
 

كريرت ت�شتعل جمددا عقب 
الإفراج عن العنا�شر امل�شلحة  

ا�سبوعية - �سيا�سية -  م�ستقلة 
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 كهرباء عدن: بقاء 60 ميجا فقط يف اخلدمة بعد خروج حمطات الديزل
مدير نقابة امل�سايف: نفاذ خمزون الديزل وباخرة يف الغاط�س بانتظار دفع قيمتها لتفريغها

عدن.. اأزمة كهرباء خانقة بدء من اليوم
الشرعية مطالبة بالتحرر من ضغوط 

القوى املصابة بفوبيا االنفصال

القيادي اال�سرتاكي قا�سم داوود لـ عدن تامي:

ليس مفهومًا ان نرفع اليوم شعار التحرير يف اجلنوب

مقتل أكادميي و 8 جرحى بانفجار املكتبة الوطنية
.. وحريق يلتهم معرض جتاري

وقفة احتجاجية أمام حمافظة عدن تطالب بتحرك حازم

الطفل خالد.. �شحية جديدة 
للر�شا�ص الع�شوائي 

مدير الرعاية ال�سحية بعدن لـ عدن تامي:

  اإعالن اأممي والرئي�س هادي ي�سرتط واالنقالبيون �سامتون

7 وفيات و85 حالة اشتباه بالكولريا 
الفحوصات أكدت سالمة شبكة املياه

طبيبات يف م�ست�سفى ال�سداقة بعدن لـ )عدن تامي ( :

عسكريون يتظاهرون أمام بوابة العند للمطالبة مبرتباتهمقسم النساء والتوليد مهدد باالغالق

بدء سريان اهلدنة منتصف الليلة

 
ت�ضج باحلياة جمددا

املكال
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

 �سيدو: نواجه عراقيل من بع�س اجلهات احلكومية ال نعلم ما هو هدفها بال�سبط

تقرير/ جالل بيضاني:

 تبــذل الســلطة المحلية فــي مديرية صيرة 
بعــدن، جهــودا حثيثــة لمعالجــة مشــكلة طفح 
المجاري، حيث تتواصل بخوات متســارعة األعمال 

النجاز مشروع مجاري حارتي القاضي وجوهر.
وقال العقيد/ خالد ســيدو مدير عام مديرية 
كريتــر: ان تكلفة المشــروع لم تحــدد بعد، حيث 
نتعامــل مع المقاول المنفذ بالمســتخلص يعني 
لو المقاول المنفذ نفذ 50 متر نحاســبه على هذا 
األســاس، مضيفا: ان المشــروع تم دراســته من 
قبــل المؤسســة العامة للمياه والصــرف الصحي  
بموافقــة محافــظ المحافظــة اللــواء/ عيدروس 
الزبيدي وقد اســتوفى ومر عبر كل األطر المتبعة 
لكننــا نجد بعــض العراقيل من بعــض الجهات 
الحكومية ) لم يشــير لها باالسم ( التي ال نعلم ما 

هو هدفها بالضبط.
المهندس  وبحسب 
توفيق سعيد فالمشروع 
عبــارة عن حفــر بعمق 
وطــول  عمــق  ٣متــر 
واســتبدال   ١٢٠٠
الفخاربــة  األنابيــب 
بأنابيــب  القديمــة 
بالســتكية ضغط عالي  
وبحســب االتفاقية تبلغ 
الواحــد  المتــر  تكلفــة 
٤٠٠٠٠الــف ريال وهي 

قيمة الحفر واستبدال وســفلته، وعن الصعوبات 
التي تواجه االنتهاء من المشــروع، اردف قائال ان 
بهذا الوثيرة يمكننــا االنتهاء تقريبا خالل نهاية 
األســبوع القادم ما لم تواجهنا بعــض العراقيل 

مقدمتهــا  وفــي 
من  التعــاون  عدم 
األهالــي أنفســهم 

حد قوله.
محمد  ويؤكــد 
توفيــق عبدالمجيد 
مكتــب  مديــر 
والتعاون  التخطيط 
فــي  الدولــي 
المجلــس المحلــي 
ان  صيرة:  بمديرية 
له  المشــروع تقدم 
ثالث مقاولين وتمت الموافقة من قبل المحافظة 
علي المقاول المنفذ للمشروع، اما عن سعر المتر 
٤٠٠٠٠ الــف فقــال: ان هذا طبيعــي جدا حيث 
ســبق لمقاول فــي 2014م نفذ نفس المشــروع 

بحــي الخســاف 35000الف فضال ان هذا الســعر 
قد تم االخذ به بمديرية المعال بمشــاريع مماثل 
جرت هناك  وال تنسى االرتفاعات المتزايدة بأجور 
العمــال والمحروقات فضال عن األعماق المتزايدة 
التي تصل في بعض األحيان الى  اكثر من 3 متر.

ويــرى المواطــن محمد زيدان: ان المشــروع 
يعتبــر نقله نوعيــة، حيث كانت المجــاري تطفح 
بشــكل يومي وتســبب لنــا األمــراض الناتج عن 
تكاثر البعوض ولكــن لي بعض المالحظات كون 
المشــروع لم يتعامل مع اســتبدال أنابيب المياه 
ونرجو مــن مديــر عــام المديريــة إدخالها قبل 
الرصف، حيــث تم تســليم المختصيــن والعمال 
التابعيــن لمؤسســة االتصــاالت المبلــغ الخاص 
بهم وشــراء المواد المطلوبة لالنتهاء من شبكة 
االتصــاالت التي كانــت تورق جميع ســكان الحي 

لتضررها من سابق.

عدم تايم/ خاص:

تجمهر العشــرات من منتســبي قوات الجيش الوطني التابع لمعسكر 
العند مطالبين قيادة المعسكر بصرف مرتباتهم المتوقفة ألشهر.

وردد المحتجون هتافات: قطع الرأس وال قطع المعاش مطالبين قوات 
التحالف التدخل الســريع وصرف مرتباتهم كونهم يعولون اســر ورواتبهم 

موقفة ال يعلمون اسباب توقفها.
 وأوضــح احد الجندي أديب الزهري لـ عــدن تايم:  ان الرواتب موجودة 
بحــوزة القيادة فــي محور العند ولم يتم صرفها لنــا فنحن من نحارب في 
الجبهات ومننا من أصيب ومن قتل ودولة اإلمارات مشكورة على الدعم اال 
منتهي للجيش وأفراده فهم يمدوننا بكل الوسائل القتالية مع المعاشات 

اال ان قيادة المحور لم يصرفوها منذ ثالثة اشهر دون مرتبات.
وناشد الجنود رئيس الجمهورية سرعة توجيه قيادة المحور صرف كافة 

مستحقاتهم دون تأخير.

عدم تايم/ خاص:

نظمت ادارة مدرسة ثانوية لطفي جعفر أمان بكريتر مديرية صيرة محافظة 
عدن وهيئة تدريسها وطالبها اليوم وقفة احتجاجية للضغط على السلطات في 
التحرك الخراج مغتصبين لمباني في المدرســة منذ ســنوات بحجة النزوح بفعل 

الحرب.
وأكدت مصــادر محلية وتربوية ان المدعين بالنــزوح ترتب عنها عدم قدرة 
االدارة فــي القيام بواجباتها من حيث التوســع وايجاد فصــول أضافية ومكاتب 
للوكالء في المدرسة إضافة إلى أعمال سرقة تعرضت لها المدرسة آخرها الثالثاء 
الماضي، مشيرة ان النازحين بفعل الحرب قد تلقوا تعويضات مالية على مراحل 
مختلفة العادة تأهيل منازلهم اال انهم وجدوا في المكان مالذا مجاني الخدمات 

غير عابهين بالضرر الذي الحقوه بالعملية التربوية والتعليمية .
وطالــب المحتجون الســلطات المحليــة واألمنية الى وضع حــد لهذا العبث 

واستعادة مباني المدرسة .

عسكريون يتظاهرون امام بوابة معسكر 
العند مطالبني بصرف مرتباتهم

عدن: وقفة احتجاجية إلخراج 
مغتصبني من مباني ثانوية لطفي

م�شروع جماري حارة القا�شي بادرة حلل جذري مل�شكلة الطفح
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�أخبار

عدن تايم - خاص :
ُقتل عناصــر تنظيم القاعــدة، اليوم، 
بضربة جويــة نفذتها طائــرة أمريكية 
مــن دون طيار اســتهدفت موكبًا يضم 
أربعــة ســيارات تابعة للقاعــدة جنوب 

محافظة شبوة.
وأكــدت مصــادر محليــة أن الضربــة 

الجوية التي نفذتها طائرة يُعتقد أنها 
أمريكية من دون طيار استهدفت موكبًا 
يضم أربعة ســيارات لتنظيــم القاعدة 
فــي وادي عماقيــن بمديريــة الروضة، 
األمر الــذي أدى إلــى تفحم ســيارتين 
بعد احتراقهما ومصــرع من كانوا على 
متنهما، فيما لــم تطال الضربة الجوية 

السيارتين اآلخرتين في الموكب.
وبحســب المصادر ذاتها فان الضربة 
ضد موكب القاعدة، أعقبت مقتل اثنين 
وإصابة آخرين من المسلحين القبليين 
المتمركزين في نقطة تفتيش بمدخل 
مدينــة عزان، في هجوم مســلح شــنه 

إرهابيون تابعون للقاعدة.

عدن تايم / خاص :

أسفر انفجار العبوة الناسفة التي ألقاها مجهولون على مبنى 
المكتبة الوطنية بمدينة كريتر )مديرية صيرة( محافظة عدن، 
صباح أمس الثالثاء، عن مقتــل أكاديمي بجامعة عدن وإصابة 
ثمانية آخرين بينهم جندي من حراسة المكتبة الوطنية، فضاًل 
عــن أضرار مادية في مبنى المكتبة التي انتهت أعمال تأهيلها 
بتمويل من دولة اإلمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، جرّاء أضرار 

الحرب.
وقــال مدير عام مديرية صيرة خالد ســيدو لـ"عدن تايم"، إن 
االنفجــار ناجم عن عبوة ناســفة ألقاها مجهولــون على مبنى 
المكتبة الوطنية وسط مدينة كريتر الواقع بالقرب من المتحف 

الحربي ووسط أحياء ســكنية، وأضاف أن االنفجار أدى إلى مقتل 
دكتور جامعي مكلف برئاسة قسم اللغة الفرنسية في كلية اآلداب جامعة عدن وهو الدكتور محمد يحيى إبراهيم، وإصابة 
ثمانيــة آخرين بينهم جندي يعمل حارســًا لمبنــى المكتبة الوطنية، تحطم واجهة مبنى المكتبــة الوطنية المكونة من 

الزجاج.
كما لفت مصدر أمني بتصريح لـ"عدن تايم"، إلى أن االنفجار تزامن مع اإلفراج عن معتقلين خارجين على ذمة ممارسات 
غير قانونية واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتم القبض عليهم حينها في إطار الحملة األمنية بمدينة كريتر.

عدن تايم/ احمد جمعان

وصل لمحافظة ســقطرى امس عبر طائــرة اماراتية عدد من المرضى باالمراض 
المســتعصية من أبناء المحافظة بعد تلقيهم العالجات فــي اإلمارات على نفقة 

مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
وفور وصولهم ثمن المرضى العائدين للوطن دور االشقاء في دولة اإلمارات في 
عالجهم وإعادتهم لوطنهم وهم بوافر الصحة والسالمة بعد رحلة عالجية تكللت 
بالنجاح .. مؤكدين بان هذا األعمال اإلنســانية محل تقدير واحترام من كل أبناء 

سقطرى لدولة األمارات حكومتا وشعبا.
وفي ســياق ذلك غادرت اليوم دفعة جديدة من المرضى باألمراض المستعصية 

إلى دولة االمارات لتلقي العالج على نفقات مؤسسة الشيخ خليفة اإلنسانية.
وكان فــي توديع الدفعة الجديدة في المطار  وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر 
باعــوم الذي ثمن الجهود التي تبذلها مؤسســة الشــيخ خليفة فــي دعم القطاع 

الصحي في األرخبيل وتقديم المساعدات ألبناء االرخبيل.

عدن.. اأزمة كهرباء خانقة بدًء من اليوم
مدير نقابة امل�سايف: باخرة ديزل يف الغاط�س باإنتظار دفع قيمتها لتفريغها

سقطرى : وصول دفعة من املرضى بعد 
عالجهم  ومغادرة أخرى إىل اإلمارات

كريرت تشتعل جمددا عقب اإلفراج عن العناصر املسلحة   

عظيم مواساتنا القلبية للحاج حممود البيضاني مستشار رئيس بعثة اللجنة 
الدولية للصليب األمحر مكتب عدن، بوفاة 

والدته
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رمحته وأن يلهم أهلها وذويها الصرب 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

األسيفون: نشوان العثماني، وكافة طاقم إدارة وموظفي بعثة اللجنة الدولية 
للصليب األمحر مكتب عدن، عنهم عالء عصام..

البقاء هلل 

عدن تايم/ خاص:

حــذر مدير عام التوليد في كهرباء عدن، المهندس/ 
محســن ســعيد: من خروج معظم محطــات الكهرباء 
عن الخدمة بســبب نفاذ الديزل مــن المصافي، عقب 
خروج محطة شــهيناز بقدرة 38 ميجا، ومحطة الطاقة 

المستأجرة بقدرة 32 ميجا.
وأكد ســعيد في تصريح خاص لـ "عــدن تايم" بقاء 
المحطــات التــي تعمــل على المــازوت فقــط وهي: 
الحســوة والمنصورة، بقدرة إجماليــة 60 ميجا فقط، 
وهو ما ســيؤدي إلــى انقطاعات كارثيــة خالل األيام 

القادمة.
وبدأ موظفو شركة مصافي عدن اإلضراب عن العمل 
اليوم للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بصرف 

مليار ريال لسداد مرتباتهم الحد االشهر المتأخرة.
وقــال رئيــس نقابــة شــركة مصافي عــدن محمد 
المسيبلي أن التصعيد الذي بدأه العمال والموظفين 

امس، يأتي على خلفية التعامل الأل مســئول من قبل 
إدارة البنــك المركزي في عدن الذي رفض صرف مبلغ 
مليــار ريال بنــاءا على توجيهات دولــة رئيس الوزراء 
الدكتــور أحمد عبيد بــن دغر كراتب شــهر تعويض 

لعمال وموظفي المصفاة عن أحد األشهر المتأخرة .
ولفت المســيبلي في تصريح صحفــي: إلى أن إدارة 
البنك التي ضمنت اإلتفاق الموقع بين شركتي النفط 
والمصافي ومكتــب وزارة المالية عــدن تراجعت عن 
ضمانتها وتحاول تخلق األعذار والحجج حتى ال تصرف 
المبلغ .. مناشدًا الســلطة المحلية والحكومة التدخل 
لحل هــذه األشــكالية وإلــزام البنك المركــزي عدن 
بصرف المبلغ بحســب التوجيهات التي لديه من قبل 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكــد وجــود باخــرة على متنها شــحنة ديــزل في 
الغاطــس بإنتظار دفــع قيمتها حتى يتــم تفريغها، 
وبشــأن محطات الكهرباء واإلنقطاعــات التي يمكن 
أن تنجــم عن هذا اإلضــراب قال المصــدر "أن كمية 
الديــزل والمازوت المخصصة لمحطــات الكهرباء في 
عدن شــارفت على اإلنتهاء"، موضحًا أنه ال يوجد سوى 
700 طــن متري من مادة الديزل في خزانات المصفاة 
حاليا وهي التكفي حتى استهالك يوم واحد ل محطات 
الكهرباء العاملــة حاليا بالديزل ومما يعني بشــكل 
أوضــح أنه ليــس هناك مخــزون ل مــادة الديزل في 

المصافي حاليا .

مدير توليد كهرباء عدن: بقاء 60 ميجا فقط يف اخلدمة بسبب نفاذ الديزل من املصايف

مقتل اأكادميي واإ�سابة 8 اآخرين بانفجار املكتبة الوطنية بعدن

اندلــع حريق هائل في أحد المعارض التجارية الواقعة وســط مدينة كريتر بمحافظة عــدن، قبل قليل، دون معرفة 
أسباب اندالع الحريق.

وقال ســكان في تصريحات لـ"عدن تايم": إن حريقًا هائل اندلع في معرض "بالك شــوز" لألحذية الواقع في شــارع 
السبيل، وأضافوا أن ألسنة اللهب تصاعدت من المعرض بشكل كثيف.

وأفادوا أنه تم المسارعة إلطفاء الحريق في المعرض التجاري، وأوضحوا أنه لم تتضح حتى اآلن أسباب اندالع الحريق 
في المعرض.

.. وحريق يلتهم معرض جتاري بكريرت

مقتل إرهابيني بضربة جوية استهدفت موكبًا للقاعدة يف شبوة
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عدن تايم - خاص :

حذرت مصادر أهلية من أزمة انعدام لغاز الطبخ 
المنزلي بعدن بعد قيام مســلحين قبليين بشــبوة 

للتقطع لناقالت الغاز القادمة من مأرب .
وكان مســلحون قبليــون بشــبوة، قــد منعوا 
ناقالت تحمل الغاز من المرور بعتق باتجاه محافظة 

عدن حيث كانت قادمة من محافظة مأرب.
وبحســب المصادر قبليــة فإن خطــوة التقطع 
جاءت بعد احتجاز قوات الحزام األمني بمحافظة عدن 

ألسلحة تابعة ألحد تجار السالح بمحافظة شبوة .
وأوضح المصدر بحســب يمن شــباب ، أن قوات 
الحــزام األمنــي قامــت باحتجاز ســيارة أحــد أبناء 
محافظة شبوة، يعمل في تجارة السالح، وصادرة ما 

بحوزته من سالح .

ق�ضايا

عدن تايم - الشرق األوسط : 

بقدم واحدة، وقف الشــاب فائــز القطيبي )25 
عامًا( أمــام منصة تكريم لجرحــى الحرب أقامتها 
منظمــات مدنية أمــس األحد بمدينــة المنصورة 
في عــدن، مخاطبًا الحضور بالقول: فقدت ســاقي 
اليمنــى فــي التصــدي للميليشــيات والدفاع عن 
األرض والعــرض والدين من ميليشــيات ال تعرف 
سوى لغة القتل والدمار واإلرهاب، وأنا مستعد ألن 
أقدم ساقي األخرى وبقية أعضاء جسدي بل وروحي 
ليســت رخيصــة، في ســبيل أمن واســتقرار عدن 
والجنــوب، وتطهيرهــا من قاعــدة المخلوع صالح 

والحوثي. 
الشــاب العشــريني فائز القطيبي يحكي قصة 
تضحيــات جســام قدمها أبطــال لحــج وعدن في 
التصدي للميليشــيات االنقالبية، فقد شــارك في 
عدة جبهات وأصيب 5 مرات بطلقات نارية وشظايا 
في الساق والبطن والعين، وكانت آخر إصابته كما 

يقول بلغم أرضي. 
قصــص الجرحى فــي الجنوب جــراء االنقالب 
وجرائمــه وصفتهــا كلمــات ألقيت في المناســبة 
بالشــاهد على جرائمهم، وطغيانهم ضد إخوتهم 

وبني جلدتهم. 
القطيبــي ســرد للشــرق األوســط قصته مع 
الحرب عقب فعالية التكريم. وبدأ بالقول: بعد غزو 
ميليشــيات الحوثيين وقوات صالح لعــدن بادرنا 
من تلقاء أنفســنا بحمل سالحنا الشخصي، وذهبنا 
إلى أطراف جبهات لحج وشــاركنا في معارك ضارية 

بأكثر من جبهة.. استشهد مننا من استشهد وجرح 
مــن جــرح وأول إصابة لــي كانت في ســاق قدمي 
اليســرى في جبهة بلة، تعالجت منها في أســابيع، 
ومــن ثم انتقلنا إلى جبهــة النخيلة وجرحت بعدة 
شــظايا هاون في الرجل اليســرى والبطن، ولمن 
نرضخ لهم، صحيح فقدنا جــزًءا من أعضائنا، لكن 

في سبيل أن يلت. 
يتوقف القطيبــي برهة من الوقت ليرد بعدما 
أخذ نفسًا عميًقا: لم نرضخ لإلصابات تلك. انتقلت 
من جبهة النخيلة للمشاركة في تحرير العند. أردنا 
االلتفاف على العدو من جبهــة النخيلة، وتعرضت 
لإلصابــة بطلق نــاري في آخــر يوم مــن الهجوم 
واالشــتباكات العنيفة مــن الميليشــيات، وجاءت 
الطلقة من فوق العيــن اليمنى، وخرجت من فوق 

العين اليسرى، والحمد هلل أتت سليمة، وأشعر اآلن 
بكزاز، ولكن الحمد اهلل وسنواصل المسيري. 

