صل��ى الل��ه علي��ه وس��لم » 
مث��ل املؤمن��ني ف��ى تواده��م 
وتراحمه��م وتعاطفه��م مث��ل 
اجلس��د إذا اش��تكى منه عضو 
تداعى له س��ائر اجلسد باحلمى 

والسهر «.
وأكدواً على ضرورة مساعدة 
احملتاج��ني واملس��اكني وإطعام 
الطعام وبذل املع��روف باعتبار 
ذل��ك م��ن القرب��ات ال��ى الله 
تعال��ى، وإنه بات م��ن الواجب 
على كل مس��لم إذا فاض عنده 
شيء من الطعام أو الشراب أن 
يعطي��ه حملت��اج حتقيق��ا لقول 
رس��ول الل��ه » م��ن كان عنده 
فضل م��ن زاد فليع��د به على 

من ال زاد له« .
س��ائلني املولى تبارك وتعالى 
أن مي��ن عل��ى اليم��ن بأكمله 
بالغيث الهنيء املدرار الش��امل 
جلميع النواح��ي واألقطار وأن 
يجعله غيث��ا نافعا غي��ر ضار، 
وأن يرحم به املش��ايخ الركع، 
واألطف��ال الرض��ع، والبهائم 

الرتع إنه سميع مجيب. 

❊ باري�ص / �صباأ :

 ق��ًدم وزي��ر النق��ل خالد الوزي��ر خالل لق��اءه أمس ف��ي باريس 
املستشار السياس��ي واالقتصادي للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 

السيد كلود جيان تعازي احلكومة اليمنية في ضحايا حادثة سقوط 
طائرة اخلطوط اجلوية اليمنية من حملة اجلنسية الفرنسية .

وأش��ار الوزير الى التنس��يق احلالي واجلهود بني اجلهات املعنية في 
البلدين ملعرفة مالبس��ات حادث س��قوط الطائرة اليمنية قبالة سواحل 

جزر القمر.
من جهة أخ��رى بحث وزير النقل خالد الوزي��ر أمس مع رئيس هيئة 
الطي��ران املدن��ي الفرنس��ي وكب��ار مس��ؤولي وزارة الدولة لش��ؤون 
النقل الفرنس��ية التعاون القائم لكشف مالبس��ات حادثة حتطم طائرة 

اخلطوط اجلوية اليمنية.
حضر اللقاء س��فير اليمن في باريس خالد اس��ماعيل األكوع ورئيس 
الهيئ��ة العامة لالس��تثمار ص��الح العطار ومستش��ار رئيس اخلطوط 

اجلوية اليمنية أمني احليمي .

❊ �صنعاء / �صباأ :

واإلبداعية  الثقافية  املؤسسات  حقوقي  تقرير  طالب 
توسيع  بضرورة  املعنية  واجلهات  الثقافة  ووزارة 
مشاركة املرأة في الشأن الثقافي واإلعالمي وإعطائها 
فرصا ومساحات أوسع لتمكينها من الوصول إلى مراكز 
صنع القرار في عدد من املؤسسات الثقافية واإلعالمية 
اليمنية إداريًا وفنيًا وقيادة ومبا ميكن أن ينعكس إيجابيًا 
على إدماج قضايا املرأة كمًا ونوعًا في مختلف البرامج 

.
وكشف التقرير الذي أعدته مؤخراً ونفذته مؤسسة 
أوام التنموية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
العام املاضي  املرأة في  أيبرت األملانية حول أوضاع 
الغياب  من  الكثير  املرأة ما زالت تعاني  2008م، أن 
مختلف  في  املشاركة  من  متكينها  وتدني  والتجاهل 
التي  السائدة  املجتمع  ثقافة  بسبب  الثقافية  املجاالت 

تعارض مختلف الفنون واإلبداعات الثقافية.
العالقة  ذات  واجلهات  الثقافة  وزارة  التقرير  ودعا 
املجاالت  مختلف  في  املبدعات  تشجيع  ض��رورة  إلى 
الثقافية “الشعر، األدب، املسرح، الفن “ وتقدمي كافة 
أوجه الدعم امل��ادي لذوي الدخل احمل��دود من النساء 
وتكرميهن في مختلف الفعاليات الثقافية، وتوفير البنية 
التحتية من “ مسارح وأندية ومكتبات ومنتديات ومراكز 
ثقافية في عموم محافظات اجلمهورية والتي من شأنها 
احتضان املبدعات وتشجيعهن على ممارسة هواياتهن 

وإبداعاتهن بكل يسر وسهولة.
املعنية،  الثقافية  اجلهات  على  أن  التقرير  أكد  كما 
عن  واالبتعاد  املتواصلة  الثقافية  الفعاليات  تنظيم 
املوسمية ومبا من شأنه العمل على تشجيع األديبات 
واملفكرات واملبدعات وحتفيزهن على العطاء واإلبداع، 
ومساعدة املبدعات واملثقفات في إخراج وإنتاج وطبع 

أعمالهن الفنية والثقافية وإخراجها إلى حيز الوجود .
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل اإلدارة العامة للمرأة 
في وزارتي الثقافة واإلعالم، كونها لم تضطلع بدورها 
على الوجه املطلوب، وزيادة مساحة البرامج اإلعالمية 

اخلاصة باملرأة في مختلف الوسائل اإلعالمية.
املرأة  أوض��اع  يعكس  ال��ذي  املفصل  التقرير  وبني 
الثقافية، حجم الفجوة بني الذكور واإلناث العاملني في 
املجاالت الثقافية واإلعالمية واإلبداعية والفنية،مشيراً 
إلى أن إدارة املرأة لم تقم بأي أنشطة ثقافية تذكر 
إنشائها  حداثة  بسبب  2008م  املاضي  العام  خالل 
وعدم تخصيص املوارد املالية لإلدارة إلقامة الفعاليات 

واألنشطة الكتشاف املبدعات وتنمية قدراتهن.
وأظهر التقرير أن عدد املشاركات الثقافية التي أقيمت 
باملركز الثقافي بصنعاء خالل العام املاضي بلغت نحو 
70 مشاركة تنوعت مابني “احتفاالت مهرجانية، ندوات، 
نظمتها  فعالية   17 منها  وفنية”  مسرحية،  وعروض 
الثقافية إقامتها أكثر  الثقافة وباقي املشاركات  وزارة 
من جهة منظمة، حيث بلغت نسبة املشاركات من اإلناث 

في كافة الفعاليات نحو 20 في املائة.

وأكد التقرير الذي أعده وأشرف عليه نخبة من اخلبراء 
واألكادمييني أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في 
النهوض بثقافة املرأة من خالل إقامة املراكز الصيفية 
الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  تتخللها  التي 
على  واملبدعات  املبدعني  تساعد  التي  والرياضية 
خبرات  من  واالستفادة  إبداعاتهم  وتطوير  اكتشاف 
تفعيل  في  واألجنبية  العربية  اجلامعات  وم��ه��ارات 
األنشطة والفعاليات الثقافية اجلامعية املشتركة لتبادل 

اخلبرات واملعارف واكتساب املهارات .
ودورها  اإلعالم  وسائل  أهمية  على  التقرير  وشدد 
أبرز  إحدى  باعتبارها  امل��رأة  قضايا  دعم  في  الكبير 
مؤسسات التنشئة االجتماعية والثقافية وقدرتها على 
خلق رأي عام واع وناضج مبختلف القضايا وحتديد 
اجتاهات وسلوكيات الرأي العام التي تساهم في دعم 
وإبرازها  ومشاكلها  همومها  وتبني  امل��رأة  ومساندة 
على  القضاء  في  واإلسهام  التنمية  في  فاعل  كعنصر 

كافة مظاهر التمييز ضدها.

التلفزيون 
وكشف التقرير مستوى تدني البث التلفزيوني اخلاص 
في”قنوات  وذلك  2008م  عام  خالل  امل��رأة  بقضايا 
)اليمن(، )ميانية(، )سبأ(، حيث بلغ 4 برامج من مجموعة 
ما تبثه هذه القنوات منها “برنامجان في قناة اليمن: 
برنامج “النصف اآلخر”، للمرأة )أسبوعي( 28 ساعة و34 
دقيقة وبنسبة 0,3 في املائة من إجمالي البث السنوي 
،وبرنامج “عائلتي” لألسرة )ثالث مرات باألسبوع( ، 58 
ساعة و32 دقيقة بنسبة 0,7 في املائة من إجمالي البث 

السنوي،مبعدل بث 12 دقيقة باليوم.

يمانية
وبحسب التقرير فان ما تبثه قناة ميانية من برامج 
تهتم باملرأة هو برنامج أسبوعي واحد بعنوان “أسرتي 
البث  إجمالي  املائة من  0,4 في  “ 23 ساعة، بنسبة 
السنوي ، مبعدل بث 4 دقائق في اليوم، و برنامج واحد 
أسبوعي في قناة سبأ بعنوان “حواء “ 53 ساعة و59 
دقيقة في العام، بنسبة 0,8 في املائة من إجمالي البث 

السنوي مبعدل بث 9 دقائق باليوم.

و أشار التقرير إلى احتالل الدراما مرتبة متقدمة بني 
العديد من البرامج التلفزيونية األخرى من حيث قدرتها 
على التأثير في قيم ومعتقدات وثقافات الرأي العام إال 
أنها لم تهتم وتخصص أي حلقات تعنى بقضايا املرأة 
“ السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية”وتعالج 
ضد  والعنف  املبكر  كالزواج  هامة  اجتماعية  مشاكل 
املرأة وتعليم الفتاة وألصحة اإلجنابية وغيرها وتقدمي 

احللول.

الكوميدية  املسلسالت  أن  “اوام”  تقرير  أوضح  و 
 4 بلغت  اليمنية  التلفزيونية  القنوات  في  الرمضانية 
مسلسالت كوميدية وهي: )شعبان في رمضان(، )شر 
البلية(، )عيني عينك(، مت عرضها في قناة اليمن، فيما 
عرض مسلسل )كيني ميني(، في قناة السعيدة،وتناولت 
بواقع 30 حلقة لكل مسلسل مختلف القضايا، فيما لم 
النسبة  بلغت  حيث  امل��رأة  لقضايا  حلقة  أي  تتعرض 

صفرا.

اإلذاعة 
كما قاس التقرير تفاعل اإلذاعات احمللية البالغ عددها 
احملافظات مع قضايا  منتشرة في  إذاع��ة محلية   11
املرأة،حيث تصدرت إذاعة احلديدة املرتبة األولى من 
بني اإلذاعات احمللية التي تناولت قضايا املرأة، حيث 
وصل عدد ساعات البث السنوي لها خالل العام 2008م 
31 دقيقة باليوم،  إلى 186ساعة و78 دقيقة مبعدل 
21 دقيقة في  تليها إذاعة عدن ب�126 ساعة،مبعدل 
اليوم،واحتلت املرتبة الثالثة إذاعة تعز ب�105 ساعات 

مبعدل 17 دقيقة باليوم.
أما إذاعة صنعاء فقد بلغت نسبة بثها السنوي 78 
13 دقيقة في اليوم وهي نسبة متدنية  ساعة مبعدل 
خصوصًا مع كونها اإلذاعة األكثر متابعة من قبل شرائح 
املجتمع،فيما احتلت إذاعة صعدة املرتبة األخيرة من 
حيث تناولها لقضايا املرأة حيث وصل عدد ساعات البث 

السنوي خالل العام 27 ساعة مبعدل 5 دقائق باليوم.

الصحافة المطبوعة 
إجمالي  من  املائة  في   90 نحو  أن  التقرير  وأظهر 
لديهم غائبة بسبب  املتعلمني مازالت “ثقافة القراءة “ 
ارتفاع نسبة األمية في املجتمع، وعدم وصول الصحف 
إلى كافة املناطق السيما اجلبلية والريفية، مبعنى أن 
الصحف  مبطالعة  املهتمون  هم  تقريبًا  املائة  في   10

ومتابعة محتوياتها.
اليمنية  الصحف  نسبة  انخفاض  التقرير  وأوض��ح 
)اليمانية،  ف��ي:  واملتمثلة  امل��رأة  بقضايا  املهتمة 
ملحق األسرة،املرأة، آدم وحواء ،مجلة الشقائق،مجلة 
األسرة والتنمية(، مقارنة بالصحف املنتشرة في ربوع 

الوطن.

المرأة في المؤسسات 
الذكور  بني  القائمة  الفجوة  حجم  التقرير  وكشف 
إجمالي  بلغ  املؤسسي،حيث  املستوى  على  واإلن��اث 
العام  خ��الل  اإلعالمية  املؤسسات  ف��ي  املوظفات 
في   15,18 وبنسبة  موظفة   435 2008م  املاضي 
البالغني نحو ألفني و429  املائة من إجمالي املوظفني 
موظفًا،بينما هناك غياب للمرأة في مؤسسات إذاعية 

في “سيئون وشبوة”.
وبحسب نتائج التقرير فإن العدد األكبر من النساء 
يعملن مذيعات سواًء في اإلذاعة أو التلفزيون،حيث يبلغ 
 65 البرامج  املذيعات71 مذيعة،يلي ذلك معدات  عدد 
معدة،فيما ارتفع عدد املخرجات في قطاع التلفزيون 
تلفزيونية، كما  25 مخرجة  إلى  نفسها  الفترة  خالل 
ارتفعت املخرجات اإلذاعيات إلى 12 مخرجة، مقارنة 
بثالث مخرجات عام 2007م، وارتفع عدد محررات األخبار 
في التلفزيون إلى 21 محررة مقارنة ب� 7 محررات في 
العام 2007م، وارتفع عدد احملررات في اإلذاعات إلى 
15 محررة، وذلك يرجع إلى ظهور قنوات جديدة خالل 

عام 2008م.

المرأة وتكنولوجيا المعلومات 
أكد التقرير على أهمية مواكبة املرأة للتطور العلمي 
واالهتمام  واملعلوماتي  والتكنولوجي  واملعرفي 
باحلاسوب وتقنياته وبرامجه التي أضحت سمة مالزمة 
لعصرنا الراهن ومؤشراً حقيقيًا لتقدم الدول أو تخلفها، 
قرية  إلى  العالم  حولت  التي  اإلنترنت  مقدمتها  وفي 

كونية صغيرة.
و أشار التقرير في هذا الصدد إلى أن عدد مقاهي 
مقهى،فيما   500 بلغت  العاصمة  أمانة  في  اإلنترنت 
انترنت  مقهى   400 نحو  احملافظات  باقي  في  بلغت 
موقع   400 تقريبًا  املضافة  املواقع  عدد  يبلغ  بينما 
ميني على شبكة االنترنت، إما عدد اإلمييالت املزودة 
بخدمة “مين نت” فهي ال تتجاوز 70 ألف إمييل، وبلغت 
أجهزة الكمبيوتر املستخدمة 210 آالف جهاز، منها 40 
ألف جهاز خاص باإلضافة إلى 843 ألفا و940 كمبيوتراً 
2,4 في املائة  محمواًل،وبلغت نسبة من يستخدمونها 
من إجمالي السكان مبعدل 15 مستخدما من كل 10 

آالف شخص.
واملعوقات  اليمنية  املرأة  معاناة  حجم  التقرير  وبني 
االجتماعية واالقتصادية بالدرجة األولى والذي يعيق 
بلغت  ينبغي،حيث  كما  امل��رأة  وتأهيل  تدريب  عملية 
الفترة  خالل  الكمبيوتر  بتدريس  املتخصصة  املعاهد 
نفسها 194 معهداً ، فيما بلغ عدد املتدربني واملتدربات 
وغير  احلكومية  اجلهات  لبعض  الكمبيوتر  مجال  في 
احلكومية 489 متدربة،مقارنة ب�2915 متدربًا بنسبة 

77ر16 في املائة.
في  املتخصصات  ع��دد  تدني  إل��ى  التقرير  وأش��ار 
وهي  فتاة   78 نحو  عددهن  والبالغ  احلاسوب  مجال 
نسبة متدنية حيث بلغت 0,08 باملائة من إجمالي عدد 
املوظفات في القطاع احلكومي البالغ عددهن نحو 88 

ألفا و285 موظفة.
املدني  املجتمع  منظمات  دور  أهمية  التقرير  أكد  و 
في النهوض بأوضاع املرأة التكنولوجية وتأهيلها في 

مختلف املجاالت .

.. و يتلقى برقية عزاء من ولي عهد البحرين 

تلبية لدعوة رئيس الجمهورية

المواطنون يؤدون صالة االستسقاء 
في عموم محافظات الجمهورية
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الوحدة اليمنية  وسؤال الهوية

اإلخوان املسلمون ساندوا مشروع توطني مسلمي 
الكومنولث يف عدن واعتربوه ) فريضة شرعية ( !!

حرصنا  في الحلقتين الس��ابقتين من ه��ذا المقال على 
االقتراب الحذر من  جذور بعض إشكاليات الهوية اليمنية  
في السياقات التاريخية لنظام الخالفة اإلمبراطوري خالل 
عصر اقتصاد الخراج ، ونظ��ام اإلمامة الطائفي المذهبي 
في عصر االس��تعمار . ول��م يكن القصد م��ن ذلك إجراء 
مقارنة مفتعلة بي��ن دور اإليديولوجيا الدينية في عملية 

تش��كيل الدول��ة اليمنية أواخ��ر القرن المي��الدي األول ، 
وتأجيج المنازعات الدموية في الساحة اليمنية ، وتعريضها 
لخطر التدخل الخارجي من جهة ، وبين دور األيديولوجيا 
اليمينية واليس��ارية في التعامل مع إشكاليات اإلجابة عن 
سؤال الوحدة اليمنية في أواخر القرن العشرين الميالدي 

اأحمد احلبي�شي من جهة أخرى .

إشكاليات  مقاربة  هو  ال��دور  هذا  إلى  اإلش��ارة  من  هدفنا  إن 
تاريخ  مراحل  مختلف  في  األيديولوجي  واملجال  السياسي  املجال 
خاصة   ، الوطنية  الوحدة  على  تأثيرها  ودراسة   ، اليمني  املجتمع 
عندما يؤدي توظيف األيديولوجيا لتبرير األوضاع السائدة وإعادة 
العصور  في  حصل  ما  نحو  على   ، عنيفة  فعل  ردود  إلى  إنتاجها 
الوسطى عند ظهور حركات مترد ، انتهت بتأسيس دويالت مينية 

السلطة  عن  بعيداً   ، األط��راف  في 
املركزية ، أو في أحسن األحوال 
بتأسيس  تبشر  حركات  بقيام 
غرار  على  جديدة  مركزية  دولة 
و  الرسولية  الدولة  في  حدث  ما 
الهادوية والدولة الصليحية  الدولة 
القاسمية  الدولة  إلى  وص��واًل   ،

التي سبقت الدولة املتوكلية .
امل��ق��ارن��ة  ه���ذه  أن  يقينًا   
لنقد  ض���روري���ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الساذجة  والتعميمات  التبسيطات 
األيديولوجيا  لها  روج��ت  التي 
في  وال��ي��س��اري��ة،  اليمينية 
القرن  من  والثمانينات  السبعينات 
نحو  على  املنصرم،  العشرين 
كان الوطن يبدو فيه وكأنه موزع 
بني متاريس وخنادق إيديولوجية 
إال  التعايش  حتتمل  ال  وسياسية 
وغير   ، وفاصلة  عازلة  بسياجات 
أسقطت  التي  التعميمات  من  ذلك 
سياقات  من  مستخلصة  مفاهيم 
على   ، معينة  وتاريخية  ثقافية 
واقع آخر لم يتعرض بعد للتحليل 
األدوات  ميتلك  ول��م  الشامل، 
هذا  ملمارسة  الالزمة  املعرفية 
املنهج  أس���اس  على  التحليل 

النقدي العلمي . 
م��ا م��ن ش��ك ف��ي أن س��ؤال 
س��ؤال  ه��و  اليمنية  ال��وح��دة 
ارتبط  إْذ  بامتياز،  معاصر 
في  الوطنية  الهوية  باشكاليات 
عصر  هو  مبا   ، احلديث  العصر 
على  للسيطرة  كأداة  الرأسمالية 
الدولية  املالحة  وطرق  األس��واق 
، وما ترتب على ذلك من صراع 
القومية  واملصالح  النفوذ  على 
جهة  من  االستعمارية  الدول  بني 

، وصراع بني هذه الدول وحركات التحرر الوطني من جهة أخرى. 
مبعنى أن الهوية الوطنية لم تكن مُ�حركًا الحداث التاريخ اإلسالمي 
الهوية  إقتصاد اخلراج ، حيث كانت  الداخلية في عصر  وصراعاته 
الصراع  كان  فيما   ، اخلالفة  دولة  في  املسلمني  جتمع  الدينية 
النفوذ  على  للصراع  الرئيسي  احملرك  هو  والثروة  السلطة  على 
الدين  ورجال  احلاكمة  والعصبيات  األسر  بني  الداخلية  واحلروب 
األراضي وقادة اجليوش وأمراء اجلباية  اإلقطاعيني ومالك  وشيوخ 
الطوائف  ملوك  دول  نشوء  عن  أسفرت  والتي   ، النخاسة  وجتار 
من  االمبراطوري  االس�المية  اخلالفة  نظام  أطراف  على  والعشائر 
إلى  جنوبًا  اليمن  ومن   ، شمااًل  والشام  مصر  إلى  العربي  املغرب 

بالد فارس وما وراء النهرين شرقًا . 
اخلالفة  مركز  ع��ن  املستقلة  واملمالك  ال���دول  تلك  كانت 
واأليديولوجيا  الدين  معادلة  على  شرعيتها  تؤسس  اإلسالمية 
بالدين  واإلمي��ان  االسالمية  الهوية  تتقاسم  ناحية  من  فهي   ،
الطوائف  ملوك  دول  وبقية  اخلالفة  دولة  مركز  مع  اإلسالمي 
إيديولوجيا دينية  من ناحية أخرى –  والعشائر ، فيما تستخدم – 

ز على استقاللها !! مذهبية إلضفاء الشرعية والتمي�ُّ
الواحد،  الشرعي  وجهه  استعاد  اليمني  الوطن  أن  والثابت 
كانت  شطريتني  دولتني  دمجت  التي  اليمنية  اجلمهورية  بقيام 
 14 و  سبتمبر   26 ثورتي  من  لكل  شرعيًا  ابنًا  منها  واحدٍة  كل 
في  الوطنية  وأهدافهما  حركتهما  ترابطت  ثورتان  وهما  أكتوبر، 
سياق كفاحي وطني واحد ضد االستبداد واالستعمار. بيد أن يوم 
الوطنية  أهميته  يكتسب  لم   1990 مايو  من  والعشرين  الثاني 
اجلغرافي  التشطير  واقع  شعبنا  فيه  أنهى  الذي  اليوم  كونه  من 
ونظامني،  دولتني  إلى  ظله  في  البالد  انقسمت  الذي  والسياسي 
خاضته  طويل  لنضال  تتويجًا  جاء  ذلك  إلى  باإلضافة  أّنه  بل 
حرية  استعادة  أجل  من  املعاصرة،  اليمنية  الوطنية  احلركة 
الوطن واإلنسان، والقضاء على كل القيود التي حتول دون تطوره 

احلر واملستقل.
1990م  املجيد  مايو   22 يوم  إّن  القول  ميكن  املعنى  بهذا 
والتضحيات  بالدماء  تعّمدت  طويلة،  كفاحية  ملسيرة  ثمرة  كان 
واالستقالل  احلرية  وأفكار  مبادئ  انتصار  سبيل  في  الغالية، 
العظيم  الوطني  اإلجناز الوحدوي  لهذا  وما كان  والوحدة..  والتقدم 
املطلق  الدعم  لوال  والدميقراطية،  السلمية  بالوسائل  يتحقق  أن 
التي  املشتركة  السياسية  لإلرادة  الوطنية  وقواه  قدمه شعبنا  الذي 

والبلديات.
من  دعما  لقي  الكومنولث  مسلمي  توطني  مشروع  ان  صحيح 
املسلمني”  “اإلخوان  جماعة  على  احملسوبني  الدين  رجال  بعض 
عبر  الدينية  واألحاديث  اجلمعة  وخطب  بالفتاوى  ساندوه  الذين 
بن سالم  محمد  الشيخان  رأسهم  وعلى  االستعمارية   عدن  إذاعة 
البيحاني ومحمد علي باحميش اللذان لم يترددا في تأييد مشروع 

مسلمي  م��ن  املهاجرين  توطني 
عدن  في  البريطاني  الكومنولث 
شرعية(  فريضة   ( باعتباره   ،
الفقهية  نظرهم  وجهة  بحسب 
في  أوض��ح��ن��اه  م��ا  نحو  على 
املقال.  هذا  من  السابقة  احللقة 
لم  املشروع  ه��ذا  مجابهة  لكن 
اجلمعية  على  فقط  تنحصر 
املجتمع  إن  بل  الكبرى  العدنية 
كبيراً  دوراً  لعب  بأسره  املدني 
من   ، املجابهة  هذه  في  وحاسماً 
واملظاهرات  االض��راب��ات  خ��الل 
الصحافة  في  املنشورة  واملقاالت 
املثقفني  ون��ش��اط  ال��وط��ن��ي��ة 
الثقافية  وال��ن��وادي  والفنانني 
الدين  ورجال  املوسيقية  والفرق 
باألفكار  تأثروا  الذين  الوطنيني 
 ، واليسارية  التحررية  القومية 
عبدالله  الشيخ  مقدمتهم  وفي 
عبداملجيد  والشيخ  حامت  محمد 
العبادي  محمد  والشيخ  األصنج 
الذين  الدين  رجال  من  وغيرهم 
الهوية  ع��ن  ي��داف��ع��ون  ك��ان��وا 
ويدعون  احملتل  للجنوب  اليمنية 
االستعمار  م��ن  حت��ري��ره  إل��ى 
كخطوة  اليمنية  الوحدة  وحتقيق 

على طريق الوحدة العربية.
عاش  ال��ذي  اجليل  وم���ازال 
الفعاليات  يتذكر  األح��داث  تلك 
الهوية  عن  دافعت  التي  الوطنية 
احملتل  للجنوب  واليمنية  العربية 
توطني  م��ش��روع  مواجهة  ف��ي 
الكومنولث  بلدان  من  املهاجرين 
تلك  ب��ني  وم��ن   ، البريطاني 
للفنان  شهيرة  أغنية  الفعاليات 
كتب  ناجي  مرشد  محمد  الكبير 
لطفي  الراحل  الشاعر  كلماتها 

جعفر أمان و قال فيها :

امنعوا الهجرة ..  انها خطرة
امنعوا االجنبي من دخول الوطن

يا شباب .. يا شباب 
اعلنوا االضراب .. واغلقوا كل باب 

في سبيل الوطن

عدن  ملدينة  والعربية  اليمنية  الهوية  عن  الدفاع  كان  ولئن 
البريطاني  الكومنولث  دول  مسلمي  توطني  مشروع  مواجهة  في 
في  واالستقالل  اليمنية  الوحدة  شعارات  الرتفاع  الطريق  مهد  قد 
في  اليمنية  العاملة  الطبقة  ظهور  إثر  على  اخلمسينات  منتصف 
القومية  األفكار  وانتشار  نقابات،  في  منظمة  سياسية  كقوٍة  عدن 
واليسارية لثورة 23 يوليو بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر وحركة 
اليسارية  العربي االشتراكي واحلركة  البعث  العرب وحزب  القوميني 
العربية عموما ، إال أن مواجهة مشروع توطني مسلمي الكومنولث 
ناقوس  دقت  ع��دن،  ملدينة  واليمنية  العربية  الهوية  عن  دفاًعا 
خطورة  استشعرت  التي  االستعمارية  اإلدارة  أوساط  في  اخلطر 
االستقالل  بني  تربط  التي  السياسية  واحلركات  الشعارات  ظهور 
على  البريطاني  االستعمار  أجبر  الذي  األمر   ، اليمنية  والوحدة 
من خالل  عدن  ملدينة  العربية  الهوية  محاوالت طمس  عن  التراجع 
مشروع توطني مسلمي  الكومنولث، واالنتقال الى تسويق مخطط 
استعماري جديد وهو مشروع  »اجلنوب العربي« بهدف محاصرة 
االستقالل  رفعت شعارات  التي  اجلديدة  الوطنية  احلركة  وإجهاض 
والفنون  واملوسيقى  الغناء  استخدام  في  وجنحت  اليمنية،  والوحدة 
الوطنية  الثقافية  التربية  أشكال  وكل  واملسرح  الصحفية  والكتابات 
لصياغة  األهلية  واجلمعيات  الرياضية   واألندية  امل��دارس  في 
للجنوب  اليمنية  للهوية  منيع  كأساس  للمجتمع   الوطني  الوجدان 
 26 ثورتي  قيام  في  اإلستراتيجي  عمقها  وجدت  التي   ، احملتل 
سبتمبر  و14 أكتوبر،  وإسقاط  النظام اإلمامي االستبدادي وقيام 
احملتل  اجلنوب  وحترير   ، الوطن  شمال  في  اجلمهوري  النظام 
التي  واملشيخية  السالطينية  الكيانات  كافة  والغاء  االستعمار،  من 
 ) العربي  اجلنوب  احتاد   ( ما كان يسمى  إطار  كانت منضوية في 

مستويات  أعلى  اإلرادة  هذه  جسدت  حيث   ، اإلجناز  هذا  صنعت 
اليمنية  الوطنية  احلركة  إلى  يعود  الذي  الوحدوي  الوطني  الوعي 
وطنية  عملية  خالل  من  وتعميقه،  تأسيسه  فضل  املعاصرة 

تاريخية ومعقدة.
اتفاق  على  التوقيع  عدن  مدينة  تشهد  أن  صدفة  يكن  لم 
الشطرين  قيادتي  بني  التاريخي  الوحدوي  1989م  نوفمبر   30
املدينة  ه��ذه  تشهد  وأن  سابقًا، 
الوحدة  دولة  علم  رفع  الباسلة 
من  مهيبة  تاريخية  حلظة  في 
صباح يوم 22 مايو 1990م الذي 
اليمنية  اجلمهورية  فيه  قامت 
مدينة  ك��ان��ت  فقد  امل��وح��دة.. 
املعارك  ألعظم  م��ي��دان��ًا  ع��دن 
والثقافية  والفكرية  السياسية 
التي تصدى من خاللها اليمنيون 
واملخططات  املشاريع  ملختلف 
تكريس  إلى  الرامية  االستعمارية 
اليمنية  الهوية  وطمس  التجزئة 
ومناطقية  بديلة  هويات  وتلفيق 
مختلفة  مسّميات  حتت  وانعزالية 

أبرزها )اجلنوب العربي( !!!
ع��دن  م��دي��ن��ة  أرض  ع��ل��ى 
الوطني  الكفاح  وحدة  جتسدت 
الشمال  في  اإلمامي  النظام  ضد 
والكيانات  البريطاني  واالستعمار 
حيث  اجلنوب،  في  السالطينية 
الكفاحية  الوحدة  ه��ذه  أثمرت 
 ، حتررية  وقومية  وطنية  ثقافة 
أسهم في تشكيلها الرواد األوائل 
من قادة العمل الوطني والنقابات 
والصحافيون  واملثقفون  العمالية 
رفعوا  الذين  والفنانون،  واألدباء 
احلرية  وم��ب��ادئ  أف��ك��ار  عاليًا 
وتعرضوا  والوحدة  واالستقالل 
القمع  في سبيلها ملختلف أشكال 

