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عام على �إنطالقة )             (

 �سبابية �سيا�سية 
وحتديات �أمنية

 عدن:احياء ذكرى اال�ستقالل ويوم ال�سهيد االإماراتي

العطاس :نثق يف ثبات موقفكم جتاه القضية الوطنية

الشعييب : عام على  الوهج االعالمي اجلنوبي االحرتايف

 صاحل حمسن : بذلتم جهود جبارة يف تبين قضايا الوطن والشعب

شطارة : صوت عمل على توعية الرأي العام بعيدا عن التعصب السياسي

    خمشف  :  غطت الفراغ عقب احلرب 
وأعادت ارتباط القارئ بالصحيفة الورقية

اجلنوب يف  ذكرى اال�ستقالل..
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حمليات

تخفيظ 20% من تعرفة �لنقل �لثقيل يف ميناء عدن

عدن تايم/ خاص :

كشــفت مصادر عــدن تايــم ان عملية 
تمويــن المحافظــات الشــمالية بالغــاز 
يقوم بها تاجر النفط احمد العيسي عبر 
مصفاة عدن، عقب تراجع انتاج صافر من 

الغاز.
وأكدت المصــادر ذاتها ان أكثر من 10 
قاطرات تخرج يوميا، منذ أكثر من اسبوع، 
مــن مصفاة البريقة بتصاريــح مرور الى 

الضالع، ومنها الى المحافظات الشمالية 
دون ان يعترضها احد.

وأوضحت المصــادر ان الطن الغاز يتم 
بيعه من مصفاة عدن ب 650 دوالر، فيما 

سعره العالمي 300 دوالر.
وتتواصــل هــذه العمليــة فــي وقــت 
مازالت فيه عدن تشــهد ازمة خانقة في 
المشتقات، حيث يصل سعر اسطوانة غاز 

الطبخ الى 3500 ريال.
واســتغرب المصدر عدم تدخــل قيادة 

اللزام  المعنيــة،  والجهــات  المحافظــة 
التاجر ببيع الغاز لمحطات شــركة النفط 
والمحطــات الخاصة في عــدن، لحلحلت 
األزمة التي تعشــها منذ بدء الحرب، في 
ظل استمرار احتكار هذه المادة الحيوية 

من قبل مستثمر واحد.
ووصلــت ســفينة غاز قبل اســبوع الى 
مينــاء الزيت في البريقة وتــم تفريغها 
الــى خزانــات مصافي عــدن ومنها يتم 

تعبئة القاطرات للمحافظات الشمالية.

عدن تايم/ خاص :

أكدت مصادر نقابية فــي ميناء عدن 
اجراء تعديــات مهمة في تعرفة النقل 

الثقيل من والى الميناء.
وقال مصدر في نقابــة النقل الثقيل 
بمينــاء عدن لعــدن تايم: ان سلســلة 
من اللقــاءات المكثفة عقدتها الجهات 
المختصة مــع الغرفة التجارية، والتجار، 
ونقابــة  واألعمــال،  المــال  ورجــال 
ومكاتــب  الجمركييــن،  المخلصيــن 
النقــل، اثمــرت تلك الجهــود وكبداية 

عــن تخفيظ تعرفة النقــل الثقيل من 
ميناء عدن بما نسبته %20 عن التعرفة 
السابقة، بما من شــأنه ان يعيد حركة 
النشــاط التجــاري ويعــزز ثقــة التجار 

بالمرور عبر ميناء عدن.
واوضح ممثلين عــن نقابة النقل ان 
هناك حزمة من التعديات واالصاحات 
الزال العمــل عليها جاريــا لتعزيز ثقة 
التجار بالميناء وبالعمــل النقابي وبما 
ســيقود بدوره إلى إعادة حركة النشاط 
التجــاري عبر ميناء عــدن ويرفعها إلى 

مستويات أفضل.

ومن شــأن تلــك الخطــوة ان تكون 
مبشــرة للتجار ورجال المــال واالعمال، 
بعد انخفــاض حركة النشــاط التجاري 
عبر ميناء عدن الى مستويات كبيرة لم 

يشهدها الميناء من قبل
لنقــل  المرتفعــة  التعرفــة  وكانــت 
البضائــع واحــدة مــن المشــاكل التي 
تواجــه التجــار فــي ميناء عــدن وأدت 
الى تراجع مســتوى النقــل التجاري عبر 
الميناء، ومن شــأن هــذه الخطوات ان 
تعيد مستوى النشاط التجاري في ميناء 

عدن الى وضعه الطبيعي.

عدن تايم/ خاص :

وصلــت الباخرة M SPIRIT الى غاطس 
ميناء الزيت التابــع لمصفاة عدن قادمة 
مــن مينــاء الضبة بمحافظــة حضرموت 
وعلــى متنها 500 الــف برميل من نفط 

خام المسيلة .
وأوضــح المديــر الفنــي بالنيابــة في 
المصفــاة المهنــدس ســعيد محمد ان 
هذه الشــحنة هي الثانيــة من نفط خام 
المسيلة التي يتم نقلها من ميناء الضبة 

بحضرموت إلــى مصفاة عــدن، في إطار 
توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد 

عبيد بن دغر.
واضــاف ان الباخرة المذكورة ســتدخل 
غدا الى رصيف مينــاء الزيت لبدء عملية 
تفريغها الى خزانات المصفاة اســتعدادا 
لتكريرهــا .. مؤكدا ان فنيو ومهندســو 
الصيانــة بالمصفــاة قد قامــوا بأعمال 
الصيانة الازمة لوحــدة التكرير واالنتاج 

بالمصفاة من اجل تكرير الشحنة . 

متوين �ملحافظات �ل�سمالية بالغاز عرب م�سايف عدن

خال�س التهاين واأطيب التربيكات اىل فخامة الرئي�س
عبدربه منصور هادي 

 رئي�س اجلمهورية 

واىل دولة رئي�س الوزراء 
د. أمحد عبيد بن دغر 

مبنا�سبة الذكرى 49 ليوم اال�ستقالل الوطني املجيد 
كما نتوجه بهذه املنا�سبة الوطنية العظيمة بالتهاين والتربيكات اىل منت�سبي ال�سركة ون�سد على اأيديهم يف موا�سلة 

جهودهم ملا من �ساأنه تطوير وحت�سني العمل واالرتقاء بكفاءة اخلدمة املقدمة لل�سفن والب�سائع املتداولة.
كل عام وبالدنا يف تطور ومناء .

تزف �سركة عدن لتطوير املوانئ 

)ميناء عدن للحاويات(
هنيئا لشعبنا احتفاالتهم بذكرى االستقالل 

حممــد علـــوي امزربــــة
رئيس جملس اإلدارة 

عمال وموظفني ال�سركة ممثلني بـ

و�سول 500 �لف برميل نفط من 
خام �مل�سيلة �ىل م�سايف عدن
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�أخبار

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

عدن تايم/ خاص :

تلتقي قيادة إئتاف القيادة العامة 
منصور  عبدربه  بالرئيــس  للمقاومة 
هــادي إلطاعــه على أهم مــا تحقق 
في العاصمة عدن ، ومناقشــة أوضاع 
المقاومــة ومــا تتطلع عليه بشــأن 
عملية الدمج وتمكين الجنوبيين في 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 

واألمنية .
وخرج اجتماع استثنائي ضم قيادات 
المقاومــة الجنوبيــة المنضوية في 
للمقاومة  العامــة  القيــادة  إئتــاف 
والقيادات العسكرية واالمنية، باتفاق 
حول أهم ما ستطرحه المقاومة خال 
االجتماع مع الرئيس ويتضمن: رؤية 
المقاومة حول مســتقبل المحافظات 
وحق  االقاليــم،  ومشــروع  المحــررة 
المقاومــة في االنخــراط في العملية 
السياســية كطرف أساســي له الحق 
في التفاوض على المســتوى الدولي 

والمحلي .
وشدد الحاضرون على ضرورة رعاية 
الشــهداء وإعطائهم  الجرحى وأســر 
كافــة حقوقهــم، مؤكــدة وقوفهــا 
الكامــل مع شــرعية الرئيــس هادي 
وقراراته بشــأن تمكيــن الجنوبيين 
بالمشــاركة في السلطة وصنع القرار 
لمــا سيســهم فــي بناء مؤسســات 

الدولة قي المحافظات المحررة.

عدن تايم/ خاص
 

رئيس  نائــب  شــهد 
الداخلية  وزيــر  الوزراء 
الركن حســين  اللــواء 
عرب حفل تخرج الدفعة 
القــوات  مــن  األولــى 
لوزارة  التابعة  الخاصة 
الدفعــة  و  الداخليــة 
األولى مــن اللواء 103 
أقيــم،  والــذي  مشــاة 
معســكر  فــي  أمــس، 
بعــدن،  الصولبــان 
األوقاف  وزيــر  بحضور 

واإلرشــاد الدكتور أحمد عطية، وقائد اللواء 103 مشــاة 
العميد علي القملي.

وفي كلمته أشــاد اللــواء عرب بالجهــود التي تبذلها 
قيادة اللواء في إعداد وتدريب الكفاءات القتالية لتسهم 
فــي حفظ األمــن واإلســتقرار، وحث على ضــرورة بذل 

المزيد في جانب التدريب والتأهيل.
وأشــار إلى أن الحكومة ممثلة بــوزارة الداخلية تولي 
اهتمامــا بالغا وتقدم كل الرعايــة واإلهتمام باعتبارها 
الــذراع الطويــل في ضــرب كل من تســول له نفســه 

المساس بأمن واستقرار وسيادة الوطن.
وقال نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية " ندرك تماما 

الظروف التي أنشأت فيها اللواء ولكننا نرى أن اللواء قد 
قطع شوطا كبيرا في التدريب والتأهيل رغم الصعوبات 

التي تجاوزها المخلصون الذين يحملون هم الوطن".
وألقى قائد لواء القوات الخاصــة العميد فضل باعش 
كلمة نــوه فيهــا باهتمام القيــادة السياســية ووزارة 
الداخليــة باللواء األمر الذي يســاعد قيــادة اللواء على 
بــذل المزيد من أجل رفــع كفاءة الوحدات العســكرية، 

والجهوزية القتالية.
وجرى خال اإلحتفال استعراض رمزي لوحدات عسكرية 
، والفنــون القتاليــة التي تلقاهــا الخريجين خال فترة 
التدريب، في مجاالت مكافحة اإلرهاب والتدخل السريع.

بن دغر: وفرنا �ملال �لالزم ملرتبات �جلي�ش و�لأمن و�خلدمات �ستتح�سن  
الرئي�س واحلكومة يجتمعان الأول مرة يف عدن

عدن تايم / متابعات :

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، امس، يرافقه عدد 
من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عــدن، برفقه عددا من الوزراء 

والمسئولين.
وتأتي عودة رئيســي الجمهورية والحكومــة اليمنية، في ظل 
تردي الخدمــات في عدن، خاصة في قطاعــي الكهرباء والوقود، 
وتأخــر رواتب الموظفيــن؛ األمر الــذي دفع الفئــة األخيرة إلى 

الخروج والتظاهر أكثر من مرة.
وقــال رئيس الــوزراء لدى وصولــه الى عــدن: تعرضت الدولة 
لدمار شــبة كامل وخاصة المؤسسة المالية واالدارية وبحمد اهلل 
وبحســن قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اســتطعنا 
الخروج من هذه االزمة وأن عودته إلى عدن ســوف تســاعد على 

إعادة االعتبار للعمل المشترك ومؤسسات الدولية".
وأضاف " ستباشر ســبع لجان وزارية أوامر صرف رواتب القوات 
المســلحة واألمن في عموم المحافظات وقد وفرنا المال الازم 
وقمنــا باإلجراءات الضرورية للبدء بتســلمها كما تجرى ترتيبات 
عاجلة لصرف مخصصات الربع الثالث للطلبة المبتعثين للخارج، 
واللجنة المشــكلة برئاســة نائب رئيس الوزراء تعكف على إنجاز 
مهمتها وتقديم تقريرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وأكد الدكتور بن دغر أن األيام القادمة ستشــهد تحســنًا في 
توفير الخدمات وتطبيع األوضاع ،وستتحسن الماحة الجوية إلى 
مطاري عدن والريان بمدينة المكا قريبًا ، حيث تقتضي الضرورة 
القصــوى والمصلحة العامــة وحاجة مواطني عــدن وحضرموت 
وتعز وبقية المحافظات اليمنية األخــرى فتح أجوائهما للماحة 

، واستقبال الخطوط الدولية بانتظام.

عدن تايم / وائل الخيلي :
 

عقد العاصمة الروسية موسكو 
العطاس  حيــدر  الرئيس  دولــه 
الجمهوريــة  رئيــس  مستشــار 
واألســتاذ علــي منصــر محمــد 
مستشــار رئيس الجمهورية مع 
نائب  بجدانوف  السيد/ميخائيل 
وزيــر الخارجيــة الروســية وفي 
العطاس  نقــل  اللقاء  مســتهل 
ومنصــر تحيات فخامــة الرئيس 

عبدربــه منصور هــادي للرئيس 
فاديمير بوتن رئيس روسيا ااالتحادية .

وفي اللقاء تم مناقشــته وبحــث الوضع الراهن في اليمن 
وأهمية تحجيم قوى الهيمنــة والنفوذ وتنفيذ قرار مجلس 
األمــن 2216 لكــي يتــم التعاطــي الســلس مــع العملية 
السياســية وإيجاد الحلول الضامنة لحل المشكلة التاريخية 
في عاقــات الهيمنة مع الوســط والسياســية مــع الجوار 
والقضيــة الحديثة والمتمثله في الوحدة الفاشــلة وماتاه 
من حربهم 94 علي الجنوب وإنهاء االنقاب علي الشــرعية 

ومخرجــات الحــوار التي حاولت 
اليمن  وضع معالجــات لقضايا 

شماله وجنوبة .
الســيد بجدانوف  وقــد عبــر 
عن اهتمام الحكومة الروســية 
باليمــن انطاقا مــن عاقاتها 
مــع الشــمال والجنــوب ماقبل 
وبعــد الوحــدة وحرصهــا علي 
إيجاد الحلول العادلة لمستقبل 
أمــن ومتطــور كمــا يرتضيها 
التزامهــم  وأكــدوا  الشــعب 
بالمبــادرة الخليجيــة واليتهــا 

التنفيذية وقرارات مجلس األمن .
وفي ختام اللقاء عبر العطاس ومنصر عن شكرهم الجزيل 
لجهود الحكومة الروســية إلحال الســام العــادل والثابت 

والدائم في اليمن وعلى تعاونهم في شتي المجاالت.
وأقام نائب الوزير علي شــرف ضيوفه مأدبة غداء حضرها 
عدد من الســفراء السابقين وبعض الشــخصيات المهمته 

بالشأن العربي و اليمني.