ويتابــع قائاًل: اســتدعينا في شــهر ســبتمبر 
)أيلــول( الماضي مــن قبل عبد الكريــم القطيبي 
لنشارك معه في جبهة كرش، ولبينا النداء وشاركنا 
في الجبهة في منطقة الشــريجة منطقة حدودية 
تربط محافظتي لحج وتعز. وزاد: قبل عيد األضحى 
المبارك أي قــررت قيادة التحالف وقيــادة الجبهة 
وقائد اللواء فضل حســن مباغتــة العدو والهجوم 
عليهــم ودحرهم من الشــريجة فتــم تنفيذ خطة 
الهجــوم على العدو من عدة اتجاهات من الميمنة 
والميســرة، ومن القلب، وتمكنا من السيطرة على 
عــدة مواقــع، هناك أصبــت بلغم أرضــي وضعته 
ميليشــيات الحوثي صالــح وبترت رجلــي اليمني، 

والحمــد هلل على ذلك، فنحن ال نمــن على الوطن، 
ومســتعدون لتقديــم أرواحنا ألجــل وطننا الغالي 

والعزيز علينا جدًا. 
وكانت مؤسســة ألجلــك يا عــدن وبدعم من 
ملتقى أبناء شــعب العرمي يافع قــد أقامت أمس 
الســبت حفل تكريم لعدد من أبطــال جرحى حرب 
مارس )آذار( 2015 التي شنتها ميليشيا الحوثيين 
وقــوات المخلوع صالــح على عــدن، والمحافظات 
اليمنيــة األخــرى. وشــمل التكريم العشــرات من 
الجرحى الذين فقدوا أجزاء من أجســادهم، بحضور 
مســؤولين فــي الســلطة المحلية وقــوات الحزام 
األمنــي والمقاومــة، وممثلي منظمــات المجتمع 

المدني وذوي الجرحى وأهاليهم. 
الجريح اآلخر، فضل علي راجح، في العقد الثالث 
مــن العمــر، كان أحــد المكرمين ضمــن الجرحى 
إثــر مشــاركته فــي التحريــر بجبهــات المقاومة 
فــي محافظة لحج، وفقد أحد ســاقيه جــراء قذيفة 
مدفعية أطلقتها الميليشيات على موقع للمقاومة 

في مصنع اإلسمنت بمنطقة بلة. 
يتحــدث الجريح فضــل راجح وهو يســير على 
عكازين أثنــاء انتهاء فعالية التكريــم قائاًل: أثناء 
غزو الميليشــيات لعدن ولحج كنــت ضمن الكثير 
مــن الشــباب الــذي حملوا ســالحهم الشــخصي، 
وتوجهنا إلى سيلة بلة بلحج لقطع طريق اإلمدادات 
للحوثيين وقوات صالح ناحية عدن، شاركنا في أكثر 
من جبهة قتالية حتى أصبت بقذيفة دبابة، فقدت 
على إثرها ســاقي اليسار في 9 يونيو )حزيران( من 

العام الماضي.

عدن تايم/خاص

النشــطاء  دعا عدد من 
أبنــاء  مــن  والمواطنيــن 
عدن قيادات األمن والحزام 
التدخــل  بســرعة  االمنــي 
إطالق  لظاهــرة  حد  ووضع 
الهواء  في  الناريــة  االعيرة 
ومنــع  عشــوائيه  بصــورة 
هــذه الظاهرة التــي قالوا 
أنها دخيلــة على مدينتهم 

المسالمة.
وطالبوا بفرض عقوبات 
صارمــة على مطلقــي النار 
فــي االعراس والمناســبات 
وبافعالهــم هذه  والذيــن 
أرواح  بازهــاق  يتســببون 
بريئــة فــي صــورة يتجلى 
اســتهتار هؤالء  فيها مدى 

بأرواح المواطنين.
وتأتــي هــذه المطالب 
بعــد تزايــد إعــداد ضحايا 
فــي  الراجــع  الرصــاص 
محافظــة عدن منذ شــيوع 
هــذه الظاهــرة التــي أتت 
المدينــة  علــى  دخيلــة 
المسالمة عقب الخرب وكان 
أخرهــا ضحاياهــا الطفــل 
خالد لغلف الذي أستشــهد 
أمس األحــد برصاص راجع 

في مديرية المنصورة.

المكال / متابعات : 

وزعــت هيئــة الهــالل األحمــر 
اإلماراتي اليوم دفعــات جديدة من 
المساعدات الغذائية والتي شملت 3 
الف و 800 أسرة من االسر المتضررة 
والمعوزة بمنطقــة فوه في مديرية 

المكال محافظة حضرموت . 
وذكرت الهيئة في بيان لها بان 
هذه المســاعدات تســتهدف توزيع 
اكثــر مــن 14 الف ســلة غذائية في 
منطقة فوة وذلك ضمن مشــروعها 
لتوزيع الســالل الغذائية في مختلف 

مديريات محافظة حضرموت. 

وأشــار مشــرف اللجنــة العليــا 
لإلغاثــة بالمــكال رائــد بــن بريك 
بــان فريق الهالل األحمــر اإلماراتي 
سيواصل عملية التوزيع في مختلف 
منطقــة فــوة المتراميــة األطــراف 

وكثيفة السكان. 
ولفت مشــرف مشــاريع الهيئة 
بحضرموت شــوقي التميمي الى ان 
معاناة  ســتخفف  المســاعدات  هذه 
والمحتاجــة.. المتضــررة  االســر 
مؤكدًا أن عمليــة التوزيع جرت وفق 
آليــة عمــل دقيقــة بهــدف إيصال 

المساعدات الغذائية لمستحقيها. 

م�شابو حترير اجلنوب: فقدنا جزًءا من اأع�شائنا للدفاع عن الوطن 

عدن: اأزمة غاز جراء تقطعات قبلية ل�شاحنات النقل ب�شبوة
عدن: دعوات للت�شدي لظاهرة 

اإطالق الأعرية النارية

توزيع م�شاعدات اماراتية لالأ�شر املت�شررة باملكال 
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مدير البنك املركزي عدن:

تقرير

البريطانيــة   – األمريكيــة  الدعــوة  وجــاءت 
بشــأن وقف إطالق النار في اليمــن، عقب محادثات 
دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة البريطانية 
لندن التــي اســتضافت، الخميس الفائــت، اجتماعًا 
للجنة الرباعية، المؤلفة مــن وزراء خارجية الواليات 
المتحدة وبريطانيا والســعودية واإلمارات، لمناقشة 
التطورات فــي اليمن، عقب التطــورات األخيرة التي 

كان أبرزها استهداف سفن قرب باب المندب.

اإعالن الهدنة
أعلــن  الثالثــاء  وأمــس 
المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، عن 
وقف األعمــال القتالية في اليمن 
اعتبارًا من الســاعات األولى ليوم 
الخميــس لمدة 72 ســاعة، وأكد 

أن وقــف األعمــال القتالية يشــمل التــزام األطراف 
بالسماح بحركة المســاعدات اإلنسانية والموظفين 
اإلنســانيين دون عوائق إلى كافة المناطق، وأوضح 
أن وقف األعمال القتالية في اليمن سيســري اعتبارًا 
من الســاعة 23:59 مســاء األربعاء 19 أكتوبر 2016 

بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
ودعا المبعوث الدولــي لليمن إلى إعادة تفعيل 
فورية للجنــة التهدئة والتنســيق وانتقال أعضائها 
إلى ظهران الجنوب بحســب ما تم االتفاق عليه خالل 
مشاورات الكويت، وقال: أدعو كافة األطراف اليمنية 
واإلقليميــة والمجتمــع الدولــي لتشــجيع االحترام 

الكامل لوقف األعمال القتالية حتى يفضي إلى نهاية 
دائمــة للنزاع في اليمــن"، وتابع ولد الشــيخ أحمد: 
"تلقيت تأكيدات من كافة األطراف اليمنية بالتزامها 
بأحكام وشــروط وقــف األعمال القتاليــة المؤرخ 10 

أبريل 2016".

مواقف ال�رشعية واالنقالبيني
بالمقابــل، كشــف وزيــر الخارجية عبــد الملك 
المخالفــي أن الرئيس عبد ربه منصــور هادي وافق 
علــى وقف مشــروط إلطالق النــار في البــالد، وقال 
المخالفي: إن هادي أبدى موافقته على وقف إلطالق 

النار لمدة 72 ســاعة قابلة للتمديــد إذا التزم بذلك 
المتمــردون ممثليــن بقــوات علــي عبــداهلل صالح 
والمسلحين الحوثيين، كما اشترط الرئيس هادي أن 
يلتزم المتمردون الحوثيــون بتفعيل لجنة التهدئة 
وفــك الحصار عــن محافظة تعز، فيما ســاد الصمت 
والغمــوض موقف االنقالبيــون التابعــون لجماعة 
الحوثــي والمخلوع علي عبداهلل صالــح، من الهدنة، 

ولم يعلنوا قبولهم أو رفضهم الهدنة. 
ومن جانبها كانت السعودية التي تقود التحالف 
العربي لدعم القوات الشــرعية في اليمن قد أعلنت 
عبــر وزير خارجيتها عادل الجبيــر، صباح االثنين، أن 

الريــاض تريد وقفًا إلطــالق النار فــي اليمن، لكنه 
شــكك بالتزام الحوثييــن بذلك، كما نقلــت وكالة 
"رويتــرز" عن الجبير قوله: إن الســعودية مســتعدة 
للموافقة على وقف إطالق النــار إن وافق الحوثيون 

أيضًا.
وفي ذات السياق، رحب مجلس الوزراء السعودي 
االثنين، بالبيان المشــترك لالجتماع الرباعي بلندن 
لبحــث الوضــع فــي اليمن والــذي عبر عــن التأييد 
لجهود المبعوث الخاص لألمــم المتحدة إلى اليمن 
وخطة الطريق التي ســيطرحها على الجانبين بشأن 
الخطــوات األمنية والسياســية الالزمة للتوصل لحل 

سياسي للصراع.
وحسب وكالة األنباء السعودية، دعا البيان "كافة 
األطــراف اليمنية للعمل بعزم مــع المبعوث الخاص 
لألمــم المتحدة اســتنادًا إلــى مبــادرة دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، ومخرجــات الحوار 

الوطني، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة".

اإنهاء احلرب
مــن جانبه قــال المحلل السياســي عبداهلل بن 
شــمالن: أعتقد أن الدعوة األمريكيــة – البريطانية 
بخصوص الوقف الفوري إلطــالق النار في اليمن، ما 

هــي إال نوع من األعراف الدبلوماســية والتصريحات 
الىروتوكولية في أزمات الحــروب، فليس هناك نية 
إلغــالق الحرب في اليمن من قِبــل األطراف الدولية 

من خالل وقف جدي إلطالق النار في اليمن.
وأضاف بن شــمالن: لو كانت هنــاك نية لوقف 
الحرب لكان هناك موقف جدي من أمريكا وبريطانيا 
لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمن بخصــوص معرقلي 
التسوية في اليمن، وآخرها القرار ٢٢١٦، ولكن يبدو 
أن الزعماء الدوليين بمــا فيهم أمريكا وبريطانيا ال 
يريدون حاًل قبل العديد من التوافقات حول تقاســم 
المصالح والنفوذ وقبــل التوافق على ماهية خريطة 
المتغيرات السياسية والجغرافية.

األطــراف  أن  إلــى  وأشــار 
الدوليــة ال تريد حســم المعركة 
قبــل توافقهــا، ولذلــك عندمــا 
يشــعرون أن قــوى االنقالب في 
اليمن دخلت فــي مرحلة الضعف، 
يدعون إلــى الهدنــة، والمتتبع ســيرى أن دعوتهم 
الحاليــة لوقف إطــالق النار جــاءت في ظــل انهيار 
جبهة االنقالبيين في صعــدة، كما لفت إلى أن تلك 
األطــراف الدولية ال تريد المعركــة أن تكون معركة 
كســر العظــم لالنقالبييــن، ولذلك فتلــك األطراف 
تعمل علــى تأزيم الحلــول لتســهيل تدخالتها في 
المنطقة عمومًا وليس في اليمن فحســب، بل ورسم 
ســبناريوهات خاصة بالخليج وخاصة السعودية، بعد 
أن بدت السعودية عنصرًا فاعاًل في المنطقة العربية 
واإلسالمية، ولذلك يريدون تحجيم السعودية وعدم 

خروجها عن طوع الغرب وخاصة أمريكا.

عدن تايم/ خاص

أكد الدكتور/ محمــد مصطفى راجمنار مدير عام الرعاية 
الصحيــة األولية مدير غرفة الطــوارئ، رصد و 3 حاالت إصابة 
بالكوليرا و 85 حالة إصابة بإســهال مائي حاد وقيء مشــتبه 

بانه مرض كوليرا، منها 7 حاالت وفاة . 
وقال راجمنار في تصريح خــاص لـ عدن تايم: تم تجهيز 
4 مراكــز الســتقبال حاالت المصابــة وهــي: الجمهورية 20 
ســرير حاليا مخصصة للكبار، ويجري التحضير مركز االسعاف 
الخارجي بســعة 50 ســرير، ومستشــفى الصداقة 50 ســرير 
لالطفال والنســاء، ومركــز التوليد في المعــال وصالح الدين 

العسكري.
وطمأن مديــر عام الرعايــة المواطنين الــى ان الصحة 
بصدد احتــوى المرض، حيث ال يوجد أي اختالط في الشــبكة 
الرئيســية للمياه عقب فحصها بالكامل، ونفحص عينات من 
االبــار الخاصة ومحالت التعبئة، وســيتم اليوم األربعاء توزيع 
200 الف قــرص كلور لتنقية المياه فــي المنازل مقدمة من 

منظمة الصحية العالمية.
واضــاف: تم التنســيق مــع كافــة المكاتــب االخرى في 
المحافظة لتنســيق الجهود، كما تواصلنا مع الجهات المانحة 
ممثلــة بالهالل االحمــر االماراتي الذي وفــر 20 برميل كلور 

لتعقيم االبــار، وكاشــفات مخبرية، وهناك غرفــة العمليات 
تستقبل البالغات:350083.

وناقش اجتماع عقد امس االول في ديوان محافظة عدن 
لمواجهة وباء الكوليرا في المحافظة، برئاســة محافظ اللواء 

عيدروس. 
وفــي االجتمــاع وجــه محافــظ العاصمة مــدراء عموم 
المديريات ومدراء المياه والبيئــة وصندوق النظافة بالقيام 
بالنزول الفوري الى المناطق التي ســجلت فيها حاالت ظهور 
الوبــاء، كما وجــه المحافظ بتوفير التغطيــة المالية الالزمة 

لمواجهة هذا الوباء.

عدن تايم/ خاص

نظــم ناشــطون مجتمعيــون أمس، 
أمــام مبنــى إدارة المحافظــة بمديريــة 
المعال وقفة للمطالبة بمنع إطالق األعيرة 

النارية عشوائيا .
من  بالوقفــة  المشــاركون  وطالــب 

قيادة المحافظة واألجهــزة األمنية اتخاذ 
قــرارات حازمــة تعاقــب مطلقــي النــار 
الخاصة،  الزفــاف والمناســبات  بحفــالت 
مؤكدين استمرار الوقفات لحث القائمين 
المحلية بالمحافظة بسرعة  على السلطة 
التحــرك، واصــدار قرار لمنع إطــالق النار 

عشوائيا في الهواء.

مفاجاأة الدعوة االأمريكية  - الربيطانية لوقف اإطالق النار يف اليمن

عدن تايم / تقرير خاص

فاجاأت كل من الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا امل�ســهد اليمني، من خالل دعوة وزيرا خارجيتهما جون كريي وبوري�ــس جون�سون، اإىل وقف فوري وغري م�سروط 
الإطالق النار وباأ�ســرع ما ميكن يف اليمن يتم بعدها التوجه لطاولة املفاو�سات، وذلك بالتزامن مع اإحراز القوات ال�ســرعية التي ت�سم قوات اجلي�ــس واملقاومة ووحدات 

جنوبية تقدمًا جديدًا يف املحور ال�سرقي ملديرية كتاف مبحافظة �سعدة، معقل املتمردين احلوثيني.

 الهدنة.. اإعالن اأممي والرئي�ص هادي ي�شرتط والنقالبيون �شامتون

7 وفيات و85 حالة ا�شتباه بالكولريا و�شبكة املياه �شليمة
وقفة احتجاجية اأمام حمافظة عدن تطالب 
بتحرك حازم جتاه مطلقي النار الع�شوائي

حملل سياسي: جدية الغرب بإنهاء احلرب مقرتنة بتنفيذ القرار 2216

مدير الرعاية ال�سحية بعدن لـ عدن تامي:
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�ــس بدايــة دكتــور.. مــا هــي الر�ســالة التــي 
او�سلتها امللي�سيات من خالل تهديد باب املندب؟

نحــن نعــرف أهميــة بــاب المندب 
االستراتيجية ، وأن ما يحاول أن يعمله 
الحوثيــون ال يعدوا زوبعة ســرعان ما 
تنجلــي ، فالدول الكبــرى تعرف أهمية 
باب المنــدب ولن يتمكــن الحوثيون 
أو مــن يحــاول أن يدعمه بــأن تكون 
لهم موطن قدم فــي التأثير على هذا 

الموقع االستراتيجي .

�ــس هــل �ســيوؤثر تاأخــر ح�ســم احلــرب علــى 
العالقات ال�سعودية االأمريكية؟

الســعودية  للعالقــات  بالنســبة 
األمريكيــة فهــي عالقات منــذ عقود 

تشــوبها   ، قويــة  طويلــة 
أحيان  فــي  الفتــور  بعــض 
ولكن ســرعان مــا تعود إلى 
طبيعتها ، فالمملكة العربية 
السعودية دولة لها مكانتها 
المســتوى  على  االقتصادية 

العالمــي ، وهي دولــة تقود 
التحالف العربي واإلسالمي.