واالعتقال واالضطهاد والنفي .
أولى  الهوية  معركة  كانت 
الوطنيون  اجترح  التي  املعارك 
على  كفاحية  م��آث��ر  األوائ����ل 
الوطنيون  أصر  فقد  محرابها.. 
بالهوية  التمسك  على  اليمنيون 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��ج��ن��وب احمل��ت��ل، 
وال��ت��ص��دي ل��ك��ل امل��ش��اري��ع 
الكيان  عن  فصله  استهدفت  التي  والسالطينية  االستعمارية 
الوطني اليمني التاريخي الواحد ، وجتزئته إلى 22 سلطنة وإمارة 
انفصالية يحتفظ كل منها بعلم خاص  أربعة كيانات  منضوية في 

وجوازات وحدود وجمارك وقوات مسلحة خاصة به !!!.
إضفاء  محاوالت  وثبات  بجسارة  اليمنيون  الوطنيون  قاوم  كما 
االنفصالية ، حيث  الكيانات  هوية مستقلة على كل واحد من هذه 
الكيان  العربي ( ، وحمل  الكيان األول اسم ) احتاد اجلنوب  حمل 
الثالث  الكيان  وحمل   ) الكثيري  حضرموت  سلطنة   ( اسم  الثاني 
اسم ) سلطنة حضرموت القعيطي ( فيما حمل الكيان الرابع اسم 

) سلطنة املهرة وسقطرى ( !!!
في   – عملت  االستعمارية  اإلستراتيجية  أّن  القول  نافل  ومن 
إلى   ، احملتل  اليمني  اجلنوب  جتزئة  تكريس  على   – األمر  بادئ 
السلطنات  هذه  وربط   ، ومشيخة  وإم��ارة  سلطنة   22 من  أكثر 
كانت  ما  خالل  من  االستعمارية،  باإلدارة  واملشيخات  واإلمارات 
بريطانيا،  حكومة  وبني  بينها  والصداقة  احلماية  مبعاهدات  تسمى 
دويالت  إلى  السالطينية  الكيانات  هذه  حتويل  على  حرصت  كما 
إلى  باإلضافة  واألمنية  واجلمركية  اإلداري��ة  هياكلها  منها  لكل 

حدودها املستقلة عن األخرى !!
الكومنولث  دول  مسلمي  توطني  مشروع  كان  السياق  هذا  في 
مدينة  عروبة  طمس  يستهدف  عدن  في  البريطاني  االستعماري 
البريطانية  املستعمرات  وزارة  إلدارة  تخضع  كانت  التي  عدن 
احلكومة  مع  وصداقة  حماية  مبعاهدة  ترتبط  وال  مباشرة، 
وسلطنات  إمارات  بقية  في  السائد  الوضع  غرار  على  البريطانية 
 : مجموعتني  إلى  تنقسم  كانت  والتي  احملتل،  اجلنوب  ومشيخات 
الغربية  احملميات  وهي  والثانية   ، الشرقية  احملميات  وهي  األولى 
وسلطنة  والكثيري  القعيطي  حضرموت  سلطنتي  في  ممثلة 

املهرة وسقطرى .
رفعته  الذي  للعدنيني(  )عدن  شعار  ان   نقول  حني  نبالغ  وال   
اجلمعية العدنية الكبرى في أواخر األربعينيات وأوائل اخلمسينيات 
من القرن العشرين، دشّ�ن أولى معارك الدفاع عن الهوية العربية 
مسلمي  من  املهاجرين  توطني  مشروع  مواجهة  في  عدن  ملدينة 
كلغة رسمية  العربية  اللغة  بفرض  املطالبة  ، من خالل  الكومنولث 
العليا  الوظائف  في  عدن  مدينة  أبناء  وتعيني  الرسمية،  للمعامالت 
األجهزة  في  الكومنولث  دول  مسلمو  يشغلها  كان  التي  واحليوية 
واملطار  وامليناء  والبنوك  واألمنية  اخلدمية  واملؤسسات  احلكومية 

وسلطنات املناطق الشرقية التي بقيت خارج ذلك االحتاد.
مدينة  في  الوطنية  للطالئع  نوٍر  من  بأحرٍف  التاريخ  وسيسجل 
الباسلة  مقاومتها  آنذاك  احملتل  اليمني  اجلنوب  مناطق  وكل  عدن 
كيانات  بضعة  إلى  اجلنوب  جتزئة  استهدفت  التي  املشاريع  لتلك 
شعبنا  تصدى  وقد   .. منها  لكل  خاصة  هوية  وإضفاء  انفصالية 
 ، مختلفة  بوسائل  االستعماري  املخطط  لهذا  الوطنية  وحركته 
واملظاهرات  العمالية  كاإلضرابات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة واالع��ت��ص��ام��ات 
الشعبية  واألغاني  والشعارات 
فيما  وامللصقات،  والقصائد 
للفصل  الوطنية  رموزه  تعرضت 
الوظائف احلكومية واالعتقال  من 
والنفي،  الصورية  واحملاكمات 
القمع  أشكال  من  ذل��ك  وغير 
هذه  واس��ت��م��رت  وامل��الح��ق��ة.. 
هذه  تسويق  بدء  منذ  املواجهة 
االربعينات  نهاية   في  املشاريع 
يوم  وحتى  اخلمسينات  وأوائ��ل 
على  الكبير  الشعبي  ال��زح��ف 
 24 بتاريخ  التشريعي  املجلس 
حتولت  حيث  1962م،  سبتمبر 
ملتهبة  ساحٍة  إلى  عدن  مدينة 
املتظاهرين  بني  شرسة  ملعارك 
التي  االستعمارية  وال��ق��وات 
عليهم  ال���رص���اص  أط��ل��ق��ت 
ع��دٍد  س��ق��وط  إل��ى  أدى  م��ا   ،
م��ن ال��ش��ه��داء واجل���رح���ى ، 
في  املناضلني  مبئات  وال���زج 
بسبب  امل��ع��ت��ق��الت،  غ��ي��اه��ب 
الهوية  سلب  ملشروع  تصديهم 
اجلنوب  عن  اليمنية  الوطنية 
احمل���ت���ل، وت��ل��ف��ي��ق ه��وي��ات 
كياناته  ومناطقية على  بديلة 

املجزأة!!
جراح  يضمد  أن  شاء التاريخ 
من  ي��وم��ني  بعد  ع��دن  مدينة 
بانفجار  الدامية،  األح��داث  تلك 
في  1962م  سبتمبر   26 ث��ورة 
اإلمامي  النظام  وسقوط  صنعاء، 
جمهورية  أول  وقيام  الكهنوتي 
ومنذ  العربية..  اجلزيرة  شبه  في 
الوطنية  احلركة  اليوم دخلت  ذلك 
جديداً،  تاريخيًا  منعطفًا  اليمنية 
شعبنا  نضال  بدعم  الفتي  اجلمهوري  ونظامها  الثورة  التزمت  حيث 
والوحدة،  الوطني  التحرر  أجل  من   ، احملتل  اليمني  اجلنوب  في 
حكومة  أول  في  احملتل  اجلنوب  لشؤون  وزارية  حقيبة  وخصصت 
جتسيداً  اجلمهورية،  قيام  بعد  صنعاء  في  تشكيلها  مت  وطنية 

لوحدة األرض والشعب.
ولئن كانت ثورة 26 سبتمبر ونظامها اجلمهوري قد تعرضا خلطر 
الدفاع  دشن  فقد  البائد،  الكهنوتي  النظام  فلول  قبل  من  املقاومة 
عنهما مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطني جتسدت فيها وحدة 
بدماء  الوحدة  هذه  تعّمدت  حيث  جنوبًا،  شمااًل  اليمنيني  الثوريني 

الشهداء من مختلف مناطق اليمن دفاعًا عن الثورة واجلمهورية.
الذين ساهموا في  أبناء منطقة ردفان  املتطوعني من  ولدى عودة 
الدفاع عن جمهورية السادس والعشرين من سبتمبر، رفض هؤالء 
اخلضوع  لبوزة  راجح  بن  غالب  املناضل  رأسهم  وعلى  املقاتلون 
لغرض  أسلحتهم  أنفسهم مع  بتسليم  االستعمارية  السلطات  ألوامر 
مواطني  بني  مسلحة  مواجهة  ببدء  إيذانًا  ذلك  وكان  معهم  التحقيق 
ومزارعهم  منازلهم  قصفت  التي  البريطانية  وال��ق��وات  ردف��ان 
غالب  املناضل  استشهاد  إلى  أدى  ما  الثقيلة،  واملدفعية  بالطائرات 
بن راجح لبوزة صبيحة يوم الرابع عشر من أكتوبر 1963م، الذي 
أنحاء  كل  في  املسلح  الكفاح  نار  أشعلت  واسعة  شرارة  إلى  حتول 

اجلنوب اليمني احملتل.
التي  الثورية  العملية  انتقلت  14أكتوبر1963م  ثورة  وباندالع 
تعمقت   ، نوعية جديدة  مرحلة  إلى  1962م  26 سبتمبر  يوم  بدأت 
يخوض  اجلمهوري  النظام  كان  حيث  اليمنية،  الثورة  واحدية  فيها 
معارك الدفاع عن منجزاته الوطنية في الشمال، ويقدم كل أشكال 
التي  أكتوبر   14 لثورة  واإلعالمي  والسياسي  اللوجيستي  الدعم 
اجلنوب  في  السالطينية  والكيانات  االستعمار  معاقل  تدك  كانت 
الوطني  باالستقالل  الظفر  من  املسلحة  الثورة  متكنت  حتى   ،
ورحيل االستعمار في ال� 30 من نوفمبر 1967م ، وإنهاء الكيانات 
الى  وصوال  واح��دة،  دولة  في  وتوحيدها  واملشيخية  السالطينية 
على  كخطوة   ، املتحرر  اجلنوب  إلى  اليمنية  الوطنية  الهوية  إعادة 
للثورة واحلركة  العظيم  الهدف  اليمني ،  الوطن  طريق حتقيق وحدة 

الوطنية اليمنية.
) يتبع ( 

عن / صحيفة ) 26 سبتمبر (

❊   مش��روع توطين مس��لمي دول 
الكومنول��ث البريطاني في عدن ���  
الذي حظ��ي بتأييد ش��يوخ اإلخوان 
المس��لمين ����� اس��تهدف طمس 
عروبة مدينة عدن حين كانت تخضع 
البريطانية  المس��تعمرات  ل��وزارة 
مباشرة، وال ترتبط بمعاهدة حماية 
وصداقة مع الحكوم��ة البريطانية 
على غرار الوضع الس��ائد في بقية 
إمارات وسلطنات ومشيخات الجنوب 
المحت��ل، والتي كانت تنقس��م إلى 
مجموعتين : األولى وهي المحميات 
الش��رقية ، والثانية وهي المحميات 
س��لطنتي  ف��ي  ممثل��ة  الغربي��ة 
حضرم��وت القعيط��ي والكثي��ري 
وس��قطرى المه��رة  وس��لطنة 

❊  الهوي��ة الوطنية لم تك��ن م�حركًا 
اإلس��امي وصراعاته  التاري��خ  ألحداث 
الداخلية في عصر اقتصاد الخراج ، حيث 
كانت الهوية اإلسامية تجمع المسلمين 
في دول��ة الخافة ، فيم��ا كان الصراع 
عل��ى الس��لطة والث��روة ه��و المحرك 
الرئيس��ي للصراع على النفوذ والحروب 
الداخلية بين األسر والعصبيات الحاكمة 
ورجال الدين وشيوخ اإلقطاعيين وماك 
األراضي وقادة الجيوش وأمراء الجباية 
وتج��ار النخاس��ة ، والتي أس��فرت عن 
نش��وء دول ملوك الطوائف والعش��ائر 
عل��ى أطراف نظام الخافة اإلس���امية 
اإلمبراطوري من المغ��رب العربي  إلى 
مصر والش��ام شمااًل ، ومن اليمن جنوبًا 
إلى باد فارس وما وراء النهرين شرقًا .
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❊ �سنع�ء / �سب�أ:
الشورى عبدالعزيز عبدالغني  يفتتح رئيس مجلس 
صباح اليوم السبت على رواق “بيت الثقافة” بصنعاء 
فعاليات الندوة املوسعة واخلاصة بالتجربة اإلبداعية 
مطيع  زيد  الكبير  الروائي  الراحل  لألديب  والوطنية 
زيد مطيع  دماج، وتنظم الندوة التي تقام بعنوان “ 
دماج : سيرة وطنية حافلة باإلبداع” جماعة الغد األدبية، 
برعاية وزارة الثقافة ومركز الدراسات والبحوث اليمني 

واألمانة العامة الحتاد األدباء والكتاب اليمنيني.
وتأتي أهمية الندوة التي سيتم خاللها إعالن إطالق 
http:// موقع زيد مطيع دماج على شبكة االنترنت
dammaj.net، من كونها األولى من حيث احلجم 
واملستوى ،في تناول التجربة لصاحب “الرهينة” ،من 
خالل قراءات وشهادات ودراسات موسعة ومتعددة 
تكشف كثيرا من التفاصيل وتضيء مزيدا من املالمح 
ما مثل من  به، وبخاصة  في حياة وجتربة احملتفى 
خاللها دهشة متجددة وهي عظمة جتربته السردية 
التي استطاع من خاللها أن يقدم رواية “الرهينة” التي 
اإلبداعي  اإلعجاز  تزال مظهرا من مظاهر  وما  كانت 

اليمني على املستوى العاملي. 
االفتتاح  برنامج  ويشتمل  يومني  الندوة  وتستمر 
على افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية أعده الفنان 
عبدالرحمن الغابري ويروي بالصورة السردية محطات 
ومشاركات جمعت الروائي في أحداث وملتقيات بأدباء 

مينيني وعرب.
كما يعكس في جانب منه صوراً حية ولوحات لزوايا 
وشخصيات وحوار وأمكنة ولقطات إنسانية جسدتها 

عدسة وريشة الراحل زيد مطيع دماج. 
وتتضمن الندوة العديد من الدراسات واألوراق النقدية 

احملكمة التي يتضمنها كتاب يصدر باملناسبة. 
من  عدد  تقدمي  )السبت(  األول  اليوم  ويتم خالل 
الشهادات و املداخالت املتباينة في طرحها ومقاربتها 
بعمق جتربة الروائي ،يلي ذلك أمسية قصصية في 
وإبداعه  أعماله  من  ملنتخبات  الندوة  برنامج  سياق 

املتميز في فن القصة.
قاعة  في  األح��د  غد  ليوم  الندوة  برنامج  ويتخلل 
الزبيري مبركز الدراسات والبحوث اليمني قراءة األوراق 

عشرين  من  تقرب  التي 
منهجية  ومقاربة  دراس��ة 
ال��ن��دوة  ك��ت��اب  تضمنها 
اخل��اص كتوثيق وإص��دار 
للباحث  مرجعية  ميثل 
وامل��ت��ل��ق��ي وي����وزع على 
احلضور في أجواء يتزامن 
على  موقعه  إع��الن  معها 
بالعربية  االنترنت  شبكة 

واإلجنليزية.
يذكر أن هذه الندوة تأتي 
بعد تسعة أعوام على رحيل 
الكبير والشخصية  األديب 
واالجتماعية  الوطنية 
دماج،  مطيع  زيد  البارزة 
جتربته  بثراء  عرف  الذي 
النوعي  وأسلوبه  الغنية 
في الكتابة وقدرة موهبته 
امل��ب��ك��رة ف���ي إي��ص��ال 
بتأثير  ال��س��ردي  عطائه 

القارئ  ذائقة  إل��ى  ساحر 
العربي والعاملي عبر ترجمات منتخبة لبعض أعماله 
وأهمها روايته “الرهينة”، التي تعد أشهر رواية في 
اليمن وواحدة من أهم مائة رواية عربية خالل القرن 

العشرين.
القصة  في  الرمزية  “الدالالت  في  األوراق  وتبحث 
ذاكرة  املكان عبر  لزيد مطيع”،و”جماليات  القصيرة 
ل�  ورصد  والدهشة(  )االنبهار  في  ق��راءة  الطفولة: 
العالم”،  وأنسنة  اإلنسان  وعاملية  الرواية  “أسلوبية 
وكذلك “الرؤية السردية في أعماله و”ثنائية االتصال 

واالنفصال: املدفع األصفر منوذجًا”.
“األبعاد  رؤي���ة  إل��ى  ورق���ة  غير  تتطرق  كما 
الرهينة”،  رواي��ة  في  واإلبداعية  السوسيولوجية 
واقتراح كمخيلة للمكان واملجتمع”، إلى جانب “الرؤية 
قصة  على  نقدي  قصصه:تطبيق  في  االجتماعية 
املجنون”، ودراسة في سميوطيقيا العنوان”، وتعريج 
على “شعرية البداية ودالالتها منوذج /الرهينة”و”فتنة 

ال��ق��راءة األخ��رى مقاربة 
سوسيولسانية”، باالضافة 
تأويلية  “ق����راءة  إل���ى 
في  ال��ب��ط��ل  لشخصية 
ورقة  الرهينة”،و  رواي��ة 
خاصة عن “ترجمتها إلى 
وعناوين  اإلجنليزية”... 

أخرى.
املشاركني  أب��رز  وم��ن 
اليمن  شاعر  الندوة  في 
الدكتور  والناقد  الكبير 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��ق��ال��ح، 
وزير  من  لكل  وشهادات 
األدي��ب  السابق  الثقافة 
والقاص  الرويشان  خالد 
شاكر  الدكتور  العراقي 
خصباك، ووزي��ر اإلعالم 
حسن أحمد اللوزي، شوقي 
ش��ف��ي��ق،ع��ل��ي امل��ق��ري، 
إلى جانب دراس��ات لكل 
املعروف د. حامت  الناقد  من 
الصكر والدكتور علي حداد من العراق،. ومن الباحثني 
طاهر،  الباري  عبد  اليمنيني:  والكتاب  واألكادمييني 
البطاطي،  كمال  املقالح،  الوهاب  د.عبد  واملترجم 
د. طه حسني احلضرمي، ومحمد عبد الوكيل جازم، 
د. آمنة يوسف، أحمد الزراعي، د. عادل الشجاع،د.
عبد احلكيم باقيس، د. حفيظة الشيخ، محمد محمد 
العديني، د. ابتسام املتوكل، ، وعبد املغني دهوان، 

وآخرون. 
وأكد رئيس مركز الدراسات والبحوث شاعر اليمن 
الكبير الدكتور عبد العزيز املقالح أن الروائي الراحل 
زيد مطيع دماج “جدير بهذه الفعالية التقديرية التي 
تسعى إلى إنصاف مبدع احترق في سبيل تأسيس 
املناخ السردي في اليمن اجلديد، وأقل ما ميكن أن 
الروائي  اليمنيون ملبدع في قامة هذا  يقدمه األدب��اء 

كتأكيد على إثبات حضوره الدائم بيننا “. 
وأوضح رئيس جماعة الغد األدبية األديب والروائي 

األنباء  لوكالة  تصريح  ف��ي  مجلي  الناصر  عبد 
يومني  تستمر  التي  الندوة  فعاليات  اليمنية)سبأ(أن 
ستتناول بعمق جتربة الروائي اليمني الراحل زيد مطيع 
دماج وذلك من خالل عرض مجموعة من الدراسات 
الدراسات  مركز  في  تبحث  التي  والنقدية  األدبية 
أكادميية  عرض  بشاشة  ومتتاز  اليمني  والبحوث 
وإعالمية برؤى واسعة تستقصي آثار ومنت اخلطاب 
السردي وجمالية وسمات حضور الرمزية وفاعليتها في 

أغلب أعمال الراحل زيد د ماج. 
وأضاف”أن الندوة تستجلي من خالل تلك الدراسات 
احملكمة أبعاد أثرها السردي بثيمات تتعدد عناوينها... 
النتاج  وهي قراءات تنوعت في موضوعاتها وأخذت 
األدب��ي لدماج من زواي��ا مختلفة يلحظ عليها اجلهد 
املثقفني  من  عدد  برؤية  النقدي  والتمحيص  املعرفي 

والباحثني والنقاد اليمنيني والعرب. 
األدبية إلى أن فعاليات  ولفت رئيس “جماعة الغد” 
وق��راءات  قصصية  أمسية  أيضا  ستتضمن  الندوة 
منتخبة يقرؤها أدباء وكتاب شباب من نتاج احملتفى به، 
باإلضافة إلى عدد من الشهادات الشخصية ملعاصرين 
من زمالء وقراء زيد دماج، تقارب جتربته في سياق 
بالكتابة  والوطنية  الثقافية  ومساهمته  طليعيته 

واملوقف التنويري واجلمالي واإلنساني .
من  دماج  زيد  الروائي  به جتربة  تنفرد  “مبا  ونوه 
بصمات ونكهة خاصة في بنية الفعل السردي و أثره، كما 
في ريادة حضوره وإبداعه وسمة اشتغاله بنوعية ولغة 
الفنية  القيمة  مقتصدة في أدائها وكثافتها في معطى 
الوطني  الصعيدين  على  إضافة  مثلت  التي  املتجددة 
اليمنية  والرواية  القصة  وصيرورة  ملسار  واإلنساني 

والعربية بتحوالتها السردية احلديثة واملعاصرة.
ويتخلل برنامج افتتاح الندوة اليوم )السبت( عدد من 
الشهادات الشخصية ملعاصري وزمالء وقراء زيد دماج، 
تقارب جتربته في سياق طليعيته ومساهمته الثقافية 
واجلمالي  التنويري  واملوقف  بالكتابة  والوطنية 

واإلنساني. 
األوراق  ويصدر كتاب خاص عن جتربته متضمنًا 
بالندوة برؤية ومقدمة  والشهادات والوثائق اخلاصة 

ضافية للدكتور عبد العزيز املقالح. 

الماضي  العام  عدن  ومصافي  صافر  من  المسحوبة  الغاز  كمية 
بلغت أكثر من  700 ألف طن متري وبقيمة تزيد على 21 مليار ريال

 تم توسيع خارطة تسويق الغاز البرتولي املسال ليصل  
إىل كل املحافظات عرب محطات القطاعني العام والخاص 

عبد العزيز عبد الغني 

أمير سالم  العيدروس 

5متابعات إخباريةالسبت  4  يوليو  2009 م - العدد )14519 ( السنة الحادية واألربعون

2010م بعد إنشاء معمل جديد لإلنتاج بمنطقة صافر يف مأرب اليمن سيكتفي ذاتيا من الغاز املنزلي بحلول 

رئيس مجلس الشورى يفتتح اليوم الندوة الخاصة بتجربة )دماج(

تفقد العمل في مشروع المحطة الكهربائية الغازية بوادي حضرموت.. وزير النفط والمعادن:

صور وقراءات ودراسات وشهادات تضيء تجربة صاحب “الرهينة” !

وزارة النفط تعمل حاليا على إعداد دراسة فنية واقتصادية إلنشاء خزانات استراتيجية للغاز البترولي المسال

واملعادن  النفط  وزي��ر  وأش��ار 
إلى أن الوزارة تعد حاليا دراسة 
واقتصادية إلنشاء خزانات  فنية 
البترولي  للغاز  استراتيجية 
العمل  مت  أن��ه  مبّينا   ، املسال 
التسويقية  اخلارطة  توسيع  على 
كافة  إلى  املسال  البترولي  للغاز 
والوصول  اجلمهورية  محافظات 
والبعيدة  الريفية  املناطق  إل��ى 
لها  التابعة  احملطات  عبر  س��واء 
للقطاع  التابعة  احملطات  عبر  أو 

اخلاص. 
الغاز  مب��ادة  االختناقات  وعن 
خالل  حصلت  ال��ت��ي  امل��ن��زل��ي 
السوق  ف��ي  املاضيني  العامني 
أن  العيدروس  أف��اد   ، احمللية 
أسبابها تعود الى تزايد االستهالك 
من  املنتج  ال��غ��از  كفاية  وع��دم 

معامل اإلنتاج والتسييل األربعة 
ومحدودية  صافر  في  املوجودة 

اإلنتاج من مصافي عدن. 
من  املسحوبة  الكمية  أن  يذكر 
 LPG ( مادة الغاز البترولي املسال
( خالل العام املاضي من معامل 
عدن  ومصافي  صافر  في  الغاز 
بلغت 757 ألفًا و558 طنًا متريًا 
ملياراً   21 بلغت  إجمالية  بقيمة 
العام  عن  بزيادة  مليونًا  و886 
2007م بلغت 20 ألفًا و791 طنًا 
بلغت  القيمة  في  وبزيادة  متريًا 
ستة مليارات و933 مليون ريال. 

تفقد وزي��ر  أخ��رى  م��ن جهة 
ال��ن��ف��ط وامل���ع���ادن ام���س في 
وادي حضرموت سير التركيبات 
اإلنشائية في املرحلة األولى من 
الكهرباء  توليد  محطة  مشروع 

 25 بطاقة  املصاحب  بالغاز 
ميجاوات، واستمع من املسؤولني 
الذي  املشروع  حول  شرح  إلى 

بعد  اإلنتاجية  طاقته  ستبلغ 
استكمال املرحلة الثانية نحو 50 
الطاقة  بتعزيز  لتسهم  ميجاوات 
ال���وادي  ملناطق  الكهربائية 
الفرنسية  توتال  وستقوم شركة 
املصاحب  بالغاز  احملطة  بتموين 

في القطاع 10. 
واملعادن  النفط  وزي��ر  واطلع 
على املراحل النهائية من األعمال 
احملطة  تلك  بتموين  اخل��اص��ة 
الكهربائية من الغاز ابتداء من مّد 
أنبوب الغاز املصاحب البالغ قطره 
) 8 بوصات( إلى محطة املعاجلة 
بالقطاع 10 التابع لشركة توتال 
الفنية  والعمليات  الفرنسية 
اخلاصة باستخدام الغاز املصاحب 
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  في 
خالل رفع درجة حرارته وتنقيته 

والصلبة  السائلة  امل���واد  م��ن 
وانتهاء مبد الغاز إلى التوربينات 
تعود  التي  األربعة  الكهربائية 
لوزارة الكهرباء في حدود شركة 
ضمن  عليها  امل��ت��ف��ق  ت��وت��ال 

االتفاقية املبرمة. 
العيدروس  ال��وزي��ر  زار  كما 
وحدة إنتاج الغاز املسال بشركة 
  10 بالقطاع  الفرنسية  توتال 
مشروع  في  العمل  سير  وتفقد 
املركزية  امل��راق��ب��ة  غرفة  بناء 
التي  بالشركة  النفطية  للعمليات 
، حيث  فيها حاليًا  العمل  يجري 
بالشركة  املسؤولني  من  تعرف 
املختلفة مبا  اإلنتاج  على مراحل 
احمليطة  البيئة  سالمة  يضمن 

والسالمة املهنية للعاملني. 
واملعادن  النفط  وزي��ر  وأش��اد 
شركة  بها  تقوم  التي  باألعمال 
وادي  ف��ي  الفرنسية  ت��وت��ال 
حضرموت والتطور النوعي الذي 
تنتج  التي  الشركة  أداء  يشهده 
48 ألف برميل من النفط  يوميا 
اخلام و35  مليون قدم مكعب من 
الغاز املصاحب واستغاللها للغاز 
احملطة  مت��وي��ن  ف��ي  املصاحب 

الكهربائية الغازية في الوادي. 

وأكد العيدروس ضرورة اهتمام 
بالعمالة  خاص  بشكل  الشركة 
تقع  التي  املناطق  من  احمللية 

في نطاق عملها بالقطاع وإعطاء 
املناطق  في  للمقاولني  األولوية 
األعمال  تنفيذ  في  منها  القريبة 

الشركة  تنفذها  التي  الصغيرة 
فنية  وضوابط  مواصفات  وفق 

محددة. 