عدن تايم / خاص :

أعلــن الوزيــر الشــيخ هاني بــن بريك القيــادي في 
المقاومــة الجنوبية منح جرحى المقاومة رواتب أســوة 

برفقتهم في الجبهات .
وقــال بــن بريك فــي تغريدة في حســابه الرســمي 
بتويتر : "  بتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد العناية بجرحى المقاومــة وصرف رواتبهم كأنهم 
في الجبهات وعلى هذا ســيجري العمــل مع كل جرحى 

جبهاتنا" .
ويعانــي جرحى المقاومة اوضاعــا صعبة منذ تحرير عــدن والمحافظات الجنوبية 
من مليشــيات الحوثي وصالح، حيث اقعد معظمهم في البيوت وال يجدون ما يعول 

اسرهم.

روسيا: العطاس وعلي منصر يبحثان إنهاء اهليمنة على اجلنوب

قوات األمن اخلاصة حتتفل بتخرج الدفعة الثانية من منتسبيها

منح جرحى املقاومة رواتب أسوة 
برفقتهم يف اجلبهات

سنطرح على هادي االخنراط 
كطرف يف أي مفاوضات

 بتوجيهات �سموا ال�سيخ حممد بن زايد..

لقاء يجمع الرئي�س هادي مبقاومة عدن:
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تقرير

 وأشــاد بالدور الــذي قدمته كوادر 
الدائــرة الفنية في المؤسســة بإصاح 
هذه القطــع البحرية الهامــة، متوقعًا 
خال الشــهر القادم، وصــول القاطرة 
البحرية الجديدة المقدمة من الحكومة 
التركيــة كدعــم لميناء عــدن، التي تم 
تســميتها باسم الشــهيد اللواء جعفر 
محمــد ســعد، وذلــك عرفانــًا وتقديرًا 
للجهود التي بذلها لتوفير هذه القاطرة 

أثناء فترة توليه إدارة هذه المحافظة.
كما قال أمزربــه، إن األيام المقبلة 
ستشــهد إجــراء االختبــارات النهائيــة 
الســتام القاطرة من قبــل فريق فني 
من المؤسسة، حيث تحمل هذه القاطرة 
مواصفــات قــوة 70 طــن، وتكلفتهــا 
بحســب  وأضــاف:  درالر،  ١٧مليــون 
 12,00,000 توقعاتنا أن يصل تفريــغ 
طــن مــن البضاعــه العامه فــي ميناء 
المعــا، ومناولة اكثــر 250 ألف حاوية 
فــي ميناء عــدن، للحاويات إلــى نهاية 

العام الحالي.
وفيمــا يخــص القاطــرة البحريــة 
المســماة المهــرة التــي توقفــت منذ 
الخدمــة  عــن  خروجهــا  بعــد   ،2010

وشــطبها مــن ســجات المينــاء فــي 
2013م، فقــد تــم انتشــالها وســيتم 
بيعها بمزايده علنيه في الوقت القريب 
القادم، مبديًا اســتغرابه مــن المزاعم 
التي نُشــرت في اإلعــام المحلي حول 
أن هذه القاطرة مــا زالت جديدة وأنها 
تلفت جراء اإلهمال، مــع العلم أن هذه 
القاطرة دخلت الخدمة عام 1987وباتت 

غير صالحة للعمل نهائيًا.
وأعلــن رئيــس مؤسســة موانــئ 

عدن، عن عودة شــركة MSC لنشاطها 
في مينــاء عــدن، الشــهر المقبل، من 
خال إرســال الســفينة )ميــا 3( التي 
ســتخدم في خط جدة – عدن – المكا 
– جــدة، بعــد ان توقفت هذه الشــركة 
عــن العمــل نهايــة ســبتمبر الماضي 
وهي الناقل العالمــي الثاني للحاويات 
بعد الخط الدنماركي ميرســك العامل 
في ميناء عدن، كما تم شــراء حاضنتين 
للحاويــات لرفد مينــاء الحاويات والتي 

سوف تساعد على رفع معدالت المناوله 
للحاويات بشــكل ســريع و مرن و هذه 
ضمن سلسله من المعدات التي سيتم 
توريدها للميناء ضمن برنامج التجديد 

و اإلحال للمعدات.
 تواصــل قيــادة مؤسســة موانئ 
خليج عــدن زياراتها الميدانيــة، لكبار 
رئيــس  زار  حيــث  المؤسســة،  عمــاء 
مجلــس اإلدارة لمؤسســة موانئ خليج 
عــدن، محمــد علــوي أمزربة، الشــركة 
اليمنيــة للمطاحن وصوامــع الغال – 
عدن – المعا، وكان في اســتقباله كل 
من األخوة وهــران بــدر، المدير العام 
للشــركة وعادل عبــادي، مدير المصنع 
بالشركة، ونافع راشــد من شركة خليج 

عدن البحرية.
وقــال محمد أمزربــة إن زيارته إلى 
الشــركة اليمنيــة للمطاحــن وصوامع 
الغال – عدن، تأتي ضمن جدول زياراته 
إلى كبار عماء مؤسســة الموانئ خليج 
عدن، ومــن خال هذه الزيــارات نقوم 
بالتســويق المباشــر، وبحث المعوقات 
التــي تواجــه كبــار العمــاء وتقديــم 
التســهيات لهم وحثهم لزيادة االنتاج 

ومضاعفة نشــاطهم الذي ســينعكس 
إيجابيًا بيننا وبينهم بما فيه المصلحة 

العامة للجميع.
وذكــر أمزربــة أنــه قد ســبق وأن 
زار خــال الشــهر المنصــرم كل مــن 
شركة ســبأ للماحة وشــركة الحديدة 
للماحة اللتان تعدّان من كبار العماء 
لمؤسسة موانئ خليج عدن، الفتًا إلى أن 
زياراته ستستمر لعدد من كبار العماء 
مضاعفــة  علــى  وحثهــم  لتحفيزهــم 
نشــاطهم بمينــاء عــدن ولاســتماع 
للشــركاء الذيــن هــم كبــار العمــاء 
والصعوبات  المعوقــات  علــى  لاطاع 
المقترحات  وكذلــك  تواجههــم  التــي 
المقدمة منهم لتفعيل عمل مؤسســة 

موانئ عدن.
كمــا قام رئيــس مؤسســة موانئ 
خليــج عدن بزيــارة ميدانيــة للرصيف 
البحري الخاص بالشــركة، )رصيف خليج 
عدن(، واستمع لنشــاط الرصيف ومدى 
التنســيق والتعــاون مع موانــئ عدن 
إلنجاح ســير عملهــم، حيث يســتقبل 
الرصيف شهريا من 3 – 4 سفن شحن.

ابين/ عبداهلل البحري

دشــنت إدارة شــرطة الســير في ابين، إعادة 
افتتــاح مبنــى االدارة العامــة في مدينــة زنجبار 
المحافظــة ابشــقية االداري والميداني  عاصمــة 
بحضور عددًا من منتسبي شرطة السير بالمحافظة 

بعد توقف دام لعام ونصف.
وقال نائب مدير االمــن بابين العقيد الخضر 
علي ناصر المحثوثي حيث حث منتســبي شــرطة 
المــرور علــى االنضبــاط والعمــل ونقــل تحيات 
واهتمام قيادة االمــن بالمحافظة ممثًا بمديرها 

العميد عبداهلل الفضلي.

وفــي تصريح للعقيــد علي ناصــر مدير إدارة 
شرطة السير بمحافظة آبين قال: ندشن فيه إعادة 
العمل بإدارة شــرطة المرور بالمحافظة بشــقيها 
اإلداري والميدانــي بعد انقطاع نتيجة الحرب التي 
شنها االنقابيين على بادنا وقد تاثرت المحافظة 
خــال هذه الفترة بمــا فيها إدارتنــا ونحن اليوم 
نعيد نشاط هذة االدارة لكي نوصل كافة خدماتنا 
الــى مســتخدمي الطريــق والــى ســائقي وماك 
السيارات وبهذه المناسبة ندعوهم لاستفادة من 
الخدمات التي ســنقدمها للفترة المستقبلية وان 
شــاء اهلل يتحســن اداء المرور بالمحافظة ويرتقي 
الى مســتوى الذي نامله بتعاون الجميع ســنحيي 

هــذه االدارة الحيوية ونعمل على تفادي اي اخطاء 
او سلبيات رافقت عملنا سابقًا.

واختتــم تصريحــه بالقــول نتمنى الســامة 
للجميع وقد تــم تجهيز المبنــى باالثاث ويحتوي 

المبنى عددًا من االقســام حضر التدشين كًا من 
االســتاذ احمد رشــيد مدير عام زنجبــار والعقيد 
سالم الحامد مدير شــرطة زنجبار والمقدم حسن 

غنان مدير االحوال المدنية بالمحافظة. 

قاطرة بحرية جديدة باإ�سم ال�سهيد اللواء جعفر

موانئ عدن تنهي اأزمة القاطرات وحتدث معداتها البحرية
اأكد رئي�ــس موؤ�س�ســة موانئ خليج عدن، حممد علوي 
اأمزربــه، اإن اأزمــة القاطــرات البحرية �ســتنتهي باإذن 
اهلل خــالل اأيــام، حيث يتــم حاليــًا اإجــراء التجربة 
البحرية للقاطرة ميون بعــد �سيانتها، كما تتم حاليًا 
اأعمــال ال�سيانــة التجاريــة للقاطــرة حطيــب التــي 
�ســوف يتم دخولها خالل االأيام القادمــة، اإ�سافة اإىل 
اال�ســتعدادات التــي جتري ل�ســفر الفريــق الفني اإىل 
جيبوتــي لالإ�ســراف علــى املرحلــة الثانيــة لل�سيانــة 
بال�ســراكة  ح�ســان،  البحريــة  للقاطــرة  والنهايــة 
مــع القطــاع اخلا�ــس الذي قــدم م�ســكورًا الت�ســهيالت 
االئتمانيــة املالية لعــودة القاطرة باأ�ســرع وقت. كما 

مت اإ�سالح ثالث قطع بحرية.

 تقرير / عبداهلل الشرفي  - تصوير: صالح العبيدي

شرطة السري تعاود عملها يف ابني 
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مدير البنك املركزي عدن:

ق�ضايا

 

ويعتصم الطاب اليمنيون أمام مقر الســفارة 
اليمنية في موســكو منذ أيام، حيث اغلق القائم 
بأعمــال الســفير اليمنــي فــي موســكو أبواب 
الســفارة أمام الطاب المعتصمين، مما دفعهم 
إلى تدشــن حملــة الكترونية ونشــر هاشــتاج:  

#اصرفوا_مستحقات_الطاب .
بدورنا تواصلنا مع الطــاب المعتصمين أمام 
الســفارة اليمنية في موســكو ومــع طاب في 
جمهورية الصين، بينما لم نتمكن من التواصل 
مع الدارسين في ماليزيا وألمانيا واألردن، وذلك 
لاطــاع عــن كثب حــول الموضــوع و لتلمُّس 
هموم ومعاناة الطاب المُبتعثين، وســعيًا منّا 
لاســتبانة من الحقيقــة ونقلها كمــا هي من 
موقع الحدث، ومن أجل إيصال صوت طابنا إلى 
الجهات المعنية باألمر, وإلى مسامع الرأي العام 

الداخلي.
 

احتجاجات مت�ساعدة
 الطاب أكــدوا تنظيمهــم وتنفيذهم وقفات 
االحتجاج واالعتصام أمام السفارات والملحقيات 
الثقافية -باســتثناء في جمهوريــة الصين، ألن 
قوانينهــا ال تســمح لهــم بالتظاهــر أو التجمع 
لاحتجــاج، وهــو مــا دعاهــم إلــى المضي في 
متابعة المعنيين بالســفارة و تنفيذ احتجاجهم 
بحملة أســموها )مظاهرة إلكترونيــة( بداًل عن 

الوقفــة أمام الســفارة وْ الملحقيــات الثقافية 
والماليــة كما هو الحال مــع زمائهم في باقي 
الدول للمطالبة بمســتحقاتهم المالية، وأكدوا 
جميعًا على االستمرار في وقفاتهم االحتجاجية 
وحملتهم اإللكترونية للمطالبة بمســتحقاتهم 
التي قالوا أّن المليشــيات في صنعاء صادرتها 
عليهم، وأكدوا جميعًا على االستمرار والتصعيد 

حتى االستجابة لمطالبهم. 

6 اأ�سهر دون م�ستحقات
 

       هــذا وكانــت اللجنــة التنســيقية لطاب 
اليمــن في الخارج قد أصــدرت الثاثاء الماضي 
بيانــًا هامًا دعــت فيه إلى اســتئناف الفعاليات 
االحتجاجية بخطوات تصعيدية، قال البيان أنها 
تقررت بعدما بلغت القلوب الحناجر وأصبح وضع 
الطاب اليمنيين الدارسين في الخارج يرثى له, 
وســط تجاهل وتغافل )حكومي( لوضع الطاب 
المأســاوي نتيجة تأخير مستحقات عدد كبير من 
الطاب منذ أكثر من ســتة أشــهر و تأخير الربع 
الرابع على جميع الطــاب، و تراكم الوعود دون 
تنفيذ. وتضمنت الخطــوات التصعيدية خطوات 
تبدأ بحملــة إلكترونيــة على وســائل التواصل 
االجتماعي دشــنت خال االيام الماضية، يعقبها 
تصعيــد االعتصامات واالحتجاجــات حتى صرف 
مســتحقات الطاب بشــكل كامل غير منقوص 
بمــا فيها مســتحقات طــاب التبــادل الثقافي 
و الموقوفيــن بــدون وجــه حق وصــرف تذاكر 

للخريجين للعودة إلى بادهم.

