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الأبواب اخللفية
 حلميد الأحمر

هل بات امللف اخلدمي يف عدن حبي�س ال�سراعات ال�سيا�سية؟

قيادة عدن: حملة اإزالة الع�سوائيات واإخراج املقتحمني م�ستمرة وبقوة
احلكومة: 
ت�صريحات 

كريي تف�صل 
م�صاعي ال�صالم 

مأساة الطفلة 
" مريا "

بينهم مقصع وأبو شوارب وشركة إيرانية مرتبطة باحلرس الثوري

تالعب لتأسيس شركة أوف شور بامسه دون علم الشركاء
تورط يف غسيل وإخفاء األموال والتهرب الضرييب
ميتلك علنًا حنو 200 شركة ومشروع استثماري

نشر بيانات املساهمني يف سبأفون ألول مرة

�سالح ال�سيد القيادي يف احلزام االمني بلحج لـ ) عدن تامي( :

ل�صحة لوجود معتقلني دون تهم 
واأكرث من 300 عن�صر من القاعدة وداع�ش يف قب�صتنا

  كريي: اتفاق على وقف اطالق النار غدًا.. وت�سكيل حكومة وحدة

انتهاء العمليات العسكرية بيافع

 الزبيدي..عيدرو�ش
 من قمم النضال إىل 

قلب السياسة
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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

امل�صت�صفى الوحيد بلحج.. يطلق نداء ا�صتغاثة

عدن تايم/ خاص :

الســلطة  قيــادة  أكــدت 
المحليــة فــي عــدن ان حملــة 
إزالــة العشــوائيات ستســتأنف 
اعمــال اإلزالــة ابتــداء من يوم 
االحد القــادم بمديريــة المعال 
وتحت اشراف مباشــر من مدير 
المديرية االســتاذ فهد مشــبق 
لتنتقــل  عملهــا  وستســتكمل 
خورمكســر  بمديريــة  بعدهــا 
باشــراف االســتاذ عوض مشبح 

مدير المديرية  .
وثمنت قيادة السلطة المحلية  

بعــدن تعاون االجهــزة االمنية  
وإدارة االشغال العامة  ووسائل 
االعالم التي ســاهمت  بتغطية 
الحملة بكل مصداقية  ، شاكرة 
لهــم جهودهــم تلك .والشــكر 
موصول لكل مواطن بعدن لما 
ابداه من تعــاون وتفهم البراز 

وجه عدن الحضاري.
اما بشــأن ماتبقى من االعمال 
الغير منجزة بسبب ضيق الوقت 
فقــد ارتأت اللجنة   لتاجيلها الى 
الثانيــة والعطاء فرصة  المرحلة 
بحوزته مســتندات  لمــن  اخيرة 
رسمية لمراجعة االشغال العامة 

ولمدراء المديريات .
وكانت قيادة السلطة المحلية 
بالعاصمة عدن  قد بدأت حملة  
ازالة العشــوائيات في السادس 
من نوفمبر الجاري وقد واجهت 
الكثير من العراقيل والتدخالت 
التــي أثــرت قليــآ على ســير 
للتوقف  الحملة ممــا اضطرنــا 
الحمله  لتقييم ماانجزته  مؤقتآ 
في مديريات صيــره والتواهي 
والمعالجــات  الحلــول  ووضــع 
لالختالالت بعدما انجزت الحملة 
الهدافها   75% مــن  مايقــارب 

بالمرحلة الحالية.

قيادة عدن: حملة اإزالة الع�صوائيات واإخراج املقتحمني م�صتمرة وبقوة

شبوة/ خاص:

تســبب قطاع قبلي بايقاف الطريق 
الدولي في محافظة شبوة.

وذكر شــهود عيان أن قطــاع قبلي 
تسبب بعرقلة مرور عشرات السيارات 
وباصــات النقل الحماعــي والقاطرات 
المحملــة بالبضايع ولم يســمح أفراد 
مــن القبيلة من مرور أي ســيارة الى 

ساعة كتابة الخبر.
ويأتــي قطــع الطريق علــى خلفية 
اعــالن مديــر شــرطة شــبوة العميد 
عــوض الدحبول عــن القــاء القبض 
على أخطر قاطعــي الطريق في الخط 
الرابــط بين عتق والمنفــذ الحدودي 

السعودي.
ويطالــب أفــراد قبيلة الكــرب التي 
نفــذت القطاع الســلطات األمنية في 
محافظة شــبوة إطــالق المتهم الذي 
أعلنت السلطات األمنية في المحافظة 
القــاء القبــض عليه مالم فــإن قطع 
الطريق الدولي سيستمر الى أن تلبي 

السلطات مطلبهم.

الحوطة / صدام اللحجي

خلدون  ابــن  مستشــفى  أطلق 
عاجلــة  اســتغاثة  نــداء  بلحــج 
وجهتها إلى المنظمات األنسانية 
والدولية بعد توقف عمل مضخات 

المياه.
أن  المستشــفى  إدارة  وقالــت 
حياة المئات من المرضى مهددة 
الميــاه  مضخــات  بالموت،فيمــا 
قد توقفت بشــكل كلــي فأصبح 
اآلآلف منهم يعيشون تحت وطأة 

العطش بسبب أنعدام الوقود.
وأكد عاملون أن مستشفى ابن 
خلــدون يرقد فيه العشــرات من 

المرضى أصبحوا يعانون أوضاع صحيحة ســيئة بسبب 
انقطاع الكهرباء الذي وصل معدل انقطاعها إلى أربعة 

أيام متتالية.
ويســود غضب وسخط كبير بين أوســاط المواطنين 

جراء تردي األوضاع المعيشية والخدمية بكل قطاعاتها 
متســائلين لماذا يتم معاقبــة المناطق المحررة بقطع 
الكهربــاء عنهــا محمليــن بذلــك الجهــات المختصة 
والمعنية مســؤولية ما يحدث ومطالبين بمحاسبة كل 

من تسبب في معاناة الناس.

عدن/ نسرين عقالن :

أقام نــادي عدن لإلعــالم المرئي حلقة 
نقاش بعنوان: العمل المهني المتخصص 
والهواية مع طالب قسم الصحافة واإلعالم 

في كلية اآلداب بجامعة عدن.
واستعرض اإلعالمي أحمد هاشم رئيس 
النادي عن المحاور األساســية التي يقوم 
عليهــا العمــل اإلعالمــي، والفــرق بين 
التخصص والهوايــة في المجال الصحفي 
أو التلفزيوني، مســلطا الضوء على غياب 
اإلمكانيات التــي يحتاجها الطالب للعمل 
التطبيقــي لحصولهــم علــى  اإلعالمــي 
خبرات وممارسة قبل خروجهم إلى الحياة 

العملية.

مــن جانبه أكــد رئيس قســم الصحافة 
شــحة  ناصــر  علــي  د.محمــد  واإلعــالم 
اإلمكانيات المتاحة التــي يحتاجها طالب 
اإلعــالم بمختلــف تخصصاتــه الصحفية 
والتلفزيونيــة، فــي ظــل عــدم امتــالك 
اســتوديوهات إلعداد برامج تطبيقية وال 
مختبــر صحفي يصدر مــن خالله صحيفة 
خاصة بقســم الصحافــة واإلعــالم، رغم 
امتالك القسم طاقم أكاديمي ذات خبرات 

كبيرة .
وتحــدث الطالب خــالل حلقــة النقاش 
عــن تجاربهم في مســتويات وتخصصات 
مختلفــة، مرجعين الفجوة مشــدين على 
ان الجانــب االهم الذي يحتاجونه بشــكل 

فعلي، هو الجانب العملي.

نادي عدن لالعالم يقيم حلقة نقاش يف قسم 
الصحافة واالعالم جبامعة عدن 

قطاع قبلي يوقف الطريق الدويل يف �صبوة
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�أخبار

عدن تايم/ عامر علي :
 

نظمت مؤسســة "وجــود " لألمن اإلنســاني، 
اليــوم فــي العاصمــة المؤقتة عــدن، فعالية 
صدور المشــروع األولي لرصد انتهاكات حقوق 
اإلنســان والدعم النفســي لضحايا االنتهاكات 

في المدينة عقب الحرب .
وكشفت المؤسسة خالل الفعالية عن مسودة 
المشــروع الــذي رعــاه برنامج األمــم المتحدة 

اإلنمائي.
وقالت رئيسة مؤسسة وجود لالمن االنساني 
مهــا عوض ل عدن تايم: ان هناك فريق يعمل 
في الميدان وانزال مئتين وســبعة وخمســين 
اســتمارة كشــفت عن مــا يقــارب 1300 حالة 
تعرضت ألنماط ونماذج مختلفة من االنتهاكات 

ومحتاجون للدعم النفسي.

عدن تايم / خاص :  

 كشــفت وثائق حصلت عليهــا " عدن تايم" عن 
خالفات بين المليشــيات في صنعــاء، عقب اقدام 
سلطات الحوثيين على منح ترخيص إلنشاء شركة 
اتصاالت جديدة تابعة ألحد النافذين في الجماعة.
وحســب الوثيقة فقد وجه صالح الصماد رئيس 
ما يســمي بالمجلس السياســي التابع للحوثيين 
وصالح رئاســة الوزراء بدراسة الملف وعمل الالزم 
فيمــا وجــه القائــم بأعمــال أمين عــام مجلس 
الــوزراء، الذي عينه الحوثيين، القائم بأعمال وزير 
االتصاالت باســتكمال اإلجــراءات ومنح الترخيص 

للشركة الجديدة.
وجاءت هــذه التوجيهات ردًا علــى مذكرة تقدم 
بهــا مدير شــركة الكفــاءة للتجــارة والمقاوالت 
يطلب فيها من ســلطات اإلنقــالب بمنح ترخيص 
لشــركة اتصاالت ومنحهــا امتياز احتــكار الجيل 
الرابــع من تقنية االتصاالت لمدة خمس ســنوات 
قادمة، وأوضحــت المذكرة المرفوعــة لرئيس ما 

السياســي  بالمجلــس  يســمى 
أن شــركة االتصــاالت المزمــع 
تأسيســها ســتكون بالشــراكة 
بيــن صاحــب شــركة الكفــاءة 
للتجارة والمقاوالت التابعة ألحد 
نافذي جماعــة الحوثيين وبين 
لالتصاالت  العامــة  المؤسســة 
وستفتح المجال لالكتتاب، حسب 

المذكرة.
 وحسب المعلومات فإن شركة 
االتصــاالت الجديدة التي تعتزم 
الجماعة منحهــا الترخيص تتبع 
أحد نافذي الجماعــة المكلفين 
باســتثمار أموال نهبتها جماعة 
الحوثييــن مــن خزينــة الدولة 

خالل الفترة الماضية من سيطرتها على البالد.
الــى ذلك رفــض برلمانيون من حــزب المؤتمر 
الموالــي لعلي عبد اهلل صالح، الموافقة على طلب 
رسمي تقدم به الحوثيون عبر المجلس السياسي 

بشــأن إنشــاء شــركة االتصاالت 
الجديدة. 

وحسب مذكرة صادرة عن يحيى 
الراعــي رئيس "مجلــس النواب" 
الموالي للحوثيين، فإن المجلس 
يعتبــر "إنشــاء شــركة اتصاالت 
جديدة مخالفــة للقانون، مطالبا 
بعــدم اتخاذ أي إجــراءات مخالفة 
المنظمــة  واللوائــح  للقوانيــن 
إلنشاء أي شركات ما لم تكن وفقا 

للقانون.
وعبر  الحوثيين  جماعة  وعمدت 
نافذيها إلى بنــاء اقتصاد موازي 
القتصــاد الدولــة عبر الســيطرة 
على تجارة النفط والغاز المنزلي 
والمــواد الغذائية وفتح البــاب للنافذين إلى بيع 
االحتياجــات الضروريــة للمواطنين في الســوق 
السوداء، واســتنزاف الخزينة العامة تحت مسمى 

"المجهود الحربي" وتمويل الجبهات.

لحج / خاص :

أعلنت قيادة الحــزام األمني انهاء عملياتها 
العســكرية في يافع منطقة تلب والتي بدأت 
أعمالها تاريخ 19 من الشــهر الماضي بهدف 
إنهاء الصــراع المســلح بين قبيلتــي آل بن 
حســن وآل بن فليس الذي اســتمر ألكثر من 

عقد من الزمن.
وأكــدت قــوات الحــزام األمنــي علــى إزالة 
المظاهر المســلحة وإنهاء كافة أشكال التوتر 

التي سادت في منطقة تلب لسنوات.
وتبين قيــادة الحــزام األمني للــرأي العام 
المحلــي والخارجــي أن الفتنة أوشــكت على 
الحــل النهائــي مــن خــالل اســتالم كافــة 
األســلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك تسليم 
المطلوبيــن أمنيا من الطرفيــن ودك جميع 

المتارس.
وصرح قائد الحملة العســكرية العميد منير 
أبو اليمامة أن انتهاء العمل العسكري يعقبه 

أعمال "إعــادة األمل" الذي من شــأنه تطبيع 
الحيــاة في منطقة تلــب وعــودة الحياة كما 

كانت سابقا.
وأضــاف أبــو اليمامــة أن األيــام القادمــة 
ستشهد عمال ملموسا على األرض يهدف إلى 

إعادة األمل في المنطقة يتمثل في:
- نزول لجنة ميدانية لحصر األضرار الناجمة 
عن الحــرب التــي دارت رحاها لســنوات بين 

القبيلتين.
- إعــادة تأهيل ما تم تدميره من مســاكن 
ومدارس ومســاجد ووحدات صحية وتنشيط 

العمل فيها.
- توجيه الدعــوة لكافة األســر التي هجرت 
جراء الحرب للعودة إلى مساكنهم في منطقة 

تلب.
وأشــاد أبــو اليمامــة بــدور األطــراف التي 
اســتجابت للصلــح حقنــا للدمــاء وتجنيــب 
المنطقــة ويــالت الصــراع الذي عانــت منه 

منطقة تلب لسنوات.

املخاليف: ت�صريحات كريي تف�صل م�صاعي ال�صالم بالتفاق مع احلوثة دون احلكومة
كريي: اتفاق على وقف اطالق النار وت�سكيل حكومة وحدة وطنية

منظمة حقوقية تكشف عن 1300 
انتهاك خالل احلرب يف عدن

عدن تايم/ متابعات :

تصادمت تصريحات الحكومة اليمنية الشرعية 
والوســطاء الدوليين ممثلــة بالواليات المتحدة 
األمريكيــة بشــأن حل األزمــة في البــالد، ففي 
حيــن أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي، جون 
كيــري، الثالثــاء، أن الحكومة اليمنية الشــرعية 
والمتمرديــن اتفقوا على العمل إلنشــاء حكومة 

وحدة وطنية مع نهاية العام الجاري.
تصريحات كيري بخصــوص أزمة اليمن، جاءت 
فــي ختام زيارته لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وقبلهــا ســلطنة عمــان، حيث أوضح كيــري، أن 
الطرفين - الحكومة والمتمردين - اتفقا مبدئيا 
علــى وقف إلطــالق النار بــدءا مــن 17 نوفمبر 

الجاري.
وأجــرى وزيــر الخارجيــة األميركــي، االثنين، 
محادثــات في ســلطنة عمــان، تمحــورت حول 
استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء األزمة اليمنية 

المستمرة منذ 19 شهرا.
مــن جانبــه قــال نائــب رئيــس الــوزراء وزير 
الخارجيــة الدكتــور عبدالملــك المخالفي، إن ما 
صرح به وزير الخارجيــة األمريكي جون كيري، ال 

تعلم عنه الحكومة اليمنية وال يعنيها.
وأضاف وزير الخارجية المخالفي في تغريدة له 
على حســابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، 
أن تصريحــات كيــري يمثــل رغبــة في افشــال 
مســاعي الســالم بمحاولة الوصــول التفاق مع 

الحوثة بعيدًا عن الحكومة.
وكان مستشــار رئيــس الجمهوريــة ياســين 
مكاوي قال في تصريح ســابق: إن مساعي كيري 
بخصــوص األزمة فــي اليمن "تأتي فــي الوقت 
الضائــع"، وإن كيــري لــن يأتــي بجديــد، وفي 
اعتقادي أن الجميع يجب أن يستوعب أن القضية 
اليمنيــة يجب أال ترتبط بابتــزاز هذه العصابات 

للرهائن األميركيين التي لديهم.

بالوثائق: شركة اتصاالت جديدة تشعل اخلالف بني املليشيات

قوات احلزام األمين تعلن انتهاء العمليات العسكرية بيافع



4
    االربعاء/ 16  نوفمرب  2016م  - املوافق    16  �صفر    1437 هـ

حتقيق

 االإدالء ببيانات كاذبة
ارتبط اسم “سبأفون” بالشيخ حميد بن عبداهلل 
األحمر، رئيس مجلس إدارتها ومالك الحصة األكبر 
فيها، صاحب النفوذ السياسي والقبلي في اليمن. 
لكــن تلك المكانــة التي يحتلها حميد لم تشــفع 
له أمام الســلطات اليمنية التي تتهمه باستغالل 
نفــوذه القبلــي والسياســي في تمريــر صفقاته 
التجاريــة والتهرب مــن دفع التزاماتــه الضريبية 
خاصة في قضية ســبأفون. وبغض النظر عن تلك 
االتهامــات أو نفيها من قبل الشــركة وتبرير تلك 
القضايا نتيجة لمواقف حميد األحمر السياسية من 
النظام الســابق ودعمه للثورة الشبابية في فبراير 
2011، إال أننا خالل هذا التحقيق سنظهر بالوثائق 
ارتباط الشــركة بالمالذات الضريبية اآلمنة والتي 
قد تكون استخدمت في عمليات التهرب الضريبي 

وإخفاء أموال عن شركاء آخرين في الشركة.
اليمنية شــركة  تتهــم الســلطات الحكومية 
ســبأفون بالتهــرب الضريبي فــي قضايا متعددة 
بعضهــا ال زال مرفوعــًا أمــام المحاكــم اليمنية، 
منها مــا تطالب به نيابة األموال العامة المختصة 
بمكافحة الفســاد شركة ســبأفون بدفع مبلغ 39 
مليــارًا ونصف المليــار ريال )158 مليــون دوالر( 

كتهرب ضريبي عن الفترة 2007-2011.
وكانــت الهيئة العليــا لمكافحة الفســاد قد 
أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركة سبأفون بالفساد 
والتهــرب الضريبي من خالل حصولها على تمديد 
اإلعفاء دون مسوغ قانوني صحيح، مما سيؤدي إلى 

حرمان الخزينــة العامة مبالغ إيراديه ضخمة تقدر 
بماليين الدوالرات.

ووصفــت الهيئة التمديد بـ”جريمة فســاد” و 
)تهرب ضريبــي( طبقًا ألحكام المــادة)30/7 (من 
قانــون مكافحة الفســاد رقم ) 39 ( لســنة 2006 
والمادة )90( مــن قانون ضريبة الدخل رقم ) 12( 
لســنة 1999. وأحالــت القضية إلــى النائب العام 
الســتكمال إجــراءات رفــع الدعــوى الجزائية ضد 
الشــركة بتهمة التهــرّب الضريبي. وعليه وجهت 
نيابــة األمــوال العامــة لســبأفون تهمــة اإلدالء 
ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى 
الهيئة العامة لالســتثمار نتج عنها قضية التهرب 
الضريبي بمبلــغ 11.158مليار ريال ).644 مليون 

دوالر(.
كما لوحــظ عند مراجعة اإلقــرارات الضريبية 
المقدمــة من شــركات االتصــاالت إلــى مصلحة 
الضرائب في األعــوام 2013-2011 مقدار الفارق 
الكبير بين ما قدمته ســبأفون وشركات اتصاالت 
أخرى، فعند مقارنتها لعام واحد مع شــركة إم تي 
إن، نجد أنه فــي 2013 على الرغم من تقارب عدد 
مشــتركي “ســبأفون” و “إم تــي إن”، حيث كانت 
كل شــركة تملك مايقارب الستة ماليين مشترك 
بحســب بيانات المركــز الوطني لإلحصــاء، إال أن 
الفارق بين ما دفعته شــركة “إم تي إن” كضريبة 
أرباح وضريبة مرتبات عــن ذلك العام أكثر من ما 
دفعته ســبأفون بـــ10 مليارات ريــال )40 مليون 

دوالر(.