بيد  ليــس  الحرب  وحســم 
التحالف فقط ، بل بيد أبطال 
اليمــن من الجيــش اليمني 
، بيد رجــال القبائــل الذين 
يستطيعون أن ينهوا تواجد 
الحوثيــون في صنعاء وكافة 
 ، بهــا  المحيطــة  المناطــق 
وما نشــاهده مــن تخبطات 
من  والحوثيين  صالــح  علي 
ســواء  بالصواريــخ  ضــرب 
الســعودية  الحــدود  علــى 
أو  األمريكيــة  المدمــرة  أو 
الســفينة اإلماراتية أو لمقر 

العــزاء فيــدل داللة أكيــدة بأنهم في 
الرقــم األخيــر، وأن النصر واســتعادة 
الشــرعية علــى كل األراضــي اليمنية 
هي التي ســتحقق ، وسيتمكن الشعب 
اليمني من إعادة بناء وحدتهم ، وأعمار 

بالدهم .
العربيــة  اململكــة  دور  نعــرف  نحــن  �ــس/ 
ال�ســعودية يف اجلنوب ، وباالأ�سح دور التحالف 
العربــي ، ومــا قدمــه لنــا من خــري و�ســالم ، وما 
كاإعالميــني يف دول اخلليــج  انتــم   ، يقــدم  زال 
العربي هل ميكن ان تخربين ما هو دوركم جتاه 
اخوانكــم باليمــن ، وبالــذات مــا تعر�ــس له من 

دمار �سامل نتيجة هذا االحتالل ؟
نحن في الخليج العربي نؤكد إلخواننا 
فــي اليمن باننا خلــف قيادتنا ، ونعلم 

كيــف هو موقف الخليــج العربي عندما 
بــادر بنصرة اخواننا فــي اليمن عندما 
طلب منهــم رئيــس اليمن الشــرعي 
عبدربه منصور هادي تقديم المساعدة 
ضد االنقالبيين من عفاش والحوثيين 
، فاليمن هو جزء من الخليج ، ونحن في 
السعودية يجمعنا مع اخواننا في اليمن 
الدين والجوار، فجنودنا يبذلون جهودا 
كبيرا مع المقاومة الشــعبية الستعادة 
حكم اليمــن من االنقالبييــن ، ونحن 
كإعالمييــن نبــذل جهــودا كبيرة من 
اجل كشــف حقيقة هــؤالء االنقالبيين 
من انصار الطالح والمرتزقة الحوثيين 
، ويجــب علــى اخواننــا اليمنيين من 
االعالمييــن بذل جهــود مضاعفة من 
اجل كشف الحقيقة وازاحة اللبس الذي 

يحاول اعالم الطالح والحوثيين تزويره 
لــدى عامة الشــعب اليمنــي من خالل 

قنواتهم المسيرة من الخارج .

�ــس/ هل ترى امكانية يف حل �سيا�ســي لالزمة 
باليمن ؟

طالــح  علــي  بــان  يعــرف  الجميــع 
والحوثييــن ال يمكــن الوثــوق بهم ، 
فهم ال يريدون الحل الســلمي ، ونعلم 
بشــتى  المفاوضــات  عطلــوا  بانهــم 
الســبل ، فدائما ما نجدهــم يبتعدون 
عن المشــاورات والجهود التي تبذلها 
منظمة االمم المتحــدة ، فهم ال توجد 
لهم اهداف او اســتراتيجيات واضحة ، 
بل هــم ينفذون اجنــدة خارجية ، ولذا 

الحــل األفضل هو دحرهم وكشــف كل 
االعيبهم ومحاسبتهم على كل الجرائم 
التــي اقترفوها بحق الشــعب اليمني ، 

وكل دول الجوار التي تضرروا منهم .

�ــس/ برايك مــا االإ�ســرتاتيجية التــي يتبعها 
التحالف بحربها علي �سالح ؟

التحالــف العربــي لم يأتــي ألهداف 
خاصة به ، بل جاء نتيجة اســتنجاد من 
حكومة شــرعية ضد مرتزقة تحاول ان 
تســلب اليمن ، وتسلمه على طبق من 
ذهــب لدولة أخــرى ، التحالــف العربي 
اليمنيــة وللقوات  للشــرعية  مســاعد 
االنتصــارات  التــي حققــت  الشــعبية 
الكبيرة علــى االرض بمســاندة جوية 
من التحالف ، انطلقت مرحلة اســتعادة 

الشرعية من عدن ، وستستمر بإذن اهلل 
لتشمل كل اليمن ، حيث هي االن على 
ابواب صنعاء ، وســيعيش اليمن باذن 

اهلل كما عرفناه في حب وسالم .

العفا�ســي اىل  التمــرد احلوثــي  �ــس/ و�ســل 
الكثــري  ا�ست�ســهد  وقــد   ، ال�ســعودية  احلــدود 
مــن االبطــال نتيجــة اال�ســتباكات احلدوديــة 
، كيــف يتعامــل  ، ويف عمليــة اعــادة االعمــار 
ال�ســعوديون وانــت واحد منهم مع هــذا الو�سع ، 
وخا�ســة اىل الغــزاة الذين جتــروؤوا على ار�س 

بالد احلرمني ال�سريفني ؟

الســعودية  العربية  المملكة  قيــادة 
تتحلــى بالصبر ، ونحن كما قال صاحب 
الســمو الملكي ســعود الفيصل وزير 

الخارجيــة " رحمــه اهلل " : " لســنا دعاة 
حــرب ، ولكن اذا قرعــت طبولها فنحن 
جاهــزون لهــا " ، فالمملكــة العربيــة 
الســعودية لهــا الحــق ان تدافــع عن 
حدودها ضد كل من تســول له نفســه 
االقتــراب من حدودنــا ، اما بالنســبة 
الستشــهاد ابطالنا ، فهذا شــرف لكل 
جندي من ابناء المملكة ، ان يستشهد 
وهــو يدافع عن عــزة وكرامــة بالدة ، 
ونحمد اهلل عز وعجل ان نشاهد الحفاوة 
والتكريــم الــذي يجــده الشــهيد من 
جنودنــا االبطال ، حتــى ان اهاليهم ال 
يبكون على شــهدائهم بل هم فرحين 
بهــم ، وبمــا صنعوه من انجــاز يفاخر 
به ابناؤهم وآبائهــم وكافة اقاربهم ، 
بعكس الصور التي نشــاهدها للقتلى 

من عناصــر الحوثيين التي تنهشــها 
الكالب ، وأخرى يتم تجميعا في ســيارة 
نقل ويتــم رميهــم في حفــرة واحدة 
لجميــع المتوفيــن ، بــدون ان يعرف 
عنهــم أهاليهم شــيء ، فأيــن كرامة 
الميــت ، واين االهتمــام باألفراد ، وال 
نســتغرب ذلك من هــذه الجماعة التي 
مارســت اإلرهاب مع كافة ابناء الشعب 
اليمنــي ، ولكــن بــإذن اهلل ستنقشــع 
الظلمة ، وســيعم النور على كافة ارجاء 

اليمن السعيد .

�ــس / كنت يف عدن قبل 7 �ســنوات تقريبا ، يا 
ترى ما هو �سبب هذه الزيارة؟

انا محب لليمن، أزورها كســائح أكثر 

من مرة، وتطربني االماكن الســاحلية 
كالحديــدة وعــدن ، رغم تميــز صنعاء 
وتعز بأجوائها ، اال انها لم تستهويني 
كعــدن ، فكنت قبــل 2010 قد حضرت 
لعدن اكثــر من اربع زيارات تســتغرب 
مــن 5 أيام إلى 10 أيام ، حيث كان احد 
أقاربي يعمل في القنصلية بعدن، وانا 
من المحبين لعدن بشكل خاص عندما 

اقدم لليمن .
اما بخصوص زيارتــي في عام 2010 
م ، فكانــت لتغطيــة فعاليــات خليجي 
20، والتي اقيمــت فعالياتها في عدن 
وأبين، والتي كانت مــن أفضل دورات 
الخليــج تنظيمــا وحضــورا جماهيريا، 
فكنت اســتمتع بشــطآنها ، ومينائها ، 
ومنارتها ، حيث اقضــي اوقاتي متنقال 
التواهــي ودار ســعد  بيــن 
والمنصورة  عثمان  والشــيخ 
وخــور مكســر ، كانــت عدن 
والنظــام  للحضــارة  رمــز 
والتميز ، كانت تســتهويني 
لحد العشــق ، فكانت االيام 
تمضي ســريعة عندمــا اكون 
بحضرة ســيدة مدن الخليج 

) عدن ( .
 

�ــس/ طبعــا مل تزر عــدن بعدها 
عمــل  منــك  طلبــت  ولــو  نهائيــا، 
مقارنــه عــن عــدن اثنــاء زيارتك 
لهــا، وعدن االن ، وذلــك من خالل 
تخيلكم ، وما �ساهدمتوه من خالل 
�سا�سات التلفاز عن الدمار احلا�سل 
لها خالل الغزو احلوثي العفا�سي ، 

هل ت�ستطيع و�سف هذه املقارنة ؟
بالنســبة للمقارنــة بيــن 
مــا شــاهدناه عبــر التلفــاز 
وبين اخر زيــارة لعدن ، فان 
العيــن تدمع على مشــاهد 
الدمار الذي تعرض لــه المكان ، وقتل 
وحشي لإلنســان بهدف االبادة ، وكان 
الحــزن كبير عندما نعرف بان من فعل 
ذلــك هو اخ او ابن عم او ينتمي لنفس 
الجنســية ، فهل كان افراد ) علي طالح 
( او ميليشــيات الحوثي سيجنون شيئا 
من هذا الدمار ، حتى لو اســتولوا على 
عدن ، وضحوا بكافــة افرادها من اجل 
خدمــة اجنــدة خارجية ، فهل ســيغفر 
لهم الشــعب ذلك ، ســينتصر الشعب 
ولو قاموا بتكبيلهم عشــرات السنين ، 
فأبناء اليمن لن يســكتوا على الضيم ، 
والجــور ، والذل الــذي تعرضوا له ، من 

ميليشيات مرتزقة.

حو�ر
االإعالمي ال�سعودي د.ابراهيم خواجي يف حوار خا�س مع عدن تامي:

احلوثيون ينفذون اأجندة خارجية ول 
ميكن الوثوق باأي ت�شوية �شيا�شي معهم

اأكد االإعالمي ال�ســعودي د. علي ابراهيم خواجي ان ما تقوم به جماعة الرئي�ــس املخلوع عفا�ــس او امليلي�ســيات احلوثية من ا�ستهداف االرا�سي ال�ســعودية بال�سواريخ البالي�ستية او ا�ستهداف املدمرة االأمريكية ) 
ما�سون ( التي كانت تتواجد يف املياة الدولية قبالة �سواحل اليمن ، او االعتداء على �سفينة ) �سويفت ( املدنية التابعة لدولة االمارات العربية املتحدة، توؤكد ان الغدر واخليانة هما �سنوان لعلي �سالح واحلوثيني.
واأ�ســاف خواجــي احلائــز علــى جائزة االأمري حممد بن نا�سر للتميز االإعالمي يف حوار خا�س مع عدن تامي: احلوثيون ينفذون اجندة خارجية ، ولذا احلل االأف�سل هو دحرهم وك�ســف كل االعيبهم وحما�ســبتهم 

على كل اجلرائم التي اقرتفوها.
حاورته/ كروان الشرجبي

 احلل يكمن يف دحر املليشيات وحماسبتهم على كل اجلرائم اليت اقرتفوها

حسم احلرب ليس بيد التحالف فقط..ودور اجليش اليمين ورجال القبائل حموري
لن يكون للمليشيات ومن يدعمها أي تأثري على باب املندب االسرتاتيجي

العالقات السعودية- االمريكية قوية وتعود إىل طبيعتها بعد كل فتور

اليمن جزء من اخلليج وشعوبنا تقف خلف قياداتها العادة الشرعية
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تقرير 

ال�سداقــة  م�ست�ســفى  يعــد   
التعليمي بعدن م�ست�ســفى مركزي 
حمافظــات  عــدة  منــه  ت�ســتفيد 
اخــرى منها حمافظــة حلج وابني 
وال�سالــع، واإغالق ق�ســم ح�سا�ــس 
كق�ســم الن�ســاء والتوليــد يف ظــل 
االو�ســاع املع�ســية ال�سعبــه التــي 
يعي�ســها املواطــن الب�ســيط ينــذر 
بكارثــة خا�ســة واأنــه امل�ست�ســفى 
احلكومــي الوحيد الذي ي�ســتقبل 
حاالت الن�ســاء والتوليد اخلطرة 
مــن  املحولــه  و  خطــره  والغــري 
امل�ست�سفيات احلكومية و اخلا�سة 

واملجمعات ال�سحية .

تقرير/ مريم بارحمه

ولجأ أطباء قســم النســاء والوالدة بمستشفى 
الصداقــة العــام بالعاصمة عدن فــي حالة اضراب 
جزئــي بــدأوه فــي 18 ســبتمبر 2016م بتعليــق 
الشــارات الحمــراء ومازالــوا مســتمرين باالضراب 
وايقــاف العمل بالحــاالت الباردة) قســم العيادات 
الخارجيــه وقســم الجهــاز ( ولكــن العمــل مازال 
مســتمرا بقســم الطوارئ التوليدية، و لوح االطباء 
في أحاديث لهم بالتصعيد واســتمرار اإلضراب في 
حالــة عدم االســتجابة لمطالبهــم و الحصول على 
مســتحقاتهم التي هي منذ بداية االنتقال للقسم 

الجديد وفتحه في شهر يناير 2016م.
 

او�ضاع متدهورة
وارتفعــت اصوات االطبــاء للمطالبــة بإصالح 
أوضــاع المستشــفى المتدهورة وتوفيــر المعدات 
واالدوات الطبيــة والنظافــة والتعقيــم والغــذاء 
والماء وكل االحتياجــات الضرورية للقيام بعملهم 
االنســاني، مهدديــن فــي حالــة عدم االســتجابة 
لمطالبهــم وصــرف اســتحقاقاتهم ســيتم ايقاف 
العمل في الحاالت الباردة األســبوع القادم ) حاالت 
التمديــد غيــر الطارئــة ( ، وسيســتمر التصعيد - 
بحســب احاديث االطباء- إلى أن يتم توقيف العمل 
كامال بالقســم مع الحاالت الطارئه في شهر أكتوبر 

2016م .
وأوضحــوا أن معاناتهم ليســت وليــدة اليوم 
بل هي تراكم لإلهمال المتعمد تجاه المستشــفى 

وطاقمه لعشرات السنوات .

مطالبات ولكن 
وطالبوا محافظ عدن ومدير عام مكتب الصحة 
والســكان بعدن ورئيــس الجامعة ووزيــر الصحة 
والســكان إعطــاء توجيهاتهــم الكريمــة لصــرف 
مســتحقاتهم وإعطاء مستشــفى الصداقة الصرح 

الطبي الكبير إهتمام ورعاية خاصة.
.وناشدوا المنظمات الدولية والمحلية والطبيه 
و االنســانية بمد يد العون والمســاعدة النتشــال 
وضــع المستشــفى المتردي وانقاذ حيــاة المرضى 

ومساندة االطباء .

وعود فقط
وبحسب الدكتورة / كفايه محمد علي اخصائيه 
نســاء ووالدة، نطالب بتحســين االوضاع المتردية 
التي يعيشــها قســم النســاء والتوليد وللمطالبة 
بمســتحقاتنا، حيــث رفعنــا رســالة باســتحقاقات 
طبيبات قســم النساء والتوليد وتحصلنا على وعود 

فقط.
و أضافــت د. كفايــة : مطلبنا االمــن و تعريف 
للحراســات المناوبه بوضع بطاقــة تعريفيه لرجال 
االمن المناوبين في قســمنا وعدم تدخلهم بعمل 
الطبيبات وكذا تفعيل دور ضبــاط النوبات، وايضا 
منــح عالوة النوبة والغذاء فمنــذ فترة طويلة تأخر 
اســتالمنا عالوة النوبــه لعدة اشــهر طويلة ومن 
حقوقنــا ان نســتلمها نهايــة كل شــهر كما من 
حقوقنا زيادة عالوة النوبة بمايتناســب مع طبيعة 
عملنــا والمجهود المبــذول بالنوبــات وااليرادات 

الداخله للقسم .

نق�ص الكادر
وطالبت د. كفاية بإعتماد نســب من العمليات 

وجهــاز  والبــاردة  الطارئــة  والكبــرى  الصغــرى 
االلتراســاوند ) الجهاز التلفزيوني ( والمختبر أسوة 
بزمالئهم في كل المستشــفيات و االقسام االخرى 
ونطالب بنســبة %40 للجراح و %10 لالستشــاري و 

%25 من جهاز السونار .
واســتطردت قائلة : نحن كطبيبات بشــر .. لنا 
طاقــة معينة للعمل ونعاني من نقص شــديد في 
عدد االختصاصيــات المناوبات ممايضطرنا لحضور 
النوبــات كل خمــس أيــام تاركين ُأســرنا وبيوتنا 
وأطفالنا وهذا مرهق لنا جدا و ماذا يمكن ان يقدم 
الطبيب وهو مرهق من ضغط العمل بالمستشفى 
ولذلــك كثــرت الوفيــات بالمستشــفى واالخطــاء 
الطبية فالبد من راحة لطبيب ليعمل بشكل صحيح 
فالطاقم الطبي غير كافي وكذلك المعدات الطبية.

اإهمال و�ضغط
د / حنان أنور -اخصائية نســاء وتوليد تحدثت 
قائلــة : يوجد ضغــط علينا بالعمــل كبير جدا في 
قســم النســاء والتوليد يصــل إلى درجــة ان غرفة 
العمليــات ندخلهــا بــدون تعقيم كامــل لالدوات 
الطبيــة والمعدات و حتــى غرفــة العمليات بدون 
تعقيم ؟ ووصلــت لدينا حاالت العمليات القيصرية 

إلى 14 حالة خالل 24 ساعة .
واضافت: فالمستشفى يعمل بأخصائين النساء 
والتوليد القدامى والدارسين دراسات عليا وال يوجد 
أطباء عموم بالقســم نهائيا وعندما يخرج الدارس 
اجــازة امتحان تزيد معاناة القســم، ومضت قائله: 
احيانا نولد النساء على االرض بسبب نقص السعة 
الســريرية ومايزيد معاناتنا انعدام الماء بالقســم 
واحيانــا االوكســجين .. تخيلوا باهلل قســم نســاء 
وتوليــد بدون ماء نخرج من غرفة العمليات والنجد 
حتى ماء لغسل ايدينا اوحتى كاس ماء بارد لشربه ؟

 
�ضعة حمدودة

اما د / أحالم محمد أحمد اخصائية نساء ووالدة 
تقول : معاناتنا متراكمة منذ عدة سنوات وقد قمنا 
باضراب عام 2014م و وضع المجتمع يعكس نفسه 

علينا .
بزميــالت  تزويدنــا  اليتــم  لمــاذا  وتســاءلت 
اخصائيــات نســاء وتوليد من المجمعــات الصحية 
والطــوارئ التوليديــة والمستشــفيات االخرى ولو 
بحضورهم لتغطية نوبة واحدة في الشهر لتخفيف 
علينــا ، مــع العلم ان معظمهن كــن موظفات في 
مستشــفانا ولديهــن الخبرة الكافيــة وتم نقلهن 
في فترة ســابقة وحاليا يغطون في المستوصفات 
بمشــاركة  .وطالبــت  الخاصــة  والمستشــفيات 
الطبيبات الموظفات في جامعه عدن ) كلية الطب ( 
معهن في نوبات الصداقة كما كان معمول سابقا .
واضافت : ال توجد ســعة ســريرية كافيه ثالث 
نســاء في حالة والدة على ســرير واحد . واالخريات 
باالرض . والنظافة والماء في المستشــفى ونعاني 

من نقص أطباء التخدير.
ختاما.. هذه المعانــاة نرفعها كما هي لجهات 
االختصاص لتحســين اوضاع المستشــفى وتوفير 
كافــة المســتلزمات الطبيــة وصرف اســتحقاقات 
االطبــاء والموظفيــن بما يخــدم وطننــا الجنوب 
والمواطنيــن وتحســين اداء المؤسســات الطبية 
خاصة وان مستشفى الصداقة التعليمي مستشفى 

مركزي .

