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أكتوبر  الخالدة

فخالل �ال�صبوع �ملن�صرم �أقدمت عنا�صر �إرهابية 

على ��صتهد�ف �لدبلوما�صيني �لربيطانيني وعدد من 

�ملن�صاآت �حلكومية يف حمافظات عدن و�صبوة و�أبني 

�إ�صافة �ىل �غتيال كل من ريا�ض �خلطابي نائب مدير 

�الأمن �ل�صيا�صي ب�صبوة، وكذلك �ل�صابط عبد�لعزيز 

با�صر�حيل ومدير مديرية مودية حممد �لبهام و�العتد�ء 

�لغا�صم �لذي تعر�ض له حمافظ حمافظة �أبني وعدد من 

مر�فقيه خلف عددً� من �لقتلى و�جلرحى وكلها �أعمال 

�إجر�مية ب�صعة.

ويف �ملقابل تكبدت عنا�صر �لقاعدة خ�صائر فادحة طيلة 

�لفرتة �ملا�صية �صملت �لقب�ض على قياد�ت بارزة من 

�لتنظيم �آخرهم �ملدعو هاين �لرثيا، �إ�صافة �ىل مقتل ما 

يزيد عن 35 عن�صرً� بارزً� يف حمافظات �صبوة و�أبني 

وعدن.

جيش مزعوم
�لتطور �الآخر �لذي ي�صتحق �لوقوف �أمامه بجدية هو 

�إعالن �الإرهابي قا�صم �لرميي �ن تنظيمه يعي�ض و�صعاً 

مادياً �صعباً ب�صبب �نقطاع �لدعم �ملايل �لذي كان ي�صلهم 

من بع�ض �لدول �ملجاورة.. ولذلك خاطب من يدعوهم 

�ىل �مل�صاركة يف جي�ض عدن �أبني �ملزعوم بقوله: نقول 

لالعد�د �لتي و�صلت من �الخوة ثم �عتذرنا منهم �أنا 

الجند ما نحملكم عليه ولي�ض يف مقدورنا يف هذه �لفرتة 

��صتيعابكم«.. �عرت�ف �لرميي بهذه �حلقيقة كانت قد 

�صبقته يف ذلك وفاء �ل�صهري زوجة �صعيد �ل�صهري �لرجل 

�لثاين يف �لتنظيم عندما ��صتكت لو�لدتها �ملعروفة باأم 

هاجر �الزدي �أو�صاعها �ملعي�صية �ل�صعبة �لتي تعي�صها 

هي و�أوالدها �لثالثة �لتي قالت �نهم يعي�صون يف منزل 

�أ�صبه بال�صجن ال ي�صتطيعون �خلروج منه.

هذ� �لو�صع �لذي تعاين منه �لقاعدة هو نتاج طبيعي 

للجهود �لتي يقوم بها رجال �الأمن يف حماربة �الرهاب 

وت�صييق �خلناق على عنا�صره وجتفيف منابعه، 

و�مللفت يف هذ� �الأمر �أن كاًل من �لرميي ووفاء �ل�صهري 

يوؤكد �أن حقيقة �صعف �إمكانات �لقاعدة �ملادية يف �ليمن 

وتر�جعها ب�صكل كبري بيد �أ ن �إعالن �لرميي عن �إن�صاء 

جي�ض عدن �أبني يبدو كذبة كبرية �لهدف منها �إثارة 

لغط وبث للرعب بني �لنا�ض وحماولة لك�صب والء�ت 

�أبناء �ملناطق �لذين يوؤمنون بخروج جي�ض عدن �أبني 

ي��ن�����ص��ر ب����ه �هلل 

�ال�صالم و�مل�صلمني 

�أي جي�ض  ول��ك��ن 

ه��ذ� �ل��ذي يتحدث 

عنه �لرميي و�لذي 

هو بعيد متاماً عن 

�جلي�ض �لذي ب�صر 

به �لنبي �صلى �هلل 

عليه و�صلم مقارنة 

بجي�ض �لرميي وما 

يقرتفه من جر�ئم 

ب���ح���ق �الإ�����ص����الم 

و�مل�صلمني.. ففي 

�لوقت �ل��ذي جند 

�مل���دع���و �ل��رمي��ي 

ي���ع���رتف ب��ف��ق��ره 

و�ف��ال���ص��ه وع���دم 

تعاطف �لنا�ض معه 

ودع��م ع�صاباته.. 

يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 

جن��ده يعلن عن �إن�صاء جي�صه 

�ملزعوم.. ليكذب نف�صه بنف�صه.. 

ويف�صحه �هلل �أمام خلقه وبعظمة 

ل�صانه.

زرع الوهم
و�ل�������ص���يء �الآخ�����ر �جل��دي��ر 

بالتناول هو �أن �الأي��ام �ملا�صية 

�ظهرت �أن ��صرت�تيجية �لقاعدة 

��صبحت تتحول عن �مل�صار �لذي 

كانت عليه من يوم الآخ��ر خا�صة بعد �أن �صارت تلك 

�لعنا�صر مطاردة يف �جلبال و�ل�صهول و�الأزقة لتتبنى 

��صرت�تيجية ��صتخد�م �خلدعة و�لوهم و�لرتهيب 

و�ل�صجيج �العالمي.

فلو عدنا �ىل قر�ءة بع�ض عمليات 

�لقاعدة �لتي نفذتها موؤخرً� لوجدنا 

�أن �أك��رثه��ا تتم عرب تلغيم �حلمري 

و�حل��ي��و�ن��ات �أو تفخيخ �الط��ف��ال 

ب��االأح��زم��ة �لنا�صفة كما ح��دث يف 

�الع��ت��د�ء �لفا�صل �ل���ذي ��صتهدف 

�ل�صفري �لربيطاين ب�صنعاء ��صافة 

�ىل ��صتخد�م ��صلوب �الغتياالت 

�ل���غ���ادرة ل��ع��دد م��ن رج���ال �الأم���ن 

ويحر�ض �الإرهابيون على ��صتخد�م 

هذ� �الأ�صلوب حفاظاً على من تبقى من عنا�صرهم �لتي 

يبدو �أنها ��صبحت تعد باالأ�صابع.

كل ذلك يعترب تكتيكاً جديدً� اليجب �لت�صاهل معه رغم 

�أن �لهدف منه هو �ل�صجيج �العالمي الأن �أي ت�صاهل قد 

تكون عو�قبه وخيمة خا�صة 

و�أن تنظيم �لقاعدة �إذ� �صدق 

�صي�ض  �لرميي يتجه �صوب تاأ

جي�ض لتهديد �أم��ن و��صتقر�ر 

�ليمن و�ملنطقة و�لعامل باأ�صره، 

ل��ذل��ك ف���اإن �الأج���ه���زة �المنية 

مطالبة باليقظة �لعالية حلماية 

�نف�صهم �أواًل، و�لوطن من هوؤالء 

�الأ�صر�ر.

األمن يف مرمى القاعدة
منذ بد�ية �لعام �جل��اري ال يكاد مير ��صبوع حتى 

ن�صمع عن جرمية �قرتفتها عنا�صر �لقاعدة �صد رجال 

�الأمن وخا�صة منت�صبي �الأمن �ل�صيا�صي �جلهاز �المني 

�الأك��رث ت�صييقاً للخناق على تلك �لعنا�صر و�الأجنح 

ا�ستخباراتياً يف حماربتها ومواجهتها واإحباط الكثري 

من عملياتها �الإجر�مية.

