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قائد احلزام االأمني: حربنا �سد االإرهاب م�ستمرة ونتعقب عنا�سره

اأمني حملي خنفر: الأولوية للأمن ثم 
املكاتب التنفيذية واخلدمات

  وكيل حمافظة عدن الغريب  لـ ) عدن تامي ( :

نافذون يقفون خلف الع�شوائيات 
لكنهم اأقوى من امللحقة واملحا�شبة

م�صدر ع�صكري لـ عدن تامي: و�صول قوات كبرية مدربة اماراتيا اىل العند

هيثم قا�سم يقود عملية ع�سكرية �سخمة لتاأمني ال�سريط ال�ساحلي

استمرار إغالق احملاكم وجلوء املتقاضني إىل التحكيم القبلي

لغز عودة القاعدة يف ظل غياب الدولة بأبني

اغتيال 
م�شوؤول اأمني 
يف مطار عدن 

الدويل
غضب يف حضرموت من تعيني "الضراب" 

رئيسًا ألركان املنطقة األوىل

مطالبات بالقصاص من قاتل زوجته

خطة أمنية خاصة بتأمني خط العرب - شبوة الدولي

مدير امن حلج: سنرفع 
الظلم عن أبناء احملافظة 

مهما كلف األمر
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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

موظفو جمارك عدن ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باملرتبات

عدن تايم/ خاص :

يستعد مطار عدن الدولي الستئناف نشاطه 
بشــكل متكامــل عقــب االنتهاء مــن أعمال 
الترميــم والصيانــة التــي تبنتهــا اإلمارات 
العربية المتحدة، ضمن جهودها إلعادة األمل 
وإعمار ما خلفته الحرب التي شنتها مليشيات 

الحوثي وصالح االنقالبية في المدينة.
وبث عدد من الناشــطين صــورًا لإلنجازات 
التي تحققت عقب أعمال التأهيل من ترميم 
المبنــى والصاالت والتجهيــزات الالزمة التي 
تم رفدها للمطار من أجل اســتئناف نشاطه 
بصــورة طبيعية، وطالبوا بالمحافظة على ما 
تم إنجازه، واالرتقاء بمســتوى الخدمات التي 

يقدمها المطار عقب افتتاحه.
وأكــد مدير مطــار عدن المهنــدس طارق 
عبده، أن المطار أصبح جاهزًا، وسيتم افتتاحه 

بشكل رســمي أمام الرحالت الجوية الدولية 
خالل األســابيع القليلة المقبلــة، موضحًا أن 
أعمال الترميم والتأهيل التي تبنتها اإلمارات 
انتهت، ويجري حاليًا وضع اللمســات األخيرة 
مــن تجهيــز المكاتــب والمرافــق الخدمية 

باألثاث والمعدات الالزمة إلعادة االفتتاح.
وقــال إن هناك جهودًا تبذل من أجل إعادة 
الخطــوط الجويــة الدولية لتســيير رحالتها 
إلى مطار عدن، وأضاف أن عدن تشــهد نقلة 
نوعية في ظل تحسن األوضاع األمنية وإعادة 
األمن واالستقرار إلى المدينة، والذي سيدفع 
شــركات الطيــران الســتئناف نشــاطها من 

جديد.
واطلع مدير عام شــرطة عدن اللواء شــالل 
علــي شــايع علــى ســير العمــل والجاهزية 
األمنيــة بمطار عدن الدولي. واســتمع خالل 
الزيارة التي طــاف خاللها في مختلف صاالت 

وأقسام المطار التي تمت إعادة تأهيلها 
وصيانتها مــن قبل اإلمارات إلى شــرح 
مفصــل من قبل مدير المطار عن ســير 

العمل.
وأشــاد بالجهود التي بذلــت في إعادة 
صيانــة وتجهيــز مطار عدن ليســتقبل 
الرحالت الداخليــة والخارجية، مؤكدًا أن 
إدارة أمن عدن ستعمل مع كافة األجهزة 
األمنية المختلفة لتأمين وسالمة المطار 
وشــركات الطيران القادمــة إليه ليكون 
مطــار عــدن بوابــة رئيســة للعاصمــة 
المؤقتــة والمحافظــات المحــررة. وقال 
إن إنجــاز العمل في مطــار عدن الدولي 
وعودة الحياة إليه سيســهم بشكل كبير 
في تطبيع األوضاع التي تشــهدها عدن 
حاليًا من خالل تســيير الرحالت المحلية 

والدولية.

مطار عدن جاهز ل�شتقبال الرحلت الدولية والفتتاح خلل اأ�شابيع

عدن/ خاص :

عــدن،  فــي  االشــتراكي  الحــزب  قــال 
العشــوائيات  إلزالــة  األمنيــة  الحملــة 
وإخراج المقتحمين باســتثناء مقر الحزب 
االشــتراكي الواقع في مديرية صيره أمام 

مقهى ُكشر.
واضــاف بالغ صحفي صــادر عن منظمة 
الحــزب في عدن حصلت عــدن تايم: على 
نســخة منه: انه بالرغم مــن التوجيهات 
المحليــة  الســلطة  وتوجيهــات  العليــا 
للجهــات المختصة التي تقضــي بإيقاف 
أعمــال البنــاء واالســتحداثات التي يقوم 
بهــا المعتدين، اال ان اعمال البناء مازالت 
مســتمرة حتى اللحظة على مرأى ومسمع 
الســلطة المحلية فــي المديرية، بغرض 
فرض السيطرة على المقر المذكور، محمال 
المحلية فــي صيرة مســئولية  الســلطة 
التؤاطــو  مع من يســيطرون بالقوة على 

المقر المذكور؟.
يذكر أن المعتدين اســتغلوا الفراغ األمني بعد حــرب عام 2015م وقاموا 
بأعمال الحفريات والبناء بالقوة المسلحة مستعينين بمجموعة من البالطجة 

)باسم المقاومة(.

وتوضح الصورة المرفقــة بداية أعمال الحفريات والشــروع بالبناء بحماية 
طقم يتبع المجموعة المسلحة المشار إليها أعاله، وصور أخرى توضح المبنى 

في الوقت الحالي.

عدن/ خاص :

نظــم موظفو مكتب جمارك عدن اليوم 
وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم .

وقــال مصــدر عامل فــي الجمــارك ان 
موظفــي المكتــب وللشــهر الثاني على 
التوالي لم تصرف لهم مســتحقات مالية 
فــي جميــع المنافــذ الجمركيــة التابعة 

لمحافظة عدن .
وأضاف المصــدرً بان المبالــغ متوفرة 
في حســاب الجمارك بــوزارة المالية التي 
الحســاب  رفضت صرفها وقامت بتجميد 

دون ان توضح األسباب .
فــي  باالســتمرار  الموظفــون  ولــوح 
احتجاجهم حتى يتم صرف مســتحقاتهم 

المجمدة .

عدن / خاص

تنفذ مؤسســة بانافع للعــود لصاحبها 
الشــيخ/ عمر عبداهلل بانافــع ) ابو حاتم( 
100 مظلــة فــي الشــواطئ واالماكــن 

العامة بمدينتي عدن ولحج.
وكانت المؤسســة دشنت عمل النموذج 
االول لعمل الكراســي مــع المظالت في 
كورنيــش كــود النمر بمديريــة البريقة 
بعدن، على ان تســتكمل بقية الشواطئ 
في المديريات األخرى، بحســب توجيهات 
محافظ عــدن اللــواء/ عيدروس قاســم 
الزبيدي وتحت أشــراف صندوق النظافة 

بالمحافظة.
وأشار مدير عام المديرية البريقة هاني 
اليزيــدي إلى األهميــة الكبيرة من عمل 
هــذه الكراســي والمظالت الذي ســتقي 
الزائرين للكورنيش من أشــعة الشمس 
واالســتمتاع بمنظــر البحر، مؤكــدا بأنه 
ســيتم في األيام القليلة القادمة تركيب 
العاب رياضية للشــباب فــي الكورنيش 
، الفتــا بــان قيــادة الســلطة المحليــة 
بالمديرية ســتقوم بتنفيذ عمل مواقف 
جديــدة للســيارات لتخفيــف مــن حده 
االزدحام خاصة في أيام األعياد واإلجازات 

الرسمية وأيام الجمع.

عدن: بانافع للعود تنفذ 100 مظلة يف االماكن العامة

ا�شرتاكي عدن: حملة الع�شوائي ا�شتثنت مقر احلزب يف �شرية
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�أخبار

نيورك/ وكاالت:

الســلطات األميركية رجال  اتهمــت 
يمنيــا يعيش فــي مدينــة نيويورك 
بمحاولة تقديم الدعم لتنظيم داعش 
بما في ذلك التعبير عن الدعم لهجوم 

في تايمز سكوير.
ووجــه االتهام لمحمــد رفيق ناجي 
)37 عاما( في الدعــوى الجنائية التي 
أقيمــت ضــده فــي بروكليــن حيث 

يعيش.
مكتــب  باســم  متحدثــة  وقالــت 
التحقيقات االتحــادي إن ناجي اعتقل 
في وقت سابق االثنين. ومن المتوقع 
أن يمثــل أمــام المحكمة فــي وقت 

الحق.
وناجــي مــن بيــن أكثر مــن 100 
أميركية  اتهامات  يواجهون  شــخص 

منذ 2014 في قضايا متعلقة بداعش 
التي ســيطرت على أجــزاء من العراق 

وسوريا.
وجــاء فــي االتهــام الــذي وجه في 
مارس 2015 أن ناجي توجه إلى تركيا 
لالنضمــام لداعــش في اليمــن التي 

عملت في مناطق معينة منه.
وذكــرت الئحة االتهام أنــه عاد إلى 
2015 قادما  نيويورك فــي ســبتمبر 

على متن طائرة من جيبوتي.
وأضافــت الالئحة أنه خــالل وجوده 
على متن الطائرة أرســل مرارا رسائل 
بالبريــد اإللكترونــي لصديقته التي 
قال الحقــا إنها زوجتــه مطالبا إياها 
بإرسال أموال وبعث لها بصورة ذاتية 
"ســيلفي" لنفسه وهو يرتدي مالبس 
ســوداء يمكن من خاللها رؤية سترة 

تقليدية وسكينا كبيرا.

عدن – ماهر الشعبي
  

طالــب محافظ محافظة لحج الدكتور 
ناصــر الخبجــي ، باالفراج عــن اللواء/ 
محمود الصبيحي وزير الدفاع ورفيقيه 
ناصــر منصــور وفيصل رجــب الذين 
يقبعــون في ســجون االنقالبيين من 

قرابة العامين .
وشــدد الخبجــي على ضــرورة اتخاذ 
المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة 
القــرارات والمواقف  الدولية والعربية 
ســلطات  تعنــت  حيــال  المنــددة 
االنقالبيين ، ورفضها لقرارات الشرعية 
 ، الدوليــة ومجلــس األمــن الدولــي 
المتعلق باإلفراج عن الصبيحي وباقي 

رفاقه قبيل أي مفاوضات .
ودعا الشــعب في الجنــوب بمختلف 
مكوناته ومشــاربه السياسية الوقوف 

إلى جــواره ، وإلى المشــاركة الفاعلة 
فــي التحركات الجماهيريــة ، وحمالت 
التضامن فــي مدن الجنوب ، وحشــد 
وتجيــش كافــة الجهــود والطاقــات 
والحقوقية إلثارة قضيتهم  السياسية 
واإلقليمية،  الدوليــة،  المحافــل  فــي 
حتى ينال هوال األسرى كامل حريتهم 

وإطالق سراحهم .
وناشــد الخبجــي " األمــم المتحــدة 
 ، الدوليــة للصليــب األحمر  واللجنــة 
وكافــة المنظمــات الهيئــات الدولية 
واإلنســانية ، بضرورة التدخل الفوري 
ســلطات  علــى  للضغــط  والعاجــل 
االنقــالب لإلفــراج عن األســرى ، بمن 
فيهم اللواء محمود الصبيحي ورفيقيه 
ناصر منصــور وفيصل رجــب ، وإلزام 
االنقالبييــن بتطبيــق اتفاقية جنيف 

على األسرى .

لحج / خاص :

 تفقــد مدير امــن محافظــة لحج، 
العقيــد/ صالــح الســيد عــددا من 
المرافــق االمنيــة والحكوميــة فــي 
مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، 

واللواء الخامس بصبر.
وأكد السيد في أول تصريح له بعد 
تعينه ان األمن سيكون للحج وأبنائها 
عبيدًا وليس حكامًا عليهم وســنرفع 
عنهم الظلم مهما كلف األمر، ومهما 
كانت الصعوبات ,وأضــاف لقد اتخذ 
هذا القرار فينــا وقبلنا من اجل لحج 
وابنائها ومن اجل أبناء الجنوب واننا 

لن نرحم مــن كان خارج عن القانون 
فقــد عملنــا وجدينا خــالل المرحلة 
الســابقة فــي تثبيــت االمــن رغــم 

اإلمكانيات الشحيحة.
وكمــا يعلــم الجميــع ان المرحلة 
التــي تمر بها المحافظــات الجنوبية 
مرحلة حساســة وخطيرة وان القبول 
بمنصبًا كهذا في الوقت الراهن يعد 
تكليف وليس تشريف ولكن بتكاتفنا 
سنتقلب على الصعاب وسنبني وطننا 

ومستقبل أبنائنا بأذن اهلل.
وأكد نائب محافظ المحافظة عوض 
بن عــوض الصالحي ثقته التامة بأن 
العقيد السيد وكما عهدناه في األيام 

الســابقة قادرًا علــى تخطي الصعاب 
والعمــل معنــا فــي تثبيــت األمــن 
واالستقرار بالمحافظة وسنعمل معنا 
كفريق واحد ال عمل انفرادي ان اردنا 

النجاح للمحافظة.
من جانبه قال قائــد الحزام األمني 
بمحافظة لحج اللواء هدار الشوحطي 
نحــن ســعداء بتعييــن األخ العقيد 
صالح الســيد مديرًا لالمن وسنكون 
في قوات الحــزام األمنــي دائمًا الى 
المحافظة  إدارة األمــن فــي  جانــب 
والســلطة المحلية ممثلة بالمحافظ 
ونائبــة وتثبيــت األمن واالســتقرار 

بالمحافظة .

بن دغر: �شندعوا كل ال�شفارات والبعثات الدبلوما�شية للعمل من عدن

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

الرياض / سبأ :

قال رئيس الوزراء الدكتــور أحمد عبيد بن 
دغــر، ان الحكومــة ســتدعوا كل الســفارات 

والبعثات الدبلوماسية للعمل من عدن.
والتقــى بــن دغــر، أمــس ، االميــن العام 
المســاعد لألمم المتحدة للشئون االنسانية 
رشــيد خــال كــوف، وناقــش معه عــدد من 
االنســانية  بالمســاعدات  المتعلقة  القضايا 
فــي اليمن..مشــيدًا بالجهــود والدعم الذي 
تقدمة االمم المتحدة في دخول المســاعدات 

االغاثية ووصولها الى الشــعب اليمني وتخفيــف من المعاناه 
التي يعيشــها جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيا الحوثي 

وصالح على الدولة.
وقــال رئيس الوزراء" أن الحكومة تعمل جاهدة مع المنظمات 
الدولية من اجل ايصال المساعدات اإلغاثية إلى كافة المدنيين 
فــي ربوع الوطن دون اســتثناء ،ونحن مســئوولين على جميع 
المواطنيين"..مشــيرًا إلــى أن فتح مكتب لألمــم المتحدة في 

العاصمة المؤقتة عدن عمل ايجابي يســاعد 
باقي المنظمات الدوليــة واإلغاثية على فتح 

مكاتب لها في عدن.
واشــار رئيــس الــوزراء الــى أن الحرب في 
اليمن ســتنتهي متى مــا التــزم الحوثيون 
وقــوات صالــح بتنفيــذ المبــادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
الشــامل وتنفيذ قرار مجلــس األمن الدولي 
رقم 2216 ودون ذلك ســيعيق التوصل إلى 
الســالم الشــامل والعادل والذي يتطلع اليه 

كافة ابناء الشعب اليمني.
من جهته، اطلع األمين العام المســاعد لالمم المتحدة رشيد 
خــال كوف،رئيس الوزراء ، على زيارتــه الميدانية إلى العاصمة 
المؤقتة عدن الذي اسعد بها كثيرًا ..مؤكدًا فتح مكتب في عدن 
والعمل مــن خالله ايصال كافة المســاعدات إلى الموطنيين..
مشــيدًا بجهــود الحكومة الشــرعية في تســهيل عمل دخول 
المســاعدات واصدار تراخيص دخول الســفن المحملة بالمواد 

الغذائية والطبية ووصولها إلى المناطق المتضررة.

المكال – أحمد الجعيدي :
 

عبر المجلس التنســيقي لقوى تحرير واســتقالل الجنوب 
بمحافظة حضرموت عن استيائه واستنكاره الشديدين من 
مضامين القرار الجمهوري اليمني القاضي بتعيين الجنرال 
أحمد حســين الضراب رئيســا ألركان المنطقة العســكرية 

األولى.
وقــال المجلــس في بيان صحفــي صادر عنه: نــرى القرار 
اســتفزازا صارخا ألبنــاء حضرمــوت الذين عرفــوا الجنرال 
المذكور بصفته واحدًا من جنراالت "االحتالل اليمني" الذين 
عاثوا نهبًا وافســادًا وتقتياًل وتنكياًل وحولــوا مناطق إنتاج 
النفط في هضبــة حضرموت إلى معتقــل فظيع واقطاعية 

خاصة برموز سلطات االحتالل الغاصب، وفقًا للبيان.
المختلفــة،  واالجتماعيــة  السياســية  األوســاط  وعبــرت 

يتقدمهــم رئيــس حلــف حضرمــوت، وكيــل أول محافظة 
حضرموت، الشــيخ عمرو بن حبريش العليي عن احتجاجهم 

ضد التعيين.
ويتهم "الضراب" بالتورط في جرائم قتل متعمد، وتعذيب، 
وســجن غير قانونــي، ومجموعة أخــرى من األعمــال التي 
تجرمها المواثيــق والقوانين المحليــة والدولية المتعلقة 
بحقوق اإلنســان، خصوصًا أثناء توليه قيادة أمن المنشــآت 
والشــركات النفطية بمناطق االمتياز في منطقتي غيل بن 
يمين، وســاه، وما مارسه من عنف ضد أهالي هذه المناطق، 

والمناطق المجاورة لها.
والسياســية  االجتماعيــة  الشــخصيات  بعــض  وتعتــزم 
بالمحافظة إنشــاء منظمة محلية تعنــى بالمطالبة بحقوق 
ضحايا "الضــراب"، أثناء فتــرة تولية قيادة أمن المنشــآت 

والشركات النفطية بمحافظة حضرموت.