طبيبات يف م�ست�سفى ال�سداقة بعدن لـ) عدن تايـم ( :

ق�سم الن�ساء والتوليد مهدد باالغالق



8
    االربعاء/ 19  اكتوبر  2016م  - املوافق    18  حمرم    1437 هـ

حمافظات

عا�سمــة  املــكال  ت�ســهد 
ح�سرمــوت  حمافظــة 
املدينة ال�ساحلية الهادئه 
الواقعة اإىل جنوب �ســرق 
اإ�ســالح  عمليــات  البــالد 
للحيــاة  وا�ســعة  وتطبيــع 
مت  اأن  بعــد  فيهــا  العامــة 
�ســيطرة  مــن  حتريرهــا 
القاعدة  عنا�ســر تنظيــم 
نهايــة اإبريــل املا�سي على 
يد قوات اجلي�س الوطني، 
بدعــم واإ�ســناد مــن قوات 
علــى  العربــي  التحالــف 
االإمــارات  دولــة  راأ�ســها 

العربية املتحدة. 

مظاهر االســتقرار ومالمح الجمال الطبيعي الذي 
تكتســي به المدينة جعلت منها إنموذجًا يميزها عن 
ســائر المناطق األخرى، لما تحظى به من استقرار في 
شــتى المجاالت الحياتيــه وبروز تحســن ملحوظ في 
كافة الخدمات األساســية، أهمها استتاب األمن وتوفر 
الكهربــاء والميــاه والمشــتقات النفطيــة واألماكن 
الســياحية الجذابة، األمــر الذي قد تفتقــر له معظم 

المحافظات والمناطق المحررة. 

جهود ال�ضلطات : 
الســلطات المحلية والقيادة العسكرية بمحافظة 
حضرمــوت أولــت اهتمامًا كبيــرًا لتحســين األوضاع 
الخدمية واألمنية بالمدينة وهو ما أســهم في تعزيز 
البنية التحتية وإنجاح مســيرة تطبيــع الحياة العامة 

بكافة مناطق ساحل حضرموت. 
حيــث عملت الســلطات خــالل الفتــرة الماضية 
والراهنة على تقديم العديد من الخدمات األساســية 
كتوفير المولدات الكهربائية، وتحسين شبكات المياه، 
وتنفيذ حمالت النظافة، وترتيب المنتزهات والحدائق 
العامة، وإصــالح اإلنارة في الشــوارع الداخلية، لتبدو 
المدينة أكثر استقرارًا لساكنيها وأكثر جذبًا لزائريها. 

الزيارة احلكومية :
مالمــح االســتقرار التي تعيشــها المدينة دفعت 
بالحكومــة اليمنية مؤخــرا إلى زيارتهــا وعقد جملة 

من االجتماعات الرســمية، ودعم الكثير من المشاريع 
الخدميــة فيهــا منها تشــغيل مطار الريــان الدولي 
والعمــل على توســعة ميناء المكال وتشــغيل حقول 
النفــط وانشــاء محطــة كهربائيــة بمناطــق وادي 

حضرموت وغيرها من المشاريع.
رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر أكد في 
تصريــح له أن حضرموت تتعافى بصورة ســريعة من 
آفــة اإلرهاب، وأن فترة ســيطرة القاعدة وداعش على 
المحافظة تغدو شــيئًا فشــيئًا مــن الماضي الذي لن 

يعود.
وأشــاد رئيس مجلس الوزراء بيقظة أهالي المكال 
وتعاونهم مع السلطات الرسمية المدنية والعسكرية 
في تثبيت األمن وعودة الحياة إلى طبيعتها.. مشــيدًا 
علــى وجه الخصوص عــن اعتزازه بدور قــوات النخبة 
التي تتحمل العبء األكبر فــي مواجهة فلول اإلرهاب 
وعناصــره التــي الزالــت تتربــص بأمــن المواطنين 

وسكينتهم.

دعم حكومي :
خالل الزيارة الحكومية اكد رئيس الوزراء الدكتور 
احمد عبيد بن دغر ،بأن العمل جاري على قدم وســاق 
مع األشــقاء في دولة االمارات العربية المتحدة إلعادة 
فتــح مطار الريان بمدينة المــكال محافظة حضرموت 
لما يمثله مــن أهمية حيوية..مشــيرًا الى ان المطار 
والميناء يعتبران واجهة المحافظة للخارج، و بدونهما 

ال يستطيع التجار ورجال األعمال والمستثمرين مزاولة 
أعمالهم التجارية.

كمــا أعلنت الحكومة خالل لقاءاتها عن تخصيص 
ثالثيــن مليون دوالر إلعادة تشــغيل حقــول النفط، 
وتخصيــص خمســة وعشــرين مليون دوالر النشــاء 

محطة توليد الكهرباء.
وفي ذات السياق أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة 
قد اتخذت كافة اإلجراءات المالية واإلدارية لتســهيل 
تنفيذ المشــروعات وتحويل األموال وأولها اســتعادة 
العمل واإلنتاجية التي تراجعت أثناء ســيطرة القاعدة 

على ساحل حضرموت في حقول اإلنتاج النفطي.
وأضاف بن دغــر أن الحكومة قد وجهت بســرعة 
تنفيذ مشروع الطريق الشرقي طريق المعدي ألهميته 
في تســهيل حركة المواطنين والســلع بين الساحل 
والــوادي، ومشــروع صيانة وســفلتة شــوارع المكال 
ومشــروع بناء محطة كهربائية غازيــة بطاقة إنتاجية 
تصل إلى واحد وثالثين ميجا واط قابلة للتوسع لوادي 
حضرموت ومشــروع صيانة طريق حجر..وترميم مبنى 
المحاكم والنيابات العامة.. وأخيرًا تحريك اســتخدام 

القرض السعودي لتطوير ميناء المكال.

فرق �ضا�ضع :  
ويؤكد ســكان مدينة المكال ان فرق شاســع بين 
الحياة التي كانت تعيشــها المدينة في ظِل ســيطرة 
تنظيــم القاعــدة.. وبين الحياةِ بعــد تحريرها، حيث 

للزائريــن  مقصــدًا  ومنتزهاتهــا  شــواطئها  باتــت 
القادمين مــن مختلف المناطق والباحثين عن أماكن 

هادئة مستقرة يقضون فيها أوقاتهم اليومية. 
المواطــن حســن محمد قــال ل"عــدن تايم" أن 
مدينــة المــكال كانــت تعيش فــي أحــداث تغمرها 
اإلحبــاط والتشــاؤم إبان ســيطرة تنظيــم القاعدة، 
مضيفــًا “أما اليوم تعيش المدينــة أجواًء من الفرحة 
والبهجــة واالســتقرار بعــد تحريرها مــن قبل قوات 
الجيش الوطني بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف 
العربي”، الفتًا إلى الــدور الكبير والمهم الذي تقدمه 
دولــة اإلمارات العربية المتحــدة بدعم المحافظة في 
العديد من الجوانب وتســهيل الكثير من االحتياجات 
األساســية ودعــم البنيــة التحتيــة األمر الــذي جعل 

المدينة تبدو بصورة مستقرة في شتى جوانبها.

ا�ضتقرار االأو�ضاع يجذب الزوار: 
اســتقرار األوضــاع األمنيــة وتحســنُ الخدمات 
األساســية جــاء كنتيجةٍ طبيعيــة جذبت الــزوار إلى 
المدينــة وأضفت لها ســمةٍ تميزها عــن غيرها، في 
الوقت الذي تشــهدُ فيــه أغلبُ المناطــق المجاورة 
أوضاعًا مزعزعًة غير مســتقرة نتيجــة األزمة التي تمر 

بها البالد. 
الزائر محمــد باجبير أكد في حديث ل"عدن تايم" 
أن االســتقرار األمني والخدمي الذي تشــهده مدينة 
المكال دفع الزوار إلى زيارتها بشــكل مســتمر لقضاء 
اإلجــازات والعطل الرســمية واالســتمتاع بأجوائها 
الجميلة لما تحظى به من تحسن في كافة الخدمات. 
وشكر باجبير السلطات المحلية بحضرموت على 
الجهــود التي تقدمها في هذا الصدد، آمال أن تبقى 
المدينــة بشــكل دائم على هذا النحــو الذي وصفه 

بالجذاب والمحفز لالستقرار فيها. 
الفرائحيــة  المناســبات  تغيــب  ال  ختامــا.. 
والمهرجانــات الشــعبية واألعــراس عــن شــوارع 
المدينة؛ فهذه المظاهر تُســهم بشــكل كبير في 
إنعاش النشــاط الســياحي وتدوير عجلــة االقتصاد 
المحلــي، لتكــون المكال كمــا يصــف مراقبون قد 
جســدت توجه الحكومة وقــوات التحالف العربي في 
تطبيــع الحياة العامــة داخل المحافظــات المحررة 

وإعادة األمل فيها.  

البنك املركزي وف�ساد الكهرباء..

جهود احلكومة واالمارات اعادا االأمل واال�ستقرار للمدينة

�ضوارع املكال ت�ضج باحلياة جمددا

تقرير/ عبدالرحمن بن عطية
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بداية .. كيف تقراأ امل�سهدالعام الراهن؟

بشــكل عام مــا نشــهده اليــوم هو 
اســتمرار لعقــود مــن الصــراع والحروب 
والفشــل .. كان االنقالب في ســبتمبر من 
2015م، والذي اســتدعى  العام الماضــي 
التدخل العسكري العربي المباشر، وإعالن 
وشــن الحــرب العدوانيــة الثانيــة علــى 
الجنــوب، كانت آخــر ما حفل به المشــهد 

العام.
من مالمح اللحظة الراهنة الدخول في 
حالة استعصاء وتعقيد على صعيد الصراع 
القائم والحرب الدائرة، فال يوجد في األفق 
ال حســم عســكري بات وناجز، وال تســويه 

سياسية شاملة ومستدامة .
 

- هل يعني هذا ا�ستمرار احلرب؟
البديل هو اســتمرار الحرب والصراع، 
والــذي ال يعني توقف الجهود والمحاوالت، 

وحلــول جزئيــة وموضعيــة وهدن 
بالجوانــب  واهتمــام  ومبــادرات 
اإلنسانية، لألســف لم تنضج شروط 
شــاملة  تســوية  تحقــق  وعوامــل 
وعوامــل  فمقومــات  ومســتدامة، 
الصراع والحــرب، أكثر مــن عوامل 
ومتطلبــات الحل والســالم، كما ان 
قضايــا البالد ومشــاكلها وازماتها 
ال تختصــر فــي معادلــة االنقالب-
الشــرعية، التي تعــد بذاتها نتيجة 

لما هو أعمق في الواقع.
ويبدو إن كل األطراف تتجه نحو 
خيارًا ثالثــًا، وهو التأقلم مع الوضع 
القائــم، أي علــى ما اســتقرت عليه 

الحرب، والذي له أســاس قوي في التاريخ، 
ويشــمل القضيــة التــي اعتبرهــا مؤتمر 
الحوار أساســًا ومفتاحًا لحــل كل القضايا 
واألزمــات األخــرى، أي البناء علــى كيانين 

سياسيين في كل من الشمال والجنوب.
 

خياراتــه  هــي  ومــا  اجلنــوب؟  و�ســع  ايــن   -
الراهنة؟

بالنســبة للجنوب ووضعه في اللحظة 
الراهنة التي تتســم بالتعقيــد والتداخل، 
والتمايــز ، ويمكــن القول عنــه أواًل الزال 
يشكل عنصرًا أساسيًا في المشهد الراهن 
فــي الحرب والصــراع وفي تقريــر طبيعة 
المســتقبل، الزال طرفــا في الحرب ســواء 
بكونــه هدفًا لقــوى االنقــالب والحرب، او 
بكونه شريكًا أساسيًا في التحالف اآلخر مع 

الشرعية والتحالف العربي.
ثانيــًا: على الرغم من إن الجنوب كان 
الهدف التالي للقوى االنقالبية - أي ما بعد 
االنقالب – التي لم تتأخر في إعالن وشــن 
الحرب عليه، وإلى ذلك اســتهدف من قوى 
شمالية أخرى التي سعت لجعله ايضًا هدفًا 
ثانيــًا لعاصفة الحزم، تحت مزاعم )الحراك 
اإليرانــي المســلح(، وخاب مســعاها أمام 

الحقائق التي كانت صادمة لها.

بالرغم من كل ذلك فقد خرج الجنوب 
مــن تلــك المرحلة مــن الحــرب منتصرًا، 
موحــدًا أكثــر قــوة مــن ذي قبــل. ومن 
الطبيعــي القــول إن ذلــك مــا كان له أن 
يتحقق لوال وحدة وتعاضد شــعب الجنوب 
وصموده بوجه العدوان، وبسالة المقاومة 
الجنوبية الباســلة، والتضحيات الجســيمة 
التــي قدمتها، ولوال التوافق مع الشــرعية 
والدعم الســخي الذي قدمته دول التحالف 

العربي وفي مقدمتها المملكة واإلمارات.
لقــد شــهدت مرحلة ما بعــد التحرير 
حالــة مــن االرتبــاك، واختــالف اآلراء إزاء 
الخطــوات التاليــة واألولويــات خاصة في 
ظل غيــاب الرؤيــة التفصيليــة الموحدة، 
والمركــز القيــادي الذي يقود ويســيطر، 
ونشــوء فراغ سياسي وأمني وإداري، وبروز 
خطر الجماعــات اإلرهابية، وتركة الماضي 
الثقيلة مع ذلــك وغيره فقد تحقق الكثير، 
إيــن نحن اليــوم عن مــا كان عليه الحال 

قبل ســنة، وأنــا شــخصيًا أميــل إلى من 
ينظرون لألمور بإيجابيــة وتفائل، التي ال 
تعني الســكوت عن األخطاء، وتأخر بعض 
الخطوات واإلجراءات، وال ايضًا التقليل من 

التحديات والمخاطر القائمة.
 

- هــل ميكــن حتديد وا�ســح لالأولويــات يف هذه 
الفرتة؟

واســعة  الجنــوب  أمــام  األولويــات 
ومتعــددة وشــاملة، في تداخــل ويصعب 
الحديــث عــن أولويــة فــي مجــال محدد 
دون اآلخــر، كما إن لكل جماعة وشــريحة 
ومحافظــة ومجتمع محلــي والعاملين في 

مجال ما أولوياته.
فــي هــذه اللحظــة تكمــن األولوية 
فــي إدراك النــاس للتحــول الــذي حصل 
على صعيــد الجنوب، متمثاًل فــي التحرير 
وما تــاله من اآلفاق ومهام ومســؤوليات. 
قبل ســنة عاش الجنوب في مرحلة ثورية 
سلمية بوجه االحتالل، ثم مقاومة مسلحة 
في مواجهة حرب ثانيــة واحتالل )مدبل(، 
واليوم تتمثل المهمــة الجوهرية في بناء 
السلطة الجديدة، والســيطرة على الوضع 
وتطبيعــه، واســتعادة النظــام والقانون 
واألمــن، واســتعادة جاهزيــة وثقافة بناء 

دولة المؤسسات القانونية والشراكة وعلى 
كل مســتوى، والمســاعدة في حل األزمات 

والمشكالت الناشئة.
وفــي ذات الوقت االســتمرار بالثورة، 
انمــا بمــا يســتوعب الــذي تحقــق، وبما 
يســاعد على النهــوض بمهمــات اليوم، 
جديــدة،  وشــعارات  بتوجهــات  بمعنــى 
التمســك بما تحقــق وتطويــره، وحمايته 
وفي ذات الوقت الســير نحو بلوغ األهداف 
األخرى، واستكمال ما بات تحت اليد، ليس 
مفهومًا ان يتم اليوم رفع شــعار التحرير، 
وال االختالف على مســميات من قبيل هل 
اســتعادة الدولــة أو بناء الدولــة؟ في ظل 
أن %90 مــن أرض الجنوب تحت ســيطرة 
الجنوبيين، ممكن الحديث عن اســتكمال 
التحرير وحماية التحرير واكسابه مضامين 
جديدة من خالل التغييــر والتطوير وبناء 
الجديــد، والتخلــص مــن تركة ربــع قرن 
من االحتــالل، وهي عملية لها شــروطها، 

ووسائلها وزمنها وأولوياتها.
االمــر نفســه يمكــن ان يطــرح عند 
الحديث عن الدولة بكل بســاطة، والدولة 
هــي األرض والشــعب والســلطة . عندما 
يكون أرضك محررة وشــعبك العظيم في 
جاهزيــة عالية، لم يتبقى ســوى أن تتجه 
لبناء أجهزة ومؤسســات الســلطة، واليوم 
العالم كلــه يطالب ويدعــم القيام بهذه 
المهمــة، واالشــقاء يقدمــون كل الدعم 
ولديهم كل االســتعداد للمســاعدة وهذا 
هو الحاصل، في ضــوء ذلك هل المطلوب 
ان نرفع شــعارات ومفاهيــم لالختالف، أم 
المطلــوب ان تتوحد الجهــود واإليرادات، 
وتخلــص النوايا من أجــل تفعيل وتطوير 
الموجــود، وبناء وإنشــاء الجديد، وتقديم 
النموذج في اإلنجــاز والنجاح، نجح الجنوب 
وســوف يشــهد له التاريخ علــى ذلك في 
الثورة الســلمية، نجح في ملحمة الصمود 
وبســالة وانتصار المقاومــة، بنفس الروح 
واإلرادة والوحدة عليه أن ينجح في مهمات 

اليوم التي تعد ثمرة لألولى.
مطلوب النجاح فــي القدرة على إدارة 
االختالفــات من خــالل الحــوار واالحتكام 
للشعب وليس للســالح واإلقصاء، مطلوب 
أن ينجح في تجسيد المشاركة، وقدرته في 

الســيطرة على الوضع، والعــودة إلى حياة 
طبيعية مدنية، وفي إنشــاء أجهزة مهنية 
وإدارة كفؤة، وفي احترام ســيادة القانون 
وحقوق اإلنســان والقيم اإلنســانية، وفي 
قدرتــه على االنتقال من مشــاريع ما قبل 

الدولة إلى وضع الدولة.
 

-وماذا عن االأولويات ال�سيا�سية..؟
مــن األولويات الســير الحثيــث نحو 
قيام الكيان السياسي الجنوبي، أو بمعنى 
أدق قيــادة جنوبيــة مؤسســية مقتــدرة 
وتشــاركية، علــى أســاس رؤية سياســية 
توافقيه تجســد خيــارات شــعب الجنوب. 
تســتمد شــرعيتها عن ثقة وتأييد غالبية 
الشــعب، وفي ذات الوقت وحتى تنجح في 
القيــام بمهمة تمثيــل الجنــوب البد أن 
تنال القبول والتأييد من الدول الشــقيقة 
والمؤيــدة للحق الجنوبــي، ومن األطراف 
الفاعلــة الدوليــة، بقــدر عظمــة وأهمية 
هذه المهمة فــال يمكــن التعاطي معها 

باالرتجال والعشوائية.
 

االعالمــي  للخطــاب  تنظــرون  كيــف   -
اجلنوبي..؟

الجنــوب يحتــاج اليوم وأكثــر من أي 
وقت إلى خفــض وتهدئة حالــة االحتقان 
الخطــاب  وعقلنــة  وترشــيد  والتعصــب، 
السياســي واإلعالمــي، والنظــرة تجاه ما 
يحدث، إلــى القليل من اليــأس واإلحباط 
رغم الضغــوط التي تثقل كاهــل الناس، 

وتعزيز اآلمال والتفائل، وشحذ الهمم.
لألســف أن الجنوب ال يمتلك وســائل 
إعــالم تخدمه وتعبــر عنه وتســاعد قواه 
ومكوناته ونخبه على الحوار فالذي يحدث 
في مجال اإلعــالم وعلى شــبكة التواصل 
االجتماعــي يُعــد بعيــدًا عن مــا يحتاجه 
الجنــوب إن لــم نقــل انــه يلحــق الضرر 

واإلرباك والتشتت.
 