❊ �سنع�ء/�سب�أ: 

أكد األخ أمير سالم العيدروس ، وزير النفط واملعادن أن اليمن سيكتفي 
ذاتيا من الغاز املنزلي بحلول عام 2010م بعد إنشاء معمل جديد إلنتاج 

وتسييل الغاز البترولي املسال في منطقة صافر مبحافظة مأرب. 
وفي تصريح لوكالة األنباء اليمنية / سبأ /  أوضح وزير النفط أن الطاقة 
اإلنتاجية للمعمل اجلديد تتراوح بني 800 إلى 1000 طن متري في 
اليوم ، حيث ستحقق االكتفاء الذاتي من مادة الغاز املنزلي وتغطية 
احتياجات السوق املتزايدة من الغاز بطريقة مريحة ، مشيرا إلى أن الغاز 
البترولي املسال سلعة استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشراً باملستهلك 

وتتزايد معدالت استهالكها من عام إلى آخر بنسب متفاوتة.
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❊ ا�سالم اباد / 14�أكتوبر /  رويرتز :
قال مس��ؤولو مخابرات إن عشرة 
متش��ددين قتلوا وأصيب سبعة في 
ضرب��ة صاروخية امريكي��ة نفذتها 
طائرة بدون طي��ار أمس اجلمعة في 
منطق��ة وزيرس��تان اجلنوبي��ة على 
احلدود مع أفغانس��تان حيث تستعد 
القوات الباكس��تانية لشن حملة ضد 

املتشددين. 
وب��دأت الوالي��ات املتح��دة التي 
تواج��ه متردا متصاعدا م��ن طالبان 
في أفغانس��تان تصعي��د ضرباتها 
الصاروخي��ة بطائ��رات دون طي��ار 
داخل اراضي باكستان قبل عام رغم 

احتجاجات حليفتها اسالم اباد . 
باملخاب��رات  مس��ؤوالن  وذك��ر 
الباكس��تانية إن ثالث��ة صواري��خ 
اطلق��ت عل��ى مخابىء متش��ددين 
في منطقة يس��يطر عليه��ا بيت الله 
محس��ود زعيم طالبان الباكستانية 
وحلي��ف تنظيم القاعدة مما تس��بب 
في مقتل عشرة أش��خاص وإصابة 

سبعة آخرين . 
وقال واحد من مسؤولي املخابرات 
“الصواري��خ ضربت مكت��ب املفتي 
نور والي الذي كان يوما مسؤوال عن 
تدريب املتش��ددين للقي��ام بهجمات 

انتحارية” .
وقال املس��ؤوالن إنه لم يعرف إذا 
كان وال��ي من بني القتل��ى أو إذا ما 
كانت الغارة تس��ببت ف��ي مقتل أي 

متشددين أجانب. 
وج��اءت الضرب��ة الصاروخي��ة 
االمريكي��ة أم��س في الوق��ت الذي 
زادت في��ه القوات الباكس��تانية من 
الضغ��وط عل��ى معاق��ل محس��ود 
وش��نت غارات جوية بطائرات نفاثة 
مقاتلة في االس��ابيع القليلة املاضية 
الضعاف االهداف قبل هجوم شامل 

متوقع. 
كم��ا جاءت بع��د يوم م��ن هجوم 
ش��نه آالف من قوات مشاة البحرية 
االمريكية على طالب��ان االفغانية في 
اقليم هلمند في جنوب أفغانس��تان 
بينما س��يطرت الق��وات البريطانية 
عل��ى معاب��ر لقن��اة ذات أهمية في 

دعم لهذه اجلهود. 
ويش��ترك اقليم هلمن��د االفغاني 
في ح��دود صحراوي��ة طولها 200 
كيلومتر م��ع اقليم بلوخس��تان في 

جنوب غرب باكستان. 
وتعترض باكس��تان رس��ميا على 
غارات الطائ��رات بدون طي��ار التي 
تشنها الواليات املتحدة على أراضيها 
قائلة إنه��ا متثل انتهاكا لس��يادتها 
وتقويض اجلهود للتعامل مع التشدد 
ألنها تش��عل الغضب الشعبي وتزيد 

الدعم للمتشددين . 
وش��ن اجليش الباكستاني هجوما 
في وادي س��وات منذ ش��هرين في 
رد على اتساع س��يطرة املتشددين 
وعنفهم في ش��مال غرب باكس��تان 
ورح��ب املس��ؤولون ف��ي الواليات 
املتحدة بهذا الهجوم بسبب املخاوف 
بش��أن اس��تقرار باكس��تان وأمان 

ترسانتها النووية . 
ويق��ول اجلي��ش إنه يقت��رب من 
نهاية الهج��وم في س��وات رغم أنه 

يواجه جي��وب مقاومة ف��ي الوادي 
الذي يقع ش��مال غرب إس��الم أباد 

والذي كان نقطة جذب سياحي. 
وأعلن اجليش ع��ن مقتل ما يقرب 
من 1600 متش��دد لي��س من بينهم 
أح��د من ق��ادة طالب��ان . وال يوجد 

إحصاء مستقل لعدد القتلى . 
وأدى الفش��ل في قت��ل أو اعتقال 
قادة طالبان في سوات إلى مخاوف 
من ش��نهم لهجمات مض��ادة عندما 

يغادر اجليش املنطقة . 
وتل��وح املتاع��ب في معق��ل آخر 
م��ن معاقل املتش��ددين على احلدود 
م��ع أفغانس��تان وهو وزيرس��تان 

الشمالية. 
ونصبت جماعة مس��لحة متحالفة 
مع محس��ود يوم األحد كمينا لقافلة 
عسكرية باكستانية قتلت خالله 16 

جنديا . 
ويقول محلل��ون إن اجليش محجم 
عن فتح جبهة جديدة في وزيرستان 
الشمالية بينما ينهي عمله في سوات 

ويستعد لوزيرس��تان اجلنوبية لكنه 
رمبا يري��د الرد على مقت��ل 16 من 

رجاله . 
وقال سكان و مسؤولون أمنيون إن 
طائ��رات هليكوبتر هاجم��ت املنطقة 
هذا األس��بوع وقصفت أمس اجلمعة 
املتش��ددين  املقاتل��ة  الطائ��رات 
غربي ميرانش��اه املدينة الرئيس��ية 
في وزيرس��تان الش��مالية ما تسبب 

في مقتل خمسة منهم. 
وق��ال اجلي��ش بع��د ظه��ر أمس 
اجلمعة إن قواته قتلت 11 متش��ددا 
واعتقل��ت 24 آخرين خ��الل االربع 
والعشرين س��اعة املاضية في وادي 

سوات. 
هليكوبت��ر  طائ��رة  وس��قطت 
عس��كرية أمس في إقليم أوراكزاي 
في ش��مال غرب البالد بسبب عطل 

فني. 
مس��ؤولون حكوميون في اإلقليم 
قالوا إن الرج��ال األربعة الذين كانوا 

على متنها قتلوا. 

بريطانيا تطلب توضيحا عن محاكمة عاملين بسفارتها في إيران
❊ لندن / 14�أكتوبر /  رويرتز : 

 قالت بريطانيا أمس اجلمعة انها س��تطلب توضيحا عاجال من الس��لطات االيرانية 
بعدم��ا اقترح رج��ل دين قوي محاكم��ة عاملني محلي��ني بالس��فارة البريطانية في 

طهران احتجزتهما السلطات. 
وق��ال اية الل��ه احم��د جنت��ي ان املوظفني ق��د يواجه��ان احملاكمة فيم��ا يتعلق 

باملظاهرات ضد االنتخابات الرئاسية املثيرة للنزاع الشهر املاضي. 
وقال وزير اخلارجية البريطاني ديفيد ميليبان��د »الحظنا تصريحات اية الله جنتي 
التي تقترح ان بع��ض العاملني احملليني لدينا في ايران ق��د يواجهون محاكمة. نحن 

نطلب توضيحا بشكل عاجل من السلطات االيرانية املالئمة.« 
واضاف انه يعت��زم التحدث الى وزير اخلارجية االيراني منوش��هر متكي بش��أن 

املسألة. 
وقال في بي��ان »نحن واثقون م��ن ان العاملني لدينا لم يش��اركوا في اي تصرف 
غير مالئم او غير مش��روع. ما زلنا نش��عر بقلق عميق بش��أن العضوين في طاقم 

العاملني لدينا اللذين ما زاال محتجزين في ايران.« 

الرئيس الجديد للوكالة الذرية.. ال دليل على سعي ايران ألسلحة نووية
❊ فيينا / 14�أكتوبر / رويرتز : 

 ق��ال الرئيس اجلدي��د للوكالة الدولية للطاق��ة الذرية التابعة ل��المم املتحدة أمس 
اجلمعة انه ال يرى اي دليل مكتوب على ان ايران حتاول اكتس��اب القدرة على تطوير 

اسلحة نووية. 
وقال يوكي��ا امانو لرويترز ردا على س��ؤال عم��ا اذا كان يعتقد ان ايران تس��عى 
المتالك الق��درة على انتاج اس��لحة نووي��ة »ال أرى اي دليل في الوثائق الرس��مية 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ذلك« .

زلزال يهز بلدة إيطالية تستضيف قمة الثمان
❊ روما / 14�أكتوبر / رويرتز : 

 ضربت ه��زة أرضية قوية أم��س اجلمعة البل��دة االيطالية التي تس��تضيف قمة 
مجموع��ة الثمان لزعم��اء العالم األس��بوع املقبل فه��زت املباني وأث��ارت صفارات 
التحذير من الس��رقة في الس��يارات وروعت الس��كان الذين عاصروا الزلزال املميت 

في ابريل نيسان. 
وقالت الس��لطات االيطالية إن ش��دة اله��زة بلغت 4.1 وهي ق��وة كانت كافية ألن 
تدفع بعض الس��كان كي يهرعوا من منازلهم إلى ش��وارع الكويال لكن لم تتس��بب 

في أي ضرر كبير. 
وأس��فر الزلزال الذي وقع ف��ي ابريل عن مقتل حوالي 300 ش��خص وخلف أكثر 

من 60 ألفا مشردين. 
ومنح رئيس الوزراء سيلفي بيرلس��كوني تأكيدات بأن املنشآت التي ستستضيف 
زعماء دول مجموعة الثماني خالل القمة التي تس��تمر في الفت��رة بني 8 و10 يوليو 

متوز بوسعها حتمل زلزال قوي.

انفلونزا الخنازير تقتل بريطانيا رابعا
❊ لندن / 14�أكتوبر /  رويرتز : 

 قالت اخلدمة الصحية الوطنية ف��ي بريطانيا أمس اجلمعة إن بريطانيا رابعا توفي 
بعد إصابته بانفلونزا اخلنازير وهي أول حالة وفاة باملرض في منطقة لندن. 

ولم يؤكد متحدث باس��م اخلدمة ما جاء ف��ي تقرير لهيئة االذاع��ة البريطانية بأن 
الضحية شاب يبلغ من العمر 19 عاما كان يعاني من مشاكل صحية جسيمة. 

لكن��ه قال إنه س��يتم االعالن ع��ن املزيد م��ن التفاصيل حول احلال��ة في مؤمتر 
صحفي بالعاصمة. 

وق��ال وزير الصحة البريطاني اندي برنهام إن بريطانيا تتوقع اكتش��اف أكثر من 
مئة ألف حالة إصاب��ة جديدة يوميا بانفلونزا )اتش1 ان1( بحلول نهاية أغس��طس 

آب وإنها ستغير الطريقة التي تتعامل بها مع الفيروس. 
وأضاف أن عدد حاالت االصاب��ة املؤكدة بالفيروس يتضاعف كل أس��بوع ميثل 
ضغطا على أجه��زة الصحة في البالد. ولن حت��اول وكاالت الصحة بعد االن احتواء 

الفيروس. 
وق��ال برنهام »نعل��م دائما أن من املس��تحيل احتواء الفيروس بش��كل دائم وأننا 
س��نضطر في مرحلة معينة الى االنتقال م��ن االحتواء إلى معاجل��ة أعداد املصابني 

املتزايدة.« 
وأعلن��ت منظمة الصح��ة العاملية يوم 11 يونيو حزيران تفش��ي وب��اء االنفلونزا. 

وأصيب أكثر من 77 ألف شخص باملرض في العالم. 

انفجار قنبلة في عاصمة اليونان
❊ اثينا / 14�أكتوبر / رويرتز : 

 قالت الش��رطة اليونانية ان قنبلة منزلية الصنع انفجرت أمس اجلمعة امام مكتب 
ضرائب تابع للحكومة اليونانية في العاصمة اثينا وأحلق االنفجار اضرارا في املباني 

املجاورة لكنه لم يوقع اصابات. 
وقال مس��ؤول شرطة طلب عدم الكش��ف عن هويته »الش��حنة املتفجرة انفجرت 
نحو الس��اعة 0230 بتوقيت جرينت��ش وحطمت الزجاج في املبان��ي القريبة. وتلقت 

الشرطة حتذيرا هاتفيا قبل دقائق لكن لم تعلن اي جهة املسؤولية.« 
وذكر مس��ؤول الش��رطة ان فرق مكافحة االرهاب اليونانية عثرت على بقايا ساعة 
وتعتق��د ان املادة املتفجرة املس��تخدمة كانت مادة الديناميت املعتادة لكن س��يعرف 

املزيد بعد االختبارات املعملية. 
ووقعت سلسلة من هجمات القنابل على ش��ركات االعمال اليونانية واالجنبية منذ 
االضطرابات واس��عة النطاق التي شهدتها اليونان في ديسمبر كانون االول من العام 

املاضي والتي فجرها مقتل فتى على ايدي الشرطة اليونانية. 

السبت 4  يوليو  2009 م - العدد ) 14519 ( السنة الحادية واألربعون

 

مجلة أميركية : العولمة تتقهقر
 

األميركية إن  “شؤون خارجية”   قالت مجلة 
العوملة بدأت تتقهقر وإن حركة حترير األسواق 
توقفت، وبدأت تزحف حقبة تدخل احلكومات 

وسن التشريعات واإلجراءات احلمائية.
وأضافت أن هذه التغيرات سببها األزمة املالية 
و”يبدو  ي��وم  بعد  يوما  تتعمق  التي  العاملية 
أنها ستدوم ألمد طويل”، مشيرة إلى أن ذلك 
الناحية  من  املدى  بعيدة  تداعيات  له  “ستكون 

اجليوسياسية”.
ونشرت املجلة مقاال للكاتب روجر ألتمان حتدث 
فيه عن ظهور ما سماه “حركة االبتعاد عن نظام 
القطب الواحد”، مؤكدا أن “غياب القوة والوحدة 
في الغرب سيؤدي في النهاية إلى زيادة زعزعة 
االستقرار اجليوسياسي” وسيقود إلى “عالم أقل 

متاسكا”.
وأوضح الكاتب أن الواليات املتحدة “ستكون 
أقل هيمنة على املدى املتوسط”، وأنها “باتت 
والتكتالت  املؤسسات  تفعيل”  على  قدرة  أقل 

املالية واالقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد 
الدول  ومجموعة  العشرين  ومجموعة  الدولي 

السبع الصناعية الكبرى.
في  ستنهمك  املتحدة  الواليات  أن  وأض��اف 
والعجز  البطالة  ضغط  حتت  الداخلية  أمورها 
العاملية،  الناجتني عن األزمة االقتصادية  املالي 
األميركي  السوق  نظام  من  العالم سينفر  وأن 
الرأسمالي احلر ألن باقي الدول تنحي بالالئمة 
حدوث  في  املالية  ومؤسساتها  واشنطن  على 

األزمة. 
وأكد ألتمان أن التجارة العاملية وتدفق رأس 
بدورها  أصبحت  أنشطة  كلها  والهجرة  امل��ال 
في حالة جزر وتراجع، مشيرا إلى أن مجموعة 
الكبرى  الصناعية  السبع  ومجموعة  العشرين 

عجزت حلد اآلن عن إيجاد حلول ناجعة لألزمة.
ويعتقد الكاتب أن األزمة املالية كشفت أيضا 
“مكامن الضعف” في اقتصاد االحتاد األوروبي، 
وأن “الشقاق بدأ يظهر” بعد اخلالف احلاصل بني 
فرنسا وأملانيا وبريطانيا بشأن الرد املالئم على 
اقتصادية  مساعدات  تقدمي  ورفضها  األزم��ة، 

طارئة لشرق أوروبا.

السويد تحذر من استمرار األزمة المالية
 

 حّذر رئيس وزراء السويد فريدريك راينفلت 
من أن قطاع املال في االحت��اد األوروب��ي قد 
على  يقوى  ال  بحيث  فادحة  خسائر  يتكبد 
لدعم  األم��وال  من  مزيد  باقتراض  املخاطرة 

اقتصادات الدول املنضوية في عضويته.
ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة )فايننشال 
تاميز( البريطانية غداة تولي السويد الرئاسة 
إن  راينفلت  قال  األوروبي,  لالحتاد  الدورية 
القادمة  أشهر  الستة  في  ستعمل  حكومته 
27 دولة، وهي  املؤلفة من  الكتلة  على قيادة 
مّلا يزل  األوروب��ي  املالي  القطاع  تفترض أن 

يرزح حتت وطأة األزمة )االقتصادية(.
لها  راينفلت  تصريحات  الصحيفة  ووصفت 
عن ضرورة العمل على كبح جماح العجز في 
موازنة االحتاد األوروبي وارتفاع حجم الديون 
احلكومية ومن ثم تغيير اجتاهها, بأنها حتمل 
في طياتها دالالت أكبر من التحذيرات األخيرة 
لزعماء من شاكلة املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل ذلك ألن رئيس الوزراء السويدي “أتى 
بالتحديد على ذكر الصعاب التي تواجه القطاع 

املالي األوروبي”.
وقال راينفلت “نحن نحّذر من أننا لم نتجاوز 
فهي ما تزال قائمة وتؤثر  املالية,  بعد األزمة 
على القطاع املالي. فقد كانت مداوالتنا تتركز 

بالضبط حول نوعية اخلسائر التي ينتظر أن 
نتكبدها”. 

وناشد املسؤول السويدي الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي الكف عن الترويج ملزيد من 
برامج احلفز االقتصادي تفاديًا لوقوع مشاكل 

جديدة قد يواجهها القطاع املالي.
لكنه أضاف مستدركًا أن قطاع املال األوروبي 
يبدو حلد ما محميًا بقانون للطوارئ بات نافذ 
في  ذروت��ه��ا  األزم��ة  بلغت  أن  بعد  املفعول 
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول من العام 

املنصرم.
ومع ذلك فإن الصحيفة اعتبرت كلمات رئيس 
الوزراء السويدي ما هي إال ترديد ملا يعتمل في 
صدور صّناع السياسة وخبراء املال في مقر 
االحت��اد األوروب��ي في بروكسل من هواجس 
البنوك  ق��درة  ف��ي  شكوكهم  ي��ب��دون  حيث 
اخلسائر  امتصاص  على  مستقباًل  األوروبية 
اقتصادي  ركود  أسوأ  عن  الناجمة  الفادحة 
عامًا  ثمانني  منذ  العجوز  القارة  له  تتعرض 

تقريبًا. 

عواصم العالماالتحاد األوروبي يستدعي سفراء إيران لالحتجاج على االعتقاالت

❊ بعات :
أعلن مل��ك اململك��ة األردنية الهاش��مية عبد الله 
ابن احلسني بن طالل – أول أمس اخلميس - تعيني 
جنله األكبر احلس��ني بن عبد الله بن احلس��ني وليا 
للعه��د خلفا له , مبوجب املادة الدس��تورية رقم 24 
من املرس��وم امللكي للمملك��ة األردنية الهاش��مية 
, ال��ذي يعطي احلق الدس��توري للمل��ك تعيني ولي 
عهد خلفا ل��ه يتمتع بكل الصالحيات الدس��تورية 
واالمتي��ازات امللكي��ة, حيث جاء في بي��ان للديوان 
امللكي صدر أول أم��س اخلميس : “صدرت اإلرادة 
امللكي��ة الس��امية الي��وم باختيار صاحب الس��مو 
امللكي األمير حس��ني ب��ن عبدالله ولي��ا للعهد وان 

مينح جميع احلقوق واملزايا املتعلقة بذلك”.
وجاء إعالن مل��ك اململكة األردني��ة بتعيني جنله 
األكب��ر احلس��ني 15 عام��ًا – والطالب ف��ي إحدى 

امل��دارس اخلاص��ة بالعاصمة األردني��ة عمان, في 
ظ��ل االحتف��االت امللكي��ة باململكة مبرور عش��رة 
أعوام على ذكرى توليه عرش اململكة الذي صادف 

الشهر املاضي . 
ويأتي إع��الن العاه��ل األردني املل��ك عبد الله 
الثان��ي – اخلمي��س املاضي - تس��مية اكبر أبنائه 
األمير احلس��ني وليا للعهد بعدما شغر هذا املنصب 
لس��نوات اثر إعفاء أخيه غير الشقيق األمير حمزة 

بن احلسني منه, في العام 2004 .
وولد األمير احلس��ني بن عبدالله )15 عاما( في 
28 حزيران/يونيو 1994، وهو اكبر أجنال العاهل 
األردني الذي اعتل��ى العرش العام 1999 ومن أمه 

امللكة رانيا العبدالله .
وللعاه��ل األردني وامللك��ة رانيا اللذي��ن اقترنا 
في العام 1993م - ثالثة أبن��اء إلى جانب األمير 

حس��ني هم األميرة إميان واألميرة سلمى واألمير 
هاشم.

ووفق��ا للدس��تور األردن��ي فان ع��رش اململكة 
وراثي في أس��رة امللك بحيث “تنتق��ل والية امللك 
من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه س��نا إلى اكبر 
أبناء ذلك االبن األكبر س��نا، وهكذا يتوارث عرش 

اململكة طبقة بعد طبقة”.
وبحسب الدس��تور، “يجوز للملك أن يختار احد 
إخوته الذك��ور وليا للعهد وفي ه��ذه احلالة تنتقل 

والية امللك من صاحب العرش إليه”.
وين��ص الدس��تور امللك��ي أيضا عل��ى أن امللك 
“يبلغ س��ن الرش��د متى امت ثماني عش��رة س��نة 
من عمره، ف��اذا انتقل العرش إلى م��ن دون هذه 
الس��ن ميارس صالحيات امللك وص��ي أو مجلس 

احلسني بن عبدالله بن احلسنيوصاية”.

العاهل األردني يسمي نجله األكرب الحسني وليا للعهد

مقتل عشرة متشددين في ضربة أمريكية بباكستان
❊ لندن / 14 �أكتوبر / )رويرتز( :

 وجه الرئيس الس��وري بشار االس��د الدعوة بشكل غير رسمي للرئيس 
االمريك��ي باراك اوباما لزيارة دمش��ق الجراء محادث��ات في عالمة على 

امكانية حتسن العالقات بني البلدين تدريجيا.
وقال االس��د في حديث لشبكة سكاي نيوز في مقابلة بثت أمس اجلمعة 
»نحن نرحب به في س��وريا بالتأكيد...أنا واض��ح متاما فيما يتعلق بهذا 

االمر.«
وس��ئل االس��د عما اذا كان اللقاء بينه وبني الرئيس االمريكي س��يعقد 
قريبا فأجاب »هذا يتوقف عليه« ثم ابتس��م مضيفا »س��أطلب منكم نقل 

الدعوة اليه.«
ج��اءت تصريحات الرئيس الس��وري ف��ي مقابلة تلفزيونية متبس��طة 
س��ادها جو من االرتياح وكانت جتلس الى جواره زوجته البريطانية املولد 

وعمدت املقابلة الى اظهار االسد في جو طبيعي دافيء.
وقال االس��د ال��ذي كان يتحدث بلغة اجنليزية تش��وبها لكنة فرنس��ية 
طفيف��ة ان��ه اذا التقى بأوبام��ا فال يعني ذل��ك أنهما متفق��ان على كافة 

االمور.
وأضاف »أي قمة بني أي رئيسني هي شيء ايجابي.« وأضاف »هذا ال 
يعني أنك يجب أن توافق على كل ش��يء لكنك عندم��ا تتناقش فهذه هي 

الطريقة لسد الفجوة.
»م��ن الطبيعي أن يك��ون هناك خالف ب��ني الثقاف��ات املختلفة واالمم 

املختلفة والدول املختلفة.«
واس��تطرد »لكنني أعتقد أن الواليات املتحدة له��ا دور خاص بوصفها 
القوة العظمى. أعتقد أن على الرئيس أوباما أن يزور أكبر عدد يس��تطيعه 

من الدول من أجل اجراء هذه احلوارات...وهذا بالتأكيد يشمل سوريا.«
واتخذت الواليات املتحدة خطوات لبدء احلوار مع سوريا منذ تولي أوباما 
منصبه مخالفا سياس��ة العزل التي انتهجها سلفه جورج بوش الذي ربط 
بني سوريا ومجموعة »محور الشر« التي ضمت ايران والعراق حتت حكم 

الرئيس الراحل صدام حسني وكوريا الشمالية.
وأعلنت الواليات املتحدة الش��هر املاضي انها س��توفد سفيرا الى سوريا 
بعد انقطاع دبلوماسي دام أربع سنوات. وجاء القرار بعد زيارات قام بها 

مؤخرا مبعوثون دبلوماسيون وعسكريون أمريكيون الى دمشق.
وكانت واشنطن سحبت سفيرها من س��وريا عام 2005 احتجاجا على 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االس��بق رفيق احلريري. وتنفي دمشق أي 

تورط لها في احلادث.
وكان ب��وش قد اتهم س��وريا أيض��ا بتق��دمي الدعم ال��ى املقاتلني في 
العراق كما فرض عليها عقوب��ات لدورها في لبنان ولدعمها جماعات مثل 

حزب الله اللبناني الذي يتلقى دعما من ايران أيضا.
لكن عزم أوباما املعل��ن عن البحث عن أرض مش��تركة مع الدول التي 
تريد »ارخاء قبضتها« فتح الطريق فيما يبدو امام حوار مع سوريا واحتمال 

عقد اجتماع رفيع بني البلدين في مرحلة ما.
وقال االس��د في املقابل��ة التي أجرتها معه ش��بكة تلفزيون س��كاي » 
الدع��وة تتعل��ق باحلوار واحل��وار يتعلق بوج��ود أرض مش��تركة ورؤية 

مشتركة...وعندها تعد خطة وبعدها تتخذ خطوة.«

األسد يوجه دعوة 
غري رسمية ألوباما

الرئيس السوري/ بشار األسد

❊ بروك�سل / 14 �أكتوبر /  رويرتز : 
اس��تدعت دول االحتاد األوروبي الس��فراء اإليرانيني أمس اجلمعة احتجاجا 
على احتج��از إي��ران ملوظفني إيراني��ني يعمل��ون بالس��فارة البريطانية في 
طهران لكنها أحجمت مؤقتا عن خطوات أش��د مثل فرض حظر على تأشيرات 

الدخول. 
وكان وزراء خارجية االحتاد األوروبي قد حثوا إيران األس��بوع املاضي على 
اإلفراج بش��كل عاجل عن عدة موظف��ني إيرانيني يعملون بس��فارة بريطانيا 
في طهران وصحفي يوناني احتجزوا بزع��م أنهم يحرضون على احتجاجات 

الشوارع بشان نتائج االنتخابات الرئاسية املثيرة للجدل. 
كم��ا ح��ذروا م��ن »رد ق��وي وجماع��ي« عل��ى ترهي��ب املوظف��ني 

الدبلوماسيني. 
وقال مس��ؤول باالحتاد األوروبي إن دول االحتاد الس��بع والعشرين اتفقت 
خالل اجتماع عقد في بروكس��ل على اتخاذ خطوات تدريجية بحق طهران قد 
تتضمن في املس��تقبل فرض حظر على منح تأشيرات الدخول وسحب سفراء 

دول االحتاد من إيران حسبما تقتضي تطورات الوضع. 
وقال رئيس الوزراء الس��ويدي فريدريك راينفيلد الذي تتولى بالده رئاس��ة 

االحتاد األوروبي خالل مؤمتر صحفي 
مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
»من الواضح أن علينا اظهار التضامن 

وأننا صف واحد.« 
وق��ال س��اركوزي إن دول االحت��اد 
األوروب��ي س��تبذل كل م��ا بوس��عها 
ملس��اندة بريطانيا. وق��ال »لقد أرادت 
فرنس��ا دائما تش��ديد العقوب��ات لكي 
يعي القادة اإليراني��ون حقا أن الطريق 

الذي اختاروه طريق مسدود. 
»األمر بي��د البريطانيني اآلن ليبلغونا 

مبا يحتاجونه.« 
وقال مسؤول باالحتاد األوروبي إنه 
ستجري دراس��ة اتخاذ خطوات جديدة 
بعد اجتم��اع مجموعة الدول الصناعية 
الثمان��ي الكبرى في ايطاليا األس��بوع 

القادم. 
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الس��ويدي 
كارل بيل��د إن االفراج عن س��بعة من 
املوظفني التس��عة الذي��ن اعتقلوا يظهر 

جناح نهج االحتاد األوروبي. 
وقال في بيان »االحتاد األوروبي ... 
اتفق على مراجعة الوضع في األسبوع 
الق��ادم ما لم يطلق س��راح املوظفني .. 

لم يستبعد أي خيار.« 
وكان رج��ل الدين اإليران��ي البارز آية الله أحمد جنتي ملح في وقت س��ابق 
أمس إلى أن موظفي الس��فارة البريطانية احملتجزين سيحاكمون عن دورهم 

املزعوم في االضطرابات التي حدثت في اعقاب االنتخابات. 
وفي لن��دن عب��رت وزارة اخلارجي��ة البريطانية ع��ن »قلقه��ا البالغ« من 

تصريحات جنتي. 
وقالت متحدثة باس��م بيلد إنه لن يكون من املقبول أن توجه إيران اتهامات 

للموظفني الذين مازالوا معتقلني أو الذين أطلق سراحهم. 
وكانت مجموع��ة الثماني أبدت ي��وم اجلمعة املاضي اس��تياءها من العنف 

الناجم عن تصدي الشرطة للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لالحتجاج 
على نتيج��ة االنتخابات لكنها تركت الب��اب مفتوحا أمام إي��ران للدخول في 

محادثات بشأن برنامجها النووي السري. 
وأدت املظاهرات العارمة التي خرجت إلى الش��وارع بس��بب مزاعم بتزوير 
انتخابات 12 يونيو حزيران الرئاس��ية التي ف��از فيها الرئيس محمود أحمدي 
جناد إلى اتخاذ الش��رطة وامليلش��يات اإلس��المية إج��راءات صارمة. وتقول 

السلطات اإليرانية إن االنتخابات كانت نزيهة. 
وانتقد ق��ادة االحتاد األوروبي الش��هر املاض��ي الطريقة الت��ي تعاملت بها 

إيران مع االحتجاجات وطالبوا بالتحقيق في االنتخابات. 

رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد 

 الشرطة مبوقع هجوم في روالبندي يوم اخلميس
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❊ يحيى محمد عبدالله صالح إلى أي مدى هذا االسم كان له دور في 
إيصالك إلى منصب أركان حرب األمن املركزي؟

-  املوضوع ليس له أي عالقة باالسم، فأنا انتسبت إلى القوات املسلحة 
عام 87م ومت تعييني بناء على توجيه فخامة الرئيس.

لها  يكن  لم  اهتماماتك  أن  رغم  املكان  هذا  نفسك في  ❊ هل وجدت 
عالقة باجلانب العسكري؟

- في احلقيقة لم يكن عندي طموح في اجلانب العسكري ولكن بحكم 
حققت  وقد  بسرعة،  تعييني  بعد  تكيفت  الطويلة،  العسكرية  حياتي 

إجنازات يشهد بها القريب والصديق والغريب.

❊ ما هي هذه اإلجنازات؟
- رفع مستوى جاهزية األمن املركزي وتأهيله وإدخال وحدات جديدة 

ورفع مستوى أفراده الثقافي والتعليمي.

❊كيف رفعت من مستوى األمن املركزي؟
-  إنشاء معهد لتعليم اللغة اإلجنليزية والكمبيوتر واآلن يعتبر املركز 
الرئيسي لوزارة الداخلية، وإنشاء وحدات تخصصية، وكان في السابق كل 
الوحدات تنفذ املهام نفسها، اليوم هناك تبادل للمهام وكانت أوالها وحدة 
مكافحة اإلرهاب وتبعتها وحدات أخرى، منها وحدة أمن السياحة، وحدة 
حماية الشخصيات املهمة، الوحدة الصحية إلى جانب االعتناء بالتوجيه 

املعنوي.

❊ طيب.. كيف نفسر أن يكون يحيى محمد عبدالله صالح هو أركان حرب 
األمن املركزي و..

-  )مقاطعا( عفوا لقد تغيرت التسمية وأصبحت رئيس أركان قوات 
األمن املركزي.

❊ فليكن.. كيف تفسر أن تكون أنت رئيس أركان قوات األمن املركزي 
الرقي  السياحي ورئيس ملتقى  ورئيس جمعية كنعان ورئيس االحتاد 
والتقدم ورئيسا شرفيا لنقابة املهن التعليمية، هل ميكن أن تبدع في 

كل ذلك؟
-  العبرة ليست بكوني قادرا على حتقيق املنجزات كلها أم ال وأنا ال 
أدخل جمعية إال إذا كنت واثقا أني قادر على تقدمي شيء، أما املواقع 
الفخرية – وهي كثيرة جدا – فإني لم اخترها وقد اختارتني اجلهات وهو 
منصب فخري، من خالله ميكن أن أقدم مساعدات أو توجيها في أمور 
لفلسطني  اهتماما كبيرا جدا هي جمعية كنعان  أوليه  ما  لكن  معينة، 
ومؤسسة الرقي والتقدم ونادي العروبة واالحتاد اليمني للسياحة، هذه 
تعتبر  أن  وميكنك  أولى  بدرجة  اهتماماتي  أوليها  التي  املنظمات  هي 

التسلسل ميثل مقدار درجة األهمية.