والإدر�ك �لقاعدة �أنها على و�صك �النهيار خا�صة يف 

�جلانب �لتنظيمي �لذي مت خلخلته وحتطيم دعائمه 

عرب �لق�صاء على �أهم قياد�ت �لتنظيم و�لقب�ض على 

بع�صها �الآخر لذلك حولت �لقاعدة ��صرت�تيجيتها من 

�لدفاع �ىل �لهجوم ولكن هذه �مل��رة بطريقة خمتلفة 

تتمثل يف تنفيذ عدد من عمليات �الغتياالت و�لت�صفيات 

اجل�سدية الغادرة ل�سباط الأمن ال�سيا�سي ومديري 

�الأمن و�لبحث �جلنائي م�صتفيدة ب�صكل كبري من تنامي 

�عمال �لتخريب و�ل�صغب �مل�صحوب باالنفالت �الأمني يف 

بع�ض �ملحافظات �جلنوبية لكي تتمكن من ت�صتيت جهود 

�الأجهزة �الأمنية باالختفاء ور�ء �ملدنيني وبالذ�ت �ملغرر 

بهم �أو حماة �لقاعدة مما ي�صمى باحلر�ك لتنفيذ �أعمالهم 

�الإجر�مية وهي ��صرت�تيجية هدفها �لتخل�ض من �لطوق 

�خلانق �لذي يفر�صه عليها جهاز �الأمن �ل�صيا�صي حيث 

وقد بداأت باغتيال عدد من ال�سباط املتقاعدين مما اأثار 

املخاوف من اأن تطال تلك الغتيالت عددًا من ال�سباط 

�مليد�نيني.. ودون �أن يتخذ جهاز �الأم��ن �ل�صيا�صي 

�إجر�ء�ت كافية حلماية منت�صبيه على �القل �لفاعلني 

يف �ل�صاحة.. وبعك�ض ما يعتقده �لبع�ض ب��اأن جهاز 

�الأمن �ل�صيا�صي ��صبح عاجزً� وغري قادر على �لتعامل 

مع م�صتجد�ت وتطور�ت �ملعركة �صو�ء �لعملياتية �أو 

��صلحتها �مليد�نية �أو �لتقنية مع �لقاعدة.. يعترب �الأمن 

�ل�صيا�صي من �أكفاأ �الأجهزة �الأمنية و�أكرثها خربة 

وقدرة على �لتعامل مع خمتلف �لعنا�صر و�جلماعات 

�الرهابية و�لتخريبية نظرً� لقاعدة �ملعلومات �لكبرية 

�لتي ميتلكها وكذلك خلربة منت�صبيه وعالقته ككيان 

موؤ�ص�صي مبختلف مكونات �ملجتمع.

زوبعة إعالمية
 وهنا يطرح �صوؤ�ل مهم وهو هل ما يتعر�ض له منت�صبي 

�الأمن �ل�صيا�صي من ��صتهد�ف ملقاره هو نتيجة حالة 

�ل�صيخوخة و�لرتهل �لذي و�صل �إليه كما يقال؟

بكل تاأكيد ال.. فما يتعر�ض له منت�صبو جهاز �الأمن 

�ل�صيا�صي هو �أمر طبيعي وردة فعل �نتقامية لتنظيم 

�لقاعدة ير�د من ور�ئها �حد�ث زوبعة �إعالمية وحماولة 

ل�صرب معنويات منت�صبي �جلهاز �أو على �أقل تقدير 

�ح���د�ث ت��اأث��ري نف�صي 

فحجم  يهم  لد �صلبي 

�صمة  لقا � ت  با ل�صر �

�لتي �أحلقتها �الأجهزة 

�المنية بالقاعدة تظهر 

�أن م��ا ت��ق��وم ب��ه تلك 

�لعنا�صر من عمليات 

��صتهد�ف جلهاز �الأمن 

�ل�صيا�صي لي�صت �صوى 

حماوالت بائ�صة الإثارة 

الرعب بني اأو�ساط من 

ال ي��خ��اف��ون �ل��رع��ب 

م���ن ج���ن���ود �ل��وط��ن 

�الأوفياء، ولكن ذلك ال 

يعفي قيادة �الأجهزة 

�الم��ن��ي��ة ك���اف���ة.. من 

حت���م���ل ت���ب���ع���ات م��ا 

يتعر�ض له منت�صبيها 

ومن ذلك عدم تزويدهم 

بالتعزيز�ت �لب�صرية 

و�ملادية و�ال�صلحة �لكافية خلو�ض 

مو�جهة كهذه و�ال كيف ميكن لثلة من 

تلك �لعنا�صر �الرهابية من �قتحام 

بع�ض �مل��ب��اين و�الإد�ر�ت �المنية يف 

بع�ض �ملحافظات بكل �صهولة و�خلروج 

منها �صاملة.