عدن تايم / خاص :

اغتــال مســلحون مجهولــون، ظهر أمس 
الثالثاء، مسؤول قسم الشحن في مطار عدن 
الدولي العقيــد عبدالرحيم علي عبداهلل، في 

مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.
وقــال مصــدر أمني رفيع في شــرطة عدن 
بتصريــح خاص لـ"عــدن تايــم"، إن العقيد 
عبدالرحيــم توفــي متأثــرًا بإصابتــه بعدة 
أعيــرة نارية أطلقها نحوه مســلحين يُرجّح 
انتمائهــم لتنظيم القاعــدة اإلرهابي كانوا 
على متــن ســيارتين، وذلــك أثنــاء تواجد 
الضحيــة أمام منزله في منطقــة عبدالعزيز 

بالشيخ عثمان.
العقيــد  مــن  مقربــة  وبحســب مصــادر 
عبدالرحيم علــي عبداهلل، فــان عبدالرحيم، 
هو شقيق مدير شــركة طيران اليمدا سابقًا 

عبداهلل علي عبداهلل.

غضب يف حضرموت من تعيني " الضراب " رئيسًا ألركان املنطقة األوىل

مدير امن حلج: سنرفع الظلم عن أبناء احملافظة مهما كلف األمر

اغتيال مسؤول أمن الشحن اجلوي 
مبطار عدن الدولي

اتهام ميين يف أمريكا مبحاولة 
تقديم الدعم لداعش

حمافظ حلج يطالب باإلفراج عن اللواء الصبيحي
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حو�ر

�س- ما هو التعريف القانوين للع�سوائيات؟!
- العشوائيات)عشــوائي( هي مبنى سكني 

او تجاري او منطقة ســكنية غير منظمة بنيت في 
الغالب بدون ترخيص وقد تفتقر ألبسط مقومات 

الحياة الكريمة.

�ــس- اإىل مــاذا تعيــدون ظهور الع�ســوائي يف 
عدن..؟

ج- تعود مشــكله ظهور األســكان العشوائى 
إلــى بداية احتــالل الجنــوب عــام 1994م وذلك 
مارســه  الــذي  والنهــب  الســلب  مــع  متواكبــآ 
المتنفــذون ، وكذلك التوســع العمرانى الســريع 
والذي حرمت منه شريحة واسعة من ابناء الجنوب. 
ومع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في عدن 
وحجــز االراضي بالكيلو والفــدان وغيرها وظهور 
العديد من الصدامات المســلحة بيــن المحتلين 
والمواطنين الجنوبيين الذين كانوا يسعون باي 

طريقة للحصول على السكن.

�ــس- حبــذا ان تطلعنــا علــى طبيعــة اجلهــات 
م�ســكلة  تفاقــم  خلــف  تقــف  التــى  االطــراف  اأو 

الع�سوائيات..؟
ج- لقــد أضحت ظاهــرة البناء العشــوائي 
ذات أبعاد شــتى تتجلى في اكتســاح األراضي 

غير المجهزة والتي انتشــرت فيها الظاهرة 
بســرعة غير متوقعة. إال أن الالفت لإلنتباه 
في هــذه الظاهــرة أن األطــراف المتورطة 

فيها بشــكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها 
ونفوذها وأدوارها.

ومن هــذه األطراف بعض رجال الســلطة 
الذين فسرو القانون حسب هواهم وما يجنون 
منه، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف 
فهم بعض المتنفذين من الشــماليين الذين 
قدموا الى عدن للحكم والنهب ، وكذلك بعض 

الحكوميــة  اإلدارات 
هــذه  الذيــن شــجعوا 
ابتــداء من   ، الظاهــرة 
لحيازة  العقــد  تســليم 
ومــرورا  العشــوائي 
البناء  عــن  بالتغاضــي 
غير المرخــص، وانتهاء 

بتســليم توجيهات إدارية 
مــزورة للربط بشــبكة 
الكهربــاء والمــاء تحت 
ذريعة أن البناء المعني 
العقد  الشــهادة  بأمــر 
مرخــص له وبيــن أول 
مرحلــة و آخرهــا تكون 

الحمايــة مضمونــة طبعا 
لبنــاء مســاكن فــي ليلة 
واحــدة! وتكــون مفتقدة 
ألسس البناء من تجهيزات 

ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح 
للشرب. 

وقد نشــطت هــذه العمليــة كثيــرا عند 
اإلعالن عن االنتخابــات العامة)1997-2006(، 
مــن أجــل الظفــر بمقاعــد االحــزاب اليمنية 
والتي لم تســاهم بــأي حال مــن األحوال في 
تحسين الظروف المعيشية لهؤالء المواطنين 
الذين يســتحقون مننا كل االهتمام ومعالجة 

شكاواهم السكنية.

�ــس- عا�ــس اجلنوب مرحلة نهب و�ســلب الأمالك 

الدولــة مــن قبل كل الغــزاة الذين كانــوا يحاولون 
اجتثاث االن�سان اجلنوبي واال�ستيطان بداًل عنه؟! 
اذن كيــف �ســتعملون علــى ا�ســتعادة هــذه االمالك 
العامة لل�سالــح العام واالمالك اخلا�سة ال�سحابها 

كما كانت قبل احتالل اجلنوب؟؟
ج- أوّد هنــا، وبعيــدًا عــن الحديــث حول 
ســنوات االحتالل المرة والقاســية ان االحتالل 
اليمني دمر كل شــيء ارتبط بالدولة الجنوبية 

من مخطوطات وآثار ومباني تاريخية وحكومية 
وأمــالك عامة ... االحتالل دمر النظام والقانون 
فــي الجنوب قبــل ان يســتولي علــى االرض ، 
المخطوطــات احرقهــا او زورهــا النهــا ذاكرة 
الشــعب العربي الجنوبــي ، واآلثار دمرها النها 
تعبر عن الهوية التاريخيــة الجنوبية ، وأمالك 
الدولــة وزعهــا بيــن أمــراء الحــرب والقتلــة 
اليمنيين وحولها الى امالك خاصة ، وأن أوضّح 
لمــن يخفاه األمــر، ان امالك الدولــة واالمالك 
العامة لم تعد مجــرّد عقار او مبنى حكومي او 
قطعة أرض، يتصرف بها المســئول كما يشــاء 

، بــل ان هــذه كنوز وهي ملك عــام ، وال يوجد 
من هو عليها حقّ تصرّف واستعمال لمصلحة 
خاصــة ، أو حق تصــرف وابادة، هكــذا، لمجرد 
انه هو مســئول أو ســيّد تلك االمــالك ، مثاًل 
بعــض االمالك مثل االوقــاف وكذلك فاألمالك 
العمومية ال تؤجّــر، بل يعطى عليها فقط حق 
اشــغال أي تشــغيلها ، بل فان امــالك الدولة 
واالمــالك العامــة ال تباع وال تكتســب ، كونها 

حســب التعريفات التشــريعية والقانونية التي 
تســير عليها الدول أصبحت شــيئًا لــه وظيفة 
اقتصاديــة، واجتماعية كبيرة. ومن هنا ال يحق 
التصرف فيها اال للمصلحة العامة ووفق قانون 
جديد يلغي القانون الذي ســنه المحتل... الننا 
نحن لســنا آخر جيل حتى نملك كل شيء هناك 

اجيال ستأتي فماذا تركنا لهم.

او  العامــة  مــا هــي هــذه االمــالك  �ــس- ولكــن 
العمومية؟

ج- االمالك العمومية تختلف من حيث أهميتها 

مــن بلد الى آخــر وحتى داخل الدولــة الواحدة من 
منطقة او محافظة الــى اخرى ، ففي العاصمة عدن 

تشتمل األمالك العمومية:
-1 الســواحل البحرية حتى وان لم يصل اليها 
المــوج ، وشــواطىء البحر حتى أبعد مســافة يصل 
إليها الموج والجــزر والصخور والظهرات البحرية... 
وهذه االمالك العامة تم البســط على معظمها من 

قبل المتنفذين والمنتفعين.
-2 االثــار والمباني القديمة التــي تحولت الى 
مبانــي حكومية ولكن ال يحق الحــد هدمها واعادة 
بناءها كون المباني القديمة آصبحت جزء من االثار 
، وكذلــك المبانــي الحكومية والجبال والســاحات 
والحدائــق وغيرها.وكل ما كان ملكًا ســواًء عامًا او 
خاصًا يظــل كذلك الــى ان يتغير اســتعماله وفق 
الشــرع والقانون... وعلى المواطنين ان يساعدونا 
في دفن مخلفات االحتــالل واعادة الروح الحضارية 

ل عدن .

�ــس- ولكــن حتــى االن كل مــن حتــت يده �ســيء 
يعتــربه ملــكًا لــه بــل ويقاتــل عليــه ، فكيــف ميكن 

تف�سري ذلك؟
ج- كل شــيء البد ان يخضع للشــرع والنظام 
والقانون ،فحــق الملكية يتكــوّن من عنصرين 
بحسب القانون )الذي يجب ان يعدل في الجنوب( 
وهــي  الملكية واالنتفــاع ، وهذا االخير يشــمل 
االســتعمال، واالستغالل أو االســتثمار والتصرف. 
امــا الملكيــة الخاصــة فهي حق مجــردا من حق 
االنتفــاع ، وحــق االنتفــاع، هــو حق االســتعمال 

واالستثمار، دون حق الملكية الخاصة.
�ــس- لكــن هنــاك جهــات كثــرية تت�ســرف بهــذه  

االمــالك بــل انهــا ا�سبحت م�ســدر دخــل لكثري من 
امل�ســئولني واجلهــات احلكوميــة ، مــا رايــك يف هذا 

الطرح؟
ج- الفســاد يعنــي االســتيالء او 
التصــرف بأمــالك الدولــة واالمالك 
، والجهــة  العامــة دون وجــه حــق 
المكلفــة بــإدارة ذلــك هي الســجل 
العقــاري ومصلحة االراضــي ، هذه 
الجهــات مكلفــة بحمايــة امــالك 
الدولــة واالمالك العامــة واالمالك 
العمومية ....  وممكن ان نضيف ان 
هــذه الجهات ال يحــق لها تخطيط 
األراضي الزراعية وتأجيرها كما كان 
يحصل فــي زمن االحتــالل ، وال يحق 
لهــا تأجير األراضي البور والفســحات 

الخالية وأراضي الدولة.

ك  ال ـ ـ م الأ ع  ـ ـ ي ب ل ا د  و ـ ـ ق وع �ــس- 
الدولة كيف تتم؟

ج- ان األحكام العائدة لتنظيم 
وبيــع أمــالك الدولــة الخاصة البد 
ان يتــم تعديلها بحيث يتم البيــع بطريقة المزايدة 
العلنية بعد تقارير تســتلمها الجهات المختصة من 
قبــل لجنة خبراء توضح اهمية الموقع الخاضع للمزاد 

العلني.
�ــس- وما هي مهــام م�سلحــة االرا�ســي وعقارات  

الدولة؟
ج- مصلحــة اراضي وعقارات الدولــة يجب ان ال 
تتبع اي جهــة حكومية ، بل يجــب ان تكون مصلحة 
قانونية مســتقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية 
االعتباريــة و المعنوية المســتقلة ويمثلهــا قانونا 

وكيل حمافظة عدن علي هيثم الغريب لـ ) عدن تامي ( :

حملة اإزالة الع�سوائيات ت�ستهدف املتنفذين ولي�س الأ�سر الفقرية
يف الوقــت الــذي ت�ســري فيــه حملــة اإزالة البنــاء الع�ســوائي 
واإخــراج املقتحمــني مــن االأماكــن العامــة واخلا�ســة مبحافظة 
عــدن والتي تقودها ال�ســلطة املحلية بعــدن بوترية عالية ، كان 
لنا يف �سحيفة عدن تامي لقاء مع املحامي ورجل القانون ووكيل 
حمافظة عدن ل�ســوؤون املديريات علي هيثم الغريب لال�ستي�ساح 

اكرث حول هذا املو�سوع.
ويف حــوار هــادف وبنــاء مع الوكيــل الغريب اأجــاب واأو�سح 

حــول تعريف الع�ســوائيات وخلفيتهــا القانونية واأحكام 
الت�ســريع فيهــا، اإىل جانــب جــذور تلــك امل�ســكلة التي 

باتت توؤرق ال�ســلطة واملواطن معا وكيف �ساهمت قوى 
النفوذ والف�ساد يف ت�سجيع هذه الظاهرة التي ت�سوه 

مظهر مدينة عدن.
وتطرق احلوار اأي�سا اإىل جهود ال�ســلطة املحلية 
يف عــدن ملعاجلة م�ســكلة البناء الع�ســوائي والدور 
الــذي يجــب ان تلعبــه هيئــة االأرا�ســي .. فــاإىل 

احلوار :

حاوره/فتاح المحرمي.

االحتالل دمر النظام والقانون يف اجلنوب قبل ان يستولي على االرض

ال نريد ان حيول اسم عدن من ام املدن العربية اىل القرية العشوائية
مدن عدن ستتحول اىل ازقة اذا مل ننقذها من العشوائيات

التيار العشوائي للمتنفذين اصبح اقوى من املالحقة و احملاسبة
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تقرير  : برهان مانع 

قــال د.صــادق الصيادي مديــر مجمع 
الميدان الصحــي بمديرية صيرة يعمل 
بنظــام النوبتين  وكذلك ايــام العطل 

الرسمية .
بيــن  مــن  ان  الصيــادي  واوضــح 
الصعوبــات التي تواجــه المجمع ضعف 
الموازنة التشــغيلية  واستهالك الديزل 
الخاص بالمولد ارهــق ميزانية المجمع 
الضعيفــة وقال : مثــال مخصص الوقود 
المحروقات 7500 ريال  بينما اســتهالك 
المولــد هو اكتر من مائــه واربعون الف 
ريال وخالف ســيارة االســعاف المقدمة 
مــن دولة الكويــت الشــقيقة ومع ذلك 
وفرنا الديــزل ولم يتوقــف العمل حتى 
يومنا هذا ونقوم بصرف من مســاهمة 

المجتمع.
واضــاف الصيــادي في ســياق حديثه 
للصحيفــة : المجمع بحاجــة الى ترميم 
وتاهيــل وتاتيــت ونحــن قدمنــا ملف 
متكامل لالخ وزير الصحة والسكان ولالخ 
مدير عام المديرية الدي قام ببناء بعض 
الغرف االضأفيه في المجمع  والذي يتابع 

كل صغيرة وكبيره وباهتمام كبير .
واعــرب عن أملــه في تزويــد المجمع 
ياالجهــزه الطبية الحديثــة القادرة على 
تقديم خدمة افضل للمواطنين وتعزيز 
المجمع بطاقم فنــي بديل لمن يتقاعد 
حتــئ ال نعانــي من عــدم وجــود كادر 

تمريض.
امــا عــن القمامــة المتراكمــة بجوار 
المجمــع قال : ال يعقل )باب النجار مخلع 
صحيا ( لهدا قمنا باستحدات وبناء غرفة 

حراسة امام القمامة من اجل االستفادة 
وازأحة القمامة ونأمل من قيادة صندوق 
النطافــة التعــاون مــن اجــل ســالمة 

المواطن القادم الى المجمع الصحي.
العالجات  وتحــدث د. الصيــادي عــن 
التــي تقــدم للمرضى فقــال الصيادي : 
نحن نقــوم بتوفير االدوية االســعافيه 
االساســية نشــتريها ونوفرهــا للحاالت 
الطارئــة مثل المغذيــات وكذلك ادويه 
المالريــا والســكري )حبــوب ( متوفــرة 
وقطــن  "شــاش  مــن  والمســتلزمات 
ومطهــرات والمحاليل مختبرية واشــعة 
نقوم بشرائها من مخصص او بمساهمة 
وعندمــا يتوفــر لنــا من المســتودعات 

نصرفة مباشرة عبر الصيدلية.
وختــم الصيــادي حظيثه : فــي االخير 
اشــكر صحيفة عدن تايــم التي تتلمس 
االوضــاع بصورة عمة واشــكر الســلطة 
المحلية والدكتــورة ممتاز مديرة مكتب 
الصحــة م/ صيرة وانحني عرفان وجميل 
لــكل طاقم مجمع الميــدان الدي يعمل 
على االرض بصمت وصبر من اجل البالد 

والعباد.
وفي المختبر تحدثت رئيســة القســم 
منى سيف العقربي :  كانت المعاناة بعد 
الحــرب كبيرة وال يتوقعها انســان لكن 
اليوم نقول الحمدللة والطاقم المباشــر 
في المجمع رائــع وبفضل اهلل ود.صادق 
الصيــادي وتواصله مــع المنطمات قام 
بتوقير لنا ) جهاز الميكروسكوب ( وقريبا 
ســوف يتم توفير جهاز )c-B-c( وسوف 
يقــدم الجهاز مجموعة مــن الفحوصات 

في وقت واحد وبرسوم 500 ريال .

مدير البنك املركزي عدن:

حو�ر

رئيســها وليســت جهة معاونة ، ويجب ان تتبع إداريا الســلطة 
المحليــة )حاليًا( وبعد بناء دولتنــا الجنوبية يجب ان تتبع وزارة 

العدل كالعديد من دول العالم وتتبع الهيئات القضائية.

�ــس-اإذا مــا ذهبنــا اإىل االمــام تفاديــا لظهــور مثــل هــذه 
الع�ســوائيات م�ســتقبال.. هل هناك تقنيات حديثة ي�ســتخدم 
فيها احلا�سوب مل�سح االرا�سي وتخطيطها التخطيط ال�سليم..؟

ج- اكيــد وان كنــت انــا شــخصيًا ال اعــرف عــن ذلك 
ولكــن وطالما على راس مصلحــة االراضي وعقارات الدولة 
رجــل آمين ووفي المهندس محمد محســن اكيد ســيقوم 
بهــذه المهمة إلن نظم المعلومــات الجغرافية هي تقنية 
متطورة يســتخدم فيها الحاســوب لتخزين و ربط وتحليل 
و عــرض المعلومــات الجغرافية المتعلقة بمســح األرض 
. ونحن فــي عدن باذن اهلل تعالى ســنقوم بتطبيق تقنية 
ربــط المعلومات الديموغرافية و بيانات مســح األراضي و 
المعلومــات العقارية و كافــة المعلومات األخــرى كالبنى 
التحتيــة و الطرقات و األبنية و إلــى ما هنالك بالمعلومات 

الطوبوغرافية.

�س- بالعودة اإىل �سلب املو�سوع.. من وجهة نظركم ما الذي 
يرتتب عليه من خماطر اإذا ما �سلت م�ســكلة البناء الع�ســوائي 

دون معاجلة..؟
اذا لم ننقذ عدن اليوم من العشــوائيات ستتحول شوارعها 
ومدنهــا الى ازقــة تعيش فيها عصابات القتل وشــواطئها الى 
فلل اسمنتيه خاصة وجبالها الى أكواخ خشبية .. حينها ستسمى 

عدن بداًل من اسم ام المدن العربية الى القرية العشوائية.
وهنا نود ان نشــير إلى أن حملة إزالة العشــوائيات وإخراج 
المقتحمين والتي تمضي رغــم المعوقات هي في االصل حملة 

تستهدف المتنفذين اواًل وليس األسر الفقيرة.