❊ إلى أي مدى موقعك العسكري رئيسا ألركان قوات األمن حاضر ويؤثر 
في املواقع التي ذكرتها؟

-  ليس هناك عالقة، إذ هناك رؤساء أركان في كثير من الوحدات، لكن 
العمل  إلي  حبب  وما  املدني  املجتمع  منظمات  في  رغبة  عندهم  ليس 
إلى  فيها  ظللت  التي  الكشفية  احلركة  هو  املدني  املجتمع  مبنظمات 
84م وهي التي منت لدي العمل التطوعي وخدمة املجتمع وتقدمي العون 
لآلخرين، ولهذا أحب املشاركة في العمل التطوعي وإال فهناك قادة كثر 
ومسئولون ووزراء باآلالف ليس لهم اهتمامات ورئيس أركان قوات األمن 
املركزي ليس له عالقة كوظيفة مبنظمات العمل املدني وبعضها أنشئت 

قبل أن يتم تعييني.

❊ مثال.. هل أنت رئيس االحتاد السياحي ألنك متلك شركة سياحية؟
- أنا في هذا املوقع قبل أن أتعني وكذا أنشئ االحتاد اليمني للسياحة 
قبل 96م ووكالة “سمر” للسياحة التي أسميتها باسم ابنتي الكبرى أملكها 

منذ 95م.

والعمل  الرسمية  املسئولية  بني  املزاوجة  يجرم  الدستور  ولكن   ❊
التجاري؟

األعمال  املركزي كل  األمن  أرك��ان  مّت تعييني رئيس  أنا بعد أن     -
التجارية أنيطت لألخت هدى الشرفي التي هي نائبتي وشريكتي.

❊ أنت متلك شركة “املاز” وحولها تثار كثير من األمور التي ُيقال إنها 
ابتلعت كثيرا من األعمال التجارية واالستثمارية؟

-  ليس صحيحا.. كل ما في األمر أنها متارس أعمااًل بسيطة وخدمية.

❊ أعمال خدمية أم جتارية؟
-  جتارية وخدمية وتشتغل في جتارة القطن والسياحة وغيرها.

❊ في ما يخص القطن هناك من يشكو من أن شركتكم )امل��از( هي 
املزارعني  بحق  وجتحف  بالذات  أبني  محافظة  في  القطن  حتتكر  التي 

اتكاء على نفوذك؟
التنفيذي  ومديرها  للقطن  “املاز”  شركة  أنشأنا  نحن  ملعلوماتك   -
وكل العاملني فيها من أبناء أبني، وكل ما في األمر إننا أردنا أن نعيد 
تواجد القطن إلى سابق عهده. وعندما دخلنا في مجال القطن كان هناك 
هيئة تطوير دلتا أبني ودخلت العديد من املؤسسات احلكومية وخرجت 
وأفلست، واحلمد لله نحن مواصلون وما زالت جهات أخرى موجودة، 
كصحفيني  تنزلوا  أن  واملفروض  وامل��از  أبني  دلتا  تطوير  هيئة  منها 

إلى أبني وتسألوا.
أما مسألة األسعار فهي تخضع لبورصة عاملية ونحن نعطي املزارعني 
أكثر مما يجب أن نعطيهم حتى أصبح تواجدنا في أبني هو خدمة ألبناء 

احملافظة أكثر مما هو عمل ربحي.

❊ نحن هنا ال نتهم لكننا ننقل شكاوى؟
- يا أخي هناك جهتان تعمالن هما : “املاز” و”دلتا” واخليار للمزارع مع 

من يتعامل ومن يجده أربح له.

❊ وماذا عما يقال من إرغام بعض املزارعني للتعامل مع املاز؟
-  ليس هناك إرغام وما تقوم به املاز هو عمل جتاري ال يستطيع أي 
كان أن يرغم أحًدا، فنحن نقدم البذور واملضخات ومبالغ مالية وتعاملنا 
ولهذا  املنطقة  أبناء  على خدمة  إنساني يحرص  تعامل  املزارعني  مع 
منذ 96م وحتى اآلن لم يحدث أي إشكال مع أبناء املنطقة وشركة 

“املاز”.

❊ في قضية األراضي وتقرير باصرة علمنا أنك ضمن األسماء الستة 
عشر التي سيطرت على األراضي في احملافظات اجلنوبية؟

-  لقد ذكر لي هذا املوضوع وحتدثت مع مدير األراضي في عدن، وقلت 
له إن وجدت لي أرضا وقدمت فيها طلبا وتعتبر إجراءاتها غير قانونية، 
فإني أعلن تنازلي عنها وأبديت استعدادي لإلعالن في الصحف عن أن أي 
أرض مت متليكها لي بطريقة غير شرعية وغير قانونية، فإني متنازل 
عنها وأؤكد أني لم أبسط على أي أرض في عدن وأي مواطن يدعي بأن 

أي ارض أملكها هي ملكه عليه أن يأخذها.

التي متلكها بطريقة شرعية وقانونية هل  لكن ماذا تعني األرض   ❊
تقصد األراضي التي اشتريتها من الدولة؟

-  كل ما عندي هو قطعة أرض بسيطة في عدن على ساحل أبني 
اشتريتها من الدولة.

❊ لكن هل هذه القطعة بالكيلو مترات .. أم باألمتار؟
-  لم يعد في عدن أراض بالكيلو مترات .. وأرضي أبلغت مدير أراضي 
عدن باستعدادي للتنازل عنها، ولكنه أخبرني بأنه ال يحق لي أن أتنازل 
عن قطعة أرض امتلكها بسبب وشاية أو إلرضاء اآلخرين، وقال لي »أنت 

مواطن ميني يحق لك التملك في أي مكان في اليمن«.

❊ وماذا عن األراضي التي حتجز باسم األمن املركزي؟
-  ما عالقتي باملوضوع؟!.

❊ رمبا يستغل األمن حلجز األرض وتخصخص بعد ذلك؟
-  إذا كان هناك أراض باسم األمن املركزي فقد أخذت منذ زمن، وهي 
باسم األمن املركزي وال يحق ألي ضابط أو مسؤول في األمن أن يجيرها 

لصاحله.

❊ هل هناك أرض تتبع األمن في أبني؟
-  ال .. هناك أرض في عدن.

❊ هل حولها مشاكل؟
-  أي واحد عنده مشاكل بهذا اخلصوص فهي مع مكتب أراضي وعقارات 
الدولة، وقد أبلغتهم أن أي شخص يشتكي حول أرض يدعي بتبعيتها لي 
شخصيا أو أحد من إخواني أو حتى تتبع األمن املركزي وترون أنها غير 

صحيحة فأنا على استعداد للتنازل عنها.

❊ كيف تنظر إلى قضية األراضي في بعض احملافظات اجلنوبية؟
-  مشكلة األراضي لم تبدأ بعد حرب 94م ومن يقولون ذلك فهم دجالون 
وكاذبون.. املشكلة بدأت بعد االستقالل والفيد بدأ بعد االستقالل، ألنه 
بعد خروج املستعمر جاء اآلخرون وتفيدوا حقهم وبعدين كلما حتصل 

تصفيات كل واحد يأخذ حق اآلخر، ومثل هذا أصبح عادة، وإال ملاذا لم 
يحصل مثل هذا في محافظات أخرى وفي عدن أصبح من طابعها أن من 

ينتصر ويحكم تفيد حق املغلوب.

❊ ولكن بعد حرب 94 كان الفيد أكبر؟
-  طبعا ألن املنتصرين أكثر وهم متخصصون.

❊ ما هي رؤيتك للحل؟
-  أنا طرحت أكثر من مرة وبالذات لفخامة الرئيس حني قال لي إذا معك 
أرض تنازل عنها، وأجبته بأني متنازل عن أي أرض امتلكها وألن االدعاءات 
التي علي هي بأراض كثيرة، وأنا ال يوجد معي أراض كثيرة وليس من 
املعقول أن أبحث عن الناس ألقول لكل واحد معي أرض والذي يدعي 
بأن عندي أرضا يأتي ويقول ذلك، وأعلن هنا عبر الوسط أن أي شخص 
يدعي أني استوليت على أرضه فعليه أن يأخذها من دون الرجوع إلي 

ويبدأ بالبناء من اآلن وينطبق ذلك على أي إدعاء للدولة. 
وفي موضوع مشكلة األراضي أنا ال أقر ما جرى من تصرفات في متلك 
بعض األراضي ويجب أن يكون هناك قانون، وما أعرفه أن هناك قانونا 
لألراضي، ما زال في أدراج مجلس النواب، بسبب أن أعضاء داخله ال 
يرغبون بظهور هذا القانون إلى النور، ألنهم يتضررون وضروري أن 
يصدر قرار بتوقيف أي منح ألراضي الدولة ألي شخصيات مسئولة، 
يكفي.. ألن هؤالء قد منحوا أراضي في احلديدة وفي أكثر من منطقة 
وإذا كان هناك من ضرورة للمنح فلتمنح أراض في الصحراء وتخصص 
أراضي عدن وغيرها لالستثمار فقط، ولذا نصيحتي للقادة العسكريني 
ب��األرض أن يسلموا ما بيدهم  زال��وا متشبثني  الذين ما  املسئولني  أو 
للدولة إذا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو بسطوا عليها 
أو استغلوا نفوذهم حتى ال يضيعوا وطنا مقابل قطعة أرض ألنه في 

األخير لن يكون هناك أرض وال وطن.

❊ دعنا ننتقل إلى قضية خطيرة واملتمثلة بتهريب الديزل وقد أشار 
رئيس احلكومة إلى ضياع ما يزيد على 75 % من الدعم للمهربني.. هناك 
من يطرح اسم يحيى محمد عبدالله صالح كأحد املستفيدين بل ويحدد 
مبلغ مائة وخمسني مليون دوالر سنوًيا كعائدات يتسلمها من التهريب 

كيف ترد؟
فأنا مستعد  الكالم  هذا  مثل  يطرح  واحد  وأي  وافتراء  هذا كذب    -
التي تدوشنا في اإلعالم  الفساد  ملقاضاته، ثم أين هي هيئة مكافحة 
عن محاربة الفساد بينما لم تقدم أي فاسد، حتى أنا مستعد لو اتهمتني 

بأي قضية أو كان لها مالحظات حول أي من أعمالي أن أجتاوب معها.
لكن أن يتم احلديث عن الفساد، وكأنه كائن خرافي أو من األساطير 
ملن  أو مالحظة  اتهام  أي  توجيه  من  التخوف  ملاذا  معقول،  غير  فهذا 
يعتقدون أنه ميارس فسادا على األقل ملن ال يعرف أنه يخالف القانون 

أن يتنبه.
ولذا أنا أحتدى أيا كان أن يثبت أن لي عالقة بتهريب مادة الديزل وإذا 
كانت هيئة الفساد جادة في محاربة الفساد فإن عليها أن حتدد من هم 

وأسماءهم وتقدمهم للمحاكمة.

❊ اسأل كيف يتم تهريب الديزل؟
- ليس عندي فكرة، ولو كنت اشتغل في التهريب كنت سأعرف.....

❊ السؤال كيف ميكن أن يهرب بهذه الكمية؟
-  ال شك في أن الديزل يهرب بطريقة رسمية.

❊ إذا كيف ميكن احلد من هذا التهريب؟
- أسألوا وزارة النفط عن من هم املهربون وكيف يتم تهريب النفط 

ومشتقاته.
❊ رئيس احلكومة نفسه شكا من هذا الوضع؟

- اخلطأ أن أصحاب القرار يشكون، مع أن مسئولياتهم حتتم عليهم 
أن يحددوا مكان الوجع ويعاجلوه، ألنه إذا كان صاحب القرار يشكو فماذا 

سيبقى للمواطن ورجل الشارع؟!

❊ حتدثت عن هيئة مكافحة الفساد بعدم رضا.. كيف تقيم دورها إلى 
اآلن؟

-  ما زالوا يتعلمون وهذه اللجنة لم يكن عندها خبرة سابقة، إذ ما 
زالت في طور اإلنشاء إلى جانب أن جهات رسمية وكثيرا من املسئولني 
حينما كان يتم التخاطب معهم وطلبهم كانوا يرون أنه ليس من حق 
هذه اجلهة طلبهم، وظلوا في عدم تصديق من أن هناك جلنة ملكافحة 
الفساد متلك صالحية التحقيق ، وهذا أخذ وقتا ولذا هي بحاجة إلى دعم 
سياسي ومعنوي بحيث تكون قادرة على اإلتيان بأكبر كبير وحينما تأتي 

بالكبار نستطيع أن نقول إنها بدأت تعمل.

❊ دعنا ندخل بابا آخر لنصل إلى السياحة التي ترأس احتادها.. كيف 
ميكن احلديث عن السياحة في اليمن بينما ال توجد رؤية واضحة في هذا 
تدعي  جمعيات  في  تتمثل  املعيقات  عشرات  إلى  باإلضافة  املوضوع، 
الفضيلة وحتارب املنكر و)قاعدة( تضرب املنشآت، وقالقل واضطرابات 

ال تشجع على أن يكون اليمن بلدا سياحيا؟
-  لو بدأنا من اآلخر، وما حدث من جرمية خطف وقتل أجانب في صعدة، 
هذا عرض السياحة لضربة قاضية، خصوصا وأنه لم تتوافر بعد معلومات 

عن هوية اخلاطفني رغم اإلعالن عن مشتبه بهم.
السياحة في اليمن تتعرض إلى انتكاسات مستمرة وهجوم كبير سواء 
من تنظيم القاعدة اإلرهابي أو من بعض األوصياء الذين يدعون القيام 
أنها  كما  العاملني،  رب  من  الدين محفوظ  أن  مع  الدين  على  باحلفاظ 
ثقافة  جانب  إلى  الكهنوتية  املؤسسات  بعض  من  النتكاسات  تتعرض 
والتعليم  التربية  وزارت��ا  تتحمله  تقصير  وهو  تتكون  لم  التي  املجتمع 
واإلعالم، ألنهما لم تقوما بغرس املفاهيم السياحية لدى النشء ومدى 
إذ ما زال بعضهم ينظر  املجتمع معه،  يتعامل  السياحة وكيف  أهمية 
للسائح بعدوانية، فإذا جنا من االختطاف والقتل لم ينج من نظرات الناس 

العدائية.
الله هي وسائل إعالمية تطبل أننا شعب مضياف  وما منلكه بحمد 
ما  أن  نريد  ذلك، وفقط  املمارسة عكس  بينما  وكرمي وحنون وحبوب 

يتم التطبيل باسمه يتم حتقيقه.

❊ ولكنك أغفلت عدم وجود بنية سياحية؟
- من سيأتي ليبني في ظل الظروف التي ذكرناها.. إذا كان اليمنيون 
مرحبة  غير  املجتمعية  البيئة  أيضا  األجانب!!  سيبني  فهل  يبنوا  لم 

بالسياحة.

❊ ال .. رمبا اختلف معك بهذه النقطة، ألنه ال توجد حتى رؤية لدى وزارة 
السياحة في هذا املوضوع؟

االستثمارات  لتشجيع  قانون  هناك مشروع  كان  وقد  رؤية  ليست   -
السياحية، بحيث يعطي فترة سماح أطول ملشاريع االستثمار، ولكن متت 
معارضته، ألن املشاريع السياحية تأخذ وقتا أطول لكي تسترد رأس مالها، 
إلى جانب أن السياحة حتتاج إلى استقرار، فال ميكن تشجيع الناس على 

بناء مشاريع سياحية بينما في كل فترة وأخرى حتدث مشكلة.

❊ باإلضافة إلى ما ذكرت هناك نافذون في الدولة يقاسمون املستثمرين 
مشاريعهم حتت مسمى احلماية؟

❊ أنا أريد من أي كان أن يسمي نافذا واح��دا ويقول هذا يريد أن 
يشاركني؟!

❊ هذه قضية موجودة ومعروفة؟..
- طيب ملاذا هذا املستثمر ال يعلن عن اسم الشخص ويشرشح به؟ 

يوجد إعالم وقضاء.

❊ ملتقى الرقي والتقدم الذي حتظى فيه املرأة بدعم غير عادي لكي 
تقوم بدورها هل كونك رئيسه تعبير عن قناعة أم مشروع للمزايدة؟

-  موضوع ملتقى الرقي والتقدم كان بالنسبة لي فكرة بدأت من عام 
88م، ولكن في تلك الفترة كان عمري ما زال صغيًرا ولم أكن استطيع 
أن أحشد ملثل هذه الفكرة، وموضوع املرأة ليست مزايدة، ألنني احترم 
حقوق املرأة من قبل أن أصبح شخصية معروفة وأكبر دليل على ذلك 
أنني حينما أسست مجموعة )املاز( كانت شريكتي العزيزة هدى الشرفي 
وأسسنا الشركة رغم معارضة األسرتني وعدد من الناس أواًل أن يكون 
عندي شركة وثانيا كيف أشارك امرأة، واحلمد لله بدأنا من الصفر ومن 

دون مساعدة ولهذا ال يستطيع أحد أن يفرض علينا خيارا ال نرغبه.

❊ دعني أكون صريحا معك، في العادة قادة سياسيون وحتى دعاة حترير 
وتقدميون ينادون بحقوق املرأة بينما هم وعلى صعيد واقعهم األسري 
هم أكثر حتجرا وهتكا حلقوق نسائهم من متشددين آخرين منفصلني عما 
يدعون إليه اآلخرين من ضرورة مشاركة نسائهم في املناشط العامة، فال 

جند لهم أختا أو زوجة أو بنتا في ندوة أو مسيرة هم دعوا إليها؟
املرأة مثقفة  فإذا كانت  املجتمع،  - ما يحدث جزء من تربية وثقافة 
ومتعودة على اخلروج وتأتي أنت لتمنعها فأنت هنا حتد من حريتها، ولكن 
إن كانت هي من ترفض اخلروج وتلزمها بذلك ضدا على رغبتها فأنت 
هنا تنتهك حقوق املرأة. واملطلوب أن ننشئ اجليل اجلديد من الفتيات 
على أن يعرفن حقوقهن، ولذا أنا أحرص على أن ال يكون عند بناتي مثل 
هذه العقد، ولذا فهن يشاركن في الفعاليات وآخر هذه كن حاضرات في 
حفل نادي العروبة وليس عندي مشكلة ألنني أحاول أن أنشئهن على 
مثل هذا اجلو لكن واحدة تربت تربية معينة وتأتي اآلن لتقول لها نحن 

أصبحنا تقدميني هذا ال يصلح ألنه ميثل انتهاكا.

❊ واضح أن طابع املدنية عندك يفوق اجلانب العسكري وداللة ذلك 
اهتماماتك باملنظمات املدنية واحلقوقية هل لو لم تكن ابن أخ الرئيس 

كان ميكن...
- )مقاطعا( .. هل أنا ابن أخ الرئيس الوحيد فللرئيس أوالد وأبناء أخ 

آخرون مسئولون فلماذا التركيز علي؟

❊ رمبا ألنك أكثر حضورا وجرأة من اآلخرين؟
- هذا طبعي.

❊ لكن أال يتسبب مثل هذا احلضور بإشكال مع إخوانك أو أبناء عمك؟
- لكل واحد خطه وال يتدخل أي منا بتوجه اآلخر، وأحيانا أتعرض 
النتقادات بسبب نشاطاتي، ولكن هذه هي شخصيتي التي تربيت عليها 

ولن تتغير.

❊ وهل هذه االنتقادات نابعة من غيرة أم من حرص؟
- هذا السؤال يوجه إليهم وليس لي.

❊ أيضا يعرف عنك صراحتك التي تصل إلى حد انتقاد النظام نفسه.. 
كيف يتم تقبل ما تطرح مبعنى هل هذه املساحة أنت التي فرضتها أم 

أنها جاءت باتفاق؟
- أوال ما يعرف عني هو أني متمرد وال أعرف االستكانة وما أؤمن به أعمله 
وثانيا الوطن فوق كل شيء، فوق األحزاب، فوق الشخصيات واالنتماءات 
وما أرى فيه إضرارا بالوطن أو يسيء إليه أحتدث عنه وأنتقده حتى وإن 

كان موجها إلى أقرب الناس.

❊ اآلن توجد مشاكل تتفاقم سواء في صعدة أو في عدد من احملافظات 
اجلنوبية ووصل األمر إلى حدوث مصادمات وقتل من األمن ومن املواطنني 

كيف تنظر إلى ما يحدث؟
- كان مفترضا أنه وبعد حرب 94م جترى معاجلات لكل القضايا أواًل 
فأول، بداًل من جعلها تتراكم على أساس أن يتم التفرغ لبناء البلد، إال أن 
ما حدث أنه مت ترحيل بعض القضايا وبعضها اآلخر صدرت فيها توجيهات 
نفذ بعضها وبعضها حدث فيها مماطلة وبعض آخر مت جتاهلها وهو ما 
جعل أعداء الوطن يستغلونها مع أنها ال تستحق أن تنفصل البلد من أجل 
قطعة أرض أو مشاريع تعثر تنفيذها ألن اخلسارة ستعم الوطن كله، وما 
يجري من قالقل يؤخرنا جدا في مجال التنمية وفي مجال االستثمار وبدال 
من أن تكون أجهزة الدولة مشتغلة ببناء الدولة تكون مشغولة كيف تهدئ 
هذه املنطقة أو تلك، وطبعا وكما تالحظون من صعدة وحتى املهرة هنا 
مشكلة )قاعدة(، هنا )حوثيون( هناك )حراك( وكل ما يحدث يحتاج إلى 
وقفة جماعية من اجلميع.. لنسأل : من يخدم كل هذا التوتر احلاصل، 

ومن املتضرر؟ أليس الوطن وشعبه ومؤسساته.

الدولة تنشغل بالتهدئة.. فلماذا ال تقوم مبعاجلات  ❊ أنت ذكرت أن 
جذرية وأنت تعلم أن هناك قضايا معروفة تسبب فيها قيادات عسكرية 

لها عالقة بنهب األراضي فما املانع من إقالة مثل هؤالء على األقل؟
- أنا ذكرت تهدئة واملفروض أن تكون هناك معاجلات وهي بالتأكيد 
ستكون مؤملة لكن من أجل الوطن ضروري التضحية ببعض األشخاص 
الذين يسببون صداعا مزمنا للوطن وال مانع أن نشكرهم على خدمتهم 

رغم أن خدمتهم كانت مزعجة.

❊ في قضية صعدة واضح أن الدولة لم تستطع أن حتسم مثل هذه 
املشكلة.. ما هي أسباب عجز الدولة؟

- املشكلة أنه كلما اقتربنا من احلسم تأتي توجيهات بالتهدئة باعتبار 
أنه حصل اتفاق بأن كل شيء انتهى وال ندري إال وقد عادوا من جديد لتبدأ 
دورة ثانية من احلرب، حتى في إيقاف احلرب األخيرة كان رأيي أنه إذا لم 
يحدث حسم نهائي فإننا سنعود إلى معركة قادمة، وال شك أنها قريبة جدا 

إذا ما استمر التصعيد، ألن هناك من هو مستفيد من استمرار احلرب.

❊ هناك جلنة وتطرح حولها أقاويل من أن رئيسها تاجر حرب.. هل 
تتوقع جناحها؟

- هذه أغرب جلنة، أن تاجر سالح يصبح وسيطا للسالم وهي من اإلبداع 
اليمني.

❊ ماذا عن تهريب السالح أو الوسطاء بني الدفاع وتاجر السالح، وكان 
هذا مثار قلق األمم املتحدة؟

- ال أعلم .. عن هذا املوضوع واسألوا اجلهات املعنية.

❊ قرار إدخال النساء ضمن قوات األمن كيف تقيمه ؟
- هذه اخلطوة حققت جناحا كبيرا وتشهد بها كل إدارات ومرافق وزارة 
الداخلية ومنها قوات األمن املركزي، وقد أثبتت املجندات قدرات رائعة في 
حتمل التدريب الشاق وقدرتهن على اكتساب كثير من املهارات وتوجد 
في اململكة البريطانية مجندتان ستتخرجان في أغسطس القادم، ورغم 
إال  اليمني  وليس  البريطاني  املستوى  على  الذي صمم  التدريب  مشقة 
أنهما أذهلتا املدربني البريطانيني. ونحن اآلن نطالب وزارة الداخلية بأن 
تكون هناك إدارة عامة للشرطة النسائية يكون الكادر فيها من النساء 
حتى يتمكن من التعامل معها ونحن نشكر اللواء مطهر رشاد املصري 
وزير الداخلية، ألنه شكل جلنة لدراسة إمكانية انتساب العنصر النسائي 
لكلية الشرطة واجتمعت اللجنة وحددت الشروط واآللية واألخ الوزير اطلع 

عليها وسيصدر إن شاء الله قرار بذلك.

❊ ما هو دوركم في وحدة مكافحة اإلرهاب؟
- نحن دورنا تنفيذي بالتنسيق مع من يطلب منا تنفيذ مهمة معينة.. 
نقوم بتسليم املقبوض عليهم مع األدلة إلى اجلهات االستخباراتية وقد 

نفذنا مهمات من صعدة إلى أبني وفي أمانة العاصمة.

❊ كان قد نشر في وقت سابق أن السفير األمريكي طالب بأن يسلم ملف 
اإلرهاب إلى األمن املركزي ما صحة ذلك؟

- مّت توضيح ذلك في حينه وهو غير صحيح، ويظهر أنه حدث خطأ 
في الترجمة، ألنه فقط أشاد بقوات مكافحة اإلرهاب وأدائها والشفافية 

التي تتعامل بها.

❊ أين سقف طموح يحيى محمد عبدالله صالح؟
- حترير فلسطني.

❊ وعلى املستوى الشخصي؟
- خدمة الوطن واملجتمع وحتقيق تقدمه ورقيه وعلى املستوى القومي 

أن أزور فلسطني وهي محررة.

❊ هل الوصول إلى الرئاسة من ضمن هذا الطموح؟
- ال .. ال ميثل لي هذا أي طموح خصوصا ونحن نشاهد ما يعانيه فخامة 
الرئيس وهي مسئولية ليست سهلة وإذا كان على مستوى العمل الذي 

نحن فيه نرهق.. فكيف على مستوى وطن.

❊ نطرح مسألة التوريث هل هي مطروحة داخل األسرة؟
- أعتقد أن هناك سؤاال أهم من هذه القضية، والوقت ليس وقت توريث 
وهناك مشاكل آنية وخطيرة، املفروض البحث عن حلول لها واستغرب 
أن يتحدث بعضهم عن هذا املوضوع مع أنه ما زال بعيدا وهذا املوضوع 

لم يطرح ولم يناقش نهائيا.

❊ يتحدث بعضهم عن ما تبديه من اهتمامات بالقضايا الثورية وولعك 
بالقادة الثوريني مثل جيفارا وفيدل كاسترو مع أنك في التوصيف الثوري 

رجل برجوازي؟
القادة  ومعظم  برجوازيتني  أسرتني  من  وجيفارا  كاسترو  فيدل   -

اليساريني برجوازيون.

❊ ولكن مارسوا حياة البروليتاريا؟
الظلم في  كل مكان ووقف بجانب  - إعجابي بجيفارا، ألنه حارب 
املظلومني في كل القارات، وكان ذا طابع إنساني، ولم يكن له طموح 

سلطوي وكان كل همه حترير اإلنسان من ظلم أخيه اإلنسان.

❊ ولكن كيف ميكن أن يصبح هذا التأثير على الواقع، مبعنى هو تصدى 
للظلم بطريقة ثورية وأنت ميكن أن تفعل بحكم امتالكك للسلطة؟

- ليس هناك عالقة بالربط، مثال فيما يخص قضايا التحرر يعتبر جيفارا 
مثاال.

❊ على التوجه نفسه كان اهتمامك بصدام حسني كبيرا لدرجة إقامتك 
حفل تأبني في صنعاء وحصلت احتجاجات حتى من دول اجلوار.. ما هو 

دافعك لذلك.. مع أن قضية صدام يعتبرها بعضهم خاسرة؟
- نعرف أنه حصل غزو للعراق واتضح بعد ذلك أنه لم يكن هناك أي 
أسلحة نووية وقام كل شيء على باطل، وأيضا مت أسر رئيس ثم قتله 
وتنكر له اجلميع، مبن فيهم أولئك القادة الذين كانوا يفرشون له البساط 
األحمر، ومع أنه لم تكن لي أي عالقة بصدام حسني وال بحزب البعث، 
فقد جاءني إخوان عراقيون ومن أسرته وكانوا مفجوعني بتنكر كثيرين 
وأنا من جانب نخوة تبنيت الفعالية وكان من جانب إنساني، ولم أكن 
مثل بعض الذين تواروا خلف الستار وظهرت علنا رغم أنها سببت لي 
بعض املشاكل والذي ال يعجبه يشرب من البحر وقد كانت الفعالية األولى 

واألخيرة وانتهت.
ولكن هذا ال يعني أن املعارضني للنظام اآلن من أتباع النظام السابق 
نظرهم  وجهة  عن  والتعبير  احلركة  حرية  من  العربية  ال��دول  متنعهم 
مثلما كانت الدول الغربية تعطي ملعارضي النظام السابق حرية احلركة 

والتعبير.

❊ إلى أي من األحزاب أو التوجهات املوجودة جتد نفسك أقرب، التيار 
اليساري القومي – اإلسالمي – الليبرالي؟

- أنا وطني ليبرالي قومي أممي أما من يتخذون اإلسالم مطية فقد 
فشلوا وهؤالء لو وصلوا إلى السلطة، فإنهم لن يسمحوا مبعارضتهم، 
ألنهم سيستغلون الدين لضرب معارضيهم واحلزب الذي يستغل الدين 

حني يحكم يصبح نظاما كهنوتيا ولذا أنا أقرب لليبرالية.

قيادات في اإلصالح على مسألة  أنت وبعض  اختلفت  أنك  ❊ علمت 
مشاركة املرأة في اللجنة العليا لالنتخابات؟

- نعم حدث ذك حني حملت إلى فخامة الرئيس رسالة من منظمات 
بإشراك  تطالب  والتقدم  الرقي  ملتقى  رئيس  بصفتي  املدني  املجتمع 
املرأة في اللجنة العليا لالنتخابات وكان بوجود قيادي كبير في اإلصالح 
وكان رافضا ملشاركة املرأة، وحتى أن هذا القيادي قال إنه ضد مشاركة 
املرأة في اللجنة العليا حتى ولو كانت إصالحية من حصة املؤمتر، هم 

يريدون املرأة ناخبة فقط.

❊ ما دامت األحزاب دخلت في احلوار، قال بعض قادة األحزاب، وأخص 
بالذكر هنا أمني عام احلزب االشتراكي الدكتور ياسني سعيد نعمان وأمني 
عام اإلصالح األستاذ عبدالوهاب اآلنسي إنهما تعرضا الستفزازات من 

جانب نقاط أمنية داخل املدينة .. هل مت ذلك بتوجيهات؟
- أبدا وبالنسبة للدكتور ياسني اتصلت به شخصيا واعتذرت له وطلبت 
منه إرسال سائقه للتعرف على اجلنود، إال أنه رفض، وقال إنه لم يرفع 
قضية على أحد، وفعاًل مت التحقيق مع اجلنود ومعاقبتهم. أما بخصوص 

األستاذ عبدالوهاب اآلنسي لم أتلق أي بالغ من قبله.
وبهذا اخلصوص استغرب من قادة األحزاب حينما يطالبون بفرض 
النظام والقانون ومنع السالح وحينما توقفهم نقطة أمنية للتأكد من وجود 
أسلحة من عدمها يقيمون الدنيا وال يقعدونها وكأمنا هم فوق القانون، مع 

أن مثل هؤالء هم من يجب أن يكونوا أول املتعاونني لتطبيقه.