ومع ذلك يجب �لتاأكيد �أنه ال ميكن 

�حلكم على �أية جهة �أمنية بالف�صل 

�أو �ل�صعف �أمام �أعمال غادرة كهذه 

بل �ن ماحدث يوؤكد �أن  من طالتهم 

�أيادي �لغدر و�الإرهاب من رجال �الأمن لي�صو� �ال 

�أمنوذجاً م�صرفاً للجندي �لبطل �لذي يقدم روحه 

رخي�صة من �أجل �أمن و��صتقر�ر �لوطن.۹

¿ �إن م��ا يتعر�ض ل��ه �ل��وط��ن �ل��ي��وم من 
حت��دي��ات وخم��اط��ر م��ن ق��ب��ل �ل��ع��دي��د من 

�لع�صابات �لتي حتيك �مل��وؤ�م��ر�ت وت�صن 

�حلمالت �لعد�ئية وتخطط وتنفذ �الأعمال 

�الإرهابية و�لتخريبية يف حتالف �إرهابي 

تخريبي يهدف �إىل زعزعة �الأمن و�ال�صتقر�ر 

يف �لبالد من خالل ما تقوم به من �غتياالت 

غادرة للقياد�ت و�الأفر�د يف �الأجهزة �المنية 

يف �إطار خمطط حر�كي قاعدي عد�ئي موجه 

�صد �لوطن وي�صتهدف تقوي�ض �مل�صرية 

�لتنموية، وتعطيل �لنهج �لدميقر�طي �لذي 

�ختاره �صعبنا �ليمني كنهج ح�صاري للعمل 

�ل�صيا�صي يف ظل �جلمهورية �ليمنية.

�إن ما يقرتفه هذ� �لتحالف �مل�صبوه من 

�أع��م��ال �إرهابية وتخريبية يف �لعديد من 

�ملناطق وبتمويل ودعم ورعاية من جهات 

�أدمنت عد�ءها لليمن وال يروق لها �أن تر�ه 

م�صتقرً� وينعم �صعبه باملنجز�ت و�ملكت�صبات 

�لتي تتحقق وتتحقق له يف طول وعر�ض 

�ل���وط���ن..�إز�ء ه��ذ� �لتكالب �ل��ق��ذر فاإنه 

من �ل�صرورة �مللحة تعزيز �ال�صطفاف 

�لوطني ورفع م�صتوى �ال�صتعد�د و�ليقظة 

ور�ض �ل�صفوف ملو�جهة عنا�صر �لتحالف 

�الج��ر�م��ي �لتخريبي.. وعلى كل �أطياف 

�لعمل �ل�صيا�صي ومنظمات �ملجتمع �ملدين 

و�الج��ه��زة �ملدنية و�لع�صكرية و�المنية 

وكل فئات �ملجتمع �أن يكونو� عند م�صتوى 

�مل�صوؤولية ويرتقو� �ىل �مل�صتوى �لذي ميكنهم 

من جتاوز �لتحديات �خلطرية �لتي حتدق 

بالوطن و�ن يعمل �جلميع بكل قوة للجم 

م�صروع �لتحالف �حلر�كي �لقاعدي �مل�صبوه.

�نها دعوة نوجهها �ىل جميع �ل�صرفاء يف 

�لوطن، حر��ض �لوحدة و�لثورة للتحرك 

�صريعاً ال�صتئ�صال هذ� �لد�ء �خلبيث حتى 

ينعم وطننا و�صعبنا �ليمني �لعظيم باالأمن 

و�ال�صتقر�ر و�لتطور و�الزدهار.۹

ملواجهة عناصر 
اإلرهاب والتخريب

محمد سالم

¿ عند قيام ث��ورة �ل�صاد�ض و�لع�صرين من �صبتمرب 
�خلالدة وو�صول �لقو�ت �مل�صرية �ىل �ليمن وجدت �لفر�صة 

�ل�صانحة و�لظروف �ملنا�صبة للبدء و�الإع��الن عن قيام 

�لثورة �مل�صلحة، وكما وجدت فر�صة �النتفا�صة �مل�صلحة 

بني قبائل ردفان بقيادة �ل�صيخ ر�جح بن غالب لبوزة وبني 

�لقو�ت �لربيطانية �لتي  �صنت على ردفان �أعمااًل ع�صكرية 

بربرية وفظيعة �أ�صمتها عملية »ك�صارة �للوز«.. �أكرر 

�ل�صد�م �ملذكور كان فر�صة لربط تاريخ قيام �لثورة بذلك 

�لعمل وهو 14 �كتوبر 1963م، و�نتقلت قياد�ت وطنية من 

�لعنا�صر �لتاأ�صي�صية �ىل تعز يف 2 يونيو 1964 .. لتن�صم 

�ىل عنا�صر قيادية �أخرى موجودة يف مقر �لقيادة ومنهم: 