- ماذا على �سعيد عالقة اجلنوب بال�سرعية؟
تنقســم اإلجابــة عــن هذا الســؤال 
إلــى مســتويين، األول ســهل وبســيط، 
ويتمثــل بتجربة ملموســة فــي مواجهة 
االنقــالب والحــرب على الجنــوب، وكل ما 
ارتبــط بها وما تالها، وتــدل بوضوح على 

أهمية وحيويــة وضرورة العالقة اإليجابية 
والتفاهــم والثقة والعمل المشــترك، لقد 
عادت بنتائج هامة لصالــح الجنوب وأيضًا 
الشــرعية، والحــال ســيكون كذلــك فــي 

المستقبل.
الثانــي مــن اإلجابــة وهــي  الشــق 
المعقدة، تعد بشــكل عــام طبيعية نظرًا 
ومشــروعها  وتركيبتها  الســلطة  لوضــع 
السياســي من جهة وأيضًا بوضع الجنوب 
وثورتــه ومشــروعه السياســي مــن جهة 

أخرى.
ما ينبغي إدراكه اليوم هو إن الشرعية 
القائمة لم تعد بالنسبة للجنوب، تلك التي 
كانت قائمة قبل 2011م وال قبل ســبتمبر 
2015م، وكذلك الحال بالنسبة للشرعية لم 
يعد الجنوب اليوم كما كانت تنظر له قبل 
التطورات األخيرة، أي في وضعها السابق. 
ال يمكــن للجنوب أن ينهــض بمهمات ما 
بعــد التحرير وفي كل المجاالت إال بالعمل 
والتنسيق والشراكة مع الشرعية، إلى ذلك 
فالشــرعية تشــكل مظلة للحالة الجنوبية 
الحاليــة، وبوابــة للحصــول علــى الدعم 

والمساعدة الضروريان للجنوب.
على صعيد آخر يعتبر الجنوب مصدرًا 
أساسيًا للشــرعية القائمة، وعامل قوة في 
المواجهات مع االنقــالب، فالحديث اليوم 
لم يعد يشير إلى صندوق االنتخاب لوحده، 
إنما لكون الشــرعية تســيطر على أوســع 
مســاحة من البالد، وان هناك شعب وقف 
بوجه االنقالب وهزمها وكســر مشــروعه، 
وحــرر العاصمة المؤقتة إلــى جانب غيرها 
مــن المحافظــات، والجنــوب أساســًا هو 
المعني، لذلك ليس من الحكمة إن تهمل 
الشــرعية الوضع في الجنوب الضروري لها 
وتساعد على إضعافه، وناهيك عن 
أن تســعى إلى الدخــول في عملية 
تنافــس مــع شــعبه، أو أن تفرض 
عليه مشروعًا معارضًا أو أن تعتمد 
والتشــتيت  االســتقطاب  سياســة 

وفرق تسد.
اضعــاف الشــرعية لــن يخدم 
المستنسخة  الشــرعية  بل  الجنوب 
الحالــة  واضعــاف  صنعــاء،  فــي 
يخــدم  لــن  الثوريــة،  الجنوبيــة 
الشــرعية بــل يضعفهــا ويخــدم 

مشاريع وقوى أخرى.
أخيرًا الشرعية متهمة بالفشل 
الحال بالنســبة  الكفــاءة، وكذلــك  وعدم 
للقــوى الجنوبية بعد ســنة مــن التحرير، 
فإن لــكل القوتين بل وبالــذات الحكومة 
الشــرعية إن تبرهــن علــى قدرتهــا على 
اإلنجــاز والنجــاح، وليــس أمامهــا ســوى 
الجنــوب، وغير ذلــك فالميــزان قد يميل 
لصالــح الحكومة األخرى التي شُــكلت في 

صنعاء.
وآن للقــوى الجنوبية إن تقدم نموذج 
فــي قدرتها وســيكون ذلك أســاس ثقة 
الشــعب بها، وقبولها وتبنيها على صعيد 

اإلقليم والعالم.
هنــاك ضــرورة للحــوار المعمق بين 
مــن جهــة  بتنوعهــا  الجنوبيــة  القــوى 
والشــرعية )الجنوبييــن فيهــا( من جهة 
أخرى، أو الشعب الجنوبي منها تحت رعاية 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
الحالــة الراهنــة علــى هــذا الصعيد 
ينبغي أال يستمر بل يجب أن تؤسس على 
وضوح وإلــى إين توصــل، والمطلوب من 
الحكومة الشــرعية أن تتحــرر من ضغوط 
وابتزاز القوى المصابــة بفوبيا االنفصال، 
الموجــودة داخــل هيئــات الشــرعية قبل 

الموجودة خارجها.

القيادي اال�سرتاكي / قا�سم داوود يف حوار مع عدن تامي:

قدم القيادي اال�ســرتاكي قا�ســم داوود رئي�ــس مركز عدن للر�سد والدرا�ســات والتدريب قراءة للو�سع 
يف اجلنــوب والتحديــات التي تواجه واالأولويات الواجب ال�ســري عليها ومن اأهمها قيام الكيان ال�سيا�ســي 

اجلنوبي، اأو مبعنى اأدق قيادة جنوبية موؤ�س�سية مقتدرة وت�ساركيه.
واأكــد ال�ســكرتري الثــاين للحزب اال�ســرتاكي/ عدن يف حوار مع عــدن تامي على �ســرورة فتح حوار بني 
القــوى اجلنوبيــة بتنوعها من جهة وال�ســرعية )اجلنوبيني فيها( من جهة اأخرى، حتت رعاية الرئي�ــس 

عبدربه من�سور.. كما ت�سمن احلوار عدد من اجلوانب ال�سيا�سية االأخرى.. فاإىل احلوار.

حاوره/ فتاح المحرمي :

عدم احل�شم قد يتجه بكل الأطراف اىل التاأقلم مع الو�شع الراهن

الشرعية مطالبة بالتحرر من ضغوط القوى املصابة بفوبيا االنفصال

       الشرعية تشكل مظلة للحالة اجلنوبية احلالية وبوابة لدعم اجلنوب
      ليس مفهومًا ان يتم اليوم رفع شعار التحرير يف اجلنوب
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وتعد محافظة أبين من اكبر أســواق العسل 
فــي المحافظــات الجنوبية، والتــي تحرص على 
الوجــود فيها نحالــون وتجار عســل من مناطق 
ابيــن ومحافظات أخرى لعــرض وبيع منتجاتهم 
خالل الموســم بعــد انتهاء فتــرة القطف ـ جني 
العسل ـ . وتربية النحل وإنتاج العسل من الحرف 
القديمة في بالدنا حيث يعود تاريخها إلى القرن 
العاشــر قبــل الميالد كمصــدر رزق وزيــادة في 
الدخل لكثير من األسر فضال عن توفيرها لفرص 

عمل جديدة ..
ويتمتع العســل الحضرمــي بمكانة مرموقة 
وشــهرة تجاريــة كبيرة فقد بلغــت قيمة الكيلو 
جــرام الواحد من العســل ســعرا لــم يبلغه أي 
نوع من العســل في العالــم .. فاليمن من أهم 
المناطق لتربيــة النحل لتنوع المنــاخ والمراعي 

الطبيعية طوال العام .

اعداد مهنة النحالة يف ازدياد :
و تزايــدت أعــداد النحاليــن فــي الســنوات 
الماضية بشــكل كبيــر وأصبحت مهنــة النحالة 
المصدر الرئيسي لدخل الكثير من األسر ، وأشارت 
بيانــات كتاب اإلحصاء الزراعــي لعام 2004م أن 
عدد طوائف النحل ارتفع من 137300طائفة في 
عام 1990م إلى أكثر من مليون طائفة خالل عام 
2003م ، وارتفــع عــدد النحالين مــن  نحال عام 

1990م إلى 16500 نحال خالل عام 2003م ، في 
تقرير صــادر حديثا عــن اإلدارة العامة لإلحصاء 
بوزارة الزراعة والري أكد أن عدد خاليا النحل في 

بالدنا.

 مهنة النحالة كم�ضدر رزق :

النحال /عبد الحكيم صالح عمر , من محافظة 
أبين أشــار بأنه وعدد من أصحابة يحرصون على 
بيــع منتجاتهم من العســل في ســوق لودرمنذ  
ســنوات طويلة ومهنة النحالة وبيع العســل هي 
كمصدر رزق لألســرتي لعدم وجود  وظيفة معي 
في أي مرفق حكومي , ونناشــد الحكومة ان توفر 

فرص العمل الحكومي للعاطلين عن العمل ..
احمد الفني ، في الخمسينات من العمر قال: 
لجــأت إلــى تربية النحــل كمصــدر رزق بداَل عن 
فقدان الوظيفة و إن العسل الذي أنتجه يوفر لي 
غالب احتياجات أســرتي منذ سنوات، وأنا أتعامل 
مع تجار مشــهورين في بيع العســل يتسابقون 

لشراء منتجي لجودته العالية ..

مرياث ثقايف وتاريخي :
طلبنــا مــن احد الباعــة في محالت العســل 
وهــو االخ / ســالم صالح عبدالقــوي  الخالقي أن 
يعرفنا على أنواع العسل فأجاب :  عسل السدر – 

أهمها وأجودها يليه الســمرة والمراعي ،ومروة , 
وموسم كل نوع مره واحدة في الموسم أوالعام، 
والزبون يحرص على الشــراء مــن المحالت أكثر 
من خارجها فإذا وقع بالغش ألسمح اهلل أو اشتبه 
فيه يرجع العســل لك الحقا ، ولفت الى ان مهنة 
النحالة وتجارة العسل مربحة إذا وجدت االهتمام 
والرعايــة الكافيــة مــن قبــل الدولــة والجهات 

المعنية..
فبالرغــم من كل مــا ورد في الكتب عن قدم 
مزاولــة اليمنييــن لمهنــة تربية النحــل وإنتاج 
العســل إال إننــا يجب أن نقــر بان أوضــاع هذا 
القطاع فــي بالدنا في تدهور مســتمر خاصة إذا 
مــا قارنا وضعنا مــع أوضاع دول وشــعوب أخرى 
لم تكن تملــك أي ميراث ثقافــي أو تاريخي في 
هذا المجال وأصبحــت من الدول المتقدمة حيث 
أصبحــت تربية النحل صناعــة متعددة المنتجات 
فمتــى نبــدأ بدايــة صحيحة بتشــخيص الوضع 
الحالي تشــخيصا علميا دقيقا يمكن وضع أسس 

سليمة الستراتيجة وطنية تحقق األهداف ..

معي�ضتهم يف التنقل والرتحال :
اعتاد المســافرون بين المــدن رؤية العديد 
من النحالين المتنقلين، وكثيرا ما تســاءلوا عن 
سر اهتمامهم بهذه المهنة وكيف هي معيشتهم 

فــي هذا التنقــل والترحال.. وحــول تلك المهنة 
»العســال أو النحال المنتقل«، يوضح النحال ابو 
خميــس الفنــي : أن النحال يتنقــل بين مراعي 
النحــل في األماكــن والجبال من أجــل الحصول 
على عســل جيد بنكهة الطبيعة وفوائدها، حيث 
يحمل مناحله معه ، أما العســل فأسعاره تتراوح 
حســب النوعية ، وهو عسل طبيعي ينتج هنا في 
المنحل، وهــو مفيد ونافع بإذن اهلل تعالى يقوم 
بتنظيــف المعــدة ويحمي مــن الــزكام ويعالج 

السكري والعديد من الفوائد .
ويضيــف: ال بد مــن التنقــل لتتبــع الربيع 
واألمطار، واألجواء المعتدلة والمناطق المشجرة، 
وأهم األشــجار التــي يحبها النحــل ويجني منها 
الرحيق هــي القرملة والعرفجة والطلح والســدر 
ألنه ينتعش فيهــا النحل ويتكاثر ويجيب )عول( 
يعنــي مجموعات ويفرخ كثيرا ثــم نقوم برعاية 
األمهات بشكل خاص واألمهات اسم خاص يطلق 
علــى الصندوق القديــم الذي يطلــع فيه النحل 
الجديد، حيث يخــرج النحل القديم من الصندوق 
إلى الشجرة ثم نقوم بإحضاره إلى صندوق جديد 
يســمى البكر ليقــوم بالبناء مــن البداية، حيث 

يصنع عمائر بأشكال سداسية عجيبة .
ويــردف : ومــن خــالل هــذا العمل الشــاق 
والمتعب  ومعيشــة الترحال والســفر نبتغي به  
حياة طيبة ألســرنا واطفالنا بعيــد  من  ان نمد 

ايدينا إلى  الذي يسوء والذي ال يسوء... 

م�سدر دخل رئي�س للأ�سر الفقرية ب�أبني
تربية النحل.. 

 تزايدت اأعداد النحالني يف ال�ســنوات املا�سية  باأبني ب�ســكل كبري واأ�سبحت مهنة النحالة امل�سدر الرئي�ســي لدخل الكثري من االأ�ســر الفقرية  ، وتت�سدر حمافظة 
اأبــني  املحافظــات  الثانيــة االأكــرث اإنتاجا للع�ســل اليمني باأنواعه املختلفة، وجتولت )عدن تامي( يف اأ�ســواق مناطق اأبني اأكرث من مرة و�ســط زحــام كبري من الباعة 

وال�سيارات واملت�سوقني يف �ساحة �سغرية بجانب �سارع خلفي حماط باملحالت التجارية .\

استطالع / الخضر عبداهلل :
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كتابات

بل ما زال مثخن وينزف بغزارة. فهذا التكسب على 
هذا النحو وفي ظل وضع كهذا يعد ضرب من ضروب 
الطعن والخذالن لقضية شعب منهك كهذا الشعب, 
وتقزم مهين تحت موائد اللئام, وأنا هنا اتحدث عن 
بعض القيادات والنخب الجنوبية الذين طالما رفعوا 
شــعار الثــورة الجنوبية التحررية وظلوا متمســكين 
بقضيتهم وبخطابات )االســتقالل الناجز( التي كانت 
تقفز من قعر الثرى إلى أعلى الثريا ,وال أقصد أولئك 
الجنوبييــن والحزبييــن الذين لم يؤمنــوا يوما ما 
بقضية اســمها القضية الجنوبية, فهؤالء قد حددوا 
لهــم مواقف واضحــة تجاه قضية شــعبهم من عام 
94م وال يســعنا إال أن نقول لهم: )اهلل المســتعان(, 
ومع ذلك فهم وبرغم جفوتهم وغلظتهم تجاه قضية 
شعبهم إال أنهم كانوا وما زالوا واضحين بمواقفهم 
ولــم يدأبوا يومــا على اللعب بالحبليــن أو ينالوا ما 
ينالوه من مكاسب باسم الجنوب أو يرفعون قمصيه. 
فالوضوح بالمواقف هي ســجية انســانية رائعة بكل 

األحوال.
فالعتــب األبرز يظل هو على من يتخذ من القضية 

الجنوبية جســر عبور الى ضفة المصلحة الشــخصية 
يتمطــى ويختال فــوق جثث واشــالء الضحايا وعينه 

جاحظة على مغنم وغنيمة وكرسي وثير.!
صحيــح أنه من حق هؤالء وغيرهم أن يحصلوا على 
وســائل عيش كريم لهم وألسرهم, وهو حق مشروع 
وليــس مكرمة مــن مانح أو معطــي وال هي نقيصة 
بهم أنهم هم حصلوا عليه أو حتى ســعوا اليه سعيا, 
ولكن ليــس بأي ثمن وال بأي وقت, وال على حســاب 
أحد, فمثلما لهم حق فعليهم واجب تجاه اآلخر, ال بد 
ان يُراعى فيه الزمــان والمكان والطريقة التي تنال 
بهــا هذه الحقــوق وإال فأن األمر ســيكون انتهازية 
مقيتة وانانية معيبة, لن يرتضيها لنفســه إال قليل 

األصل ومتخاذل بالمواقف.
فما يستفز كل جنوبي حريص على االنتصار لقضيته 
الوطنية ويثير حنقه من تصرف هؤالء الباحثين على 
منافع شــخصية هو انهــم لم ينتظروا الــى ان يتم 
حــل قضيتهم حال عــادال,أو على األقل الــى أن يبدو 
فــي نهاية النفــق إلتماعة نور وبشــارة حل معقولة 
لهــذه القضية بصرف النظر عن نوع هذا الحل طالما 

والشعب بالجنوب أو األغلبية فيه سترتضيه وتقبله , 
لكن طالما والوضع ما زال يراوح مكانه من الغموض 
وما زالت العواصف تتقــاذف به بكل الجهات والدماء 
تنزف بالجبال والوهاد والشوارع واألزقة, فقبول هذه 
اإلغراءات وصمة خزي وبيع وشــراء بتضحيات الناس 

واسترخاص بدمائهم ودموعهم وجراحاتهم.
ســيقول قائال منهــم أن من هــذه المناصب ومن 
هذه المواقع يمكن خدمــة القضية الجنوبية....مثل 
هــذا القول قــد اتقبله ولو على مضــض أن أتى من 
أشــخاص هذه هي قناعاتهم المعروفة, ))مع ان هذا 
القول أصبح مبرر سمج للبحث عن مصالح شخصية(( 
, ولكن حين يأتي من اشخاص ظلوا ينشدون بأعلى 
صــوت: )خــذوا المناصب والمكاســب لكــن خلوا لي 
الوطــن...(, وظلوا الى قبل أشــهر يوصمون كل من 
يقبــل أي منصب بانه خائنٌ وكل من يحاور شــمالي 
فهــو عميل باحــث عن ســلطة,فهنا يكــون صعب 
التصديق .فمالذي تغير منذ اشــهر؟ لم يتغير شــيء 
غير رغباتهم بالمكاســب والمناصب, أما الوطن فهو 
يــراوح مكانه من التأرجح بين وحــدة يمنية صريحة 

ومشاريع اقاليم خطيرة .
صحيح ان التمســك بــاألرض الجنوبية واســتعادة 
المؤسســات الى ســابق وضعهــا تحتاج الــى وجود 
مســئولين جنوبيين ببعــض المواقع. نعــم تحتاج 
فعال الى مســئولين في هذه المؤسســات ولكن الى 
فقط لرمــوز محدودة العدد بنوعيــة مختارة بعناية 
حتى ال يبدو الجنوب أمام العالم وقد ابتلعته ســلطة 
الشــرعية اليمنية.وحتى ال يضع الجنــوب بيضه في 
ســلة واحدة في الوقت الذي ما زال وضعه السياسي 
والقانوني ضمن اطار الجمهورية اليمنية لم يتغير، 
بــل وما زالــت قــرارات التعيين تصدر من الســلطة 
التي نســميها ســلطة االحتــالل , حتــى برغم وجود 
نصر عســكري لكن هذا النصر لم يشمل كل الجنوب 
فمحافظــات حضرمــوت والمهرة معظــم محافظات 
شــبوة وبعــض مناطق بابيــن ولحج ما تــزال تحت 
سيطرة القوات الشــمالية بشقيها الحوثي الصالحي 
و الشرعية االصالحي, وبالتالي من الخطأ أن يستدرج 
الجنوب الى مصيدة الوحــدة اليمنية القديمة بثوب 

جديد, بطريقة ناعمة مخملية كالتي نراها اليوم.