�سباأفون وعامل املالذات ال�رضيبية
من الصعب أن تجد بيانات دقيقة عن شــركة 
ســبأفون وحصص المساهمين فيها. فعدم وجود 
نظام مالي في اليمن وغياب الشــفافية في نشــر 
بيانــات الشــركات للعلــن، حتى على المســتوى 
الحكومي، ســاعد على إخفــاء معلومات مهمة عن 
نشــاطات وشركاء الشــركات. أضف إلى ذلك غياب 
آليــة لتحديث بيانات الشــركات يجعل الســلطات 
الحكوميــة اليمنية آخر من يعلــم عن أي عمليات 
مالية في أي شــركة ويحرمها من تحصيل ضرائب 
مســتحقة، وهو ما حصل في مــارس 2007 عندما 
باع الشــيخ حميد األحمر %20 من أسهم مجموعة 
األحمر لـ”بتلكــو” البحرينية التي كان إعالنها عن 
الصفقــة في وســائل اإلعــالم الوســيلة الوحيدة 

لمعرفــة الســلطات الضريبيــة اليمنيــة عن تلك 
الصفقة، بحســب مصلحة الضرائــب اليمنية التي 
رفعت فيما بعد دعوى ضد ســبأفون لتهربها من 

دفع ضريبة بيع تلك األسهم.
لكن القصة بدأت في الخامس من تموز/يوليو 
2003 عندما أصدرت الهيئة العامة لالستثمار قرار 
رقم )87/هـ( لســنة 2003 بشــأن المصادقة على 
تعديل بعض مواد النظام األساســي لســبأفون. 
قضى هذا القرار بتعديــل المادة رقم )8( الخاصة 
بالمســاهمين في الشــركة، والتي ضمت أســماء 
مسجلة لدى الحكومة اليمنية بعضها موجود على 
الموقــع اإللكتروني للشــركة والبعــض اآلخر غير 
منشور، حيث ذكر فقط أربعة شركاء رئيسيين هم 
اتحاد المقاولين العالمية CCC، بتلكو البحرينية، 

مجموعة األحمر، مجموعة هائل سعيد وشركاه.
بينما حصل معد التحقيق على وثيقة تكشــف 
األســماء الخفية في هذه الشــركة، ومنها شــركة 
االســتثمارات الخارجيــة اإليرانيــة التــي تشــكل 
الذراع االستثماري للحرس الثوري اإليراني، إضافة 
لشــخصيات مــن المســؤولين ومشــايخ القبائل 

المقربين من الرئيس السابق علي صالح.
والجدول التالي الذي ينشــر ألول مرة، يوضح 
بيانــات المســاهمين في ســبأفون المقيدة لدى 

الحكومة اليمنية.
وبحســب الوثائــق التــي حصل عليهــا معد 
التحقيــق فــي قــرار التعديــل الــذي وضــح أن 
المســاهمين ســددوا قيمــة أســهمهم بالكامل 
وأودعوها في حساب الشركة في بنك سبأ اإلسالمي 
بصنعــاء وهــو البنك الــذي يملك حميــد األحمر 
النصيب األكبر فيه. كما تم إضافة الفقرة )ب( إلى 
المادة )19( التي تساعد رئيس مجلس اإلدارة من 
التملص من ضرورة موافقة المساهمين اآلخرين 
أو حتى اعتراضهم على أي عمليات تحويل أسهمه 
لشركة يملكها أو شركة أخرى تملك النسبة األكبر 
من رأســماله لالستفادة منها في شــركات األوف 

شور كما سيتضح خالل التحقيق.
بعد ثالثة أشــهر مــن تاريخ تعديــل بيانات 
المساهمين في سبأفون، أي في 20 تشرين ثاني/

نوفمبر 2003، سجل حميد األحمر شركة أوف شور 
باســم “CINNABAR FINANCE Limited” في 
جزيرة تورتوال، أكبر جزر العذراء البريطانية بحضور 
طــارق الحيــدري )الرئيــس التنفيذي لســبأفون( 

ونضال القريوتي )المدير المالي لسبأفون(.
وبحسب الوثائق فقد اختير حميد األحمر رئيسا 
لمجلــس اإلدارة وطارق الحيــدري نائبا له ونضال 
القريوتي فــي قائمة مدراء الشــركة. وتم اعتماد 
شــهادة حصــص واحدة باســم الشــركة اليمنية 
للهاتف النقال Y.S.C، وبالنســبة للمعامالت فقد 
ذكر ضرورة توقيع شخصين من الثالثة لتمرير أي 

معاملة بشكل قانوني.
لــم يكــن أي من المســاهمين في ســبأفون 
موقعًا على قرار تأســيس شــركة األوف شور سوى 
فريق حميد األحمر، الذي تراجع عن اعتماد سبأفون 
)الشــركة اليمنية للهاتف النقــال Y.S.C( كمالك 
للشــركة فــي االجتماع األول مع شــركة موســاك 
فونسيكا -شــركة محاماة أتبتت الوثائق المسربة 
منها والتي باتت تعــرف بـ”وثائق بنما” تقديمها 
لعمالئها خدمات وتسهيالت لتأسيس شركات أوف 
شــور ساعدت في غســيل وإخفاء األموال والتهرب 
الضريبي- والتي أرســلت رســالة مــن فرعها في 
جنيف بسويســرا تطلب فيها توضيحــًا من البنك 
العربي في دبي حول شــهادات حصص الشــركة، 
حيــث طلب منها فــي 14 أذار/إبريل 2004 اصدار 
شــهادة حصــص واحدة باســم الشــركة اليمنية 
للهاتف النقال )Y.S.C(، ومن ثم قرر مجلس إدارة 

الشركة إصدار شهادات أخرى.
البنك العربي أعاد ارســال الرســالة إلى فريق 
حميد األحمر في سبأفون والتي تضمنت في آخرها 
” الرجــاء تأكيــد ماذا يريدون، كــم من الحصص؟ 
ولمــن ) هل لســبأفون أم لحميد األحمــر وطارق 

الحيدري(؟
سبأفون ردت على استفسارات موساك والبنك 
العربي عبر رســالة من نضــال القريوتي )المدير 
المالي لسبأفون( بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 
موجهة إلى مهدي عالوي )المدير اإلقليمي للبنك 
العربي في اليمن(، ذكر فيها أن الشــركة يملكها 
حميــد األحمر وطــارق الحيدري مناصفــة أي لكل 

منهما %50 من حصص الشركة.
وفي 14 أذار/إبريل 2004 ســحب حميد األحمر 
جميــع الصالحيــات عبر اعتمــاد توقيعه فقط في 
كل المفاوضــات والمعامالت التي ذكرتها الوثائق 
بالتفصيل من تحويل وبيع وشراء ومنح صالحيات 
والمراســالت واألمــور الماليــة من فتــح واغالق 
البنكية والقروض واإليداع والســحب  الحســابات 

الأبواب اخللفية حلميد الأحمر
وزعيــم  �سيا�ســي  وزعيــم  قبلــي  زعيــم 
اقت�ســادي، األقــاب تخت�ســر ح�ساد امل�ســوار 
الق�ســري حلميد االأحمر. هــذا الرجل الذي 
ظل حتــى اندالع احلــرب االأهليــة االأخرية 
كل  يف  وحا�ســرًا  املتناق�ســات  علــى  العبــًا 
طبخة �سيا�ســية اأو ع�ســائرية اأو اقت�سادية 
يف اليمن. لكن اليوم، تكتمل دائرة عالقاته 
واالأبــواب  املخفيــه  و�ســركاته  و�ســركاوؤه 
اخللفية التــي تتحرك فيها اأمواله بح�ســب 
مــا تك�ســف “اأوراق بنما” و “وثائق ال�سوي�ــس 
ليك�ــس” التي ح�سل عليها معــد التحقيق من 
االحتــاد الدويل لل�سحفيني اال�ســتق�سائيني 
ICIJ و�سحيفة SZ االأملانية ) �سوددوين�ســه 
ت�ســايتونغ( من خــالل �ســبكة اإعالميون من 

اأجل �سحافة ا�ستق�سائية عربية )اأريج(.
االوراق هــذه تف�ســر اي�سا ق�سايــا التهرب 
ال�سريبــي التي ظلت تالحقه حتى مغادرته 
البــالد مــع انــدالع احلــرب االأخــرية. كمــا 
مو�ســوعة  �سمــن  عملــه  كيفيــه  �سنكت�ســف 
ت�ســارب امل�سالــح بــني منا�سبــه ال�سيا�ســية 

و�سركاوؤه واأعماله التجارية.
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مدير البنك املركزي عدن:

حتقيق
ووو… ألخ.

على الرغم من أن إيرادات سبأفون تورد إلى 
حســاباتها في بنك سبأ اإلســالمي إال أن حميد 
األحمر والحيدري والقريوتي قرروا عند تأســيس 
شــركة األوف شور فتح حســاب في البنك العربي 
في جنيــف تتم عــن طريقة التعامــالت المالية 
للشــركة، والســؤال كيف تتم العملية بين بنك 
ســبأ اإلســالمي والبنك العربي من خالل فروعه 

في اليمن واإلمارات وسويسرا؟
دكتور االقتصاد عبد الواحد إســماعيل، علق 
بالقــول: “من خالل ما اطلعــت عليه من وثائق، 
أبين أّن تأسيس شــركة خلفية واإلستحواذ على 
ملكيتها دون علم بعض الشــركاء وفتح حســاب 
جديــد غير مرتبط بحســابات الشــركة األصلية، 
عبارة عن تأســيس حلقة مالية جديدة ال ترتبط 
بالســجالت المالية الحقيقية للشركة التي يطلع 
عليها الشــركاء في الشــركة والتي على أساسها 

توزع األرباح وفق األسهم لكل شريك”.
وعن سؤاله عن كيف تتم العملية قال: “بما 
أن إيرادات سبأفون تورد إلى بنك سبأ اإلسالمي، 
فيســتطيع التحويل من حســابات ســبأفون في 
بنك ســبأ إلى البنــك العربي فــي اليمن والذي 
بدوره ال يحتاج ســوى إيداع المبلغ إلكترونيا في 
حسابات الشــركة الوهمية في سويسرا، دون أن 
تثبت في عمليات البنك العربي أي عملية تحويل 
إليه من بنك سبأ أو تسجيل بيانات إيداع المبلغ 
من البنك العربي في اليمن إلى حســاب الشركة 

في فرع البنك في سويسرا.
حــاول معد التحقيــق الحصول علــى أجوبة 
من ســبأفون، بداية من شهر أغسطس الماضي 
عندمــا حــاول التواصل مع مكتــب حميد األحمر 
هاتفيــا أكثر من مرة دون جدوى. وفي ســبتمبر 
أرسل رسائل إلكترونية مباشرة إلى حميد األحمر 
وطارق الحيدري ولم يصل رد. وفي تشرين اول/

أكتوبر توجه معد التحقيق إلى المبنى الرئيســي 
لشــركة ســبأفون في صنعاء لمقابلة المعنيين 
في الشــركة. وتم تحويله إلى مدير العالقات في 
الشــركة السيد سليمان رزاز بسبب تواجد رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشــركة خارج 

اليمن.
رزاز أفــاد بعــدم وجود أي أجوبــة لديه حول 
ماورد فــي التحقيــق وطلب من معــد التحقيق 
إرسال األســئلة عبر اإليميل ليتسنى له تحويلها 
إلى حميد األحمر وطارق الحيدري، وموثق تأكيده 
اســتالم اإليميل وأنه ســيحولها لهما وسيعود 
للتواصــل بعد الحصول على األجوبة. ومع انتهاء 
المهلــة المحــددة لإلجابــة وحتــى لحظة نشــر 
التحقيق لم يصل أي رد من سبأفون حول كل ما 

ورد في التحقيق.
أما مصلحة الضرائب اليمنية فاعتبرت أن أي 
طرق تســتخدم في التحايل عليها يعرض الفاعل 
للمســائلة القانونية ومنها امتالك شــركات أوف 
شور مرتبطة بنشاطات داخل البالد كما هو الحال 

في قضية سبأفون.
المصدر في رئاســة مصلحــة الضرائب الذي 
فضــل عــدم ذكر اســمه يضيف: “مــا يعنينا في 
مصلحة الضرائب من تأســيس ســبأفون لشركة 
وهميــة ما تم بعــد 2007 إلن ســبأفون معفية 
من ضريبة األرباح لســبعة أعوام )2001-2007(، 

ونحن في المصلحة في صراع دائم مع ســبأفون، 
فمن سيتجرأ على الشيخ حميد األحمر حينها وهو 
في أوج قوته وســلطته وكانــت المصلحة تتلقى 
توجيهات عليا بمنح ســبأفون إعفــاءات ضريبية 
أو التغاضي عن اإلقرارات الضريبية التي تقدمها 

رغم  للشــركة  سبأفون 
بيــن  الكبيــر  الفــارق 
ســبأفون  تقدمــه  مــا 
شــركات  تقدمــه  ومــا 

اإلتصاالت األخرى.
يقــول  بينمــا 
المتخصــص  المحامــي 
فــي القضايــا التجارية 
بامبارك:  ســالم  محمد 
“بصراحة فــي اليمن ال 
نملــك أي خبرة في هذا 
النوع من القضايا، لكن 
أي إخفاء ألرباح أي شركة 
كانت سبأفون أو غيرها 
مالية  حيل  باســتخدام 
يتعــارض مــع القانون 
ومع مصداقيــة ونزاهة 
التعامــالت المالية بين 
والحكومــة  الشــركة 
بمصلحــة  ممثلــة 
اعتقادي  الضرائب. وفي 
الجميع من  يجب علــى 
وضرائــب  مشــرعين 
مكافحــة  وهيئــات 
والرقابــة  الفســاد 

والمحاســبة اإلســتفادة من تجارب الدول األخرى 
في هذا المجال واســتيعاب الطــرق الحديثة في 
مكافحــة التهرب الضريبي وعمل ورشــات توعية 
لموظفيهم وللمحامين والناشطين المنخرطين 

في القضايا التجارية”.

وما خفي كان اأعظم 
!

القريوتــي  نضــال 
)أردنــي الجنســية( – الذي 
لرجال  اسمه كواجهة  ظهر 
أعمال أردنيين في شركات 
كان  أخــرى-  شــور  أوف 
لمعظــم  المدبــر  العقــل 
المعقدة  المالية  العمليات 
لسبأفون من خالل موقعه 
وعبر  للشركة  مالي  كمدير 
مجموعة من األردنيين في 

مؤسسات مالية آخرى.
ففي يونيــو 2004 أي في نفس التاريخ الذي 
أرســل فيه نضــال القريوتي رســالة إلــى البنك 
العربــي، أكد فيها أن ملكية شــركة األوف شــور 
مناصفة بين الشيخ حميد األحمر وطارق الحيدري. 
حينهــا كان قد بدأ 
بنك  مــع  التفاوض 
إتش ســي بي ســي 
بتقديــم  -المــدان 
خدمات وتســهيالت 
للتهــرب  لعمالئــه 
الضريبي-  للحصول 
بقيمة  قــرض  على 
دوالر،  مليــون   20
العام  وفــي بدايــة 
أعلنــت   2005
أنهــا  ســبأفون 
حصلــت على قرض 
من بنك إتش ســي 
بــي ســي بضمــان 
تشــجيع  مؤسســة 
الصــادرات األلمانى 
لصالــح   HERMES
توريــد  تمويــل 
اتصــاالت  معــدات 
لسبأفون من شركة 
سيمينس العالمية.

وفــي العــام 2005 
فــي نفــس العــام 
حصلتسبأفون  الذي 
فيــه على القرض من HSBC وقــع حميد األحمر 
علــى عقــد تنفيذ محطة مــأرب الغازيــة لتوليد 
الطاقــة الكهربائية التي ســتنفذها ســيمينس 
بمبلــغ 159 مليــون دوالر، وهو مــا جعل الهيئة 
العليا لمكافحة الفســاد تتهم سبأفون بالتهرب 
الضريبي عبــر إدخال معدات ال يشــملها اإلعفاء 
الخاص بقــرار الترخيص وأن المعــدات تجاوزت 
مليارات الرياالت مقارنــة بقيمة الموجودات في 

قرار الترخيص.
تكتمــل الحلقــة التــي التظهر فــي بيانات 
الشــركة التي تقدمها للسلطات اليمنية وال على 
موقعها االلكتروني، ماتكشــفه وثائق بنما أيضًا 
مــن أبواب خلفية لشــركة ســبأفون تســاعدها 
ضريبيًا، ومنها  شــركات أوف شــور أخرى تملكها 
شــخصيات مرتبطــة بســبأفون منهــا، شــركة 
 ”CHELSEY SERVICES CORPORATION“
مسجلة باسم طارق الحيدري بتاريخ 4 كانةن اول/

ديسمبر 2012 وعنوانها في جنيف بسويسرا.
شــركة أخرى تعود لمدير التنمية في شركة 

اتحاد المقاولين العالمية والتي تملك أسهم في 
شــركة ســبأفون. ففي كانون اول/ديســمبر من 
العام 2008، أسست جهاد عباس – مدير التنمية 
الســابق لشركة سي سي ســي والمدير التنفيذي 
للشركة في اليمن- شــركة أوف شور في سيشل 
 Middle East  United Petroleum“ باســم 
Group Holding Company Limited”  عبــر 
شــركة خدمات وســيطة مركزها في هونغ كونغ. 
توضح أوراق التسجيل أن الشركة تُدار عبر واجهة 
صينية وعناوين بريدية مزيفة بعد رجوع رسائل 
أرســلت لهم مع تنويه بوجود خطــأ في عناوين 

اإليميالت.
جهاد سجلت الشــركة دون ذكر عنوان كامل 
فــي اليمــن. لكن فــي إحــدى الوثائــق الخاصة 
بتسجيل الشركة ذكرت صندوق بريد في صنعاء. 
تم البحث والتوصــل إلى أن صندوق البريد يعود 
لشــركة اتحاد المقاولين العالمية في صنعاء، أي 
أن الشركة لم تسجل بصفة شخصية لجهاد عباس 

وإنما كانت واجهة لشركة اتحاد المقاولين.
لم تنتهــي العالقات المتشــعبة لســبأفون 
وعالــم األوف شــور، حيــث ظهــر حســاب بنكي 
لطــارق الحيدري في وثائق ســويس ليكس وهي 
 HSBC التســريبات التــي فضحت إجــراءات بنك
ومساعدته عمالئه على التهرب الضريبي وغسيل 
األمــوال وإخفاءها بعيدا عن الجهات الرقابية في 

بلدانهم.
طارق الحيدري فتح حساب في HSBC بتاريخ 
16 تموز/يوليو 1999. ســجل عنوانه في صنعاء 
شــارع حدة، وخالل فترات مختلفــة حصلت حركة 
اموال في الحســاب بلغــت 831 ألــف دوالر، كما 
وجد حساب آخر مسجل باسم جعفر الحيدري والد 
طارق وسجل العنوان مجموعة األحمر وبالتحديد 
مؤسســة الســالم، المبلغ المســجل في الحساب 

536 ألف دوالر.