�أبوبكر �صفيق، علي نا�صر �ل�صالمي، عبد�هلل حممد هيثم، 

وحممد علي هيثم و�آخ���رون، حيث �ن�صمت �ىل �لقيادة 

�مل��وج��ودة يف تعز ومنهم: 

�الخ قحطان �ل�صعبي وطه 

�أح��م��د مقبل وحم��م��د علي 

�ل�صماتي، وع��ب��د�ل��ق��ادر 

�أحمد �صعيد، و�صامل زين، 

و�آخ��رون، وكان �لتن�صيق 

والجتماعات والرتباط 

قوياً وو�حدً� ما بني قيادة 

�جل��ب��ه��ة �ل��ق��وم��ي��ة وب��ني 

�لقياد�ت �ل�صيا�صية لثورة 

�صبتمرب وب���ني �ل��ق��ي��ادة 

�لعربية �مل�صرية..۹

شهادة للتاريخ تحدٍّ حقيقي أمام األمن

اسرتاتيجية القاعدة لالغتياالت وتفخيخ الحيوانات واألطفال

كتب: علي الشعباني

¿ اسبوع لم تتنفس فيه الساحة الصعداء نظرًا للتصعيد الخطير 
الذي أقدمت عليه عناصر القاعدة التي تحاول وباستماتة أن تزرع 
الرعب والخوف في نفوس الناس لعدة أسباب أهمها تنفيذ أجندة 
قياداتهم االرهابية واالنفصالية الساعية الى إثارة الهلع والخوف 
بالداخل والخارج تزامنًا مع خليجي )20( الذي سيجرى في ظل 
إجراءات آمنة مشددة ولن تؤثر عليه األعمال األخيرة، إنما تظل 

احداث هذه الفترة تمثل تحدٍ حقيقي بين األمن والقاعدة.

 القاعدة تحاول إثارة الرعب بني من ال يخاف الرعب
 األجهزة األمنية مطالبة باليقظة لحماية نفسها أواًل

الكيمياء وهندسة 
االلكرتونيات أبرز 
تخصصات عناصر 

القاعدة

اسرتاتيجيتها 
الجديدة  تعتمد 

على النساء 
والحيوانات

املناضل/ أبوبكر شفيق

طالبوا الجهات املعنية بشبوة وأبني بتحمل مسؤوليتهم

أبناء حضرموت.. يدينون التقطعات على طريق )عدن - املكال( .. 
ويدعون للتصدي للظاهرة وضبط املجرمني

ح�صرموت - »�مليثاق«:

¿ د�ن �أع��ي��ان وم�صائخ ووج��ه��اء حمافظة 
ح�صرموت �أعمال �لتقطعات �ملتكررة و�إخافة 

�الآمنني و�مل�صافرين على طريق عدن - �ملكال.. 

وقال بيان ح�صلت »�مليثاق« على ن�صخة منه : 

�إن ع�صر�ت �حلو�دث ر�ح �صحيتها �لعديد من 

�الأبرياء ب�صبب م�صكلة �لتقطعات �لتي يقوم بها 

جمرمون خارجون على �لنظام و�لقانون.. كما 

�صلبت �صيار�تهم و�أمو�لهم وتعر�صو� لالأذى 

�جل�صدي كما بثو� �لرعب و�خلوف على هذ� 

�لطريق �الآمن.

و�أكدو� يف �جتماع لهم �الأربعاء �ملا�صي مبدينة �ملكال �صرورة �أن تقف �ل�صلطة 

�ملحلية و�الأمنية وجميع �أبناء �ملحافظة بحزم �أمام تلك �جلرمية �لتي �أ�صرت 

كثريً� باملحافظة و�ملو�طنني.

مطالبني باتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لر�دعة 

بحق قطاع �لطرق، وحماية �ملو�طن و�حلفاظ 

�إىل حتمل  على ممتلكاتهم د�ع���ني �جلميع 

م�صوؤوليتهم وعدم �لتهاون مع �خلارجني على 

�لقانون.