 
طرد من �سفارة مو�سكو

وكانــت رابطــة الطلبــة اليمنيين في روســيا 
اســتنكرت قيام القائم بأعمال السفارة اليمنية 
في موسكو بإغاق باب السفارة في وجه الطاب 
وعدم الســماح لهم الدخول إلى السفارة إلقامة 
الوقفة االحتجاجية وترك الطاب خارج الســفارة 

في درجة حرارة 12 تحت الصفر.
وحمّلت رابطة الطلبة اليمنيين بروسيا القائم 
باألعمال في السفارة اليمنية بموسكو مسؤولية 
مــا قد يلحــق بهم مــن أذى من قبل الشــرطة 
الروســية التي اســتدعاها نتيجة تجمعهم أمام 
السفارة. وأكدت رابطة الطلبة اليمنيين بروسيا 

بأنها لن تتهــاون في أي حق من حقوق الطاب 
المعتصمين أو أي محاولة إلهانة الطالب اليمني 
في روســيا. كما دعــت جميع الطــاب والزماء 
فــي كافة المدن الروســية للوقــوف صفا واحدًا 

ومساندة اخوانهم الطاب المعتصمين.

جلنة حكومية
المكلفــة بدراســة أوضاع  اللجنــة  وكانــت 
الطــاب المبتعثين في الخــارج، رفعت تقريرا 
إلى الحكومة بنتائج دراســتها لمعالجة أوضاع 
المبتعثيــن وتوفير المخصصــات المالية بما 
يمكن الطاب من استكمال تعليهم في أجواء 
من الطمأنينة، متضمنــا المعالجات والحلول 
المطلــوب اتخاذهــا وفــي مقدمتهــا توفيــر 
الماليــة وآلية الصــرف لجميع  المخصصــات 

الطاب في مختلف الدول دون استثناء.
وكان رئيــس الجمهورية قــد وجه الحكومة 
بتشــكل لجنة لحل مشــكلة الطاب اليمنيين 
المبتعثيــن فــي الخــارج والتي علــى ضوئها 
اقــر رئيــس الــوزراء تشــكل اللجنة برئاســة 
نائب رئيس الوزراء وزيــر الخارجية عبدالملك 

المخافي.
 

قرارات غري قانونية
يقول رئيــس رابطة الطلبــة اليمنيين في 
روسيا وعضو اللجنة التنسيقية لطاب اليمن 
فــي الخارج، ردفــان الماس: قــرارات التنزيل 
التي أتت من المليشــيا االنقابية ال تســتند 
على أي مرجع قانوني سوى أن هناك نية لذبح 
هــذا الجيل حتى ال يفكر إال في حمل الســاح 

فقط.
  ويصــور "المــاس" حجــم معانــاة الطاب 
الناتجة عن عدم صرف مســتحقاتهم المالية 
منذ ستة أشــهر قائًا:  الطالب اليمني اصبح 
يتنقــل بين المطاعــم للحصــول على عمل 
والبعض توجه للمنظمات اإلنسانية للحصول 
علــى حق اللجوء بعــد أن طرد مــن الجامعة 

والسكن الذي يقطن فيه.
و أكد: ملتزمون باللوائح ونرفض اإلجراءات 
التعســفية التي تمت بحق الطاب وسيستمر 

الطاب في المطالبة بحقهم ال أقل وال أكثر.

اإهمال ومعاناة
ويضيف الدكتور نادر الســيد ماجستير جراحة 
فــي الصيــن: المعانــاة هنــا بســبب مماطلة 
وعــدم  العالــي,  التعليــم  وعبــث  الملحقيــة 
متابعتهــم متعللين بان وضع الباد ال يســمح 
بالرغــم من أن بعض الطاب حاصلين على منح 

ودعم من الملحقية.
وأشــار الســيد إلى أنهم خاطبــوا الملحقيات 
الثقافية والمالية في رســائل تضمّنت إحداها: 
"إذا كنتــم عاجزين عن حل مشــاكلنا، فا تقفوا 
عثرة فــي طريقنا. قلتم أنكــم رفعتم بالبيانات 
أواًل بــأول, وأن اإلســقاط كان تعســفي، بينما 
ردت الماليــة بأن اإلســقاط كان من الملحقيات 

والوزارة.
 

االأ�سر تعاين اأي�سا
وتعيــش اســر الطــاب فــي الداخــل ظروفٍ 
معيشــية حرجة نتيجــًة لتاخر صــرف الحكومة 
لمرتبــات الموظفين منذ أربعة أشــهر أو أكثر، 
يعاني الطاب المُبتعثين للدراســة في الخارج 
من ظروف ليست أقل سوءا وقساوة مما يعانيه 
أهليهــم في الداخل، بل غدت معاناة كّل منهما 
تُضاعــف وتُفاقم معاناة اآلخر نظرًا لقلة الحيلة 
وُقصر اليد لدى الجانبين )الطالب واألســرة( في 
ظل الظروفٍ المأســاوية و األوضاع المعيشــية 
شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون في 

الداخل وطابهم في الخارج أيضًا.

احتجاجات مت�صاعدة وجلنة املعاجلات ترفع تقرير للحكومة لتوفري املخ�ص�صات املالية

طالبنا يف اخلارج.. بني مطرقة التمرد و�شندان ال�شرعية

رصد: محسن الجحافي: 

يذوق الطالب اليمنني املبتعثني يف اخلارج 
االأمّريــن: االغرتاب واجلــوع، بعد ق�ساء ما 
يزيــد عن ن�سف ال�ســنة، دون اأن ت�سلهم ولو 
جزءًا من م�ســتحقاتهم املالية، التي اقدمت 
وزارة التعليــم العــايل يف �سنعــاء والواقعة 
حتــت �ســيطرة امللي�ســيات علــى اإيقافهــا، يف 
حني ان توجيهات قيادة ال�سرعية  مل تاأتي 
ثمارهــا بعد، حيث اعتــادت حكومات اليمن 
املتعاقبــة على تــرك طالبهــا املُبتعثني دون 
مرتبــات طــوال فــرتة ابتعاثهم، واال�ســواء 
من ذلك ان البع�س ي�ستلمها بعد عودته اإىل 

اليمن باأكرث من عام.
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 �خبار

المهرة/عماد الجحافي.

تمكنت شــرطة مديرية شــحن بمحافظة المهرة من القــاء القبض على صاحب 
محل يقوم بتزوير لوحات السيارات.

وقال المكتب اإلعامي لشــرطة المهرة أن شرطة شحن تمكنت وبقيادة العقيد 
كامــل زعبنوت مدير أمــن المديرية والمازم علي مصدع مــن إلقاء القبض على 
شخص من أبناء محافظة ريمه الشــمالية يستغل عمله في محل خاص به لتزوير 

لوحات السيارات.
واضاف: أنه وبعد مداهمة المحل عثر في المحل على)75(لوحة مزوره تحمل اسم 
"المهرة مؤقت"، مشيرا إلى أنه قد تم احالة الشخص الى البحث الجنائي الستكمال 

التحقيقات معه.

عدن تايم / فضل حبيشي 

أفتتح في ســاحة العروض في خورمكســر بعدن، 
معرض للصــور نظمتــه جمعية شــهداء وجرحى 
الثورة الســلمية والمقاومة الجنوبية في محافظة 
شبوة تزامنًا مع احتفاالت شعبنا الجنوبي بالذكرى 
49 لاســتقال الوطنــي األول فــي الثاثين من 
نوفمبــر ووفاء لتضحيات شــهداء شــبوة األبطال 

األبرار . 
ويحتــوي المعــرض الــذي يســتمر ثاثــة أيام 
بتمويل من الشيخ صالح فريد بن محسن العولقي 
قائد المقاومة الجنوبية في م . شبوة عضو الهيئة 
اإلدارية للجمعية صورًا لـ 527 شــهيدًا من شــبوة 

أستشــهدوا دفاعــًا عــن المحافظة وعــن الوطن 
الجنوبي وقضيتــه العادلة وكذلــك مجموعة من 
صــور يوميــات المقاومــة والحــراك الجنوبي في 
المحافظة تروي أســاليب وأدوات النضال السلمي 

منذ عام 2007 م . 
وقال األمين العام للجمعية األســتاذ صالح علي 
بــال في تصريح صحفي إن هذا المعرض يجســد 
ويوثق إحدى المراحل النضالية للشهداء الذين ما 

زال عددهم يتزايد يومًا بعد يوم وحتى هذا اليوم 
وحتــى هذه اللحظــة ونحن في عــدن تصلنا أخبار 
استشــهاد المزيد في جبهات القتــال ضد جحافل 
المعتديــن دفاعًا عن أرض شــبوة وأرض الجنوب 

بصفة عامة . 
وأوضــح قائًا : إن الجمعية أصــدرت كتيبًا خاصًا 
بالشــهداء ونضاالتهــم كمــا أن لديهــا نســخة 
إلكترونية ليوميات المقاومة والحراك الجنوبي في 
شبوة وشهدائها على استعداد لتسليمها ألي جهة 
جنوبية ترغب في توثيق شــهداء الجنوب بشــكل 
عام ، كما أن لدى الجمعية طموح لتوثيق شــهداء 
شبوة منذ عام 1967 م حتى عام 1994 م كمرحلة 
أولى ومــن عــام 1994 م إلى أن تحســم قضيتنا 

الجنوبية كمرحلة ثانية . 

عدن: �فتتاح معر�ش �سور �سهد�ء �سبوة

قتيالن خالل ا�شتباكات مع قوات الأحمر

 توتر يف �لعـرب
�ملهرة: �سرطة �سحن ت�سبط 

مزور لوحات �سيار�ت

عــن  اال�ســتقالل  ذكــرى  اليــوم،  اجلنوبيــون،  يحيــي   
بريطانيــا باحتفــاالت يتوقــع ان تكون حا�ســدة، يف ظل 
حتــوالت مت�ســارعة غــريت امل�ســهد ال�سيا�ســي يف اجلنوب 
برمته، وهو ما انعك�س �سلبا على زخم االعالمي للتح�سري 

واحل�سد للفعالية بح�سب املراقبني.
عدن تايم/ تقرير خاص

ورغــم أن الســلطة المحلية في عــدن باتت 
محســوبة علــى قوى الحــراك الجنوبــي إال ان 
الحضــور الجماهيــري فــي فعاليــات ســاحة 
العــروض التي أقيمت هذا العام بات اقل زخما 
مما كان عليه الوضع في ظل سطوة المؤسسة 
العســكرية الشــمالية التــي كانــت ممســكة 
بمقاليد الملف األمني والعســكري بعدن بنهج 

وسلوك قمعي عنيف .
 

حتدي اأمني
بحســب منظمــو الفعاليــة فــإن االحتشــاد 
الجماهيري ان نجح ســوف يمكــن الجنوبيين 
من ارسال رســائل عدة  للمجتمع الدولي على 
رأسها التأكيد  على  ان مدينة عدن باتت آمنة 

في خاف لما اشارت له تقارير اممية عدة .
ويمثــل تأميــن الفعالية تحديــا امنيا كبيرا 

لقوات االمن واجهزته الناشئة التي استطاعت 
تحقيق الكثير مــن اإلنجازات في ملف مكافحة 

االرهاب .
وتخــوض الســلطات األمنيــة بعــدن صراعا 
عنيفا مــع التنظيمــات اإلرهابيــة التي كانت 
تنشط بكثرة في المدينة قبل تحجيم نفوذها 
بضربــات امنيــة موجعــه قادهــا القياديين 
البارزيــن فــي الحــراك الجنوبي اللــذان باتا 
اللوائيــن   بالمحافظــة  المشــهد  يتصــدران 
عيدروس الزبيدي وشال شائع ما جعل الحراك 
الجنوبي بنظر الجماعــات اإلرهابية خصما في 

معركته للسيطرة واالنتشار .
وأشــار المنظمون الى ان االحتفال ســيؤكد 
للعالم  بان عدن مدينة الســام والتعايش وال 
يمكن ان يعكر صفو الحيــاة فيها أي هجمات 

إرهابية".

 خيار اال�ستقالل

يقول الصحفي/ أديب الســيد ان لمناســبة الـ30 
من نوفمبر يوم االســتقال الجنوبي، وقع كبير  في 
نفوس كل ابناء الجنوب، ومع النســخة الـ49  لهذه 
الذكرى المجيدة، تتجدد تطلعات شعب الجنوب في 

تحقيق استقال ثاني وكامل لدولة الجنوب .
يشــير  السيد إلى ان هذه المناســبة تأتي  اليوم 
في ظل ظــروف صعبة ومعاناة كبيرة للشــعب في 
الجنوب ، اال انها تأتي بطابع وصورة تختلف جدا عن 
أعوامها الســابقة، خاصة بعد ان تحرر الجنوب من 

قوات الغزو الشمالي .
ولتجــاوز تحديــات المرحلة يؤكد الســيد ان على 
الجنوبيين اليوم شــعبا وقيــادة، االرتقاء الى حجم 
المســؤولية، والعمــل الجدي من اجــل وضع ركائز 

متينة، يشيد عليه االستقال الثاني لدولة الجنوب، 
وذلك من خال رص الصفوف، واالثبات للعالم ان 
الجنوبيين رجال دولة، كما يتوجب تشكيل قيادة 
سياسية جنوبية، للقيام بما تبقى من مهام امام 
الجنوب حتى ينال استقاله السياسي واالقتصادي 

بعد ان حقق التحرير لألرض الجنوبية.
ت�سكيل قيادة �سيا�سية 

مــن جهته يؤكد رئيس تحريــر موقع يافع نيوز 
الصحفي ياســر اليافعي ما ذهب اليه الســيد في  
ضرورة اإلســراع بتشــكيل قيادة سياسية جنوبية  
مشــيرا الى ان المطلــوب اليوم مــن الجنوبيين 
االســتفادة من االخطاء الســابقة التــي حدثت بعد 
التحريــر االول، ومحاولــة تصويب االخطــاء حتى ال 

ندخل في متاهات جديدة  .
وأوضــح اليافعي ان مــن برز متطلبــات المرحلة 
الراهنة والتي تتواكب مع متغيرات استراتيجية في 
المنطقة، هــو ايجاد حامل سياســي يمثل الجنوب 
وقضيتــه فــي اي مفاوضــات قادمة وذلــك حتى ال 
نخســر تضحيات شعبنا التي امتدت لسنوات طويلة 
وتوجت باالستقال االول في 30 نوفمبر عام 1967.

ومــع التأكيد علــى  النجاح األمنــي الملحوظ في 
ملفات استعادة مؤسسات الدولة ومكافحة اإلرهاب  
يبقى األداء السياســي للقيادات الجنوبية ركيكا ما 
يجعل مســتقبل وجودها في المشــهد السياســي 
معرضا للتاشــي فــي ظل اقتراب الحل السياســي 

المدعوم من دول العالم واإلقليم .

