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22يمنيًا يحصدون 17 جائزة دولية وعربية
»رغم الظروف القاسية رغم المحن «

 حصدت بالدنا منذ مطلع العام الجاري العديد من الجوائز الدولية والعربية واإلقليمية في عدد من المجاالت المتنوعة الثقافية منها والعلمية 
واالختراع والغناء وحرية الصحافة والمعرفة العلمية، وغيرها.

ونالت على مدى )11( شهرًا الماضية شرف التتويج بـ)17( جائزة دولية وعربية من خالل حصول )22( يمنيا بينهم امرأتان على )8( جوائز دولية، 
و)9( ألقاب وجوائز عربية ..وتنوعت الجوائز الدولية مابين جائزة نوبل للسالم والدولية لحرية الصحافة، والجائزة العالمية ماموليتي اإليطالية، ونانس 
لالجئين، وجوائز معرضي ألمانيا الدولي لالختراع ، وماليزيا التكنولوجي لالختراع واإلبداع، فيما تمثلت أهم الجوائز العربية بجوائز دبي الثقافية لإلبداع 

الدورة السابعة، ولقبي نجم الخليج وأمير الشعراء، ومسابقة الجزيرة للباحثين، وجائزة البحوث والدراسات ، وجائزة الشباب العربي المبدع.

ماجد عبدالحميد 
وج��اءت أول��ى تل��ك الجوائز الت��ي حصدته��ا بالدنا 
فوز الش��اعر اليمني عبدالعزيز الزراعي أواخر فبراير 
الماضي بلقب “أمير الش��عراء” في المسابقة الثقافية 
الكب��رى التي أجريت ف��ي اإلمارات العربي��ة المتحدة. 
تليها المسابقة الش��هيرة  للحصول على “جائزة دبي 
الثقافية لإلبداع” التي أقيمت في نفس الدولة ، والتي 
فازت بالدنا بأربع جوائز في دورتها السابعة في التاسع 
من س��بتمبر الماضي، من خالل إعالن “سيف المري”، 
الكات��ب والش��اعر اإلمارات��ي، ورئيس تحري��ر مجلة 
“دبي الثقافية”، نتائج لجان تحكيم الجائزة في فروع 
الشعر،والقصة القصيرة، والرواية، والفنون التشكيلية، 
والحوار م��ع الغ��رب، والتألي��ف المس��رحي، واألفالم 
التسجيلية. حيث ذهبت الجائزة األولى في مجال )الحوار 
مع الغرب( للباحث اليمني “حمود زايد حمود”، عن بحثه 
“مآذن وأبراج”، والجائزة الثالثة في مجال )الرواية( إلى 
“ولي��د أحمد ناجي دم��اج” من اليمن ع��ن روايته “ظل 
الجفر”، والجائزة الثالثة في مجال “التأليف المسرحي” 
إلى اليمني “عبد الخالق سيف محمد” عن نصه “مالمح 
شظايا”، والجائزة الرابعة في مجال “الفنون التشكيلية” 

إلى الباحث اليمني ياسر عبده العنسي.
كما أعلن اتح��اد الصحفيين الكنديين لحرية التعبير 
في أواخ��ر س��بتمبر الماضي أيض��ا  عن ف��وز الزميل 
الصحفي خال��د الحم��ادي بالجائ��زة “الدولي��ة لحرية 
الصحافة” له��ذا العام 2011م مع العل��م أن الحمادي 
هو أول صحفي يمني يحصل على هذه الجائزة وخامس 

صحفي عربي يحصل عليها منذ تأسيس هذه الجائزة.
ويؤكد اتحاد الصحفيين الكنديين أن اتخاذ قرار منح 
الجائزة للفائزين يتم عبر عملية طويلة من الترشيحات 
والتصويت عليها. وتسّلم الزميل الصحفي الحمادي في 
ال�26من نوفمبر الماضي الجائزة في حفل كبير أقيم 
لهذا الغرض في مدينة تورنتو الكندية، وحضره 500 
ش��خص من كبار رج��االت اإلعالم وأبرز الش��خصيات 
الصحفية وأش��هر المذيعي��ن والمديري��ن التنفيذيين 
للوس��ائل اإلعالمية الكندية وغيره��ا، باإلضافة إلى 
العديد من السياسيين وأساتذة الصحافة ورجال المال 