�رضًا وعلنا
يمتلك األحمر علنًا نحو 200 شــركة ومشروع 
اســتثماري فــي اليمن يمتد طيفهــا من البنوك 
وشــركات االتصاالت للعقارات والمــواد الغذائية 
والســيارات ووكاالت العطور. كما يســتحوذ على 
وكاالت عالمية في قطاع التعهدات. ومايظهر من 
شركاته الخلفية في بنما وجزر العذراء البريطانية 
يكشف الحلقة الخفية من حركة استثماراته والذي 
يخفي منها ما يســبب تعارضًا للمصالح ويكشف 
وجهه االقتصادي أو السياســي أو العشائري عند 

اللزوم.

أنجز هذا التحقيق ليافع نيوز بدعم من شبكة 
)أريج( 

- بنما - يف - كة ل�ســر ا - ت�سجيل - ة د �سها
اخلا�سة-بحميد-االأحمر-وطارق-احليدري

�سهادة-ح�س�س-يف-ال�سركة-م�سجلة-با�سم-حميد-االأحمر
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 �خبار

عدن تايم/ علي محروق 

حذرت المؤسســة إالقتصادية م / عدن من التعامل 
مع اإلدارة العامه في صنعاء التي تقع تحت ســيطرة 
االنقالبيين، مؤكدة نقل كافه وثائق األصول الخاصة 
بعقارات المؤسســة إالقتصاديــة م/ عدن إلى صنعاء 

قبل وبعد الحرب. 
وقال المدير العام للمؤسسة سامي صالح السعيدي 

لعدن تايم: نحذر مــن التعامل مع اداره صنعاء فيما 
يخــص أي أعمــال بيع او شــراء او تنــازل ألي أصول 
تعــود ملكيتهــا للمؤسســة االقتصاديــة في عدن 
وسوف نسعى إلى استعادة كل ماتم التنازل عنه من 
أمالك المؤسســة ونحن غير مســؤلين عن أي أموال 
يتــم دفعها مقابل شــراء أصول عقارات المؤسســة 

إالقتصادية / عدن بكافة قطاعاتها. 
وأضاف) اليوم تمكنا من اســتعادة منتجع العروسه 

وبعــض المواقــع المقتحمة ونشــكر الجهــود التي 
قامــت بها الحملة التي أتت إلخــراج المقتحمين من 
مؤسسات الدولة بقيادة األخ اللواء عيدروس الزبيدي 

محافظ محافظة عدن 
وكذلك نشــكر األخ عبد الحميــد مدير عام مديرية 

التواهي بعدن. 
وكل المواطنين الشــرفاء الذين يوجد لديهم حس 

وطني للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

عدن تايم / خاص :

كشفت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، عن المشاريع 
والمســاعدات اإلنســانية واإلغاثية المستقبلية في 
عدد من المحافظات والمــدن كعدن وأبين والضالع 
وشــبوة وحضرموت والمهرة والمكال ومأرب، مؤكدة 
عبر 24 أن التعامل مع جميع محافظات اليمن بنفس 

االستراتيجية.
وأشــار الهــالل األحمــر اإلماراتــي إلــى "مواصلة 
ترميم المعاهد الفنية ومواصلة تقديم المســاعدات 
اإلنسانية )السلل الغذائية( في محافظة عدن وإضافة 
إلى تطويــر المرافق العامة كالحدائــق والكورنيش 
والمتنزهات العامة، ومواصلة األنشــطة والفعاليات 

االجتماعية والثقافية والرياضية والصحية".
وأكد أنه "يعمل حاليًا في محافظة الضالع على استكمال بناء 18 مدرسة، 
ومواصلة تقديم المســاعدات اإلنسانية واألنشــطة والفعاليات الرياضية 
والثقافيــة واالجتماعية، الفتًا إلى اســتكمال بناء البنيــة التحتية لمدينة 

الشيخ خليفة بن زايد في مدينة حضرموت".

 حلج وآبني

وحــول المشــاريع المســتقبلية لمدينــة لحج أكــد الهــالل األحمر على 
"استكمال بناء 15 مدرسة، اإلضافة إلى مواصلة العمل في مشاريع المياه، 

ومتابعة تقديم المســاعدات اإلنســانية واألنشــطة والفعاليات الرياضية 
والثقافيــة واالجتماعية، في حين تابع الهالل ترميــم المعاهد الفنية في 

محافظة آبين، وتطوير المرافق العمة، وبناء المساكن في سقطرى".
يذكر أن عدد المســتفيدين من المســاعدات اإلنســانية التــي قدمتها 
دولة اإلمارات للشــعب اليمني منذ يناير)كانون الثاني( 2015 وحتى شهر 
ســبتمبر)أيلول( 2016 الماضييــن بلــغ 2 مليون و575 ألــف و900 فردًا، 
وشــملت المســاعدات عدة مجاالت رئيســية تمثلت في تنفيذ المشــاريع 
اإلنشــائية التنموية الضرورية وإعادة ترميم وصيانة المنشــآت الخدمية 
الحكوميــة المدمرة، باإلضافة إلى توفير مواد اإلغاثة الضرورية التي تلبي 

االحتياجات الهامة لكثير من الفئات اليمنية المتضررة. 

عدن/ محمد احمد النعماني : 

عادت الســاحبات البحرية في ميناء 
عدن الــى الخدمة بعــد توقفها عن 

العمل منذ الحرب على عدن.
وأفاد المهندس محمد شــائف 
مديــر عــام الدائــرة الفنية في 
ميناء عــدن بأن  اإلســتعدادات 
قــدم  علــى  تجــري  النهائيــة 
وســاق  إلعادة إدخال الساحبتان 
و  حطيــب(  )وادي  البحريتــان 
)ميون(  الى العمل واللتان كانتا 
متوقفتان منذ ما قبل حرب صيف 
2015م وذلك بعــد اإلنتهاء من 
اإلختبارات النهائية لجاهزيتهما 
وعلى  ضوء اإلستعدادات الجارية 
حاليًا إلرســال فريق هندسي من 
ميناء عدن إلى جمهورية جيبوتي 
الشقيقة للمشاركة في إستكمال 
عملية الصيانة للســاحبة )وادي 
جيبوتي  في  والمتواجدة  حسان( 
منذ ما قبل الحرب التي شــنتها 

عصابة الحوثيين على عدن.

وأشار المهندس/  محمد شائف إلى 
أن الدائرة الفنيــة قد تعرضت لكثير 
مــن األضــرار جــراء الحــرب وعدوان 
المتمردين على عدن والمدن اليمنية 
األخرى إال أنه وبجهود كافة العاملين 

في الورشة الفنية لميناء عدن وبدعم 
ومتابعة مســتمرة وغير محدوده من 
قيادة مؤسســة موانئ خليج عدن تم 
إعاده وصيانة الكثيــر من القطاعات 
فــي الدائــرة الفنيــة منهــا مكاتب 

وأقســام الالســلكي ومبنى المنزلق 
الرئيســي ومبنى ورشة الصيانة كما 
تم إعادة تشغيل وتفعيل المنزلقات 
البحريــة التي تضررت بشــكل كبير 
خالل فتــرة الحــرب الجائــرة لصيف 
2015م والتــي تــم إعادتهــا 
واإلســتفادة منها في  للعمل 
أعمــال الصيانــة التــي تمت 
مؤخرًا لزورق المســح )حنيش( 
الجاهزيــة  إلــى  وإعادتــه 
الحفــارة  الــى   باالضافــة 
)الوحدة( وتجــري حاليًا عملية 
التسليم لزورق المسح )جنافة( 
والمتوقع اإلنتهاء منها بشكل 
كلــي خــالل األســبوع القادم 
والذي سيعقبه صعود الرافعة 
البحرية )30 طن( إلى المنزلق 
فور اإلنتهاء من عملية صيانة 

الزورق )جنافة(.
وفــي خطوة هي األبرز تجري 
االســتعدادات حاليــًا للقيــام 
ألحــدى  الصيانــة  بأعمــال 
الســفن البحريــة المملوكــة 
للقطــاع الخــاص والتي تأتي 

بعد إنقطاع لسنوات طويلة من إجراء 
عمليــات صيانة للســفن فــي ميناء 
عدن والتي تشكل رافد للميناء سواء 
من الجانب المــادي وكذلك المعنوي 
والتسويقي والسيما وميناء عدن كان 
يعد مركزًا رئيســيًا لتقديم الخدمات 

المتعددة للسفن بمختلف أنواعها.
الفتــا فــي حديثه الــى انــه تجري 
االســتعدادات لصيانة وتأهيل مركز 
الســياح  ورصيف  البحــري  التدريــب 
بالتعاون مع مكتب األشــغال العامة 
والطرق، مختتما حديثه  الى ان الدائرة 
الفنيــة لميناء عدن الخليــة الدائمة 
الحركة وأحدى األدوات الفاعلة لميناء 
عدن تعكــف علــى القيــام بواجبها 
إلعادة وتجهيز كل المعدات والمباني 
التابعــة للميناء والذي ستشــهد من 
خالله الفترة القادمة إعادة ما يقارب 
والمنشــاءات  المعــدات  مــن   80%
التابعة لمؤسســة موانئ خليج عدن 
)ميناء عدن( والذي سينعكس بدوره 
في رفع وتيرة اداء الميناء وفق ما هو 

مخطط له  حتى يعود نشاطه.

املوؤ�ص�صة القت�صادية عدن حتذر من �صراء اأي اأ�صول 

الأمارات تعيد ترميم وتاأهيل 18 مدر�صة بال�صالع

عودة ال�صاحبات البحرية يف ميناء عدن للخدمة

عدن تايم / خاص :

شــكا مســافرون على متــن الخطــوط الجوية 
اليمنيــة فــي رحلتهــا المتجهــة من عــدن الى 
القاهرة عصر اليوم الســبت من الغاء حجوزاتهم 
فجأة وادخال اشــخاص اخرين بدون حجوزات بدال 

عنهم .
وتطابقت روايات عدد من المســافرين لـ ) عدن 
تايم ( ، حيث أفادوا بأنهم حضروا الى مطار عدن 
في الموعــد المحدد قبيــل انطــالق الرحلة رقم 
IY600 والمتجهــة من عدن الــى القاهرة ، اال انه 
تم ابالغهم بــان حجوزاتهم قد الغيت وان هناك 

اشخاصا اخرين سافروا بدال عنهم .
وحــذروا مــن قيــام بعــض السماســرة بالغاء 
حجــوزات بعــض المســافرين وادخال اشــخاص 

اخرين ال يمتلكون اي حجوزات بدال عنهم .
وتزايدت شكاوي المســافرين مؤخرا بخصوص 
السمســرة في عمل الحجــوزات والغاء حجوزاتهم 
وخاصــة للمســافرين والعوائــل القادميــن من 
محافظــات اخــرى مما يزيد من مشــاق الســفر 

لديهم.

م�صافرون على منت رحلة لليمنية ي�صكون الغاء 
حجوزاتهم وادخال ا�صخا�ش اخرين بدل عنهم



PB
7

    االربعاء/ 16  نوفمرب  2016م  - املوافق    16  �صفر    1437 هـ

تقرير 

 2011 منتصف  الحوثيــون  حاول 
التوغــل داخــل المؤتمر الشــعبي 
العام كحامل سياســي النقالبهم، 
هذا الحــزب الكبير والقــويّ الذي 
بــدا بعد االنتفاضة الشــعبية على 
نظــام علــي عبــداهلل صالــح مثل 
فيــل ضخم وتائــه إذ وجد نفســه 
ألول مــرة بعــد ثالثيــن عاما من 
إنشــائه خارج الســلطة وبــال خبرة 
بالمعارضــة تتنازعه مصالح النفوذ 
البائن،  الفساد  المسكوب ومخاوف 
إال أن “المراوغ” الذي بدا مغشيا إثر 
انتزاعه من خلوته بالسلطة وعقب 
محاولــة اغتياله في مســجد قصره 

التي لم يكــن من المتوقع أن 
وانهمــك بعدها  ينجو منهــا 
بلعــق جراحه التي ُظــنَ أنها 
لــن تلتئــم قبل ســنوات من 
شــدة ما أصابه فــي التفجير، 
ســارع مجددا إلى امتطاء حزب 
المؤتمــر الذي يرأســه ليقطع 
الطريق في  الحوثييــن  علــى 

توجيه فيله إلى مسعاهم.
علي عبداهلل صالح الذي عرف 
بقدرتــه على التقاط الســهام 
الموجهة إليــه واالحتفاظ بها 
الرماية  فــي جعبتــه وإعــادة 
بها، وجد فــي الحوثيين قناعا 
فــي  وراءه  للتخفــي  مناســبا 
محاولة تسلله إلى دار الرئاسة 

مجددا
علي عبداهلل صالح الذي عُرف 
بقدرتــه على التقاط الســهام 
الموجهة إليــه واالحتفاظ بها 
الرماية  فــي جعبتــه وإعــادة 
بها، وجد فــي الحوثيين قناعا 
فــي  وراءه  للتخّفــي  مناســبا 
محاولة تسّلله إلى دار الرئاسة 
مجددا، وبانكشــاف مخططات 
لكالهمــا، وجدا من  الطرفين 
المناســب أنن يتعاونا معا في 

هدفهم المشترك.
كان هدف كّل منهم االنقالب 

علــى الســلطة الشــرعية بقيــادة 
الرئيــس عبدربــه منصــور هادي، 
بدافع األحقية التي كان يراها علي 
عبداهلل صالح في استعادة ما فقده 
)حقه كما يــراه( وكمــا كان يراها 
الحوثيــون في وجــوب الوالية في 
البطنين )حســب المذهــب اإلثنى 
عشــري(، لكن ســعيهما إلســقاط 

السلطة الشــرعية وإن بدا مشتركا 
بينهمــا إال أن له هدفين مختلفين 
اســتراتيجي  هــدف  ومتباينيــن، 
يخص علــي عبداهلل صالــح وحده، 
وهدف استراتيجي يخص الحوثيين 

وحدهم.
لقد كان مقررا منذ البداية لتحالف 
علي عبداهلل صالــح والحوثيين أن 
ينتهي بانقــالب أحدهما على اآلخر 
بمجرد نجــاح خطتهما المشــتركة 
بإســقاط السلطة الشــرعية ممثلة 
عبدربه منصــور هادي،  بالرئيــس 
إال أن الخطــوة التي لــم تتم أجََّلت 
االنقــالب بينهمــا علــى بعضهما 

والتــي كان باإلمكان أن يشــعلها 
الحوثيون بمبرر انتقامهم من علي 
الســت  عبداهلل صالــح جراء حروبه 
ضدهــم، وكان باإلمكان أن يبدأها 
عبداهلل صالــح متقمصا دور المنقذ 
لليمن واإلقليم من خطر الميليشيا 
المسلحة التي تعتبر ابنة بيولوجية 

للحرس الثوري اإليراني.

لقــد اتخــذ شــكل الصــراع بين 
الطرفين بلجوء كل منهما إلى ركل 
ودفع اآلخــر داخل الخنــدق الواحد 
الذي يتمترسان داخله في مواجهة 
الحــرب الســتعادة الشــرعية فــي 
اليمن، ولم تنته أو تنتفي أســباب 
إمــكان توجيه كل منهما ســالحه 
إلى خاصرة الطرف الشريك بل بقي 

هذا الخيار مؤجال لكليهما.
هذا الخيار المؤجل كان ســيحين 
فــي حالتيــن، والحالتان تشــكالن 
وصوال إلــى نهاية مطاف االنقالب، 
الحالــة األولى الحســم العســكري 
للمعركة وكســر االنقالب من قبل 

اليمني والتحالف  الجيش الوطنــي 
العربــي، وســيكون مبــرر الصراع 
بين طرفــي االنقــالب تحميل كل 
المآل،  لمســؤولية  اآلخــر  منهمــا 
إلــى  الوصــول  الثانيــة  والحالــة 
الشــرعية  بين  تســوية سياســية 
واالنقالبيين، إذ سيحاول كل طرف 
في االنقــالب االســتئثار بالنصيب 

من التســوية على حســاب شريكه 
مكتفيــا بالمشــاركة في الســلطة 
عــوض االســتحواذ عليهــا كاملة، 
وهذا ما يفســر عرقلة االنقالبيين 
أليّ تســوية سياســية حتــى اآلن، 
فجانبهــم المفــاوض مشــّكل من 
فريقين وليس فريقا واحدا مقابل 
الشــرعية،  عن  المفاوضات  فريــق 
رئيــس  انقالبــي  فريــق  ولــكّل 
ومفاوضــون عنــه ال عــن االنقالب 

كفعل مشترك.
في كلتــا الحالتين فإن الحوثيين 
يســتبقون ســاعة الصــراع بينهم 
وبين علــي عبداهلل صالح، لســبب 

أنهــم يســتطيعون الوصــول إلى 
االنقــالب،  فــي  شــريكهم  رأس 
بينمــا ال يســتطيع هو ذلــك، ولذا 
تأتــي محاوالتهــم المســتمرة في 
ســحب البســاط من تحــت أقدامه 
الســيطرة على قــوات الحرس  في 
العسكرية  والتشكيالت  الجمهوري 
المواليــة له، وســبق ذلك ســحب 

البساط من تحته في معظم الجهاز 
اإلداري لمؤسســات الدولــة، بينما 
يكتفي علي عبداهلل صالح ألول مرة 
في حياته بمحاوالت الدفاع وعرقلة 

وصول شركائه إلى رأسه.
الحوثيين  الصــراع بيــن  يبقــى 
كميليشــيا عقائديــة وبيــن علي 
عبداهلل صالــح كنظــام عميق وما 
تبّقــى له مــن حــزب المؤتمر على 
مســتويين، األول فــي المســتوى 
األعلــى، وهــذا الصراع يــدور بين 
صالح شــخصيا وعبدالملك الحوثي 
أو من يمثلــه كمحمد علي الحوثي 
أو صالــح الصماد، وموضوع الصراع 
في هذا المستوى هو السيطرة 
والسلطة وهو مؤجل مع بعض 
محــاوالت الحوثيين الفاشــلة 
المســتوى  وفــي  اآلن،  حتــى 
األدنى يدور الصراع بين أعضاء 
حزب المؤتمــر الموالين لعلي 
عليهم  )يطلق  صالــح  عبداهلل 
المتحوثين  تسمية  الحوثيون 
للتمايــز عنهم( وبيــن أعضاء 
األصلييــن  الحوثــي  حركــة 
)الســادة الهاشــميون( ويدور 
الصراع في هذا المستوى على 
المال والتســابق في الفســاد 
وهو على أشده اآلن والتراشق 

باالتهامات في أوجه بينهما.
غيرت مجرى  التــي  المعادلة 
االنقــالب فــي اليمــن تمثلت 
في التدخل العسكري للتحالف 
العربــي الــذي لــم يكــن في 
طرفــي  مــن  أيّ  حســابات 
االنقالب، وأربك كل خططهم، 
وقــد حــوّل التحالــف العربي 
االنقــالب في اليمن من فرض 
أمــر واقــع علــى األرض إلــى 
مزحــة، وللمزحــة هنــا حكاية 
حدثت فــي خمســينات القرن 
الماضي حين نشــرت صحيفة 
الفضــول الســاخرة التي كان 
الوطنــي  الشــاعر  ينشــرها 
عبداهلل عبدالوهــاب نعمان عنوانا 
عريضا “انقالب عسكري في اليمن” 
ما دفع بالقرّاء إلى شــراء كل أعداد 
الصحيفة التي كان الخبر المفصّل 
فيها يحكي عن ســقوط عســكري 
من علــى ظهر حماره وانقالبه على 
رأســه، فضحك الناس من االنقالب 

الذي فلق رأس صاحبه.