�جلنوب يف  ذكرى �ل�ستقالل.. �سبابية �سيا�سية وحتديات �أمنية

خاص / أبو عدي الصيعري :

يســود مديريــة العبــر بحضرمــوت توتر شــديد نتيجة 
لإلحداث المأســاوية، التي شــهدتها المنطقة يوم السبت 
الماضي، والتي أدت إلى مقتل أثنين من أبناء الصاعر وأحد 
الجنــود وذلك على أثر اشــتباكات بيــن آل قحيف الصاعر 

وجنود تابعيين للعميد هاشم األحمر.
واندلعت االشــتباكات اقــدام جنود على االســتياء على 
أرض تتبع لقبيلة آل قحيف الصاعر, وعندما حاول آل قحيف 
الصاعر أبعــاد الجنود وإقناعهم بتــرك أرضهم ألنها ملك 
من أماكهم, األمر الذي أدى إلى توتر األجواء وتبادل إطاق 

النار بين الطرفين وأدى إلى مقتل أحد الجنود .

وقامــت يوم االحــد قوات كبيــرة من الجيــش بتطويق 
الموقع واالشتباك مع األفراد المتواجدين فيه، مما أدى الى 

مقتل أثنين من أبناء ال قحيف الصاعر واعتقال والدهم .
وتداعــى أبناء قبائل الصاعر لإلجتماع فــي العبر لتحديد 
المواقــف المطلوبــة, لتدارس الــرد المناســب على هذه 

الجريمة .
الجديــر بالذكــر إن هــذه الحادثــة تأتي في ضــل حالة 
االحتقان التي تســود أبناء قبائل الصاعر وكل قبائل وأبناء 
حضرموت نتيجة ممارســات جنود هاشــم األحمر المرابطة 
بمنفذ الوديعة, وتصاعدت مؤخرا الدعوات المطالبة بإخراج 
قــوات األحمر من منفــذ الوديعة والعبر وتســليم المهام 
اإلداريــة واألمنية فــي منفــذ الوديعة للســلطة المحلية 

والقوات الحضرمية .
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كتب / رئيس التحرير  :

في مناسبتين عظيمتين اطلقنا موقع وصحيفة " 
عدن تايم " في عدن وبين والدة االول والثاني ايام 
معدودة .. فــاألول رأى النور في 14 اكتوبر 2015م 
والثاني دارت عجلة طباعته وتوزيعه في 30 نوفمبر 

2015م .
عام من مســيرة " عــدن تايم" بأيامهــا ولياليها 
لــم نألوا جهدا فــي فريق العمل فــي تقديم مادة 
اعامية شفافة وصادقة حظيت باحترام المتلقي ب 
الــذي بات على صلة وثيقة بمنبرنــا الحر بل اصبح 

زادنا في االستمرار وحافزا لنا في تقديم الجديد .
كما ان انطاق " عدن تايم " جاء في ظروف بالغة 
التعقيد .. ومرحلة كانــت الباد والعباد تحت تأثير 
مخلفــات وركامــات الحرب الغاشــمة التي شــنتها 
مليشــيات صالح والحوثي واتت على كل شــيئ في 
عدن والجنوب لكن بالمقابل االنطاقة توافقت مع 
نهوض وحملة انقاذ واسعة  لمجمل االوضاع داخل 
المدينة الباســلة عدن على يد االشقاء في التحالف 
العربي  علــى رأســه المملكة العربية الســعودية 
ودولة االمارات العربية المتحدة بدءا باعمال االغاثة 
االنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية من خدمات 

الميــاه والكهرباء والصحة والتربية  التعليم وبقية 
القطاعات التنموية .. ومن هنا أنبرى " عدن تايم " 
موقعا وصحيفة انطاقا من مسؤوليته الوطنية في 
مواكبة كافة االنشــطة وافساح مساحة واسعة لكل 
ما يعتمل لنفض غبار الحرب وإعادة الوجه المشرق 

لمدينة عدن .
كمــا أطلعت " عدن تايم" بالعديد االنشــطة من 
خال القيــام بحمات توعويــة لمجابهة جملة من 
المخاطــر التي واجهت مرحلــة مابعد التحرير منها 
حملة " لــن ترهبونا"على اثر سلســلة من االعمال 
والهجمــات االرهابيــة ومحاربــة المخــدرات وكل 

االختاالت التــي اغرقت المدينــة ومناطق الجنوب 
بالفوضــى ومنهــا ظاهــرة الســاح واطــاق النار 

العشوائي .
يبقى في هذا المقام والمناســبة التأكيد انه على 
الرغــم من الفتــرة القصيرة قطعهــا فريق " عدن 
تايم" اال اننا نستشــعر ان التقييم في االول  االخير 
لمسيرة هذا المنبر االعامي نتركه للمتابع والمهتم 
الذي نعتز بتقييمه مؤكدين استمرار تقديم خدمة 
اعاميــة متميــزة بما من شــأنها االنتصــار لعدن 

والجنوب ارضا انسانا والعيش الكريم في ربوعه .

عام على �إنطالقة )               (

العطاس :نثق يف ثبات موقفكم جتاه القضية الوطنية

لطفي شطارة : صوت عمل على توعية الرأي 
العام بعيدا عن التعصب السياسي

صاحل حمسن : بذلتم جهود جبارة 
يف تبين قضايا الوطن والشعب

احملامي حيي غالب الشعييب :

 عام على  الوهج االعالمي االحرتايف اجلنوبي
أهنــئ بداية االعزاء في " عدن تايم" بمناســبة مرور عام على اصــدار اول عدد منها في مثل هذه 

االيام من العام الفائت واعتز ايما اعتزاز بأول حديث نشرته الصحيفة لي في العدد .
حقيقة كان للصحيفة الغراء وقع كبير على الرغم من حداثة االصدار وتغطيه مجريات األحداث 

الراهنة بشكل مهني. 
كما أشيد بالدور االعامي الذي يلعبه موقع عدن تايم وصحيفتها الورقية وبكل العاملين 
فــي طاقم هيئــة التحرير ورئيس تحريرها بمســاندة المقاومة الجنوبيــة والجيش الوطني 

والحكومة الشرعية وكشف مخططات االنقابين وتعريتها إعاميًا .
وبمناسبة مرور عام على إصدارها نشد عليكم بمواصلة مهامكم بنفس المستوى المهني 
المتعاظــم واننا على ثقــة من ثبات موقف هــذا المنبر تجــاه القضية الوطنية 
وااللتزام بالرســالة الوطنية للصحافة الحرة واالستمرار في تقديم مادة اعامية 

تلبي تطلعات شعبنا في الحرية والنماء واالستقرار والسام االجتماعي  
ونهنئكم بهذه المناسبة مرة اخرى متمنين لكم  دوام التوفيق .

مستشار رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء سابقًا

�سهاد�ت مبنا�سبة مرور عام على �إل�سد�ر
مثلت صحيفة "عــدن تايم" الورقية 
بصدورهــا قبل عــام انطاقة جديدة 
لوهــج االعــام االحترافــي الجنوبــي 
المهنــي حيــث جمعت بيــن الموقف 
الشــجاع والثابت المؤيد لهدف شعب 
وبيــن  دولتــه  باســتعادة  الجنــوب 

المهنية االعامية االحترافية ..
الحديث عــن صحيفة "عــدن تايم" 
يعتبر حديث عن جزء من اســتنهاض 
للصحافــة  الجميــل  الزمــن  ذاكــرة 
العدنيــة في القــرن الماضــي والتي 
تجدد مع اعادة صدور صحيفة "االيام" 

وتدشــين االسرة العريقة ال باشراحيل كمدرسة اعامية لمرحلة 
جديدة في رحــاب الصحافة ..وجاءت صحيفة عــدن تايم لتغطي 
ذلك الفراغ القسري الذي تركته صحيفة "االيام " بغيابها القهري 

بعد رحلة عطاء ثوري ومهني جنوبي..
وبــكل صراحة مثلت صحيفة "عدن تايــم" خال عام كامل رافد 
اعامي مقاوم يجمع بين لمسات المهنة االبداعية وبين الموقف 
الثابت الذي اليتغير حسب المزاج او المصلحة النفعية ..واختطت 
ادارة تحريــر "عدن تايم" اتجــاه ايجابي متــوازن عقاني تحترم 
المهنية وقدسية حرية الصحافة والكلمة ولم تتجه نحو االنحدار 
القيمي السائد وثقافة الفساد واالفساد واالبتزاز بل نأت بنفسها 
عــن الصراعات البينية الســلبية مع االخرين وفــي نفس الوقت 
التبتغي الصحيفة رواج شــعبي  عاطفي مزاجــي تفرضه لحظات 
معينه ويغيب بسرعة بتغيير المزاج واالندفاع العاطفي والتسعئ 
للكســب المادي بأي طريقة ..بل ان الصحيفــة تذكرني بمحات 
التسوق الراقية ذات البضائع االصلية غير المزوره وتهتم بزبائن 

وجمهور راقي خاص بها تفيد وتستفيد منه.
واالمــر األهم ان ادارة صحيفــة "عدن تايم" تديرها شــخصية 
اعاميــة ذات بــاع طويل فــي رحاب االعــام والصحافــة تتمثل 
بشخصية الصحفي عيدروس باحشوان وخبراته كمدرسة للعطاء 

المهني الملتزم بأخاق المهنة .
وتتضح نجاحات طاقم الصحيفة انها تفرض بل فرضت حضورها 
بقــوة في الشــارع االعامــي داخليــا وخارجيا واصبحــت تتصدر 
وتنافــس بقوة رغم عدم وجود مطابــع او حتى مقر ومبنى الدارة 
الصحيفــة وموقعها االلكترونــي وهذا النجاح كلــه يعود لخبرة 
وعطــاء طاقم عدن تايم الــذي جمع بين خبــرة كابتن الصحافة 
عيدروس باحشــوان والطاقم الشــبابي المتطوع بالصحيفة من 
ابناء عــدن هؤال الشــباب المبدعين المتميزيــن بالوعي وبنماء 

مداركهم المعرفية ..
وبالمناسبة كان لي شرف التواصل مع الصحيفة منذا انطاقتها 
طيلــة عام كامل وبنينا عاقات نزيهــة هدفها تكاملي لمواجهة 

التحديات السياسية التي تواجه جنوبنا الحبيب..
وبالختام نتمنــى مزيدا من الثبات و التقدم واالزدهار لصحيفة 

عدن تايم وكل الصحف الجنوبية .

قبــل عــام بالتحديد خــرج إلى النــور منبر 
إعامــي يحمــل موقعا إلكترونيــا وصحيفة 

ورقيــة بأســم عدن تايــم .. إنطــاق هذا 
الفعــل اإلعامي جاء فــي وقت كانت عدن 
بحاجــة إلى صــوت معتدل متوازن يســه 

م فــي بلورة رؤيــة لعــدن والجنوب ما 
بعد التحرير مــن قبضة أذناب 

إيــران في المنطقــة .. كانت 
إضافة مهنيــة متميزة من 

نخبة إعامية شــابة تقود 
دفتهــا خبــرة متمرســة 
فــي شــخص رجــل قامة 
إعاميــة عرفهــا الجنوب 
با  األســتاذ عيدروس  هو 
حشــوان .. كانت البداية 
صادمة لقــوى ال تريد أن 
ترى في عدن صوت يجمع 
بيــن اإلحترافية والتوجه 

السياســي لقضية شــعب الجنوب .. صوت عمل علــى توعية الرأي 
العام بعيدا عن التعصب السياسي أو التشنج في الخطاب اإلعامي 
.. مر عــام كلمح البصر ووضعــت عدن تايم مكانــة لها ومتميزة 
فــي تاريخ اإلعام في عدن ، ويبقى في هــذه العجالة إال أن نحيي 
كل القائميــن على هذا المنبر ، متمنيــا أن تضاعف الصحيفة من 
عدد أيام صدورها بدال من يوم في األســبوع بعد أن صارت صوت 

مسموع وكلمة مقرؤة ومؤثرة أيضا.

مــرور  مناســبة 
عــام علــى إصدار 
"عــدن  صحيفــة 
يشــرفني   ، تايم" 
أحــر  أقــدم  أن 
ألســرة  التهانــي 
الصحيفة  تحريــر 
وأعضــاءا  رئيســا 
قــراء  ولــكل 
هــذه  ومتابعــي 
 ، الغراء  الصحيفة 
للصحيفة  متمنيا 
التوفيــق  دوام 

والنجاح .
لقد أبلت الصحيفة باءا حســنا خال عام من 
تأسيســها وبذل العاملون فيهــا جهودا جبارة 
لتبنــي قضايــا الوطــن والشــعب والدفاع عن 
حقوق النــاس وحرياتهم ، والبحث عن الحقيقة 
وتوضيحها ، ومكافحة الفساد والجريمة واتمنى 
أن تتواصل الجهود لتطوير الصحيفة وتوســيع 
مواضيعهــا لتغدو وبحــق منبرا حــرا وقنديا 
وضاءا ، ينشر ثقافة المواطنة والمحبة الوطنية 
واإلنســانية وثقافة التنوير والمعرفة والسام 

والعمل المنتج والبناء .
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العطاس أول الغيث 

فــي 29 نوفمبر 2015 صدر العــدد االول رقم ) صفر 
( مــن صحيفة عــدن تايم الورقيــة متضمنا حــوارا خاصا 
مــع المهندس حيدر أبوبكر العطــاس اخر رئيس لمجلس 
الشــعب االعلى في الجنوب قبل الوحدة واول رئيس وزراء 

لدولة الوحدة ومستشار الرئيس اليمني حاليا .
تناول الحــوار قراءة العطاس لمســتقبل األوضاع في 
اليمــن في ظل التطورات السياســية الراهنــة ، وامكانية 
التعويل على حل سياسي لازمة اليمنية ، ورؤيته لتاثيرات 
الحرب الجارية على الجنوب والقضية الجنوبية ،  ومستقبل 
األوضــاع في اليمن في ظل التطورات السياســية الراهنة 
، ومــدى تعــارض مهامه كمستشــار للرئيــس اليمني مع 
موقفــه من القضيــة الجنوبية ، اضافة الــى وضع الحراك 
الجنوبي والمقاومة الجنوبية وما عليهم فعله لاســتفادة 

من افرازات الوضع الجديد .
كان الحوار جريئا ومميزا ودشــن بداية قوية لاصدار 
الورقــي لصحيفة ) عدن تايم ( التي اســتمرت في التركيز 
علــى الحــوارات الصحفية التــي تقدم للقــارئ بعضا من 

االجوبة عما يدور في خلده من تساؤالت . 