واألعمال.
ومن بي��ن الجوائز العالمية الت��ي حصدها اليمنيون 
فوز الناشطة والصحافية توكل كرمان في السابع من 
أكتوبر الماضي بجائزة “نوبل للسالم” عام 2011، مع 
كل من الين جونسون س��يرلييف رئيسة ليبيريا وليما 
غبواي داعية السالم الليبيرية، حيث تسلمت الفائزات 
الثالث جائزة نوبل مؤخرا  فى أوسلو ، والتي منحت لهن 
تقديرًا لدور المرأة فى تسوية النزاعات ومساهمتهن 
في الدف��اع عن قضايا المرأة ف��ي بلدانهن.. حيث أكد 
نائب وزير اإلعالم عبده الجندي ان حصول كرمان على 
الجائزة لهذا العام جاء في عهد رئيس الجمهورية علي 
عبداهلل صالح وبفض��ل األج��واء الديمقراطية وحرية 
الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق المرأة في اليمن التي 

أرساها فخامته.
كما تس��لمت الكاتب��ة اليمنية أروى عثم��ان الفائزة 
بالجائزة العالمية المقدمة من مؤسسة المينيرفا - انّا 
ماريا ماموليتي اإليطالية 2011 المخصصة للمعرفة 
العلمية للنس��اء - جائزتها في القاع��ة التاريخية “في 

كابيتوليني التاريخية”. بروما االيطالية.
وجاء اختيار عثمان - التي تعرضت في إبريل الماضي 
بالعاصمة صنعاء مع )17( ناشطة وحقوقية لالعتداء 
واالنتهاك غير القانون��ي من قبل لجنة النظام التابعة 
لحزب اإلصالح “اإلخوان المس��لمين” بس��احة التغيير 

بصنعاء وجنود الفرقة أثناء مش��اركتهن في مسيرة - 
نتيجة لنش��اطها الثقافي ، وحماية للتراث ودفاعًا عن 
حقوق المرأة في اليمن. وتُمنح الجائزة، التي كانت من 
نصيب الكاتبة اليمنية عثمان لهذا العام منذ تأسيسها 
قبل 28 عاما لش��خصيات نس��ويه مبدعة في العالم 
لها إس��هامات مميزة ف��ي التعليم واإلع��الم والفنون 

والسياسة وحماية للحقوق اإلنسانية والمدنية. 
وفي مطل��ع أكتوبر الماضي حصل س��تة مخترعين 
يمنيين من محافظة حضرموت وهم المخترع )هاني 
محمد باجعالة، وفهد عبداهلل باعشن وعلي عبدالرحمن 
باعقيل، ومحمد أحمد باعقيل، وسالم سعيد باحمران، 
وس��الم أنيس عبدالعزي��ز( على الجائ��زة الفضية في 
“معرض ألمانيا الدولي لالختراعات” الذي أقيم بمدينة 
نورمب��رج األلمانية بمش��اركة 700 مخترع من جميع 
أنحاء العالم وبمش��اركة دولتي��ن عربيتين فقط هما 

اليمن والمملكة العربية السعودية.
وأكد المخترع��ون اليمني��ون - الذين تلق��وا الدعم 
والتكريم من قب��ل وزارة التعليم العال��ي في جائزة 

رئي��س الجمهوري��ة للبح��ث العلم��ي لهذا 
العام - أن االختراع حاز على إش��ادة اللجنة 

المحكمة التي تضم كبار المخترعين في 
العالم وأنه تم تحديد لقاء يجمعهم مع 

مسئولي ش��ركة إيرباص العالمية 
لتصنيع الطائرات وذلك لتدارس 
االخت��راع وإمكاني��ة إدراجه في 
تصامي��م الطائ��رات الجدي��دة 

للشركة.
كما ف��از الباح��ث إبراهيم 
صال��ح ب��ن قفل��ة التميمي 
لماض��ي  ا كتوب��ر  أ ف��ي 