اجلنوب بني االنتصار للقضية واملكاسب الشخصية
ال ينبغــي أن نســتكرث عــى أي جنــويب يف عــدن أو المــكال أو غريهــا مــن بقــاع اجلنــوب اليمــي أن حيصــل عــى مكافئــة ماليــة أو ماديــة أو منصــب رســمي) ولو حىت من دولة نقول عهنا ليل 
هنار منذ عام 1994م بأهنا دولة احتالل غشــوم( يف ظل أوضاع طبيعية اعتيادية, ولكن حني يقبل اجلنوبيون هبذه المكاســب الشــخصية ويســتجدوهنا اســتجداء من الغري يف الوقت 

الذي ما تزال قضيهتم الرئيسية تراوح مكاهنا من التجاهل وغياب احلل العادل, وما زالت تتقاذفها األنواء وتعصف هبا غوائل المراحل, وُجــرحها الغائر لم يندمل بعد,

 مستقبل واعد , أمنا بمبادئها وقيمها , وظلينا نناضل على نفس 
الدرب حاملين الحلم حتى شخنا , ذكرى عطرة لثورة حررت الجنوب 
اليمني من االستعمار البريطاني والحكم االنجلو سالطيني وحدت 
22سلطنة ومشــيخة وإمارة في دولة اليمن الجنوبية الشعبية ثم 
الديمقراطية , كان لهــا ان تتخلص من ارث قبلي وتخلف وجهل , 
من اجل أن يعيش الشــعب والمجتمع والجيل الجديد بحرية وأمن 
وأمان واســتقرار ورفاهية وحياة هادئة وســعيدة ومتطورة ,كانت 
لهــا دولتها , بنســب مرضية من عدالة ومســاواة دولة الكادحين 
والفالحين , ال تخلوا من قبح السياســة وظلم من يعارضها بحجة 

صون مرحلة الثورة الوطنية .
احتفلنا ورقصنا ونشــدنا لهذه الثورة نصف قرن وثالث ســنوات 
مــن النصف األخر , وكتــب عنها األدباء و وصفها الشــعراء بأجمل 
العبارات , مرحلة مخاض ثوري الزالت قائمة , الثورة فعل مســتمر 
حتــى يتحقق الهدف , تمــر بمراحل تصل لقمة النشــوة الثورية , 
وتنتكس فــي لحظة ,مرحلة نحن جزءا منها ســمعنا طبول الحرب 
وهي تدق , وعشــنا نشوة النصر للمنتصر , وألم الهزيمة للمهزوم 
, تمتــع البعــض في نعيم الســلطة والثروة , وحــرم البعض حتى 
مــن العيش علــى ارض الوطن , ثورة نصيبهــا كنصيب أمها من 
مغتصبها , فأعاقها ودمر روحها , وشــوه تاريخها , اســتطاع إعادة 
أعدائها ومكنهم من محاولة االنقضاض عليها , وهي اليوم تعيش 
بتــر ألهدافها وتدمير لقيمها ومبادئها , حزينة وهي ترى أهدافها 
العظيمة تنحر, وتســمع صوت ينادي بمشــروع رفضته وقامت من 
اجل تحرير األرض واإلنسان منه , صحيح أن لالحتفال بثورة أكتوبر 
مذاق خــاص , وتعود بك لذكريــات تاريخية راســخة في الوجدان 
وعمر من الزمــان , يعكر ذلك االحتفال , أصنام ومشــاريع نصبت 

العداء لهذه الثورة وتحيك حولها المؤامرات منذ زمن . 
إن إعــادة مشــهد الثورة ليــس احتفاال بهــا ، إنمــا تأكيدا على 
مطالبهــا ، وتحقيقــا ألهدافها ,قد ال تحقق الثــورة كل مطالبها ، 
مع بذل صانعيها لألرواح وهي فعل مســتمر ومناضليها يقدمون 
من اجلهــا الغالي والنفيس حتى اليوم , كل قوافل الشــهداء من 

الجنوب والشــمال خالل الخمســين عــام من اجل أهــداف ثورتي 
سبتمبر وأكتوبر المجيدتين و امتداد لتلك التضحيات التي قدمها 
أســالفهم من المناضلين لنصرت الثــورة والجمهورية وأهدافهم 
النبيلــة , أحــالم الزالت تعيش فينــا , أم قتلها األعــداء وأقنعونا 
بصعوبة تحقيقها , ورضخنا ألنانيتنا واستسلمنا لهم , وهناك من 
خون كل من يتمســك بهذه األهداف , هــل ماتت فينا تلك الثورة 

لنجدها اليوم ذكرى لشيء أخر؟.
ثــورة ألجل الســيادة واالســتقالل ,الســيادة في إرادة الشــعب 
وصندوق االنتخابات واالســتفتاء , واالستقالل حرية الرأي ,و قبول 
األخر و الشــراكة في التعايش , الســيادة هي اســتقالل وتحرر من 
الطائفية والمناطقية والشــللية والكراهية ,من العادات الســيئة 
وحكمهــا من الفســاد من التبــرؤ مــن القوانين وعــدم المتثال 
لطاعتها,مــن هتكها بيد حاكميها,من القرون العصور الوســطى 
الســحيقة التي يراد لنا أن نعيد تكرار عيشــها ,من ثقافة تســاق 
إلى جــالدي الفتــاوى للتكفير والتجريــم والتجريد مــن الهوية , 
لنصون هوية وطنية سحقتها أقدامهم بوطأة نيل منافع ومصالح 

خاصة,لقوى مراكز النفوذ. 
إحيــاء ذكــرى الثورة ليســت بنجاح قــوى على أخرى، أو مكســب 
أشــخاص ,وليس باحتفال صاخــب ..ومازال العــدل غائبا, والجوع 
ســائدا , والظلم قائما ,إن إحياء ذكرى الثورة هو تجديد ألهدافها ، 
وتجدد لمطالبها ، وتحديــا لمن يحاولون وأدها , كيف الحتفال لم 
ترفع فيه صورة لشــهدائها , وال أبطالهــا الميامين , تغلبت علينا 
اختالفاتنا , وفقدنا القدرة على التمييز, وكانت العواصف شــديدة 
بحيــث حدنا عن الطريق , وفقدنا القدرة على الثبات والصمود في 
وجــه التحديات , وتخلينا عن مشــروعنا الكبيــر لنبحث عن أدناه , 
وصنع منا شيئا أخر فيه كل تناقضاته وأثاره , شيئا سقيم محقون 
بــكل األمراض االجتماعية والسياســية , يراد له أن يبقى ســنوات 
يصــارع بعض ويتناحــر مع بعض , والثورة مســتمرة وباقية…حتى 
تكتمل أهدافهــا ولن نحيد عنها قيد أنملــة مهما كانت الظروف 

وشدة العواصف .

ثورة 14 أكتوبر يف ذكراها 53
مرحــى بالذكــرى الثالثــة بعــد اخلمســني لثــورة 14 أكتوبــر المجيــدة ثــورة نتذكــر فصولهــا حنــن جيل , 
عارصنــا أحداهثــا يف طفولتنــا ,اشهدنــا مــرح عمليهتــا يف عــدن نتذكر نضــال وباسلة آبائنا وأجدادنا 
الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة فداء لتحقيق أهداف اسمية ومرشوع وطي أناسين عظيم , دماء 

اسلت , وهشداء سقطوا , من اجل أن نعيش ,

 يســبق االجتماعات صخب هائــل يخيل إليك من 
شــدته ان اليمن أضحت في بؤرة االهتمام الدولي 
من هول ما خلفته الحرب من كوارث واالم وضحايا 
ودمــار ، ثم ينعقــد االجتماع ليناقــش الوضع في 
اليمن والعقول مشغولة بالموصل وحلب والعالقة 
مع روسيا ...الخ ويترك امر اليمن لتصريحات خاصة 
يطلقها الكبار ولبيانات تصاغ بمفردات فيها من " 

الحياء" ما لو وزع على الكون لشبع حياًء .
صحيــح ان البيــان األخيــر كرر ما قالــه المجتمع 
الدولي مرارًا وتكرارًا بشــأن الحل وومرجعيات وقف 
الحرب والعــودة للعمليــة الســلمية واضاف عدم 
االعتــراف بالخطــوات االحادية غيــر ان اللغة التي 
عرض بها البيان جاءت من الضعف حيث بدا وكأنه 
يتحرك خارج الحل المطلوب النهاء هذه الحرب حتى 
بصيغتــه التوفيقية التي عرضتها هذه االجتماعات 
من ســابق وما بلوره المبعوث االممــي في نهاية 
مشــاورات الكويــت ورفــض وفد الحوثــي وصالح 

التوقيع عليه .
لم تعــد الحرب فــي اليمن تحتاج الــى مثل هذا 
الحيــاء : هنــاك حــرب يجــب ان تتوقــف وهنــاك 
مرجعيــات متفق عليها للوصول الــى ذلك وهناك 
لغة للتعبير عن ذلك ال بد ان تعكس بوضوح إرادة 
دولية جادة . هناك من يقهقــه طربا لهذا "الحياء 
" بعــد ان اغرتهم تطورات االحــداث المؤلمة التي 
ترافق الحرب الطويلة بمواصلة الرهان على الوقت 
طالما ان الضغط على وقف الحرب ال يقابله ضغط 

مقابل النهاء االنقالب الذي يعد سبب الحرب .

للمرة الثالثة
جتتمــع  الثالثــة  للمــرة 
الدول األربع لمناقشــة 
اليمنيــة  "االزمــة" 
المبعــوث  حبضــور 
ثــم  اليمــن  اىل  االممــي 
وال  جعجعــة   " نســمع 

نرى طحنا" .

 صالح السقلدي 

احمد ناصر حميدان د. ياسين نعمان 
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ذ�كرة ثورة

ت�ساوؤالت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية االأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�سعارها

في عــام 1958م، بدأت الحركة النســائية 
اليمنية النضال بشــكل متطوّر نســبيًا. ومن 
أجل احتواء نضالها، ســمح االســتعمار بإنشاء 
مؤسّســة نقابيــة للمــرأة، ألوّل مــرّة فــي 
تاريخ البالد، وبذلك تأسّســت "جمعية المرأة 
العدنية"، برئاســة أم صالح محمد علي لقمان، 
لتنظيــم المــرأة فــي مدينــة عــدن، واقتصر 
نشــاطها على تقديم بعض األعمال الخيرية، 
والنشــاطات اإلجتماعيــة. ومــع نمــوّ الوعي 
السياســي في صفوف المرأة في مدينة عدن، 
اتّضح لها عجز قيادات جمعية المرأة العدنية، 
فتكوّنــت "جمعية المــرأة العربيــة"، بقيادة 
رضية إحســان اهلل، وليلــى الجبلي، إاّل أنّها لم 
تختلــف من حيث تكوينها عــن جمعية المرأة 

العدنية.

المراتــب التنظيميــة للقطــاع النســائي 
للجبهة القومية:

- الرابطــة: كانــت تضــمّ نجــوى مكاوي، 
وفوزية محمد جعفر، وأنيســة الصايغ، وفطوم 
علي أحمــد، وعائــدة يافعي، وثريــا منقوش، 

وفتحية باسنيد، ونسيم عبد الخالق.
- الخاليــا القيادية: وتضــمّ نجيبة محمد 
عبــداهلل، وآمنة يافعي، وعيشــة ســعيد ناليه، 
وشــفيقة مرشــد، وأنيسة احمد ســالم، ورجاء 
احمد ســعيد، وخولة شــرف، وأسمهان عقالن، 

وسلوى مبارك، وأخريات.
- الخاليا: وتضمّ فطوم عبد اللطيف، وآسيا 
مرشد، وسميرة قائد محمد، وسميرة الخطيب، 
وســعاد يافعــي، وخديجــة قاســم، وشــفيقة 

عزعــزي،  ووديعــة  عراســي، 
أحمد  وسهام  سليمان،  وأنيسة 
عبد المجيــد، وإلهام عيدروس، 
وأنيســة عبود، وعائشة محسن 

وأخريات.
كما لعب القطاع النســائي 
لجبهــة التحريــر دورًا ال يقــّل 
أهمّيــة تحــت قيــادة األخوات 
ليلى جبلي، ورضية إحسان اهلل، 
ونعمة ســالم، وزنوبة حميدان، 
وبنفس القدر من الحماس لعب 
القطاع النسائي لـ"حزب االتّحاد 
الديمقراطي الشــعبي"، و"حزب 
البعث العربي"، دورًا ال يستهان 

به.

دعرة.. مقاتلة با�ضلة
الفدائيــة دعرة بنت ســعيد ثابــت، إحدى 
المناضالت البارزات، عضو قيادة جيش التحرير 
فــي منطقــة ردفــان، خاضــت معــارك كثيرة 
ضدّ االســتعمار، وشــاركت في معارك صرواح 
الشــهيرة، ومكثت تشــارك ببســالة وشجاعة 
انتحارية في جميع المعارك. أســهمت بشــكل 
فاعل في النضال السياســي التحرّري، كما أنها 
نزلــت إلى ميــدان القتال، مســتخدمة محتلف 
أنــواع األســلحة الخفيفــة والثقيلــة، وعندما 
قضي على التســّلل الرجعي االستعماري، نقلت 
المناضلــة البطلــة مــع كتيبتها إلــى منطقة 
»المحابشة«، وبقيت هناك ستّة أشهر متوالية، 
ترتدي مالبس الرجال وتخوض أعنف المعارك، 

وقد ســجّلت هناك بطوالت خارقة، ظّلت حتّى 
اآلن حديثــًا يتردّد على لســان كّل عربي، عرف 
المناضلــة الجنوبية البطلة دعرة بنت ســعيد 
ثابت، وعندما اشتعلت الثورة فوق جبال ردفان، 
كانت المناضلة تقــف في الصفوف األولى جنبًا 
إلــى جنب مع الشــهيد البطل راجــح بن غالب 

لبوزه.

منوذج م�رشف
وتعدّ المناضلة خولة أحمد شــرف، صاحبة 
رصيد نضالي واســع، فهي من مناضالت حرب 
التحرير، التي شــاركت فيها المــرأة إلى جانب 
أخيها الرجل، حيث درست في مدرسة البنات في 
الشــيخ عثمان، التي افتتحــت في عام 1956م،  

وكانت أوّل مدرسة فيها.

نقل ا�ضلحة
تقول شرف عن دور المرأة النضالي في ثورة 
أكتوبــر "كان للمرأة الدور األكبــر، حيث كانت 
تعمل على نقل أسلحة وإخفائها في سياراتهن، 
كما فعلت الفقيدة نجوى مكاوي، وإخفاء بعض 
الفدائيين في منازلهــن، والبعض اآلخر تلقي 
كلمــة من على منبر المســاجد، وكانت الجبهة 
القومية تصدر نشــرة التحرير بمطبعة عادية، 
كانت عبارة عن ورقة واحدة من الجهتين، فيها 
أخبار ومواضيع توعوية، توزّع داخل المدارس، 
وعملت هذه النشــرة على رفع مستوى التوعية 
واالســتقطاب، خاصّة بعد أن انتقل العمل إلى 
جبهة عدن عمل فدائي، نحن كنا ضمن القطاع 
النســائي، واســتمرّ  الشــعبي، وهو القطاع 

نضالنا إلى نيل االستقالل".
تضيــف "النســاء شــكلنّ إبــان مرحلــة 
الكفاح المســّلح الدرع الواقــي للمتظاهرين 
على االســتعمار، وكان لوجودهــن في صدر 
التظاهرات الحماية لجميــع المتظاهرين، إذ 
إّن االستعمار كان يخشى ردّة فعل المجتمع، 
فيما إذا قام بقمع المظاهرات، التي تتصدّرها 
النســاء، وبفعــل الحمية والنخــوة، وتركيبة 
البريطاني". تلخص شرف  قوّات االســتعمار 
الوضع حينذاك بالقول "الظروف آنذاك كانت 
تســتدعي من الجميع رجااًل ونســاء االنخراط 
ضمن خاليا العمل المســّلح، الذي يشهد لنا 

كنساء بذلك".
ونالــت المرأة في ثورة 14 أكتوبر شــرف 
اإلستشهاد، ومنهن: الشهيدة خديجة 
الحوشــبية، والشهيدة عائشه كرامة، 
والشهيدة فاطمة. كما نالت امرأتان 
شــرف اإلعتقــال على أيدي ســلطات 
االحتــالل، حيــث اقتيــدت المناضلة 
الفقيدة نجــوى مــكاوي، والمناضلة 
فوزية محمد جعفــر، اللتان كانتا في 
ســيارة تقودهما، األولى إلى معتقل 
بشــرطة خور مكســر، بعد أن ضبطا 
وهما يقمن بتوزيع منشورات للجبهة 
القومية، تدعو فيهــن الجماهير إلى 
مســيرة جماهيرية، لتشــييع جثمان 

الشهيد الفدائي عبود.     

املراأة العدنية.. 
ح�شور فاعل يف خما�شات ثورة  14 اأكتوبر

كان للمراأة العدنية ح�سور فاعل يف الن�سال �سّد اال�ســتعمار، منذ املخا�سات االأوىل لثورة 14 اأكتوبر 1963م. لعبت دورًا مّهمًا يف جناح الكفاح امل�ســّلح، واأ�ســهمت 
يف خو�س خمتلف اأ�سكال الن�سال ال�سيا�سي التحّرري، منذ اللحظات االأوىل للثورة، فحملت ال�سالح وقاتلت �سّد قّوات االإحتالل الربيطاين، ومن اأبرز تلك االأ�سماء، 
الفقيدة دعرة لع�سب، والفقيدة اأم �ســائع. �ســاركت املراأة العدنية يف التنظيمات ال�سيا�ســية، وت�سّدرت املظاهرات، وتوزيع املن�ســورات والبيانات، كما نقلت الر�ســائل 
واالأ�ســلحة والذخــرية والغــذاء للمنا�سلني، ور�سدت حتــّركات القّوات الربيطانية وعمالئهــا، وزّودت الّثوار باملعلومات، كما �ســاهمت يف قيــادة االإ�سرابات، واإخفاء 

الفدائيني، وتوعية الن�ساء وتعبئتهن، للوقوف اإىل جانب الثورة، وجمع الترّبعات منهن.
كتب/ إصالح صالح

فتحية محمد عبدهفوزية الشاذليعائدة علي سعيد

خولة أحمد شرف نور حيدرالشهيدة لطيفة الشوذري رضية إحسان اهلل
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منوعات

ثقافة

ت�ساوؤالت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية االأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�سعارها

عدن تايم / بشير الغالبي

صِبــا العفيــف، أكتوبريــة المولــد، حقوقيــة 
التخصص، متعددة الهوايات، وعلى رأسها الرسم.