�ــس- ملاذا ال تقــوم الدولة او ال�ســلطة املحلية يف عدن بحل 
م�سكلة ال�سكن؟

ج- نعم وحتى ال تتكرر مظاهر الســكن العشــوائي 
البد ان تنتبه الســلطة المحلية وعليهــا واجب بإقامة 

مشاريع سكنية  للشــباب خاصة وبأن تبني بيوتا لفئة 
الموظفين بأطراف عدن وتكــون ذات دفعات مخفضة 
ولمدة طويلة يحصل فيها الشاب على السكن المناسب 
خالل فترة قصيرة وبســعر معقول وبأقســاط مريحة. 
وهذه المشــاريع صعبة التنفيذ اذا لم تشكل لها لجنة 
مســتقلة من االمنــاء؟ ، صدقونــي إذاقامت الســلطة 
المحلية بالتعاون مع الشــركات المحليــة والصناديق 
العربية الداعمة بمثل هذه المشــاريع ســنقضي على 

السكن العشوائي على المدى البعيد .
واحــب ان ازيد عليه ان هنــاك الكثير من القرارات  
والتوجيهــات التــي صــدرت فــي ســنوات االحتــالل 
والتــي ليســت لمصلحة البلد والشــعب بــل لمصلحة 
المســتفيدين و المرتزقة من اصحــاب النفوذ, لكنها 
تطرح و تقدم ظاهريا بســيناريو وطني و ما خفي كان 
اعظم, اســتغرب جدا كيف ان مثل هذه االمور ال ترفض 
مــن قبــل مجتمعنا المتمــدن و ما في جهــة توقفها, 
حتى اصبح هذا التيار العشــوائي للمتنفذين اقوى من 

المالحقة و المحاسبة .

�ــس- امل�ساريع ال�سكنية لل�ســباب يبدوا اأنها معاجلة يف املدى 
البعيــد، ولكــن دعني هنا اأ�ســاألك عــن خطوات فعلية لل�ســلطة 

املحلية حيال هذا امللف..؟
ج- وضعــت الســلطة المحلية في عدن مشــروع تقنين 
العشوائيات في قمة اولوياتها باعتبارها واحدة من القضايا 
التي ارقت المواطن وال تزال ,ونظرا لذلك فقد كانت الخطوة 
الفعلية هي حملة إزالة العشــوائيات وإخراج المقتحمين من 
الممتلكات العامة والخاصــة ,ومن خالل هذه الحملة نهدف 
لطي ملف العشوائيات في عدن التي تعتبر اكثر المناطق من 

حيث انتشار العشوائيات )السكن االضطراري( .
ونــود أن نشــير إلــى ان الحملــة التــي انطلقــت قبل 
أسبوعين ســوف تكون على مراحل حيث شــملت وستشمل 
الحملة في مرحلتها األولى مديريات كريتر/المعال/التواهي/
خور مكسر,وعقب إتمام هذه الحمل سوف نقوم بتقييم سير 

عمل هذه المرحلة كي نستفيد في المرحلة القادمة.

حملة اإزالة الع�سوائيات ت�ستهدف املتنفذين ولي�س الأ�سر الفقرية
مدير جممع امليدان ال�شحي : م�شاهمة املجتمع 

ركيزة مهمة ونتطلع اىل اأجهزة حديثة
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 �خبار

شبوة / محمد عبدالعليم

دشــن محافظ شــبوة احمد حامد لملس الخطة األمنية الجديدة 
والخاصــة بتأمين خط العبر شــبوة الدولي الذي شــهد في اآلونة 
األخيــرة ارتفاعا ملحوظا في معدالت نســبة جرائم حوادث التقطع 

للمسافرين عليه .
واشرف المحافظ لملس ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد 
عوض مســعود الدحبول على توزيع النقاط والدوريات األمنية في 

أماكن متفرقة من الطريق .
وأكــد المحافظ احمد لملس على أهميــة هذه اإلجراءات األمنية 
وقــال بأنهــا ســتعمل على وضع حــدا نهائيــا لحــوادث التقطع 
للمســافرين في هذا الطريق االســتراتيجي والدولــي، معربا عن 
أســفه الشــديد لحدوث مثل هذه الجرائم التي ينــدى من فعلها 
جبين كل من يملك وازع من ضمير ديني أو أنساني، منوها بأنها 
من الجرائم الموجهة التي تستهدف ضرب جهود قيادة المحافظة 
وتوجهاتها لتثبيت األمن واالســتقرار في المحافظة والقضاء على 

مظاهر االنفالت األمني الذي عاشته خالل الفترات الماضية .

وحــث المحافــظ لملس رجــال األمــن المكلفيــن بتنفيذ هذه 
المهمــة األمنية الكبيرة إلــى ضرورة بقائهم في حالة اســتعداد 
امني عالي ويقظــة دائمة لمحاربة هذه الظاهرة وضرب بيد قوية 
ومن حديد على كل من تســول له نفســه العودة لممارسة جرائم 

التقطع المنهي عنها شرعا وقانونا .
ولفت محافظ شبوة احمد لملس إلى عملية التواصل مع محافظ 
محافظــة حضرمــوت ولجنتهــا األمنية مــن اجل العمــل األمني 
المشــترك وتبــادل المعلومات الســرية لمحاربة جرائــم التقطع 
والقضــاء عليها وفتح ملفات جنائية للمتورطين فيها والمشــتبه 

بهم في ارتكابها .
من جانبه قال مدير عام شــرطة شــبوة العميد عوض الدحبول 
بأنه تم اليوم استحداث مجموعة من النقاط األمنية في خط العبر 
الدولي وتســيير دوريات تعمل على مدار الساعة عليه حفظا لحياة 
المســافرين وتأمينهم من مخاطر جرائم التقطع التي تحدث بين 

الفينة والفينة عليه .
وأفاد العميد الدحبول عن إعــداد قوة أمنية أخرى تقوم بإعمال 

التدخل السريع في حالة وقوع الحوادث الطارئة .

عدن تايم / عبدالعزيز باداس

وجه مدير عام المؤسسة االقتصادية عدن تشكل لجان 
تقييم وحصــر لمعالجة االشــكاليات التــي تعاني منها 

المؤسسة وموظفيها.
وعقد اجتماع إلدارة المؤسسة االقتصادية وكافة رؤساء 
القطاعــات فــي مبنى ديوان الســلطة المحلية برئاســة 
ســامي صالح السعيدي مدير عام المؤسسة، ناقش جملة 
من القضايا والمعالجات لبعض اشــكاليات المتعلقة في 

اليات العمل لبعض القطاعات في المؤسسة .
وفي االجتماع رحب الســعدي المدير العام بالحاضرين 
وقال : نلتقي في اول اجتماع بعد تعيين مديرا للمؤسسة 
على ان اكون مكمل لكم لكي نتعاون جميعا في معالجة 
جميع االشــكاليات والســلبيات الموجودة في المؤسسة 

وإعادة تشغيلها بشكل افضل من السابق.
واضــاف الســعيدي : هنــاك العديــد مــن الصعوبات 
والمشاكل لدى المؤسســة والموظفين بصورة شخصية 
لهــذا اعطــي توجيهاتي بتشــكيل ثالث لجــان داخلية 
1.لجنة تقييــم 2.لجنة حصر 3. لجنة خاصة بالموظفين، 
معطيــا توجيهــات بمباشــرة عمــل اللجان وذلــك فور 
اســتكمال المتطلبات االولوية للجان، مع رفع مقترح من 
قبل اللجنة عن كيفية معالجة جميع السلبيات المرفوعة 
ضمن تقرير اللجنة وذلك باالستفادة من االيجابيات في 
المؤسســة وتحديد ما هي المتطلبات المادية التي يجب 
توفيرها من خارج المؤسســة الســتكمال معالجة جميع 

السلبيات.
واستمع السعيدي الى شرح تفصيلي وموسع من االخوة 
رؤساء القطاعات وموظفي المؤسسة لوضع اليات ولجان 

عمل وتحديد مهام لمباشره عملهم .

عدن - نايف السيد:

وزعــت هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي فــي 
مديرية القلوعة بعدن، حقائب مدرســية للطالب 

المحتاجين.
وســلمت الحقائب بعد الحفل الذي أقامه مكتب 
التربيــة بالمديريــة، واســتهل الحفــل بكلمات 

خطابية وفقرات فنية نالت استحسان الجميع.
وأشــاد مكتب التربية والتعليم فــي المحافظة 

علــى الجهــود إلى تبذلهــا هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي معبرا عن شــكره علــى ما يقدمونه في 

الجانب التعليمي.
حضــر حفل توزيــع الحقائب: خالــد هيثم مدير 
ادارة االنشطة المدرسية في مكتب التربية، أنيس 
الحجر مدير ادارة التربية مديرية التواهي، مديرة 
المدرسة ياســمين ملهي، فتحي البطاني رئيس 
قســم االنشــطة في مديرية التواهي، الدكتورة 
اشــراق الســباعي ممثل عن هيئة الهالل األحمر 

اإلماراتي وعدد من الناشطين.

خطة اأمنية خا�شة بتاأمني خط العرب - �شبوة الدويل

املوؤ�ش�شة القت�شادية عدن ت�شكل جلان تقييم وح�شر

عدن تايم / خاص :

تبــذل دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة جهــود مضاعفة لالســراع ببناء المؤسســات 
العسكرية واالمنية في عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة .

وتبنــت قــوات التحالف العربي تدريب 12 ألــف عنصر من مقاتلــي المقاومة الجنوبية 
إلدماجهم في وحدات الجيش ضمن الجهود الرامية لبناء جيش وطني جديد.

وكانــت قد بدأت في معســكر رأس عباس في عــدن أولى الــدورات التدريبية لتأهيل 
800 مقاتل من قوات الحزام األمني تحت إشــراف مدربين وخبراء عسكريين من القوات 
الســودانية المشــاركة ضمن قوات التحالف، وتســتمر 45 يوما، تعقبهــا دورات مماثلة 
بهدف هيكلة القوات وتأســيس 4 ألوية عسكرية تحت مسمى اإلسناد والدعم وفقا لقرار 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشــاد قائد الحزام األمني نبيل المشوشــي بدور قوات التحالف وعلى رأســها المملكة 
العربيــة الســعودية ودولة اإلمارات العربيــة المتحدة على كل ما تبذله في ســبيل بناء 

جيش وطني.

الإمارات توا�شل بناء اأجهزة الأمن واجلي�ش بعدن

الهلل الأحمر الإماراتي توا�شل توزيع احلقائب املدر�شية بعدن
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تقرير 
 بعد ان اأ�سبح املبنى اأقرب اإىل خرابة منها اإىل مدر�سة

1994م بجهود  وبنيت المدرسة عام 
ذاتيــة مــن قبــل األهالــي بالمنطقة 
وبســبب األحــداث المتتاليــة وعوامل 
التعرية وخاصة السيول من وادي بناء 
أصبحت فــي حالة يرثى لها .. فالمبنى 
نصفه مهدم والســيل جرف جزء منها 

نتيجة عدم وجود حماية لها .

    درا�سة حتت االأ�سجار !!
نتيجة تزاحم الطــالب الذين يتجاوز 
عددهــم في هــذه المدرســة ] 300 [ 
طالب وطالبة اضطرت إدارة المدرســة 
إلــى تدريــس بعــض الشــعب تحــت 
األشــجار نظــرا لعــدم وجــود متســع 
لهــم بين الجــدران اآليلة للســقوط ، 
كمــا اضطروا إلى التدريــس المختلط 
للفتيات والطالب من ســنة أول وحتى 
الصــف التاســع لعــدم وجــود أماكن 
صالحــة للتدريس وكافية للفصل بين 

الطالب والطالبات .. 

    نداء عاجل  
 وقدمت إدارة المدرســة نداء عاجال – 
عبر الصحيفة – إلى السلطات المحلية 
والمنظمات الدولية والمحلية المهتمة 
بالتعليــم ومــن لديه قــدرة من أهل 
الخير بضــرورة تقديم بدائل ســريعة 
لهذه المدرســة وأولهــا تقديم خيام 
إلســتخدامها كفصول دراسية لحماية 
الطــالب من حرارة الشــمس حتى يتم 

إعادة تأهيل المدرسة .
الســلطة  المدرســة  إدارة  وحملــت 
المحليــة فــي المحافظــة ومدير عام 
مكتــب التربية والتعليــم بالمحافظة 
ومدير تربية خنفر المسؤولية الوطنية 
واألخالقيــة تجــاه الطــالب فــي هذه 
المدرسة التي أصبحت أشبه بالخرابه ..

والجهــات  المنظمــات  وناشــدوا 
والهيئات والمؤسسات الداعمة وخاصة 
اإلماراتــي والهيئــة  األحمــر  الهــالل 
اليمنيــة الكويتية لإلغاثة ومؤسســة 
طيبة للتنمية لزيارة المدرسة واإلطالع 
عن كثب على واقعها ودعمها بالخيام 
كإســعاف عاجــل ثــم إعــادة تأهيلها 

بالكامل .

 افتقار لالأ�سا�سيات ال�سرورية!!
حمامــات  المدرســة  فــي  توجــد  ال 
إطالقا ويضطــر المعلمون والمعلمات 
والطالب والطالبات إلى قضاء حاجاتهم 
فــي أماكن بعيــدة مما يعرقل ســير 

الدراسة ويهدر الوقت .
كما ال يوجد مكتب لإلدارة المدرسية 
 – والطالبــات  للطــالب  كراســي  وال 
يفترشون األرض - وال سبورات ونقص 
حاد فــي الكتــاب المدرســي ، ناهيك 
عن األخطــار األخرى التــي تهدد حياة 

الطالب من وجود المدرســة على خط 
سير السيارات الذي يربط مدينة جعار 

بالحصن .
ويرتكز نشــاط المدرســة في الغالب 
علــى الجهــود الذاتيــة حرصــا مــن 
المعلميــن علــى أداء رســالة تربوية 

مفيدة قدر المستطاع.

  �سكاوى ولكن
والمعلمــون والمعلمــات يأتون من 
مناطق بعيدة وهذا يحتــاج إلى المال 
والصرفيــات  المواصــالت  أجــل  مــن 
األخــرى، كمــا أن تأخير صــرف رواتب 

المعلميــن أضــاف أعبــاء أخــرى إلــى 
معلمي هذه المدرســة التــي يبدو أن 
مكتب التربية في المديرية قد نسيها 

أو تناساها .
: هل يستطيع  المعلمون  ويتســاءل 
المعلم أن يقدم رســالة تربوية ناجحة 
في ظل أجواء خالية من أبسط مقومات 

الدراسة ؟!.
بجهــود  بنيــت  المدرســة  وكانــت 
ذاتيــة من أهالي المنطقــة وكان أمل 
األهالي أن تعمل الدولة على االهتمام 
بأوضاعهــا ولكن لم تلقى مناشــدات 
األهالــي أي اهتمام من قبل الســلطة 

المحلية والمنظمات الداعمة .

طلب يدر�شون حتت ال�شجار يف اأبني
مدر�سة اخلليفة اخلام�س/عمر بن عبد العزيز تقع يف منطقة �ساكن طبيق مبديرية خنفر خم�سة كيلو مرت اإىل ال�سمال من مدينة جعار ثان اكرب مدن حمافظة 

ابني .
وا�سبح املبنى اأقرب اإىل خرابة منها اإىل مدر�سة، فال اأبواب لل�سعب وال نوافذ وال�سقف من �سفائح الزجن التي تعبث به الرياح ، وما تبقى من ال�سعب عبارة عن اأحجار طوب 
جرداء ال طالء وال تنظيم وال مكان لو�سع ال�ســبورات فيها .. حاله مزرية متاما يعي�ســها طالب هذه املدر�ســة الذين يحاولون التكيف مع واقع �ســيئ بهدف التح�سيل العلمي 

كونها املدر�سة الوحيدة يف قرية �ساكن طبيق .. واالآباء مكرهون على اإر�سال اأوالدهم للدرا�سة فيها حني عز البديل .

تقرير مصور/ نظير كندح 
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وخالل األيام الماضية تدفقــت تعزيزات كبيرة إلى 
مســرح العملية العســكرية، الســتكمال تحرير "باب 
المنــدب"؛ حيــث زارت قيــادات عســكرية رفيعة من 
الجيش والمقاومة منطقة "كهبوب" في إطار الترتيب 
للهجوم العسكري المرتقب، يتقدمهم قائد لواء زايد 
األول، عبدالغني الصبيحــي، وقائد اللواء الثالث حزم، 
عمر ســعيد الصبيحــي" وقادة آخرون من تشــكيالت 

المقاومة المسلحة.
 

بقيادة هيثم قا�سم
ومن ضمن االســتعدادات ذكرت مصادر عســكرية 
لعدن تايم: أن مئــات الجنود الذين تم تدريبهم من 
قبــل قوات اماراتية، وصلوا الى معســكر العند بلحج، 
بقيــادة وزير الدفــاع االســبق اللواء/ هيثم قاســم، 
للمشــاركة في هذه المعركــة الفاصلة مع الحوثيين 

وكتائب المخلوع صالح في جبهة باب المندب.
وتســيطر قوات الجيــش اليمني علــى مضيق باب 
المندب )الممر المائي الدولي( الذي يربط خليج عدن 
بالبحر األحمر، والذي يعتبر شــريانا رئيســيا للحركة 
االقتصاديــة والتجارية، باإلضافة إلى أن 90 في المئة 

من صادرات النفط الخليجية تمر عبر هذا الممر.

هجوم من ثالثة حماور
وحســب المصــادر فــإن الهجــوم لقــوات الجيش 
والمقاومــة الجنوبيــة ســينطلق من ثالثــة محاور؛ 

أقصرها حــدود منطقة الصبيحة في لحج )جنوبا( مع 
مديرية الوازعية وصوال إلى البرح غرب تعز.

أما المحور الثاني لخطة الهجوم "كهبوب" الواقعة 
على بعد كيلومترات مــن مضيق باب المندب، وهي 
نقطــة المنتصــف بينمــا المحــور الثالــث للعملية 

سيشمل خط الساحل المطل على باب المندب.
وأوضحت المصادر أن جبهة "كهبوب" القريبة من 
بــاب المندب، التي يســيطر الحوثيــون على مواقع 
مهمــة فيها، ســتكون خــط الهجــوم األول لقوات 
الشــرعية، وهمزة الوصل بيــن جبهتي الوازعية من 

جهة الشرق، وخط الساحل من جهة الغرب.

الموقع الجغرافي لـ"كهبوب"
تقــع منطقة "كهبوب" على بعد )28( كيلومترا عن 
مضيق باب المندب، وتتبــع إداريا مديرية المضاربة 
في محافظة لحج، وهي خليط من السهول والهضاب 

وبمساحة تقدر بـ )20( كيلومترا مربعا.
ويقــع ضمن نطاقهــا الجغرافي جبل اســتراتيجي 

يحمل نفس اســم المنطقة، يطــل على باب المندب، 
وعلى المعسكرات التي تتمركز قوات التحالف العربي 
بمنطقة الســقيا بين باب المنــدب ورأس العارة في 

عدن.