ة  ي��ر لجز ا “ بقة  بمس��ا
الش��باب”  للباحثي��ن 
وحص��ل عل��ى المركز 
األول عل��ى الش��باب 
الع��رب المش��اركين 
س��بق  بقة،  لمس��ا با
ذلك تتوي��ج الباحثين 
فيص��ل  ليمنيي��ن  ا
عبدالكري��م الصامت 
ونظم��ي عبدالجلي��ل 
لمرك��ز  با لقباط��ي  ا
لي��ة  ا لميد ا و ل  و أل ا
الذهبية ف��ي معرض 
“ماليزي��ا التكنولوجي 
ع  ا خت��ر لال ش��ر  لعا ا

 ، Mala sian Technology Expo ”واإلب��داع 2011م
في كوااللمبور في الفترة من 17-19 فبراير الماضي.. 
وقدم الباحثان بحثًا في تطوير نظام االتصال ومشاركة 
المعرفة بي��ن الطالب والجامعة باس��تخدام )ويب2( و 
ق��د ض��م منافس��ين أكثر من 
500 باحث من 20 جامعة 
ماليزية و 50 مركز بحوث 
وأكاديمي��ات وش��ركات 
متخصصة ف��ي العلوم 
والتكنولوجي��ا محلية 

وأجنبية.. 
كما أعلنت مفوضية 
األم��م المتح��دة العليا 
الالجئي��ن  لش��ؤون 
ف��ي الثاني من 

فبراي��ر الماضي ع��ن منح جائ��زة “نانس��ن لالجئين” 
لعام 2011 لجمعية التكافل اإلنساني اليمنية تقديرا 

لجهودها في مساعدة الالجئين من القرن اإلفريقي. 
في حين أعلن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج العربي 
ف��ي أكتوبر الماضي ف��وز الدكتور بش��ار عبدالرحمن 
مطهر من اليمن بجائزة “البحوث والدراسات” في دورته 
الثانية مناصفة مع الدكتور عبد اللطيف دبيان العوفي 

من السعودية. 
كما فاز المصور الصحفي اليمني إبراهيم الش��ريف 
بجائزة “الشباب العربي المتميز” لعام 2011/2010 
والتي نظمت عن طريق إدارة مجلس الشباب العربي 

المتميز المرتبط بجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأعلن في 4 ديسمبر الجاري عن فوز المنشد الطالب 
وممثل اليمن الوحيد شهاب الدين جالل في المسابقة 
“الماليزي��ة الدولي��ة لإلنش��اد والغناء “ف��ي العاصمة 
الماليزيه كوالمبور والت��ي عرضت على قناة إي 

تي في الماليزية الفضائية.
وفي حدث ه��و الثاني م��ن نوعه 
بحص��ول اليمن على اللق��ب للعام 
الثان��ي عل��ى التوال��ي ، م��ن خالل 
تتويج الفنان اليمني الشاب نجيب 
المقبل��ي بلقب “نج��م الخليج” في 
موسمه الجديد ، بعد تنافسه مع 16 
متسابقًا من عدد من البلدان ،وصوال 
إل��ى حلقة النهائي الش��هر الجاري 
والتي تنافس فيها مع المش��ترك 
دان��ي م��ن الع��راق، وأس��ماء من 

المغرب.. 
ويأتي تتوي��ج نجيب بلقب نجم 
الخلي��ج 2011 نتيج��ة ألدائ��ه 
المتميز والرائع، وإقبال كل أبناء 
اليمن عل��ى التصويت له، حيث 
دعم يحيى محمد عبداهلل صالح، 
رئيس ملتقى الرق��ي والتقدم، 
نجي��ب اليمن بأكثر م��ن 20 ألف 
صوت عبر شركة »إم 
تي إن« للهاتف وذلك 
في المرحلة النهائية 

للمسابقة.
ورغ��م مام��رت ب��ه 
اليمن خالل 12 ش��هرا 
م��ن أزم��ة سياس��ية 
طاحن��ة دم��رت البالد 
والعباد افتعلتها بعض 
األح��زاب السياس��ية 
لتحقيق مكاس��ب وأهداف ش��خصية إال ان تلك الفترة 
كان��ت بالنس��بة لليم��ن وأبنائه��ا مرحلة صب��ر وجلد 
استطاعت من خاللها مواصلة العمل في سبيل تحقيق 
العديد من االنجازات والنجاحات التي حققها اليمنيون 