تقــول صبا عن موهبتها هذه :  أول أمٍر عُرفت 
بــه في مواقع التواصل اإلجتماعــي، عندما اتجهتُ 
لرســم الشــهداء مع نهاية ٢٠١٤م، وهــذا ما زاد 
ارتباطــي بقضية الجنوب، ومازلــتُ أتذكر صورتي 

بوشاٍح أزرق وعلم الجنوب على كفي.
وتضيف: ظهيــرة ١٥ أكتوبر، ولدتُ في مدينة 
جدة الســاحلية بالمملكة العربية السعودية وفيها 
كانــت نشــأتي ودراســتي، التــي تكللــت بالنجاح 
والتفوق طوال مســيرتها منذ المرحلــة اإلبتدائية 
، كنــت دائمــة الحصــول علــى المركــز األول على 
مســتوى المدرســة والصف.. وحينهــا كنت أمارس 
عدة هوايات بعضها مســتمرٌ إلى اليوم كالرســم 

والكتابة، والعزف على الجيتار ولعب كرة السلة. 
وعن هوايتها بالرســم تقــول صبا وتخصصها 
الجامعــي : علــى عكــس مــا يتوقعه من يشــاهد 
صفحتي كـ "صبا آل عفيف" لم أدرس الرسم مطلقًا 
ولم ألتحق بأي دورات تدريبية فيه، بل كان ومازال 
هواية تطورت ذاتيًا، كانت رغبتي األولى هي دراسة 
طب الجراحة، ثم قمت بالتحويل من القسم العلمي 

إلى األدبي وقررت دراسة القانون. 
وتاصــل صبا : كان التحــدي كبير خصوصًا وأن 

القســم حديث النشــأة للطالبات في جامعة الملك 
عبدالعزيــز. ولكن بطبيعتي أحــب الطرق المليئة 
بالتحدي والمغامرة، ومنذ أول فصل دراسي حصلت 
على االمتياز وعاهدت نفســي علــى الحفاظ عليه، 
وهذا ما حدث بفضل اهلل أواًل ثم رغبتي الدائمة في 

التميز وإثبات أن ال شيء مستحيل مهما صعُب.
وألؤكــد لزميالتــي وزمالئي ذلــك ، اجتهدتُ 
ورغــم ذلك كنــت أمــارس هواياتــي واهتماماتي 
فــي مجال الرســم والقــراءة واألعمــال التطوعية 

واألنشــطة الجامعية 
هو  الوقت  تنظيــم   ،
المفتاح األول للتفوق 

الدراسي.
مســيرة  وعــن 
الجامعــي  تعليمهــا 
اكــدت : بفضــل اهلل 
إنهاء  مــن  تمكنــت 
مرحلةالبكالوريوس 
في القانــون بامتياز 
مــع مرتبــة الشــرف 
األولى  وكنت  األولى، 
علــى دفعتي وقد تم 
منحــي جائزة التفوق 

العلمي من مدير الجامعة، وتكريمي بحضور سمو 
األميــرة حصــة بنت الملك ســلمان، ضمــن أوائل 

الجامعة ..وبعد مضي عدة أشــهر من حفل تخرجي 
علمــت مــن إدارة الكلية بأننــي أول طالبة تحصل 
علــى أعلى معدل فــي كلية الحقوق منذ إنشــاءها 
وهو 5/5 فكان أول تصرف الشــعوريًا فعلته، أنني 
شــاركت مشــاعري مع أصدقائي ومتابعي صفحتي 
على الفيسبوك، ولم أتوقع أن يجد خبر تخرجي كل 
هذا التفاعل والصدى الذي وجده. وهذا يشير إلى 

جمال وطننا وحاجته لشبابه. 
إنني كاآلالف مــن الطلبة اليمنييــن بالخارج 
يعانــون مــن صعوبة 
وقلــة  التواصــل 
التعليميــة  الفــرص 
ومــن  والوظيفيــة.. 
المؤكــد أن الظــروف 
التــي تمر بهــا البالد 
على كل األصعدة هي 
في  الرئيسي  الســبب 

هذا.
صبــا  وختمــت 
أملنا  لكــن  حديثهــا:  
بــاهلل كبير، بــأن يعود 
ونعود  لوطننــا،  األمن 
هدمتــه  مــا  لنبنــي 
الصراعات والحروب، ومن هنا أذّكر الشباب والفتيات 
بــأن ال تيأســوا، وكونوا فــي معزل عــن كل هذه 

الصراعــات، فدوركــم المشــرق أتٍ .. أعلــم بــأن 
التجاهل محبط لعزائمكم، ولكنها غيمة ستنقشع، 
قد ال يعرفكم وطنكم بأسماءكم ولكنكم تعرفونه، 

وحتما سيعرفكم يومًا ما بما قدمتموه ألجله.
أنتم بعض اليوم الحاضر، وكل الغد المستقبل. 
كافحوا وال ترضوا بأقل من النجاح المتميز، وناضلوا 

من أجل السالم.

عدن تايم / لحج: أنوار العبدلي

قام شــباب نادي القــراء الثقافــي صباح 
األحد بمدينة الحوطــة بمحافظة لحج بتنفيذ 
أول مبــادرة لهم بعد إشــهار النادي رســميًا 
في األســبوع الفائت وذلك بمشاركة موظفي 
مكتبة القمندان فــي تجهيز وترتيب المكتبة 

وتأهيلها للعمل من جديد. 
حيث تم نقل أثاث وكتب مكتبة القمندان 
من ملحق خاص بهــا في مبنى مرفق الثقافة 
وذلــك بســبب تعــرض المرفق بعــد الحرب 
لالقتحام من قبل بعض األسر المتضررة التي 
خســرت منازلها جراء الحرب التي دارت رحاها 

على أرض محافظة لحج بعام 2015م.
وفي تصريح لألســتاذ ريــاض عبد الجليل 
ردمان مدير مكتب فرع الهيئة العامة للكتاب 
قــال: لقد بذلت جهود كبيرة من قبل المكتب 
في عمليــة الحفاظ على ما تبقــى من الكتب 
وبعض االصــول للمكتبة حيث فقدنا أشــياء 
كثيرة وعملنا علــى المتابعة والعمل من اجل 
نقل أثاث المكتبــة وتجهيزها بمكان آخر لها 
وبشــكل مؤقت حيث اســتطعنا أن نجد مكان 
في مبنى مرفــق الصحة الــذي أصبح بالوقت 

الحالــي مقر للمحافظة وبقيــة مرافق الدولة 
حتى يتــم حل مشــكلة تعويض األســر التي 
خســرت منازلها واتخذت المرافــق الحكومية 

مسكن لها. 
وأضاف ردمان بالرغم من انعدام الموازنة 
التشــغيلية للمكتبة بينما موازنة المكتب ال 
تفي بأبســط المقومــات لها كالمســتلزمات 
الضروريــة إال أننــا ســعينا بجهــود ذاتيــة 
وبمســاعدة شــباب النادي إلعادة فتح مكتبة 
القمندان مــن اجل الدفع مــن جديد لتنمية 
عقــول شــبابنا بما يغــذي أفكارهــم ويملئ 

فراغهم بما يفيد وإشهار نادي القراء الثقافي 
الشبابي في لحج دليل على ذلك وبما ستقدمه 

مكتبة القمندان لهم.
وتأسســت مكتبة القمندان بعام 2004م 
وسميت على اســم األمير والسلطان العبدلي 
الملقــب بالقمنــدان.. حيــث  أحمــد فضــل 
اســتطاعت أن تنجــو من يد الســطو والنهب 
في ليالي ســقوط المدينة أمنيًا إال من بعض 
األشــياء التي فقــدت خالل فتــرة الحرب التي 
كانت مشتعلة على أرض محافظة لحج بالعام 

المنصرم.

عدن تايم/ خاص
تلقــى اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات رســالة شــكر من اتحــاد األدباء 
والكتــاب اليمنييــن علــى دوره فــي دعــم المعرفــة واألدب والثقافة 
والنهــوض بالفكر العربــي وفك الحصار عن الثقافــة اليمنية في هذه 

الظروف الملتبسة.
وعبر الدكتور مبارك سالمين رئيس اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين 
في رسالته عن اعتزازه بالدعم الذي تلقاه الثقافة اليمنية من قبل اتحاد 
كتاب وأدباء اإلمارات..مشــيرا الى انه سيتم ترشيح عشرة أعمال تتصف 
بالتميز الفني لكتاب وشــعراء يمنيين ليصار إلى نشرها من قبل اتحاد 
كتاب وأدبــاء اإلمارات تنفيذا لتعهد كل من اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 
واتحاد الكتاب التونســيين بنشــر وترجمة كتب ألدباء وشعراء يمنيين 
لفــك العزلة عن اليمن في هذه المرحلة كما جاء في مقررات اجتماعات 
المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب التي أنهت أعمالها 

في دبي الشهر الفائت.
وحــول المبادرة بتبني طباعة أعمال الكتاب اليمنيين قال ســعادة 
حبيــب الصايغ األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب رئيس 
مجلــس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.. إنها جاءت نتيجة لإلحســاس 
بصعوبــة الظــرف الذي يعيشــه المثقف اليمنــي جراء العــدوان الذي 
يتعرض له اليمن الشــقيق من قبل الميليشــيات االنقالبية المدعومة 
من إيران.. مضيفــا ان اليمن بالذات يســتحق أن يحتفى به وبثقافته 
نظرا لتاريخه وألهمية منجزه الثقافي فهناك ضرورة ماســة الســتمرار 

هذه الثقافة كونها تأسيسية وملهمة أجيال.
وأكد الصايغ أن االتحاد العام يعد نفســه مســؤوال عن الدفاع عن 
حق المثقف في التعبير عن نفسه في مختلف الظروف.. فكان هذا القرار 
شــكال من أشــكال المقاومة ولتأكيد أن صوت الحقيقة ال يمكن خنقه 
فهناك من سيدافع عنه ويكفل له الحق في أن يظل حاضرا ومسموعا.

�شبا العفيف.. الفنانة الت�شكيلية التي تفوقت يف احلقوق

مكتبة القمندان تفتح أبوابها من جديد يف حلج
العدنــي  الشــاعر 
الكبير يوســف مهيوب 
ثراه  اهلل  سلطان طيب 
ناشــر ورئيــس تحرير 
الشــباب"   " صحيفــة 
- صــدرت في ســنوات 
الســتينيات من القرن 
الماضــي- يعــد مــن 
الذين  الشــعراء  اوائل 
سندوا ثورة 14 اكتوبر 

1963منذ انطالقتها وحتى نيل االســتقالل المجيد في 30 
نوفمبر 1967 .. وهاهو الشاعر سلطان مبتهجا بالثورة في 

واحدة من اشعاره قبل حوالي 50 عاما .

عيد اكتوبر .. مرحى

بزغ الفجر يااخي عن غد مشرق سعيد
واستقرت بالدنا يومنا في الجنوب عيد

يوم مجد وسؤدد ما الفراحنا مزيد
فاعملوا اليوم ياشباب وادفعوا المارد الوليد

 قد كسبناها ثورة ضد مستعمر عنيد
وشققنا طريقا رغم متجبر عتيد

 واستعاد جنوبنا مجده الغابر التليد
انتصرنا على العداه بلظى النار والحديد

لم يهن عزمنا الردى واعتقال وال وعيد
وروينا ترابنا بدم الثائر الشهيد

 قدرفعنا لوائها بين شمسان والصعيد
وصمدنا اشاوسا فوق ردفان ال نحيد

 فهنيئا الرضنا شعبنا الباسل الشديد
راية نوفمبر العظيم رمز مستقبل سعيد
هيا نبني ونفتدي بالدماء وطننا الجديد

استقلت بالدنا وصحى المارد الوليد

  وللفقيد دور مشــهود في نشــر الثقافــة في المجتمع 
وكذا مواجهته لالســتعمار مــن خالل مقاالتــه النارية في 

صحيفة )الشباب( آنذاك .
كما للشاعر من الملكات والصفات القيادية التي أهلته 
لتبوء مناصــب قيادية خالل فترة عمله ســواء في الوظيفة 

العامة أو المؤسسات الدولية .

رئيس حترير جريدة عدنية يبتهج 
بذكرى ثورة )14( أكتوبر قبل 50 عاما

طباعة عشرة أعمال لكتاب مينيني على نفقة االمارات
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كو
سودو

     هــذه لعبة أصلهــا ياباني وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد 
طورها قاضٍ ســابق في هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشــارًا 

في العالم .
 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكون عبقريًا 
فــي الرياضيــات ، ويمكن البدء بحلهــا من أي خانــة بوضع الرقم 
المناســب  وتذكــر أن األرقــام التي تكتبهــا بداية تعتبــر مفاتيح 
تساعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشبكة من ) 9 - 1( 
بحيــث يجب أن يحتوي كل صف أفقــي وعمودي وكل مجموعة من 

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

منوعات

اأفقيًا :
1 - فنان وملحن ومو�سيقار راحل ذائع ال�سيت 
على م�ستوى عدن واليمن والوطن العربي ، من 

مواليد حلج )2002 - 1934 م( متيز ب�سوت 
جميل وقدم اأروع االحلان امل�ستمدة من روح اأ�سالة 

الرتاث الغنائي ومن الرتاكم النغمي االيقاعي وهو 
جدير باأن يطلق عليه �ساحب )مدر�سة بن �سعد 

التجديدية( يف ميدان الغناء 
2 -  من االع�ساب العطرية ـ يبكي ويولول 

3 -  تبذير ـ اإذاعة امريكية ناطقة بالعربية ـ 
اإثنان باالجنليزية 

4 -  ثلثا �سجر ـ مت�سابهة ـ مفرد فنون 
5 - قوة العدد ـ للتعريف 

6 -  من ال�سعراء الذين اأحاطوا بالر�سول الكرمي 
7 -  قهوة ـ �سكان البادية من العرب )م( 

8 - لال�ستفهام ـ �سمري املتكلم ـ �سكب ـ كوكب يدور 
حول االر�س 

9 - لال�ستدراك بالتمني ـ اأوجاع ـ حرف اجنليزي  
-10 ارتفعت وطالت ـ التعرثات وال�سقوط 

-11 خمت�سر �سركة الطريان االملانية 
-12  ا�ستفراغ مايف املعدة ـ زهور ـ اأرا�سي خ�سراء 

وا�سعة 
-13   يذر ـ كوكب �سم�سي ـ مفرد اأ�سرار 

-14 جمتهد ون�سيط )م( ـ بلداآ�سيوي 
-15 اإ�سم علم موؤنث ـ خ�س به نف�سه 

 عموديًا :-
 1 - مطلوب ـ راية ـ ملكة مينية   

2 -  مدينة يف حمافظة احلديدة ـ اأحدالوالدين 
ـ بلداأوروبي 

3 -  �سهرميالدي ـ حيوان قطبي ـ نه�س ـ اأح�سى
4 -  ناكرللجميل )م( ـ �سمرياملتكلم ـ مت�سابهان ـ 

اأنت باالجنليزية )م( 
5 -  ح�سام ـ للتعريف ـ �سمري مت�سل ـ حمامل على 

ظهور اجلمال خا�سة بالن�ساء 
6 -  حرف جر ـ ذرية ـ ال�سعرامل�ستعار 

7 -  يف الفم ـ انتف�س وثار ـ �سياء 
8 -  للروؤية ـ اأحدالوالدين )م( ـ من اأنواع 

ال�سيارات اليابانية 
9 -  اأطراف اأ�سابع ـ نرتب وننظم ـ للنهي ـ من 

احليوانات 
-10  حرف مو�سيقي ـ اأفزع ـ ماالروح فيه اأواالأر�س 

اخلالية من كل �سئ
-11  اجتمعوا الإحياء ذكرى اأوللتكرمي ـ االمر 

اخلادع اأواخليال )م( 
-12  واحد باالجنليزية ـ للتعريف ـ اإثنان 

باالجنليزية ـ ثلثا ليث 
-13  اأحاط ـ جان )مبعرثة( ـ مفتاح القمي�س 

-14  توفى ـ حرف اجنليزي 
-15 جمع �سرير ـ حمافظة مينية 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

تقرير/فتاح المحرمي.

إبان الحــرب العدوانية علــى عدن واحتالل 
مليشــيات الحوثي وصالح لمدينــة المعال ضل 
نشــاط العبــي التايكوندو لنادي شمســان ولم 
يتوقف حيث اشار الالعبون أنهم كانوا يمارسوا 
نشاطهم في ســاحل مدينة البريقة التي نزحوا 

اليها.
ولــم يتوقــف هــؤالء الشــباب المفعمين 
بالحيويــة عند ذلــك بل أنهــم قهــروا الحرب 
ودمارها وتحدوا الضروف وفعلوا نشاط فريقهم 
بجهود ذاتية وبهــذا قضوا على "اوقات الفراق" 
القاتلة وحصنوا أنفسهم من الضياع واالنحراف 
إلى جانب تربيتهم البدنية والصحية والنفســية 

واألخالقية.
مدرب الفريق وحســب شهادة زمالئه والعبيه هو قائد وربان 
هذا العمل النبيل الذي أعطى شعلة من الحماس لتتحدى سفينة 

الفريق األمواج والرياح وتبحر بنشاطها إلى بر األمان.
وتشــجيعا لمثل هكذا أنشــطة فعالة وهادفة زارت صحيفة 
عــدن تايم فريق نادي شمســان للعبة التايكونــدو واطلعت عن 
قرب لنشــاط النــادي وطبيعته وأهميتــه والتــي يلخصها. لكم 

ن�ساط دوؤوبالتقرير التالي :
عقب أيام من تحرير عدن أبى أشــبال  النادي إيقاف لعبتهم 
التــي طالما عشــقوها فتحــدوا الحــرب ودمارها واســتمروا في 
ممارســة رياضتهم فمنذ شهر اغســطس2015م بدأ النشاط في 
مقر نادي شمسان واستقبل النادي عدد من العبي األندية األخرى 

التي تسببت الحرب بإيقاف نشاطها في هذه اللعبه.
ويقول مدرب الفريق/محمد نصر السويدي ان النادي كان هو 
الوحيد الذي استأنف نشاطه بشــكل رسمي وبتدريبات متواصلة 
وبالعبين من ثالث فئات هي الناشئين والشباب والكبار حيث بلغ 

عدده ما يقارب ال50العب.
وأضاف الســويدي - وهو مدرب الفريــق منذ2010م - أن ما 
خلفته الحرب العدوانية على عدن وما تســببت به من دمار للبنى 
التحتية وقبل هذا دمار األنفس لم يثنيهم عن مواصلة تدريبات 
الفريق بشــكل مســتمر, بــل ان الالعبين ارتفــع عددهم وكان 
اإلقبال على ممارســة تلك الرياضة كبيرا خصوصا طالب الثانوية 

والذين اضحوا في قوام فئتي الناشئين والشباب.

جهد ذاتي وعمل طوعي
لــم يقــف غياب الدعــم واالهتمــام عائقا أمام شــباب نادي 
شمســان بل ان إصرارهم وعزيمتهم جعلهم يفعلون نشاطهم 

بمجهود ذاتي وعمل طوعي
 وقالــوا في أحاديث متفرعــة لمحرر الصحيفــة : نحن ومنذ 
العام 2010م كان نشــاطنا في النادي بجهد ومبادرة طوعية منا 
كمدربيــن والعبين واصرينــا على اإلســتمرار وتحدينا  الصعاب 
حفاظــا على لعبتنــا ونادينــا واســتمرينا على هــذا الحال حتى 

أغسطس 2016م ومن ثم بدأت إدارة النادي تعطينا الحوافز.
وأضافــوا ان نشــاطهم لــم يذهب ســدى حيث حقــق نادي 
شمســان بطولة عدن التنشــيطية الداخلية في شــهر رمضان ، 
وأيضا حقــق بطولة المحافظات والتي شــاركه فيها 6محافظات 

ومثل نادي شمسان محافظة عدن وأحرز تلك البطولة .
مشيرين إلى أنه وفي اآلونة األخيرة زاد اإلقبال على االلتحاق 
بالنــادي حيث ان الكثيــر من االبــاء دفعوا باوالدهــم لاللتحاق 
بالفريــق مما جعل عدد الالعبين يرتفع ولهذا فقد تم زيادة أيام 
التدريب من يومين إلى خمس أيام في األســبوع الواحد وحســب 

أوقات فراغ المتدربين الذين هم من طالب المدارس والجامعات.