احلوثيون ي�ستبقون �ساعة ال�سفر للو�سول اإىل راأ�س �سالح بينما ال ي�ستطيع هو ذلك

انقالب النقالب.. اخليار املوؤجل يف اليمن
أنبــاء عــن حماولــة حوثيــة ثانيــة الغتيــال عــي عبداللــه صالــح يف صنعــاء، خترج أخبار العمليتني من بني زوايا أحيطت بالكتمان، فيما ال يبدي 
أّي من احلوثيني أو عي عبدالله صالح أّي ردة فعل حول هذه األنباء بالنفي أو التأكيد، فاالكتفاء بالمحاوالت من قبل احلوثيني والصمت 

من قبل صالح يعطي مؤرشا عىل مدى وصول الرصاع البارد بيهنما.
كتب/ عزت مصطفى
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ق�ضايا

كتب/فتاح المحرمي.

ملف ي�سوده غمو�ض كبري

يوما عن يوم تفيد األحداث والتطورات ان 
الوضع المشلول في محافظة عدن وما وصلت 
إليه أحــوال المدينه -المقاومة التي كســرت 
شــوكة أطماع إيران في المنطقة- من تدهور 
الملــف الخدمي وعــدم توفر المرتبــات الذي 
يضــاف إلى هــذا الملف بدا غامضــا من حيث 

األسباب من وجهات نظر كثيرة.
نعم يكتنف هذا الملف غموض كبير ويبدو 
للمواطن البســيط أن خلفية  تدهور الخدمات 
األساسية كالكهرباء والمياة وطفح المجاري...

يشــابه إلى حد كبير الجريمــة التي تقيد ضد 
مجهول نتيجة عدم اتضــاح من هو الجاني أو 
أن هناك جهات نافذة تتستر على هذا الجاني.

إال ان األحــداث والتطورات القائمة ما بعد 
تحريــر عدن إلى اليوم هذا توحــي للمتابع ان 
هذا الغموض يتالشــى, وبهــذا الصدد يذهب 
كاتــب التقرير للبحث في اجابة على ســؤال ما 
إذا كانت الخلفية التي تتســبب بشــلل الملف 
الخدمي في عدن تعود إلى الصراع السياسي..

أم ان هناك أسباب أخرى..؟

ظاهر ال�رضاع يك�سف خلفيته

شــركة "عرب جلف" المملوكة للتاجر أحمد 
العيسي, وشــركة مصافي عدن,وشركة النفط 
فرع عدن التــزال مثلث برمودا الذي تغرق فيه 
ملف الخدمات, وإذا ما نظرنا إلى ظاهر الصراع 
الذي يشابه المناورة كونه يبدو تراشق كالمي 
كل طــرف يلقي الألئمة على اآلخر دون صدام, 
إلى ان اطالة أمد هذا الصراع ونقله من دوامة 
إلــى أخرى يوحــي بأن هنــاك تمتــرس خفي 
خلف أجنــدات ومصالح ترتبط بصــراع أقطاب 

سياسية.
ولعل صمت الرئاسة وحكومة الشرعية عن 
الفصل في هــذا الملف وعــدم اكتراثهما لما 
يعانية المواطن من تبعات صراع تلك األطراف 
يدفعنا لالســتنتاج بــأن نفوذ ذلكــم الثالثي 
مجتمــع أو فرادا اقوى وبالتالي جعل الرئاســة 
والشــرعية -بتأثير قد يكون من داخلها- نعم 
جعلهــا ترضخ ألطراف نافذة فــي وتتخلى عن 
االنتصار للمواطن وعادة ما يرتبط هذا النفوذ 

بالسياسة والصراع السياسي.
ويمكــن االســتدالل هنــا علــى ان الملف 
الخدمي تحول نفوذ سياســية دون تحســنه أو 
تحســينه من خالل عدم دعم السلطة المحلية 
في عدن-التــي طالما صرحت وصارحت بوجود 
فســاد يرتبــط بجهــات نافذة - فــي خطوات 
الســير نحو مكافحة الفســاد وعرقلة جهودها 
وتجلــى ذلك حين صرحــت الحكومة ان تدخل 
المحافــظ فيما يخــص المصافــي  ليس من 
شئونه, واألمر اآلخر هو ان المشتقات النفطية 
التي هي محور تدهــور الخدمات تأتي وتذهب 
حســب ســيناريو مكرر وفــق توافــق واتفاق 
السياســة والنفــوذ, احدث تلك الشــواهد هو 
االنفراج المعجزة ألزمة المشتقات النفطية في 
ظرف ساعات عقب اإلطاحة بمدير شركة النفط 
وفرض بديال عنه..فهذا ما يعني ان المشتقات 
متوفرة وانما تم اختــالق االزمة ألجل اإلطاحة 

بطرف معين.

حت�سن امللف االأمني يعك�ض ت�سيي�ض 
ملف اخلدمات***

ان االنتصــارات التــي حققتهــا المقاومة 
الجنوبية وبدعم من التحالف العربي في صدها 
لعدوان صالــح والحوثي وتحقيقها النتصارات 
كبيرة على عكس ما حدث في الشمال أتى من 
حيث ان المقاومة كانت غير مرتبطة بالشرعية 
وكان تواصلها  التحالف مباشرة بينما الشمال 
ارتبط برموز الشــرعية وسياســتها فتداخلت 
باالنتهازية واالســترزاق  الممتزجة  السياســة 

لتفشلها شماال.
وكذلــك الحــال فــي الجانــب األمني في 
الجنــوب عقــب التحريــر وحتــى اليــوم حيث 
حققــت األجهزة األمنية وبدعــم التحالف ودور 
مميز لإلمارات تحســن كبيــر وانتصارات على 
الجماعات المتطرفة وذلك لكون األجهزة كانت 
على تواصل مباشر بالتحالف ولم تتداخل فيها 

الشرعية.
بمــا معناه ان انتصــار المقاومة الجنوبية 
واألجهــزة األمنيــة وبمقابل تراجــع وتدهور 
الملــف الخدمي جــاء من حيث كــون األول لم 
تتداخل فيــه السياســة والسياســيين فضل 
بعيدا عــن صراع النفــوذ الذي أفشــل الملف 

الخدمي.

ا�ستمرار نف�ض الوجوه املت�سارعة

ويقول الكاتب والسياسي علي بن شنظور: 
أن الشلل القائم في الجنوب خاصة في جوانب 
الخدمات وعدم توفير المرتبات وإعادة األعمار 
في عدن بوجه خاص وغياب الســلطة الشرعية 
العليــا عــن تحمــل مســؤليتها فــي الداخل 
وعودتهــا من الخارج هو ناتج الســتمرار نفس 
الية العمل المتصارعــة الخاطئة التي أوصلت 
الرئيــس هــادي الى الحصــار فــي صنعاء ثم 

ثم  منهــا  الخــروج 
قبل  عدن  مغادرته 

تدخل التحالف.
مضيفا: ان هذا 
الوضع يرجع كذلك 
تواصــل  لضعــف 
هــادي  الرئيــس 
ومؤسسته  ومكتبه 
الرئاســية أن كانت 
مع  مؤسســه  لديه 
ومحاصرته  الداخل 

مــن قبل نفــس الوجــوه التي كانــت تدير له 
السلطة في صنعاء وترفع التقارير وتوهمه أن 
صنعاء لن تسقط وأن شــرعيته الخوف عليها 

ثم تركته يصارع مرارة الهزيمة لوحده.
وتابع بن شــنظور بالقول: إلى جانب ذلك 
يقف ضعف الحكومة وقيادتها في إدارة األزمة 
في ظــل وضع يحتــاج إلى شــخصيات قيادية 
ناجحة ونشيطة في الداخل وعدم وجود رئيس 
حكومة ماهر ومقبول شــعبيا وخبير في إدارة 
أزمات الحــروب يبحــث عن حلــول اقتصادية 
لألزمــة الخانقــة, بعــض النظــر عن تســبب 
سياســيات حركة  الحوثي وصالــح في االزمة, 
وهذه الشــروط التتوفر فــي الحكومة القائمة 
مع تقديرنا للبعض مــن أعضائها وتعتبر من 

أهم أسباب الفشل الحاصل حتى اآلن.

�رضاع قوى

يقول  ذلك  إلى 
نشــوان  اإلعالمي 
العثمانــي: ان مــا 
عدن  فــي  يحــدث 
لألوضاع  تردي  من 
ناتج عن صراع بين 
قــوى في عدن كما 
هو الحال في طول 
وعرضهــا  اليمــن 
ينحصــر عادة -من 
ســابق واآلن- بين 

العصابات التــي تحكم هذه البــالد بالمفتوح 
وعيني عينك, من الجنوب ومن الشمال.

وأضــاف بالقــول: ولهــذا يبــدو أنها-في 
إشــارة منه للعصابات- تفاهمــت فيما بينها 
موقتا "بد كم كليش وليور وبريك" فالكهرباء 
اليوم"أمــس االول" في عــدن والحمد هلل لقد 
نعمنا بســاعات طويلة من الرخاء والســعادة 
والهدوء, وهذا ما يدلل على ان ملف الخدمات 
في عــدن وغيرها رهين العصابــات التي ومع 
األســف تجعــل المواطــن ضحيــة صراعاتها 

السياسية.

ا�ستنتاج

وبنــاء على قراءة كاتــب التقرير إلى جانب 
ما أورده من وجهــات نظر بات من المؤكد أن 
نبني على ان الوضع المشــلول في عدن سيما 
في جانب ملــف الخدمات يعود إلــى تداخالت 

سياسية وصراع نفوذ لعاصابات )من الماضي 
الحاضــر أو المتقنــع بقنــاع الشــرعية( وهذا 
الصراع متعدد األوجه تشــترك فيه عدة أطراف 
ومنهــا أطراف تتجــذر في حكومة الشــرعية..

وبعبارة بســيطه فإن ملــف الخدمات في عدن 
رهين وحبيس تداخالت وصراعات سياســية..

وبكل آســف المواطن هو من يجني نتائج هذه 
الصراعات السلبية.

الكرة يف ملعب الرئي�ض هادي

ومن هذا المنطلق وبعد ان أضحت شريحة 
واســعة مــن النخــب والمواطنين فــي عدن 
والجنــوب تعــي أن ملف الخدمــات والنهوض 
بالوضــع الراهــن الــذي تنعــدم فيه ابســط 
الخدمات يأتي نتيجة للصراعــات والمناكفات 
والمغايضات السياســية وليس له من أسباب 

أخرى..
فــإن الكرة االن في ملعــب الرئيس هادي 
لكــي يتدخل ويتحرر من قيــود القوى النافذة 
ويطيــح بتلــك القــوى ويكــون عون وســند 
للســلطة المحلية في عدن لمواجهة الفســاد 
والمفســدين..وهذا الموقف الــذي يطالب به 
المواطــن في عدن هــو واجب علــى الرئيس 
ســيما وهي المدينة التي احتضنته في الوقت 
الــذي تخلى عنــه اآلخرين وايضــا هي وعموم 
الجنوب كســرت شــوكة اطماع إيــران وتمثل 

الشرعية التي يرأسها.

ر�سالة جنوبية

ويعود بن شــنظور ليرسل رسالة إلى أبناء 
الجنــوب قائال : اننا في الجنوب بحاجة للوقوف 
مع أنفســنا وقفة تأمل وجلســات عمل لوضع 
حل لهذه اإلشــكاليات بعيدا عــن التطرف مع 
الشــرعية والتحالف أو ضدهما أو التشــدد في 
المواقــف مــع الجنوب واســتقالله الفــوري أو 
التشــريع لصالح تقسيم الجنوب دون ضمانات 
واضحــة تحفــظ للجنــوب ســيادته ووحدتــه 
السياســية  واســتقراره على أرضه وتمنح لكل 
محافظــة جنوبية حقها في إدارة شــأنها دون 

مركزية فاشلة,
وتحقــق التنميــة والرخاء فــي الواقع من 
اآلن والخروج من الوضع المشــلول في مختلف 
الجوانــب المتعثرة...باســتثناء الجانب األمني 
الــذي يمكــن لنا الحديــث عنه بافتخــار نظرا 

للتحسن الملحوظ فيه.

هل بات امللف اخلدمي يف عدن حبي�س ال�سراعات ال�سيا�سية؟
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لقاء
�سالح ال�سيد القيادي يف احلزام االمني بلحج لـ ) عدن تامي( :

واوضح الســيد  : كلنا يعرف كيف كانت 
محافظة لحــج تعيش قبل الحملــة األمنية 
التي قمنا بها، وكبرى المشاكل وعلى رأسها 
"الملف األمني" من حيث انتشار التنظيمات 
المتشــددة من قاعدة أودولة أســالمية في 
أغلب مناطق المحافظة،حيث كان المواطن 
اليســتطيع ان يتنقل بــكل حرية من مكان 

الى آخر.
ولفت القائد العســكري بالقول : أنظر 
الى الخط العام لمحافظة لحج  وكان يطلق 
عليه "خط المــوت" لكثرة التقطــع والقتل 
والنهب والسرقة بقوة السالح لكل من يمر 
فيــه! وكيف حالــه اآلن.. والوقائع واألحداث 
التي عاشــتها محافظة لحــج خير دليل على 
مانقول،ولهــذا ومــن باب الواجــب الديني 
والسياسي واألخالقي الذي يفرض علينا ان 

نقوم بمهامنا.
وعن مكانة الحزام وموقعه في 
العمليــة االمنية قال الســيد :  جئنا 
الــى محافظة لحج لنصــرة المظلوم 
مــن بغي هــذه الجماعــات التي لم 
تفــرق بين طفل وال أمراة والشــيخ، 
وتساءل : أزيدكم من الشعر بيتآ من 

قام بتدمير لحج؟
من قام بتدمير المباني الحكومية؟

أفضــل  بقتــل  قــام  مــن 
الكوادروالقيــادات العســكرية واألمنية في 

لحج؟ 
أقولها وبصراحة تامــة أين هم الذين 
يزايدون علــى الحزام األمنــي?  الذي قدم 
مــن خيرة شــبابه من اجل إعــادة أمن لحج 
والجنوب عامة،كان باألمس يقتل األنســان  
امام الكل وال يحركوا ســاكنآ!! خوفآ من ان 

يلقوا نفس المصير.
واوضح الســيد ان الحملة األمنية تمت 
بالتنسيق وبدعم من قوات التحالف العربي 
حيث كانت أول مدينة بعــد العاصمة عدن 
هــي عاصمــة محافظــة لحــج الحوطــة.. " 
اســتطعنا خالل الحملة األمنية من أعتقال 
أكثــر مــن 300 عنصر من عناصــر القاعدة 
وعناصــر الدولــة األســالمية وذلــك علــى 
مستوى المحافظة وعثرنا على كميات كبيرة 

ومهولة من السالح والذخائر.
وكشف الســيد عن العثور على عشرات 
األلغــام والمتفجرات والســيارات المفخخة، 

معامل تصنيع عبوات ناسفة يتم تصنيعها 
في مزارع ومنازل مهجورة في الحوطة وتبن 
كذلــك فــي يافع تــم على مســتودع ضخم 
يحتوي فيــه من قذائف هاون 160، وقذائف 
هــوان 120، وقذائــف هــاون180، وقذائف 
هــاون182 وكميــات كبيــرة مــن صواريخ 
الكاتيوشــا ومدافــع ب 10 وكميــات الغام 

وشرائح جواالت تستخدم للتفجير. 
وعن أبرز نجاحات الحزام في لحج وضبط 
هدا الكم الكبير من المطلوبين أمنيا قال :  
تتم عبر عمليات أستخباراتية دقيقة ونعتمد 
على الســرية التامة، أذكر لك مثال حي حول 
ماقامت به عناصرنا األستخباراتية من كشف 
حادثة لــم نتوقع ان تكون بهــذه الطريقة 
وهي وبعد عملية تحري دقيقة أكتشفنا بأن 
فصيلي تنظيم القاعدة والدولة األســالمية 
أندمجــا او يحــاوال ان يندمجا معــآ ليكونا 

تحت مسمى واحدآ،كان يقوم بهذه المهمة 
فصيل ثالث وهو احــد األحزاب وهذا الحزب 
معــروف للجميــع لكنــي اتحفظ عــن ذكر 
أســمه حاليآ، وبعد عملية تحــري ومداهمة 
قمنا بهــا لمكان في احــد مناطق تبن لحج 
عثرنا على كتاب في أحد المســاجد بعنوان 
"المهــدي المنتظــر" أخذنا الكتــاب وقمنا 
باعتقال أشــخاص،لهم عالقــة بهذا الكتاب 
هؤالء األشــخاص هم عبارة عن عناصر من 
صنعاء ومن الحديدة وقمنا بتســليهم على 
الفور الى جهــات التحقيق،وبعــد التحقيق 
معهــم تبين لنا حقائق يشــيب لها شــعر 
الرأس،وهذه الحقيقــة أن هؤالء المتهمين 
الذين قمنــا باعتقالهــم والتحقيق معهم 
هم عبارة عن اشــخاص مبشــرين برســالة 
المهــدي المنتظــر يمتلكون أمــوال كبيرة 
يغــرون بها الفقــراء من النــاس واصحاب 
ذوي الحاجة،ومن يدعم هؤالء هو احد التجار 
والمتنفذين من مدينة الحديدة وأستطعنا 

ان نعرف اسمه ولدينا معلومات عنه.
وأضاف : أما قائد هذا الفصيل فهو من 
صنعــاء ونحن حاليآ مســتمرون في أجراءت  

التحقيق . 
وعــن وجــود أشــخاص دون تهــم في 

السجون وصحة ذلك اوضح السيد : 
بالنســبة لبعض من المطلوبين امنيا 
الذيــن تم إلقــاء القبض عليهم ســواء في 
الحوطة اوتبن،أفرجنا عن بعض منهم لكن 

بعد تأهيلهم وتقييمهم نفسيآ وفكريآ.
بالنسبة لنا اليحق لنا أعتقال اي انسان 
مالــم يثبت عليــه بتهمة ومــن يثبت عليه 
بتهمة ما يتــم اعتقاله والتحقيق معه وفقآ 

للقانون.
ودعا الســيد مدير األمــن في محافظة 
لحج ان يقدم كشــف باأســماء الذين ليس 
لهم عالقة بأي تنظيم متشــدد ونحن على 

اســتعداد تام لإلفــراج عنهم وقــال :  لكن 
عليــه ان يتحمل المســؤلية فــي ذلك، أما 
بالنســبة لموضوع بعــض اإلفراجــات عن 
بعض متهميــن كان يتم اإلفراج عنهم في 
الســابق  حقيقة األمــر كان هنــاك تالعب 
بأجــراءات عملية التحقيق واإلفــراج في آن 
واحد مع بعض من المتهمين كان ذلك منذ 
أربعة اشهر من قبل جهات تحاول أن تفشل 
عملنا ولدينا الدليل على ذلك اكتشفنا هذه 
االمــر وقمنا باجراء تصحيــح لوضع عمليات 
التحقيــق واإلفــراج والحمــد هلل االن االمور 

تسير وفقآ للقانون.
وحــول طبيعة التنســيق مــع االجهزة 

االمنية االخرى اوضح السيد : 
التنســيق  هنــاك تنســيق لكن هــذا 
اليرقى الى المستوى المطلوب نحن بحاجة 
الــى تفعيل الجهاز األمني بشــكل كبير في 
المدن خاصة في عاصمــة المحافظة ونحن 
مســتعدون ان نقــدم يــد العــون للجهاز 

األمني في لحج،كما أنني اطالب مدير األمن 
في محافظة لحج ان يباشر عمله األمني من 
داخــل العاصمــة وذلك لكي يقــوم بواجبه 
لحــل القضايا األمنيــة المتعلقــة بمصالح 
الناس ونحن مســتعدون لتســليم المدينة 
له بل وسنســعى الى مساعدته بكل السبل 
والطرق فنحن نخدم المواطن ونحافظ على 

مصالحه.
وردا على ســؤال للصحيفــة عن ضبط 
عدد من المتهمين بحوادث االغتيال والحد 
من الجريمة قبل وقوعها أجاب صالح السيد:

الخطــة األمنيــة وصلت الــى مراحلها 
المتقدمة،ومنع الجريمــة قبل وقوعها تقع 
ضمن خطتنا األمنية في مراحلها المتقدمة 
ونعمل عليها،وقد تــم منع وإحباط عمليات 
إرهابيــة كثيــرة قبل تنفيذهــا وتمكنا من 
تفكيك مخططات إرهابية لعمليات إغتياالت 

وتفجيــرات قبــل اكتمال إخراجهــا للتنفيذ 
الحقآ من قبل عناصر خارجة عن القانون.