طبيعة االإ�سناد للتحالف

و تؤكد المصادر أن التحالف العربي سيكون حاضرا 
في المعركة المرتقبــة ضد الحوثيين وكتائب صالح، 
مــن خالل قــوات خاصــة ستســاند وحــدات الجيش 
والمقاومــة على األرض إلى جانب الغطاء الجوي الذي 

سيوفره سالح الجو التابع للتحالف.
وبينــت المصــادر اليمنية وثيقة االطــالع، أن قوة 
مشــتركة إماراتية وسعودية تتألف من 200 إلى 300 
جندي وضابط وبآليات عسكرية، بينها مدافع ودبابات 
وعربات مصفحة، ستشترك مع الجيش والمقاومة  في 
المعركة المقرر اندالعها في جبهة باب المندب غرب 

عدن. منوها إلى أن هــذه اآلليات والمعدات لم تصل 
بعد لمسرح العمليات في كهبوب.

ولفتــت إلى أن دولــة اإلمارات ستشــارك ألول مرة، 
بمقاتالت "رافال" الفرنســية فــي جبهة باب المندب، 
عالوة علــى ذلك، من المقــرر أن يعزز الســعوديون 

الجبهات بكاسحات ألغام.

خارطة �سيطرة احلوثيني
 

وأفــادت المصــادر المطلعــة بأن مســلحي جماعة 
الحوثــي وقــوات صالــح، يســيطرون علــى مواقــع 
إســتراتيجية أهمها جبل "خمســة قرون" المطل على 
مســاحة صحراوية وســاحلية تقدر بـــ )70(كم مربعا 

تقريبا.
ووفقا للمصادر، فإن كهبوب المقر المتوقع النطالق 
العملية العســكرية المرتقبة في جبهة باب المندب، 
كان مســرحا لعمليــات الكــر والفر بيــن الحوثيين 
وقوات المقاومة الجنوبية )بعض تشكيالتها يقودها 
سلفيون( خالل األشهر الماضية، كان آخر الجوالت في 

تشرين األول/ أكتوبر الماضي.
وقالت إن المقاومة الشــعبية اســتطاعت في إحدى 
الجوالت اســتعادة الســيطرة على تالل كان يســيطر 
عليها المتمــردون الحوثيون، وتمكنت من قطع خط 
اإلمداد التابع لهم والواصل من منطقة "الحنيشــية" 
جنــوب غــرب بلــدة الوازعية، وشــرق ذبــاب في باب 

المندب وشمال كهبوب.
وفــي تشــرين األول/ أكتوبــر المنصــرم، خســرت 
المقاومة مواقعها وانســحبت من أهــم التباب التي 
كانــت تخنــق الحوثيين مــن جهة شــمال كهبوب. 

حسبما ذكرته المصادر.

تعزيزات احلوثيني و�سالح
وفي المقابــل، تقول المصــادر اليمنيــة ذاتها إن 
جماعة الحوثــي وكتائب صالح، عززوا جبهات الوازعية 
وباب المندب، عبر تحريك عدد من قطعاتها العسكرية 
من المحور الشرقي لتعز باتجاه تلك الجبهتين المقرر 
أن تشملها عملية عسكرية للجيش اليمني بدعم من 

التحالف.
وتكتسب أهمية هذه المعركة من كونها تؤمن خط 
المالحــة الدولي الذي يمر من  مضيــق باب المندب، 
وإســكات الهجمــات الصاروخيــة التــي تعرضت لها 
ســفينة حربية أمريكية من مناطق خاضعة لسيطرة 
الحوثييــن، وقبلها الهجوم الذي تعرضت له ســفينة 
تابعة لإلمــارات، تبناه الحوثيون ما أدى إلى تدميرها 

بشكل جزئي.

تقرير
م�صدر ع�صكري لـ عدن تامي: و�صول قوات كبرية مدربة امارتيا اىل العند

هيثم قا�سم يقود عملية ع�سكرية �سخمة لتاأمني ال�سريط ال�ساحلي
توا�سل قوات اجلي�س يف املنطقة الع�سكرية 
الرابعة، اال�ســتعدادات ل�ســن عملية ع�سكرية 
قــوات  مــن  وجــوي  بــري  باإ�ســناد  مرتقبــة 
التحالف العربي الذي تقوده ال�ســعودية، �سد 
املتمردين احلوثيني والقوات املوالية للمخلوع 
علــي عبــداهلل �سالــح، يف جبهــة بــاب املنــدب 
بلحــج، و�ســوال اإىل مناطــق ال�ســاحل الغربــي 
يف حمافظــة تعز، وتامني ال�ســريط ال�ســاحلي 

بالكامل.

تقرير) عدن تايم( خاص
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تعــاين حمافظــة اأبــني كثــريًا جــّراء مــا 
طالهــا من ممار�ســات االأيــادي العابثة حتت 
فزاعــة تنظيــم القاعــدة، وانعك�ســت اآثــار 
اجلوانــب  خمتلــف  علــى  املمار�ســات  تلــك 
والقطاعات لت�ساعف معاناة خمتلف �سرائح 
وفئــات املجتمع الذين ما زالــوا يكتوون بنار 

القاعدة منذ عام 2011م.

تقرير / الخضر عبداهلل
 

ومنــذ منتصف شــهر أغســطس الفائــت، تمكنت 
حملة عسكرية بدعم من قوات التحالف العربي، من 
االنتشــار في كافة المناطق والمــدن الواقعة تحت 
ســيطرتهم بعد طرد العناصر والجماعات المسلحة 
التابعــة للقاعدة التي شــملت أهم وأكبر مدن أبين 

وهي زنجبار وجعار.
غمو�س يكتنف الهجمات 

وشهدت أبين عدد من االعتداءات والهجمات على 
النقاط االمنية، آخرها مســاء يوم الســبت الماضي، 
حيــث ُقتل جنديين وُأصيب أربعة آخرون، إثر انفجار 
عبوة ناســفة زرعها مسلحون إرهابيون أسفل طقم 

أمني أثناء توقفه أمام مبنى األمن العام في لودر.
وســبقها في أواخر شــهر أكتوبر الماضــي، عثور 
مواطنين على جثة ضابط في جهاز األمن السياسي 
)االستخبارات( عبداهلل ناصر مانح، أمام مركز مديرية 
الوضيع، وذلك عقب أســبوع مــن اختطافه من أمام 
منزله، فــي جريمة حملت بصمــات تنظيم القاعدة، 
حيث كان الرجل من أشــد المناوئين للتنظيم أثناء 

السيطرة على مدن محافظة أبين.
حتركات امنية 

وتعرّض موكب يقل قائدا عسكريا اإلثنين لتفجير 
عبوة ناسفة أثناء مروره بالطريق الواصلة بين قرية 

النجدة ولودر بالمحافظة ذاتها.
وتعليقــا على تجــدّد هجمــات تنظيــم القاعدة 
المتكررة في محافظة أبين بجنوب اليمن، قال قائد 
قوات الحــزام األمني في المحافظــة، العقيد الركن 
محمد العميســي إن “الحرب علــى اإلرهاب في أبين 

ستتواصل حتى القضاء على شأفته بشكل نهائي”.
وقال العميسي إن قوات األمن انتشرت في مناطق 
لــودر والعين وعكــد والمحفد وشــرعت في تعقب 

العناصر اإلرهابية، عقب االنفجارين المذكورين.

ملف الق�ساء 
وبالعــودة إلى ملــف القضــاء، مر ما يقــارب عام 
ونصــف العــام منذ أوصــدت المحاكــم أبوابها في 
مختلــف مديريــات محافظة أبين ، ولــم يتم فتحها 
حتى اللحظة بينما امتــألت األدراج بملفات القضايا 
العالقــة التي لم تحســم بعد، ما يترتــب على ذلك 
تضييع وإهدار للحقوق، بــل ولجوء المتقاضين إلى 
وسائل أخرى لحسم نزاعاتهم كالتحكيم القبلي وفق 
العادات واألعــراف القبلية التــي ازدهرت في اآلونة 

األخيرة في ظل غياب سلطة الدولة والقانون.
ا�ستمرار اإغالق املحاكم 

ممــا الشــك فيــه أن اســتمرار إغــالق المحاكــم 
والنيابــات ومراكــز األمــن يترجم ببســاطة غياب 
القانون والعدل بين المواطنين، فســيادة القانون 
علــى القــوي والضعيف وعلــى الغنــي والفقير هو 
معيار قوة الدولة لحفظ حقوق ومصالح المواطنين 
وحرياتهم األساســية، حيــث أن الواقــع الحالي في 
أبيــن أدى إلى ظهــور مشــاكل عــدة تتمظهر في 
تداعي المجتمــع ولجوء أصحاب الحقــوق المهدورة 
إلى الصمت والعزلة الداخلية واالنفصال عن العالم 

المحيط بمن حولهم.
مطالبات ولكن 

يقول الشيخ ناصر المنصري األمين العام للمجلس 
المحلي بخنفر: إن مســألة اســتمرار إغالق المحاكم 
يعلــل باختــالل اإلجــراءات القانونية التــي يتطلب 
وجودها الستمرار المحاكم في أداء مهامها مع عدم 

توفــر األمن ال يمكن للمحاكم أن تمارس نشــاطها 
وخاصــة تلك التــي تنظر للقضايــا ذات االختصاص 

الجزائي.
ويضيف: فمثاًل إجراءات فــي هذه القضايا بعد أن 
يتم ضبط الجناة من قبل رجال األمن يتم إخضاعهم 
للتحقيق من قبل البحث الجنائي ثم إحالتهم للنيابة 
العامة، ومن ثم إلى قاضي المحكمة االبتدائية، فال 
يمكن أن يتم ضبط شــخص مــن المواطنين اآلن 
وإحالته إلى المحكمــة دون المرور باإلجراءات بداية 

بالشرطة ثم البحث الجنائي، ثم النيابة وغيرها.
دون �سلطات تنفيذية 

وقــال: وجــود األمــن ســيؤمن رجــال الضبــط 
وأعضاء النيابة والقضاء والمحاميين في ممارســة 
مهامهم، فال يمكن أن تعقد جلسة قضائية بدون 
وجــود طاقم القضاء فيه، أما في ما يخص القضايا 
المدنيــة والتجارية قد تعقد جلســات دون الحاجة 
للنيابــة في بعــض القضايــا، ولكن مــع ضرورة 
توفيــر األمن للقاضــي وأقالم التوثيــق وغيرهم 
من المختصين ودون ذلــك فإننا كالذي يطالبهم 
بتعرض حياتهم للخطر وكون هذه الشــريحة هي 

أكثر حاالت االغتيال في الفترة السابقة.
 وأختتم حديثه بالقول: ما يجب أن نركز عليه اآلن 
هو إعادة تطبيــع الحياة بإيجاد األمن ثم المكاتب 
التنفيذية والمرافق الخدماتية وضبط أمن المدن 
حتــى يتســنى ضبط المتســببين فــي االختالالت 
األمنية وإحالتهم إلى الشرطة ثم السجن المركزي 
بعــدن على ذمة التحقيق مــن قبل النيابة ثم إلى 

القضاء وهو الذي يفصل في األمر.
 

أبين في غياهب الجب
الدكتور وهيب ســعد قــال: الوضع في أبين على 
حاله وال توجد مراكز للشرط وال محاكم وال مجالس 
محليــة نفــس الوضع الــذي كان عليــه الحال في 
2012م، ويضيــف : الناس تطالــب بتطبيع الحياة 
المدنية وعودة األعمال، ولكن بعض رجال السلطة 
منشــغلين مع منظمــات اإلغاثة بهــدف المنفعة 
الشــخصية، في ظل تردي األوضاع بزنجبار وجعار، 
كمــا أن بعض أعضــاء المجالس المحليــة يديروا 
تنســيقاتهم مع منظمات اإلغاثــة وال احد يكترث 

بحياة الناس وعودة الحياة الطبيعية لمدن أبين.
وأختتم حديثه قائاًل: مــع دخول الجيش وتعيين 
عبــداهلل الفضلي، بمهــام مدير أمــن أبين كانت 
توقعــات النــاس تــرى أن كل شــيء علــى أهبــة 
االســتعداد لبــدء العمل فــي الشــرط، ولكن هذا 
لم يحــدث حتى الســاعة هناك عشــوائية واضحة 
حتى في عمــل الحزام األمني بســبب عدم وضوح 
مهامه وهناك اعتقاالت بتهم ملفقة وهي االنتماء 
للجماعات المســلحة ولكن كما يبدو أن االعتقاالت 

باطلة ونستنكرها بشدة، حد تعبيره.
وفــي أغســطس الماضــي أحكمت وحــدات من 
الجيش اليمني ســيطرتها على كل مدن محافظة 
أبيــن بعد طرد عناصر القاعــدة منها، إال أن عودة 
الهجمات في المحافظة استدعى تكثيف اإلجراءات 
األمنية، فيما أّكد مصدر عسكري وجود استعدادات 
إلطــالق حملــة ثانيــة واســعة النطــاق لتطهير 
المحافظة من فلول القاعدة بعد استكمال تجميع 
المعلومــات االســتخباراتية عــن مواضــع الخاليا 

النائمة للتنظيم.

متابعة
 هجمات ت�ضتهدف النقاط الأمنية وا�ضتمرار غياب الدولة والق�ضاء

لغز عودة القاعدة اإىل اأبني
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اإقبال كبري على م�ساق اللغة االجنليزية التجارية املعتمد عامليا وفتح فروع للكفاءة يف املحافظات

 عميد كلية اللغات جامعة عدن الربف�سور/ جمال اجلعدين لـ عدن تامي:

��ستطالع

كليــة  عميــد  قــال 
عــدن  جامعــة  اللغــات 
البرفسور/ جمال الجعدني 
قمنــا بــدور الدولــة في 
انشــاء بنية تحتيــة ، من 
كهرباء  وشــبكة  قاعــات 
بمنحنا  ونطالب  ومجاري، 
مــن  إضافيــة  مســاحة 
معســكر بدر أسوة بصالة 
الرياضيــة  خورمكســر 
المجاورة لنا، كوننا نواجه 
مشكلة عدم توفر مساحة، 
واذا ما أعطيت لنا مساحة 
أضافيــة أعد خالل عامين 
ضخمة  مشــاريع  بانجــاز 

فيها.
وأضــاف الجعدني لـ عدن تايــم: أعدنا 
تأهيل الكلية بعد الحرب وتغطية موازنتها 
التشــغيلية مــن مواردنا الشــحيحة، حيث 
كانت كلية اللغات اول مؤسسة حكومية في 
عدن تباشــر العمل مطلع أغسطس 2015، 
والحقا اســتكمال أعمال التاهيل خالل فترة 
وجيــزة لــم تتجــاوز الشــهرين ، وكل ذلك 
يُنَفــذ بتمويل ذاتــي من إيــرادات الكلية 

المتواضعة.
وشدد الجعدني على ان الكلية اعتمدت 
على سياســة االعتمــاد الذاتي فــي تطوير 
بنيتها التحتيــة وتجهيزها بأحدث التقنيات 
المستخدمة في العصر الحديث، كما اهتمت 
كثيرًا بتطوير مهارات وقدرات أعضاء الهيئة 
التدريسية فيها، وذلك من خالل عقد حلقات 
نقــاش وورش عمل وإعداد مجــالت علمية 
ورقيــة محكمــة لتلبية متطلبــات االعتماد 

وضمــان  األكاديمــي 
واالهتمــام  الجــودة، 
فــي  العلمــي  بالبحــث 
وإصــدار  بحــوث  نشــر 
ورقيًّــا  توثيقيــة  كتــب 
ولكليــة  والكترونيًّــا، 
في  فاعل  حضــور  اللغات 
جامعة  واحتفاءات  محافل 
عدن، وإسهامات ملموسة 
في الخدمــات االجتماعية 

واإلنسانية.
الكلية  تطــور  وعــن 
الجعدني  العميــد  لفــت 
إلى انه فــي عام 2009م,  
طور برنامج  دبلوم اللغة 
اإلنجليزيــة التجاريــة إلى 
البكالوريــوس، وتبــع ذلك تعديــل الالئحة 
التنظيمية ليكون المعهد موازيًا ألية كلية 
من كليات الجامعة، ثم قدمت دراســة لفتح 
برنامج شــهادة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
كمتطلــب لجميــع الملتحقيــن ببرنامجــي 
الماجســتير والدكتوراه في مختلف أقســام 
كليات الجامعة، ووافق مجلس الجامعة على 
ذلك البرنامــج، وصدر قرار رئيــس الجامعة 
رقم )711( لعام 2009م بشــأن فتح برنامج 
شهادة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بجامعة 
عــدن واســتمر التحــرك العلمي فــي هذه 
المنشــأة األكاديمية المهمــة بفتح برنامج 
بكالوريــوس ترجمــة بعد تقديم الدراســة 
وموافقة مجلس الجامعة، وصدر قرار رئيس 
الجامعة رقم ) 823( لعام 2012م، وتلت ذلك 
الموافقة علــى فتح برنامج شــهادة التوفل 

بعد عمل اإلجراءات األكاديمية جميعها .

وتقــع كليــة اللغات فــي مديرية خورمكســر 
محافظــة عــدن، حيــث عملــت الكلية علــى بناء 
قاعات دراســية جديــدة، وإدخال أحــدث التقنيات 
المستخدمة في التدريس عالميا، ومنها الشاشات 
الذكيــة، وتقنية الســيدي روم، ناهيك عن توفير 
خدمة الكهرباء على مدار الســاعة عبر مولد خاص 
بالكلية، وتشــجير الحديقة واالهتمــام بالمظهر 

المتميز.
كمــا تقدم الكلية خدمــات مختلفة عن طريق 
فريــق مــن المعلميــن المؤهليــن ذوي الخبرة، 
وباســتخدام أحــدث أســاليب التعليــم وتقنياته، 
ناهيــك عن إصــدار مجلــة دورية نصف ســنوية 
محكمة باللغة االنجليزية، وحائزة على رقم اعتماد 

دولي من فرنسا للنسخة االلكترونية والورقية.
تخ�ص�ص عاملي

وافتتحــت الكلية مؤخرا، مســاق البكالريوس 
لغــة انجليزيــة تجارية، الــذي تعتمــده جامعات 
ماليزيا والهند واليابــان وغيرها.. كونه تخصص 
مرغوب عالميا ، وعليه إقبال كبير، حيث وصل عدد 
الطالب الملتحقيــن فيه الى 1560 طالب وطالبة، 
وهو مــا دفع الكليــة إلــى اعتماد معاييــر قبول 
صارمة حيث سيتم رفع نسبة القبول بدء من العام 

القادم إلى 90 بالمائة.
وتهــدف الكلية الى إعداد الكوادر المتخصصة 
في اللغــات والترجمة، باإلضافة إلى تدريس اللغة 
اإلنجليزية لطلبة جامعــة عدن، كمتطلب جامعي، 
وربــط تخصصات الكلية باحتياجات ســوق العمل 
ومتطلبــات التنمية، حيــث تعتمد فــي كليًا على 
اللغــة اإلنجليزية, التي هي إحدى مخرجات  كليات 

اللغات.