قرار منع حمل  الذين يخترقون  املشايخ  القبيلة وبعض  وماذا عن   ❊
السالح؟

- أوال أنا اعتبر القبيلة أحد األسباب الرئيسة للتخلف، ولألسف هناك 
بعض املشايخ يعتبرون أنفسهم مهمني جدا ويحاولون أن يحافظوا على 
قدر من الهنجمة والوجاهة على الناس ومن أنهم مستهدفون فيعملون 
كل ما يستطيعون إلبقاء حراسهم وأسلحتهم مع أنهم في تصريحاتهم 

يقولون غير ذلك.

العميد ركن/ يحيى محمد عبداهلل صـــــــالـح في حوار صحفي صريح :

�صراعات ح�صلت  ثم   .. ممتلكاته  على  الفيد  ملمار�صة  اآخرون  وجـــــــــــــاء  امل�صتعمر  خرج  حيث  اال�صتقالل  منذ  للفيد  �صاحة  اأ�صبحت  عدن 

)الفيد( يف  ومتخ�ص�صون  اأكـثـر  املنت�صرين  الأن  اأكرب  )الفيد(  كان  1994م  حـــــــــــــــرب  وبعد   .. املهزوم  حق  ياأخذ  فيها  منت�صر  كل  كان  وت�صفيات   

من أجل وحدة الوطن البد من التضحية ببعـــــــــض األشخاص الذين يسببون صداعا مزمنا للبالد

أجرت الزميلة صحيفة “الوسط” حوارا صحفيا صريحا مع األخ 
العميد ركن/ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس قوات أركان 

األمن املركزي، متيز بالشفافية واجلرأة والصراحة.
ونظًرا ألهمية ما جاء في هذا احلوار تعيد صحيفة 
الفائدة  تعميم  بهدف  كاماًل  أكتوبر( نشره   14(

واالطالع.

التقاه / جمال عامر

ا�شاألوا وزارة النفط عن من هم املهربون وكيف يتم تهريب النفط وم�شتقاته؟

مجندات األمن املركزي أثبتن قدرات رائعة يف اكتساب كثري من املهارات

أنصح القادة العسكريني أو املسؤولني الذين ما زالوا متشبثني باألراضي، 
أن يسلموا ما بيدهم للدولة إذا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غري 
قانونية أو بسطوا عليها ، حتى ال يضيعوا وطنا مقابل قطعة أرض

من  سواء  كبري  ولهجوم  مستمرة  النتكاسات  تتعرض  اليمن  يف  السياحة 
تنظيم ) القاعدة ( اإلرهابي أو من بعض األوصياء الذين يدعون القيام بحراسة 
الدين.. كما أنها تتعرض النتكـاسات بسبب بعض املؤسسات الكهنوتية

بعد الزوبعة التي أثارها تقرير أعدته جلنة 
برئاسة األخ الدكتور صالح باصرة، التقى 
األخ العميد يحيى محمد عبدالله صالح بعدد 
كبير من الشخصيات االجتماعية البارزة في 
محافظة عدن بحضور األخ محمد أبو رجب 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  ممثل 
في اليمن، وكان رئيس حترير صحيفة )14 
أكتوبر( أحد احلاضرين في هذا اللقاء الذي 
قال فيه األخ العميد يحيى محمد عبدالله 
صالح إن فخامة رئيس اجلمهورية سأله 
غاضبا عن صحة ما جاء في تقرير باصرة 

حول أراض استولى عليها العميد يحيى!!.
وأضاف األخ يحيى أنه نفى صحة ما جاء 

في التقرير من مزاعم باطلة بشأنه جملة 
وتفصيال، وأكد استعداده للمحاسبة إذا كان 
ذلك صحيحا، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن 
التقرير ينسب إليه أراضي ال يعرفها ولم 
يستول عليها، بل وال ميتلكها عن طريق 

الشراء.
وطلب العميد يحيى محمد عبدالله صالح 
من رئيس حترير صحيفة )14 أكتوبر( نشر 
تصريح صحفي باسم العميد يحيى يعلن 
فيه أنه لو صح أن هناك أرضا استولى عليها 
العميد يحيى أو أحد إخوانه في عدن أو أبني 
فإن على أصحاب هذه األراضي استعادتها 

والبناء عليها فورا دون أي اعتراض.

غير أن األخ شيخ بانافع فاجأ اجلميع في 
هذا اللقاء حني أفاد بأن مصلحة األراضي 
راجعت كافة كشوفات األراضي التي أشار 
الكمبيوتر  )بواسطة  باصرة  تقرير  إليها 
يثبت  ما  جتد  ولم  الورقية(،  والسجالت 
التقرير  أورده��ا  التي  املعلومات  صحة 
يحيى  للعميد  املنسوبة  األراض��ي  بشأن 
محمد عبدالله صالح، موضحا أن البيانات 
املسجلة في مصلحة األراضي أثبتت وجود 
منزل لألخ العميد محمد عبدالله صالح في 
عدن اشتراه من أحد املواطنني، باإلضافة 
إلى قطعة أرض بسيطة اشتراها من الدولة 

على ساحل خورمكسر.

تعقيب ال بد منه
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السـكري

من الصعب احلصول على نوم هادئ ومريح وإليك 
خمس نصائح تساعدك على ذلك : 

الساعة  بعد  املنزل  في  المعَة  أض��واء  تترك  ال   .1
الثامنة مساء ، الضوء يخبر جسمك بأّن الوقت ما زال 
نهارا، لذا تخلص من اإلضاءة القوية وكذلك اإلضاءة 

قرب السرير.
2. ال تقم مبمارسة الرياضة أو أي متارين على األقل 
الرياضة حتفز  النوم.  موعد  قبل ثالث ساعات من 

اجلسم على االستيقاظ والنشاط.
والثابت  املستمر  النظر  الساعة.  في  حتدق  ال   .3
بل  النوم  على  يساعدك  لن  الدقائق  وعد  للساعة 

وأنت  النوم  من  تتمكن  ولن  قلقا،  أكثر  سيجعلك 
قلق.

4. ال تبق في السرير إذا لم تتمكن من النوم. اترك 
غرفة النوم وقم بعمل أخر مريح، مثل القراءة ، تناول 
كوب من احلليب الدافئ أو حتى املشي. حاول أن تبحث 

عن شيء يجعلك تشعربالراحة.
5. ال تشرب الكحول خالل الساعات األربع السابقة 
وال  غير مستقر.  نومك  يجعل  ذلك  النوم ألن  ملوعد 
املساء.  تة في  الشوكوال  تتناول  أو  الكافيني  تشرب 
في  ساعة   12 ملدة  الكافيني  تأثير  يبقى  أن  ميكن 

اجلسم.

السكري مرض شائع يصيب حوالي ثالثني مليون إنسان في العالم 
وكثير منهم ال يعلمون أنهم مصابون به. ويكون جسم املريض بطيئا 
في استعمال اجللوكوز “السكر” وهكذا يزيد معدل اجللوكوز في الدم. 
وتطرح الكليتان جزءا من السكر الزائد في البول. وفي احلاالت احلادة من 
بصورة  والبروتني  الدهن  من  املريض  يستفيد جسم  ال  السكري  الداء 

طبيعية. 
  

السكري نوعان 
eInsulin d “النموذج األول للداء السكري”   النوع األول معروف باسم

pendent أو ما يعرف بداء الفتيان أو الصبيان Juvenile onset ويعرف 
هذا النوع بالداء السكري املعتمد على األنسولني. 

السكري”  للداء  الثاني  “النموذج  اسم  عليه  فيطلق  الثاني  النوع  أما 
noneinsulin dependent املعروف بالداء السكري غير املعتمد على 

األنسولني أو ما يعرف بداء الكبار أو البالغني . 
إن مرضى السكري من النوع األول Type I يعانون نقصا كبيرا في 
هرمون األنسولني الذي تفرزه جزر الجنرهانز املوجودة في البنكرياس 
بسبب خلل فيها أو بسبب توقفها عن انتاج هذا الهرمون بسبب تلفها أو 
ألي سبب  والبد للمرضى من هذا النوع تعاطي حقن األنسولني كبديل 

لألنسولني املفقود لديهم.   
أما النوع الثاني TypeII فإن املرضى املصابني به ال يعانون نقصا 
في إفراز األنسولني من جزر الجنرهانز املوجودة في البنكرياس ولكن 
له. ومرضى هذا  املستقبلة لألنسولني في اجلسم ال تستجيب  اخلاليا 
النوع هم ممن تعدوا سن الثالثني وممن يعانون من السمنة. وقد وجد ان 
%85 من حاالت مرض السكر هم من فئة النوع الثاني. وميكن السيطرة 
على هذا النوع باتباع احلمية والرياضة وتقليل الوزن واستعمال بعض 
ال  الذين  املرضى  ولكن  الفم  طريق  عن  الطبيعية  أو  املشيدة  األدوي��ة 
استعمال  عليهم   فقط  باحلمية  حاالتهم  على  السيطرة  يستطيعون 

األنسولني. 
يحتاج مرضى الداء السكري من النوع األول إلى تناول جرعات يومية 
من األنسولني، ويحتاج بعضهم أكثر من جرعة أنسولني يوميا. ويجب 
من   فالبد  وعليه  فعاال  ليكون  ال��دم  مجرى  في  األنسولني  ميتص  ان 
إعطائه عن طريق احلقن حتت اجللد وقليل منهم يستعملون املضخات 
الفم  احملمولة حلقن األنسولني. وال ميكن إعطاء األنسولني عن طريق 
الحتمال تلفه في اجلهاز الهضمي. تعتمد كمية األنسولني املوصوفة من 
الطبيب على حمية املريض والعادات التي ميارسها. فإذا توقف مريض 
الداء السكري عن تناول حاجته اليومية من األنسولني فإن كمية السكر 
تزيد على احلد وتتسبب في حدوث حالة احلماض  الدم  املوجودة في 

الكيتوني السكري، وبالتالي يدخل املريض في حالة السبات السكري. 

يتبع أغلب مرضى الداء السكري 
على  املعتمدين  األول  النوع  من 
منظمة حتتوي  األنسولني حمية 
على كميات معينة من السكريات 
ويفحص  والبروتينات  والدهون 
دمهم  أو  بولهم  أيضا  أغلبهم 
اجللوكوز  نسبة  ملعرفة  يوميا 
البول.  في  واالسيتون  الدم  في 
واالسيتون هي مادة تتكون عندما 
يكون تأثير األنسولني غير كاف 
وال يخضع املريض لهذه احلمية 
بشكل صارم، إال إذا كان لديه 
ارتكاس ضد األنسولني أو صدمة 
احلالة  هذه  وحتدث  أنسولينية. 
األنسولني  تأثير  يكون  عندما 
كبيرا إلى الدرجة التي ينخفض 

املريض بشدة  يعرق  ان  كبير، وميكن  إلى حد  الدم  فيها معدل سكر 
ويصبح عصبيا، ضعيفا، واهنا أو فاقدا للوعي. وميكن معاجلة هذه احلالة 
سريعا بإعطاء املريض الطعام الغني بالسكر ويحمل كثير من مرضى 
السكر الشوكوالتة أو السكر معهم لالستعمال في حالة االرتكاس نحو 

األنسولني. 
  

مضاعفات السكري
ميكن ان يسبب الداء السكري مضاعفات في حالة عدم التزام مريض 
السكر باحلمية والعالج ومتابعة حالته مع الطبيب املختص فقد حتدث 
مضاعفات مثل تغيرات في األوعية الدموية الشبكية للعني، والتي تدعى 
“اعتالل الشبكية السكري” وقد يكون الطور املتقدم للمرض سببا رئيسيا 
في العمى. كذلك يؤدي الداء السكري إلى تغيرات مشابهة في األوعية 
الدموية بالكليتني، وهذه احلالة تعرف بحالة “اعتالل الكلية السكري” 
ان  املختلفة  املعاجلات  وتستطيع  الكلوي  الفشل  إلى  تؤدي  ان  وميكن 
تسيطر على حاالت عديدة من اعتالل الشبكية السكري واعتالل الكلية 
السكري وميكن ان تصاب األعصاب أيضا نتيجة للداء السكري، وهذه 
املضاعفات معروفة باسم “اعتالل األعصاب السكري” وقد يؤدي إلى 
فقدان الشعور أو إلى أحاسيس غير طبيعية في أنحاء عديدة من اجلسم. 
كما ميكن ان يؤدي داء السكري أيضا إلى التصلب العصيدي، وهو نوع من 

تصلب الشرايني قد يؤدي إلى السكتة أو فشل القلب أو الغرغرينا. 

أعراض السكري المبكرة
هناك عدة أعراض يجب االنتباه لها وهي كثرة التبول والعطش الزائد 
والضعف والفتور واستحكاك الشرج وأعضاء التناسل وبالذات أسفل 
اخلصيتني وكثرة ظهور الدمامل واخلراريج وضعف امليل اجلنسي عند 
الذكري والتنميل في بعض األطراف  العضو  انتصاب  الذكور وضعف 

وجفاف الفم. 
  

األدوية المستخدمة في عالج الداء السكري 
توجد أدوية طبيعية وأخرى مشيدة كيميائيا ومن أهم األدوية الطبيعية 
هرمون األنسولني الذي يعتبر أحد املشتقات احليوانية حيث يستحصل 
من  مقننة  بجرعات  يعطى  الهرمون  وهذا  املاشية  بنكرياس  من  عليه 
قبل املختص عن طريق احلقن للمرضى الذين يعانون من داء السكري 
من النوع األول. كما يوجد من األدوية الطبيعية كثير من األعشاب الطبية 
واملعادن وبعض املشتقات احليوانية األخرى والتي تعطى عادة ملرضى 
داء السكري من النوع الثاني وميكن ان يعطى بعض منها ملرضى داء 

السكري من النوع األول. 
 أما فيما يتعلق باألدوية الكيميائية املشيدة فهي عبارة عن أقراص أو 
كبسوالت ال يدخل في حتضيرها أيا من املشتقات احليوانية أو العشبية 
أو املعدنية وتستعمل عادة ملرضى داء السكري من النوع الثاني وميكن 
في حاالت قليلة ان تعطى مع األنسولني ملرضى داء السكري من النوع 

األول.

هناك مخاوف عديدة معروفة وغير معروفة نعاني منها خالل 
حياتنا، وبالرغم من أن بعضها مير دون أعراض طارئة إال أن  
العديد منها يظهر بوضوح علينا، مثل تسارع دقات القلب، 
والعرق املفرط، واللهاث، والقشعريرة وغيرها، ولكن لسوء 
تتمثل  أكثر وضوحا  أع��راض  من  يعاني  قد  بعضنا  احلظ، 
في االحمرار الشديد للوجه خصوصا منطقة اخلدين، حيث 
يتوهجان بلون احمر قان مع سريان موجة من الدفء املزعج 

سببها تسارع الدورة الدموية بال شك.
ما  أو  للخدود،  املفرط  االحمرار  باسم  احلالة  هذه  وتعرف 
يعرف مبتالزمة “ اخلجل املفرط”. وهي حالة مرضية أصعب 

من حالة اخلجل الطبيعي التي تصيب اجلميع أحيانا.  
الذين يتمتعون بحساسية  وتصيب هذه احلالة األشخاص 
مفرطة اجتاه آراء اآلخرين أو املصابني بنظام عصبي شديد 
النشاط وبالتالي مييلون للخجل بسهولة في أي موقف تقريبا 

يتعلق بهم.
 يعود سبب اخلجل املفرط أو “ Erythrophobia”، بشكل 
آراء  اجتاه  املفرطة  واحلساسية  بالنفس  الثقة  قلة  إلى  عام 
اآلخرين فيهم. وغالبا ما يتحول مثل هؤالء األشخاص إلى 

وجوههم  تكشف  أن  من  خوفا  وانعزاليني  وقلقني  مكتئبني 
خجلهم أو توترهم الشديد.

ويعرف الشخص املصاب بهذه احلالة أكثر من أي شخص أخر 
لون بشرته احلقيقي في أي وقت. وبالرغم من أن هذه احلالة 
ال تعني باملطلق أن السبب هو نوع البشرة السيئ ولكنه تغير 
قد يطال جميع أنواع وألوان البشرة في أي وقت. وقد يعاني 
نفسية سيئة تشبه  احلالة من حالة  بهذه  املصاب  الشخص 
حالة املصاب بحب الشباب، وقد يتطور األمر ليصبح خوفا من 

اإلصابة باخلجل املفرط.
من  تشكيلة  إل��ى  املفرط  اخلجل  من  اخل��وف  ي��ؤّدي  قد   
والقلق.  الكآبة  إلى  باإلضافة  االجتماعية  املرضية  املخاوف 
إذا اخفق الشخص في البحث عن أّي مساعدة، فقد تتدهور 
احلالة إلى الكآبة، و ميكن أن تولد أفكاراً انتحارية أيضا. على 
أية حال، فقط أولئك الذين عانوا من نفس اخلوف ميكن أن 
اخلجل  يواجهون  ال  الذين  الناس  وأكثر  كليا.  املشكلة  يفهم 
أية  على  املشكلة.  هذه  عن  التغافل  في  يستمّرون  املفرط 
حال، تتوفر طرق عالجية كثيرة حلل هذه املشكلة سواء عن 

طريق املساعدة النفسية أو الدوائية. 

خمس نصائح للنوم املريح والهادئ

أنت تسأل ونحن نجيب
�عد�د / د. �أميمة

في املنزل  ميكن إجراء اختبار حلالة الضمور البقعي “الرطب” 
باستخدام شبكة أمسلر ، وذلك وفقا ملا ذكرته منظمة املساعدة 
والرابطة   ، فرانكفورت  ومقرها  الشبكية  على  للحفاظ  الذاتية 

األملانية لعالج العمى وضعف البصر. 
شبكة  وت��ت��ك��ون 
شبكة  م��ن  أمسلر 
السوداء  اخليوط  من 
وجود  مع  والبيضاء 
في  ب��ي��ض��اء  نقطة 
وميكن  املنتصف. 
عليها  احل���ص���ول 
مع   ، اإلنترنت  عبر 
الكاملة  التعليمات 

حول استخدامها. 
بتغطية  قم   ، أوال 
براحة  عينيك  إحدى 
اليد ، في حني تبقي 

على  م��رك��زة  الثانية 
و40   30 بني  ما  على مسافة  الشبكة  مركز  في  البيضاء  النقطة 

سنتيمترا. كرر نفس اإلجراء مع العني الثانية. 
وإذا ظهرت لك اخلطوط معوجة أو منحنية ، عليك اإلسراع بالذهاب 
لطبيب العيون. طبق التوصية نفسها إذا نظرت إلى حائط وظهرت 
اخلطوط بني القرميد متموجة أو إذا نظرت إلى إطار نافذة وشاهدت 

نفس االعوجاج. 
والضمور البقعي الرطب مرض يصيب العني وميكن أن يؤدي 
إلى العمى إذا لم يعالج في مرحلة مبكرة وبسرعة ، طبقا للخبراء. 
وتوضح التقديرات أنه يتم تشخيص آالف األشخاص حول العالم 

بهذه احلالة أسبوعيا. 
ويتكون العالج من مجموعة من احلقن التي ميكن أن حتافظ على 

البصر أو حتى حتسنه في بعض احلاالت.

فحص منزلي بسيط للتأكد من سالمة العين

س: أسمع عن حتليل الكولسترول، ما هو، ومتى يجب 
إجراؤه؟

ج: �  حتليل الكولسترول هو للكشف عن نسبة أربعة أمور في 
الدم، وهي نسبة الكولسترول الكلي، ونسبة الكولسترول اخلفيف 
الثقيل وهو ما يضر  الكولسترول  وهو ما يضر ارتفاعه، ونسبة 
الثالثية. ويجب إجراؤه ملن هم فوق  الدهون  انخفاضه، ونسبة 
الثامنة عشرة من العمر مرة كل سنتني، وذلك لكل الناس أو في 
مدد أقل إذا رأى الطبيب املتابع ضرورة هذا. كما في حالة مرضى 
القلب أو الكلى أو السكري أو من لديهم اضطراب في دهون الدم. 
مع التأكيد على وجوب الصوم عن تناول الطعام والشراب ما عدا 
املاء ملدة 12 ساعة قبل أخذ عينة الدم للتحليل، وإال فإن النتائج 

ستكون عدمية الفائدة.
طه عبد الويل 

س: عمري 27عامًا أعاني من فقر الدم  ما هي أفضل وسائل 
العالج؟

ج :  فقر الدم من األمراض الشائعة في العالم، وهناك العديد 
من أنواع هذا املرض، فمنها ما له عالقة بنقص حديد اجلسم، 
ومنها ما ينتج عن نقص عدد متنوع من الفيتامينات، وهناك أنواع 
كثيرة ذات طابع وراثي، لذا يجب إجراء الفحوصات التي تدل على 
نوعه وسببه أيضًا. وأكثر أنواع فقر الدم لدى السيدات ما ينتج 
عن نقص احلديد، ويتم عالجه بتناول حبوب احلديد الدوائية، لذا 
أنصحك بالتأكد من الطبيب املتابع حلالتك عن نوع فقر الدم لديك، 
وبعدها تتضح ما هي حاجتك من أنواع العالج الالزم، مع التذكير 
بأهمية االهتمام بالغذاء الصحي احملتوي على اللحوم واخلضروات 

والفواكه الطازجة.
�سمري �أحمد علي 

س : هل حبوب منع احلمل تؤدي إلى تساقط الشعر 

ج : استعمال حبوب منع احلمل لعدة سنوات قد تؤدي إلى تساقط 
الشعر وذلك بتأثير الهرمونات التي حتويها تلك احلبوب. ويعتمد 
نسبة التساقط على تركيز الهرمونات بها. هذا النوع من التساقط 
مؤقت إذ ال تلبث وأن تعاود البصيالت نشاطها السابق وتعوض 
الشعر املتساقط وذلك بعد التوقف عن استعمال حبوب منع احلمل 

وهذا األمر مشابه ملا يحدث بعد الوالدة.
فحبوب منع احلمل تعمل على تغيير عناصر التوازن الهرموني 
وخصوصا احلبوب احملتوية على األندروجني )الهرمون الذكري( 
هرموني  على  حتتوي  احلمل  منع  أدوي��ة  فأغلب  تركيبتها،  في 
اإلستروجني والبروجيستيرون، وهذان الهرمونان قد يزيدان من 
نسبة تساقط الشعر، وخاصة لدى النساء الالتي لديهن استعداد 
وراثي لذلك، كما أن بعض األنواع قد تؤدي لتساقط الشعر بعد 
التوقف عن تناولها، ويكون هذا التساقط واضحًا بعد شهرين إلى 
ثالثة أشهر من التوقف، وقد يستمر التساقط ملدة ستة أشهر يعود 

بعدها الشعر لنموه الطبيعي مرًة أخرى.
د م ع

بحسب الرابطة االحتادية األملانية للصيادلة فإن األشخاص الذين يعانون من فرط احلساسية ملنتجات 
اللكتوز “سكر اللنب” ميكنهم تناول كميات ضئيلة منه. 

وأشارت الرابطة إلى أن الذين يعانون من حساسية ملنتجات اللكتوز لديهم كميات ضئيلة من األنزميات 
تساعد على هضم السكر ومن ثم فهم ق��ادرون على هضم ستة إلى 12 غراما من هذه امل��ادة في كل 

وجبة. 
ويعني ذلك أن املصابني بهذا النوع من احلساسية ميكنهم تناول أقراص حتتوي على اللكتوز حيث ال 
تتجاوز نسبة اللكتوز في األقراص 200 ميكرو غرام عادة . وكل من يعاني من مشكالت مع األقراص عليه 

أن يبحث عن أحد مستحضرات أنزمي الالكتاز الذي يساعد في هضم اللكتوز . 
ويفرز جسم املصاب بحساسية اللكتوز كمية ضئيلة للغاية أو ال يفرز هذا األنزمي الذي يحتاجه اجلسم 

للتعامل مع منتجات األلبان . وقد يؤدي هذا العجز إلى االنتفاخ واإلسهال وآالم املعدة . 
وتشير التقديرات إلى أن 15 إلى 20 باملائة من سكان العالم يعانون من هذه املشكلة .

متالزمة الخجل المفرط

حساسية اللكتوز تسبب االنتفاخ واإلسهال وآالم المعدة

العقِل  على  املوسيقى  تأثيرات  دراس��ة  كانت  لطاملا 
فقد متت  الكبيرة.  األهمية  ذات  املواضيع  من  والدماغ 
اجلسدية  والصحة  املوسيقى  ب��ني  الترابط  دراس���ة 
واستنتجت  الزمن.  من  طويلة  مل��دة  للبشر  والعقلية 
عقِل  على  إيجابية  تأثيرات  َلها  املوسيقى  بأّن  البحوث 
ودماغ البشر. َلها قوة شفائية من  بعض األمراِض. على 
سبيل املثال، متلك املوسيقى الهندية الكالسيكية قدرة 

عالجية قوية. سواء ملكافحة القلِق، أو 
تسريع عمليات العالج، فاملوسيقى 

هي اجلواب لكل االستفسارات. 
بعض  ف��ي  بالكآبة  نشعر  ق��د 
هذه  أن مت��أل  وميكن  األوق����ات، 
السلبية،  باألفكار  العقل  املشاعر 
تقلل الكآبة من نشاط العقل وتعيق 
املهام،  وتنفيذ  تخطيط  على  قدرته 
العصبية،  الناقالت  نقص  وبسبب 
األمر  سيراتونني،  نسبة  تتراجع 
الذي يؤدي إلى الكآبة. بينما تساعد 
زي��ادة  على  ال��ه��ادئ��ة  املوسيقى 
مستويات سيراتونني  في الدماغ، 
الشعور  من  التخفيف  وبالتالي 

بالكآبة.
ب��األح��داث  القلق  يرتبط  م��ا  غالبا 
التي نتوقعها، وال نعرف كيف نتعامل 

وبعض  النوم،  قلة  تسبب  أن  وميكن  معها. 
تعلب  املوسيقى  بينما  األخ��رى.  الذهنية  االضطرابات 

دورا هاما في تهدئة األعصاب، وحتفيز النوم.
إذا  والتفكير.  التعلم  عمليَة  على  املوسيقى  تؤثر  كما 
صاحب العمل موسيقى هادئة ومسكنة فهذا سيساعد 
والسريع.  العميق  والتحليل  التفكير،  على  املستمع 
وتزودهم  للمستمعني  إيجابيا  موقفا  املوسيقى  تطور 
باحملفزات. وأظهرت االستطالعات بأّن املوسيقى جتلب 
حتسينات رائعة في املهارات األكادميية للطالب، بفضل 

االستماع ألنواِع معينة من املوسيقى أثناء الدراسة أو 
العمل. 

املهارات  على  أيضا  إيجابي  تأثير  وللموسيقى 
الشخصية للفرد. في أغلب األحيان ترتبط حاالت الفشل 
في  الرغبة  وقلة  الثقة  بقلة  احلياة  في  نواجهها  التي 
ال  الذين يحصلون على درجات سّيئة  الطالب  التعلم. 
َنتاِئجهم  يفتقرون للذكاء بالضرورة. فيمكن أن تكون 
األكادميية السّيئة في أغلب األحيان 
نتيجَة لقلة احلافز واالهتمام. بينما 
ميكن أن تساعد دروس املوسيقى 
َتوقف  املدرسة على مكافحة  أثناء 
املوسيقى  أثبتت  لقد  َتفكيرهم. 
األطفال  مساعدة  على  قدرتها 
والشباب في دخول حقوِل جديدة. 
كما ساعدتهم على اجناز املزيد من 

النجاح في احلياِة . 
على  إيجابي  تأثير  وللموسيقى 
فهي  املستمعني.  تركيز  مستوى 
ذاكرتهم. حيث وجد بحث  حتسن 
نوتتني  بني  الصمت  ب��أن  حديث 
خاليا  حتفيز  يسبب  موسيقيتنِي 
الدماَغ واخلاليا العصبيَة، املسئولة 
موسيقى  احل��اّدة.  الذاكرِة  تطويِر  عن 
الناي، وآالت مثل سانتور، وسارد يوصى 
بهما لتحسنِي التركيز والذاكرة. بينما ُتسّبب 
بالتزامن  الدماغية  املوجات  رن��ني  القوية  الضربات 
التركيز  من  أعلى  مستويات  يجلب  مما  الضربة  مع 

واليقظة.
اإلب��داع  حَتسني  في  حيويًا  دوراً  املوسيقى  َتلعب 
أيضا. املوسيقى َلها تأثير إيجابي على اجلانب األميِن 
من الدماغ. وتسّبب املوسيقى زيادة تركيز الدماَغ، الذي 
يتعامل مع تطوير اإلبداع.  وبالتالي تفيد املستمع في 

حتفيز مراكز اإلبداع. 

تأثير الموسيقى على العقل والدماغ
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الديكابول��س أو “املدن العش��ر”هو حتالف 
روماني أنش��أه اإلمبراطور الروماني بومبي 
عام 64 ق.م ضم عش��ر مدن م��ن أهم مدن 
منطقة بالد الش��ام للوقوف ضد نفوذ األنباط 
في اجلن��وب. ووقعت هذه املدن وس��ط بالد 
الش��ام وجنوبيها، داخل حدود كل من الدول 

املعاصرة سوريا واألردن وفلسطني . 
م��دن احلل��ف ه��ي: فيالديلفي��ا )عّم��ان 
املعاصرة(، أبيال )أو حرثا(، جراسا )جرش(، 
جدارا )أم قيس(، كانثا )أم اجلمال( ، بيال )طبقة 
فحل(، دايون )إيدون(، هيبوس )احلصن(. 
وتق��ع س��كيثوبوليس، املدين��ة الثامن��ة من 
بينها، بالقرب من مدينة بيسان )بيت شيئان(، 
وأما املدينة التاس��عة فهي دمشق، والعاشرة 

هي بصرى )بصرى الشام(.
والعم��ارة ف��ي ه��ذه امل��دن بش��كل عام 

متشابهة إلى حد كبير - إلى وقتنا هذا. 
وكان��ت ف��ي املاض��ي ذات طاب��ع روماني 
ف��ي املدرجات واألس��واق والبواب��ات، فهذه 
املدن كانت البواب��ة الش��رقية لإلمبراطورية 
الرومانية فنالت  هذا االهتم��ام الكبير، وكان 
لبعض هذه املدن ش��أن كبي��ر حيث وصفت 

بأنها من أروع املدن الرومانية بعد روما.