وعن تفعيل أقســام الشــرطة في كل 
المديريات

قال السيد : نحن دورنا معهم تنسيقي 
فــي الجانب األمني ومن خالل ســؤالك هذا 
ادعــوه إلعادة تفعيل كل أقســام الشــرطة 
في لحج،ألن المواطن في أمس الحاجة لها.

وحول تصوره للمســتقبل األمنــي في لحج 
التــي تعتبر البوابــة للعاصمة عــدن قال : 
أنظر بتفــاؤل وثقة باهلل،ثم كلي ثقة بأبناء 
ورجال الحزام األمني ورجال أمن المخابرات 
الذيــن كانــوا خير ســند حتى وصلنــا الى 
نجاحات كبيرة في الملف األمني،بمســاندة 
التحالف نســتطيع ان نحقق انجازات تضاف 

الى ماحقق.
وثمن القيادي في الحزام االمني الدعم 
الالمحــدود للتحالف وقال :الشــكروالتقدير 
إلخواننــا فــي االمــارات والســعودية على 

كبيــرة  لنا،جهودهــم  المســتمر  الدعــم 
وكثيــرة ومســتمرون معنــا ونحن شــركاء 
معهــم والمجتمع في معركــة تثبيت األمن 

واالستقرار والحرب على االرهاب.
وختــم القائد في الحــزام االمني بلحج 

حديثه لـ " عدن تايم " : 
الننكــر الذي قدمه أبناء لحج ســواء في 
الحوطة اوغيرها من  تضحيات كبيرة خاصة 
في الحرب األخيرة التي شــنتها مليشــيات 
الحوثــي وقوات صالــح على الجنــوب فهم 
قدموا خيرة شــبابهم منهم من استشــهد 
ومنهم من جرحــى ولهذا،فإنه ينبغي علينا 
ان نحافظ على هذا الســجل من التضحيات 
واإلنتصارات ولن نسمح ألي جهة كانت من 
تكون أن تشــوه كل هــذه التضحيات مهما 
كان، كما اريد ان اوجه بعض من الرسائل..

الرســالة األولى:  أقدم خالص شــكري 
الــى أبناء الجنــوب وابنــاء لحج على 
تعاونهم معنــا لمكافحة هذه الفرق 
فســادآ  عاثــوا  الذيــن  المتشــددة 
باإلنســان واالرض خدمة إلمرائهم 
في صنعــاء وعلى رأســهم المجرم 
علي عبداهلل صالح،الذي ارسل هذه 
الجماعات لتشــويه الثورة الجنوبية 
المباركة،كمــا أشــكر دول التحالف 
على تعاونهم معنا في تعزيز األمن 

في الجنوب. 
الــى  الثانيةواألخيــرة  رســالتي 
أســرالمعتقلين نقول لهــم: ان أبناؤكم 
هم رهن التحقيق واإلعتقال وفقآ للقانون 
من لم يثبت عن اي شــخص منهم بشــي 
ســيفرج عنه ومن ثبت عليه شي سيحاكم 
وفقــآ للقانــون وهــذا بالطبــع يتطلــب 
وقــت، كما أدعــو  دول التحالــف  لتفعيل 
دورالقضاء لمحاكمة المتهمين ألنه لدينا 
أكثــر من 100 مــن المتهمين بحاجة الى 

محاكمة
في األخيــر نقــول للجميــع بأننا قد 
وضعنا األكفان على األكتاف ومســتعدون 
لتقديم الغالي والنفيس لتطهير الجنوب 
من بقايــا المخلــوع علي عبــداهلل صالح 
لينعم كل إنســان باإلمــن واألمان الذي 
افتقــد منذ عقــود طويلــة بســبب تجار 
الحروب في الشــمال الذين جعلوا الجنوب 

عبارة عن بؤرة صراعات.

ل�صحة لوجود معتقلني دون تهم 
واأكرث من 300 عن�صر من القاعدة وداع�ش يف قب�صتنا

التقاه / صدام اللحجي :

اأكد العقيد �سالح ال�سيد القائد 
يف احلــزام االأمنــي يف حمافظــة 
حلــج اأن الو�ســع االأمنــي ب�ســكل 
عام قد جنح بن�ســبة  90%  وقال  
يف �ســياق حديث خا�س ل) عدن 
تامي ( : ان الف�سل بهذا  النجاح 
�ســباب  واىل  تعــاىل  هلل  يعــود 
ورجــال اجلنــوب الذيــن قدمــوا 
الغايل والنفي�ــس مــن اأجل تراب 
اأر�سنــا والواقــع خري دليــل على 

مانقوله.

صححنا اجراءات عملية التحقيق واإلفراج يف آن واحد اليت سادتها االخطاء
حربنا ضد اجلماعات األرهابية مستمرة ونتوقع اي شيئ



10
    االربعاء/ 16  نوفمرب  2016م  - املوافق    16  �صفر    1437 هـ

اأطفال اأجربهم الفقر للح�سول على قوت يومهم من مقالب القمامة

ق�ضايا

وذكر جميل  عبده البالغ من العمر 46 سنة 
أن جمع الخردة يزداد صعوبة، فليس من السهل 
أن تجمع بشكل يومي كميات من الخردة تغطي 
المصاريف والتكاليــف، موضحا أنه عندما يجمع 
في اليوم 25 كيلو من الحديد او قينات الماء أو 
علب المشروبات الغازية ، فإنه  سيبيعها ، ليسد 
رمق جــوع أطفاله في المقابــل هناك مصاريف 

منها مصاريفه. 
يف مكبات القمامة

وأكــد أن الفــرد حتــى يتمكن مــن تغطية 
مصاريفــه يحتاج إلــى جمع كميــات كبيرة من 
خردة الحديــد ال تقل عن 150 كيلــو في اليوم 

الواحد، وهــذه الكمية ال يمكن ألي شــخص 
أن يحصل عليها بشكل مستمر يوميًا وطوال 
السنة. وقال: »يوم تجمع 5 كيلو، وفي بعض 
األيــام وهي قليلــة، ربما تحصــل على 200 

كيلو«.
وعــن الخــردة ذات األســعار األعلى مثل 
النحــاس واأللمنيــوم، قال: »هــذه الخردة ال 
تلقى في مكب النفايات مثل ما يلقى الحديد، 
وعبوات المياه وعلب المشروبات الغازية  في 
إشارة إلى أن العديد من الناس بدأوا يلتفتون 
إلى جمع الخردة كدخل ثانوي. مؤكدًا أن جمع 
الخردة لم يعد عماًل رئيســيًا، ربما هو رئيسي 

للمحالت التي تشتريها، والشركات ..
 

 البحث عن القوت
فــي مشــهد يثير األســى يبحــث أطفال 

ال تتجــاوز أعمارهم الـ7 ســنوات 
أجبرهــم الفقــر علــى البحث عن 
قوت يومهم فــي مقالب القمامة 

بمدينة عدن  .
ويبحث العشرات من األطفال 
يوميًــا فــي أكــوام القمامــة، عن 
زجاجــات المياه المعدنيــة وعبوات 
وقطــع  الفارغــة،  الغازيــة  الميــاه 
البالســتيك لبيعهــا لتجــار الخردة 
بأسعار زهيدة للحصول على رزقهم 

منها واإلنفاق على أسرهم.
أحــد  األطفــال قــال ان هنــاك 
المئــات من تجار الخــردة وأوالدهم 
يعملون فــي جمع الخردة من أكوام 
القمامــة لبيعها واالســترزاق منها، 
وليس لهم أي مصدر دخل سوى هذا 

العمل الشاق.
يقومون  األطفــال  أن  وأضــاف 
البالســتيكية  المخلفــات  بتجميــع 

والمعدنيــة فــي أجولة كبيــرة، وحملهــا على 
ظهورهــم لمســافات طويلة، ومــن بين هؤالء 
مئــات األطفال الذين تركوا مدارســهم ســواء 

برغبتهم أو رغما عنهم المتهان هذه المهنة.
اطفال البال�ستيك

وهذا مــا يؤكــده أحد بايــع مــواد غذائية 
لألطفال )علب ماء ، عصير، مشــروبات غازية...(، 
إذ يقول:  أنا أبيع على األطفال، بعضهم يشــرب 
علبة بيبســي، وعندما ينتهــي منها أضعها في 
)كيــس(، وخــالل أســبوع أو أســبوعين، يمتلئ 
الكيــس، فأبيعه بقيمة تســاعدني علــى إيجار 

المحل .
وأضاف: جمــع علب البيبســي وقينات الماء 
ليــس عمليــًا، ولكن هــذه العلــب تُلقى داخل 
دكاني، وبالتالي من الطبيعي أن أستفيد منها، 
إذا كنت ســأجني من ورائها بعض المال، بدون 

تعب.
وتزداد صعوبة العاملين في جمع الخردة مع 
انهيار األسعار، فقد أكد أصحاب المحالت الخردة 
المنتشــرة في مدينة عدن  ، أن أســعار الخردة 
انهــارت، إذ هبط ســعر كيلــو الحديد من 100 

ريال إلى 40ريال.
انهيار �سوق اخلردة

وأرجعوا انهيار ســوق الخــردة إلى انعكاس 
تأثيــرات هبــوط أســعار الذهب في األســواق 
العالميــة وكــذا الحرب  الشرســة التي خاضتها 

مدن الجنوب .
ويقول عامل في أحد المحالت  التي تشتري 
الخردة: الكل يجني بحسب ما يجمعه من خردة«، 
في إشــارة إلى أن ســوق الخردة تعتمد على ما 
يســمى »اقتصاديات الحجم الكبير«، فالشخص 
عندمــا يكون بيــن يديه  اقل مــن كيلو حديد 
فيحصل على شــيء من المال ال يســد به 
حاجته، هذا المبلغ يكون غير مجدٍ فيقوم 
بإلقائه في القمامة. ولكن الشخص الذي 
يكون بين يديه كيلو، فإن ســعره يمكنه 
من توفير حاجياته ، وهو مبلغ مجدٍ يدفع 

الشخص لبيعه بداًل من رميه.
وبحســب قــول العامــل، فــإن هناك 
مــن يجمــع الخــردة فــي كفــاح لتوفير 
لقمــة العيش، وهناك مــن يجمع الخردة 
كمدخول إضافي أو ثانوي. وإن الفرد الذي 
يجمع الخردة عادة يكــون مدخوله قلياًل، 

ألنه يجمع القليل .
واألفــراد يبيعون مــا يجمعونه على 
المحــالت، فتتجمــع الخردة لــدى أصحاب 
المحــالت بكميات أكبــر، وأصحاب الحالت 
يبيعونها على الشركات فتتجمع بكميات 
مضاعفة لدى الشــركات التي تصدر هذه 
الخردة إلى األســواق العالمية وتجني من 

ورائها الماليين.

اأ�سبــح جمع خــردة احلديــد واالأملنيوم، 
مهنــة لقطاع عري�س يف مدينة عدن، حيث 
انخــرط فيه املئات معظمهــم من االأطفال، 
وموؤخرا �سهد �ســوق اخلردة انهيار لالأ�سعار 
انعكا�ــس  نتيجــة  املائــة،  يف   50 بنحــو 
ملي�ســيات  �ســنتها  التــي  تاأثــريات احلــرب 

احلوثي واملخلوع �سالح .
ففــي الوقــت الــذي يكافــح فيــه »�ســمري 
�سالــح « جلمــع خــردة ت�سل قيمتهــا نهاية 
النهــار بنحو500 ريال ، فــاإن املحالت التي 
ت�ســري اخلــردة مــن �ســمري �سالــح جتنــي 
املاليــني مــن الــدوالرات بت�سديرهــا هــذه 

اخلردة  اإىل اخلارج .

جمع اخلردة مالذ ع�صم املئات من اجلوع يف عدن

تقرير/ خضر عبداهلل :
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ر�ضد
�سكانها يقطنون االكواخ ويعتمدون على البحر وال يجدون العالج

كتب/ فؤاد مسعد

يكشف األداء السياســي لمحافظ عدن اللواء/
عيــدروس الزبيدي عن وعي تــام بالواقع المحيط 
وإدراك لتفاصيله وخيوطه المتقاطعة والمتعالقة، 
رغم قصر فتــرة تجربته في العمل اإلداري وتحمله 
المســؤولية في مرحلة غاية فــي الصعوبة أعقبت 
حربا شاملة طالت األشياء واألحياء كما والمؤسسات 

واألجهزة والمنشئات والمرافق والخدمات..
وبالنظــر إلــى الخلفيــة التــي طبعــت حياة 
الزبيدي لســنوات طويلــة عانى خاللهــا ما عاناه 
ومثلــه كثيرون عقب حــرب 1994، نجــد أنها في 
الغالب ارتبطت برفضه الدائم االستسالم لسلطات 
نظام صالــح، في الوقــت الذي كان التمــرد عليه 
ومواجهتــه عمال مغامــرا في نظــر الغالبية التي 
قبلت التعايش معه ألي ســبب من األسباب وتحت 
أي ظــرف من الظروف، كيــف ال وقد كانت الظروف 
جميعها تصطف لصالحه )صالح وليس عيدروس(، 

وعلى الضد من خصومه.
قاد عيدروس واحدة من أقوى حركات الرفض 
والمعارضة أخذت تتمدد كما ونوعا، إلى الحد الذي 
بات معه عيدروس وحركته هاجســا مرعبا للنظام 
وأدواتــه األمنية والعســكرية واالســتخبارية في 
الفتــرة التي كانت تعتبر فترة ذهبية في ســنوات 
حكــم صالــح، وحين جــرت األحــداث لغيــر صالح 
حركــة الرفض تلك، لم يكــن الزبيدي بمعزل عن 
إدراك هذا المتغير، إذ أحســن تقدير األمور وأجاد 
قــراءة المعطيــات لكنه لم يغامر ولــم يقامر في 
الطريق ذاتها، كما أنه في المقابل لم يهادن ولم 
يستسلم، وكانت تلك الفترة كفيلة بتقديمه أمام 
من عرفوه خصوما أو مناصرين، رجال مسؤوال قادرا 
على التقــاط المبادرة في اللحظة المناســبة دون 
تهور أو اندفاع. يحســب للقائــد عيدروس إصراره 
علــى الصمت وعــدم حب الظهور والتســابق على 
التصوير والقفز إلى المنصات وتصدير التصريحات 
اإلعالمية العتقاده أن مــا يجب أن يقال يعبر عنه 
بالفعل وليــس بالبيانــات المطولــة والخطابات 
المجلجلــة، ذلــك أن العمــل الصحيــح يتجلى في 
العمل بصمت وإخالص بعيدا عن األضواء المزعجة 

واألصوات المنفعلة.
وعندما فرضت الحرب واقعا جديدا على اليمن 
عامــة والجنوب بشــكل خــاص، لم يبــد الزبيدي 
متفاجئا وال مصابا بالدهشــة التي أقعدت كثيرين 
عن العمل، ألنه كان قبل إعالن الحرب بأسابيع قد 
جمــع أبناء الضالع على كلمة واحدة وموقف موحد، 
مضمونــه الرفــض المطلــق ألي هجمــة خارجية، 
وكان قبلها قد شــكل نواة "المقاومــة الجنوبية" 
مطلع العام 2014 إبان التصدي لألعمال الوحشية 
التي باشرها العميد/ ضبعان قائد اللواء 33 مدرع 

حينها.
وبنــاء على ذلــك يمكن القــول باطمئنان أن 
الزبيــدي الذي اتخــذ موقفا رافضــا لهيمنة صالح 
ونظامه في أبهى ســنوات حكمه، هو نفســه الذي 
اتخذ قــرار المقاومــة بإمكاناته البســيطة، بينما 
كانت المعسكرات والمؤسسات والمناطق تتهاوى 
واحــدة بعد أخرى تحت زحف التتار الجدد القادمين 
مــن مغــارات صعــدة، وفي غضــون أيــام قليلة 

وســاعات عصيبة انكشــف زيف 
الكثير من األدعيــاء والزعماء 
الزبيدي عن  والقادة ليكشف 
اســتثنائي  كقائد  حقيقتــه 
اســتثنائي  ظــرف  فــي 
الذين  القادة  شــأن  وذلك 
ينتدبــون أنفســهم فــي 
لحظات مفصلية من تاريخ 
شــعوبهم، ثبــت الزبيدي 
ومعــه القلــة الصابرة في 
فــي  ليصنعــوا  الضالــع 
شهرين نصرا كبيرا أفضى 
إلى طرد الغزاة أو من تبقى 
منهم، وكانت ملحمة تحرير 
أهــم مالحم  الضالــع من 
عنفــا  وأكثرهــا  الحــرب 
ومواجهة وإصرارا مشتركا 

تحقيق  على  الطرفين  لدى 
كان  النصــر  لكــن  النصــر، 

حليفا ألصحــاب األرض والمبدأ 
والقضية.

وهنــا ال يمكــن إغفال دور 
التحالــف العربي في دعم جبهة 
الضالــع، دون أن يقلل ذلك من 
جهد المقاومة، كما وأن اإلشادة 

بصمــود المقاومة األســطوري ال 
يعنــي التقليل مــن أهمية الدعم 

واإلمداد من التحالف العربي، ســواء 
مــن خالل الغــارات الجويــة والقصف 

العنيف لمواقــع الحوثيين والمخلوع أو 
من خالل الدعم بإنزال كمية من األسلحة 

شملت جهات ومواقع عدة للمقاومة.
يتذكــر أفــراد المقاومــة تلــك الوقائع 

بمزيد مــن الفخر بما قدموه مع رفاقهم 
الذين استشــهدوا أو أصيبوا، 

كما ال يغفلون مواقف 
عيدروس  قائدهــم 
الزبيــدي، الــذي ما 
كان يتخلــف في أي 
بل  حاسمة  مواجهة 

كان يتقــدم الصفــوف 
بشجاعة وبسالة دون أن يكتفي 

بكونه القائد المخطــط أو الزعيم الذي 
يجب أن ال يمسه غبار المعركة.