ا�صادات كبرية
وكان محافظ محافظــة الضالع فضل الجعدي 
خــالل زيــارة قام بهــا الــى الكلية أشــاد بجهود 
طاقم الكلية ممثلة بعميدها البرفســور د. جمال 
الجعدني لما قاموا به في إعادة األعمار بعد الحرب 
المدمرة وشــكر عمــادة كلية اللغــات الذي فتحت 
برنامج كفاءة لغة إنجليزية في مختلف المحافظات 
الريفيــة ومــن بينهــا محافظــة الضالع وســاعد 
هــذا البرنامج خريجي الثانويــة العامة لتأهيلهم 

لاللتحاق بالجامعة .
وأعتبــر المحافــظ الجعــدي: ا كليــة اللغات 
اصبحــت مؤسســة أكاديميــة المتطــورة ونحــن 
تربويين ونتشــرف أن نلتقــي بالنخب األكاديمية 
حيث أننــا مكملين لبعضنا البعــض متمنيًا لهم 

التوفيق في دراستهم ومستقبل مشرق.

ر�ؤية م�صتقبلية
وتسعى عمادة الكلية الفتتاح مشروع متكامل 
لفتح برامج الدراســات العليا )ماجستير ودكتوراه( 
فــي مجــاالت اللغــة اإلنجليزيــة العامــة , اللغة 
االنجليزيــة التجاريــة والترجمة، تم تســليمه الى 
رئاسة جامعة عدن، باالضافة الى تنفيذها البرامج 
التخصصية للغــة اإلنجليزية)دبلوم- بكالوريوس 
– دراســات عليا( في مجــاالت اإلنجليزية التجارية 
والترجمــة وغيرها مــن المجاالت التــي يحتاجها 
سوق العمل والمؤسســات واألفراد، وتنفيذ برامج 
شــهادة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ألعضاء هيئة 
التدريس المســاعدة في الجامعة’ وللعاملين في 
المؤسسات األخرى, وللراغبين في الحصول عليها 

من أفراد المجتمع.

ت�ســهد كليــات اللغــات بجامعة عدن، 
خمتلــف  علــى  م�ســبوق  غــري  اإقبــاال 
التخ�س�سات الدرا�ســية، حيث بلغ عدد 
امللتحقــني بالدرا�ســة ما يقــارب 2650 
طالب وطالبة، يف م�ســاق البكالوريو�س 
ودورات  اجنليزيــة(  لغــة  بزن�ــس   (
اللغــة  يف  الكفــاءة  علــى  احل�ســول 
االجنليزيــة، وهــو مــا دفــع الكلية اإىل  
فتــح برنامــج احل�سول علــى الكفاءة يف 
عــدد من املــدن املجاورة منهــا: ال�سالع، 
�سرب، يافع، طــور الباحة، ردفان، لودر، 

�سقرة، وزجنبار.

كلية اللغات بعدن.. ر�ؤية حديثة للتعليم اجلامعي

قمنا بدور �لدولة يف �إن�شاء بنية حتتية 
ونطالب مبنحنا م�شاحة �إ�شافية

إعداد/ قسم التحقيقات
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متابعة
�سكانها يقطنون االكواخ ويعتمدون على البحر وال يجدون العالج

1_األطماع اإلقليمية في المنطقة ) 
إيران ـ إسرائيل (.

2_ قضية القرصنة البحرية.
3_ قضايا انحســار إنتاج المياه في 

العالم العربي. 
4_ قضايا الطاقة بكل أنواعها.

5_ قضية الديون الخارجية.
الدينــي  التشــدد  قضايــا   _6

والجماعات اإلرهابية.
وتُعــد اليمن جزء ال يتجزء من أمن 
الخليج العربي وهو البوابة الجنوبية 
الغربيــة للخليج العربيــة وهو أرض 

العروبة.
وقــد ســعى اليمــن عبــر مراحــل 
تاريخيــة طويلة إلــى االنضمام إلى 
مجلس التعــاون الخليجــي، وهو ما 
تم االتفــاق عليه في القمــة الثانية 
والعشرين التي انعقدت في سلطنة 
عمــان وأقرت قبول اليمــن إلى عدد 
التعــاون  مجلــس  مؤسســات  مــن 

الخليجي.
 ونتيجة لتمــرد الحوثي في صعدة 
ابتــداًء مــن 2004م تزايــد التواجد 
اإليرانــي فــي المنطقة وبــدأ يهدد 
أمن البحر األحمر وخليج عدن والبحر 
العربــي من خــالل انتشــار تهريب 
الســالح في هذه المنطقة، إلى جانب 
تهريــب المخــدرات والبشــر وهو ما 
يُعد تحدي خطير على األمن القومي 

اليمني والخليجي.
وفي هــذا الخصوص البــد لنا من 
توضيــح أهمية البحر األحمر ومضيق 

باب المندب:
أن البحــر األحمــر هو بحــر متفرع 
من المحيط الهندي يقع بين آســيا 
وأفريقيــا ويتصل مــن الجنوب عن 
المنــدب وخليــج عدن،  بــاب  طريق 

تبلــغ مســاحة البحر األحمــر حوالي 
4380000 كيلــو متــر مربــع ويبلغ 
طولــه 2250 كيلو متر، وعرضه 355 

كيلو متر مربع.
والحقيقة أن باب المندب يُعد من 
أهم الممرات البحرية في العالم، حيث 
يمر فيهــا ما يزيد عــن 3400,000 
برميل نفط يوميًا وهو يُعد شريان 
ويخضع  العالمي  لالقتصاد  رئيســي 
باب المندب كغيرهــا من المضايق 
الدوليــة لالتفاقيات الدولية بشــأن 
القانــون الدولي للبحار والتي وقعت 
من أغلبية دول العالم لعام 1982م 

وتسمى اتفاقية جامايكا.
وقــد وقعت عليهــا اليمن في 21/ 
يوليــو / 1987م )جمهوريــة اليمن 
الديمقراطية الشــعبية( حيث قضت 
هذه االتفاقية على خضوع المرور في 
المضايق لحق المرور العابر، بمعنى 
أن المضايق تخضــع لحرية المالحة 
الدولية، وال يحــق ألي دولة تعريض 

المالحــة الدولية للخطر بأي وســيلة 
من الوســائل، وتعتبر مــن الجرائم 
الدوليــة التهديــد ألمــن وســالمة 
المالحة الدولية مثله مثل القرصنة.   
التدخــل اإليرانــي فــي المنطقــة 

والبحر األحمر:
شــهدت المنطقة العربية بشــكل 
كبير اســتغالل الطائفيــة واالختالف 
االختــالف  هــذا  وجســد  المذهبــي 
واالســتغالل فــي التمــرد واالنقالب 
الحوثي العفاشــي على الشرعية في 

اليمن.
وهو مــا جعل اليمن فــي مواجهة 
إيــران بالفعــل لذلــك قــام اليمن 
بتقديــم عــدد كبيــر من الشــكاوى 
إلى مجلس األمــن الدولي والجمعية 
العامة لألمم المتحــدة حول التدخل 
اإليرانــي في اليمن، وحــول عمليات 
تهريب الســالح التي وثقهــا اليمن 
عبــر كل األدلة المادية حيث اشــارة 
فخامة رئيس الجمهورية في اجتماع 

الجمعية العامة لألمــم المتحدة في 
سبتمبر 2016م الى ان ايران تتدخل 
وبشكل مباشرة في اليمن من خالل 
تهريب الســالح وتدريب الميلشيات 
وبالتالي هي أي ايران تعرقل عملية 
الســالم في اليمن وتعرقــل عملية 
اســتعادة الشــرعية وبالتالــي تهدد 
االمن والسلم الدوليين وتهدد حركة 
المالحــة الدولية وهو ما يعد جريمة 

دولية يجب على لألمم معاقبته.
ومع تزايد النفــوذ اإليراني وتزايد 
تدخلــه فــي المنطقة تزايــد ظهور 
حركات متشددة مثل القاعدة وداعش 
في المنطقة بشــكل عام وفي اليمن 

بشكل خاص.
التدخــل اإليرانــي يهــدف في  إن 
األســاس إلى مد نفوذه فــي إفريقيا 
عبر اليمــن وأيضــًا الســيطرة على 
شــريان إمداد النفط عبر مضيق باب 
المنــدب وبالتالــي فرض سياســات 
فــي  موضوعيــة  غيــر  وتســويات 

المنطقة العربية.
وتُعد التهديدات اإليرانية من أكثر 
التهديدات واقعيــة واحتمالية ألمن 
اليمــن، وفــي هذا الخصوص يشــار 
إلــى أن التهديد الذي يشــكله فيلق 
الحرس الثــوري وخاصة وحدة النخبة 
البحرية المعروفة باسم قوة القدس 
على المالحــة البحرية في خليج عدن 

ومضيق باب المندب والبحر األحمر.
وباإلضافــة إلــى ذلــك التهديدات 
خــالل  مــن  بالوكالــة  اإليرانيــة 
استخدام فاعلين محليين، واستغالل 
وبالتالــي  الطائفيــة،  االنقســامات 
اليمنــي  القومــي  األمــن  تهديــد 

والخليجي.
ومن خــالل ما تقدم يتضــح لنا أن 
ازديــاد التدخــل اإليراني فــي البحر 
األحمر وخليج عــدن جلب تدخل دول 
أخرى مثل إسرائيل وأمريكا والصين 
وروســيا وفرنســا وأكثر مــن قوات 

عشرين دولة متواجدة بالفعل.
القــوات  مــن  الحجــم  هــذا  إن 
المصالح  واختــالف  وتعــدد  البحرية 
السياسية ســيؤدي بما ال يدع مجال 
للشــك للتأثيــر على حريــة المالحة 
الدولية،)هجــوم االنقالبييــن علــى 
الســفن المدنيــة والتجاريــة وأيضا 
العســكرية في الفترة من االول من 
اكتوبــر2016م( وأيضًا ســيؤدي إلى 
عــدم تمكن الدول الســاحلية ومنها 
اليمن إلى االنتفاع بحقه في الموارد 
االقتصادية في ســواحلها مما يؤدي 
إلــى إضعــاف القــدرات االقتصادية 
اليمنية التي هي ضعيفة في األصل. 

 
أستاذ مشارك القانون الدولي العام- 
جامعة عدن

الأطماع الإيرانية يف خليج عدن والبحر الأحمر
د ـ محمد جميل ناجي

حديثــا  العربيــة  الــدول  تواجــه 
حتديات خارجية وداخلية كبرية توؤثر 
على االأمن القومي العربي، وقد ازدادت 
هذه التحديات مع ظهور دولة اإ�ســرائيل 
عــام 1948م وقيــام النظــام الطائفــي 

االإيرانية عام 1979م.
التدخــل  مو�ســوع  يف  اخلو�ــس  وقبــل 
االإيــراين يف املنطقــة ب�ســكل عــام ويف 
خليــج عــدن والبحــر االأحمــر والبحــر 
العربي ب�ســكل خا�س، البد لنا اأن نعرف 
ما هو االأمن القومي العربي، حيث ميكن 
لنا اأن نعــرف االأمن القومي العربي باأنه 
االأمــة علــى حمايــة قيمهــا  قــدرة   ((
الداخلية من التهديدات اخلارجية ((.
ويف هــذا االإطــار ميكــن حتديــد اأهــم 
تواجــه  التــي  اخلارجيــة  التهديــدات 

االأمة العربية والتي تتمثل يف:
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كتابات

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

مع العلم بأن تلك األعداد الكبيرة تستفيد 
شــهريًا من الدعم المالي االماراتي المباشر 
والبالغ ماليين من الرياالت الســعودية مع 
توفير الســالح و الغذاء و السيارات و الوقود 
و غيرها و قد إستفادت بطريقة مباشرة ُأسر 
تلك القــوات البالغ عددها بأكثر من مائتين 
الف نســمة في ظل ظروف تأخر دفع الرواتب 
لشهور عديدة و ندرة االعمال و قلة السيولة 

النقدية .
لم أشــاهد االســتعمار البريطاني مباشرة 
كوني مــن مواليــد 1971م أي بعــد خروج 
بريطانيا بعدة سنوات ولكن األثر يدل على 
المســير فأثر بريطانيا واضــح المعالم حتى 
يومنــا هــذا ، و خصوصًا في عــدن من بنية 
تحتيــة و جهاز إداري و منشــاءات إقتصادية 
عمالقــة شــيدت في تلــك الحقبــة الزمنية 
االســتعمارية مثــل مصفاة عــدن و الميناء 
وغيره ، تأســفت كثيرًا على خــروج بريطانيا 
و مــا صنعه أبائنا من شــر و نكران للجميل 
وعــض يد من أحســن إليهم و مــد لهم يد 
العــون و المســاعدة و جعل مــن عدن تلك 
القرية الصغيرة للصيادين مدينة حديثة بل 
درة عصرها أنداك وتحســدها كثير من مدن 
الشرق األوســط ، كنت ُأحدث نفسي دائمًا و 
أقول أن أولئك القوم ليسوا بثوار حقيقيين 
بل هم أعداء الشــعب إذ لم يكونوا يفكرون 
إال فــي مصالحهــم الشــخصية الضيقــة و 
يفتقــرون للرؤيــة المســتقبلية العلمية و 
العمليــة لبنــاء الدولــة الحديثــة و رفاهية 

المواطن .
البعــض يقول لمــاذا تكتــب دائمــًا عن 
االمــارات و منجزاتهــا و أقول بصــدق لي و 
لكم و لتأريخ يجــب أن ال نكرر الخطأ مرتين 
في نفس المــكان مع إختالف الزمان ، بكينا 
و مازلنــا نبكــي حتى يومنا هــذا على خروج 
بريطانيا بعدما رأينا الويل و الجوع و القتل 
و التخلــف و الحــروب على يد أبنــاء جلدتنا 
مــن الثوار أنداك و بعض مــن ثوارنا اليوم 
يسيرون على نفس خطى و نهج ثوارنا اآلباء 
الســابقين بل أهم أشد خطرًا و شرًا و أنانية 

مــن ســابقيهم ، أرجوكم بأن ال نكــرر مرًة 
أخرى تلك األخطــاء القاتلة مع دولة االمارات 
العربيــة المتحدة الشــقيقة ، كلنا كنا نحلم 
بالذهاب لإلمارات من أجــل العمل في تلك 
الدولة العربية المتقدمة و المتحضرة و التي 
يحكمها النظام و القانون ، كلنا نشيد بتقدم 
اإلماراتييــن و بنهضة االمــارات إقتصاديًا و 
عمرانيًا و تكنولوجيًا و بمستواهم المعيشي 
الراقــي ، كل تلــك المنجزات كانت بســبب 
القيــادة الوطنية اإلماراتيــة الحكيمة التي 
قادت مســيرة النهضــة و التقــدم و البناء ، 
كلنا نتمنى نحن معشر اليمنيين الجنوبيين 
الوصــول لي %20 مما وصلــت إليه االمارات 
و لــوا بعد عشــرين عام ، المهــم أن نبدأ و 
تســاعدنا االمارات بذلك ، و بعضنا قد قرأ أو 
سمع سابقًا بأن االمارات كانت قبل أن تتحد 
كانــت تســمى باإلمــارات المتصارعة لكثرة 
المشاكل التي كانت بينها ثم تحولت بفضل 
اهلل ثم بحكمة حكامها باإلمارات المتصالحة 
و بعدها باإلمارات العربية المتحدة ، باإلرادة 
المعجزات ومهما  الوطنية الصادقة تصنــع 
كانت التحديات و رحلة األلف ميل دائمًا تبدأ 

بخطوة . 
االمارات أتــت إلينا ولم نذهــب إليها كما 
كنــا نتمنــى ســابقًا و خصوصًا فــي عدن و 
الجنــوب اليمنــي ، تصوروا أن هــذه حقيقة 
وليست حُلم رغم أن أشد المتفائلين ما كان 
ليتصــور تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع 
، من أجل مســتقبل أفضل بإذن اهلل ألبنائنا 
و أجيالنا القادمة الذين سيعيشــون أفضل 
حال منا بإذن اهلل يجب أن نكون عند حســن 
ظــن أشــقائنا اإلماراتييــن و الســعوديين 
و الخليجييــن ، مــن أجل النهــوض بوطن 
مزقته الحروب و تخطفته أيادي الفاســدين 
ُأناشــدكم بــاهلل بــأن ال نكــرر خطأنــا مــع 
بريطانيــا و إخراجهــا من عــدن أرجوا أن ال 

نكرره مع االمارات العربية المتحدة اليوم . 
الشــريفة  الوطنيــة  األقــالم  إلصحــاب 
والضمائر الحية أتقوا اهلل في شــعبكم فقد 
أتتــه الدنيا ولــم يذهب إليها هــذه المرة ، 

فال تكونوا سببًا رئيســيًا في تعاسة و شقاء 
قومكم مرًة أخرى ، و يكفي تجريح و تشكيك 
فــي االمارات تصوروا لــو أن االمارات حزمت 
حقائبهــا و رحلت عن عــدن و الجنوب اليوم 
كيف ســيكون الوضع و حجم الكارثة علينا ، 
فكــروا ولو لمرة واحدة في مصالح شــعبكم 
ال فــي أنفســكم و مصالحكــم الشــخصية 
الضيقــة فقط ، لو كانت دولــة أخرى فقيرة 
أو متســلطة أتــت إلينا لقلنــا أن لها أطماع 
و مــآرب أخرى فــي بالدنا ، صحيــح أن ميناء 
عدن ميناء إســتراتيجي هام بســبب موقعه 
ولكــن الموقــع ليس كل شــيء فقــد تغير 
العالــم وهذا ما تشــاهدونه اليــوم فبعدم 
وجود أمن و إســتقرار وقضاء عادل لن تأتي 
السفن ولن نرى االســتثمارات أبدًا ، لم يعد 
ينظر اليوم إلى الميناء كموقع فقط فتطور 
صناعة الســفن إختصر المسافات وما تبحث 
عنــه شــركات المالحــة الدوليــة العمالقة 
وغيرهــا هو حجــم الخدمــات و اإلمكانيات 
التي يمتلكها و ســيقدمها ذلك الميناء من 
تســهيالت و إعفاءات و ســرعة في الشحن و 
التفريغ و غيره ، رغم أن ميناء دبي كموقع ال 
يقارن بموقع ميناء عدن ولكن نحتاج لعقود 
عديدة كي نصل لما وصل إليه االن بســبب 
أنهم يمتلكــون إرادة للنجاح و إدارة وطنية 
شــريفة تدير ذلك النجاح مــع توفر االمن و 

االستقرار .
نحن عمق دول الخليج و مخزونها البشري 
القــادم وخصوصــًا الســعودية و االمــارات 
، صحيــح أن ذلــك االهتمــام و اإلدراك أتى 
متأخرًا بعض الشــيء ولكن أتى بوقت نحن 
بأمس الحاجة إليه و أنــت تأتي متأخرًا خيرًا 
مــن أن ال تأتي أبدًا ، لــوال فضل اهلل أواًل ثم 
دول التحالــف وفــي مقدمتها الســعودية و 
االمارات لكنــا دخلنا في عصر العبودية فقد 
أتى ذلك الســيد من جبال مران ليستعبدنا 
جميعًا دون تمييز ، لالســف الشــديد مازلنا 
نعانــي من مرض قصر النظر في كل شــيء 
ولم نســتوعب بعــد حجم تلــك التضحيات 
الكبيــرة التــي قدمها أشــقائنا اإلماراتيين 