قطة ف��ي الصني تلفت االنظار وتش��د انتباه العالم 
بع��د ان ظهر له��ا جناحان ، وقد كان��ت القطة تنمو 
بش��كل طبيعي مث��ل باق��ي القطط ال��ى ان وصل 
عمرها سنة فبدأ يظهر لها جناحان ما أدى الستغراب 

العائلة التي تهتم بتربية هذه القطة .
 وقد اهتم��ت بريطانيا بإرس��ال طلبات ألخذ هذه 
القطة لتخضع للتجارب وقد وضع العلماء فرضيات 
لظهور اجلناحني منهم��ا أنهما إما طف��رة جينية أو 
خطأ في تركيب الكروموس��ومات ف��ي خاليا القطة 
األم أو أن القطة األم تعرضت ألشعة أثرت فيها أثناء 

حملها بهذه القطة الصغيرة . 

❊ ا�سرتاليا / متابعات :
أعلنت جامعة أسترالية أنها قامت باختراع قرص قادر 
على اس��تيعاب حوالي ألف��ي فيلم مرة واح��دة. وأفادت 
جامعة س��وينبيرن للتكنولوجيا في ملبورن، أن القرص 

اجلدي��د له ق��درة على اس��تيعاب 1.6 
“تيراباي��ت”، أي حوال��ي 1600 

ميغابايت، وهو أول اختراع من 
نوعه، بحسب خبراء التقنية.

وأشار مسئولون باجلامعة 
إل��ى أن��ه في س��بيل صنع 
هذا الق��رص ذي املس��احة 
الهائل��ة، قام��وا بإضاف��ة 
بعدي��ن جديدي��ن للق��رص 
البصري الع��ادي، وهو األمر 

ال��ذي ميّك��ن الق��رص اجلديد 
من ق��راءة مجموع��ة مختلفة من 

املوجات.
ولم يحدد الباحثون باجلامعة الوقت الذي س��يطرح فيه 
القرص اجلديد في األس��واق، إذ إن هناك إمكانية أن يتم 

هذا األمر ما بني عامني إلى خمس��ة أع��وام قادمة، ولكن 
باملقابل أشار العلماء إلى أنه مت توقيع اتفاقية مع شركة 

سامسوجن الكورية الشهيرة، للترويج له جتاريا.
ورأى خب��راء ف��ي التقني��ة أن ه��ذا 
القرص اجلديد ل��ه مزايا عديدة، 
إذ إن��ه يق��وم بتوفي��ر الكثير 
م��ن اجله��د وامل��ال عل��ى 
املس��تخدمني العاديني، فهو 
يجنبهم عناء ش��راء كميات 
ضخمة من أقراص الفيديو 
الرقمية، لتجمي��ع األفالم 

والبرامج التي يحبونها.
وأش��ار اخلب��راء إلى أن 
أسعار األقراص القادرة على 
اس��تيعاب  كميات ضخمة من 
املعلومات مثل قرص “بلو-راي”، 
مرتفعة للغاية، وبالتالي يفترض أن يباع القرص اجلديد 
بثمن أق��ل، وبالتالي يوفر كميات ضخم��ة من املال على 

املستهلكني.

أفقيا :
1-سياسي لبناني ولد في مصر مؤسس الكتائب 
من  وفاته  حتى  ورئيسها  1937م  عام  اللبنانية 
املناضلني في سبيل االستقالل ابنه بشير رئيس 
اجلمهورية 1982م اغتيل بعد 22 يوما من انتخابه 

خلفه أخوه أمني اجلميل .
2-من املعادن – عاصمة سويسرا – لعب .

3-من مخلوقات الله – أداة جزم .
4-احدى جمهوريات االحتاد السوفياتي – مكان 

5-مرفأ في شرقي قبرص – مدينة فرنسية .
6-غير ناضج- للنداء – من أطوار القمر .

7-أداة حصر – كفء – من البقوليات .
8-حشرة العسل – مطلوب – لالستفهام .

9-من الطيور البحرية – يابسة – ارتفاع البحر. 
الهند  وامبراطورة  1837م  انكلترا  10-ملكة 
1876م عملت على تقارب انكلترا وفرنسا خلفها 

ابنها ادوارد – احلصان األسود .
11-عاتب – فتاك – أرشد .

12-مداد – عمر – مدينة اماراتية. 

عموديا :
1-من سادة الكلبيني النصارى والد ميسون 

أم يزيد بن معاوية .
2-كف – يصر – حيوان .

3-شهر سرياني – من أسماء السيف .

4-جواب – آله موسيقية – كر .
5-بلد أسيوي – إسأءة أو شر .

6-بلد عربي – في العروق – خير وبركة 
7-ناقوس – يد – السحاب األبيض .

8-حرف جر – لالستفهام – حيوان صغير – من 
أعضاء اجلسم .

9-في البيضة – احد األنبياء عليهم السالم – 
تهذيب .

10-أحرف مكررة – من حركات البحر .
11-غم – للنداء – من الطيور .

12-للتخيير – من سور القرآن الكرمي – يستخرج 
من البحر .

حل العدد املاضي

دخ��ل زبون مطعم��ًا وطل��ب الطعام ثم 
ن��ادى اجلرس��ون وقال له اش��كركم على 
نظافة مطعمكم .. وق��ال له كيف عرفت ؟ 

قال الزبون طعم االكل كلة صابون.

نظافة

لقطة �آخر زمن

للحزن نافذٌة، في القلب، سيدتي 

وللمساءات.. أشعاٌر ومصباُح

معّتٌق خمر أحزاني.. أيشربُه

قلبي، وفي كل جرح منه أقداُح

تسافر الريُح ، ويلي، في ضفائرها 

ومن يطارد ريحًا كيف يرتاُح
اأبواب

أطرُق بابًا أفتحُه

ال أبصر إال نفسي بابًا

أفتحُه أدخُل 

ال شيء سوى باٍب آخر

يا ربي كْم بابايفصلني عني

ْب ُصُعوَد اجِلَباِل  وَمْن َيَتَهَيّ

ْهِر َبنْيَ احُلَف�ر  َيِعْش َأَبَد الَدّ

ريح معالم وآثار

❊ �سي.ان.ان / متابعات  :
    أغلق��ت الس��لطات األميركية س��بعة بنوك 
أخرى، تضررت بش��دة في أعقاب األزمة املالية 
العاملية، ما يرفع إجمال��ي عدد البنوك األميركية 
التي أغلقت أبوابها العام اجل��اري إلى 52 بنكا. 
والبنوك التي أغلقت هي س��تة بنوك إقليمية في 
والية إلينوي، وآخر في تكساس، وفقا ملا أعلنته 
املؤسس��ة االحتادية لضمان الودائع، املس��ؤولة 

عن تنظيم قطاع املصارف.
وجميع البنوك الس��تة التي أغلقت أبوابها في 
إلينوي متصلة ببعضها، إذ متلكها عائلة واحدة، 
في حني أن البنك الذي أغلق أبوابه في تكس��اس 
يع��د األول في الوالي��ة. وقبل نحو ش��هر، ومع 
الفش��ل الذي يحيط بقطاع البن��وك األميركي، 

دعت جلنة رقابة حكومية إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما، إلى إعادة “اختبارات الضغوط” على 
املصارف، وسط مؤشرات على تدهور االقتصاد 

األميركي بسرعة تفوق التوقعات.
واستشهدت جلنة إشراف الكونغرس في أحدث 
تقاريرها ببيان��ات معدل البطالة لش��هر مايو/

أيار املاض��ي، كمؤش��ر على ع��دم حتقيق تلك 
االختبارات غايتها. ورغم انكماش س��وق العمل، 
إال أن معدالت البطالة بلغت رقمًا قياسيًا 9.4 في 
، ويفوق تكهنات  املائة، هو األعلى منذ 26 عام��اً
اجله��ة املنظمة للعم��ل املصرفي الت��ي وضعت 
“اختبارات الضغوط”. وح��ددت 8.9 في املائة، 

كأسوأ سيناريو خالل العام اجلاري.
وكان مجل��س االحتي��اط الفيدرالي )املصرف 

املركزي( األميركي أجرى “اختبارات الضغوط” 
بالتع��اون م��ع وزارة التج��ارة على ع��دد من 
املصارف في فبراير/شباط، لتحديد ما إذا كان 
لديه��ا رأس املال الكاف��ي إذا ما اش��تد الركود 

أكثر.
وأظه��رت نتيجة “اختب��ارات الضغوط”، أن 
عش��رة من نحو تس��عة عش��ر مصرف��ًا، هي 
األكبر في البالد، قد ال تكون مس��تعدة ملواجهة 
املزيد من االنهيار في اقتصاد البالد، وأن عليها 
احلصول عل��ى املزيد من األم��وال. وبدأت تلك 
املصارف س��باقًا محمومًا لتعزي��ز احتياطياتها 
النقدي��ة، وتتضمن تلك اإلج��راءات بيع أرصدة 
عوضًا عن االضط��رار للحص��ول على قروض 

حكومية إضافية. 

�ل�شاعر�لعر�قي/

 عدنان �ل�شائغ

)52( بنكا أمريكيا أغلقت أبوابها

حلف روماني يضم عشر مدن وسط  بالد الشام

الديكابولس

❊ ت�سوير وتعليق/ علي الدرب:
أزم��ة املياه وانقطاعاتها املتك��ررة وضعف وصولها إلى أحياء كثيرة م��ن مدن محافظة عدن ال يس��تطيع أن ينكرها أحد ونحن جميعًا نعان��ي منها وليس أدل 
عل��ى ذلك من املناظر التي نش��اهدها  يوميًا في الش��وارع ورغ��م هذه املعاناة يصر الكثي��ر من القائمني على الفن��ادق واملنتجعات املالصقة لش��واطئ البحر على 

استخدام املياه العذبة للملء أحواض السباحة.
 فمت��ى تقوم اجلهات املس��ؤولة في محافظ��ة عدن باحلد من إه��دار املياه الصاحلة للش��رب من خالل إلزام جميع املرافق الس��ياحية باس��تخدام مياه البحر 

ألحواض السباحة.

قطة بجناحني 
يف الصني !

DVD يستوعب 2000 فيلم

أبوالقاسم الشابي

باخت�سار
�شنعاء   �مل�شعودي 

أن  دون  لفترات طويلة من   الشوارع  تظل بعض 
متتد اليها يد الصيانة التابعة للكهرباء واملياه والهاتف 
وعندما تبدأ اجلهات املختصة برصف شارع ما يفرح 
املواطنون بهذه اخلطوة احلضارية وما أن تنتهي عملية 
الرصف حتى تبدأ بعض املؤسسات بتكسيره أقصد 
باحلفر بحجة صيانة كابيالت الكهرباء والهاتف وأنابيب 
من  بالغضب  املواطنني  فرحة  وتنتهي  وغيرها  املياه 

هذا العشوائي الذي يدمر كل جميل في حياتنا.
هذه  يجري  ملا  التنبيه  قبيل  من  الكالم  هذا  نقول 
االيام من عملية رصف في شوارع القلوعة ) الروضة( 
ونسأل ، هل مت التنسيق مع إدارات الكهرباء والهاتف 
واملياة واملجاري بهذا الشأن ؟ أم أن املسألة ستكون 
الرصف سيأتي دور  ينتهي  مثل سابقاتها وبعد أن 
التكسير بحجة الصيانة ورمبا أن الصيانة يكون طعمها 
حلواً في الشوارع املرصوفة كي يعلم الناس أن هناك 

صيانة وكله على ظهرك يا مواطن.
نقترح على املجالس احمللية إلزام أي مؤسسة تقوم 
بحفر الشوارع بإعادة تبليطها أو رصفها من جديد أو 
السكوت  أما  املطلوب  العمل  دفع غرامة تعادل قيمة 

عن ذلك فهو سكوت عن أكل أموال دافعي الضرائب.

نا�س ت�سلح ونا�س تخرب !!
اأرزاق ياعاقل ..

وخليك احل�سد

حديث الكامريا
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احلياة حلوة فال تف�سد بهجتها بدخان �سيجارتك
عزيزي 

املدخن:

إنفاق 1,15 مليار دوالر على االستكشافات يف القطاعات النفطية
في التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن :

االستكشافات الجديدة أضافت أكثر من خمسين ألف 
برميل و103 ماليين قدم مكعب من الغاز إلى إنتاج اليمن

❊ �سنعاء / �سباأ:
انه مت  النفط واملعادن  قالت وزارة 
إنفاق 1,15 مليار دوالر على عمليات 
واالستكشاف  والتشغيل  التنمية 
العام  خالل  النفطية  القطاعات  في 

املاضي.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن 
الوزارة أن عملية البحث واالستكشاف 
عن النفط والغاز تضمنت حفر 107 
بئرا استكشافية و82   25 آبار منها 
بئرا تطويرية في عدد من القطاعات 
 442 اإلنتاجية واالستكشافية بكلفة 
تنفيذ  إلى  باإلضافة  دوالر،  مليون 
2,365 كيلو  لـ  األبعاد  ثنائي  مسح 
األبعاد مبساحة   ثالثي  ومسح  متراً 

1,429 كيلو مترا مربعا.
وبــحــســب الــتــقــريــر فـــان اآلبـــار 
على  توزعت   25 ال  االستكشافية 
وبئر شواهد  نفطية  بئر شواهد   15
غازية وثالث آبار نفطية وأربع آبار 
فيهما  احلفر  زال  ما  وبئران  جافة 

مستمرا.
املنتجة  اآلبــار  أن  التقرير  وبــن 
اجلديدة أضافت 50 ألفا و723 برميال 

والغاز  النفطي،  اإلنتاج  إلى  يوميا 
املضاف من اآلبار اجلديدة إضافة إلى 

103 مالين قدم مكعب في اليوم. 
خالل  مت  انــه  إلــى  التقرير  ولفت 
الفترة نفسها صيانة 373 بئراً منها 
266 بئرا إنتاجية و63 بئرا حقنية و44 
ومنتجة  مغلقة  نفط  منتجة  مابن 
بكلفة  مغلقة  وحقنية  مغلقة  مــاء 
57 مليونا و383 ألف دوالر، وارتفاع 
بحوالي  الصيانة  أعمال  بعد  اإلنتاج 

ثمانية آالف و457 برميال في اليوم.
واملــعــادن  النفط  وزارة  وبينت 
التنمية  عمليات  أن  تقريرها  في 
واالستكشاف ساهمت في احلد من 
الطبيعي  النفطي  اإلنــتــاج  تراجع 
نتيجة لتقادم عمر احلقول في بعض 

القطاعات املنتجة الكبيرة.
وبحسب التقرير فانه مت خالل عامي 
2007-2008م عدد من االكتشافات 
الغازية في بعض القطاعات النفطية 
 S2 ، ، 20( اإلنتاجية واالستكشافية
النتائج  بعض  إلى  باإلضافة   )S1
لشواهد نفطية في عدد من القطاعات 
شواهد  اكتشاف  مت  كما  ــرى،  األخ

غازية ونفطية بالقطاعن )13، 71( 
وهي قيد الدراسة والتقييم. 

وفي هذا الصدد أوضح وزير النفط 
عدد  أن  العيدروس  أمير  واملعادن 
إلى  ارتفع  االستكشافية  القطاعات 
39 قطاعا ألول مرة في تاريخ اليمن 
للقطاعات  القانونية  املصادقة  بعد 
 2008 العام  اتفاقياتها خالل  املوقع 

مقارنة بـ 27قطاعًا في 2007م.
وأوضح أن ما مت اكتشافه ال ميثل 
سوى 20 باملائة موزعة بن قطاعات 
إنتاجية واستكشافية ومفتوحة و80 
بــاملــائــة مــن املــســاحــة املخصصة 
لالستكشاف لم تكتشف بعد ما يبشر 

باكتشافات نفطية وغازية واعدة. 
يذكر أن إنتاج اليمن من النفط اخلام 
خالل العام املاضي بلغ 107 مالين 
و415 ألف برميل مبعدل 293 ألفا 

و486 برمياًل يوميا .
النفطية  ـــرادات  االي نسبة  وبلغت 
إجمالي  باملائة من   76 2008م  في 
اإليــرادات العامة للدولة و90 باملائة 
من إجمالي الصادرات السلعية و30 

باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي.

العيدروس : ما تم اكتشافه ال يمثل سوى )20( باملائة

اإعالن

اإعالن
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قوس قزح
اإعداد/ حممد ف�ؤاد

أصدقائي احللوين.. وصلت عبر بريد صفحة 
أطفال قوس قزح هذه الصورة اجلميلة للمالك 
الصغي��ر أمير حم��زة من محافظ��ة عدن وهو 

يطفئ شمعته الثانية.
ونحن باسمنا وباس��م عائلة الصفحة نتمنى 
له ط��ول العمر والعافية وكل ع��ام وأنت بخير 

ياصديقنا أمير.

ملتقى األصدقاء

وز
ه

د 
ج

أب

❊  املكال/متابعات:
كس��بت منظمة س��ياج حلماية الطفول��ة أول حكم 
قضائي من بني 21 جرمية تس��اند املنظمة ضحاياها 

األطفال مجانًا على مستوى اليمن.
فق��د قض��ت محكم��ة مديري��ة دوع��ن االبتدائية 
مبحافظ��ة حضرم��وت لصالح الطف��ل الضحية )ن، 
س، ع 14عامًا ومتخلف عقليًا( والذي تعرض »لهتك 
ع��رض بالق��وة« وبش��كل متك��رر من قب��ل ثالثة 

أشخاص.
ويعد احلكم أول جن��اح لوحدة الرصد واملس��اندة 

القانونية منذ تأسيسها بجهود ذاتية أواخر 2008م.
حكم القاض��ي طه اله��دار رئيس احملكم��ة االثنني 
املاضي من عام 2009م قض��ى بحبس كل واحد من 
املدانني الثالثة مدة تس��عة أشهر وإلزامهم بدفع مبلغ 
)100000 ريال ميني ما يع��ادل 500 $( كتعويض 

للضحية باإلضافة إلى دفع مبلغ )70000 ريال ميني 
ما يعادل 350 $( مقابل خسائر التقاضي. 

وفي حني ترى املنظمة احلك��م الصادر اجنازاً نوعيًا 
للقضاء اليمن��ي وحلقوق الطفل فإنه��ا تدعو القضاة 
احلكم بأش��د العقوبات القانونية في قضايا انتهاكات 
حقوق لطفل وخصوصًا االنتهاكات اجلنس��ية لتحقيق 
مبدأ الردع والزجر في ظ��ل تفاقمها املخيف وتهاون 

املجرمني بالعقوبات املخففة.
وجاء احلكم ثم��رة للجهود الطوعية املش��كورة من 
الفريق القانون��ي للمنظمة املؤلف م��ن عضو مجلس 
نقابة احملام��ني اليمنيني فيصل املجي��دي من صنعاء 
واحملامي س��ليم البابطني م��ن حضرموت واحملاميني 
خال��د الغيثي ومع��اذ املجي��دي من مكت��ب الفيصل 
صنع��اء. كما تش��كر املنظم��ة نيابة وأم��ن مديرية 

دوعن على اجلهود التي بذلوها في القضية.

محكمة دوعن تدين ثالثة أشخاص بهتك عرض طفل متخلف عقليًا

د.زينب حزام

للم��رة الثانية 
عل��ى التوال��ي 
يتواص��ل معنا 
الصديق الفنان 
محمد  املب��دع 
شطيرة  خضر 
ل��ودر  م��ن 
محافظ��ة أبني 
بإرساله لوحته 
املميزة  الفني��ة 
حتم��ل  الت��ي 
ف��ي جنباته��ا 
الطفولة  حل��م 
لدي��ه بالطبيعة 
ملهن��ة  وحب��ه 
تربي��ة النح��ل 
منطقت��ه  ف��ي 
مما أضفى على 
طابعاً  اللوح��ة 
مليء  جمالي��ًا 

بالعديد من املعاني اجلميلة .
نتمنى م��ن الصديق التواصل باس��تمرار معن��ا من أجل 

مستقبل واعد في مجال الرسم.

صباح الخير
استثماري..  غش 

للمخيمات  التحضيرات  يسبق 
بالمحافظة الصيفية 

املخيمات  مراسيم  ب��دء  عن  تفصلنا  قليلة  أي��ام 
يعيش  فالكل  عدن  مبحافظة  الطالبية   الصيفية 
املخيمات  هذه  به  تتميز  ماسوف  عن  ترقب  حلظة 
ستكون  وهل  املاضية  السنوات  في  املخيمات  عن 
احملافظات  ف��ي  الصيفية  املخيمات  مبستوى 
األخرى !!أم إن حليمة ستعود إلى عادتها القدمية 
!!))مافيش مخصصات  مالية عادها ماوصلتش من 
فوق استعدادات للمخيم (( كثيرة هي التظلمات التي 

تتكرر عاما بعد عام.
املجتمعون في مقائل  به  الذي خرج  املهم هنا ما 
هذه  مبثل  االختصاص  ذات  اجلهات  من  القات  

الفعاليات السنوية .
التربية والتعليم مبحافظة  ما أريد توصيله ملكتب 
عدن !!نتمنى أن تساوى هذه املخيمات  مبثيالتها 
من املخيمات واملهرجانات الصيفية باملدن األخرى 
من اجلمهورية اليمنية !!ليس هذا فقط كما تعلمون 
موجة صيفية حارة  نعيش  إننا  كله  الشعب  ويعلم 

الوطيس اليتحملها أطفالنا الطالب!!
املخيمات  تدشن  أن  وب��دائ��ل  حلول  من  أليس 
الرابعة  الساعة  من  أي  املساء  فترة  في  فعالياتها 
أو اخلامسة عصرا إلى التاسعة مساء !! باعتبار تلك 
األوقات تتميز ببدء بانخفاض في درجات احلرارة 
الطالب  و  واملشاركني  املدرسني  يساعد  قد  مما 
املنتظم !!ناهيك عن متضية الطالب  على احلضور 
أوقات فراغهم في االستفادة وعرض مواهبهم بدال 
من التسكع بالشوارع من صبحها إلى ليلها !!أو افتراش 
األزقة واألرصفة ميضغون القات !! ويجرحون املارة 

باأللفاظ الغير الئقة و)الضابط وال رابط(؟
وهناك قضية أخرى أود طرحها باستعراض سريع 
وبالذات  االمتحانات  في  الغش  بظاهرة  !!تتمثل 
الوزارية ، فقد منا إلى علمي أنه منذ أول امتحان 
إلى اليوم إن هناك استثمار في تيسير عملية الغش 
داخل قاعات االمتحانات فهو باعتقادي حاصل في 
كافة احملافظات !!املهم باملوضوع قال لي شخص 
موثوق انه في اليوم األول تتم في الساعة األخيرة 
تسليم  على  والطالب  املراقبني  بني  مقايضة  إجراء 
عليهم  يقوم  أن  على  200ريال!!  مبلغ  طالب  كل 
بتسهيل عملية الغش حتى إنها وصلت إلى توزيع 
الكتب واحلل من خاللها وعيني عينك !!!وذلك كله 
منذ اليوم األول إلى اليوم األخير منها !!سؤال أوجهه 
الله  الدكتورعبد  والتعليم  التربية  مكتب  مدير  إلى 

النهاري !!هل حصلت هذه االختراقات اخلطيرة ؟؟ 
Mohdf2009@hotmail.com

حممد ف�ؤاد

نادي الرسامين الصغار

دور المدرسة واألسرة مهم في تنمية القدرات الذاتية واالبتكارات العلمية لدى الطالب

القراءة عبارة عن نسيج يسهم يف تنمية مدارك القارئ وترفع مستوى التذوق الجمالي لديه

الثقافة والتعليم
وهنا يجب أن نرب��ط الثقافة بالتعلي��م ،الن القراءة الت��ي نتحدث عنها في 
موضوعن��ا ه��ذا ال تقتصر على الق��راءة احل��رة املعتمدة في مناه��ج التربية 
والتعلي��م ،بل تتعداه إلى كل أنواع القراءة احلديث��ة املفيدة في تثقيف الطالب 

وتنمية مهاراته  ف��ي فهم النص 
وحتليل��ه ،وميكنن��ا الق��ول أن 
الهدف م��ن القراءة ه��و حتليل 
الكالم املوجود ف��ي ثنايا الكتاب 
،فه��ذه العملية جتعلن��ا نحترم 
وجهة نظ��ر املنتمني إل��ى ثقافة 
خاصة ،إن ه��ذه املالحظة تعتبر 
حاس��مة في طريقة التعامل مع 
الن��ص املق��روء ،خصوصا ذلك 
النص ال��ذي ال يتوف��ر على أي 
فائدة آتية أو مستقبلية في حياة  
تالميذنا وطالبنا وينس��حب هذا 
املعنى بكل وض��وح وجالء على 
نوعي��ة الكتب والنص��وص التي 
ينبغي أن نوجه إليه��ا املتعلمني 
،حتى تك��ون قراءاته��م ناجحة 
وفعالة في الربط بني رفع وثيرة 
تعلمهم وتكوينه��م ،وبني درجة 
حصوله��م عل��ى عم��ق ثقافي 
للمش��اركة  يؤهله��م  معق��ول 
في تدبي��ر حياتهم ،واملس��اهمة 
في صن��ع القرار م��ع مواطنيهم 

،وخدمة مجتمعهم .

تشجيع القراءة الحرة
إن القراءة عبارة عن نسيج يس��هم في تنمية مدارك القارئ وترفع مستوى 

التذوق اجلمالي لديه.
أن مس��اعدة الطفل على القراءة تس��اعده على تنمية مواهب��ه عندما يكبر 

،وتساعده على التحصيل التعليمي في املدرسة .
ل��ذا جند أن الق��راءة حتتاج إل��ى طاقة قوية وق��درات عقلي��ة عاليا معقدة 
ومتنوعة، ولذلك فانه يجب على جهات االختصاص في وزارة التربية والتعليم 
تش��جيع القراءة احلرة في املدارس االبتدائية والثانوية ،كما يجب على األسرة  
تدري��ب األطفال من��ذ الصغ��ر على مطالع��ة القص��ص امللون��ة واحلكايات 
واملجالت املصورة بالرس��ومات 
الرائع��ة حت��ى يتع��ود الطف��ل 
والطالب على القراءة وبذلك فانه 
سوف يكون مساعدا لنا ولنفسه 
على تيس��ير عملية تكوينه ،الن 
التكوين في عمق��ه هو مجموعة 
املعارف واملعلومات واإلرشادات 
،أو  املدرس��ة  ف��ي  املكتس��بة 
بوس��ائل ذاتية ،وهذا يتضح لنا 
أن عملي��ة تكوي��ن املتعلم��ني 
اليقتص��ر عل��ى املدرس��ة فقط 
داخل األقسام والفصول ،بل إن 
تكوينه يرتب��ط كذلك ،وبالدرجة 
األولى ب��اإلرادة والطموح الذي 
يعب��ر عنه��ا املتعل��م ،فيعم��د 
إل��ى تدعي��م تكوينه املدرس��ي 
املمكن��ة  البدائ��ل  باس��تثمار 
واملتاحة والت��ي تأتي القراءة في 
صدارتها ،ولذل��ك ميكننا القول 
إن التكوين يشمل الصيغة التي 
ركزنا عليها أنفا اجلانب املعرفي 
،والتثقيف��ي ،واملهاري ،إن هذه 
بالتأكي��د  ترتب��ط  املعطي��ات 
ليس فق��ط باملدرس��ة ،وكذلك 
بالقدرات واإلمكانات الذاتي��ة  اخلاصة التي متيز املتعلم��ني فيما بينهم ،وهنا 
نس��تطيع أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل عن تلك العالقة املتينة واملنس��جمة بني 
املدرس��ة واحلياة ،حيث يعي املتعل��م كل الوعي انه يتعلم من اجل املدرس��ة 

،واالمتحانات والثقافة واحلياة .
إننا نس��تطيع بناء عل��ى هذه الطموح��ات التي نروم بلوغه��ا ،ونحن نعلم 
طالبن��ا وتالميذنا ،أن نش��ير إلى أن الق��راءة الهادفة واملنظمة تش��كل احد 
املمكن��ات التي تس��تطيع التأثير في التكوين داخل الوس��ط املدرس��ي ،هذا 
الوس��ط الذي يعرف عادة بأن��ه مجموعة من املعطي��ات اخلاصة بنظام معني 
،يس��تمدها من احملي��ط العام ،وبه��ذا يكون الوس��ط  املدرس��ي عبارة عن 
نظام خ��اص يتوفر على مجموعة من املعطيات يس��تمدها في األس��اس من 
محيطه الطبيع��ي الذي يوجد به أي مجتمع ،فيكون الوس��ط املدرس��ي بهذا 
املعنى منوذج��ا لنظام محدد يرتبط بعالقة واضحة م��ع املجتمع حيث ميكننا 

أن نقوم بدراسته وحتليله انطالقا من ثالث صيغ :
أوال:يحص��ل الوس��ط املدرس��ي من محيط��ة العلم��ي الذي ه��و املجتمع 

واإلمكانيات املادية التي حتتاجها األنشطة املدرسية .
ثانيا :يعتمد كل من املجتمع والوس��ط املدرس��ي على األخ��ر ضمن عالقة 
تعاقدية ف��ي إقامة  مختلف النش��اطات التربوي��ة والثقافية ،س��واء بصيغة 
دورية أو من خالل فتح مكتبات عامة في األحياء الش��عبية لتش��جيع القراءة 
،يه��دف إلى إقام��ة عالقة فعلية ب��ني القارئ والن��ص املق��روء ،الن املتعلم 
الق��ارئ عندما يقرا فانه ف��ي احلقيقة مش��اركا في إنتاج الن��ص وبناءه من 
جديد حسب تطوراته ومكتس��باته الس��ابقة ،وفي هذه احلالة يصبح القارئ 
منس��جما مع الن��ص أي كتاب يق��رؤه وهكذا جن��د أن بناء املكتب��ات العامة 
والتخصصي��ة ف��ي كل املناطق اليمني��ة عملي��ة ضرورية التش��جيع القراءة 

لي��س فقط لط��الب امل��دارس والباحثني إمنا م��ن اجل خلق املواط��ن اليمني 
املتعلم الق��ادر على معرفة كل م��ا يحيط به ومتكينه من االنس��جام مع نص 
الكت��اب املقروء ،بحيث تكون هذه النصوص املس��تهلكة متماش��ية مع س��ن 
املتعلم��ني ومداركهم،وقدراته��م العقلي��ة وطاقاته��م املعرفي��ة ،الن تلق��ي 
نص من النصوص هو الذي يش��كل ف��ي احلقيقة فعل الق��راءة ،بينما يتجدد 
تأثيره في القراءة في تكوين الوس��ط املدرس��ي ضمن النتيجة التي تش��كلها 

تلك القراءة في فكر وسلوك املتعلم .