احملافظ عيدروس .. احلوار االول حمليا
فــي 30 ديســمبر كانت صحيفــة ) عدن تايــم ( أول 
صحيفــة محلية تجــري حوارا خاصــا مع اللــواء عيدروس 
الزبيــدي بعد تعيينــه محافظا لعــدن ، كان الحوار جريئا 
وكان الســؤال االول فيه : - ناضلتم ألكثر من 15 عام ضد 
النظــام الحاكم واليوم أصبحتم جــزء منه , ما الذي اختلف 

في األمر ؟
تحدث المحافظ عيدروس الزبيدي في ذلك الحوار عن 
رؤيتــه تجاه الوضع االمني والخدمي في عدن خصوصا وان 
تعيينه لم يكن قد مضــى عليه ايام ، تحدث المحافظ ردا 
على االســئلة الموجهة له عن رؤيته تجاه كثير من االمور 
بما فيها انتشــار الجماعات المســلحة في حينه ، والدوافع 
التــي جعلته يوافق على تعيينه في منصب المحافظ حيث 
قــال المحافظ عيــدروس حينهــا : )) دفعــت الى منصب 
المحافــظ دفعــا (( .. كما تحدث عــن المطلوب من قواعد 
أنصار الحراك الجنوبي وكافة التيارات السياسية الموجودة 

بعدن لمعاونته في مهامه .

اخلبجي .. حوارات يف مراحل خمتلفة

في  11 ديســمبر 2015 نشــرت صحيفة ) عدن تايم 
( حــوارا مع الدكتور ناصر الخبجــي بصفته قياديا بارزا في 
الحــراك الجنوبــي ونائبا لرئيس المجلــس االعلى للحراك 
الثوري لتحرير واســتقال الجنوب ورئيسا لمجلس الحراك 
الثــوري في محافظــة لحج للوقوف على مجمــل التطورات 
السياســية الراهنة ورؤيته الخاصة للمســتقبل السياسي 

في الباد .
في 26 اغســطس 2016 أجرت الصحيفــة حوارا ثانيا 
مــع الدكتور الخبجي بصفته محافظــا للحج تحدث فيه عن 
االوضــاع المختلفــة في المحافظــة والحرب التــي ال تزال 
تشــهدها فــي حدودها ، كما نشــرت ) عدن تايــم ( حوارا 
ثالثا مــع الخبجي في نوفمبر 2016 لتســليط الضوء على 
المستجدات والتطورات في المحافظة خصوصا في الجانب 
األمنــي والخدمــي ، ولم تخل الحوارات مــن طرح عدد من 

التساؤالت التي يتداولها الشارع ويبحث عن اجابة عنها . 

ابو علي احلضرمي .. حوار الضجيج 
كان المستشــار الســابق بمحافــظ عــدن ابــو علي 
الحضرمــي من اكثر الشــخصيات اثارة للجــدل والضجيج 
االعامي في عدن ، وكانت ) عدن تايم ( الوسيلة االعامية 
الوحيدة التي اجــرت حوارا معه وواجهته بما يردد عنه في 

الحمات االعامية التي تستهدفه .

هموم املقاومة 
فــي 17 فبراير2016 نشــرت ) عدن تايــم ( حوارا مع 
القيادي فــي المقاومة ابو همام اليافعي ، جاء ذلك الحوار 
فــي توقيت كان فيــه ابو همام من اكثر الشــخصيات في 
المقاومــة اثارة للجدل ، وقد تضمن الحوار 29 ســؤاال في 
المواضيع التي كانت تفرضها الظروف في حينه ، باالضافة 

الى تساؤالت الشارع والقارئ البسيط . 
وفي 24 فبراير 2016 نشــرت ) عــدن تايم ( حوارا مع 
القيــادي علي الذيــب المعروف بـ )أبو مشــعل الكازمي( ، 
نائــب رئيس مجلس قيادة المقاومــة الجنوبية بمحافظة 

عدن ، وقائد مقاومة وشرطة منطقة البساتين .
يســمي أهالي عدن ابو مشــعل بـ )حارس البوابة 
الغربية لعدن( نظرا الهمية المربع االمني الذي يتولى 
حمايتــه هو ومقاومة البســاتين التــي تنضوي تحت 
قيادته .. كان حوارا جريئا احتوى 27 ســؤاال على مدى 

ساعة كاملة وتطرق الى اغلب القضايا في حينه .
وفــي 4 مارس 2016 نشــرت ) عدن تايم ( حوارا 
مع العميد عادل الحالمي القيادي البارز في المقاومة 
الجنوبية وكان قد تم تعيينه حينها مديرا المن لحج 
، ومما قاله العميد عادل الحالمي حينها : )) الدولة 

وعدتني بامكانيات عند تعييني 
لكنها لم تصــرف لي حتى طقم 

اتنقل به (( .

حوارات السياسة 

كان للتنــاوالت السياســية 
اهمية كبيرة فــي الحوارات الي 
نشــرتها ) عدن تايم ( ، ورغم ان 
السياســة تســيطر على مختلف 
الحوارات بفعل الظروف الحاصلة 
الصحيفــة  ان  اال   ، البلــد  فــي 
التقت بعدة شــخصيات سياسية 
واجــرت معها حــوارات صحفية 

بغيــة الحصول علــى االخبار 
والمواقــف  والمعلومــات 

ووضعها امام القارئ . 
ديســمبر2015   16 في 
خاصا  حوارا  الصحيفة  نشرت 
مع القيادي ياسين مكاوي – 

مستشــار الرئيس هادي –  وأبرز الوجوه العدنية الناشطة 
في الحراك الجنوبي منذ 2007 .

تحدث مــكاوي في الحوار بصفته كمستشــار لرئيس 
الجمهورية وكرئيس لمكون الحراك المشــارك في مؤتمر 

الحوار .
كما اجرت ) عدن تايم ( في 24 فبراير 2016 حوارا مع 
القيادي الجنوبــي البارز عبدالرحمن الجفري تناول مختلف 
القضايــا الراهنــة المتعلقة بالقضيــة الجنوبية في هذه 

المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ الجنوب .
كمــا نشــرت الصحيفة حوارا فــي 27 يناير 2016 مع 
القيــادي البارز في الحراك الجنوبي أحمــد عمر بن فريد ، 
وقد قال بن فريد في اجابته على احد اسئلة الحوار : )) البد 
من االعتراف ان االسئلة المطروحة هنا تعتبر اسئلة نوعية 

وذات دالالت كبيرة (( .
كما نشــرت الصحيفة حوارا مع الناشــط السياســي 
لطفي شــطارة فــي 27 ابريل 2016 وحــوارا مع المحامي 
يحيى غالب الشــعيبي فــي 3 فبرايــر 2016 ومع القيادي 
االشــتراكي قاســم داوؤد فــي 24 اكتوبــر 2016 لمعرفة 
رايهم في المســتجدات على الســاحة الجنوبية وقراءتهم 

للواقع .

عبود خواجة خيص عدن تايم حبوار

وضمــن حواراتها الصحفية نشــرت عدن تايم في 

17 مــارس 2016 حوارا خاصا مع فنان الثورة الجنوبية 
عبــود الخواجــة ، كان حــوارا شــيقا مــزج بيــن الفن 
والسياســة ، ومما قاله عبود خواجة فــي ذلك الحوار : 
)) لم نجد سياســيا يعطي خطوطــا عريضة لعمل فني 

.. ورعايا عفاش قدموا لي عروضًا لم ولن اقبلها (( .

عبداللطيف السيد .. احلوار احملاكمة 

نشــرت صحيفة ) عدن تايم ( في 31 مارس 2016 
حــوارا خاصا مع رئيــس اللجان الشــعبية عبداللطيف 
الســيد ، تضمن الحوار اســئلة حول اســباب انســحاب 
اللجــان الشــعبية من عدن قبــل وصــول الحوثيين ، 
وعن ما حدث في زنجبار وجعار حيث و كيف اســتطاعت 
القاعدة الســيطرة عليهما ؟ ، وعــن بعض تفاصيل ما 
قبــل الحــرب وبينها ســقوط العند وقصة اســر اللواء 

محمود الصبيحي ، واسئلة اخرى كثيرة .

احلوارات االمنية والعسكرية 

نشــرت صحيفة ) عدن تايم ( في 13 أكتوبر 2016 
حوارا مع مدير امن عدن اللواء شال علي شايع سلطت 
الضــوء من خاله على عــدد من القضايــا االمنية في 
عدن ، كما اجرت في 4 اغســطس 2016 حوارا مع مدير 
امن الضالع العميد عبيد محمد قاســم ، كما نشرت في 

10 نوفمبــر 2016 حوارا مع العقيد صالح الســيد قائد 
الحزام االمني حينها ومدير امن لحج حاليا .

كما اجــرت الصحيفة حوارات مع عدد من القيادات 
العســكرية منهم العميــد/ احمد التركي قائــد اللواء 
17 مشــاه في باب المندب ، نشــر في 22 يوليو 2016 
، ومســاعد وزير الدفاع اللــواء عبدالقــادر العمودي – 
نشــر في 26 مارس 2016 ، والعميد عبداهلل الصبيحي 
قائد اللواء 31 مدرع – نشــر في 28 مارس 2016 ، ومع 
العميــد ركن / فضل باعش قائد قــوات األمن الخاصة 

عدن لحج أبين – نشر في 1 ابريل 2016 .

اجلانب اخلدمي 

وللجانب الخدمــي اهميته في حوارات ) عدن تايم 
( فقد نشــرت الصحيفة عددا من الحــوارات الصحفية 
التي ســلطت الضوء علــى مختلف الجوانــب الخدمية ، 
منها حوار مع عبدالباســط الفقيه مدير اتصاالت عدن 
فــي 6 يناير 2016 ، ومع وزيــر النقل مراد الحالمي في 
13 ينايــر 2016 ، ومــع وزير االشــغال العامة والطرق 
المهندس وحــي امان في 6 مــارس 2016 ، ومع وزير 
الثروة السمكية فهد كفاين في 19 مارس 2016 ، ومع 
مدير مكتب صحة عدن في حينها الدكتور الخضر لصور 
في 10 ســبتمبر 2016 ، ومع وكيل محافظة عدن علي 

هيثم الغريب في 27 نوفمبر 2016 .

�حلو�ر�ت �ل�سحفية يف )                       ( .. عام من �لتميز 
احلوارات ال�سحفية من ابرز الفنون ال�سحفية يف الع�سر احلديث ، فهو م�سدر جيد للح�سول على االأخبار واملعلومات من م�سادرها ، وميكن من خالله وبا�سلوب 

�سيق احل�سول على االأخبار واملعلومات واالآراء واملواقف اخلا�سة، اأو املت�سلة باالأحداث والق�سايا، اأو االأفكار اجلديدة .
منــذ انطالقــة �سحيفــة ) عدن تامي ( الورقية كان للحوار ال�سحفي اأهمية خا�سة فيها كفن ، كما كانت ال�سحيفة وحمرروها يحر�سون على ان تتميز االعداد 

الورقية بحوارات متميزة مع عدد من ال�سخ�سيات املثرية للجدل . 
ومن هنا فقد فتحت عدن تامي �سفحاتها امام خمتلف ال�ســخ�سيات ال�سيا�ســية واالجتماعية املختلفة واجرت معهم حوارات �سيقة طرحت فيها كل ما يطرحه 

ال�سارع من ت�ساوؤالت ونقلت وجهة نظرهم اىل ال�سارع . 
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مخشــف الذي ولــد في مدينــة الشــيخ عثمان، 
بعــدن مطلــع مــارس 1947م، ودرس االبتدائية 
والمتوســطة في المدارس الحكومية في الشــيخ 
عثمان، اضطر لانقطاع عن الدراســة بعد الســنة 
الثانية مــن الثانوية )نظــام التدريس البريطاني 
القديــم في عدن( لظروف قهرية نتيجة فقر والده 
وعــدم قدرته على تحمل مصاريف األســرة ناهيك 

عن مصاريف التعليم.

يؤكــد الرجــل شــغفه بالقــراءة واإلطــاع على 
الصحف والمجات المحلية ثم المصرية واللبنانية 
منذ نعومة أظافرة مما عوضه عن حرمان مواصلة 
الدراســة المنتظمة، يضيف: كانت القراءة النافذة 
التي تســلل من خالها حبي للصحافة وشاء القدر 
أن يرتبط مصيري بها كمهنة منذ ســن الخامسة 

عشرة.

 
البداية

الصحافية  حياته  بدأ مشــوار 
فتــاة  بصحيفــة  بااللتحــاق 
الجزيــرة فــي 62 م، يواصــل: 
خــال  مــن  كانــت  بدياتــي 
زياراتي المتكررة لصحيفة فتاة 
الجزيــرة، حيــث عرضت عليهم 

إعــداد صفحة للشــباب أســبوعيا 
لهم،  الموافقة ســلمتها  وبعد 
وعندما تم نشــرها لم تسعني 
واســتمريت  حينهــا،  الفرحــة 
بالتردد على الصحيفة بشــكل 
يومي رغــم ان الصفحــة التي 
كنت أتولى إعدادها أســبوعية، 

وعندما الحــظ رئيس التحرير محمــد علي لقمان 
حضوري الدائم، قام بتكليفي باالســتماع إلذاعات 
لنــدن وصــوت العرب وصنعــاء، حيث كنــا نعتمد 
عليها كمصــدر لألخبــار، واتذكر حينهــا: كنا في 
فتاة الجزيرة أول من نشر خبر اندالع ثورة سبتمبر 
وقيــام الجمهوريــة اليمنيــة ظهــر الخميس 26 

سبتمبر 1962م.          

رحلته مع االأيام
فــي مطلع عــام 1965م التحــق بصحيفة األيام 
بعدن اليومية الواسعة االنتشار لصاحبها األستاذ 
محمد علي باشــراحيل بوظيفة مساعد محرر، وبدأ 
اسمه ينتشــر ككاتب عمود ومحرر فني، حيث كان 
له في األيام قصب السبق في خوض تجربة جديدة 

عليــه وعلــى صحافة ذلــك الزمان، هــي التحقيق 
الصحفــي المصــور الميداني عقب قيامــه برحلة 
جويــة لمرافقة معونة غذائية تــم نقلها بطائرات 
الجيــش البريطاني إلى منطقة حبروت الصحراوية 
في ســلطنة المهرة آنــذاك التي كانــت تجتاحها 

موجة مجاعة.