ومــع ذلــك كان لــه وألفــراد المقاومــة في 
الضالع أدوار مشرفة في جبهات المسيمير والعند 
وغيرهــا، ألن انتصار الضالع بقدر ما أضاف الكثير 
إلى رصيده، أضاف عليه أعباء ومسؤوليات جديدة 
مــا كان له أن يتــوارى بعيدا عنهــا وقد صار في 

الواجهة.
وكان اختياره لشــغل موقــع المحافظ ألهم 
محافظــة ومدينة بــل للعاصمــة المؤقتة للبالد 
دليــال على أن حجم مســؤولياته غدا أكبر من ذي 
قبل، كمــا أن قبوله بهذا التحــدي رغم صعوبته 
دليال أيضا على قدرته على تحمل األعباء الجديدة 

مهما كانت كلفتها.
وخالل تحملــه المســؤولية اإلدارية واألمنية 

على اتساعهما، بدا أن االنتقال إلى مربع السياسة 
ال يقــل أهميــة وخطــورة، ذلك أنه ينتمــي لتيار 
الحراك الجنوبي المطالب بالتحرير واالســتقالل، 
وإنهــاء الوضــع السياســي القائــم على أســاس 
"الجمهورية اليمنية" التي هي نتاج توحيد دولتي 
الجنــوب والشــمال فــي العــام 1990، بينما هو 
في الوقت نفســه معين من الســلطة الرســمية 
المســنودة بالتحالــف العربــي الحليــف األقــوى 
واألهم سياســيا وعسكريا وأمنيا وماديا ومعنويا 
للمقاومــة، وعيــدروس نفســه أحد أبــرز قيادات 
المقاومــة، ومع ذلك اســتطاع أن يعمــل بأدوات 
السياســة بما هي فن الممكــن، رغم وجود مآخذ 

ومالحظات عليــه من هذا الطــرف أو ذاك، وذلك 
شــيء طبيعي ألنه يصعب وربما يســتحيل إجماع 
كل التيارات وكل القوى على شــخص واحد مهما 

بلغت قدراته.
غير أن ما ال يمكن إنكاره في معرض الحديث 
عن عيدروس أنه رفض كل إغراءات صالح وكســر 
كل عنجهياته، متمسكا بحقه في العيش بكرامة، 
كما وأنه قاد نفسه ورفاقه في تلك المرحلة وصوال 
إلــى مراحل أخرى متحليا باإليمان ذاته وبالمبادئ 
نفســها، فضال عن نجاحه في االنتقــال إلى مربع 
السياســة وهو ال يزال محتفظا برصيده النضالي، 

وحنكته السياسية.

عيدرو�ش
 الزبيدي..

 من قمم النضال إىل 
قلب السياسة
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كتابات

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

نعيش حالة صراع طفولية صبيانية 
مطلقــا  اليســعيان  فريقيــن  بيــن 
للتنافــس علــى إرســاء قواعــد دولة 
ومؤسســات ولكنهما يسعيان لتثبيت 
اقدامهمــا فــي مواجهــة بعضهمــا 
وبالتالي مواجهة االخر الذي لم يسمحا 
له حتــى اللحظة بالتواجــد إال) كتابع 
( فــي الصراع رغــم احقيتــه في هذه 
األرض التي تدعمها وتؤكدها سنوات 
نضاله وتضحياتــه على مدى اكثر من 
عشرين عاما هي عمر ثورته التحررية 
التي تتبنى هدف التحرير واالســتقالل 

وبناء الدولة الجنوبية. .
هــؤالء  بيــن  العبثــي  الصــراع  إن 
الصبيــة والــذي كان آخــر شــواهده 
المعالجــة لمشــكلة شــركة  عمليــة 

النفــط وماترتــب عليها مــن قرارات 
اثبتت أن المعاناة التي تجرعها وعانى 
منهــا مواطني محافظــات عدن ولحج 
وابيــن خــالل األســابيع الماضية لم 
الفنية  تكن اسبابها تتعلق بالجوانب 
ولكنهــا كانــت نتيجة لصــراع هؤالء 
الصبية الذين باتوا ادوات فساد بأيدي 
فريقــي الصراع قد أخذ مــداه وتجاوز 
خطوط الحكمة مما ينذر بكارثة تهدد 
أمن وســالمة الجنــوب وأهله وتعبث 
بمســتقبل نضاالت وتضحيــات أبناءه 
وهــو األمر الذي يجب أن يتداركه ثوار 
الجنوب ويقفــوا وقفة جادة لوضع حد 

لتداعياته!!!
وعلــى ذلك فإنني باســم الشــهداء 
والجرحى مــن ثوار الحــراك الجنوبي 

وجناحه العسكري )المقاومة الجنوبية 
( أنادي كل القيادات الثورية الجنوبية 
فــي الداخل والخارج إلــى إيقاف عجلة 
)شــراك(نظام  مضمار  في  )انزالقهم( 
صنعــاء االحتاللي بمختلف مســمياته 
وصفاته وأدواته السياسية والعقائدية 
واكــرر عليهم ماســبق وان طالبنا به 
منذ اليوم األول أنه أن لم تكن هناك 
شــراكة حقيقية بين الحــراك الثوري 
الجنوبي ومقاومته ومايسمى بشرعية 
)هــادي (التــي تتبناهــا دول التحالف 
الخليجي ، شــراكة تقوم على أســاس 
احترام أهداف الثــورة الجنوبية ، فإن 
الســاحات الجنوبية التــي روتها دماء 
شهداءنا اشرف لنا وانقى من النضال 
من على مقاعد وكراسي النمتلك حتى 

حــق تغيير مواقعها فــي أرجاء الغرف 
التي تحتويها وتحتوينا معها...

وأننــي ادعو ثوار الجنوب للتمســك 
بأهــداف ثورتهــم ووضع حــد لحالة 
)التبعيــة( التــي فرضــت عليهم من 
قبــل التحالــف الخليجــي وأدواته من 
القوى التــي اســتخدمها ومنحها كل 
أسباب القوة والتي تقريبا تكاد تحكم 
قبضتهــا علــى منافــذ الحيــاة التي 

تتنفس منها ثورتنا التحررية...

رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية 
عدن

13 نوفمبر 2016م

مطلوب صحوة ثورية جنوبية ...!
يتضح جليا مع مرور كل يوم من خالل الشــواهد عىل االرض اليت تتجســد من خالل بعض الســلوكيات اليت تأيت يف مقدمهتا قرارات شــغل 
المؤســات وكذلــك معاجلــات القضايــا احلياتيــة الــيت تتعلــق بالنــاس وحياهتــم اليوميــة بأننــا أمــام عبــث صبيــاين حتــرك خيوطــه ايــاد ألطفال لم 
يسبق لهم أن خاضوا جتربة قيادة أو إدارة األمر الذي يؤكد أننا يف مناطق اجلنوب أو ماحيلو للبعض أن يطلق علهيا جمازا ) المناطق المحررة ( 

يــا من ضنناكم كبــارًا.. إن الوضع ال يحتمل.. 
فال تكونوا ســببًا في تغذيــة صراعات وتعميق 

الخالفات.
إنكم بمنشــوراتكم.. ال تخدموا ) الجنوب( وال 

تعبروا عن اهدافه العليا.
مهما كانت التجــاوزات من النافذين.. عليكم 
ان تفوتــوا الفرصــة التي يريــدوا منها ادخال 

الجنوب في صراعات.. 
رجائنا بأن تســلكوا ســلوك حضاري.. للتعبير 
عن اهداف جنوبية قيّمة.. ال تؤســس لخالفات 

دموية.. 
ولكن لنضال مســتمر بشكل حضاري.. خاصة 
وان الجنــوب يجــب ان يشــترك اليــوم جميع 

الجنوبيين في إدارة شؤونه...
اراءه...  عــن  للتعبيــر  كنخــب..  فلتخرجــوا 
وتكسروا الجمود.. وتوقفوا سطوة المتعالين.. 

لكن ليس بشكل تمترس جهوي مناطقي..
ولكــن بحمــل اهــداف جنوبيــة.. ومواصلة 
ثورته.. واســتعادة مؤسساته.. بتشكيل ضغط 
شــعبي وغضــب عــارم.. ال يدمــر... بــل يبني 

وينمّي..
نرجوكم.. ونشــد على اياديكم... بأن تكونوا 

على قدر من المسؤولية.

هل هذا التوبيخ كله صحيح؟
أظــن أن »بعضه« صحيح، وبعضه ال معنى له، أي أن هناك من قرَّر ســلًفا، مهما فعلت، 
مهمــا كنت مبدعًا بخططك اإلعالمية، رفع راية العداء لك، بســبب سياســي أو عقائدي أو 

شخصي.
المهــم، مؤخرًا قرأت كتابًا قديمًا، أعاد المؤرخ الســعودي د. محمد آل زلفة، نشــره من 

جديد، بعد »معاناة« بالعثور عليه، ومعاناة مع الرقيب.
الكتاب بعنوان )بيان عن العالقات، بين المملكة العربية السعودية واإلمام يحيى حميد 

الدين، 1925 - 1934(.
قــال عنه آل زلفة بمقدمته، إن »أهم المصادر الوثائقية على اإلطالق هو الكتاب األخضر 
السعودي الذي نشرته الحكومة السعودية عام 1933هـ، أي بعد الحرب السعودية اليمنية 

مباشرة«.
الملك عبد العزيز نفســه أشار في خطابه أمام كبار وفود العالم اإلسالمي بحج 1353هـ، 
أي بعد انتهاء الحرب بأيام: »وشرح األمر الذي بيننا وبينه )اإلمام يحيى( يطول، ولكن ال بد 
أن يطلع المسلمون بعد بضعة أيام على الكتاب األخضر الذي أمرنا بإعداده، ليعلم الجميع 
األقوال التي توافق األفعال وأننا رجال ال نعمل غير ما نقول« )ص 17(. جاء بمقدمة الكتاب 
األخضر أن الحكومة، بعد قبول اإلمام يحيى للسلم، قررت عدم نشر الكتاب األخضر الحاوي 
لكل المحاضر والوثائق المســاندة للموقف الســعودي: »حفًظا لكرامة رجل ينتسب لألمة 

العربية ورغبة في تجنب الفضيحة أمام العالم« )ص 25(.
لكن ردًا على الدعايات الســلبية ضد الســعودية التي كان يبثهــا اإلمام يحيى وأنصاره 
بالصحافة العربية، في الوقت الذي كان »يلين« الكالم مباشــرة مع الســعودية، و»خشية 
من أن يغترّ النــاس بهذه األقوال المخالفة للحقيقة والمناقضــة للواقع، قررت الحكومة 
اإلســراع في نشــر الكتاب لكي يطلع الــرأي العام عليــه« )ص 26(. أوردت هذه النصوص 
مــن هذا الكتــاب القديم - الجديد، حتى نرى لمحة من نهج الملــك عبد العزيز بالمعالجة 

اإلعالمية ألزمة إقليمية، وكيفية الدفاع المحترف عن الموقف السعودي.
ال يزال اليمن، مع الحوثي هذه المرة وصالح، يشن حروب الدعاية السلبية ضد السعودية، 

ويجد من يصغي له، دوليًا وإقليميًا.
ربما كانت الحاجة ماســة الســتعادة »منهج« الكتاب الســعودي الموثق، بصيغة حديثة، 

موثقة بالحجج.

* نقال عن صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية.

دعوة للهدوء

الهدوء..خاصــة  اىل  االعالميــني  االخــوة  أدعــو 
بالنــار...  تلعــب  الــيت  المنشــورات  اصحــاب 
وتتمرتس خلف تعصبات جهوية ومناطقية... 

ال تحتــاج المســألة الى كل هــذا الضجيج 
الذي يصدره الكثيــرون حتى نعرف ما الذي 
يحتاجه الجنوب فــي الوقت الراهن ليحافظ 
علــى حريتــه ومــا الــذي يتوجــب عليه ان 
يقوم به الســتكمال تحرير اليمن كلها من 
االنقــالب .. ما يحتاجه وما يجب ان يقوم به 
عمليتان متالزمتان شئنا أم ابينا ومن يقول 
بغير ذلــك عليه فقط ان يتابع حركة ســير 

االحداث في الزمن اآلتي .
ان ما يحتاجه الجنوب اليوم هو تالحم قواه 
السياسية واالجتماعية لدعم مشروع تقوده 
السلطة الشــرعية يتمثل في حماية الجنوب 
أمنيــًا وتوفيــر الخدمات الضروريــة للناس 
والبدء بإعادة االعمار وتحويل الجنوب وبقية 
المناطق المحررة الى نموذج يســتلهم منه 
اليمنيــون الذيــن يناضلــون للخالص من 
براثن االنقــالب رافعًة لهــذا النضال وتلك 
التضحيات الضخمة .. امــا بقاؤها على هذا 
الحال المؤلم الذي بلغت فيه معاناة الناس 
ذروتهــا فــال يقــدم اي دليل علــى ان هذه 
الحريــة قد أنصفت هذه التضحيات بأي حال 
من األحــوال .وهو مــا ينعكس ســلبًا على 

مسار المقاومة بشكل كامل.
يتداخل هذا الجزء من المعادلة مع ما يجب 
ان يقوم به الجنوب تجــاه مقاومة االنقالب 
باالســتناد الى حقيقة هامــة ، نؤكد عليها 
مرة بعد اخرى ، وهي ان الجنوب ال يستطيع 
ان يعزل نفســه عن عملية مقاومة االنقالب 
على صعيد اليمن كله النه لن يحمي حريته 
اال بدحــر االنقــالب ، وبذلك ســيتمكن من 
ان يكون حاضرًا بقوة في معادلة التســوية 

التاريخية التي ستتم بعد نجاح المقاومة . 
هناك فــرص تاريخيــة ال تتكــرر ، ضاعت 
الكثيــر مــن هــذه الفــرص الن الماضــي 
هــو الذي ظــل يتحكم في حســابات النخب 
السياســية التي لم تكن قادرة على التفاعل 
مــع نبض مجتمعها . اذا اســتمر الحال على 
ما هو عليه فلن تبقى المسألة محصورة في 
خيــاري الوحدة او االنفصال وإنما ســتذهب 
الى ما هو اســوأ من ذلك ، وشــخصيًا أراها 
تلوح في األفق وتتبلور بايقاعات الخيبة التي 

يكاد ان يغرق فيها المسار كله .
علــى الجميــع ان يدرك ذلك بمــا فيهم ) 
الوحدويــون ( ، وال اقصد هنــا أؤلئك الذين 
نهبــوا الوحدة ودمروها ، وإنما اقصد أؤلئك 
الذيــن لــم يســتطيعوا الدفــاع عنهــا في 
لحظات حتمــت عليهم ان يروها بعيون من 
نهبوهــا ..ان المحطــة االساســية االن هي 
اســتعادة الدولة وإعادة اليمــن الى وضعه 
الذي كان عليه ومن هناك يتقرر مســتقبل 

المسار السياسي .

اجلنوب يف معادلة 
التسوية التارخيية

اجلنــوب  ومعهــا  عــدن  حتــررت 
مــن  اجلنوبيــني  عقــل  يتحــرر  ولــم 
خالفاهتم غري مدركني ان بقاءهم 
مســكونني بالمايض وحمارصين يف 
يقــدم اي  مســتنقع اخلالفــات ال 
هــذه  اســتمرار  عــىل  ضمانــات 

احلرية .

 عبدالكريم سالم السعدي

 د. ياسين سعيد نعمان

مشاري الذايدي اديب السيد

لعل أكرث نصيحة توجه للحكومة السعودية حالًيا، ومن الكل، 
ممــن يفهــم ومــن ال يفهــم، هــي وجــوب »النــاط اإلعالمــي« 

للدفاع عن القضايا السعودية، الداخلية واخلارجية.
العبــارة  هــذه  صــارت  جديــدة«،  إعالميــة  سياســة  »حنتــاج 
مبتذلــة مــن كــرثة مــا قيلــت مؤخــًرا، جتــاه كل قضيــة، مــن قانــون 
»جاستا« األمريكي إىل احلرب اليمنية، ودعايات احلويث وصالح 

المضادة، اليت يرخي كثري من العرب والغربيني السمع لها.

عبد العزيز وكتاب اليمن
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منوعات

ثقافة

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

أعرب مديــر مركز عدن للثقافة 
والتراث شكري توفيق عن أمله افي 
ان يســهم المركز في الحفاظ على 
المــوروث الثقافي والفنــي الكبير 
لعــدن والجنوب وكذا دعم انتشــار 

الثقافة والفنون الجنوببة .
وأكد شــكري في سياق تصريح 
ل " عدن تايم" ان المركز سيحتفي 
برمــوز الثقافــة والفنــون وكذلك 
بيدهم  واالخــذ  الشــباب  تشــجيع 
ليســتوعبوا هــذا التــراث والبنــاء 
عليــه .. لكنه قــال "كل هذا بحاجة 
الــى دعم غير محــدود من الجهات 
الرسمية المعنية بهذا الشأن وكذا 
كل محبــي الثقافــة .الفنــون من 
رجال المــال واالعمال فــي الداخل 
والخــارج والمنظمــات الدولية ذات 
الشــان الثقافــي والفنــي وأهــاب 
بــدول التحالف لدعم هــذا المركز 
حتــى يتمكن من القيــام بمهمتنا 
خير فاالنجــاز الثقافي والفني الذي 
تطلب الكثير حتى ياتي أثره ويزهر 

ويثمر حسب تعبيره .
ولفت فــي ســياق تصريحه ان 

" لعــدن مركزهــا الثقافــي والتراثــي يعني 
تإصيــل االرث الثقافي والحضاري الممتد عبر 

االف الســنوات والذي اســتطاع ان يصهر كل 
الثقافات والحضارات التي مرت او استقرت في 

عــدن ونتج عنه مزيجا رائعــا وصبغة متميزة 
من السلوك الراقي واالبداع المتفرد عن بقية 

واصبحت  والخليــج  الجزيــرة  مدن 
عدن تشكل قوة ناعمة موهوبة في 
االدب والثقافة والفنون وذاع صيت 
مبدعيهــا فــي كل انحــاء الوطن 
والجزيــرة العربية بــل تالق بعض 
مبدعبها المعاصرين في كثير من 

المحافل العربية والدولية .. 
مشيرا الى ان سياسة التهميش 
واالقصــاء التي اعتمدت ومورســت 
علــى الثقافــة والفن بعــد الحرب 
الظالمــة في ١٩٩٤ بغية اســكات 
وكبــح جمــاح االبــداع والمبدعين 
في عدن والجنوب ادت تشتيت كل 
الجهــود الفرديــة لعودة النشــاط 
الثقافــي والفني في عــدن ..وقال 
: لكننا ســنعيد لمدينتنــا مجدها 

الثقافي والفني .
التشــريعي  المجلــس  وكان 
مقر مركز عــدن للثقافــة والتراث 
قد شهد االســبوع الماضي احتفال 
كبيــر بافتتاحــه بحضــور عدد من 
الثقافــة والفنــون  رمــوز ونخــب 
وناشطي  االجتماعية  والشخصيات 

المجتمع المدني .