كيف ننمي اإلبداع واالبتكار لدى األطفال؟
تكم��ن معضلة التعليم ف��ي بالدنا في ان��ه ارتبط ارتباطا وثيق��ا باملكتبتني 
االقتصادية واالجتماعية اللتني يتطلع إليهما األفراد واجلماعات ،وقد أثرت هذه 
النظرة على بنيان التعليم ذاته ومناهجه وأس��اليبه وعناصره املختلفة،وليس 
أدل على ذلك م��ن املتعلمني الذين تقذفهم مؤسس��ات التعليم العالي كل عام 
وتضخمهم في ش��رايني املجتمع ،وبدال من أن تس��اهم ه��ذه الدماء اجلديدة 
الطازجة في حتريك اجلسم بصورة أكثر حيوية ونشاطا ،ودفعه إلى ممارسة 
دور أكثر رياده ومنافس��ة بني أفراد املجتمع ،ولعل الس��بب احلقيقي الكامن 
وراء ه��ذه احلال��ة ،يعود إلى نظ��رة املجتمع واألف��راد إلى التعلي��م على انه 

س��بيل لتحقيق املكانة املرموقة والوض��ع االقتصادي ،هن��اك جتربة يابانية 
نالت إعجابي حيث أول��ت احلكومة اليابانية اهتماما كبي��را في عملية التعليم 
والتطبيق ،حيث يقوم الط��الب في املدارس االبتدائية وخاصة طالب الس��نة 
األولى ابتدائي على صنع روبوت لكل طالب بحيث يقوم الطالب به ش��خصيًا 
ويش��رف اخلبراء اليابانيني على ذلك ،وهو من باب مب��دأ التعليم والتطبيق ، 
إن التعليم دون التطبيق يصبح مجرد حش��و معلومات اليستفيد منها الطالب 

في مدارسنا .
لذا ندعو إلى ضرورة تش��جيع االبتكارات وربطه��ا مبناهج التربية والتعليم 
في اليم��ن وميكننا تطبي��ق ه��ذا إذا توفرت البيئ��ة وميكن إيج��اد الطريقة 

املناسبة لربط التطبيق بالنظرية التعليمية.

املختصون بفعل القراءة وعالم الكتاب ،يدركون اآلن أن استهالك 
الكتاب لم يعد يلقى االهتمام السابق ،نتيجة انتشار الصحف واملجالت 
االلكترونية ،وانتشار القنوات الفضائية ،لذا يجب علينا رعاية أطفالنا 
وطالبنا وغرس حب قراءة الكتب حتى يقبلوا على املطالعة بكل تلقائية 
امل��دارس  طالب  على  الحظت  امليداني  عملي  خالل  ،وم��ن  وعفوية 
االبتدائية والثانوية ،إنهم ينفرون من الكتب والقراءة ،ويحاولون جهد 
اإلمكان االبتعاد عن هذا النشاط التثقيفي األساسي والضروري الذي 

يؤهلهم لالندماج في خضم احلياة العامة  .

يحب طالل الطيارات كثريًا

صنع طالل طيارة من الورق.

ركض طالل وقال : طريي يا 

طيارة طريي.

أنا طيار شجاع أدافع عن وطني

قصة الحرف  )ط(



Email: 14october@14october.com

❊   لندن / 14 اكتوبر / رويرتز :
ستجمع املباراة النهائية لبطولة وميبلدون اإلنكليزية، ثالث البطوالت األربع 
الكبرى لكرة املضرب بني الشقيقتني األميركيتني فينوس وسيرينا وليامس 

للعام الثاني على التوالي.
2002 و2003  اللقب مرتني في وميبلدون عامي  وكانت سيرينا حاملة 
بعد  النهائية  املباراة  إلى  املتأهالت  أول  البطولة  هذه  في  ثانية  واملصنفة 
أن تخلصت من عقبة الروسية ايلينا دمينتييفا املصنفة رابعة 6-7 )4-7( 

و5-7 و6-8 في مباراة ماراتونية دامت ساعتني و50 دقيقة.
العام  آخرها  م��رات،  خمس  اللقب  حاملة  فينوس  حتتج  لم  املقابل  في 
املاضي إلى أكثر من 51 دقيقة لتسحق الروسية دينارا سافينا 1-6 و-6

صفر. وستخوض فينوس النهائي للمرة الثامنة.
وسددت سيرينا 20 إرسااًل ساحقًا وأنقذت كرة حاسمة في املجموعة الثالثة 
من خالل ضربة ساقطة من قرب الشبكة قبل أن تفوز على دمينتييفا البطلة 

األوملبية.
وقالت سيرينا: “كانت املباراة صعبة، دمينتييفا تلعب بطريقة رائعة في 

اآلونة األخيرة”.

وجنحت دمينتييفا في كسر إرسال سيرينا في الشوط األول لكن األميركية 
سرعان ما ردت التحية مثلها. وظل التعادل سيد املوقف حتى بلغت النتيجة 

6-6، قبل أن حتسم الروسية األمور في مصلحتها بعد جولة فاصلة.
واستعادت سيرينا توزانها في املجموعة الثانية وفازت بها بصعوبة بعد 

أن كسرت إرسال منافستها في الشوط الثامن.
وفي املجموعة الثالثة احلاسمة سنحت الفرصة أمام دمينتييفا في حسم 
النتيجة في مصلحتها واإلرسال في حوزة سيرينا في الشوط الثاني عشر 
لكن األخيرة كانت تنقذ املوقف في كل مرة. ودفعت دمينتييفا الثمن في 
الشوط التالي عندما خسرت إرسالها فمهدت الطريق أمام األميركية لتبلغ 

النهائي للمرة الثانية على التوالي.
في املقابل، اجتاحت فينوس منافستها سافينا التي حتتل املركز األول في 
التصنيف العاملي لالعبات احملترفات على الرغم من فشلها حتى اآلن في 
إحراز أي لقب كبير، وكانت املباراة في اجتاه واحد إذ لم تتمكن الروسية من 

التعامل مع الضربات الصاروخية لفينوس فلم تصمد ألكثر من 51 دقيقة.
وكانت سافينا بلغت نهائي روالن غاروس للمرة الثانية على التوالي وخسرت 

أمام الروسية سفتالنا كوزنتسوفا الشهر املاضي.
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ش��ارك زوجك أو صاحبك باألفكار حول حس��اباتك املس��تحقة. ال تتخذ أّي قرار على صعيد 
العم��ل مه��م في الوق��ت الراهن. ابتعد ع��ن املنّبهات و كل قلياًل في املس��اء. العم��ل في تطور 

مستمر بسبب دعم النجوم عليك أن تترك األمور تسير كما هي ألن التيار احلالي  معك.

إذا كان الطب��خ طريق��ة مبدع��ة و فعال��ة للتعبير عن نفس��ك ، فم��اذا تنتظر؟ ض��ع الوزرة 
)املريول( وابدأ. أهاًل بالرومانس��ية . إذا لم يكن لديك موعد س��اخن الي��وم فابدأ بالبحث عنه 
اآلن. وفّك��ر بطريقة اخلروج عن املألوف حني تخطط لقضاء هذا املس��اء، أي ش��يء غير إعداد 

مشاهدة فيلم أو حتضير الطعام .

حاول إلقاء نظرة أقرب. س��تجد ف��ي األعماق قضايا أعمق مما تبدو عليه على الس��طح. من 
يخاطر مبواجهتك هو ش��خص ش��جاع في احلقيق��ة. فإرادتك من حديد، ويعت��رف لك اجلميع 
بذل��ك في الوق��ت احلاضر. حاول تربي��ة بعض الروابط املهم��ة بداًل من االنغم��اس في حياتك 

االجتماعية و املادية ، على أية حال، سيبقى لديك من يحبك.

أنت تتحّرك بس��رعة كبي��رة، ال ميكن أن يجاريك أحد. ال تنظر إلى ال��وراء ، فقط انطلق إلى 
األم��ام. أنت ال حتب أن تخبر رئيس��ك في العم��ل أو زوجتك في البيت إلى أي��ن تذهب، تكره 

سلطة االستجواب ، و حتب االنطالق دون أية قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

أس��كت ثرث��رة املثرثرين وحد م��ن مطاردة الن��اس لك. س��تحتاج للعمل لتوضي��ح ما أنت 
عليه. اس��أل الناس مباش��رة عما يريدون وكن واضح��ا فيما تريد . ال تعتم��د على التعقيد في 
ش��رح األفكار ألن هذا س��يجعل الطرف املقابل في حالة من االنزعاج كن بس��يطا في إيصال 

أفكارك.

إذا كان الطب��خ طريق��ة مبدع��ة و فعال��ة للتعبير عن نفس��ك ، فم��اذا تنتظر ؟ ض��ع الوزرة 
)املري��ول( و ابدأ. أهاًل بالرومانس��ية . إذا لم يكن لديك موعد س��اخن اليوم فابدأ بالبحث عنه 
اآلن. وفّك��ر بطريقة اخلروج عن املألوف حني تخطط لقضاء هذا املس��اء، أي ش��يء غير إعداد 

مشاهدة فيلم أو حتضير الطعام.

ال تعتم��د على اتص��ال واضح اليوم ، لكن اعتمد على حّل املش��اكل بنفس��ك. ذلك االتصال 
ال��ذي تنتظ��ره وتنتظره، س��يحدث أخي��راً اآلن. في العم��ل التطورات اجلدي��دة التي توجهك 
س��تجعلك أكث��ر حكمة في اتخ��اذ القرار هنالك بعض املش��اكل العائلية البس��يطة يس��اعدك 

الشريك في حلها.

هذا ي��وم جيد للتعاطف مع الصديق، ال تبخل على صديق��ك بالقليل من املالطفة . اآلخرون 
هم مصادر طاقة لك. كن اجتماعيًا. وال تس��مح لالنطواء بالس��يطرة عليك . قد تصادف بعض 

األفكار اخليالية ، كن واقعيًا أكثر . في العمل لديك مشكلة العناد يجب أن تتخلى عنها.

ح��ان الوقت لتضع أفكارك العظيمة موضع الّتطبيق. أس��كت ثرث��رة املتكلمني عنك بأمور ال 
تعنيه��م وضع ح��داً ملضايقة الناس لك. مارس بع��ض الرياضة، ومتت��ع بالطبيعة كي تتمكن 

من تفجير إبداعاتك املكبوتة. لديك فرصة سفر إلى بلد جديد ال تضيعها.

اس��تغل وعي��ك احلالي، وألقي نظرة على مجم��ل الصورة. راجع خطتك ثاني��ة، وفّكر مجّدداً 
بإس��تراتيجيتك األساسية. س��واء في ميدان املال أو العمل أو في األمور الشخصية والعاطفية. 

هنالك تغيرات جديدة في األسرة قد جتعلك تشعر بعدم االرتياح.

ابتع��د ع��ن كل ما من ش��أنه أن يقلل تركيزك الي��وم أنت بحاجة إلى طاقت��ك العظمى تغّلب 
عل��ى ت��رّددك وق��م بقفزة جريئ��ة كبيرة. في وق��ت ما خالل الي��وم، يصبح التوّت��ر ال يطاق. 
س��تقوم مبحاولة نكت��ة لطيفة أو تهرب س��ريعًا ، أو كالهما. احلب يف��رض عليك أمورا صعبة 

عليك أن حتاول على األقل.

س��ّلم نفس��ك لعزلتك الذاتية. فأفضل وقت تس��تهلكه هو في تأملك مع ذاتك. أفضل طريقة 
للحص��ول على ما تريده اليوم أن تس��كن رغباتك في االنطالق و تأوي إلى نفس��ك. س��يكون 
لدي��ك وق��ت كبير لترتقي بأف��كارك. لديك عائل��ة محبة وأطف��ال رائعون علي��ك أن تنتبه لهم 

أكثر.
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الشقيقتان وليامز يف نهائي ويمبلدون

❊ مان�س�سرت/14 اأكتوبر/ رويرتز: 
وافق مهاجم منتخب إنكلترا السابق مايكل 
مانشستر  صفوف  إلى  االنتقال  على  أوي��ن 
الفحص  يونايتد لكن يتوجب عليه أن يجتاز 

الطبي إلمتام الصفقة بني الطرفني.
وقبل أوين تقليص الراتب الذي كان يتقاضاه 
في صفوف نيوكاسل ومقداره 115 ألف جنيه 
إسترليني إلى 50 ألف جنيه لالنضمام إلى بطل 
إمكانية  العالم مع  اإلنكليزي وبطل  ال��دوري 
حصوله على مكافآت الفوز وعدد األهداف التي 

سيسجلها في صفوف فريقه اجلديد.
وقال مصدر مقرب من أوين: »إنه أمر ال 
باالنتقال  يفكر  أوين  كان  أن  فبعد  يصدق، 

إلى هال سيتي، دخل مانشستر يونايتد في 
مفاوضات معه«.

كان  التي  املعنوية  الدفعة  »إنها  وأض��اف: 
األمور  تسير  بأن  حاليًا  يأمل  وهو  ينتظرها 
الفحص  ف��ي  إل��ي��ه  بالنسبة  جيد  بشكل 

الطبي«.
يونايتد  مانشستر  م��درب  خطوة  وج��اءت 
اليكس فيرغسون بعد فشله في ضم مهاجم 
انتقل إلى  الذي  الفرنسي كرمي بنزمية  ليون 
ريال مدريد اإلسباني مقابل 35 مليون يورو 

قبل ثالثة ايام.
وكان أوين املبعد من جانب مدرب املنتخب 
في  مسيرته  استهل  كابيللو،  فابيو  اإليطالي 

يونايتد،  ملانشستر  التقليدي  الغرمي  صفوف 
ريال  إلى  انتقل  ثم  ليفربول  الشمالي  جاره 
يعود  أن  قبل  وجيزة  لفترة  اإلسباني  مدريد 
نيوكاسل  صفوف  إلى  وحتديداً  إنكلترا  إلى 
الذي انتهى عقده معه قبل ثالثة أيام وأصبح 

العبًا حراً.
40 هدفًا في 89 مباراة  وكان أوين سجل 
دولية ملنتخب بالده أي على بعد 9 أهداف من 
بوبي  باسم  املسجل  احمللي  القياسي  الرقم 
مع  مباراة   297 أوين  لعب  كما  تشارلتون. 
ليفربول سجل خاللها 158 هدفًا، و45 مباراة 
مع ريال مدريد وسجل 16 هدفًا، و79 مباراة 

مع نيوكاسل سجل خاللها 30 هدفًا.

 أوين يوافق على االنتقال إلى مانشستر يونايتد

للمرة الرابعة ..

❊  لندن/14 اأكتوبر/رويرتز:
انضم نادي مانشستر يونايتد 
األندية  سباق  إل��ى  اإلجنليزي 
الراغبة في احلصول على خدمات 
البرازيلي لويس فابيانو  املهاجم 

هداف فريق إشبيلية األسباني.
وأكدت صحيفة “ديلي ميرور” 
أن  اجلمعة  أم��س  البريطانية 
حامل لقب الدوري اإلجنليزي على 
جنيه  مليون   16 لدفع  استعداد 
استرليني )6ر18 مليون يورو( 
من أجل التعاقد مع هداف بطولة 
استضافتها  التي  القارات  كأس 
جنوب أفريقيا مؤخرا وقاد خاللها 
الفوز  نحو  البرازيلي  املنتخب 
باللقب ، بعد أن خسر مانشستر 
أمام ريال مدريد األسباني سباق 
الفرنسي  املهاجم  مع  التعاقد 

كرمي بنزمية.
ويتفوق عرض النادي اإلجنليزي 
على  فابيانو  لويس  مع  للتعاقد 
آخ��ر مقدم م��ن ن��ادي ميالن 
استعداده  أعلن  الذي  اإليطالي 
لضم الالعب لقاء 15 مليون يورو 

، وفقا ملا ذكرته صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” 
الرياضية اإليطالية.

نقص  مشكلة  يونايتد  مانشستر  ويواجه 
النجم  انتقال  بعد  بصفوفه  املهاجمني  عدد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد 
حول  التفاق  التوصل  في  وفشله  األسباني 

متديد عقد املهاجم األرجنتيني كارلوس تيفيز 
بالفريق ، وأصبح املهاجم البرازيلي هو اخليار 
األخير أمام النادي اإلجنليزي إلى جانب العب 

نيوكاسل مايكل أوين. 
تعاقد  إلنهاء  اجلزائي  الشرط  قيمة  وتبلغ 
يورو  مليون   60 إشبيليه  مع  فابيانو  لويس 
هدفا   47 احلالي  لفريقه  الالعب  وسجل   ،

أن  قبل   ،  2005 ع��ام  لصفوفه  انضم  منذ 
يرتفع سعره مؤخرا في ظل تألقه في بطولة 

القارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي النادي 
ب��إدارة  اتصاالتهم  بالفعل  ب��دأوا  اإلجنليزي 
النادي األندلسي لإلعراب عن اهتمامهم بضم 

الالعب.

مانشسرت يونايتد ينضم لسباق التفاوض 
مع املهاجم الربازيلي لويس فابيانو

❊   14 اكتوبر/ متابعات:
التابعة  االنضباط  فرضت جلنة 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
عقوبة مالية قدرها 20 ألف دوالر 
على االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
أمام  بسبب تصرفات جماهيره 
منتخب مصر في مباراة اقيمت 
املاضي بتصفيات كأس  الشهر 

العالم 2010.
لكرة  اجلزائري  االحتاد  وقال 
االنترنت  على  مبوقعه  القدم 
عقوبة  عليه  فرض  الفيفا  ان 
قدرها 20 ألف دوالر على خلفية 
باستعمال  اجلماهير  “قيام 
املباراة  خالل  النارية  االلعاب 
احمللي  املنتخب  جمعت  التي 
بنظيره املصري يوم 7 يونيو 
تشاكر  مصطفى  باستاد 

بالبليدة.”
ومتكن منتخب اجلزائر من 
بثالثة  املباراة  بهذه  الفوز 

أه��داف مقابل هدف واح��د ليقطع 
خطوة كبيرة نحو الظهور في نهائيات كأس 
اذ يتصدر   1986 االولى منذ  للمرة  العالم 
االفريقية  بالتصفيات  الثالثة  املجموعة 
برصيد سبع نقاط من ثالث مباريات بينما 
يقبع منتخب مصر في املركز االخير برصيد 

ن��ق��ط��ة 
واحدة من مباراتني.

وجدد االحتاد اجلزائري نداءه لكل جماهير 
االلعاب  استعمال  بتفادي  ب��الده  منتخب 
القادمة  املباريات  امللعب خالل  النارية في 

للفريق.

سيلعب  و
املقبلتني  املباراتني  اجلزائر  منتخب 

زامبيا  أم��ام  أرض��ه  على  التصفيات  في 
ورواندا.

20 ألف دوالر على الجزائر بسبب تصرفات جماهيرها أمام مصر

❊  ك�سيكو �سيتي/  14 اكتوبر /رويرتز:
 قال االحتاد املكسيكي لكرة القدم يوم اخلميس ان عمر 
اريانو مهاجم املنتخب الوطني سيغيب عن تشكيلة الفريق 
في بطولة الكأس الذهبية التي ستقام في الواليات املتحدة 

بسبب اصابة في القدم.
وقال البيان ان اريانو )22 عاما( تعرض لالصابة في قدمه 
املكسيك  فيها  تعادلت  التي  الودية  املباراة  خالل  اليسرى 
االحد  يوم  دييجو  أه��داف مع جواتيماال في سان  ب��دون 

املاضي.
البطولة  من  الثالثة  املجموعة  في  املكسيك  وستلعب 
التي ستضم منتخبات من احتاد أمريكا الشمالية والوسطى 
ضد  االول��ى  مباراتها  وستكون  )كونكاكاف(.  والكاريبي 
بنما  مع  أيضا  ستلتقي  كما  االح��د  ي��وم  بعد  نيكاراجوا 

وجواديلوب ضمن منافسات املجموعة.

اريانو مهاجم املكسيك املصاب يغيب عن الكأس الذهبية
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فيما يلعب اليوم سالم الغرفة ضد شباب الجيل

اليوم االفتتاح الرسمي لبطولة الرئيس الصالح الدولية الشطرنجية الثامنة سبع فرق أخرى تحجز مقاعدها يف دور الـ )16( لكأس الرئيس 

الساحلية  املدينة  من  القادم  ضيفه  من  شبوة  تضامن  ثأر  عتق  في  و 
لتفادي  كافيا  يكن  لم  الفوز  هذا  لكن  وحيد  بهدف  عليه  وفاز  الشعلة  عدن 
العدني  الفريق  اخلروج بعد أن كان الشعلة قد فاز ذهابا باخلمسة ليتأهل 

إلى الدور القادم فيما ودع التضامن املسابقة بعزاء الفوز املتواضع,  
وخرج اللقاء الذي جمع سيئون من حضرموت وضيفه احتاد إب بالتعادل 
السلبي من  دون أهداف ، ليصعد سيئون إلى دور الـ 16 من بطولة الكأس 
التي جرت على ارض منافسه بهدف  الذهاب  عطفا على تعادله في مباراة 

من كل جانب ووفقا لقاعدة األرجحية لألهداف املسجلة خارج األرض. 
بهدف  26 سبتمبر  جاره  على  فوزه  اثر  ذاته  الدور  البيضاء  وبلغ شباب 

وحيد ، وكان الشباب فاز في الذهاب بهدفني لهدف . 
حسان  فريق  بانسحاب  اإلياب  مباراة  نقاط  شمسان  كسب  عدن  وفي 
الذهاب  فاز في مباراة  املباراة، وكان شمسان  لم يحضر ملعب  الذي  أبني 
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يلعب  أن  دون  حضرموت  شعب  أمام  مباراته  نقاط  تعز  أهلي  حصد  و 
الستة  دور  إلى  التأهل  بإمكانه  كان  الذي  الشعب  انسحاب  بسبب  وذلك 

عشر باعتباره الطرف الفائز ذهابا بهدفني  دون رد. 
حرض  رحبان  اعتذار  بعد  املسابقة  من   16 الـ  دور  اليرموك  بلغ  كما 
هذا  إلى  مباشرة  اليرموك  ليصعد  واإلياب  الذهاب  لقائي  في  منازلته  عن 

الدور . 
واحدة  مبباراة  السبت  اليوم  ــدور  ال هذا  إيــاب  منافسات  وتستكمل 
يستضيف فيها فريق سالم الغرفة من وادي حضرموت الفريق القادم من 
بثالثة  الذهاب  مباراة  في  فاز  الذي  اجليل  احلديدة شباب  الغربي  الساحل 
أهداف نظيفة ، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو اخلسارة بأقل من 

ثالثة أهداف نظيفة ، ليضمن  صعوده. 
وكانت فرق الصقر والعروبة و22 مايو و التالل والرشيد وشعب صنعاء 
تأهلت أمس األول اخلميس إلى دور الـ16 من بطولة كأس الرئيس على 
من  وسمعون  عدن  ووحدة  بعدان  وتعاون  احلديدة  أهلي  فرق  حساب 

حضرموت وخنفر أبني وريان ساه من حضرموت على التوالي . 
وقت  في  أقرت  القدم  كرة  احتاد  في  املسابقات  جلنة  أن  يذكر 

وهالل  الضالع  ونصر  أهلي صنعاء  فريقي  مباراتي  تأجيل  سابق 
احلديدة وسالم صنعاء 

اللتني كان من املقرر إقامتهما ضمن ذهاب وإياب دور الـ 32 
على أن يتم حتديد موعد الحق. 

البالد بعد  الكروية في  الرسمية  البطوالت  الكأس ثاني أكبر  وتعد بطولة 
الدرجتني  فريقًا من   34 مبشاركة  بدأت  قد  وكانت   ، النخبة  دوري  بطولة 
األولى والثانية  باإلضافة إ  إلى أربع فرق من أندية الدرجة الثالثة صعد 

منها فريقان إلى دور الـ 32 بعد أن خاضت مباريات ذهاب وإياب تصفوية 
فيما بينها. 

مع  الكل  مع  الكل  دورين  من  واإليــاب  الذهاب  بنظام  البطولة  وتقام 
خروج املغلوب في مباراتي الذهاب واإلياب، في جميع أدوار البطولة حتى 

النهائي. 
وكان فريق هالل احلديدة قد توج بطاًل للمرة الثانية في تاريخه لبطولة 
شعب  على  املستحق  فوزه  إثر  املاضي،  املوسم  اجلمهورية  رئيس  كأس 

حضرموت بهدفني نظيفني في املباراة النهائية للمسابقة . 

❊ �سنعاء / �سبا:
في  األحـــد  غــٍد  يــوم  تنطلق 
املكال  ومدينتي  احملويت  محافظة 
حضرموت  مبحافظة  وسيئون 
محور  أنشطة  برنامج  فعاليات 
ـــدورة  وال املجتمعية  التوعية 
الكشفية  الفرق  لقادة  التنشيطية 
الكشافة  جمعية  تنظمها  التي 
الدولية  الشبكة  بدعم  واملرشدات 
ضد  العنف  ملناهضة  اليمنية   -

املرأة )شيماء(. 
ويهدف البرنامج الذي ينفذ على 
مدى ثالثة أيام إلى إكساب) 60 ( 
الكشفية  الفرق  قادة  من  مشاركا 
ــارات عــن أهــداف  مــعــارف ومــه
وخلفية  الكشفية  احلركة  ومبادئ 
في  ودورها  ومراحلها  احلركة  عن 

خدمة وتنمية املجتمع. 
للكشافة  العام  املفوض  وأوضح 
أن  الًضحاك  الكرمي  عبد  القائد 
خطة  إطــار  في  يأتي  البرنامج 
اجلاري  للعام  وبرنامجها  اجلمعية 
العمل  ــادة  ق لتعريف  2009م 
تنظيم  عــن  ــارات  ــه م الكشفي 
بالهيكل  والتعريف  الفرق  وإدارة 

التنظيمي للحركة الكشفية. 
ولفت إلى أن البرنامج يستهدف 
مبديرية  ــت  ــوي احمل مفوضية 
مدينتي  ومــفــوضــيــة  ــم  ــرج ال
القطن  ومديرية  وسيئون  املكال 

❊  14 �أكتوبر/ خا�ص:
املباراة  إلــى  والصقر  القطن  شباب  فريقا  تأهل 
للكرة  اجلمهورية  رئيس  كــأس  لبطولة  النهائية 
املكال  شعب  على  اجلمعة  أمس  فوزهما  بعد  الطائرة 
وإحتاد سيئون على التوالي في إطار الدور قبل النهائي 

للبطولة. 
شعب  على  التغلب  مــن  القطن  شــبــاب  ومتــكــن 
انهي  أن  وبعد  واحد  لشوط  أشواط  بثالثة  حضرموت 
24  عاد   / 26 بنتيجة  األول ملصلحته  الشوط  الشعب 
بنتائج  املتبقية  الثالثة  األشواط  وكسب  القطن  شباب 

25 / 15 و 25 / 22 و 25 / 17 . 
بثالثة  سيئون  احتــاد  على  الصقر  تغلب  بــدوره  و 

أشواط لشوط واحد.
 الشوطان األول والثاني كانا من نصيب الصقر 25 / 
18 ، 25 / وكسب احتاد سيئون الشوط الثالث 25 / 18 

، ليعود الصقر إلى الفوز بالشوط احلاسم 25 /19 . 
عن  األربعة  دور  إلى  تأهل  القطن  شباب  أن  يذكر 
تأهل  فيما  تاربة،  أحرار  حساب  على  الثانية  املجموعة 
هالل  حساب  على  األولى  املجموعة  عن  الصقر  فريق 

السويري. 

كأس الرئيس في الكرة الطائرة 
بين شباب القطن والصقر

واملحويت  بح�سرموت  الك�سفية  الفرق  لقادة  تن�سيطية  ودورة  برنامج 
دور  لتعزيز  حضرموت  مبحافظة 
وأهداف  مبادئ  عن  املفوضيات 

احلركة الكشفية واإلرشادية . 
البرنامج  أن  الًضحاك  وأكــد 
األسرة  دور  عن  محاورا  يتضمن 
السليمة  التنشئة  حتقيق  فــي 
مشاركة  من  ــالم  اإلس وموقف 

احمللي  املــجــتــمــع  ــي  ف ــــرأة  امل
في  املــرأة  ودور  القطن  مبديرية 
مبديرية  الشاملة  التنمية  عملية 
من  اإلســالم  موقف  وكذا  الرجم 
التعليم  مــن  الفتيات  حــرمــان 
وحق  املبكر  الــزواج  من  وموقفه 

امليراث للمرأة. 

❊ �سنعاء / م�ستور حممد :
فئاته  الطاولة بجميع  لكرة  الوطني  يخوض العبو منتخبنا 
داخليا  معسكرا  حاليا  وبراعم  وأشبال  وناشئني  عمومي 
الشموع  وبضوء  تارة  الكاشفة  الكهربائية  األضواء  حتت 
تارات أخرى وذلك استعدادا للبطولة العربية احلادية عشرة 
املصرية  بالعاصمة  اجلــاري  يوليو  أواخــر  إقامتها  املقرر 

القاهرة. 
فبعد أن كان العبو منتخبنا الوطني لكرة الطاولة يحلمون 
مما  العربية  للبطولة  وأفضل  مالئم  استعدادي  مبناخ 
فوجئوا  املاضية  النسخة  أبطال  كونهم  حاليا  حاصل  هو 
اخلطط  تنفيذ  تعيق  التي  للكهرباء  املتكررة  باالنقطاع 

املرسومة من قبل اجلهاز الفني. 
هذه  إن  السنيني”  عصام  الدكتور  اإلحتاد  رئيس  وقال 
إلى أن  الكهرباء لن تخدم العبينا”، مشيراً  االنقطاعات في 
ذلك أدى إلى عدم االستفادة املثلى من االحتكاك بالالعبني 
اجلهاز  قبل  من  املعد  التدريبي  البرنامج  وعرقلة  الصينيني 
املقبولة  االستفادة  السنيني  يخف  لم  ذلك  ورغم  الفني، 

نسبيًا من املعسكر اإلعدادي ملنتخبات الطاولة. 
البطولة،  بنتائج  توقعاته  عن  اإلحتاد  رئيس  يفصح  ولم 
البطولة  في  العبينا  خدمت  لو  القرعة  أن  أوضح  أنه  بيد 
الناشئني  فئات  في  سيما  ال  ميداليات  يحققوا  أن  ميكن 

واألشبال. 
ولفت إلى أن اإلحتاد أّمن معسكرا استعداديا ملدة أسبوع 
للمنتخبات في القاهرة بهدف التأقلم مع أجواء املكان الذي 

اإلحتاد  أن  واكدا  البطولة.  فيه  ستقام 
تأمني كل متطلبات  ما بوسعه من  عمل 

واحتياجات املعسكر الداخلي املغلق. 
الوطنية  للمنتخبات  الفني  اجلهاز 
ممثاًل  براعم  أشبال  ناشئني  عمومي 
نبيل  والوطنيان  ينغ  لي  بالصيني 
أول  كان  احلمادي  ونشوان  الذماري 
من  الشكاوى  هو  لنا  عنه  حتدثوا  ما 
التدريبي  البرنامج  قلبت  التي  الكهرباء 

رأسًا على عقب حسب تعبيرهم. 
الكهربائي  التيار  انقطاع  أن  وأكــدوا 
باليوم، ومبعدل  فترات  إلى ثالث  تصل 
واملصيبة   فترة،  كل  في  ساعات  ثالث 
االنطفاء  ــت  وق أن  قولهم  حــد  على 
الساعة  بني  ما  التمارين  مع  يتزامن 
عشرة  الثانية  وحتى  صباحا  التاسعة 
وحتى  عصرا  والرابعة  ومابني  ظهرا 

السابعة مساء. 
الالعبني  أن  إلى  أشــاروا  ذلك  ورغم 
ما  رغم  عالية  وعزمية  بروح  يتمتعون 

في النفس من إحباط جراء انقطاع التيار 
حتى  أو  مشاكل  أو  صعوبات  أي  يظهروا  ولم  الكهربائي، 

نواقص خالل املعسكر حتى اللحظة، باستثناء الكهرباء. 
وثمن اجلهاز الفني جهود قيادة اإلحتاد العام لكرة الطاولة 
ما هو  احلثيث في تسهيل كل  الصعاب وسعيهم  تذليل  في 

صعب أمام الالعبني، وتوفير متطلبات املعسكر. 
في  املكان  وظلمة  املعاناة،  تلك  رغم  أنه  إلى  وأشــاروا 
في  ينتظمون  الالعبني  أن  إال  الدولية  الطاولة  كرة  صالة 
اإلمكان وأنهم يستغلون أي فترة تخلوا من  متارينهم بقدر 
فاتهم  ما  وتعويض  التدريبات  ليواصلوا  الكهرباء  انقطاع 
متأخرة  أوقات   وفي  للتمارين  الزمني  البرنامج  خارج  ولو 

من الليل. 
ووائل  احلاشدي  محمد  للكبار  الوطني  منتخبنا  العبا 
عائقا  لهما  الكهربائي شكل  التيار  انقطاع  أن  أكدا  القرشي 

كبيرا في متارينهم واالستفادة من الالعبني الصينيني. 
وأشار الالعبان إلى أن هذه احلالة حتدث للمرة األولى ، 
يساعدهم  وال  الالعبني  يخدم  ال  وضع  هكذا  أن  مؤكدين 

في بلوغ احلد املطلوب من اجلاهزية.
الشقيقان ا أمجد ومنير أحمد الذبحاني من فئة األشبال، 
البطولة  اعتبروا  الكدس  عمر  الناشئني  منتخب  والعــب 
اإلقليمي.  لصعيد  على   البطوالت  ــوى  أق من  العربية 
البطولة  هذه  في  تشارك  التي  املنتخبات  أن  إلى  مشيرين 
املرتقبة  املنافسة  يجعل  ما  وجيد  كبير  بشكل  تستعد 

قوية و رمبا مختلفة عن البطوالت األخرى. 
الذي  املاضية  البطولة  بلقب  يفرطوا  لن  أنهم  ــدوا  وأك
النفسي  اإلحباط  من  الرغم  على   2007 العام  في  أحرزوه 
وساعات  فترات  اغلب  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب 

التمارين الصباحية واملسائية. 
حسام  الدين،  شرف  علي  الطريقي،  علي  البراعم  العبوا 
جميل وعبد الرحمن، وعلى الرغم من أنهم سيشاركون في 
قوام  إلى  حديثًا  انضموا  كونهم  مرة  ألول  خارجية  بطولة 
لتحقيق  طموحهم  أكــدوا  أنهم  إال  للعبة  البراعم  منتخب 
متقدمة  مراكز  وحتقيق  اليمنية،  البراعم  طاولة  إجنــاز 

وميداليات. 