النزوح الق�سري
فــي إبريــل 1967م توقفــت جريــدة األيام عن 
الصدور قسريًا فاضطر للنزوح إلى الشمال وهناك 
التحق بإذاعة صنعاء كمحرر في قســم األخبار، ثم 
عاد إلى عدن بعد عدة أشــهر مع خروج االســتعمار 

البريطانية ونيل االستقال.
وســاهم مخشــف الحقا في تأســيس وكالة أنباء 
عــدن، في مطلع 1970م مع الصحافي البارز محمد 
ناصر محمد، حيث كان ضمن طاقم محدود إنشىء 
أول وكالة أنباء وطنية على مستوى منطقة الجزيرة 
والخليج أطلق عليها اسم وكالة أنباء عدن )ا. ن. ا(.

مرا�سال لرويرتز يف عدن
يتذكــر: كان محمد ناصر محمد مراســا لوكالة 
رويترز في عدن، وكلفنا بالعمل كمراســل لها من 
الباطن نتيجة انشــغاله بإدارة وكالة عدن، ومثلت 
تلك الفترة تجربة ألتعلم أساليب العمل في تحرير 
وصياغة األخبار المحلية ونوعيتها التي تهم العالم 
الخارجي، ولم يأت عام 70 على نهايته، حتى اخترت 
مراسًا معتمدًا لوكالة رويترز, ومازلت مراسًا لها 

حتى اليوم منذ 47 عاما.
بعدهــا عام 73م، انتقل إلــى صحيفة 14 أكتوبر 
اليوميــة الوحيدة فــي عدن، ثم عــاد مطلع 79م 
مجــددًا إلــى وكالة أنبــاء عدن، وفــي 83م، انتقل 
إلــى مجلة المســار، وفي 87م مجلة نــداء الوطن، 
كما اختير في 1993م مراســًا لجريدة االقتصادية 

السعودية اليومية واستمر فيها لمدة 13 عاما.

 

م�سرية متفردة
اختط مخشف مســيرة صحفية استثنائية، توجها 
بالتــزام مهني نــدر ان تجد مثيل لــه، ، يعتقد ان 
عودة األوضاع إلــى حالتها الطبيعية كفيل بإعادة 
االســتقامة واالنضبــاط لانفــات الذي تشــهده 
الصحافة وتحديدا االلكترونية، ناصحا الصحفيين 
الشــباب الذين عليهم االعتماد مستقبا، بالتحلي 
والصبر وعدم اســتعجال النجاح والشــهرة وكسب 
المال، الن ذلك يأتي في وقته المناســب مع تراكم 
العطاء، فا يســتعجل زيادة الدخل والشهرة وإنما 
العطاء بكل ما لديه واكتساب المعرفة والمعلومات 

في مختلف المجاالت.

ويشــدد على ان الظروف الراهنــة محك واختبار 
تتطلب من الصحفي الصمــود لتجاوزها، وعليهم 

متابعــة الحقائق واألحداث كما هــي كون األمانة 
الحقيقــي،  للصحفــي  المعيــار  هــي  والصــدق 
فالصحافــة مثــل الزراعة ال تعطيــك اال بمقدار ما 
تعطيها مــن جهد، حيث تنطلــب الصبر والتحمل 

والنية المخلصة.

مع عدنان البي�س
يتذكر إشــكالية واحــدة واجهها خال مســيرته 
الصحفيــة الطويل، يقــول: اســتدعيت للتحقيق 
فــي 93 عقــب نشــر قصة خبريــة في األيــام عن 
إلقــاء القبض علــى فتاة فــي مطار عــدن قادمة 
مــن الهنــد تحمل مخــدرات ب 10 مليــون دوالر، 
ووجــدت مقتولة بعدها بأيــام، وكان يتولى إدارة 
البحــث الجنائي حينهــا عدنان البيــض، الذي قم 

باستدعائي للتحقيق، رغم انه ليس جهة اختصاص 
وكان يفترض االستدعاء للنيابة المختصة، وحضر 
معي حينها المحامي/ بدر باسنيد فتمسكنا بحقنا 
فــي عدم الكشــف عن مصــدر المعلومــة، والحقا 
اســتدعيت للنيابــة المختصــة وتفاهمــوا حقــي 

باالحتفاظ بمصدري.

واقع ماأ�ساوي
ويصــف واقــع الصحافة اليــوم بانــه: ال يمكن 
تقييمــه، مرجعــا التــداول المحــدود للصحف الى 
ان القــارئ أصبح عازفا عن الشــراء نتيجة الظروف 
المأســاوية المحيطــة، فا توجــد صحافة في ظل 
أوضاع ســليمة لتقييمها، ناهيك عن استمرار بث 
اإلعام الرسمي من الخارج، فصدور صحف في هذه 

الظروف جراءة وإقدام كبيران.

ويؤكــد: واقــع الصحافــة اليوم مأســاوي فقبل 
سنوات كان واقع الصحافة والصحفيين أفضل مما 
هو عنه اليوم، حيث نعيش في غياب كبير لإلعام 
الذي كان موجــودا ونفتقده، فعدن كما 
هو معــروف رائــدة ليس فــي الصحافة 
الورقية فقط وإنمــا اإلذاعة والتلفزيون 
على مســتوى الجزيرة والوطــن العربي، 
وكان تقــدم وتطــور هــذه الوســائل 
يمر بشــكل تدريجــي رغــم المصاعب 
والظروف السياســية التي أثرت بشكل 
وبأخر على هذه الوســائل، لكن الحرب 
األخيرة عصفت باإلعام واقفت مختلف 

مجاالت الحياة كما نعيشها اليوم.
 

 عدن تامي غطت الفراغ
وعــن مرور عــام على صدور صحيفــة عدن تايم 
أجــد هــذه  الورقيــة وااللكترونيــة:  بنســختيها 
المناســبة فرصة طيبــة ألبعث التهانــي القلبية 
واألمنيــات لألخوة والزمــاء في عــدن تايم التي 
جــاءت لتغطيــة فــراغ رهيب وشــامل فــي مجال 
الصحافة الورقية في البــاد وعدن خصوصا عقب 
الحرب التي شــنتها الجماعات المارقة التي أعادت 

الباد إلى الوراء.
ويضيف: لعبت عدن تايم دورها في ســد الفراغ 
بنجاح، واعدت ارتباط القارئ بالصحافة الورقية قدر 
اإلمكان، متمنيا تجاوز الظروف الراهنة واســتعادة 
االستقرار للصحافة والباد حتى تعيش الناس في 
ظروف طبيعية، فالمحنة التي نعيشها اليوم ليس 

من السهل تجاوزها.

حو�ر
مرا�ضل رويرتز يف عدن منذ 47 عاما يف�ضل البقاء بعيدا عن الأ�ضواء

خم�سف.. �مللهم �لذي عركته 
   5 عقود من �ل�سحافة �ملهنية

لي�ــس م�ســتغربا اأن يف�سل ال�سحفي الكبري حممد عبد اهلل خم�سف، مرا�سل وكالة رويرتز يف 
عــدن منــذ 47 عاما، البقاء بعيدا عــن االأ�سواء، فالرجل الذي عركتــه 5 عقود من ال�سحافة 
املهنيــة، كانــت اأخــر مقابلــة اأجراهــا يف �سحيفة ال�سيا�ســية عــام 2010م، يقــول معلال ذلك: 
الرتكيــز علــى اجلانــب االإخباري اخــذ اهتمامي ووقتــي ملتابعــة االأحداث وتق�ســي احلقائق 

وتفا�سيلها.

كتب/ وائل قباطي

  هذه قصيت مع عدنان البيض واستدعائي للبحث اجلنائي

  عدن تايم غطت الفراغ عقب احلرب وأعادت ارتباط القارئ بالصحيفة الورقية
استقرار األوضاع كفيل بضبط االنفالت الذي تشهده الصحافة حاليا
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��ضتطالع

وبعدمــا كان مطــار عدن عبــارة عن 
كومة مــن الدمــار والــركام واألطال 
شاهدًا على الرغبة العارمة لانقابيين 
في الخــراب مقابــل تنفيــذ أجندتهم 
الخائــب  لحلمهــم  إيرانــي  بإيعــاز 
بالسيطرة على اليمن والخليج العربي، 
ها هــو بات حاليًا بحلــة جديدة تحاكي 
الجمــال والدقــة والرقــي والجودة في 
األداء والجهود المبذولة بمشروع إعادة 
تأهيــل مطار عــدن من قِبل الشــركة 
المتخصصة بتكليــف من اإلمارات تلك 
الدولة التــي وعدت وصدقــت وأنجزت 
بإعادتهــا فعليًا مطار عدن إلى ســابق 
عهــده وأفضــل خــال فترة قياســية 

ووجيزة.

دعم اماراتي
ولم تتوان دولة اإلمارات لحظة واحدة 
عن الشروع في تشغيل مطار عدن منذ 
اللحظات األولى لتحرير مدينة عدن من 
لجماعة  التابعين  االنقابيين  ميليشيا 
الحوثــي والمخلوع علــي عبداهلل صالح، 
مــن خال العمــل على جلــب المعدات 
واألجهزة الازمة والضرورية لتشــغيل 
المطار أمام الرحات اإلغاثية والعاجية 
الازمــة والعاجلة خدمــة منها لمختلف 
شــرائح وفئات المجتمــع ومدينة عدن 
بشــكل عام، حيــث تقاطــرت منذ ذلك 
الحيــن طائــرات اإلغاثــة التابعة لدول 
التحالف العربي إلى مطار عدن مســجلة 
ومجســدة على الواقع حقيقــة تدخلها 

اإلنساني بالتوازي مع العسكري المعبر 
عن النوايا الصادقة واألعمال المخلصة 
الهادفة إلى إنقاذ شــعب وبلد منكوب 

بالميليشيات االنقابية المسلحة.

ا�ستكمال التاأهيل
وأفادت إدارة مطار عدن الدولي ممثلة 
بالمديــر العام المهنــدس طارق عبده 
علي، أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واصلت ودون توقف خطواتها وجهودها 
التي ُكللت باســتكمال أعمال مشــروع 
تأهيــل مطار عدن حيث شــملت أعمال 
تأهيل المطــار برج المراقبــة وصاالت 
الوصول والمغادرة واالستقبال ومحطة 
الكهرباء واإلضــاءة والتكييف بالكامل، 
في حين تبذل الحكومة اليمنية ممثلة 
بوزارة النقل والهيئــة العامة للطيران 
المدنــي فــي الوقــت الراهــن جهودًا 
لتجهيــز المطــار باالحتياجــات الفنية 
الازمــة لتشــغيل المطــار الــذي صار 
تحفــة ذات رونق جميل بعدما ســلبته 
ميليشــيات الحوثي وصالــح االنقابية 
ابتســامته وألقه الشــامخ باعتباره أحد 
البــارزة للواجهــة الحضارية  المعالــم 
وبوابة عدن والجنــوب من وإلى العالم 

الخارجي. 

جاهزية كاملة   
وأضافت إدارة مطار عــدن أن المطار 
حاليًا في طــور مرحلة وضع اللمســات 
األخيــرة والنهائيــة التي قد تســتغرق 
مــدة ال تتجــاوز األســابيع إن لم تكن 
أيامًا، وبعدها ســيتم اإلعــان النهائي 
للعالــم بأن مطــار عدن أصبــح جاهزًا 
ومســتعدًا بشــكل كامل مــن جوانب 
األمن والســامة وفقًا لشروط الطيران 
المحددة مــن قِبل المنظمــة الدولية 
للطيــران المدنــي من أجل اســتقبال 

التجارية  الجويــة  الرحــات  مطار عدن 
الدوليــة لشــركات الطيــران العالمية 
الراغبة في تســيير رحات طيران جوية 
من وإلى مطــار عدن، كــون المطار ما 
زال يقتصر عمله في الوقت الحالي على 
اســتقبال وإقاع رحات طيران شــركة 

الخطوط الجوية اليمنية فقط.
عدســة كاميــرا "عدن تايــم" رصدت 
والتأهيل  الترميــم  أعمــال  اســتكمال 
ومراحــل التجهيــز النهائية فــي أرجاء 
مطــار عدن تمهيدًا الســتئناف نشــاط 

الماحة الجوية بشكل طبيعي.

�لإمار�ت تعيد �لروح �إىل ج�سد مطار عدن �لدويل
اأعــادت دولــة االإمــارات العربيــة املتحــدة الــروح اإىل ج�ســد 
مطار عدن الدويل الذي كان يف حالة موت �ســريري يفتقر الأدنى 
مقومات العمل، وذلك بف�سل الدعم الكبري واللم�سات اجلمالية الرائعة 
التي نف�ست غبار احلرب عن املطار بعدما دمرته ب�سكل �سبه كامل حرب 
ميلي�ســيا االنقالبيني التابعني جلماعة احلوثــي واملخلوع علي عبداهلل 
�سالــح، عنــد اإ�ســعالها احلــرب واجتياحها مدينــة عدن يف اأواخر �ســهر 

مار�س من العام املا�سي 2015م.