كما ط��ال��ب �ملجتمعون �جل��ه��ات �ملعنية 

مبحافظتي �صبوة و�أبني بتحّمل م�صوؤولياتهم 

بالعمل على �صبط �ملتقطعني و�خلارجني 

على �لقانون و�إعادة ما يف حوزتهم من �أمو�ل 

منهوبة وتعوي�ض �ملت�صررين وتقدمي �جلناة 

للق�صاء لينالو� جز�ءهم �لر�دع ويكونو� عربة 

لغريهم.. ونا�صدو� عّقال وم�صائخ و�أعيان �صبوة و�أبني �لوقوف وقفة رجل و�حد 

لرت�صيخ معاين �الخوة للق�صاء على هذه �لظو�هر �لدخيلة على �ملجتمع �ليمني 

وهذه �ملحافظات بالذ�ت.۹

شدد على رفع العلم وأداء النشيد الوطني يف املدارس

هاجر: 120 ألف طالب يعودون إىل مدارس صعدة
¿ د�صن طه عبد�هلل هاجر حمافظ �صعدة 
�الربعاء �ملا�صي حملة �لعودة �ىل �ملدر�صة �لتي 

ت�صتهدف طالب �ملحافظة �إىل جانب حمافظات 

�أخ��رى، وخ��الل �حلفل �أك��د على دور �ملعلم 

و�ملوّجه وعودته �ىل مدر�صته ومبا�صرة وتاأدية 

عمله بال�صكل �ملطلوب وق��ال: »م��ن يتخلف 

ف�صوف تطبق عليه �الإجر�ء�ت �لقانونية، وحث 

هاجر جميع �ملد�ر�ض يف �ملحافظة �لتقيد باملنهج 

�لدر��صي �ملقررمن وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

ورفع �الأعالم �لوطنية و�اللتز�م باأد�ء �لن�صيد 

�لوطني يف بد�ية �ليوم �لدر��صي.. م�صددً� على 

جميع �لرتبويني �لعمل على غر�ض مبد�أ �لوالء 

�لوطني، فاملعلم هو حامل ر�صالة �صامية كانت 

من �صمات ر�صل �خلالق �ىل �لب�صرية، فعلى كل معلم مر�عاة 

�ملهنة و�لتقيد باأ�ص�صها، كما �أ�صار �ملحافظ �ىل ما حتقق للطالب 

من و�صائل تعليمية و�لكتاب �ملدر�صي و�ملباين �ملدر�صية �لتي 

�صمت حتى �الآن يف كافة مديريات �ملحافظة 120 �ألف طالب 

وطالبة ما �أدى �ىل �لكثافة و�الزدحام يف �ملد�ر�ض وعلى مكتب 

�لرتبية عمل فرت�ت م�صائية، و�أ�صار �ىل �أنه خالل هذ� �لعام 

�صيتم توزيع 50 �ألف حقيبة مدر�صية خالل �حلملة.

 كما �لتقى �الخ �ملحافظ بالهيئة �الإد�رية 

ملديرية �صعدة، وذل��ك ملناق�صة ع��دد من 

�لق�صايا �لتي تهم �ملديرية وقد حثهم على 

متابعة �إجن��از �مل�صاريع و�لرفع باحتياج 

�ملديرية .. موؤكدً� باأن على �ملجل�ض �ملحلي 

م�صوؤولية ك��ب��رية يف ت��وف��ري �حتياجات 

�ملو�طنني من �مل�صاريع و�خلدمات.

وخ����الل ت��ف��ق��ده الأو����ص���اع �مل��و�ط��ن��ني 

�طلع هاجر على �أح��و�ل �لنازحني مبخيم 

�الإح�صاء و�لذي ي�صم 69 ��صرة نازحة من 

�أبناء �ملديريات �ملت�صررة من فتنة �لتمرد 

�حلوثية.

ودعا �ملحافظ هاجر �لنازحني �ىل �لعودة 

�ىل قر�هم ومنازلهم وممار�صة حياتهم �لطبيعية كما كانت 

�صابقاً.. مبيناً �أن �ل�صلطة �ملحلية على ��صتعد�د لتوفري 

و�صائل نقلهم وتكاليف عودتهم �ىل مناطقهم �ال�صلية وطماأنهم 

بو�صول م�صاعد�تهم �لتي يح�صلون عليها يف �ملخيم �ىل قر�هم 

ومنازلهم.. مو�صحاً �أن عليهم �لتعاون مع �لدولة يف توجهها 

وعزمها على �ل�صالم، فالكل م�صوؤول عن �الأمن و�ال�صتقر�ر يف 

�الأماكن �لتي يتو�جد فيها.۹

بتكلفة 10 ماليني دوالر
املركز الكندي للتدريب ينفذ منحة الصالح التعليمية لـ6 آالف متدرب