علي صالح الخالقي:

لو..وتُنطــق بلهجــة كثيــر مــن مناطق 
بالدنا)ال(، هي حرف شــرط يفيــد التعليق في 
الماضي أو المســتقبل، يُستعمل في االمتناع 
أو فــي غير اإلمكان، أي: امتناع الجواب المتناع 
الشــرط. يقــول المثل الشــعبي )ال سَــقطت 
السَّــماء بايصَلك سِيْع رأسك( أي إذا سقطت 
السماء فلن يصلك إالَّ على قدر )سِيْع( رأسك.. 
والمعنى اذا حدث ضــرر فلن ينالك إالَّ بمقدار 
قليــل. ويضــرب المثــل للتخفيف مــن رَوْع 
الخائــف من صــروف الدهر والتقبــل بالنتائح 

مهما كانت. 
وفي هذا المعنى يقول زامل شهير للشاعر 
أحمد محمد بن لسود بن سعد الباراسي )توفي 
1375هـ/1955م( أثنــاء فتنة قبلية بين أهل 
بن ناصر فريد وبين أهل باراس- في العوالق 
العليا، قاله ردًا على  تهديد " فريد بن محسن" 

لهم بالمدفع مقلاًل من أهمية التهديد:

قال الفتى أحمد بن محمد
                    بدَّاع هُدبان الكراسي

ال حَّط عالدنيا سماها
 َكوْدَه يصلني  َطيْن راسي

وفي نفــس المعنى يقول الشــاعر محمد 
عبد اهلل الطفي:

ال أحنق وال اتملق وال حِبْ العََلـق
أيضًا وال  لي حق باشّله جهـار

وال سقط سقف السماء وإاّل انطبـق      
لي طين رأسي بالوسط جنه ونار

وقوله أيضًا:

صابر فال بضجر وقلبي من حجر
وال بنفزع عند دحن الساعدين

يهل السياسه ما حذر شي من قدر
لي سيع راسي ال النجوم اتساقطين

وألن الشــيء بالشــيء يُذكــر، فقــد أورد 
زميلــي الباحــث فضل الجثــام زامــاًل مماثال، 
ردَّده ُثلَّــةٌ  من البحارة من عــرب حِمْيَر، من 
يافــع، حينما كانوا يبحرون فــي ُلج البحر ذات 
يوم في طريقهم إلــى الهند )حيدر آباد(فهاج 
بهم مضطربــا وتراءت لهم الســفن كالقش، 
فابتهلوا إلى اهلل أن يحفظهم وعلت أصواتهم 

مجلجلة بالزامل التالي:
ياهلل ذي منَّك حماها

بالبحر ذي ما به مراسي
وان حط عالدنيا سماها

َكادَه يصلني سيع راسي

وقد كان يبحر معهم على متن الســفينة 
قائد بريطاني ..فتعجب لشــجاعة هؤالء حينما 
رآهــم يرددون الزامل في وجه العاصفة، فقال 
فيهم: أي قــوم هؤالء "ماي جــود " يواجهون 

الموت وهم يرقصون ويغنون؟!!
........

)الزوامــل  التجهيــز  تحــت  كتابــي  مــن 
والمراجز...لسان الشعب(

..موقــع  االثريــة  الجزيــل  حيــد  قريــة 
دراماتيكي فريد وغريب

سليمان عوض علي المرزقي

قريــة حيد الجزيل قرية أثرية من الصعب 

تصديــق وجودهــا، وذلك كونهــا تطفو على 
صخرة عمالقة وكأنها مشــهد لقلعة من فيلم 

خيالي.
تقــع قرية حيــد الجزيل فــي وادي دوعن 
االيســر في محافظة حضرموت، وتبعد مسافة 
175 كيلومتر تقريبًا عن مدينة المكال، وتتميز 
هــذه القرية بموقع دراماتيكــي فريد وغريب، 
حيــث بنيــت مبانيها الشــاهقة فــوق صخرة 
ضخمة لهــا جوانب منحــدرة عموديــًا، ويبلغ 
ارتفــاع الصخرة اكثر من 350 قدم، مما يجعل 

الوصول اليها صعب للزائرين.
ويعود بناء بعــض المباني والحصون الى 
اكثــر من 500 ســنة، وتم بناءها مــن  المواد 
االولية البســيطة والمتوفرة فــي عموم وادي 
دوعن، مــن مــادة الطيــن والقِــِرف وجذوع 
االشــجار، وترتفع بعض البنايــات عدة طوابق 
إلى أعلى تصل بعضها الى 100 قدم. وكما هو 
معروف ان هذا النوع مــن البناء يمتاز بالقوه 

والمتانه ويعمر لعدة سنوات. 
ومازالــت هــذه القريــة األثريــة عامــرة 
بالســكان الى يومنا هذا، ومن أشــهر سكان 
تلك القرية قبائل آل العمودي وال باعبود وال 

محمد بن سعيد باموسى.

قال الشاعر :
مكانك زين يالهاجس وباتكلف عليّه

سمر باشوف جمك والقليل
وانا محنون عاوادي عمر والمشرقيه

وعا عربان في حيد الجزيل
لهم عادات يتمارون في بحر الهويه

يقسمون المروه والجميل

 محضار المعلم  :

بحث أحمد حامد لملس محافظ محافظة شبوة 
فــي مقر إقامته المؤقتــه بمدينة المكال مع مدير 
عام إذاعة شبوة محســن عمر علي الدور اإلعالمي 

والرسالة االعالمية في المحافظة .
وقــال لملس : نريــد إعالما محايدا بمســافة 
واحدة من الجميع  يخدم المواطن  ويكون هادفا 

ورافدا لإلرتقاء بالعملية السياسية واإلجتماعية .
مــع  بالوقــوف   ملتزمــون   إننــا  وأضــاف:  
إذاعــة شــبوة واعتبارهــا المنبــر اإلعالمي األهم   

..مثمنا  بالمحافظة 
التــي  الجهــود 
الطاقــم  بذلهــا  
خــالل  اإلعالمــي  
الماضيــة  الفتــرة 
علــى  وحفاظهــم 
الممتلــكات التــي 

تخص  اإلذاعة ،
ضرورة   مؤكدا 
الجلوس مع الهالل 
اإلماراتي  األحمــر 
لطــرح ماتحتاجــه 
أســوة  اإلذاعــة 
باذاعة المكال وكذا 
باألخوة  اإلستعانه 

في  إدارة الصيانة والتشغيل بإذاعة المكال .
وأشــاد مدير عام إذاعة شــبوة باللقــاء الذي 
اعتبره مثمــرا وقال: لقد تفهــم المحافظ لملس 
للرســالة اإلعالمية التي نوديها وإننا سنعمل معا 
لخلق إعالم هادف  لبناء  اإلنسان ومواكبة األحداث 

خطوة  بخطوة.

املحافظ ملل�ش يبحث مع مدير الذاعة 
دور الر�صالة الإعالمية ب�صبوة

�صنعيد ملدينتنا جمدها الثقايف والفني
 مدير مركز عدن للثقافة والراث :

نيا �َصَماَهامن تراثنا: لو َحّط عالدُّ
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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 -  �ساعر واأ د يب وتربوي فذ من مواليد عدن 

)1991 - 1922 م( يعترب من اأبرزالنخب الثقافية 
واالدبية والنقابية ومن �سفوة رواد عدن االأوائل يف 

هذه امليادين ، وظف قلمه وقدراته من اأجل خدمة 
ق�سية ال�سعب وحرية الوطن وهذا ما يف�سرلنا تعدد 

فرات �سجنه يف عهد االحتالل الربيطاين 
2 -  تقطع النف�س بعد ممار�سة عمل مرهق ـ 

�سمرياملتكلم ـ �سمرياملتكلم  
3 -  منتخب )مبعرثة( ـ نفر و�سرد ـ عظم وترفع 

4 -  جيو�س اأونا�س كثريةالعدد ـ �ساحب �سلطة على 
دولة ملكية 

5 - موؤلف كتاب )احلاوي( وهو مو�سوعة يف 
املمار�سات الطبية ويحتوي على نحو 30 جملدا ً ـ 

�سيف غريمدعو 
6 -  نقي�س موجب ـ نقي�س �سالح 
7 -  لال�ستف�سار ـ افزاع اأوتخويف

8 - للتعريف ـ رب ـ ع�س )م( )دارجة( 
9 - نقي�س عاجال ً ـ مت�سابهان ـ مادة نباتية ي�سنع 

منها القما�س 
-10 زحزحة وحتريك ال�سيء من مكانه ـ بلدافريقي 

ـ بعد ثالث 
-11  ن�سف تبني ـ تقدمي العون االأويل ـ حرف 

اجنليزي )م( 

-12  جمع �سحكة ـ الحق وتابع ـ ن�سف الن�سف 
-13   الذي يلي اأويتبع )م( ـ فريو�سات �سارة ت�سيب 

املعدة 
-14 قمار ـ قدمي ـ للتعريف 

-15 اثنان باالجنليزية ـ جمع مليون ـ من الوقود 
عموديًا :- 

 1 -  بعدالرابع ـ ت�سمية للثماراحلام�سة كالليمون 
والربتقال 

2 -  مادة حيوانية د�سمة ـ حبلى ـ جواب م�ساألة 
3 -  امل�سطفى )م( ـ ا�ستئثار بال�سيء

4 -  يقفز ـ حيوان قطبي ـ رودودهم على اال�سئلة 
5 -  اأبوالب�سر )م( ـ مت�سابهة ـ مرتفعات جبلية 

6 -  مت�سابهان ـ �سّوب ب�سره نحوها ـ �سمرياملتكلم 
7 -  جمع حنجرة ـ خطاأ 

8 -  امتناع اأوعدم التنفيذ )م( ـ مت�سابهة 
9 -  جنح واأفلح ـ طائرجارح ـ حرف جر 

-10  الكثري من ال�سجرامللتف اأوجمع من النا�س ـ 
معونات 

-11  �سمريمت�سل ـ بعد خام�س ـ من�سدة 
-12  من االلوان ـ ماألوف اأورائج ـ من اأبناءافريقيا 

-13  للنهي ـ غرفة النوم يف املنزل ـ ثلثا قر�س ـ 
مت�سابهان 

-14  وا�سح ـ علم يبحث يف طبائع اال�سياء 
والنوامي�س التي تخ�سع لها الكائنات 

-15 حيوانات حرا�سة ـ و�سف ـ للتعريف.

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

) ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَْوِت (
نتقدم خبالص العزاء وصادق الموااسة اىل

�لأخ خالد �أحمد �ضم�ضان
 

وكافة أفراد أرسته الكرميه 
بوفاة  والده المغفور له بإذن الله المريب

�لفا�ضل �لأ�ضتاذ �أحمد عبد�هلل �ضم�ضان
كما نتقدم خبالص العزاء وصادق الموااسة لألخ

 ماجد عبد�لعزيز عبد�هلل
 وكافة أفراد أرسته الكرمية بوفاة المغفور له شقيقه االكرب

 �لأ�ضتاذ فاروق عبد�لعزيز
تغمد الموىل تعاىل الفقيدين بواسع رمحته ورضوانه واسكهنما فسيح جناته ..

 انا لله وانا اليه راجعون .

المعزون:
أمحد العطار، د.أمحد صادق اجلزياين، د.حممد ياسني رمزو، القايض خالد االعجم، حممد عبدالمجيد الدبعي، عبدالله محادي، حممد حمسن جباري، كتيب عمر 

كتيب، جنيب سعيد أبكر، طه حممد نعمان، فتحي عي خمرضي.

عرس كرنفالي جنوبي رياضي وتارخيي للجالية اجلنوبية يف مدينة جدة السعودية
عدن تايم /جدة / أمين محمد الشعيبي :

تحت رعاية الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس 
المجلس األعلــى للجالية الجنوبية في الســعودية 
والخليج العربــي وبحضور مناصــر الجنوب العربي 
والمقاومة الجنوبيــة الشــخصية الكويتية البارزة 
الدكتــور العميد / فهد الشــليمي وتواجد أكثر من 
عشــرة من قيــادات فــي المجلس األعلــى للجالية 
وقيــادات الجالية في كل من جــدة والرياض ومكة 
المكرمــة وجيــزان والمدينــة المنــورة والطائــف 
ومناطــق اخــرى وعدد مــن الشــخصيات الجنوبية 
الفاعلــة منهــم الســلطان / الذهــب بــن هرهره 

ســلطان يافع والقيادي البــارز في الثورة الجنوبية الشــيخ / عبدالرب 
النقيب والشــخصية االجتماعية والرياضية الشيخ / طارق بن محفوظ 
وعــدد كبير من القيادات الجنوبية الذيــن حضروا من مختلف مناطق 
الســعودية للمشــاركة في احتفاالت الشــعب الجنوبي بالعيد التاسع 
واألربعيــن لالســتقالل الوطنــي الجنوبي من االســتعمار البريطاني 
وحضور الكرنفــال الجنوبي الرياضي الذي اختتمــت بطولته الكروية 
منتصف ليلة أمس الجمعــة 2016-11-11 والذي جمعت بين فريقي 
حضرمــوت والضالع الذي تأهال إلى المبــاراة النهائية بعد فوزهم في 
كافــة مباريــات البطولة الذي شــاركت فيها جميع فــرق المحافظات 
الجنوبية وهي فريق عدن ، فريق لحج ، فريق أبين ، فريق شبوة ، فريق 
حضرمــوت ، فريق المهرة ، فريق الضالــع وفريق يافع تحت وبتنظيم 
رائع من الجالية الجنوبية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 
ووسط حشــد جماهيري غير مســبوق اكتظت به المدرجات وافترشت 
جنبات الملعب وتابعها الكثير من الجماهير من على المباني والجبال 
المجاورة للملعب بعد أن منعوا من الدخول بسبب امتالء الملعب عن 

بكرة أبيه.
الفعاليــة الكرنفاليــة بدئت بعــدد من الكلمــات لقيــادة الجالية 
وللشــيخ النقيب رحبت في مجملها بضيــف الجالية أبن دولة الكويت 
الشــقيقة الدكتور / فهد الشليمي وحيت الجماهير الجنوبية الحاضرة 
والفريقيــن الــذي تمكنا من الوصول الــى المبــاراة النهائية ، وقال 
رئيس المجلس األعلى للجالية الشــيخ / الشــاعري مخاطبًا الجماهير 

الحاضرة هل تريدون وحدة 
فدرالية وهل  تريدون  وهل 
وكانــت  أقاليــم  تريــدون 
تهتــف الجماهير بــال والف 
مــاذا  ســألهم  وعندمــا  ال 
تريــدون قالوا نريد التحرير 
للشليمي  فقال  واالستقالل 
اســمع شــعب الجنوب ماذا 
يريد كما سمعته من ساحة 
العــروض بالعاصمــة عدن 

في أكثر من 17 مليونية.
بكلمة  الكلمات  واختتمت 
لضيف الفعالية الدكتور / الشــليمي الذي حيا بها الجماهير والحضور 
وشــكر أبناء الجنوب على حســن االســتقبال وحفــاوة الترحيب وكرم 
الضيافة وطالب الجنوبيين والقيادات الجنوبية على وجه التحديد إلى 
ســرعة التوحد مؤكدًا أن الدولة الجنوبية قادمــة بفضل جهودكم يا 
أبناء الجنوب وتضحيات الشهداء األبرار ، قائاًل إننا سنضل معكم حتى 

آخر رمق في حياتنا.
بعد ذلك بدأت المبــاراة حيث كانت مباراة قويــة ورائعة ومتكافئة 

انتهت في الوقت األصلي بالتعادل االيجابي هدف لهدف.
بعدهــا احتكــم الفريقيــن لضربــات الترجيــح الذي مكنــت فريق 
حضرموت من الفوز بالبطولة بتســجيله خمســة أهداف مقابل أربعه 

للضالع.
وبعد انتهاء المباراة قام رئيس الجالية بالمملكة والخليج بتســليم 
الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني فريق الضالع ثم الميداليات 
الذهبيــة والكأس لصاحب المركــز األول فريق حضرمــوت وعدد من 
الجوائز لعدد من الفرق األخرى والالعبين ومنها جائزة الفريق المثالي 
لفريق شــبوة وجائزة اللعب النظيف لفريــق ابين وجائزة أفضل العب 
فــي البطولة لالعب/ احمــد باصرة من حضرمــوت وجائزتين لهدافي 
الدوري اكرم باحبشــي من فريق الضالع وعمر باصويل من حضرموت 
حيث تقاســماء صــدارة الهدافين بثمانية أهداف لــكل واحد منهما ، 
وحصــل الحارس البارز / يوســف عجوزة من الضالــع على كاس أفضل 

حارس مرمى في البطولة.



PB
15

    االربعاء/ 16  نوفمرب  2016م  - املوافق    16  �صفر    1437 هـ

ريا�ضة

عدن تايم / شكري حسين :

ســيبدأ االتحــاد اليمني العــام لكرة 
القدم مزاولة نشــاطه مــن العاصمة 
المؤقتــة لليمــن "عدن" مطلع شــهر 
مصــدر  بحســب  المقبــل،  ديســمبر 

مسؤول في اتحاد اللعبة.
وقــال المصــدر الــذي، فضــل عدم 
ذكر اســمه، ألنه غير مخول بالتصريح 
لوســائل اإلعالم،: أن ) االتحاد اليمني 
بصــدد افتتــاح مقــرا جديــدا لــه في 
العاصمــة المؤقتــة لليمــن "عــدن"، 
مطلع شهر ديسمبر المقبل، لممارسة 
نشــاطه من هناك، بعد أن تعذر عليه 
العمل فــي العاصمة "صنعــاء" نتيجة 
الحــرب التي تعصــف بالبلــد منذ 20 

شهرا(.
وأضاف المصــدر ذاتــه، أن ) االتحاد 
بصــدد الترتيب إلقامة معســكر اعداد 
داخلــي للمنتخب الوطنــي األول لكرة 
القدم، مطلع شهر ديسمبر المقبل في 
العاصمــة المؤقتة "عدن"، اســتعدادا 
التي ســتنطلق  األســيوية  للتصفيات 
منافســاتها فــي شــهر مــارس/ أذار 
2017م، وتجــري قرعتهــا فــي ينايــر 
المقبل من العام نفســه، بعد أن غدت 
"عدن" مركــزا للدولــة اليمنية، فضال 
عن توفر كل الظروف المناسبة األخرى 
فيهــا، والمتعلقــة بحركــة الطيــران 
والمالعب الرياضيــة والفنادق واألمن 

وغيرها(.
التــي  الثانيــة  المــرة  وهــذه هــي 

معســكرا  "عــدن"  فيهــا  تســتضيف 
اعداديــا لمنتخب القــدم، بعد أن أقام 
فيهــا معســكرا مماثــال قبــل بطولة 
خليجي 20 التي استضافتها اليمن في 

الفترة من ) 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2010م(  أول  كانــون  ديســمبر/   5  _
وجرت منافساتها في محافظتي "عدن 

وابين".

وكان المنتخــب اليمنــي األول لكرة 
القــدم قد تأهــل الى تصفيات أســيا 
عقب تجاوزه في التصفيات التمهيدية 
منتخب جزر المالديف بنتيجة "2/ صفر" 
تواليا فــي المالديف ذهابا، والعاصمة 

القطرية الدوحة "إيابا".
وعلــى صعيد آخر، وتواصــال لعملية 
القدم  اتحــاد  التــي يقــوم  التأهيــل 
اليمني، وضمن برنامــج التعاون بين 
القطري، نال  اليمني ونظيــره  االتحاد 
)بــدر البــرام(، اليوم الخميــس، درجة 
العالي، من معهد الجســور  الدبلــوم 
القطــري، فيما ســيتم تأهيــل 6 من 
كــوادر االتحاد اليمني "الشــابة" خالل 
العــام القادم 2017م، بحســب مصدر 

مسؤول في اتحاد الكرة.