من مــال و دماء و كذلك الســعودية و دول 
التحالــف العربي االخرى في ســبيل تحريرنا 
، لم نســتوعب بعد حجم تلــك الكارثة التي 
ســقطت على رؤوســنا بســبب تلــك الحرب 
الظالمة التي شنت علينا من قبل مليشيات 

الحوثي و عفاش .
صحيــح أن كثيــر مــن الــدول تجمعهــا 
المصالــح المشــتركة و البعــض قــد يقول 
الســعودية و االمارات لها مصالح في بالدنا 
و أقــول ما الضير في ذلك وهل ذلك عيب أو 
إنتقــاص أو جريمة يعاقــب عليها القانون ، 
فالعالم أجمع تجمعه المصالح المشــتركة و 
يسير اليوم نحو إنشاء االتحادات و التكتالت 
و حتى مجلس التعاون الخليجي ُأســس من 
أجل الحفــاظ على مصالح الــدول الخليجية 
المشــتركة و ضــد التحديــات و المخاطــر 
القادمة ، و لنفترض أن لإلمارات مصالح في 
اليمن و عــدن و لنا نحن أيضًا مصالح معها 
أكبر بكثيــر مــن مصالحها معنــا ، فلنأخذ 
ميــزان و لنضع مصالح االمــارات في كفة و 
مصالــح عدن و الجنــوب بالخصوص بالكفة 
االخرى ، كفة من ســترجح ، أيهما المستفيد 
األكبر من تلك المعادلة برأيكم بالطبع نحن 
، فنحــن نحتاج لجهــد جبار و أمــوال طائلة 
لتأهيلنا و إعادتنا إلى الطريق الصحيح ، أواًل 
علميًا و ثانيًا عمليًا فمخرجات التعليم لدينا 
حتى األكاديمية ضعيفة جدًا ولن تســتطيع 
أن تواكب التطــور العلمي و العملي النوعي 
السريع ، و نحن صفر عمليا فمازلنا نستخدم 
مصانــع و أدوات تكاد تكون االن من العصر 
الحجــري ناهيك عن تهالــك البنية التحتية 

لمرافق الدولة بشكل عام .
فرصة ذهبية تأريخية أتت إلينا ولم نذهب 
إليهــا فأرجوكــم ال تفوتــوا هــذه الفرصة 
الثمينة و غلبوا مصلحة وطنكم و إبناءكم و 
أجيالكم القادمة على مصالحكم الشــخصية 
و الحزبيــة الضيقة ، عســى أن يروا أبنائنا و 
أحفادنا الخير و األمن و اإلستقرار و يعيشوا 
في وضــع أفضل بكثير مــن وضعنا الراهن 

المزري و المؤلم .

اإلمارات أتت إليكم فال ختسروها
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة هباللهــا األمحــر يف عــدن و حرضمــوت قدمــت لنــا كل أنــواع الدعــم و الماسعــدة ولــوال فضــل الله أواًل ثم 
وقوف األشــقاء اإلماريتني و الســعوديني و الكويتيني أيضًا ألختلف الوضع اإلناسين والمعييش يف عدن و اجلنوب و لدخلنا يف كارثة إناسنية 
مأاسويــة أكــر بكثــر ممــا نهشدهــا و نعانهيــا اليــوم ، تصــوروا لــو أن قــوات احلــزام األمــي البالــغ عددهــا أكــر مــن ثالثــني ألــف مقاتــل كانــوا شــباب 

عاطلني عن العمل كيف سيكون الوضع ،  ناهيك عن أعداد قوات اجليش و االمن المدعومة إماراتيًا و تعد باآلالف أيضًا ، 

تعرض الجنــوب في فتــرات متالحقة لنكبــات. قوية 
بدءا باالســتقالل االول من االستعمار البريطاني. والذي 
تلقفتــه قوى تقليديــة متنازعةالتهمــت احدها االخرى 
وتشــكلت  بعد االســتقالل بطابع ونســق قد رســمته 
وســارت على نهجه وجرت الجنوب بــكل مقدراته معها 
ووقعــت في مطبات  وجوالت من النزاع المؤلم والدامي  
واختتمته برمي الجنوب ارضا وشــعباودولة في احضان 
الحقــد والكراهية واالطماع االزلية للجــار اليمني الذي 
لــم يتوانى  او يتردد في احتضــان الجنوب تحت عباءته 
مغتنما للعــرض المغري المقدم لــه على طبق االحالم 
فبدأ للتو بتنفيذ خططــه  بالتهام الجنوب من االطراف 
والوسط وقسمه قطاعات واقطاعيات بين زبانيته ومن 
ركب معه مــن الجنوبيين في ذلك المســار حتى وصل 
الحال الى محاربة من يقف عائقا في مســيرته وســقط 
مابقــي من الجنوب في الحرب العدوانية اليمنية االولى 
١٩٩٤م ثم الحرب العدوانيــة اليمنية الثانية ٢٠١٤م 

على الجنوب ارضا وانسانا.
مابين هاتين الحربين الغاشمتين برز فصيل جنوبي 
انبرى علنــا لمواجهة العدوان فاتخذ النضال الســلمي 
مســيرة للســعي نحو تحقيــق التحرير واالســتقالل تم 

مقابلته بآلة القمع والبطش اليمنية فســقط ضحيتها 
المئات من الشهداء واالف الجرحى. 

لقد كانت هذه المســيرة الســلمية للحــراك الجنوبي 
بمثابة المشعل الوقاد الذي الهم القوى الثورية بتجربة 
النضال الســلمي كمــا كانت البذرة التــي انبتت الجناح 
العســكري للحراك الجنوبي والذي اشتعل لهيبه الحارق 
في وجه الغزاة الجدد الحوثي العفاشــي. الوجه الجديد 
للعــدوان اليمني علــى الجنوب فصار الحــراك الجنوبي 
بــكل فصائلــه ومكوناته ممزوجــا باللحمــة الجنوبية 
الباســلة المدافعة عن حياض الجنــوب الطاهرة واطلق 
مايســمى بالمقاومــة الجنوبية كقوى جامعة للجســد 
الجنوبــي المتخن بجراحاته فتحركــت البنادق الجنوبية 
تطلق جميعها رصاصات الشرف والكرامة ضد عدو واحد 
في جهة واحدة سدد اهلل رميها وفي ليال مباركة توجت 
تضحيات الشــرفاء بالنصر المبين مايؤكد بان الجســد 
الجنوبي الواحد القوي والمتماســك سد ا منيعا وجدارا 
فوالذيا يصعب اختراقه. لذلك استعصت على كل القوى 
ابان الحرب االخيرة احداث ثغرة في الجسد الجنوبي تمر 
من خاللها مشــاريع التمزيق والتشــتيت للبنية القوية 

التي انضجتها تضحيات الشهداء ومعاناة الجرحى. 

ولــم يصلح ولــن يصلح 
الجنــوب  امــر  بعدهــا 
اال  والجنوبييــن 
باســتكمال افراح النصر 
باقي  بتحريــر  المبيــن 

التراب الجنوبي والبســط الحقيقي على القرار الجنوبي 
والــرأي الجنوبي من الداخل الجنوبي بواســطة اللحمة 

بين النضال السلمي والكفاح المسلح. .. 
الحــراك الجنوبــي والمقاومــة الجنوبية جســد واحد 
بخطــى ثابتــة حتــى تحقيق النصــر الكامــل والتحرير 
الشامل. واعالن االســتقالل ان الحامي الحقيقي للثورة 
الجنوبيــة المظفرة هي اســتكمال المســيرة وااللتحام 
على الطريق واجتياز العوائق وتجاوز االوراق المتساقطة 
وعدم االنشــغال بها وسد الثغرات بين القوى الجنوبية 
المناضلــة علــى طريق التحريــر واالســتقالل. هذا هو 
الحــراك الجنوبي الجديد الذي نريده جســد واحد وقوي 
ومتماســك يتالئم مــع المرحلة الجديــدة واالنتصارات 
العظيمة بآلية جديدة وخطط جديدة منهجية وبحروف 
واضحة ومقروءة يلتف حوله شعب الجنوب بالروح والدم 

نفديك ياجنوب وطن النحميه النستحقه .

ال تؤطرنا مكونات سياســية 
بل يجمعنا انتماء مركز قوتنا 
وصالبتنا يحصنــا من إختراق 
تختــزل  ضيقــة  نزعــات  أي 
انتماءنــا العام في مســاحات 
مغلقــة ..!! نتمتــرس خلفها 
، فــي الظــالم ونظهــر على 
غرارهــا في أعــز النهار ، دون 
أن  مــن  اســتدراك  أو  إدراك 
النافذتان  والوضــوح  العلنية 
اللتان تشــرق منهما شــمس 
الحريــة وقــوة الحــق حريتنا 
نحن وحقنا نحــن ، فما أجمل 
أن يكــون ))نحــن (( الضمير 
مصدر اإلندماج الحقيقي الذي 
اليذوب فيــه ))األنا (( أو يقبل 
االنصهــار ، فمــن دون أدنى 
شك وفي غضون أربعة أشهر 
اســتطعنا  ولياليها  بايامهــا 
أن نتحــرر بقــوة الحــق الذي 
انتظمنــا من أجلــه كمقاومة 
الحراكيــة  مكوناتنــا  بــكل 
واإلجتماعيــة  السياســية 
جســام  تضحيــات  صاغتهــا 
الــدم ..دماء  تعمــدت بلغــة 
شهدائنا وجرحانا بمعية قوى 
القوة  شــكلت  والتي  التحالف 
والذي  األرض  على  المضاعفة 
تكللــت بالنصــر العظيــم .. 
النصر العظيم الذي استطعنا 
مــن خاللــه أن تنتــزع ضمير 
))نحن (( بعدما اختطفه ))األنا 

(( منذ )25( عام ! 
نعيــد  أن  نســتطيع  فهــل 
بــه  التبلــور فيــه ونتجســد 
كانتماء في التفكير والسلوك 
في حياتنــا اليوميــة كثقافة 
ونتمنهــج  إرادتنــا  تحددهــا 
عليها كمشاعر نعيد التأسيس 
عليها كساحة سياسية محررة 
مــن أي تصنيفــات مختزلــة 
على إعتبار كل من يمارســها 
في الظــالم أو في عز الضحى 
خيانــة .. بذلك نســتطيع أن 
نعيد تأسيس دولتنا الجنوبية 

بكل افاقها المستقبلية .

األنا وحنن

عندمــا نرتقــي إىل ذلــك 
يعكــس  الــذي  المســتوى 
وتتبلــور  كهويــة  انتمائنــا 
بالطبــع   ، كماشعــر  فينــا 
كنســيج  أنفســنا  ســنجد 

إجتماعي واحد

احمد سعيد كرامة

 عثمان كاكو ناصر

  جمال مسعود 

مزيج بني احلراك اجلنوبي واملقاومة اجلنوبية
 اجل�سد اجلنوبي اجلديد الذي نريده
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اَرة " " حَلج . . َتاأريخ و َح�شَ

منوعات

ثقافة

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

عرض / عـيـدروس زكـي :

كتــاب : " َلحــج . . تأِريخٌ و حضــارَة " للباحث 
حامد علي أبو بكر موسى . . و موعدٌ مع النور

كتــاب : " َلحِــج . . تأريخٌ و حضــارة " ، يمتاز 
بثــراء المعلومات التي تحملهــا طياته و غنائها ، 
و يوَثِّق لحقب تأريخية عاشــتها " لحج الخضيرَة 
" ، بالوثائــق المخطوطــة النفيســة الدَّامِغَة و 
الصُّــوَر الفوتوغرافِيَّة الثَِّريَّــة الناطقة ، خالل 
سلطنتها األثيرة الوثيرة الشهيرة ، الذائع صيتها 
إيجابًا شرقًا وغربًا و في كل أصقاع العالم ، و ذلك 
في مختلــف المنعَطَفات السياســية و التعليمية 
و الثقافيــة و االجتماعية و الَفنيــة و الزِّراعية و 
تطورها صحيًا و تَقدُّمْهَا حتى في منحى الطاقة 
الكهربائيَّة حينذاك ، و الكتاب نفســه خير دليل 
للباحثيــن و المهتميــن في تأريخ لحــج العتيق 
العتيــد التليــد ، و هــو أيضًا خيــر جليس لذوي 
تِها ، في عهود  الذائقة المعرفية و حالوتها و لِذَّ
ســالطين و أمراء ســلطنة لحج و مستعمرة عدن 
المَُكوِّنَتَان لكتلــة واحدة ، بُنيَتهُمَا واحدة ال 
اك الحين  تتجزَّأ ـ البتة ـ األولــى عن األخرى ، مُذَّ
و قبله و بعده على مدى التأريخ الســالف الغابر و 

الحاضر و المستقبل القادم كذلك .
مؤلِّــف الكتاب األخ األســتاذ الباحث السَّــيِّد 
حامد علــي أبو بكر موســى ، المعــروف بـ " ابن 
الشَّــِهيد " ، لكــون والــده ــ يرحمــه اهلل ــ أحد 
شــهداء حرب تحرير الجنــوب العربي من الوجود 
البريطاني في ســتينات القــرن الميالدي الفارط 
العشرين ، المولود في 1 فبراير " شُباط " 1954 
م ، فــي مدينة الحوطــة عاصمة ســلطنة لحج و 

حاضرتهــا ، يقــول لكاتــب هذه 
الســطور عــن الكتــاب : )) إن 
َلحِج   " الموســوم  كتابي هــذا 
. . تأريــخٌ و حضــارة " جمعتــه 
و أعددتــه و حرَّرتَــه فــي يوم 
اإلثنين 29 ربيــع األوَّل 1431 
هـ الموافــق 15 مــارس " آذار 
، و قمــت بإيداعــه  2010 م   "
لــدى قســم اإليــداع القانوني 
المناضل  الفقيــد  مكتبــة  في 
الوطنــي األبرز " عبــد اهللَّ عبد 
 ، الوطنيــة   " باذيــب  الــرَّزاق 
بمدينة كريتر ، بمديرية صيرة 
، فــي العاصمة عــدن ، بإيداع 
حمل الرقم " 946 " و ذلك يوم 

الثالثــاء 4 ربيع اآلخــر 1435 هـ 
الموافق 4 فبراير " شُبَاط " 2014 م (( .

و يُضيــف مؤلِّف كتــاب : " َلحِــج . . تأريخٌ و 
حضــارة " . . قائــاًل : )) كتابــي هو عصــارة تعبي 
الشَّخصي و جهدي الجبَّار طيلة 6 أعوام متتالية 
، و َقدَّمْتُ له كل ما اســتطعت مــن دعم مادي 
ذاتي ســخي رغم ظروف معيشــتي الصَّعبة جدًَّا 
، و حُبَّــًا مني للمجاالت : التوثيقيــة و األدبية و 
الَفنِّيَــة و التعليميــة و الفكِريَّــة و الزِّراعية و 
أعالمهــا مجتمعــة ، نذرت نفســي لمهمة إعداد 
هــذا الكتاب ، و لكي أخرجــه للمهتمين بصورته 
الحالِيَّة المُتمَثَِّلة في شــكل مســتند " وورد " ، 
ال تنقصه ســوى مرحلة الطباعــة الفاخرة ليظهر 
في هيئة كتاب له قيمتــه المعلوماتية العظيمة 
، التي تُلِيق بـ " الحبيبة لحج " و مكانتها الكبرى 
، و الكتاب يشــتمل على 6 أبــواب و يَتَكوَّن من 
900 صفحــة و َكتَب مَُقدَمَته األســتاذ التربوي 
المخضــرم و الشــاعر القدير أحمد صــالح ناصر 

ُكــرْد ، مُؤلِّف كتــاب : " 
المَُلحِّن صالح  و  الفنان 
. . سُنبَاطِي  ُكرْد  ناصر 
َلحِــج . . حَيَاتِــه و َفنِّه 
" ، الكتــاب الذي جَمَعَه 
و َأعَــدَّه هــو و الدكتور 
مهدي  محمــود  الفاضل 
ناصر ُكرْد ، المدير العام 
ابن   " مستشــفى  لهيئة 
، بمدينة  العام   " خلدون 
لحج  بمحافظة  الحوطــة 
، و األســتاذ أحمــد صالح 
ناصــر ُكــرْد ، هــو نجل 
الفنان و المَُلحِّن الكبير 
الرَّاحل صالح ناصر ُكرْد 

. ))
القــول  مســتطردًا 
: )) بنــاًء علــى توصيات 
ناصــر  الدكتــور  األخ 
 ، الخُّبَِّجي  ثابــت  محمد 
محافــظ محافظــة لحج ، 
رئيــس المجلس المحلي 
للمحافظــة ، المُوَجَّهَة 
اإلثنيــن  يــوم   ، منــه 
 " أكتوبــر   17 الموافــق 
 2016  " األول  تشــرين 

م ، إلــى الهيئــة اليمنية الكويتيــة لإلغاثة ، في 
العاصمة عدن ، بشــأن مشــروع طباعــة كتابي 
: " َلحِــج . . تأريــخٌ و حضارة " ، تَــدرس الهيئة ، 
في الوقت الرَّاهن ، تلــك التوصيات على محمل 
الجد ، إلدراج مشــروع طباعة الكتاب ضمن خطط 
القادمة  المســتقبلية  أعمالها 
دراســة  تأتــي  و   ، القريبــة 
الهيئــة المُِهمَّــة هذه ، في 
مــا يتعلق بخصــوص خطوة 
طباعتها للكتاب ، عقب اللَِّقاء 
المُثمِر الــذي جَمَع كاًل من 
األخــت األســتاذة أروى أحمد 
، المديــر  حســن الصَّلِيــب 
العام لمكتب وزارة الســياحة 
بمحافظة لحج ، و األخ األستاذ 
ناشــر  العزيــز  عبــد  عــارف 
الصُّبَيحِــي ، المديــر العام 
لآلثار  العامــة  الهيئة  لفــرع 
المخطوطــات  و  المتاحــف  و 
بمحافظــة لحــج ، و أنا مؤلِّف 
الكتــاب ، صباح يــوم اإلثنين 
الموافــق 24 أكتوبر " تشــرين األول " 2016 م ، 
باألخ األســتاذ عبد الرَّحيم عــوض صالح بن فرج 
، مديــر مكتب الهيئة ، كمــا كانت لي زيارة أخرى 
إلى الهيئة ، صباح يوم الثالثاء الموافق 8 نوفمبر 
" تشــرين الثاني "2016 م ، رفقة األخت األستاذة 
أروى أحمد حسن الصَّلِيب ، المدير العام لمكتب 