 »امليثاق« - فيصل الحزمي
¿  �أطلق �ملركز �لكندي للتدريب وتنمية �لقدر�ت يف �إطار برنامج �لرئي�ض �ل�صالح 
لتنمية �ملهار�ت �البد�عية للقياد�ت �ل�صبابية منحة �ل�صالح �لتعليمية ل�)6( �آالف متدرب 

ومتدربة من ذوي �لدخل �ملحدود ومن كافة �ل�صر�ئح، وت�صمل �ملنحة )11( برناجماً 

تدريبياً �أربعة يف جمال �للغة �الجنليزية وخم�صة يف جمال �حلا�صوب وثالثة يف �ملجال 

�الإد�ري و�لتنمية �لب�صرية و�لبناء �ملوؤ�ص�صي. ويف ت�صريح ل�»�مليثاق« �أو�صح عميد 

�ملركز �لكندي ��صماعيل �جلربي �أن منحة �ل�صالح �لتعليمية تاأتي يف �إطار م�صاريع 

برنامج �لرئي�ض �ل�صالح لتنمية �ملهار�ت �البد�عية للقياد�ت �ل�صبابية 2007 - 2014م 

�لتي �أطلقها �ملركز يف 2007م حتت �صعار »من �القو�ل �ىل �الأفعال« بتكلفة �جمالية 

ع�صرة ماليني دوالر بهدف تعزيز �لعمل �ملوؤ�ص�صي للموؤ�ص�صات �حلكومية ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين وقال: �إنها جاءت لت�صاهم يف حتقيق �الهد�ف و�لغايات �ل�صامية و�لنبيلة 

لفخامة �الخ علي عبد�هلل �صالح رئي�ض �جلمهورية �لو�ردة يف برناجمه �النتخابي.

الفتاً �ىل �أن �ملركز متكن خالل �لفرتة �ملا�صية 2007 - 2010م من تدريب 2600 

متدرب ومتدربة يف تنمية �لقدر�ت �ملوؤ�ص�صية للموؤ�ص�صات �حلكومية ومنظمات �ملجتمع 

�ملدين يف جمال �للغة �الجنليزية حليازة �لتوفل، و�حلا�صوب، وبدون �أي ر�صوم تذكر.

 �جلدير بالذكر �أن �ملركز �لكندي للتدريب وتنمية �لقدر�ت كان قد �أعلن يف وقت �صابق 

للر�غبني �ال�صتفادة من منحة �ل�صالح �لتعليمية ت�صجيل ��صمائهم لدى �صكرتارية �ملركز 

يف موعد �أق�صاه 30 �كتوبر �جلاري.۹

تعزيز التعاون بني جامعة عدن والبيت األملاني
¿ بحث �لدكتور عبد�لعزيز بن حبتور 
رئي�ض جامعة عدن �ل�صبت مع �لدكتورة 

ولة �لبيت  �لك�صاندر� �صميت�ض م�صوؤ

�لثقايف �الأملاين جماالت تعزيز �لتعاون 

�لعلمي بني �جلامعة و�لبيت �الأمل��اين 

مبحافظة عدن.

 وتطرق �الجتماع �ىل �صبيل تطوير 

�آل���ي���ات �ل��ت��دري�����ض وت��ن��ف��ي��ذ �خلطط 

�لتعليمية وفق �لرب�مج �ملقرة يف ق�صم 

�للغة �الملانية بكلية �الآد�ب ومو�جهة �أي معوقات قد تو�جه 

�لق�صم و�لروؤية �مل�صتقبلية لتطويره وجماالت �ال�صتفادة من 

�لطالب �ملتفوقني من خريجي �لق�صم 

يف �لعملية �لتدري�صية.

ومت �التفاق خالل �الجتماع على 

عقد لقاء مو�صع �الرب��ع��اء �لقادم 

هيل �جلامعي  �لتاأ ف��ر���ض  لبحث 

لطالب كلية �لهند�صة يف �مل�صتوى 

�لر�بع و�خلام�ض و�أع�صاء �لهيئة 

باجلامعة  �مل�صاعدة  �لتدري�صية 

ممن يرغبون بالدر��صة �لعليا يف 

�جلامعات �الملانية من خالل �لدر��صة �لتمهيدية للغة �الملانية يف 

البيت الملاين بعدن وال�سروط املي�سرة لذلك.۹