تقرير مصور)عدن تايم(
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�حاديث

�سكانها يقطنون االكواخ ويعتمدون على البحر وال يجدون العالج

يف ذكرى يوم ال�سهيد االإماراتي 30 نوفمرب

�شهداء الإمارات واجلنوب.. واحدية ال�شهادة واأخوة الدم
تزامنــا مع ذكــرى يــوم ال�ســهيد االإماراتي 30 
نوفمرب، التي باتت ذكرى ذي معنى بالن�سبة لنا يف 
اجلنوب، خ�سو�سا �ســيما بعد اأن اختلط دم اأبناء 
اإمــارات اخلري بدمــاء ابطال املقاومــة اجلنوبية 
دفاعا عن الدين واالأر�س والعر�س واأمن املنطقة 
يف وجــه قوى عــدوان �سالــح واحلوثــي، اإذ يعرب 
طيــف نخبوي مــن اأبنــاء اجلنوب عــن رد الوفاء 
الأهــل الوفاء تخليدا ل�ســهداء االإمارات يف ذكرى 

يوم ال�سهيد.
ويف تقريرنــا اخلا�س بهذه املنا�ســبة اأجمع من 
تداخلــوا معنا من اأبناء اجلنوب كما هو االإجماع 
�ســهداء  جتــاه  واجــب  اأقــل  اأن  علــى  اجلنوبــي 
االإمــارات ومواقــف الدولة امل�ســرفة اإىل جانبنا 
هــو اأن نبادلها الوفــاء بالوفاء ونتذكــر مواقفها 
االأ�سيلة وت�سحياتها اجل�ســام التي ن�ســتلهم منها 

الدرو�س والعرب.
تقرير/فتاح المحرمي

بداية يؤكــد رئيس الهيئة الشــعبية الجنوبية ) اإلئتاف 
الوطني الجنوبي ( الدكتور/عمر عيدروس الســقاف: ان إســم 
اإلمارات له مكانــة خاصة في القلوب واألفئدة ليس من اليوم 
او المرحلة األخيرة بل منُذ عهد)حكيم العرب(الشــيخ زايد بن 
نهيان طيب اهلل ثــراه الذي عُِرفَ بحكمتهِ ليس في ِبنَا دولة 
عصريــة مبنية على أساســات متينة تحفــظ مصالح كل أفراد 
الشعب وموائمتها مع مصالح القوى الخارجية لديه وحسب، بل 
في التعامل مع كل ما يعتمل في محيطه العربي واإلســامي 
حتى أستحق بجدارة أن يكون هو الحكم في الكثير من الملفات 

الخافية بين األشقاء حتى غدت اإلمارات نقطة تقاطع يلتقي عندها الجميع.
ويســتطرد الســقاف: ال غرابة اليوم ونحن نحيي ذكرى يوم الشهداء في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشــقيقة في مواقف األمارات من األزمة األخيرة في اليمن وما تميزت به 
عن غيرها من دول التحالف ليس من حيث ســخاء العطاء والمدد المادي والعسكري وإعادة 
تأهيل البنية التحتية وخاصًة في الجنوب وحســب، بل من حيث ســخاء التضحيات الجسام 
التي قدمتها فقد حازت اإلمارات المرتبة األولى في دول التحالف من حيث عدد الشهداء من 
أبناءها ولم يدفعها ذلك إلى االنسحاب كما كان يحلم الحالمون ويروجون له كلما ودَّعَت 

اإلمارات كوكبة من شهدائها األبطال.

وفي معرض حديثة ل"عــدن تايم" يقول القيادي 
في قوات الحزام األمني فواز الشــبحي: أجدها مناسبة 
لكي أخاطب عائات الشهداء، شهداء اإلمارات والشرف 
الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن الجنوب وشعبها، 
وعن حق الحنوبييــن خصوصا واليمنييــن عمونا في 
حياة حرة كريمة، وأقول لهم: لكم في رقبة كل جنوبي 
دين كبيــر، ال يمكن ألحد منا أن يوفيه لكم حق قدره، 
ولتعلموا أن أبناؤكم استشــهدوا في ســاحات الشرف، 
مقبلين غير مدبرين، يدافعون عن إلى جانب اخوتهم 
عن الديــن والعرض واالرض، فهم بهذا قدوة لكل حر 
شريف، ومصدر فخر وإلهام واعتزاز للعرب والمسلمين 

اليوم، ولألجيال المقبلة.
وتابع الشــبحي: فيا أهلي الكرام الذين أنجبتم هؤالء األحرار الشجعان صبرا 
جميــا لقد استشــهد أبناؤكم دفاعا عن الديــن واألرض والعرض وتصدوا لقوى 
االنقاب التي تنفذ أجندات ايران، وشــعبنا في الجنوب وبمناســبة يوم الشــهيد 
االماراتــي 30/نوفمبــر اذ يعزيكم بل إننا نعزي أنفســنا، فهؤالء األســود الذين 

طالتهم يد الغدر واإلرهاب والشر، كانوا يدافعون عن أمننا وحريتنا وكرامتنا.

ويعتبــر اإلعامي صاح بن لغبــر: ان اختلط الدم 
الجنوبي بالدم اإلماراتي في معركة الدفاع عن العروبة 
التي خاضها الجنوبيون جنبا الى جنب مع اخوانهم في 
التحالف العربي وبشكل خاص ابناء امارات الخير، فاننا 
نعتبــر اليوم أكثــر من اي يوم مضى شــهداء االمارات 
هم شهداؤنا ولهم علينا حق كبير ال يقتصر فقط على 
احياء ذكراهم بل ايضا اســتمرار الدعاء لهم وتذكرهم 

بشــكل دائــم وتعريــف االجيــال القادمــة بما 
قدمته االمارات لهذا الشعب وهذه االرض وزرع 
الجميل والعرفان لدولة االمارات قيادة وشــعبا 

ولشهدائها االبرار.
واضاف بــن لغبر: قــد يبدو هــذا الحديث 
انشــائيا ربمــا لمن لم يشــهد الحــرب االخيرة 
وعرف عن قرب الــدور االماراتي فيها وبطوالت 
ابنائها وقد كان لي الشــرف ان قابلت كثيرين 
منهــم فــي جبهــات القتــال وهــم يخوضون 

بطوالت غير اعتيادية ، فبرايــي ان اي كلمات وعبارات 
لن تفي شــهداء االمارات االبرار حقهم لكن علينا لهم 
حق اضعفــه الدعاء لهــم والهليهــم ولبلدهم بدوام 

العزة والتقدم مع تاكيد اننا لن ننساهم مهما حدث.
وتابع بن لغبر: وبالتزامن مع يوم الشهيد اإلماراتي 
الــذي يصــادف ال30من نوفمبــر ال يســعنا إال نجدد 
العهد على مقابلة الوفاء ألهل الوفاء في إمارات الخير 
الذيــن وقبل دعمهم الســخي عســكريا 
ومدنيا بذلوا من دمــاء ابنائهم لتختلط 
مع دماء ابنــاء الجنوب في معركة الدفاع 
عــن الدين واألرض والعــرض والتصدي 
للغزاة واالنتصار عليهم، وال يســعنا في 
هذا المقام إال أن نقول رحم اهلل شــهداء 
امارات الخير ورزقهــم منزلة الصديقين 
في جنتــه وادام اهلل عز االمارات ومجدها 

وتقدمها.

ويرى المدير التنفيذي 
لمنظمــة مراقبــون ماجد 
الداعري: ان أوالد وشــعب 
الخالــد  العربــي  الزعيــم 
زايــد بــن ســلطان مضوا 
على نهج مؤســس وموحد 
دولــة إمارات الخيــر، الذي 
ولم ســجل مواقــف خالدة 
اليمن منذ  مع عدن وأبناء 

عقود.
مداخلة  في  ويستطرد 

له بذكرى يوم الشهيد االماراتي التي 
تصــادف ال30من مــن نوفمبر: أتت 
عاصفــة الحــزم التي كانــت اإلمارات 
أحد أركانها الرئيســية لتجدد وتأصل 
مواقف قيادة وشــعب اإلمارات اللذين 

لــم يبخلوا حتــى بدمائهم 
وأرواحهــم، فقد استشــهد 
العديــد منهم فــي معارك  
الجنوبيــة  المــدن  تحريــر 

وجبهة مأرب.
ان  الداعــري:  وأضــاف 
المشــرفة  المواقــف  تلــك 
أكســبت  الخير  زايــد  ألبناء 
اإلمارات وشــعبها وقيادتها 
ود واحتــرام  أهالــي عــدن 
عــام  بشــكل  والجنــوب 
األصيلــة  بمواقفهــم  ويحتفظــون 
وجميــل معروفهم األخــوي والعروبي 
المشــرف ولن ينسوه ويظل دين على 

عاتق كل أبناء الجنوب.

السقاف : التضحيات اإلماراتية الكبرية لست مستغربة

الشبحي : هذه رسالتنا إىل اسر شهداء اإلمارات

داعري : قيادة وشعب اإلمارات مل يبخلوا بدمائهم وأرواحهم بن لغرب :  الوفاء للدم اإلماراتي الذي قدم من اجل اجلنوب
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كتابات

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

و هــا أنا اليوم أعــود ألمســك بقلمي الذي 
هجرته لبرهــة من الزمن ظنا منــي بأنه في 
حاجة ماســة للراحة بعد رحلة طويلة و شــاقة 
قضيناهــا معا نبحث عن أثــر وطن فرط فيه 
األباء ليتحمل األبناء تبعات و عناء رحلة البحث 
عنه في زمن يتعانق ربيعه مع خريفه و يذوب 
شــتائه في صيفه في أغرب صور المتناقضات 

في تاريخنا المعاصر و الحديث . 
و ألنني اســتهلت حديثي معكم بأداة النداء 
لكم كجنوبيين و أنا واحــد منكم لذلك وجب 
علــي أن أطلعكــم بأنني لم أعني بهــا النداء 
فقــط بل عنيت بها أيضا مناشــدتكم جميعا 
حكامــا وشــعبا أفــراد و جماعــات منظمــات 
وأحزاب، ســلطة و معارضين ، نخب و مثقفين 

وإعامييــن، علماء و شــيوخ و خطباء و وجهاء 
بــأن تكفــوا عن اســتحضار تكلــم العثرات و 
الــزالت التي شــهدها تاريخ األبــاء و األجداد 
فواقعنــا ليس فــي حاجتها اليــوم و لنكتفي 
من آخذ الــدروس و العبر منها و نمضي قدما 
لنرســم مســتقبا جديدا لنا جميعــا و نصيغ 
عهدا جديدا معا و نخرج لتلكم األجيال القادمة 
عقــدا منيعا و نجعل منه حصنــا لها لتذكرنا 
به بعــد عقود كما تصنع األمــم العظيمة مع 

أجيالها التي تأتي من بعدها .
فنحــن كجنوبيين بتنا اليــوم في حاجة إلى 
مصالحــة وطنية تقودنا جميعــا إلى مصلحة 
وطنيــة ، و بحاجــة إلى لغــة حوار مشــتركة 
توصلنــا إلــى مقاربــة فكريــة و سياســية و 

مجتمعية نســتطيع من خالها أن نشــرع في 
صياغة عقــد جديد و نضع أقدامنــا في أولى 
الخطــوات على الطريق الصحيح نحو بناء ذلك 

المستقبل الجديد. 
هذه دعوتي أطلقتها بعد أن كسرت صيامي 
عن الحديث و هذه أيضا كلماتي التي رسمها 
حبــر قلمي بعد إعتكافه الطويل علها تامس 
أذن حكيــم إن بقــت لنا حكمة أو تســكن في 
جــوف تقــي إن كانــت هنالك تقــوى بعدها 
ســأترك لقلمــي أن يعــود ليســتريح مجددا 
حتى ال يســتنزف حبره فيجــف و أعود لصومي 
من جديد فهو أزكى و أطهر لنفســي من لغو 

الحديث. 

عدن نورت وفرحت باعياد 30نوفمبر المجيد وعودة الرئيس 
انشــاهلل تكون عودة مثمــرة ودائمة .. عــودة  االخ الرئيس 
هــادي للعاصمة عــدن خير وبشــرى لتحقيق وبســط االمن 
واالســتقرار   اوال والخدمات االساسية  مياه وكهرباء ومحاكم  
وقضــاء وصحة وتعليم ومراكز نيابة و شــرطة مدربه ونزيهة   
وتلفزيون وإذاعة عــدن وصحافة عدن  واعام عدن  تلفزيون 
وإذاعــة عدن  االولــى في الجزيره والوطــن العربي ومواطني 
العاصمه  عدن ومحافظات ابين ولحج  الذين يستحقوا الكثير 
من المنجزات من المشــاريع كونهم عانوا االمرين   وتحملوا 
كثيــرا ألكثر من عقديــن ونصف مــن العذاب  بالتــوازي مع 
كســر  قيود االنقابيين المطوقــة رقبة الحالمــة تعز والتي 
تقتــل اطفالهــا وتغتال احــام لياليها وتحــرق زهورها وبا 
بلهــا والبد على حكومة هادي من ســرعه  فرض  الواقع على 
االرض الجبــار المجتمــع الدولــي وموظفيه مثل ولد الشــيخ 
وكيــري للرضوخ والتجــاوب مع  طموحاتــك  وروئاك لتحقيق 
نصــر مؤزر على عصابات الفســاد واالنقابيين  الذين تمادوا 
كثيــرا حتى وصلوا لتشــكيل حكومة صوريــة حكومة اجوكوا 
و بيافرا المســخ  والميتة وقطع دابر خططهم بســرعة وحبال 
تواصلهم وشــرايين دعمهم   من خال فك اســر تعز الحالمه 
وتحريرها ومايمثل  ذلك من ســند للقوى الوطنيه الشــريفه 
وتماثل مع ماقامت به المقاومه الجنوبيه من تضحيات جسام  
أدت  لتحريــر  الجنوب  من تلك العصابات  بدعم دول التحالف  
العربي وكل الخيرين  الذين  بفضل دعمهم نرى جنوبا جديدا 
يتشــكل برغم ما يكتنفه  من صعوبــات وتحديات ويحيط به 
من تامرات وارهاب وتطرف واطماع  بســبب  افعال    عصابات  

االنقابيين وجرايمهم.
هؤالء االنقابيون  اليعرفوا  سوى الحزم والحسم  ولغة القوة 

والضرب بيد من حديد وعدم التهاون واستعادة الدوله والحق  
وبسط نفوذ وهيبة النظام والقانون  والمساواة والعدل على 
الكبيــر قبل الصغير والمســؤول قبل المواطــن وجعل الباد  
تستعيد  مكانتها وموقعها  المفقود والكثير مما أهدر وضاع 
وجعلهــا تتخلف وتتراجع في كل شــي بما فــي ذلك  مكانتها   
بين الدول المحترمة  وموقعها الذي اختفى في  اطار المجتمع 

الدولي  والشعوب الكريمه والحره !
بسبب عقم وعجز وجهل وفشل البعض من القوى  الظامية 
والمتطرفــة واالنتهازيــة  والفاســدة والمرتبطــة  بالنظــام  
الفاســد الفاشي  القديم  والمتعلقة بجابيب و حول الشرعية 
والمســتفيدة منها ماديــا ومعنويا والتي تتعمــد بكل خبث 
ودهاء  بث االشــاعات  الكاذبــة و وخلق الفوضى وارباك االمن 
ونشــر الخوف   افشــال كل الخطوات وتشــويه كل اإلجراءات 
وعرقلــة كل أنجــاز وتخريــب كل الخدمــات واقــاق االمــن 
والســكينه بقصد خلــق  االحباط للنــاس  والفرقــه والتراجع  
للقوى الشريفة والمخلصة والوطنية التي تريد الخير  واالمن 
والنهوض للوطــن ولذلك البد وعلى الشــرعية اتخاذ قرارات 
قوية وجرئية وشجاعة وسريعة على كل المستويات العسكريه 
والميدانية والسياسيه  ومنها التفكيرالجاد بإعان االقليمين   
وكل عام وانتم بخير وأعياد  نوفمبر المجيد ســعيدة و منورة 
عدن بالبهجة والسام ودمتم في خير وكرامه وامن واستقرار 

وحرية
ول عــدن الحبيبة الصامــدة  قبلة من األعمــاق في أعيادها 
عدن التعايش  والحياة .. عدن الميناء والمطار عدن ..  االعام 
والصحافــه التلفزيون  واالذاعه  تلفزيون عدن .. عدن التجارة 
والعمران والحياه  والسام دمتي مزدهرة ياعدن  بكل ما فيك 

من جمال  وبحر وجبال وناس .