وزارة السياحة بمحافظة لحج (( .
و اســتدرك بقوله : )) أبواب الكتاب السِّــتَة 
تَشَــمَخ ِبجَــاَلء لقرَّائهــا األفاضل علــى النحو 
الطيِّــب التَّالي : البــاب األوَّل عنوانــه : " نبذة 
عن مِخــاَلف َلحِــج " ، البــاب الثَّانــي عنوانه : " 
ام َلحِج . . سَاَلطِين و ُأمَرَاء " ، الباب  ســيرة حُكَّ
الثَّالــث عنوانــه : " التَّعليم إبان السَّــلَطنَة " ، 
البــاب الرَّابع عنوانه : " الزِّراعة في َلحِج " ، الباب 
الخامــس عنوانه : " الحَرََكــة الَفنِّيَة في َلحِج " 
و ينقســم هذا الباب إلى فصــوٍل ثالثة ، الفصل 
األوَّل عنوانه : " الشِّــعر و الشُّــعرَاء " ، الفصل 

الثَّانــي عنوانــه : " الَفنَّانُــون " ، الفصل الثَّالث 
عنوانه : " المَسْــرَح " ، فيما الباب السَّادس من 
الكتاب ذاتــه عنوانه : " الفولكلور الشَّــعبي في 

َلحِج " (( .
و تَوَجَّه األســتاذ الباحث حامد علي أبو بكر 
موسى ، " ابن الشَّــهِيد " ، بوافر الشكر و عظيم 
التقديــر إلى كٍل مــن األخ الدكتــور ناصر محمد 
ثابــت الخُّبَِّجي ، محافظ محافظــة لحج ، رئيس 
المجلــس المحلي للمحافظــة ، و الهيئة اليمنية 
الكويتية لإلغاثة ، بالعاصمة عدن ، اللََّذين ُأعِجبَا 
بشِــدَّة بالجهد الكبير المبذول منه في اإلعداد 
المُغَاِير للكتاب عن دونه من اإلصدارات األخرى 
المُشابهة له في الفكرة و المضمون نفسيهما . 
. مُشيدًا كذلك بتجاوب المُحافِظ و الهيئة ، في 
اتجــاه طباعة كتاب : " َلحِــج . . تأريخٌ و حضارة " 
، الذي سيستفيد منه البُحَّاث و المهتمون كافة 
في واجبــات مراجعهم و اطالعــات اهتماماتهم 
لمــا يكتنزه ما بين جنباته من درر و آللئ للمُدَد 
التأريخية الســالفة من عصر لحج المجيد و أوانه 
الفريد ، سياســيًَّا و تعليميًَّا و ثقافيَّــَا و فنِّيًَا 
و اجتماعيَّــًا و زراعيَّــًا . . و تَمَنَّــى على الهيئة 
ســرعة إنجاز وعد و موعد طباعتــه النتظار رؤية 
طلَّتــه البهيَّة المَنشــودة و المَرجُّوة إلى النُّور 
بشغف ال نهاية له من الشريحة المُثََّقَفة و الفئة 

المُهتَمَّة في أسرع وقت ممكن .
األســتاذ الباحث حامد علي أبو بكر موســى " 
ابن الشَِّهيد " ، البالغ من العُمْر حاليًا " 62 " عامًا 
، يحمل شهادة الثانويَّة العامة في عِزِّ مجد هذه 
الشــهادة قديمًا ، و لديه مؤهل دورة في القطاع 
الزِّراعي فــي جمهوريَّة المَجَــر الصَّدِيقة في 
العــام 1976 م ، و يعمل اآلن في قســم اإلحصاء 
و التَّخطيــط فــي مكتب وزارة الزِّراعــة و اإلرواء 
بمحافظة لحج ، و كان يُعَد أحد العبي لعبة ُكرَة 
الَقــدَم في نادي " الطليعــة " الرِّياضي الثَّقافي 
بمدينة الحوطة بمحافظة لحــج ، و مُحِبًَّا للعبة 
ذاتهــا ، بينما فــي العام 1984 م كان مســؤواًل 
إداريــًا للنادي عَيْنَه ، و هو في هذه األثناء أيضًا 
يشــغل موقع مســؤول العالقات العامة لجمعية 

الفنانين و الموسيقيين و المسرح 

الربيح :  نظرت جاهل هلي والنا�س بعده زف
يامن لقي له كرف

عوايد النا�س ت�سرف
كيف الب�سر يا�سند �سيئ عاد باق�سي �سف

احلال عندي وقف
�سمان اعرق وان�سف

�سند : يف مولد الع�سق كال ينتع االطرف
ي�سري من هوه وقف
العاد يلفت ويلتف

الربيح :  ملا �سدفته وانا وا�سي م�سكت الكف
وهب و�سوئي �سرف

كلف علي الع�سق كلف
�سند  :  قم جدد الو�سو اوبه ثانيه ت�سرف

طنف ال�سفت الطنف
بريك ازبط واوقف

الربيح  : يف القلب هلعه ودمع العني مايوقف
والريق مني ن�سف

واملاي يف احللق وقف
�سند   : من يبا الزين ي�سرب �سرب بن ل�سرف

يقتات حتئ علف
يتحمل اجلور لعنف

الربيح   : �سربت حتئ عجز ال�سرب وعني كف
فارق ج�سيمي وحلف

كان �سرب ايوب الطف
�سند :  قلبك يابن الكموت قلبك بك ودف

ماعاد بك قد لطف
�سبحت �سحيه جمفف

الربيح  :   قلب حياتي عجني عجن ماتلطف
�سلب فوؤادي وخطف

عقلي بال ديره �سري واوقف
�سند     :  قلبك ماي�ستحق هدا الق�سئ االخجف

قلبك يباله ترف
ابهئ من البدر وانظف

الربيح  : ياطيب اال�سل وفرع من فرعنا اال�سرف
البا�س لك وال�سرف
وحلج فيك تت�سرف

�سند  :  ممنون لك ا�ستاد وانت دوب االعرف
ال�سدق قلت وال�سرف

من قال يف احلق ان�سف

 مدير مركز عدن للثقافة والرتاث :

ٌ
دان سجال 

حلجي
أبيــات دان ســجال بطريقة البدء 
والجواب بين االديب ســند بن شهاب 
وبين الشــاعر المعروف االستاذ علي 

الربيح  ..
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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 - م�سرحية �سهرية لفرقة اأجيال امل�سرح يف عدن 

ـ فوز  
2 -  للنهي ـ الورود ـ القواعد 

3 -  حرف اجنليزي ـ اأبواب )مبعرثة( 
4 -  من �سور القراآن الكرمي ـ مفرد فدادين 

5 - بيا�س البي�س )م( ـ اأدوات كتابة ـ للتعريف ـ 
قهوة)م( 

6 -  غري مك�سور ـ ثلثا فقر ـ من اأودية اليمن ـ حرف 
هجائي 

7 -  حرف جر )م( ـ جزيرة يف البحر االأبي�س 
املتو�سط ـ نقي�س ذكور 

8 - لال�ستفهام ـ اأدام النظرـ يجري يف العروق 
9 - اإله ـ راكب اخليل ـ مدخل

-10 من اخل�سروات ـ و�سلت )مبعرثة(
-11  اأحد اأبناء �سيدنا نوح ـ حرف هجائي ـ لل�سوؤال 

عن العدد اأو الكمية 
-12  خا �ستي )م( ـ احد الوالدين ـ مت�سا بهة ـ 

مت�سا بهة 
13ـ موؤلف كتاب)التي�سري يف املدا واة والتف�سري(

-14 درن)م( ـ لل�سوؤال عن املكان )م(ـ جمع طا حون
-15 زعيم هندي راحل كان يدعو اإىل التغيري 

بدون عنف 
 

 عموديًا :-
 1 -  جنم كروي والعب دويل ميني راحل ملع ا�سمه 

يف م�سر حني 
   لعب مع الزمالك                                                                                                 

2 -  للنداء ـ اأدوات يف مالهي االطفال ـ االأمرا�س 
واال�سقام 

3 -  مت�سابهان ـ احتوى ـ قط باللهجة اللحجية
4 -  للنهي ـ حرف هجائي ـ ن�سف وداد 

5 -  من اأدوات املطبخ ـ موا�سري)م( 
6 -  دولة عربية عبارة عن جمموعة جزر ـ من 

اخوات اإن 
7 -  للتاأوه والتوجع ـ مثنى دار ـ مدينة �سعودية 

8 -  ال باالجنليزية ـ بحر ـ مل يبلغوا احللم )م( 
9 -  اأعلم اأو اأعرف )م( ـ من طيور املاء ـ اأحياء 

بحرية 
-10  فريد ووحيد ـ نقي�س اأ�سرع 

-11  للعطف والتخيري ـ مت�سابهان ـ  نوع من اجلنون 
ـ �سهر �سم�سي  

-12  اأكلة �سامية خفيفة ـ فاقدون لل�سمع ـ موؤونة 
-13  الزم و�سروري ـ اأغ�سان حتمل حبوبا ًـ حياه 

)مبعرثة( 
-14  بلداأوروبي ـ حبايل ال�سوتية 

-15 من ال�سعراء الذين اأحاطوا بالر�سول الكرمي 
ـ مفرد ن�سو�س                     

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

اجمل التهاين والتربيكات لل�ساب
 معاذ زكريا سامل بن مغيث 

مبنا�سبة زواجه امليمون و�سط فرحة االهل 
واالحبة واال�سدقاء يف عدن وح�سرموت .

زواجا مباركا وبالرفاه والبنني .
والدك ووالدتك واخوانك واعمامك بدر 
وزكي وابوبكر وخالد وفتحي عبدالفتاح 

عقالن .. 

مبارك الزواج 

املهندس بقشان يستقبل منتخب شباب حضرموت يف قصره جبدة

لويس فيجو: كريستيانو رونالدو مثل الوحش

عدن تايم / جدة / حسين الشاطري :

اســتقبل الشــيخ المهندس عبداهلل أحمد بقشــان وبحضور 
السفير اليمني في أمريكا الدكتور أحمد عوض بن مبارك مساء 
يــوم الجمعة في قصره بمدينة جدة منتخب شــباب حضرموت 
والجهازين اإلداري والفني للمنتخــب والذي توج مؤخرًا بكأس 
بطولــة الجالية الجنوبية والتي أقيمت منافســاتها في مدينة 

جدة .
وقد رحب الشيخ بقشــان بإدارة والعبين المنتخب وعبر لهم 
عن شكره لهذا اإلنجاز الذي تحقق باسم حضرموت حيث عكس 
هذا اإلنجاز الســمعة الطيبة والمشــرفة ال أبناء حضرموت في 

الخارج في شتى المجاالت .
كما شــكر المهندس عبداهلل جميع الداعمين وعلى رأســهم 
الشــيخ طارق بن محفوظ والسيد علي الشــاطري واالخ فيصل 
باقيس وماجد البيتي وعادل باطهف وغيرهم الذين ســاهموا 
في تسيير أمور المنتخب خالل هذه البطولة وكان لهم الفضل 

الكبير في تحقيق هذا اإلنجاز .
الشــيخ في كلمته  وشدد 
المماثلة  البطوالت  على أن 
مقبلــه وكثيرة موكــدًا إن 
هــذا المنتخــب قــادر على 
تحقيــق  فــي  االســتمرار 
اإلنجازات وأهــال لٍما وصل 
له ، مكــررًا ترحيبه بأعضاء 
منتخــب شــباب حضرموت 
الذين  األشــخاص  ولجميع 
كان لهم الفضل في ذلك .

وكما ألقى كلمة الســفير 
بــن  أحمــد   / الدكتــور 
مبارك قال فيهــا "ان هذه 
اللفتــة من الشــيخ عبداهلل 
باســتقبال افــراد المنتخب 
تشــكل تاج عز وفخــر لدى 
إلى بذل  الجميع يدفعهــم 

المزيد من الجهد لرفع اسم حضرموت دائمًا"
وعبر السفير بسعادته بالتنظيم في العمل للمنتخب وتوزيع 
المهام للجميع بالتسلســل وهذا من أساســيات النجاح في أي 

عمل ’ وتحقيق البطولة خير دليل على هذا .
عقب ذلك ألقى رئيس منتخب شباب حضرموت االخ محمد بن 
محفوظ كلمة أكد فيها أن المنتخب قطع شــوطًا كبير في جمع 
أبناء حضرموت في جدة وبناء منتخب يليق بســمعة حضرموت 
فــي الخارج ’ وان البطولة التي حققها المنتخب ماهي إال بداية 

العمل لٍما هو قادم .
ورفــع بدوره بالنيابــة عن جميع أعضاء المنتخب شــكر فيها 
الشــيخ عبداهلل علــى هذه االســتضافة في قصره ، كما شــكر 
الســفير بن مبارك على كلمته التي كان لهــا االثر في نفوس 

الجميع .
وفي الختام قدم الرئيس محمد ذرع تذكاري للشــيخ بقشــان 
بمناســبة هذا االســتقبال , كما منح المهندس بقشان مكافاة 

مالية لجميع أعضاء منتخب حضرموت .

أشــاد لويس فيجو، نجــم ريال مدريد، والمنتخــب البرتغالي 
الســابق، بمواطنه كريستيانو رونالدو، مشــيرًا إلى أنه ما زال 

لديه الكثير.
وقــال فيجو، في تصريحات، نقلها موقع "فــور فور تو" اليوم 
الثالثــاء: "إن األفضل لدى رونالدو لم يأت بعد، ومباراة أتلتيكو 

مدريد خير دليل على ذلك".
وتألق كريســتيانو رونالدو، أمام أتلتيكو مدريد، وقاد فريقه 
للفوز بثالثيــة نظيفة، ضمن الجولة الثانية عشــرة من الليجا 

اإلسبانية.
وأضــاف نجم برشــلونة وإنتر ميالن الســابق: "كريســتيانو 
رونالدو )وحش تنافسي(. لقد حصل كل شيء. بالرغم من ذلك، 

فإن طموحه لم يتوقف".
وتابع: "عندما يتوقع منك الناس مستوى عاٍل، يكون سخطهم 
حاضرًا مع انخفاض مستواك. هذا حدث مع كريستيانو رونالدو 

في مدريد، لكن الناس يتذكرون فقط المباراة األخيرة".
وأتم: "ليس لي أدنى شك في أنه سيفوز بالكرة الذهبية هذا 
الموســم. لقد فاز ببطولتي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، 
واليورو مع البرتغال، كما لعب دورًا رئيسيًا في التتويج بهما". 
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ريا�سة

عدن تايم / خاص :

قدمــت إدارة نادي المينــاء الرياضي 
بطولتــي  للجنتــي  خــاص  إعتــذار 
مقدرتها  لعــدم  وباصمد  االســتقالل 
على اســتمرار فريــق كــرة القدم في 
البطولتين .. والســبب عدم مقدرتهم 
علــى توفير األمــور المالية . وحســب 
مصــدر في اإلدارة علل ســبب اإلعتذار 
بأنهــم كانوا مترددين في البداية في 
المشــاركة في البطولتيــن، لكن بعد 
إنهــاء الخالف بيــن االتحــاد واألندية 
تســاهم  ســوف  المشــاركة  أن  رأوا   ،
في لم الشــمل ، علــى أن يجدوا دعم 
خــالل البطولتين مــن أي جهة .. لكن 
كل األبــواب أغلقت وفضلنــا االعتذار 

من اإلســتمرار في بقيــة المباريات .. 
وليعذرنا الجميع .

وكان فريق الميناء ســيخوض مباراة 
غــدا الجمعة أمام شمســان في ملعب 

المعــال ضمــن دوري باصمــد .. فيما 
تبقى له مباراة في بطولة االســتقالل 
أمــام الروضــة يــوم 22 نوفمبــر في 

ملعب شمسان

إدارة نادي امليناء تعتذر عن االستمرار يف بطوليت 
االستقالل وباصمد .. والسبب !!

منتخب اجلنوب العربي يقهر املنتخب 
املغربي يف افتتاح بطولة اجلاليات العربية 

اللواء األخضر بطل الدورة الودية الثانية بالدمام

افتتاح بطولة الدوري املدرسي يف مديرية صرية بعدن

عدن تايم / وضاح بن عسكر:

في ختام الــدورة الودية التنشــيطية 
األخويــة في نســختها الثانيــة تحدثنا 
مــع المدربين المنظميــن لهذه الدورة 
الســنوية وقال مدرب فريق العيســائي 
المصري محمد ثروت سعيد بالمشاركة 
مع أخواني أبنــاء الجاليــة اليمنية وقد 
حاولنــا الفــوز بالختــام لمحاولــة اخذ 
البطولــة والحفاظ على اللقب للنســخة 
الثانية ولكن الحمــد هلل هذا حال الكرة 

ونبارك لفريق اللواء األخضر. 
وقــال مــدرب فريــق شمســان ماجد 
المحبشــي أتت الفكرة لهذه الدورة بعد 
ركــود رياضــي والقصد منها اســتمرار 
النشاط واللقاء بالرياضيين بغض النظر 

عن النتائج والكل فائز بهذا اللقاء .
وقال مدرب الوفاق فواز حســن سعداء 
بالمشــاركة بالنســخة األولى والثانية و 
اللقــاءات الوديــة تزيد الــود واالحترام 
المتبادل وقال مدرب اللواء األخضر رامي 
حسن ســعداء بأول مشاركة لنا في هذه 
الدورة وأكد على مواصلة المشاركة في 

كل المناسبات الرياضية. 
وحصــد اللــواء األخضــر لقــب الدورة 
التنشــيطية الودية األخوية بنســختها 
الثاني التي أقيمت في المملكة العربية 
الســعودية مدينــة الدمام ، بمشــاركة 
فريق شمســان وفريق الوفــاق وفريق 

العيســائي وفريق اللواء األخضر البطل 
الذي يعتبــر الفوز معنــوي نحو تحقيق 
المزيد من البطوالت الرسمية في قادم 
المناسبات وتوج اللواء األخضر بعد فوزه 
علــى فريق العيســائي بأربعــة أهداف 
مقابــل هدفيــن ســجل أهــداف اللواء 
األخضر ماجــد النزيلي هدفين و مروان 
عضــالت هــدف وشــوقي النقيب هدف 
بينما ســجل هدفيــن العيســائي عزوز 

شايع ونبيل البارعي .
ونجــح اللــواء األخضر بأول مشــاركة 
بقيادة المدرب رامي حسن ، بحصد تسع 
نقاط من ثالث مباريــات ويتوج باللقب 
في بدايــة قوية لألخضــر الجديد الذي 

يضم العديد من الالعبين المميزين.
وقــال العب نادي شــعب إب الســابق 
رشــاد الحميــدي لم نشــارك مــن أجل 

تحقيــق لقــب الــدورة ولكن مــن أجل 
المشــاركة من الفرق الكبيرة وانسحاب 

الالعبين مع الفريق الجديد.
وأبــدى إداري الفريــق اللــواء األخضر 
حمــادة األكوع تفاؤل كبيــر بعد النتائج 

والمستوى المميز الذي قدمه األخضر 
وفي الختــام تبادل الالعبين الســالم 
على الجميع بفرحة عامــة بنجاح الدورة 
وقــال منظــم الــدورة أحمد بــن صالح 

العيسائي .
الدورة ودية تنشيطية تهدف إلى جمع 
الفرق الرياضية من أبناء الجالية اليمنية 
وإلى أثــر المحبة والتواصــل والتنافس 
الشريف وكانت الدورة بتغطية إعالمية 
مرئية متكاملة واســتيديو تحليلي عبر 
شبكة العيســائي وطاقمها محمد زيد ، 

وضاح بن عسكر ، ابو روان المحبوش.