داخل اليمن وخارجه.
ويعود الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى لتحقيق اليمن 
لتلك النجاحات إل��ى وجود مقوم��ات وعوامل ايجابية 
كثيرة انتهجتها اليم��ن منذ أكثر م��ن 30 عاما أهمها 
النهج الديمقراطي الذي سارت اليمن على خطاه وحرية 
الصحافة والتعبير واالهتمام المستمر والمتواصل من 
قبل الحكومة بالعديد من المواهب اإلبداعية والفنية 
والعلمية وغيره��ا ، حيث ان كل تلك العوامل وعوامل 
أخرى كانت بمثابة الداعم الرئيس��ي لجعل اليمن في 

مقدمة الدول في حصد أعلى الجوائز العالمية والعربية 
وفي مختلف المجاالت س��واء العام الج��اري أو األعوام 

السابقة.
كما أن��ه يأتي على عات��ق الحكومة الي��وم أن تولي 
الشباب والمبدعين اليمنيين في كل المجاالت االهتمام 
الكافي والدعم الس��خي لتظ��ل اليم��ن ومبدعها كما 
عهدناهم اليوم وس��ابقا الس��باقين ف��ي التربع على 
عروش النجومية في مختلف الجوائز العالمية والعربية 

.
ولم يكن العامان الماضيان ببعيدين عن تتويج اليمن 
بجوائز عالمية وعربية ، بل أس��هم اليمنيون في تلك 
األعوام، ونافس��وا وتمكنوا من خطف وإحراز أكثر من 
)20( جائزة دولية وعربية ، نسرد لكم بعضا منها على 

النحو اآلتي: 
- حصد )3( جوائز عربية في مسابقة التميز الخليجي 
في االعالم الصحفي التي اقيمت على هامش اجتماع 
وزراء الصحة في دول الخليج واليمن بمدينة أبو ظبي 

في فبراير 2010م.
- حصد المرك��ز األول في مس��ابقة الكويت للقرآن 
الكريم بفوز المتس��ابق اليمني فارس محمد قاس��م 
األعج��م بالمرك��ز األول بدول��ة الكوي��ت ف��ي أبريل 

2010م.
- ف��وز رمزية عب��اس اإلريان��ي رئيس اتحاد نس��اء 
اليم��ن بجائ��زة “التحال��ف العالم��ي للم��رأة “واحتلت 
المركز الرابع ضمن 100 امرأة حول العالم بكندا في 

أكتوبر2010م.
- تتويج الفنان اليمني ف��ؤاد عبدالواحد بلقب نجم 
الخليج في المس��ابقة التي أقيمت بلبنان في ديسمبر 

2010م.
- حصول شركة الهمداني للتجارة واالستثمار العقاري 
على جائزة أفضل مشروع عقاري مشارك في معرض 
جدة للعقار والتمويل واإلسكان الدولي )جركس(  في 

2010م.   
- فوز الفتاة اليمني��ة دنيا محس��ن )19( عامًا بلقب 
الوصيفة في مسابقة جمال الشرق األوسط البريطانية 

في ديسمبر 2010م. 
- فوز أبناء اليمن بجوائز اإلب��داع والتميز في أربعة 
مجاالت، وتصدرهم للمركز الثاني في مهرجان التراث 
الثقافي )في حب الوطن( الذي نظمته جامعة القاهرة 

بجمهورية مصر العربية في أبريل 2009م.
- فوز البروفيسورة اليمنية عريفة علي خان بجائزة 
“أحمد باذيب بالجائزة الدولي��ة للتفوق العلمي للمرأة 
العربية”، الت��ي منحت لها م��ن معهد العال��م العربي 
بباريس والش��بكة العالمية للبحث حول العلم والدين 

في اإلسالم في عام 2009م.
- فوز أديب اليمن وشاعرها الكبير  الدكتور عبدالعزيز 
المقالح-  المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية  بجائزة 
العويس الثقافية فرع الش��عر ف��ي دورتها ال�11 ، في 

ديسمبر 2009م.
*فوز الصحفي��ة بوكالة األنباء اليمنية س��بأ فاطمة 
مطهر بالجائزة األولى في مسابقة مركز المرأة العربية 
للتدريب والبحوث »كوثر« للصحفيين العرب في دورتها 
الس��ابعة والتي خصصه��ا لموضوع »الم��رأة العربية 

والحكم العربي« في مارس2009م.
* تتوي��ج منتخ��ب اليم��ن لالولمبي��اد الخ��اص 
للهوكي بط��اًل للعالم ألول مرة ف��ي تاريخه في لعبة 
الهوك��ي األرضي ف��ي والي��ة ايداه��و األمريكية في 

فبراير2009م.