احتاد  استقدمهم  الذين  الثالثة  الصينيني  لالعبني  وكان 
مع  انخراطهم  خالل  من  منهم  االستفادة  بهدف  اللعبة 
حديث  املغلق  الداخلي  معسكرهم  في  املنتخبات  العبي 
عنهم  حتــدث  حيث  التيار   في  االنقطاعات  مسالة  في 
في  تأثروا  وزمالئه  إنه  قال  الذي  غوينغ  جوليا  الالعب 
أن  بله  الطني  زاد  وما  األكسجني  بنقص  املعسكر  بداية 

االنقطاعات في التيار الكهربائي ال تتوقف. 
وأكد أن مستوى العبي منتخباتنا الوطنية خالل احتكاكه 
وإذا  ومتطور،  جيد  املعسكر  متارين  في  بهم  ــالءه  وزم
في  البطولة  منافسات  أثناء  املستوى  هذا  على  استمروا 

القاهرة فباإلمكان أن يقدموا نتائج جيدة. 
في  حققت  فئاتها  بجميع  الوطنية  املنتخبات  أن  يذكر 
2007م  عام  بصنعاء  أقيمت  التي  العاشرة  العربية  البطولة 
الناشئني  فردي  في  ذهبيتان  منها  ملونة،  ميداليات  ثماني 
وزوجي  البراعم  فــردي  في  فضيات  وثــالث  والبراعم، 
العمومي  زوجي  في  برونزيات  وثالث  والبراعم،  الناشئني 

والشبالت واألشبال. 

على أضواء الشموع منتخبات كرة الطاولة تستعد للبطولة العربية 

مقبولة واال�ستفادة   .. الكثري  العبينا  حرمت  الكهرباء  ال�سنيني: 
الجهاز الفني والالعبون: العزيمة عالية رغم المنغصات

نشوان احلما دي  عصام السنيني نبيل الذمار ي

❊ �سنعاء / �سبا / ريام خم�سف:  

وسيئون  البيضاء  وشباب  والشعلة  إب  شعب  فرق  تأهلت 
الرئيس  كأس  بطولة  من  الـ16  دور  إلى  عدن  وشمسان  واليرموك  تعز  وأهلي 

التي   32 الـ  الدور  إياب  التي أسفرت عنها مباريات  للنتائج  وفقا  القدم  لكرة  الثانية عشرة 
أقيمت أمس. وجاء تأهل الفرق املشار إليها على حساب كل من: وحدة صنعاء وتضامن شبوة 

و26 سبتمبر واحتاد إب وشعب حضرموت ورحبان حرض وحسان أبني على التوالي . 
الـ 16 بفوزه  22 مايو الدولي أكد شعب إب أحقيته بالتأهل إلى دور  ففي إب وعلى ملعب 

علية   فاز  قد  كان  أن  بعد  لهدف  بهدفني  صنعاء  وحدة  ضيفه  على  الثانية  للمرة 
ذهابا في صنعاء بأربعة أهداف مقابل هدف . 

�إعالن



❊ �سنع�ء / �سب�أ :
في  امللحوظ  التدني  من  املركبات  لإلرصاد سائقي  الوطني  املركز  حذر 
خالل  الكثيف  بالغبار  احململة  الهوائية  الكتلة  عن  الناجتة  االفقية  الرؤية 

الثماني واالربعني ساعة القادمة.
االنباء  وكالة  تلقت  الصادرة أمس -  اجلوية  املركز في نشرته  واوضح 
اليمنية )سبأ( نسخة منها أن كتلة الغبار الكثيف ستؤثر على املناطق الشمالية 
ووسط اجلزيرة العربية يصاحبها رياح شمالية شرقية نشطة السرعة على 

معظم محافظات اجلمهورية وجزيرة سقطرى.
كبار  وخاصة  الذكر  االنفة  باحملافظات  القاطنني  املواطنني  املركز  ونبه 
السن واالطفال ومرضى الصدر إلى ضرورة اخذ االحتياطات الالزمة وعدم 

التعرض لهذا الغبار.

❊ عدن / �سب�أ : 

 يجري حاليا مبطار عدن الدولي استكمال 
البالغة  والتحسني  التشجير  مشروع  تنفيذ 
بتمويل  ريال  الف  و100  مليونًا   23 تكلفته 

املجلس احمللي باحملافظة.
واوضح مدير الدراسات واملشاريع بصندوق 
املهندس  بعدن  املدينة  وحتسني  النظافة 
حسني عبدالله امليسري لوكالة االنباء اليمنية 
)سبأ( ان املشروع البالغة مساحته ستة آالف 
متر مربع يتضمن تشجير كافة مداخل املطار 
وزهور  املزهرة  والشجيرات  النخيل  باشجار 
ري  شبكة  اقامة  الى  اضافة  املتنوعة  الزينة 

حديثة تعمل باملرشات والتقطير.
تتضمن  امل��واق��ع  تلك  ان  امليسري  وب��نينّ 
املثلثات ومواقف السيارات واملساحات املقابلة 
للمطار، مشيرا الى ان هذا املشروع ياتي ضمن 
مساحات  وتشجير  حتسني  مشاريع  سلسلة 
مبدينة عدن تقدر بنحو 120 الف متر مربع 

بتكلفة 288 مليون ريال خالل العام احلالي. 
والتشجير  التحسني  مشاريع  ان  الى  ولفت 
تتضمن حديقتي جامعة عدن والعبدلي وساحة 
الشعبي  قحطان  وكورنيش  فلسطني  قاعة 

وطريق املمالح ومثلث العماد بدار سعد.
من  التي  املشاريع  أن  الى  امليسري  واشار 
واملقبل  احلالي  العامني  خالل  تنفيذها  املقرر 
املتكاملة  الصندوق  مشاريع  ضمن مصفوفة 
الستقبال خليجي 20 ، تشمل تشجير هضبة 

املمتدة  واملساحة  الفتح  جسر  ومثلث  العقبة 
من منطقة السنافر الى جولة السفينة وطريق 
والساحة  مصعبني  وجولة  العلم   - العريش 
رب��وة  وم��درج��ات  احملافظة  ملبنى  اخللفية 
شمسان وساحات متفرقة في منطقتي السنافر 
وغازي علوان ومدينة الشعب ومالهي العريش 

وحديقة عدن الكبرى.

يذكر ان مشاريع صندوق النظافة وحتسني 
املدينة بعدن في مجال التشجير بلغت كلفتها 
املاضية  االشهر  وحتى  2000م  ع��ام  منذ 
الصندوق  بتمويل  ريال  مليون  و139  ملياراً 
والبرنامج االستثماري مت من خاللها تشجير 
مساحات ومسطحات بلغت مساحتها 670 الف 

متر مربع.
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) الره�ن اخل��سر (

منذ بزغ نور اإلس��الم في مكة 
املدينة  في  دولته  وقيام  املكرمة 
املنورة، كانت الوحدة هي الهدف 
التوحيد،  بعد  رسالته  من  األول 
اإلسالمية  التشريعات  فكل 
تدعو إلى الوحدة، وتعتمد عليها، 
طقوسها  امتزجت  العبادات  حتى 
بالوحدة، والقرآن الكرمي يقرر أن 
املسلمني أمة واحدة، قال تعالى: 
) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 

ربكم فاعبدون (.
على  الوحدة  ه��ذه  قامت  ولقد 
دعائم،  على  واستقرت  أص��ول 
واستندت إلى منطق وأصول قانونية 

ال ميكن جتاهلها أو ردها. 
وأول هذه األصول أن اإلنسانية كلها من أصل واحد وهو آدم، قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ) كلكم آلدم وآدم من تراب ( وهو ما 
حرص اإلسالم على تأكيده لتسود البشرية احملبة والسالم، وتضمها 

الوحدة اإلنسانية، وجتمعها صلة األبوة احلانية.
واألصل الثاني: وحدة العقيدة، فاملسلمون جميعًا موحدون، يؤمنون 
بالله وكتبه ورسله ومالئكته واليوم اآلخر، ويعبدون الله وحده الشريك 
بالفطرة  وثيقًا  اتصااًل  تتصل  التي  املبادئ  من  األص��ل  وه��ذا  له، 
الروحانية  عماد  وهو  الوجود،  وحقائق  العقل  ومنطق  اإلنسانية 
الصافية التي تترفع عن الدنايا وال تخضع إال لله، وال تعبد أحداً سواه. 
وآيات القرآن الكرمي تهتف بالوحدة، وعباراته تنادي بها، قال تعالى: ) 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال الله، وال 

نشرك به شيئًا، وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله (. 
الناس وتوحد  العقيدة تقرب أحاسيس  فيه أن وحدة  ومما الشك 

مشاعرهم. 
واألصل الثالث: وحدة الصفات والسمات واخلصائص التي توجب 
املساواة بني الناس، من دون النظر إلى أجناسهم وألوانهم وأشكالهم 
وصورهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الناس سواسية 
كأسنان املشط، ال فرق بني عربي والعجمي إال بالتقوى (. وجند هذا 
اجلانب يلمع بريقه في القرآن الكرمي في قوله تعالى: ) يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ( . ولعل هذا األصل اإلنساني من أهم أسباب 
الوحدة، فهو يذيب الفوارق الكونية ويلغي العنصرية بني بني آدم، 
وتؤكد الشواهد أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يحترم اإلنسانية 
في وجودها املطلق، ويسوي بني أبنائها تسوية عادلة، فهو ال يعترف 

بفوارق األلوان أو تباين األجناس. 
األصل الرابع : وحدة العبادة، سواء في أصلها العام وهو ما نسميه 
الفرائض، والتكاليف، أو في أصلها اخلاص املتمثل في الصور التي 
تؤدى بها العبادات، فصفة الشهادتني واحدة، ومواقيت الصالة واحدة 
، وعدد الصلوات والركعات واحد، ومواقيت الصيام وعدد أيامه واحدة، 
فهي ال تختلف بني شخص وآخر، أو بلد دون اآلخر، ومقادير الزكوات 
األمكنة  بتغير  التتغير  وثابتة،  بل  واح��دة،  الثروات  عن  تدفع  التي 
واألزمنة، وموعد احلج ومناسكه التتغير أو تتبدل بتبدل األشخاص 
أو األحوال، بل ثابتة وواحدة، وكذا احلال في األعياد اإلسالمية، فهي 
تشمل ببهجتها املسلمني جميعهم، وتعم مبسرتها الصغير والكبير، 
احملبة  رواب��ط  جميعًا  وتربطهم  واألنثى،  والذكر  والفقير،  والغني 
وتضمهم السعادة الغامرة. وفي صالة اجلمع واجلماعات تزداد الروابط 
وتتعزز الصالت، وفي اجللسات املسجدية الروحانية تنشرح النفوس، 

وترتاح األفئدة، خاصة وهم يتجهون جميعًا إلى قبلة واحدة. 
وفي موسم احلج املبارك تتجلى الوحدة باسمى مظاهرها على سفح 
التقاء  الطاهرة حني تشهد  األرض  تلك  وينتظم عقدها في  عرفات، 
الناس على صعيد واحد، لغاتهم متعددة، وألوانهم مختلفة، وأشكالهم 
متباينة، لكن غايتهم واحدة، ومشاعرهم متجانسة وقلوبهم مؤتلفة، 
في  ويتعلمون   ، عبيرها  ويتنفسون  الوحدة،  أريج  يتنسمون  كلهم 
مدرسة احلج دروس الوحدة، إنها مدرسة إلهية، ومؤمترات سنوية 
احملبة،  على  طباعهم  وتتقارب  الطاعة،  على  الناس  فيها  يلتقي 
وتتجاذب نفوسهم على املودة والسالم، وهكذا فإن العبادة في اإلسالم 
تعبد طريق الوحدة، وجتمع األمة على أهداف مشتركة يعملون جميعًا 

لتحقيقها في حياتهم الدنيوية. 
ولعل أقوى العوامل أثراً في وحدة األمة اإلسالمية هو القرآن الكرمي 
الذي نزل بلسان عربي مبني نزل به الروح األمني وهو الكتاب اجلامع 

ألحكام الدين وشريعة اإلسالم.
ونستدل مما سبق أن الوحدة هي الغاية التي يرمي إليها اإلسالم، 
وجاءت رسالة الرسول األعظم محمد صلى الله عليه وسلم لتجسدها 
عمليًا في سلوك املسلمني، مبا يعني أن الفرقة والتشرذم ليست من 
خصائص اإلسالم وال هي من سمات املسلمني، فإذا كنا مسلمني حقًا 
علينا أن نتمسك بالوحدة، ونعمل على جتسيدها عمليًا في سلوكنا، 
وفي واقع حياتنا، فالتمسك بالوحدة بقدر ماهو مسؤولية وطنية هو 

أيضًا واجب ديني. 

نب�ض القلم
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من دعائم الوحدة 

احتفاء بالذكرى املئوية مليالده ..

األرصاد يحذر المواطنين وسائقي المركبات من انتشار الغبار

استكمال تنفيذ مشروع تشجير مطار عدن

وزارة الثقافة تستأنف تنظيم مهرجان )باكثير( بعد توقفه لسنوات

  

4 آالف متقدم يتنافسون على )500( مقعد في كلية الهندسة بعدن

إنجاز 8 مشاريع في الحديدة بكلفة 179 مليونًا و443 ألف ريال

قسم الصحافة بجامعة عدن يناقش مشاريع تخرج طالبه

ورشة للمحامين في الدفاع عن حقوق المرأة بعدن

❊ عدن / �سب�أ :
 بلغ عدد املتقدمني 
القبول  المتحانات 
بكلية  ل��الل��ت��ح��اق 
بجامعة  الهندسة 
الدراسي  للعام  عدن 
2010م   -  2009
تخصصاتها  بكافة 
و362  االف  ارب��ع��ة 
ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة 
يتنافسون على 500 
في  للدراسة  مقعد 

الكلية.
واوضح عميد كلية 
بجامعة  الهندسة 

االنباء  لوكالة  مبارك  محمد  صالح  الدكتور  عدن 
اليمنية )سبأ( ان املتقدمني سيخضعون المتحانات 
قبول للدراسة في الكلية بكافة تخصصاتها املتمثلة 
وعلوم  والكهربائية  وامليكانيكية  املدنية  بالهندسة 
وااللكترونية  املعمارية  والهندسة  الكمبيوتر 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .
الكلية  من  يتخرج  ان  مبارك  الدكتور  وتوقع 

575 طالبًا وطالبة من كافة  الدراسي احلالي  العام 
التخصصات، موضحا انه جرى خالل الفترة املاضية 
مناقشة مشاريع التخرج ملختلف الطالب والتي شملت 

مختلف مجاالت الهندسة .
ولفت إلى ان الكلية اصدرت مؤخرا كتيبا يحتوي 
على معلومات عن نشوء وتطور الكلية منذ تاسيسها 
عام 1978م وما حققته من تطور ملحوظ ومنو نوعي 

وكمي في مختلف املجاالت .

❊ عدن / �سب�أ :
 ناقش قسم الصحافة واإلعالم بكلية اآلداب في جامعة عدن خالل األسابيع 
إذاعة   – )صحافة  املختلفة  شعبه  في  القسم  طالب  تخرج  مشاريع  املاضية 

وتلفزيون – عالقات عامة ( .
وأوضح رئيس القسم الدكتور عبدا لله عوض احلو لوكالة اإلنباء اليمنية /سبأ/ 
أن املشاريع التي قدمها طالب )الدفعة الثامنة ( لهذا العام بلغت 36 مشروعا متنوعا 
في مختلف التخصصات التعليمية وهي جتسد ثمرة ما تلقاه الطالب من حصيلة 

تعليمية خالل سنوات الدراسة االربع .
وأشار احلو الى أن املشاريع توزعت مابني أدلة تعريفية وأبحاث علمية متنوعة 
باإلضافة إلى إصدارات صحفية وبرامج إذاعية وتلفزيونية ومواقع الكترونية متيز 

الكثير منها في مالمسة القضايا املجتمعية .

❊ عدن / �سب�أ : 
ورشة  بعدن  القادم  االثنني  تبدأ   
عمل تدريبية لتعزيز قدرات احملامني 
في الدفاع عن حقوق املرأة تنظمها 
ومركز  القانونية  م��دار  مؤسسة 
حلقوق  القانوني  والعون  التأهيل 

اإلنسان.
وتهدف الورشة على مدى 3 أيام 

التدريب  حتت  محاميًا   30 رفد  الى 
باملعارف العلمية والعملية والقانونية 
املرأة  حقوق  عن  للدفاع  وتأهيلهم 
في جوانب اجراءات الدفوع القانونية 
وإج��راءات تنفيذ األحكام واألوام��ر 
الطعون  وت��ق��دمي  ال��ع��رائ��ض  على 
القضاء  امام  القانونية  واملعاهدات 

اليمني .

❊ �سعدة/�سب�أ:
فتاتان   ت��وف��ي��ت 
أم����س مب��ح��اف��ظ��ة 
صعدة غرقا في حاجز 
مائي ب��وادي جوبح 

مبديرية باقم.
وأوضح أمني عام 
باقم  مديرية  محلي 
اللطيف  عبد  محمد 
األنباء  لوكالة  قفلة 
أن  اليمنية)سبأ( 
اثناء  غرقتا  الفتاتني 
نزولهما إلى احلاجز 
لالغتسال  امل��ائ��ي 
بأنه غير  ظنا منهما 

عميق.
وأش���ار إل��ى أنه 
اش��واق  انتشال  مت 
حسن بشير 17 عاما 
وخ��الص بشير 12 
ساعتني  بعد  عاما 

من الغرق.

وفاة فتاتين غرقا في 
حاجز مائي بصعدة 

❊ �سنع�ء / �سب�أ:
احتفاء بالذكرى ال� 100 مليالد األديب العربي الكبير علي 
أحمد باكثير مطلع العام القادم ،وتزامنًا مع احتفائية مدينة 
ترمي عاصمة الثقافة اإلسالمية 2010م تستعد وزارة الثقافة 

الستئناف تنظيم مهرجان باكثير. 
وأوضح وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي أنه يجري 
حاليًا استكمال أعمال الترميم ملنزل األديب الراحل علي احمد 
باكثير بسيئون، وجتهيزه مزارا ثقافيا يجمع موروث ومقتنيات 

الراحل متهيداً الفتتاحه في مهرجانه مطلع العام القادم. 
وأفاد أن املنزل الذي مت شراؤه من ورثة الراحل باكثير 
مقتنيات  اجلمهورية، سيضم جميع  رئيس  من  بتوجيهات 
الراحل باكثير، سواًء املوجودة مبوطنه بسيئون، أو مقتنياته 
وأشياؤه في موطنه اإلبداعي مبصر، والذي لن تدخر وزارة 
زوار  لكل  ليتاح  املنزل،  لهذا  جهداً جللبها وضمها  الثقافة 

ومحبي باكثير اإلطالع عليها. 
وأضاف الوكيل إن وزارة الثقافة انتهت أيضا من جمع 
على  املوسوعي  لألديب  والفكري  الثقافي  امل��ورث  ومللمة 
أحمد باكثير، وجمعه في 14 مجلدا يجري العمل حاليًا علي 
طباعتها في إحدى دور النشر ببيروت، وذلك ضمن اهتمام 

الوزارة بالرموز واألعالم اإلبداعية اليمنية. 
ولفت إلى أن املجموعة متثل حاليًا للطباعة ويعود الفضل 

اليمني  الدكتور  للباحث  جمعها  في 
املقيم  باحميد،  بكر  أب��ي  محمد 
والذي  السعودية،  العربية  باململكة 
قام بتخزين جميع أعمال باكثير على 
أقراص مدمجة، وبادر باالهتمام بهذه 
الكنوز األدبية والفكرية، وتشمل هذه 
من  باكثير  مؤلفات  جميع  املجموعة 
روايات ومسرحيات وقصص وأشعار 
ومقاالت وحتى األشعار التي ترجمها 

باكثير ألدباء من غير العرب”. 
ال��راح��ل  األدي���ب  بتجربة  ون���وه 
باكثير وخاصة في كتابة  املوسوعي 
لبعض  وترجمته  احل��دي��ث  الشعر 
األشعار االجنليزية بالطريقة احلديثة، 
واحدا  باكثير  الراحل  بها  يعتبر  التي 
من رواد القصيدة احلديثة في األدب 
العربي .. “برغم أن هذا اجلانب أهمل 
الذين لم  النقاد العرب  كثيراً من قبل 

يهتموا بهذه التجربة باستثناء كتابات متأخرة كتبها الدكتور 
عبد العزيز املقالح في هذا املجال”. 

تنوع إنتاج باكثير األدبي بني الرواية واملسرحية الشعرية 

الروائية  أعماله  أشهر  ومن  والنثرية، 
واملسرحية رواية “ إسالماه” ،و “سر 
الفرنسية  التي ترجمت إلى  شهر زاد” 
إلى  ترجمت  التي  أوديب”  و”مأساة 

اإلجنليزية.
حظه  ينل  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
من االهتمام سواء في موطنه األصلي 

حضرموت أو موطنه اإلبداعي مصر. 
وعلي أحمد باكثير الكندي من مواليد 
أبايا  س��ور  جزيرة  في  1910م  ع��ام 
بإندونيسيا ألبوين مينيني، وحينما بلغ 
العاشرة من عمره عاد إلى حضرموت 
وتلقى  إسالمية  عربية  نشأة  ونشأ 
العلمية  النهضة  مدرسة  في  تعليمه 
بسيئون ثم هاجر إلى مصر وتزوج فيها 
فيها  وظل  املصرية  اجلنسية  واكتسب 

حتى وفاته عام 1969. 
وكانت وزارة الثقافة قد بدأت بتنظيم 
انه لم يستمر،وهو ما  مهرجان باكثير في التسعينيات إال 
اعتبره البعض قراراً غير موفق، ولعل هذا ما أدركته الوزارة 

مؤخراً ما دفعها الستئناف تنظيمه سنويًا.

كله عندهم .. إسالم !

في�شل ال�شويف

❊  الشيخ األزهري سعاد جالل 
أفتى في مصر بأن شرب البيرة 
جائز وال تدخل في قائمة احملرمات 
الشيخ   .. مثاًل  اخلمر  مثل شرب 
القاعدة   على  قلياًل  احتال  جالل 
الفقهية  التي يسندها فقهاء كثر ، 
والقائلة إن “ ما أسكر كثيره فقليله 
حرام “ ، رغم أن بعض أصحاب 
ذلك اإلسناد يفوقون قدرة محمد 
علي جناح - مؤسس دولة باكستان 
اإلسالمية – في شرب أكبر كمية 

من اخلمر في يوم وليلة.
بعد  التطرف  أهم شيوخ  ثاني   
سيد قطب وهو مصطفى شكري 
تندر بالشيخ جالل  وفتواه وسماه “ 
الشيخ ستلال !  “ وستلال “ هي اسم 
جتاري  لنوع من البيرة املصنعة 
مثل  لها شهرة شعبية  في مصر 
شهرة “ صيرة بيرة” التي  كانت 
تصنع في عدن  واختفت بعد أن 
دمر املجاهدون السلفيون املصنع 
الذي كان  أول مصنع يدمر في 
1994م  صيف  حرب  أثناء  عدن 
وحلت محل “ صيرة بيرة” ماركات 
مستوردة مثل “ هنكن” الهولندية  

املدرة للبول!
❊  أعرف أن رجال دين ومفتني في 
اإلسالم حرموا وأحلوا حسب املزاج 
وحسب ما يشتهيه السلطان ، وقبل 
“ الشيخ ستلال” بقرون  أفتى من 
وأعلم منه بجواز شرب  أكبر  هو 
اخلمر ألن خليفة عباسيًا كان مدمنًا 
تقول  الكتب  بعض  أن  رغم  عليه 
إنه كان يجاهد عامًا ويحج عامًا .. 
دين  رج��ال  هناك  كان  وباملقابل 
بآرائهم حتى  يتمسكون  ومفتون 
النهاية مبوجب فهمهم للنصوص 
املقدسة عند املسلمني ، مثل ذلك 
الذي الحظ أن اخلليفة  مبقدوره 
أن يكفر عن إفطاره في رمضان 
بعتق رقبة كل يوم ، فأفتى بأن 
لديه  أن يصوم الن  اخلليفة  على 
قدرة لعتق رقبة أو إطعام عشرات 
املساكني وإذا استخدم هذه القدرة 
لن يصوم يومًا في رمضان أو غير 

رمضان.
❊  مع ذلك أزعم أن من يسعون 
إلرضاء السالطني أو يبحثون للناس 
عن نوافذ ورخص  باسم الدين هم 
املصطفى شكري  طه  من  أفضل 
ومن أسامة بن الدن  والظواهري  
وأبو مصعب  وأبو جندل والرميي  
وأبوحفص  وأبو زفت، وغيرهم من 
شيوخ اإلرهاب الذين يفتون بجلد 
الشارب ويحلون جتارة املخدرات، 
باسم  األب��ري��اء   بقتل  ويفتون 
الدين، ويدمرون مصنع » صيرة 
مستوردي  يدعمون  ثم  بيرة«  
احلبوب املخدرة وما أسكر كثيره .. 
يبسطون على أراض حتت مسمى 
عليها  يقيمون  ثم  مسجد  إقامة 
محطات وقود وسوبر ماركت لبيع 
على  املذبوح   الفرنسي  الدجاج 
الطريقة اإلسالمية .. وكله عندهم 

إسالم.  

مطار عدن

علي أحمد باكثير

❊ احلديدة / �سب�أ:
الهيئة  ف���رع  أجن���ز 
مياه  ملشاريع  العامة 
ال���ري���ف مب��ح��اف��ظ��ة 
النصف  خالل  احلديدة 
اجلاري  العام  األول من 
8 مشاريع بتكلفة بلغت 
ألفًا  و443  179مليونًا 
و941 ريااًل بتمويل من 
احمللي  واملجلس  الهيئة 
وم��ش��روع  باحملافظة 

الدعم الهولندي .
وأوضح مدير املشاريع 
احمد  املهندس  بالهيئة 
عبده غالب لوكالة األنباء 
اليمنية سبأ أن املشاريع 

امل��ن��ف��ذة مت��ث��ل��ت في 
آبار  وحفر  أنابيب ضخ 
مياه وإم��دادات مياه في 
واملنيرة  باجل  مديريات 

والزيدية وبيت الفقيه . 
واش��ار إلى أن العمل 
تنفيذ  في  حاليًا  يجري 
أعمال مدنية وميكانيكية 
في خزانات وغرف ضخ 
لعدد  أنابيب  وشبكات 
بتكلفة  م��ش��روع��ًا   46
ألفًا   568 مليونًا   648
و 541 ري��ااًل و تنفيذ 8 
مليونًا   49 بتكلفة  آبار 
و500 ألف و800 ريال 

ب��س��ب��ب ن��ق��ص بعض 
القطع اخلاصة باألنابيب 
 ، املواد  أسعار  وارتفاع 
الصعوبات  إلى  منوهًا 
التي تعترض  واملعوقات 
املشاريع  تنفيذ  سير 
منها عدم صرف نفقات 
للمشاريع  ال��دراس��ات 
بالبرنامج  امل��درج��ة 
االس��ت��ث��م��اري وق��ي��ام 
بتنفيذ  املديريات  بعض 
باالستعانة  مشاريع 
غير  آخرين  مبهندسني 
مختصني والعمل بشكل 

انفرادي .

12مشروعًا  إلى  إضافة 
مليونًا   55 بتكلفة  آخر 
و413 ألف ريال بتمويل 

حكومي وهولندي.
االحت��اد  مي��ول  فيما 
األوروبي خمسة مشاريع 
الواقعة  املديريات  في 
على وادي سهام ووادي 
الزهرة  و  )املراوعة  مور 
و اللحية ( بتكلفة بلغت 

795 ألف يورو .
وأضاف غالب أن هناك 
8 مشاريع متعثرة منها 
محلي  بتمويل  ث��الث��ة 
وخمسة بتمويل مركزي 

منبى كلية الهندسة باملعال

احلديدة

❊ خطيب جامع الهاشمي )الشيخ عثمان(

اإعالن