عدن تايم / خاص :

أفتتــح صباح أمــس األثنين 
المدرســي  الــدوري  بطولــة 
لكــرة القــدم بيــن مــدارس 
مديرية صيرة بعدن ، وجمعت 
مباراة األفتتاح مدرســة سيف 
بن ديــزن مع فريق مدرســة 

شمسان .
بفــوز  المبــاراة  وأنتهــت 
مدرسة ســيف بن ديزن بستة 

أهداف مقابل هدفين .
وتشــارك في الدوري أربع مدارس هي ســيف بن ديزن ، 

وعقبة ، وشمسان وباحميش .

حضــر األفتتــاح األخــوة رائد طه مديــر مكتــب التربية 
والتعليم مديرية صيرة ، نبيل العوذلي مســئول النشــاط 
في المكتب ، جمال نديم رئيس اللجنة المنظمة واألســتاذ 

قاسم كشام مدير مدرسة سيف بن ديزن .

عدن تايم / خاص :

تنطلــق عصــر اليــوم األربعــاء أولــى 
مباريات المربع الذهبي لدوري مديريات 
محافظــة عدن للفــرق الشــعبية والذي 

يقام على ملعب الهوكي بكريتر .
حيث تجمــع مباراة اليــوم بين فريقي 
الفتــح من التواهي مع فريــق كود النمر 
مــن البريقة ، فيما يلتقــي غدًا الخميس 
فريق صقور البســاتين من دارسعد ، مع 

فريق اتحاد العريش من خورمكسر 
حيث تأهــل فريق الفتح مــن التواهي 
على حساب فريق )الكفن( من خورمكسر 
بأربعة أهــداف مقابل هدف ، فيما تأهل 
فريــق كود النمر ، بعد فــوزه عصر األحد 
على فريق صقور السكنية من المنصورة 

، بهدفين دون رد
وتأهل صقور البساتين بعد تغلبه عصر 
االثنين على فريق بي كالس من البريقة 

بثالثــة أهــداف مقابل هدف ، وحســمت 
بضربات الترجيح تأهل فريق اتحاد العريش بعد الفوز على الزعفران من كريتر .

اللجنــة المنظمــة أبدعت من تقديم جائزة أفضل العب فــي كل مباراة من خالل 
التعــاون مع المحــالت التجارية في مديرية صيرة ، أبرزها محالت جمال لألقمشــة 
المطرزة بالجملة ، ووكالة باجمال للســفريات والحج والعمرة عبر األخ ســامي عبد 
الرحيــم باجمــال ، ووكالة الفهــد كروم  للســفريات والحج والعمرة عبــر األخ أياد 
أرســالن ، ومؤسسة الزوردي ستار لالكسسوارات الراقية ، والمجمع التجاري )الملكة 
مول( أحد مشــاريع مؤسسة قشاش التجارية ، ومركز المصيادي لألدوات الرياضية، 

محالت األميرة للشنط واألحذية .

عدن تايم / القصيم / أمين محمد الشعيبي:

تغلب منتخب الجنوب العربي على نضيرة المنتخب المغربي بخمســه اهداف مقابل 
هدفيــن في افتتاح بطولــة المحبة للجاليــات العربية المقامه فــي منطقة القصيم 
بالمملكه العربية الســعودية الذي ترعاه ادارة الجاليات العربية بالمنطقة ، ويشارك 
منتخــب الجنوب العربي التابع للجالية الجنوبية في منطقة القصيم ببطولة الجاليات 
العربيــة الول مره حيــث فرض نفســه بالقوة بعد أن اخــذ موافقة اغلــب منتخبات 
الجاليات العربية المشاركة في البطولة والذي وقفت الى جانب المنتخب الجنوبي رغم 
تدخــالت واعتراض جالية الجمهورية العربية اليمنيــة ومنتخبها الكروي الذي اضطر 
الى الرضوخ بعد تعطيلة للبطولة وتأجيل انطالقها اكثر من مره بحجج واهيه سقطت 

أمام ارادة الجنوبيين في منطقة القصيم كما هي ارادة الجنوبيين في الداخل.
المنتخب الجنوبي ســيطر علــى ارضية الملعب بداية المباراة وتمكن من تســجيل 
الهدف االول لكنه فقد دفة اللعب بعد ذلك ليســجل المنتخب المغربي هدف التعادل 
وهو ما اشــعر العبي المنتخب الجنوبي بالخطر مما ادى الى ســيطرة منتخب الجنوب 
على ما تبقى من الشوط االول ليتمكن من تسجيل هدف التقدم لينهي الشوط االول 

بهدفين لهدف لصالح منتخب الجنوب.
بعد ذلك غير المنتخب الجنوبي من خطة لعبه في الشوط الثاني وسيطر على معظم 
مجريات اللعب وســجل الهدف الثالث والرابع والخامس واضاع عدد من الفرص ولكنه 
تراخــى في الدقائق االخيرة من المباراة ومــن هجمة مرتدة تمكن المنتخب المغربي 
من تســجيل هدفة الثاني لتنتهي المباراة بخمســة اهداف لمنتخــب الجنوب العربي 

مقابل هدفين للمنتخب المغربي الشقيق.
الجديــر بالذكر أنه تم تقســيم المنتخبات الى مجموعات حيــث جاء منتخب الجنوب 
العربــي في نفس المجموعة الذي يوجد فيها منتخب الجمهورية العربية اليمنية الى 

جانب منتخبات المغرب وتونس ومصر والسودان.
ويتطلــع المنتخب الجنوبي التابع للجاليــة الجنوبية في القصيم للصعود الى الدور 
الثاني من البطولة الذي يشــارك فيهــا للمرة االولى وذلك الثبــات مكانة الرياضية 
الجنوبية وقوتها وفرض مكانه بين كافــة المنتخبات العربية وغير العربية رغم قوة 
المنتخــب المصري والمنتخب الســوداني الــذي يقعان في نفــس مجموعة المنتخب 

الجنوبي.

اليوم انطالق مباريات املربع الذهيب 
لدوري مديريات عدن



  

كرمت الســلطة المحلية بمديريــة صيرة بعدن االحــد التربوي القدير 
فيصل االبي .

وزار مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو برفقة مدير التربية بالمديرية 
رائد طه وعدد من الشــخصيات منزل اإلبي لتكريمــه نظير جهوده الكبيرة 
التــي بذلها في القطاع التعليمي والتربوي على مدار ســنوات عمره الحافلة 

بالعطاء .
وتأتي المبادرة في اطار سلســلة زيارات من المقرر ان تنفذها الســلطة 
المحليــة بالمديريــة بمعيــة قيادات في مكتــب التربية وتســتهدف زيارة 

وتكريم عددا من القامات التربوية والتعليمية بالمحافظة .

في حادثــة تعد هــي األولى 
فــي مدينة الحوطة بلحج لقيت 
الزوجــة عبيــر عبــد الرحمــن 
محمود مصرعها طعنآ على يد 

زوجها .
وعبر مواطنون  ل" عدن تايم" 
إســتيائهم وغضبهم عماحدث 

مطالبيــن الجهات المختصة بســرعة اســتكمال اجــراءات التحقيقات 
وأحالــة الملف الى القضاء للقصاص مــن قاتل المواطنة عبير الذي تم 

ايداعه السجن.
وأفــاد مصدر أمني " عــدن تايم " أن األجهزة األمنية باشــرت عملية 
التحقيــق مع المتهم بقتــل زوجته طعنآ بالســكين وذلك عقب خالف 

عائلي نشب بينهما.
وأفــادت مصادر محلية عن تفاصيل الحادثــة أن المتهم كان يترقب 
زوجته في أحدى الحارات عندما كانت متجهة الى منزل والدها وباشرها 

المتهم بعدة طعنات مماأدى الى وفاتها في الحال .

عدن/ محمدياسين :

أشــاد االمين العام للمجلس المحلي بمديرية دارسعد عبدالمنعم 
علي العبد بتأسيس واشهار مجلس التنسيق البلدي بالمديرية .                   
 وقــال ان المجلس يعد احــد المكونات المجتمعية الناشــئة التي 
يعول عليها الجميع في مســاعدة الســلطة المحلية والعمل جنبًا الى 

جنب من اجل انتشال االوضاع المتردية والقضاء على الظواهر المخلة باالمن واالستقرار .
وهنــأ االمين العــام للمجلس المحلي قيادة وقواعد مجلس التنســيق بتأســيس اطارهم 
المجتمعي الجديد مؤكدًا اســتعداد السلطة المحلية للتعاون مع القائمين عليه وبما يحقق 

تطلعات ابناء مديرية دارسعد في جميع المجاالت .

 حممد اأحمد العفيف

http://aden-time.net

التشاور االستشارة 
قضايا عادلة ال 

ختطى النصر
حقائق التاريــخ والجغرافيا وعبر ودروس تطور حياة الشــعوب 
تؤكد ان احالم الشــعوب الحية ليســت اوهامًا بل أمال تستطيع 
هضمهــا وتحويلها إلى حقائق مؤثرة و مؤكــدة في حياتها ..... 
بعــزم اكيــد وارادة حية متجددة لهذا الفهــم و القراءة لعناوين 
مبادرة المحافظ عيدروس الزبيدي في سبتمبر المنصرم الداعية 

إلى التشاور واالئتالف الوطني الجامع ..
والتي حضيت بتجاوبات كثيفة ومتواصلة ومن اوســع الكيانات 
السياســية واالجتماعية سوى في وسائل التواصل االجتماعي - او 

في الصحافة المحلية على تواضعها . 
ولعل مســتجدات واقعنا الوطني بمصاعبــه ونواقصه ، تدعوا 
الكل اليوم لتقريب التشــاور واالصطفاف الوطني لملئ الفراغات 
وســد الفجوات البائسة في حياتنا ومعطياتها وفي مرحلة اضحت 
فيهــا القيادات الشــعبية في الســلطة المحليةمشــروع تضحية 
واستشهاد اليقبل ويســتمر بها وينجح فيها اال القليل من ابناء 
هذا الوطن البواســل و الجسورين فلهم جميعًا كل تحية وتقدير 
، ونقول لهــم ....... اكملوا واجبكم .. ولــن تندموا على تبنيكم 

للقضايا العادلة التي لنتخطى والنصر 
ونقول الوســع النشــطاء والقيادات السياســية داخــل وخارج 
الحــراك الســلمي ... التشــاور الجامع واالتحاد الوطني المنســق 
والبحث عن االهداف والقضايا المشــتركة .. هي االولوية االولى 

في هذه المرحلة ..
اما الحنين إلى شــمولية الماضي او اربــاك الحاضر في قضايا 
مستقبلية مختلف عليها حاليًا فهي دروب فرعية ينبغي ان نتبعد 

عنها. 
وفي هذه العجالة .. نحيي سائر االراء واالقالم الجريئة الداحضة 
للفساد والباطل ، والداعمة للحق والعدل والوقوف تحت كل علم 
شــريف وموقف نبيل .. وهي اقالم كثيرة ال يتســع الحيز للســرد 
فيها .. وكرأي من كاتب هذه الســطور فان السياســين والكتاب 
الصحفين االعزاء االستاذ / نجيب اليابلي و االستاذ/ لطفي شطارة 
، واالســتاذ/ علي حســين البجيري و والكاتب علي بن شــنظور.. 
بتقديري نماذج الوســع النخب والمثقفيــن الوطنين المتصفين 
بالقلق االيجابي بالرأي والمبادرة بمقترحات ازاء قضايا الســاعة ، 
ومن الذين يقع عليهم دور تاريخي في قضايا ومســتقبل الوطن 

والمجتمع .
- اما موضوع االســتاذ نجيب محمد اليابلي الموســوم بالدعوة 
الى المســارعة بتأسيس هيئة استشــارية والمنشور في صحيفة 
عــدن الغــد الغــراء فــي 2016/11/20 م... فهو موضــوع هام 
وعاجل.. نثني عليه ونؤيدة وندعو إلى تبنيه ، ومع صفته العاجلة 
، فهو بتقديري ينطلق ويصب في مبادرة التشاور الجامع ... حتى 

وان افرد له صفة التقدم واالستعجال.
ومــن هنا فــان النخب الوطنيــة والمثقفين المســتقلين تقع 
عليهم افراد وجماعات مســئولية وطنية وادوار مبادرة في الدفع 
والتحضيــر والحشــد والبنــاء المكين لمســعى التشــاور الجامع 

واالصطفاف الوطني للتناسق والبناء .
ويقيني ان اوســع الكيانات السياســية في وطننا تقبل بافراد 
مســاحة وثقل وازن بحضــور وادارة منظمــات المجتمع المدني 

والشخصيات الوطنية المستقلة في مسار التشاور الجامع .
- كلمة مكررة خالل الشــهرين الماضيين على اعالن عيدروس 

للمبادرة ومن اوساط عدة في الرأي العام تقول للمبادرة .. 
- اكمل واجبك في ارساء المبادرة ....

ويرى البعض في اكمال هذه المبادرة من عيدروس مع احترام 
االلقاب ، يمكن تصورة في نقطتين في االساس :

- االولــى دعوة مكونــات الخارطة السياســية و االجتماعية في 
العاصمــة المؤقتة عدن أو فروعها للقاء تشــاوري اولي بما فيها 
التنظيمات واالحزاب واطراف الحراك السلمي ومنظمات المجتمع 

المدني والمستقلين .
- الثانية .. التداول االولي لمحاور خارطة طريق التشاور و وفقًا 

لعناوينها في فحوى المبادرة ..... الخ ..
االمر الذي يحتم للمشــاركة في التشاو ر الجامع ان يتأكد على 
اســاس التوافق على مبــدا الديمقراطية والتعددية السياســية 
واالعتــراف باالخر من جهة .. وعلى اقامة وبناء مؤسســات الدولة 
المســتقلة والمحايدة في الجيش واالمــن والمقاومة الموثوقة 
فيهما ، وســائر المؤسســات الســيادية في الدولة تدار بسياسة 
وادارة مستقلة ومحايدة .. في حياة التعددية السياسية من جهة 

اخرى. 
اما خارطة طريق التشــاور الجامــع .. فعناوين المبادرة محددة 
لعناوين منها .. وايجاد اليات تناسق وادارة الحقة للقوى التشاور 
، وكذلــك عناوين في التنســيق والحوارات الوطنية والمشــاركة 

الالحقه محليًا و وطنيًا ، اقليميًا ودوليًا .. الخ .. 
ولعلــى الثقافة الشــمولية لــدى البعــض ، والتســأوالت من 
البعض االخر عن حالة التباعد البائس في هذا الواقع السياسي و 
االجتماعي هي التي تدفع العديد من االقالم للحديث في عناوين 
ليس مصدرها وزمانها قبل االجتماع التشاوري الجامع المطروح .

ولهذا يقول المثل اذا عُرف السبب بطل العجب ...
ومما تقدم ... تتضح عبارة ان التشــاور واالستشارة في القضايا 

العادلة لن تخطى النصر إلى مراميها الشريفة والنبيلة .. 

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

مطالبات بالقصاص من قاتل 
زوجته بلحج

امني حملي دارسعد يشيد بتأسيس اجمللس البلدي 

نعم انتشــار رجال المرور اصبح ملحوظا ولقي ارتياح المواطنين 
.. لكن االنتشــار دون الحزم مع المخالفين مايفيد .. سيارات غير 
مرقمة تسرح وتمرح ومتاح استخدامها في ارتكاب جرائم  .. وقوف 
مخالــف للمركبات في كل ارجاء المدينــة .. وغيرها ال تتوفر ادنى 
مواصفات الســير والســالمة .. حطامات من بقايا الســيارات في 
االحياء .. كل هذه تحتاج وقفة وتصحيح الوضع وازالة التشوهات .

نعرف ان الحمل ثقيل لكن مرور أهل لها .. وشــد حيلك ياعقيد 
وستجدنا معك !

شد حيلك يا عقيد ديان .. د. اخلالقي .. 
ينال لقب استاذ " 

برفيسور
 نــال د.علي صالــح الخالقي علــى اللقب العلمي 
أستاذ )بروفيسور( بناء على قرار رئيس جامعة عدن 
أ.د.الخضر ناصر لصور الصادر في 10نوفمبر2016م 
الموافــق 10صفر1438هـــ،  بنــاء علــى توصيــة 
المجلــس االكاديمــي فــي دورتــه المنعقــدة في 
27يوليو2016م وقــرار مجلس الجامعة في دورته 

المنعقدة تاريخ 13أغسطس 2016. 
 ونــال د. الخالقي اللقب نظيــر  أبحاثه العلمية 
بموجبهــا علــى اللقــب العلمــي )اســتاذ(، ويأمل 
مــن إصدارها فــي كتاب إن شــاء اهلل ألهمية هذه 
الموضوعات ذات الصلة بتاريخنا اإلسالمي المشرق 

، وهي:
-1 دور قبيلــة يافــع الحِميَريــة فــي مصر في 
القرون الثالثة األولى للهجــرة ، مجلة كلية اآلداب 

، جامعة بنها ، ابريل 2012م
-2  دور قبيلــة المهــرة وأعالمها فــي مصر في 
القرون الثالثة األولــى للهجرة.  مجلة جامعة عدن 

األلكترونية، العدد الثالث ، ديسمبر 2013م.
-3  قضــاة مصر الحضارمــة )-84 204هـ(، مجلة 
اليمن، مركز الظفاري للدراسات والبحوث - جامعة 

عدن،العدد)34(، أكتوبر -2014 مارس2015م  .
-4 أميــر الديــار المصريــة حفــص بــن الوليد 

الحضرمي، مجلة التواصل، جامعة عدن.
-5  عبداهلل بن اســعد اليافعي ومنهجه التاريخي 
فــي كتابه)مــرآة الجنــان(. حولية كليــة اآلداب – 

جامعة عدن. 

حملي يبدأ بتكريم قامات تربوية

تداعى عدد من الشــباب خالل هذه االيام فــي التحضير لتكريم 
رجــال امن عدن في بعــض دوائر ومراكز الشــرطة في عدن تحت 

شعار " شكرا أمننا " 
والتقــى منظمــو الحملــة اللواء شــالل علي شــائع مدير االمن 
وبعــض قيــادات الســلطة المحليــة ومنهم محمد نصر شــاذلي 
وكيل المحافظة لدعم الفكرة .. حيث رحب اللواء شــالل بالمبادرة 
واعتبرهــا جزء ال يتجزأ من الترابــط الحميم بين أهل عدن ورجال 
أمنها فيما أبدى الشاذلي االستعداد للتعاون في انجاح المبادرة .

شكرا 
أمننا