يوسف حسن
 بعد أن تشكلت حكومة الوفاق الوطني، وبدأ 
وزراؤه��ا يمارسون مهامهم.. واللجنة العسكرية 
للتهدئة وتحقيق االمن واالستقرار صارت تحقق 
نجاحات على صعيد التهدئة وإعادة الوضع االمني الى طبيعته 
قبل األزمة من خالل عملها على إنهاء المظاهر المسلحة في 
المدن وما أنجزته رغم قصر الفترة يعد مهمًا ويؤكد جدية 
تنفيذ المبادرة الخليجية وفقًا آلليتها المزمَّنة.. اال أن هذا غير 
كافٍ للقول بأن االمور تسير في االتجاه الصحيح والمطلوب 
الذي يجب أن يكون من االطراف السياسية المعنية باألزمة 
السيما أحزاب اللقاء المشترك وخاصة حزب اإلصالح الوقوف 

بجدية أمام استمرار الخطاب االعالمي التحريضي الذي اتخذ 
في قناة سهيل منحى تصعيديًا يتناقض كليًا مع جهود تنفيذ 
اآللية المزمَّنة للمبادرة الخليجية التي تفترض توازي المسار 
السياسي واالعالمي مع المسار األمني واالقتصادي، إذ ال 
يمكن فصل المسارات عن بعضها البعض واألولوية للخطاب 
االعالمي.. فال يجوز مطلقًا أن تقابل المساعي الحثيثة للتهدئة 
أمنيًا بخطاب إعالمي تحريضي يهدف الى نسف التهدئة على 
ذلك النحو الذي مازالت تصر عليه بعض أبواق المشترك إْن لم 
تكن غالبيتها، ناهيك عن استمرار الخطاب الديني في الساحات 
من قبل قيادات في حزب اإلصالح يفترض بها أن تكون عند 
مستوى ما التزم به حزبهم وشركاؤه في التهدئة والعمل على 
إخراج البلد من األزمة، ال التثوير الذي كما هو واضح يهدف 

إلى إفشال جهود التسوية وتحويل التوافق المعبر عنه في 
تشكيل الحكومة ولجنة التهدئة في اتجاهات تعكس عدم 
جدية المشترك في الحل، ألنه ما كان لهؤالء أن يقوموا بذلك 
دون إيعاز من أحزابهم، وخطبتي الجمعة في الستين بصنعاء 
وفي تعز دليل يؤكد أن تلك االحزاب لم توقع على المبادرة 
وآليتها عن قناعة وإنما ألنها كانت واقعة تحت ضغط اقليمي 
ودولي، وهي اآلن عبر هذا النهج التصعيدي تحاول التخلص 
مما التزمت به، وهذا يمكن فهمه من اشارات جمال بن عمر 
ممثل االمين العام لألمم المتحدة في مؤتمره الصحفي مساء 
الجمعة الماضية حول هشاشة الوضع رغم النجاحات المحققة 
في تشكيل الحكومة وعمل اللجنة العسكرية واألمنية.. معتبرًا 
أن التحدي األكبر لخروج اليمن من أزمته هو غياب الثقة بين 

القوى السياسية..
فما الذي يبقي الوضع هشًا والثقة غائبة.. سوى هذا اإلصرار 
من قبل قيادات اإلص��الح على خطابها المناكف والمعاند 
والمكايد والتحريضي، وفيه نتبين أن أحزاب المشترك مازالت 
متمسكة بمشروعها االنقالبي وتجتهد لخلط االوراق والعودة 
الى المربع الذي كانت عليه االوض��اع قبل توقيع المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، غير مدركة أنه ليس في 
كل مرة تسلم الجرة، وليس أمامها من خيار إال تحكيم العقل 
وتعزيز الثقة المعبر عنها في خطاب سياسي وإعالمي يجسد 
رغبة حقيقية في تجاوز األزمة والوصول باليمن الى بر األمان 
وإال عليها مواجهة شعبنا والمجتمع الدولي، إذ ال مجال للسباحة 

عكس تيار اإلرادة الوطنية والعالم.
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