احتاد القدم سيزاول نشاطه من "عدن" مطلع ديسمرب املقبل بداًل عن " صنعاء"

واحد ديسمرب انطالقة بطولة كرة اليد ألندية وادي حضرموت

ناشئة التالل تتجاوز طليعة حلج وتتوج بكأس 
املناسبة يف ذكرى رحيل الفنان علوي

عدن تايم /سيئون / جمعان دويل :

أقــر اجتماع اليوم عقــد بمكتب وزارة الشــباب 
والرياضــة بــوادي حضرموت والصحــراء انطالقة 
بطولة كــرة اليــد ألندية وادي حضرمــوت في 1 
ديسمبر القادم 2016م بمشاركة 8 أندية المزاولة 
للعبة بالوادي الذي سينظمه فرع االتحاد وإشراف 
مكتــب الوزارة بــوادي حضرمــوت وبرعاية وكيل 
محافــظ محافظة حضرمــوت لشــئون مديريات 

الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري .
وفــي االجتماع الذي ترأســه رئيس فــرع اتحاد 
كرة اليد الكابتن / حســن حيمــد حيدر وبحضور 
عدد من رؤســاء األندية ومندوبيها تم مناقشــة 
ابــرز القضايا على ضــوء نتائج االجتماع الســابق 
المنعقد فــي 25 ســبتمبر 2016 م وأبرزها عقد 

دورات تدريبيــة فــي مجــال التدريــب والتحكيم 
للعبة لتوســعة رقعتها على مستوى جميع أندية 
الــوادي وكذا تنشــيطها على مســتوى المدارس 
لضمــان تحقيق طمــوح الفرع فــي إقامة بطولة 
شاملة لجميع الفئات العمرية , واكد رئيس الفرع 
/ حســن حيمد أهميــة تفاعل الهيئــات اإلدارية 
بســرعة رفع أســماء مرشــحيها لتلك الــدورات , 
وحول البطولة للعبة وبعد مناقشــة مســتفيضة 
من قبــل الحاضريــن والتي كان مــن المقرر أن 
تنطلق االسبوع القادم تم تأجيلها ألسباب ارتباط 
الالعبيــن باالمتحانات الشــهرية بالمدارس على 
أن تنطلق في 1 ديســمبر القادم ، وعلى أن ترفع 
األندية المشاركة بالبطولة كشوفات العبيها إلى 
اللجنة الفنية بالفرع في 25 نوفمبر الجاري , وتم 
توزيــع األندية بعد إجــراء القرعة إلى مجموعتين 

تضم المجموعة األولى ] هالل الســويري , شباب 
القطن , وحدة تريم , اتحاد ســيئون [ فيما ضمت 
المجموعــة الثانية أندية ] ســالم الغرفة , البرق 
بتريــم , ريبون حريضة , شــبام [ حيث تلعب كل 
مجموعة بنظــام الكل مع الكل ويتم تحديد بطل 
الــوادي في لقاء بطل المجموعــة األولى مع بطل 
المجموعة الثانية وتم االتفاق على نظام البطولة 
وهــو نظــام االتحاد العــام لكرة اليــد للبطوالت 
المحليــة , حيث ســيلعب مبــاراة االفتتاح فريقي 
الهالل بالسويري وشــباب القطن من المجموعة 
األولى فــي 1 ديســمبر على أرضيــة ملعب نادي 

سيئون ,
حضر االجتماع األمين العام لفرع اتحاد كرة اليد 
الكابتــن / مجدي بن قفلة وعــدد من أعضاء فرع 

االتحاد بالوادي .

عدن تايم /لحج / نجيب المحبوبي :

تجاوز فريق الناشئين في نادي التالل مستضيفهم ناشئين 
طليعة لحــج بثالثة أهداف مقابل هدفين فــي اللقاء الحبي 
الــذي جمعهم على ملعب الشــهيد معاوية بحوطة لحج على 

كأس الذكرى الثانية لرحيل الفنان علوي فيصل علوي .
التالل افتتاح التســجيل في مرماه عــن طريق الخطاء الذي 
ارتكبه العب خط الدافع ، لكن ســرعًا ما عاد ناشــئين التالل 
ألجواء المباراة واســتطاعوا من هز شــباك الطليعة بتسجيل 
احمــد ماهر هــدف التعادل كذلــك الهدف الثانــي فيما عزز 
النتيجــة للتالل بهدف ثالــث الالعب خليل لينتهي الشــوط 

األول بتقدم التالل بثالثة أهداف مقابل هدفين .
وفي الشــوط الثاني من المباراة أشرك مدرب التالل شريف 
فوز أكثر من العب في المباراة، لكن التالل صام عن التهديف 
فيما استطاع العب الطليعة ياسين فضل من تسجيل الهدف 

الثاني للمباراة لتنتهي المباراة بفوز التالل .
وفي ختام المباراة تم تســليم فريق التالل كأس المناسبة 
كذلك كأس أخر لفريق الطليعة وكأس ألســرة الفقيد علوي 

فيصل علوي والذي تسلمه نجله سعد.
حضر المبــاراة العديد من الشــخصيات الرياضية بمدينة 
لحج باإلضافة لحضور أدارة نــادي التالل الذي ترافق فريقها 

بشكل دائم.

عدن تايم / خاص :

بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة 
بعدن د. عزام خليفــة أفتتحت بطولة 
الفرق الشعبية لمدريات محافظة عدن 
على ملعب الهوكي بكريتر ، بلقاء جمع 
فريقي الســكنية مــن كريتر مع الفتح 

من التواهي .
المبــاراة كانــت هادئة في الشــوط 
األول الذي أنتهى سلبي األداء والنتيجة 
، وفــي الشــوط الثاني تحســن اللعب 
وســجل فريــق الفتح أواًل عبــر الالعب 
جهــاد علــوي ، وبعدها ضغــط فريق 
الســكنية وتحصل على التعــادل عبر 
الالعــب أصيل أحمد ، وأســتمر اللعب 
حتى أعلــن الحكــم أحمد الوحيشــي 
نهاية المبــاراة بالتعادل 1-1 ، ليلجئ 
الفريقيــن لضربــات الترجيــح ، التي 
جــاءت لمصلحة أبنــاء التواهي بثالثة 

ركالت مقابل ركلتين .
وفي نهايــة المباراة تحصل الحارس 
علي ســالم على جائزة أفضل العب في 
المباراة بعد تألقه في المباراة وتصديه 
ببراعــة إلحــدى الــركالت الترجيحية ، 
وهي جائزة عباراة عن ) جوال( مقدمه 
من وكالــة باجمال للســفريات والحج 
والعمــرة عبر األخ ســامي عبد الرحيم 
باجمــال ، وقدمها للحارس علي العبي 

الجميل شــرف محفوظ وجمال  الزمن 
نديم وخالد هثيم .

وفي مبــاراة أخرى فــاز فريق الكفن 
مــن خورمكســر على كاســترو المعال 
بضربــات الترجيح ، وفاز الزعفران على 
شــهداء القلوعة بثالثة أهداف مقابل 
هدفيــن ، وفــوز اتحــاد العريش على 
شــباب المعــال بأربعة أهــداف مقابل 
هــدف ، وفــوز فريــق كــود النمر من 
البريقــة على فريق شــهداء الممدراة 
بصعوبة بهــدف دون رد ، وفوز فريق 
صقور الســكنية من المنصــورة على 

فريق شهداء دارسعد بهدف دون رد .
وتقام اليوم األربعــاء آخر مباراة في 
الدور األول تجمــع الصبر من القاهرة 

ضد صقور البساتين من دار سعد .
فيما سيكون مباريات الدوري الثاني 

على النحو التالي :
غدًا الخميس 17 نوفمبر : الفتح من 

التواهي ضد الكفن من خور مكسر
الســبت 19 نوفمبــر الزعفــران من 
كريتــر ضد إتحــاد العريــش من خور 

مكسر .
األحــد 20 نوفمبر : صقور الســكنية 
مــن المنصورة ضــد كــود النمر من 

البريقة
وتبقى مباراة سنعرفها بعد مباراتي 

الثالثاء واألربعاء .

تواصل بطولة فرق مدريات حمافظة عدن



  

قامــت وزارة التربية والتعليم اإلماراتيــة، باقتناء كتب 
قيمة من معرض الشــارقة الدولي للكتــاب بأربعة ماليين 
درهــم لتزويد وإثراء المكتبات المدرســية بها، بحســب ما 

ذكرت عبر حسابها على تويتر.
وقال وزير التربية، حســين الحمادي: "معرض الشــارقة 
الدولــي للكتــاب، شــكل فرصــة مثاليــة للطلبــة لالطالع 
على النتــاج المحلي والعالــي من الكتب القيمــة بفروعها 

المختلفة".
وأضاف الحمادي: "نشيد بالنجاح الباهر لمعرض الشارقة 
الدولي للكتــاب الـ 35، ونثمن جهود القائمين عليه ونؤكد 

أهميته باعتباره حدثًا عالميًا بارزًا وعرسًا ثقافيًا".

عدن/ محمدياسين :

طالبــت المواطنة شــفيقة عبــداهلل محمــد الجهات 
المختصة في مديرية دارسعد بالقاء القبض على قاتل 
ولدها .                                                                                      واوضحت 
في رســالة الــى صحيفة " عــدن تايــم " ان المدعو أ. 
ن. ع. قــام بقتل ولدهــا ايفان امتياز محمــد ابراهيم 
فــي ال"17" من الشــهر الماضــي وتم تســجيل بالغ 
بالواقعة وشــهادة الشــهود  التقرير الطبي لدى قسم 
شرطة دارســعد وبالرغم من كل ذلك لم تقم الشرطة 
بواجبهــا فــي القبــض علــى المتهــم والــذي اصاب 
شــخصًا آخر بجروح خطيرة ومــازال يتلقى العالج وكان 
بصحبة ولدها عند اطــالق النار عليه من قبل الجاني .                                                                   

واشــارت الى ان قاتل ولدها مايزال حرًا طليقًا بســبب 
تواطــؤ المعنييــن بمالحقتــه والقبــض عليــه لينال 
جــزاءه العــادل جراء مــا اقترفه من جــرم ، وعزت ذلك 
الــى وجود صلــة قرابــه بينه وبيــن احــد المحققين 
.                                                                                     وناشدت المواطنة 
محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي التوجيه  من اجل 
ســرعة القاء القبض على قاتل ولدهــا  حيث انها تحوز 
توجيهات بهذا الشــأن من مدير امن عدن اللواء شالل 
علي شــايع من دون جدوى في التنفيذ بسبب التواطؤ 
.                                                                                            الجدير 
ذكــره ان والدة القتيل من ابرز الناشــطات الجنوبيات 
وهي رئيســة القطاع النسوي بالمجلس االعلى للحراك 

الثوري لتحرير واستقالل الجنوب بمديرية دارسعد .

احمد نا�سر حميدان

http://aden-time.net

التحرر من 
األوهام

تحررنا والحرية أشــكال , فال جدوى من تحرير األرض دون 
أن تحــرر اإلنســان , تحريــر النفوس والعقــول واألفكار من 
األوهــام , كثيرين منــا طليق الحركة , لكنه ســجين األفكار 
والــرؤى والخياالت واألنانية التي تدمــره وبالتالي تدمر معه 
وطــن وأمة , الكتابــة ليس ترفا أو حبا في شــهرة أو تباهي 
أو اســتعراض , ولكنها هموم ونظرة تفحصيه لواقع وثقافة 
رديئة وتدهور ملحوظ , وهرولة إلى ما ال يحمد عقباه ,تفرض 
علينا إنسانيتنا وطنيتنا أن نســاهم في إيقاف هذا التدهور 
في إصالح المســار باإلشــارة إلى مواقع الخلل نقاط الضعف 
كبــح التهلكة , نطلق ســراح أفكارنا عســى أن تتحرر رؤانا  , 
نواجــه صعوبة , نواجه اتهام , نواجه مفاهيم خاطئة , قراءة 
متعصبــة , تصل حــد تهديد للحيــاة , لن توقفنــا , ما دام 
الوطن يسكن الوجدان والهم العام يشغلنا , علينا أن نخترق 
الزمن والقدرة في السباحة في مياه ضحلة ,نرى أخطاء  يراها 
البعض مجرد هزل ودعابة وهــي قاتلة , في تدمير هويتنا , 
الكتابة فن العبور وتجــاوز المعوقات والتغلغل في األذهان 
والقدرة على النمو لصنع واقع سليم لتجديد الحياة وإنعاش 

الروح .
كتبنا ونكتب و سنكتب , لثقافة أرادوا لها أن تباد , وثقافة 
أردوا ترســيخها , عن تشــوه واضح للقيم والمفاهيم ترسخ 
فــي أذهان جيل , حتى صارت واقع رديئ وبائس , انه الســم 
الزعــاف الذي حقن فينــا طويل, ونرى أثاره في جســد بلدنا 
المتهالك , أنهــا المصيدة التي اصطادونا بها , ليعيشــون 
متسيدين , أنها المناطقية والطائفية , واستنقاص اآلخرين 
, والفــرز الخبيث فــي المجتمع على تلك األســس المقيتة , 
الرفــض الواضــح لألخر , رفــض للتنوع الفكري والسياســي 
والثقافي , فكيف لمجتمع أن يثرا وينموا وينهض دون تنوع 
, وكيف للسياســة والديمقراطية أن ترسخ وتتجدد وتنهض 
دون أدواتهــا التنموية وهي األحزاب بكل أطيافها وتنوعها , 
البعض يدعى انه مدني ديمقراطي مثقف نوعي , هو يمارس 
تعصب سياسي وفكري ويحرض على صراعات سلبية , ويدمر 
أدوات التنموية السياسية وهي األحزاب , يقتل فينا التعددية 
وحرية االنتماء الحزبي , بل يشحن المجتمع بصراعات ترفض 
قبول األخــر والتعايــش وفن التعامــل مع المختلــف , يرى 

اآلخرين شياطين وهو المالك الطاهر وحقيقته رجيم .
هــم ذاتهم اليوم ياســتهويهم اســتغالل مــا يحدث من 
صراعات واختالفات , وبــدون خجل يوصمونها بالمناطقية , 
وما يجعلك تشــعر بخطورة ما يحــدث خاصة  أنها تصدر من 
مثقفين وكتاب وسياســيين , بل صحف ومواقع يفترض بها 
أن تكون منابر نور ال فتنه , في الشارع العام وتسمع هرطقات 
في ما يطرحونه ويرمون اآلخرين به من أخطاء وفرز مناطقي 
حزبي مسموم , هم وقهر على عدن المدينة المسالمة  ,عدن 
التعايش والتنوع والحب والتســامح هي اليوم في أردئ حال  
, هم وقهر على مســتقبل أوالدنــا وأحفادنا الذي ينهار أمام 
أعيننــا , تشــوه لثقافتها مدنيتها وســلميتها وتعايشــها , 
شحن وحقن سيئ بين أوساط الشباب والمجتمع  بحقد وكره 
وثقافــة رافضه لقبول األخر والتعايش , اليوم بدأت تســري 
فينا على شكل سموم , تمتد لتطال الجميع وتمزق المجتمع 
لكنتونات صغيرة كل يوم تضيق لتصل للمنطقة األضيق قد 

تصل للقرية .
علينــا ان نوجه نقدنا ألشــخاص بعينهم هم مســئولين 
عــن ســلوكياتهم وأخطائهــم دون أن نعممهــا مناطقيــا 
وحزبيا , ألنها تمثل الشــخص ذاتــه ال المنطقة وال الحزب , 
حتــى ال نرتكب أخطاء اســتراتيجية معيقة للنهضة وأدواتها 

السياسية والثقافية والفكرية . 
بينما عدونا عصابة مارقة ناهبة متغطرســة فيها من كل 
المناطــق , وكل منطقــة لها نصيب وعضــوا فاعل في هذه 
العصابــة , هم متفقــون وموحدون , ونحــن ممزقون على 
أسس مناطقية مقيتة , أسس هم من صنعوها وأشاروا إليها 
ويحتمون بها , و وجدوا من يدافع عنهم ويحميهم على ذات 
األسس , أن وجهنا نقد لفالن , برز المناطقين يدافعون عنه 
, ويعتبرون هذا النقد هجوما يستهدف منطقتهم , وها نحن 
اليوم بشكل واضح وجلي في صراع مع هؤالء  , وفي مواجهة 
معهــم محاولين أبعادنــا عن حربنا المصيرية ضد الفســاد 
والفاســدين والمنافقين والطغاة والمستبدين وأدواتهما , 
وتجرنا لصراع ســلبي مدمر مناطقــي ال يرتضيه  كل وطني 
غيور وإنسان سوي ومثقف عضوي وعقل متفتح ونير , حقيقة 
يجب نشــير لها ليعي كل من يرمي هنا وهناك كالم ولفظا 
وتوصيــف واتهام مناطقي هدفه إخراجنا عن مســار النضال 

والتحول والتغيير المنشود  .
نحــن باوهامنــا نحاصر اآلخريــن وندفعهــم الختيارات ال 
تخدمنا , ندفع باألمور نحو تحالف الشر وشركاء حرب 1994م  
علــى كل وطنــي غيــور محــب لهــذه األرض , ان يرفض 
االنجرار خلف الدعوات المشــبوهة المناطقية والحزبية التي 
قــد تدمرنا  عاجال  أم أجال حينها ال ينفــع الندم , واتقوا اهلل 

في هذا الوطن .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

4 ماليني درهم الثراء املكتبة املدرسية يف االمارات

مواطنة تناشد احملافظ الزبيدي بالتدخل اللقاء القبض على قاتل ولدها                                                                                              

الزميــل اإلعالمــي واالديب ناصر بحــاح الــذي ذاع صيته كأبرز 
المذيعين في اذاعة عدن وأفنى ســنوات عمره في خدمة الرسالة 

االعالمية في عدن يرقد حاليا على فراش المرض في بيته .
وابلــغ " عــدن تايم " عدد مــن زمالئه انه يصــارع المرض دون 
اي التفاتة النقاذ حياته .. مناشــدين وزير االعالم االســتاذ معمر 
االرياني ســرعة التوجيه لنقله الى الخــارج وفاءا من الوزارة لواحد 

من افراد اسرتها  وتقديم العون الالزم له .

االعالمي حباح يصارع املرض ياوزير االعالم مأساة 
الطفلة 

"مريا 
االشول"

الطفلــة ميــرا اســماعيل االشــول تعرضــت في 
االسبوع قبل الماضي الطالق نار ي وامها في مفرق 
جزيرة العمال بخورمكســر من قبل احد المرابطين 
في الحزام االمنــي في تلك النقطة أدى الى تعرض 
االم والطفلــة باصابات بليغــة اذ اخترقت رصاصة 
بظهر االم ونفرت من صدرها لتستقر برأس الطفلة 

التي بحضنها مولودة لم تكمل شهر من عمرها.
اثــر الحادث تــم نقل المصابتين الى مستشــفى 
الجمهورية التعليمي لتلقي العالج واسعافات اولية 
اســتدعى االمر بعد ذلك نتيجــة لخطورة االصابات 
نقلهما للعالج في مصر بصورة  عاجلة قبل اســبوع 
مــن هذا التاريخ اال ان الطفلة) ميرا (تداعت حالتها 
وتوفيــت فجر االحد بينما الزالــت االم تحت الرعاية 

الصحية.
الزميل االعالمــي عبدالقوي االشــول جد الطفلة 
قال ل" عدن تايم" :  نشكر االخوة في الحزام االمني 
ومستشفى الجمهورية على مواقفهم االنسانية مع 
الحالتين منذ البداية.. ونخــص بالذكر االخ القائد 
ابوناصــر ممثل الحــزام في مسشــفى الجمهورية 
والقائد الخضر امذروي. والدكتور محســن الحقبي. 

وكل من وقف الى جانبنا.
وتدعو االسرة المكلومة الى محاسبة الجاني حتى 
التتكرر مثل هذه االعمال المستهترة بأرواح الناس.