الن�ساط الريا�سي يحمي ال�سباب
ويحتــل النشــاط الرياضــي أهمية كبــرى تعود علــى الفرد 
والمجتمع بالنفع والفائدة حيث ان النشاط الرياضي ينمي قدرات 
الشخص البدنية واألخالقية والتربوية ونشاط رياضة التايكوندو 
هــو من بيــن تلك األنشــطة التي تقضــي على الســيف القاطع 
والمهلك ســيما للشــباب االو هو "الوقت" وصــدق القائل الوقت 

كالسيف ان لم تقطعه قطعك.
واألهميــة الكبــرى لهذإ النشــاط أنــه يحمي الشــباب من 
االنحــراف نحو اإلدمان علــى اآلفات الضارة أو الوقوع في شــراك 
الجماعات المتطرفة التي تستغل الشباب وتغسل ادمغتهم وتغرر 
بهم باألموال ، ووجود األنشطة الرياضية في األندية سوف يدفع 
بالشباب للذهاب للمالعب بدال من االنحراف أو  الذهاب إلى شراك 

�سعوباتالتطرف.
وعن الصعوبات التي يواجهها فريق التايكوندو يقول مدرب 
الفريق/محمد نصر السويدي أنه ومع ارتفاع وتيرت النشاط وزيادة 
عــدد الالعبين صاروا بحاجة إلى أدوات وبســطات كما ان مدربي 
الفريق تنقصهم خبرات دوليه وهم بحاجة إلى دورات خارجية من 
شــانها ان ترفع من مســتوى المدربين وبالتالي يرتقي ويتطور 
اداء الفريق ويغدو مدرسة يتخرج منها الالعبين الدوليين ويكون 

النادي خير ممثل لنا في المحافل العربية والدولية.
وطالب مــدرب الفريق وزارة الشــباب والرياضيــة اإلهتمام 
باألنشــطة الرياضيــة ودعمها وتفعيــل االنشــط المتوقفة في 
األنديــة األخرى لكــون نتائج تفعيــل األنشــطة الرياضية يطبع 
الحياة ويحمي المجتمع والشــباب مــن الضياع واالنحراف خلف ما 

يضرهم ويهدم قيمهم واخالقهم وتربيتهم.

قطعوا �سيف الوقت قبل اأن يقطعهم..وحموا انف�سهم من ال�سياع واالنحراف..

فريق نادي �شم�شان للتايكواندو .. عنوان التحدي والنت�شار

بطاقة تعريفية مبدرب الفريق
اإلسم:محمد نصر السويدي.

العمر: 28 عاما.
المستوى التعليمي:بكالريوس انجليزي.

البداية: بدأ ممارســة لعبته المفضلــة التايكوندو في 
العام 1999م

اإلنجازات: بطل الناشئين على مستوى المحافظات عام 
2005م

حائز على الحزام األســود والذي يمنحه االتحاد الدولي 
للتايكونــدو لالعبيــن الموهوبيــن بعــد ان يخضعهــم 
الختبــارات, ويتيح  هــذا الحزام لصاحبه المشــاركة في اي 

بطولة ينظمها األتحاد الدولي.
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ريا�ضة

عدن تايم / رائد علي شائف :

عدن تايم / خاص : 
على الرغم من ســقوط نادي وحدة عدن أمام نادي 
شمسان بركالت الترجيحية في النهائي بعد أن إنتهى 
اللقــاء 3-3 ، إال أن المــدرب الوحــداوي "المهنــدس 
صالح الشبيبي"، ادعى بأنه فخور بأداء فريقه، مشيرًا 
إلى فريقه فعل كل شيء في كرة القدم، لكن النتيجة 

لم تكن عادلة.

وبعد المباراة قال مدرب الوحدة  "فعلنا كل شــيء، 
وأنا فخور جدًا بأداء فريقي فــي المباراة ، أعتقد أننا 
لعبنــا مباراة مُذهلــة، حصلنا على فــرص كثيرة لم 
نحســن إنهائها بالطريقة الصحيحة ، وشمســان لم 
يخلق ســوى ثالث فرص وأحرز منهــا ثالثة أهداف ، 
وهــذا يحدث في كرة القدم، ويجــب تهنئة المنافس 

على الطريقة الدفاعية التي لعب بها المباراة".
"أنا حزين ألننا كنا نســتحق الفــوز بالمباراة، علينا 
أن نرفع رؤوســنا ألننا نُقدم مستوى جيد منذ بداية 

البطولــة، وكرة القدم هي كــرة القدم، وهذا يحدث 
في بعض األحيان".

وأتم "أكرر أنا حزين وأشعر بخيبة أمل ألن العبينا 
بذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن ال أحد ينكر أن شمســان  
يســتحق إشــادة خاصــة، وأقــول لالعبيــن فريقي  
)أحســنتم(، العبينا يُنفذون ركالت الترجيح بشــكل 
جيد، لكننا أهدرنا ركلتين، ونأمل أال يحدث ذلك في 
المســتقبل، وبطبيعة الحال لــن تكون المرة األولى 

وال األخيرة التي يحدث فيها  )غياب التوفيق(".

عدن تايم / خاص :

بحضور األخوة عبداهلل فضيل وكيل محافظة عدن لقطاع االســتثمار ، د. عزام 
خليفة مدير مكتب الشــباب والرياضة بعدن، وعبد الجبار ســالم مســاعد أمين 
عــام اتحاد كرة القدم ، واألمين العام لنادي التالل محمد الداؤدي رئيس اللجنة 
المنظمــة للدوري ، وأبناء الفقيد يتقدمهم عبد الباســط باصمد ، وأعضاء إدارة 
التالل حســن برو ومنير عزيم والكباتن شــرف محفوظ وعبد الكريم الشــرجبي 
وخالد هيثم وقيصر علمي والشــخصية الرياضيــة خالد عوض أبو نجيب ومعن 
الصياد وســعيد عبده سعيد ممثال عن البنك األهلي وينوبا د. سنكر الذي اعتذر 

عن الحضور بسبب ظرف خاص.
افتتحــت األحد بطولة الفقيد ســالم باصمد رئيس نادي التالل الســابق بلقاء 
جمــع بين فريقي حافة القاضي وفريق ناشــئة التالل )أ( وأســتطاع فريق حافة 
القاضــي الفوز على فريق التالل للناشــئين بضربات الترجيــح بعد التعادل في 
الوقــت األصلي 1-1 .. ليتأهــل فريق حافة القاضي إلى الــدور الثاني. . ويغادر 
التالل )أ( البطولة بعد أن قدم مباراة ممتازة وكان قريب للفوز في فترات كثيرة.
وفــي ثاني أيام البطولة .. حقق فريق الزعفران فــوزا صعبا على فريق التالل 
للناشــئين )ب( بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر االثنين على 

ملعب الهوكي بكريتر ..
ســجل هدفي الزعفران كال من فيصل باهرمز وتوكل إقبال ، فيما سجل هدف 

التالل عبداهلل الجرادي. .
قاد المباراة الحكم والكابتن جمال نديم .

حضر المباراة أعضاء نادي التالل األســتاذ حســن برو وعبد الكريم الشــرجبي 
ونائب رئيس اللجنة المنظمة الكابتن علي شبير .

الشبييب : فخور باألداء، وهذا سبب حزني

الوكيل عبد اهلل فضيل يفتتح 
بطولة الفقيد )باصمد(

براعم مشسان أبطال دوري الشهيد اإلماراتي )الكعيب(

فوز الضالع على يافع يف ختام اجلولة األوىل بدوري اجلالية جبدة

قرعة بطولة حبتور ألندية شبوة تسفر عن مواجهات نارية

عدن تايم / محمد فتحي : 

اختتام مميــز لبطولة الشــهيد الكعبي بتتويج 
براعم شمســان بكاس البطولة بفوزه على براعم 
وحــدة عدن بضربات الترجيح فــي اللقاء الختامي 
الذي احتضنــه ملعب باوزير بالمعــال بعد تعادل 

ايجابي بثالثة أهداف بكل شبكة .
- جائــزة أفضل العب فــي البطولــة نالها قائد 
وحدة عدن )اشــرف فهمي( ، وجائزة أفضل حارس 
في البطولــة نالها حــارس شمســان عيدروس ، 
وجائزة هداف البطولة نالها العب شمســان غالب 

احمد .
- البطولة تميزت بالحضــور الجماهيري الغفير 

وحسن التنظيم واإلعداد من اللجنة المنظمة .

عدن تايم / متابعات : 

في ختــام الجولة األولــى لبطولة الجاليــة الجنوبية 
بجدة ، حقــق فريق منتخب الضالع فوزا مســتحقا على 
منتخب يافــع بثالثة أهداف مقابل هــدف في المباراة 
التــي أقيمــت ليلــة األحد )فجــر االثنين( علــى ملعب 
الرحيلــي في جــدة ضمن مباريــات البطولــة الكروية 
للجالية التي تجمع بين منتخبات المحافظات الجنوبية 

من أبناء الجالية .
وكانت الجولة قد شهدت

فوز عدن على لحج بســتة أهداف مقابل ثالثة ، وفوز 
حضرموت على المهرة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وكان منتخــب أبين قد فاز على شــبوة فــي االفتتاح 
بأربعة أهداف مقابل هدف. 

وتنطلق الجولة الثانية يوم الخميس بمباراتين تجمع 
األولى لحج والضالع ، فيما تجمع الثانية عدن ويافع. 

يــوم الجمعــة ســتقام مبــاراة واحــدة تجمــع أبين 
وحضرمــوت .. وفي ختام الجولة يلتقي الســبت فريقا 

شبوة والمهرة .

عدن تايم / مهدي جعول :

عقد بمكتــب الشــباب والرياضة بمحافظة شــبوة 
اجتماعا موسعًا بمندوبي األندية الرياضية المشاركة 
فــي بطولة الفقيد ســعيد محمد حبتــور )رحمه اهلل( 
بحضور األخوة مهدي صالح الدحيمي مدير عام مكتب 
الشــباب والرياضة بالمحافظة وعلي محمد الحرملي 
رئيس فرع إتحاد كرة القدم  بالمحافظة وصالح سالم 
الباني نائب رئيس فــرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة 
، وخالد عمــر زعبل رئيس اللجنــة المنظمة للبطولة 

، ورئيــس نادي النصــر الرياضي بمديريــة الروضة ، 
والكابتن مهدي جعول رئيس اللجنة اإلدارية للبطولة 
، ومدرب الفريق الكروي األول لنادي النصر الرياضي .
 وقــد أقــر االجتمــاع انطــالق البطولة عصــر يوم 
الخميــس القادم علــى ملعب نادي النصــر الرياضي 
بمدينــة الروضة ، ويلعب في مبــاراة االفتتاح فريقي 
طليعــة حبان ونظيــره قناء رضوم ، فيمــا يلعب في 
المبــاراة الثانيــة عصــر يــوم الجمعــة فريقي نصر 
الروضــة الفريق المســتضيف للبطولة أمام شــباب 
أكتوبــر نصاب ، والمبــاراة الثالثة عصر يوم الســبت 

وتجمع كفاح ميفعة وجاره شباب الحوطة ، وعصر يوم 
األحد يلعب المباراة الرابعة فريقي شباب المصينعة 
والرايــة نصاب ، وتقام مباريــات البطولة على ملعب 

نادي النصر الرياضي بمدينة الروضة .
حضــر االجتماع األخوة عبداهلل محمد ســالم رئيس 
لجنة الحكام بالمحافظة عبدالكريم عيدروس سعادة 
عضو فرع إتحاد كرة القدم بالمحافظة ، والشخصيات 
الرياضيــة محمد علي القبــاص وأمين عبداهلل حبتور 
أعضاء اللجنة المنظمة والشــخصيات الرياضية عارف 

بادهري وأحمد علي باجيل .



  

عدن تايم - خاص :

\وضــع محافظ محافظــة عدن اللــواء عيدروس 
الزبيدي اكليل زهور في مكان استشهاد الموظف 
بالهالل االحمر االماراتي هادف حميد الشامســي 
تزامنا مــع احياء الذكرى االولى الستشــهاده على 

ايدي جماعات متطرفه .
ونظــم ناشــطون فــي المجتمع المدنــي صباح 
اليوم وقفة في شارع التسعين بالقرب من مجمع 
بنده التجاري في المنصورة حيث احيأ الناشــطون 
ذكرى استشهاد الشامسي وهو موظف في منظمة 

الهالل االحمر االماراتية .

سقطرى / احمد جمعان دبنهي

إعتمدت اإلدارة التنفيذية لمؤسســة الشــيخ خليفة بــن زايد ال نهيان 
لألعمال االنســانية اعتمــاد الطالبة اليمنية المريضة بالســرطان منيره 
صالح بن حبشي كطالبة بمدارسها الحكومية تشجيعا و تحفيزا لمعنويات 
منيرة التي ال تزال تحت تناول العالج من مرض السرطان الذي تعاني منه 

لفترة .
يأتي ذلك بعد نقل المريضة منيره بن حبشــي ضمن عدد من المرضى 
باالمراض المســتعصية من جزيرة ســقطرى الى دولــة االمارات العربية 
المتحدة لتلقي العالجات الالزمة من االمراض التي يعانو منها على نفقة 
مؤسسة الشيخ خليفة لألعمال اإلنســانية بعد التنسيق مع مندوبها في 

سقطرى الشيخ علي عيسى بن عفرار.
و تمنث أســرة منيرة بن حبشي هذا الموقف اإلنساني الذي ليس غريب 
على أبناء زايد الخير في عالج ابنتهم وتقديم لها الرعاية الصحية الالزمة 
و خدمــة التعليم في المــدارس الدولة الحكوميــة .. معتبرين بأن ذلك 
التعامــل الذي حظت به ابنتهــم هو موضع تقدير واحتــرام لهذا الدولة 

الكريمه و اإلنسانية قيادتا وحكومتا وشعبا .

 يحيى غالب ال�سعيبي 

http://aden-time.net

شهيد االمارات هادف 
الشامسي .. شهيد االغاثة 

االنسانية للجنوب

 تهــل علينا اليــوم الذكرى األولى الستشــهاد 
هادف الشامســي ضابط االغاثة بقوات اإلمارات 
العربيــة المتحدة فــي عدن ..عام مــن الفاجعة 
والحسرة والذهول .. هذا الذهول مصدره التفكير 
بواقع فيه وصل القبح االخالقي واالنحدار القيمي 
في نفــوس مرتكبي الجريمــه وموجهييهم الى 
تجاوز قيم القانون االنســاني الدولي الذي يجرم 
االعتــداء علــى موظفــي االغاثة والمســاعدات 

االنسانية اثناء الحروب وغيرها من الظروف ..
وفــوق ذلك شــكلت جريمــة اغتيال الشــهيد 
هــادف تعبيراصادقا على صدق توجه قيادة دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة نحو عــدن والمناطق 

المحررة وثباتها لتجاوز كل التحديات..
هــادف الشامســي جريمتــه بنظــر القتلة انه 
يوزع القمح واالرز ولقمــة العيش البناء المدينة 
الغــزاه  حاصرهــا  التــي  باحزانهــا  المكلومــة 
ودمروهــا.. وذلــك يعنــي اصــرار الغــزاة على 
جريمتهم فــي قتل ابناء عــدن وقطع عليهم اي 

اغاثة تسد رمقهم ..
هــادف الشامســي رحمه اهلل جريمتــه ان قلبه 
وضميره كان مشــبع باالنسانية فالبد من ايقاف 
نبض اي قلب ينبض بالخير واالنسانية هكذا هو 

شعار اعداء الحياة ..
اليوم عدن لم تنســى الشــهيد هــادف خرجت 
بقيادتهــا وناشــطيها الى حيث ســال دم هادف 
في تراب عــدن ليضعــوا اكاليل الــورود تعبيرا 
عــن الوفاء وتبــادل قيــم النبل واخــالق الثورة 

الحقيقية..
شكلت جريمة اغتيال هادف الشامسي منعطف 
خطير في تدهــور االوضاع االمنية في عدن حين 
تمــادت تلــك القوى الــى ارتكاب تلــك الجريمة 
التي لم تهدف الــى اغتيال هادف فقط بل ايضا 
تهدف الى ايصال رســالة الى القــوات االماراتية 
انها مســتهدفة وثانيا رسالة تسجيل حضور من 
منظومــة صنعاء راعيــة االرهاب بعــد هزيمتها 
عســكريا فــي الجنــوب مفادهــا ان عــدن تحت 
ســيطرة القاعــدة وداعش لكي يتعــزز حضورها 

السياسي بالمفاوضات الخارجية..
لكن كل تلك الرسائل تبخرت وتالشت واحترقت 
ولم يبقى سوى دم الشهيد هادف حاضرا يسجل 
حضــور قوي فــي الذاكــرة االنســانية الجنوبية 
وفي ذاكرة زمالئه في القــوات االماراتية وقيادة 
محافظــة عــدن المحليــة واالمنيــة والمقاومة 
الجنوبيــة التــي لــم تهــدا وتشــكلت القــوى 
المشــتركة امنيا لمطاردة واعتقــال قتلة هادف 
وكل الشــهداء الجنوبيــن الــذي اغتالتهم تلك 
العصابات اإلرهابية التي منيت بهزيمة ثقيلة .. 
وانتصرت االرادة المشــتركة الجنوبية االماراتية 

للحق ولالنسانية.
اليوم نكتب عن الشــهيد هــادف فقط لنرضي 
ضمائرنا ونفوســنا التي جبلت علــى قيم الوفاء 
ورد الجميــل .. نكتــب احــرف بســيطة بظروف 
معقدة تعيشــها عدن اقتصاديــا وخدميا .. لكن 
عدن تكتب رســالة الوفاء للدماء الغالية لشهداء 
االمــارات والتحالــف العربي تكتبها بكل شــرف 

واعتزاز ومبادلة الوفاء بالوفاء ..
رحم اهلل الشــهيد هادف الشامسي وكل شهداء 

التحالف العربي.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

 الزبيدي  يضع إكليل زهور مكان استشهاد االماراتي الشامسي

االمارات تعتمد مريضة بالسرطان من 
سقطرى كطالبة مبدارسها احلكومية كثير هم ضحايا الحرب األخيرة التي شنتها 

مليشــيات "الحرب" الحوثية على عموم مدن 
الجنــوب وخلفــت ورائها مئات مــن الجرحى 
من بين هؤالء الطفــل زياد الذي أصيب في 
الحرب بمقذوف ناري بترت فيه ساقه اليسرى 
كمــا يعاني مــن رجله األخرى فال يســتطيع 
المشــي عليها نتيجــة األصابة ويســتدعي 

عالجه بصورة عاجلة .
زيــاد ولصعوبــة وضــع اســرته  الطفــل 
المعيشــي وعدم قدرتها على تحمل تكاليف 
العالج الباهضة يناشد األخ المحافظ د.ناصر 
الخبجــي والجهــات الخيرية بمســاعدته في 
معالجــة ســاقيه التــي أصيبت فــي الحرب 

األخيرة.

 عدن تايم / فتاح المحرمي :

رصاص راجع كانت ســبب في سلب أم خالد فلذة كبدها الطفل 
الذي كان عنوان البسمه وشعاع األمل والغد المشرق ألسرته..

فاضت روح الطفل خالد محمد مهدي لغلف إلى خالقها..
ليلتحق بركب من الشهداء األبرياء الذينا قتلتهم رصاص راجعة 
قد تكون غير معلومة لكن اهلل يعلمها وبإذن اهلل سيحاسب من 

اجرم بحق الطفل خالد وكل ضحايا الرصاص الراجع..
ان مثل هكذا جرائم قد يتســاهلها البعض غير مدركين أنها 
جرائــم قتل أبرياء في صورة تتجلى فيها مدى االســتهتار بدماء 

الناس...
الطفل خالد الذي استشهد برصاص راجع عصر اليوم االحد

ببلوك 25 بمديرية المنصورة بعدن .. لن يكون األخير ما دام 
االســتهتار بأرواح الناس ال يالقي إي ردع من الجهات الرســمية 

والمواطنين.
وتزايــدت الدعوات لتحرك جاد وان تتحــد كل الجهود، اليقاف 

قتل االبرياء في عدن.. وايقاف إطالق الرصاص في الهواء.
ونقــول لمــن يطلقــون األعيرة الناريــة في الهــواء وبصورة 
عشوائيه... ان كنتم نهبتم رصاص وأسلحة أثناء الحرب وتريدوا 
تتباهوا باســلحتكم وتتفننوا في اســماعنا أصــوات رصاصاتكم 
فالجبهات امامكم ال تزال مشــتعلة..وفي الجبهات اســتعرضوا 

مهارات استخدام األسلحة..

الطفل زياد حباجة اىل مساعدته الستكمال عالجه

الطفل خالد ضحية جديدة للرصاص الراجع بعدن 