نوفمرب االستقالل والكرامة
فرصــة ذهبيــة  لكالهمــا  لــن تتكــرر اجلنــوب وهــادي !!,  قبلــة احليــاة إلعــادة االعتبــار للرشفــاء واخلريين  
واللحمــة و بعودتــه  هــل يعيــد الرئيــس هــادي الوجــه المــرشق للوطــن واخلدمــات والكرامــه واالمــن  

للمواطن!، يف عدن.  

ويأتــي االحتفال في هــذا اليوم في دولة االمارات  )بيوم الشــهيد ( 
تكريمــا وتــذكارا لشــهدائها الذين ســقطوا فــي ارض اليمن وذلك 
ضمن مشــاركتهم مع قوات التحالف العربية دفاعا ومؤازرة للشــرعية 
الدســتورية بقيــادة الرئيس عبدربــه منصور هادي وقد تم تســمية 
يــوم الثاثين من نوفمبر بيوم الشــهيد في دولــة االمارات منذ عام 
2015م وذلــك نظــرا لتحول قوافل التشــييع لشــهداء االمــارات إلى 
إحتفــاالت فرح وطنيــة  مماحدى باعــان رئيس الدولة فــي االمارات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان بــأن يكون يوم) 30( 
نوفمبر من كل عام يوم للشــهيد تذكارًا لشهدائها الذين سقطوا في 
اليمــن ويعتبر  ويعتبر يوم عطلة رســمية كاحد اإلعياد الوطنية حيث 
تقام فيه المراســيم والفعاليات المتنوعة لتكريم اســر الشهداء تذكر 
فيها تضحياتهم ومآثرهم الوطنية وانا شــخصيا قد شهدت فعاليات 
دولة االمــارات المتحدة في يوم الشــهيد في نوفمبــر العام الماضي  
وذلك أثناء تواجدنا فيها كاول فوج قضائي جنوبي ارســل لمعهد دبي 
القضائي في دورة لتطوير مهارات وكاء النيابة العامة  بعد الحرب  في 
شــهر نوفمبر 2015م وذلك بمعية الشهيد محمود السعدي رحمة اهلل 

عليه الذي صادف تواجده هناك وكان  دليل رحلتنا في دبي حينها ..
ياتــي االحتفال بيوم الشــهيد في دولــة االمارات هــذا العام للمرة 
الثانيــة وهي تســتذكر ماأجترحــه  وقدمه أبطالها مــن مآثر بطولية 
ضمن مشــاركتها مع قوات التحالف العربي في اليمن عموما والجنوب 
خاصــة خال معاركها ضد التمدد الحوثي والعفاشــي في اليمن حيث 
فقدت اكثر من ســبعون شــهيدا منهم )45( شهيد في محافظة مأرب 

اليمنية بتاريخ
4 سبتمبر 2015 م ..

إن التاريــخ سيســجل بحــروف مــن ذهب  مآثــر القوات المســلحة 
األماراتية في اليمن عامة والجنوب خاصة حيث ســقط أول شهيد لها 
ضمن قــوات االمل للتحالف العربي  في مأرب اليمنية الشــهيد هزيم 
العلــي في تاريــخ 24يونيو 2015 م وكان لهــا دور كبير حتى اآلن في 
الدفــاع عن الجنوب  وفي تحرير عدن حيــث اوقفت العدوان الحوثي - 
العفاشــي عليها وقد ســقط اول شــهيد اماراتي في تحرير عدن على 
ترابهــا في تاريــخ 17 يوليو 2015م الشــهيد مــازم أول عبدالعزيز 
ســرحان الكعبي ولحقه شــهداء آخرين وذلك دفاعــا عن الحق ونصرة 
المظلوم مقدمين أرواحهم إلعاء الحق  وكان رجال األمارات عند حسن 
الظن بهم وسيســجل التاريخ مشــاركتهم إلخوانهم فــي الجنوب في 
الدفاع ضد عصابة مجرمة كانت تريد أستباحة أرض الجنوب من جديد 
حيث ســطروا أروع الماحم البطولية  مع أخوانهم من شباب المقاومة 

الجنوبية  ستكون خالدة في عقول ووجدان أبناء الجنوب ..
  وننتهز في هذا اليوم فرصة تواجد فخامة رئيس الجمهوريه عبدربه 
منصور هادي في عدن بتنفيد قراره الصادر في 1ديسمبر 2015م الذي 
يقضي بتكريم شهداء االمارات الذين سقطوا في تحرير عدن بتشييد 

نصب تذكاري لتظل ذكراهم خالده علينا سيتذكرهم االجيال دوما ..
وفي هذه اللحظات ودولة االمارات العربية المتحدة  الشقيقة تحتفل 
بيوم الشهيد نشــيد بدورها  بماقدمته لنا في الجنوب  من مساعدات 
فــي تطبيع للحياة وأســتئنافها في عدن والمناطــق المحررة ودعمها 
االغاثي واألنساني الذي شمل كافة مناحي الحياة من ترميم المدارس 
وعدد من المنشآت الطبية والحكومية وغيرها ونأمل منها بالمساعدة 
مع دول التحالف العربي في استكمال إعمار عدن ومناطق الجنوب التي 
دمــرت بنيتها التحتية التي طالها الدمار الكامل بســبب الحرب عليها 

من قبل الحوثيين ..
وهنــا ننتهز فرصة لتوجيه كلمة مواســاه المهات وعائات شــهداء 
االمارات الذين ســقطوا في سبيل تحرير عدن ومحافظات الجنوب بإن 
أبناؤهم قــد ضحوا لنصرة الحق عن االرض والعــرض وآن أهلهم في 
الجنــوب لن يوفوهم حقهم وهــم فخر وأعتزاز لنا وسيســجل التاريخ 
بــأن كل قطرة دم نضعها وســام على صدورنا وإنهــم عند اهلل  بإذنه 
تعالى شهداء  حيث أعد اهلل للشهداء في سبيله جنة ومرتبة مع األنبياء 
والصديقين إلنهم كانوا شمعة ليحيا بها اآلخرين ، وبفضلهم أوقفوا 
التمدد الشــيعي— الحوثي–الرافضي — الصفــوي على أرض الجنوب 

السنية ..
وذلك لقوله تعالى في اآلية 169 من سورة عمران :

)) والتحســبن الذين قتلوا في ســبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ((

سالما شهداء االمارات  ..

حتتفــل دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة يف الثالثــن مــن 
ووفــاء  ختليــدا  وذلــك  الهشيــد  بيــوم  عــام  كل  يف  نوفمــر 
وعرفــان بتضحيــات أبناؤهــا الــذي كانــوا يــؤدون مهامهــم 
االمــارات  دولــة  داخــل  لهــم  الموكلــة  الوطنيــة  وواجباهتــم 
المدنيــة  المياديــن  كافــة  يف  وخارجهــا  المتحــدة  العربيــة 

والعسكرية واألغاثة األناسنية ..

كنــت قــد آثــرت الصمــت عــن احلديــث و قطعــت عهــدا عــى نفــي بــأن أتوقــف عن الكتابــة و أن أكتفي فقط 
يــاح األقــالم عكــس مــا تشــهي ســفينة وطــن إن لم ندرك بأننــا مجيعا فوقها  مبتابعــة مــا يــدور يف زمــن جتــري فيــه ر

نبحر يف رحلة البحث عن ميناء سالم سنغرقها و نغرق معها .
و لعــل مــا دفعــي لتخــي عــن عزلــي و صمــي و أن أنكــث بوعــدي و عهــدي مــع نفــي تذكــري لوعــد و عهــد 
قدمين قد قطعهما لرتاب ذلك الوطن الذي ما زلت أجد رحي دماء أخوة لنا روت ذراته كلما أقرتبت آنفايس 
حنوها يف سجود أو صعدت هي لها حينما تتاسقط قطرات مطر مبارك علهيا لتذكرنا برحيها و بالعهود الي 

قطعناها لتلك الدماء الطاهرة .

محمد صالح الهاللي

القاضي أنيس جمعان

نزار أنور

ال تستحضروا التاريخ و خذوا منه العرب و الدروس 
و اصنعوا لنا مستقبال جديدا 
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" �لقعيطي " بطل من �سناع فجر �ل�ستقالل

منوعات

ثقافة

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

علي صالح الخالقي: :

صدر مؤخرًا كتاب "ذكريــات النضال والعمل 
الوطني " لصاحبها المناضل يوسف عبداهلل سعد 
القعيطــي، وهو أحد أبطال زمننا الذين كان لهم 
شرف المشاركة في مقارعة  االستعمار البريطاني 
وفي صِنْع فجر االســتقال، ثم تصدّروا لمهمة 
بناء الدولة الوطنية بحماس وإخاص. وقد دوَّن 
هــذه الذكريات في وقت متأخر، بعــد إحالته إلى 
التقاعد اإلجباري، ولم يكن متحمسًا لنشرها، لوال 
تشجيع أصدقائه وعلى وجه الخصوص األخ منصر 
صالح العمراني الذي جاءني بالمخطوطة فاتفقت 
معه على أهمية نشــرها، خاصة وأن صاحبها هو 
أحــد رموز الســلطة المحلية في يافــع على مدى 
عقديــن بعد االســتقال الوطني، ومــن الرعيل 
األول للمناضلين ضد االســتعمار ممن يختزنون 
في ذاكرتهم بالكثير مــن الوقائع  التي يجب أن 

تدون وتوثق. 
الذكريــات بشــغف واهتمــام  قــرأت هــذه 
كبيريــن، ووجــدت فيها مــادة تاريخية دســمة 
تستحق النشــر، كتبها صاحبها بدم القلب ووجع 
الســنين، وتنبــع أهميتهــا من كونهــا تتعرض 
للحديــث عن مرحلة هامة  مــن تاريخنا المعاصر 
وبلســان أحد المشــاركين في صنع تلك األحداث 
بل وأحد أبطالهــا الحقيقيين. أما الفترة الزمنية 
التــي تناولتها فتمتد منذ عام 1945م عند  نزول 
صاحبهــا إلى عدن في الســابعة  من عمره وحتى 
احالته إلــى التقاعد القســري بعد حــرب احتال 

الجنوب عام 1994م.
اعتدنــا فــي كثير مــن الذكريــات أن يكون 
صاحبها هو بطلها الوحيد، أما في هذه الذكريات 
فنجد أن هذا البطل يختفي في كثير من األحيان 
ليبــرز فــي دائرة الضوء شــخصيات أخــرى هامة 
ساهمت في النضال الوطني  في مختلف المراحل 
أو يشيد بدور الجماهير التواقة للتغير والمندفعة 

بحماس في صنع التحوالت التاريخية، وهو يركز  
بشكٍل عام على األحداث العامة أكثر من تعرضه 
لســيرته الذاتيــة التي ال يذكرهــا إال لمامًا في 
معرض الحديــث عن المهام الوطنية التي كان 
مشاركًا في انجازها أو  عند استعراضه لمستوى 

األداء في المسئوليات التي تبوأها.
فعلى ســبيل المثال نجد أنه اقتصر حديثه 
عن طفولته في أســطر معدودة ثم عرج بنا في 
رحلة انتقاله إلى مدينة عدن، حيث كان يعيش 
ويعمل شــقيقه األكبر إســماعيل، وكيف حُرم 
مــن التعليم في المــدارس الحكومية ولجأ إلى 
مدرســة خاصة، وفي عدن تفتــح وعيه الوطني 
وبــدأت حياتــه العمليــة والنضاليــة الهامــة، 
والتحق مبكرًا في صفــوف الحركة الوطنية عبر 
النقابات العمالية في عدن التي لعبت دورًا هامًا 
في التمهيد للثورة، ثم تطرق إلى مساهمته في 
الكفاح ضد االســتعمار البريطاني، مرورًا بدوره 
الملحوظ في إرســاء وتثبيت الســلطة المحلية 
فــي يافع منــذ الخطــوات األولى، وصــواًل إلى 
تحملــه  لعدد من المســئوليات المختلفة التي 
تدرَّج فيهــا، لعل أبرزها شــغله لمنصب مدير 
عــام تعاونية لبعــوس ثم  تَسَــنُّمه لمنصب 
مأمــور مديريــة يافــع، وانتهاء بعملــه كنائب 
لمدير عام شركة التجارة الوطنية، وحتى إحالته 
إلى التقاعد قســرًا وتجريده من بعض الحقوق 
كمكافأة نهاية الخدمــة من قبل قوى االحتال 

والنفوذ بعد حرب 94م.
أمــا المســرح األساســي لهــذه الذكريات 

فينحصــر بدرجــة رئيســية  فــي 
مدينة عــدن ومنطقة يافع، حيث  
المؤلــف حياتــه وعملــه  قضــى 
وأســهم مــن موقع مســئولياته 
األحــداث  صنــع  فــي  الهامــة 
والتطورات النضالية والسياســية 
التي غيــرت مجرى  واالجتماعيــة 
الحيــاة وأحدثــت نقلــة تاريخية 
هامة في حيــاة المجتمع، وهو ما 
نجد انعكاساته في فصول الكتاب، 
ومع ذلــك فأن مســرح الذكريات 
ينفتح في بعض األحيان ليشــمل 
بلدان عربية أو أجنبية سافر إليها 
المؤلــف بمهمام ترتبــط بعمله 
الوطنــي، فظهــرت فــي صفحات 
الكتــاب انطباعات رحلتــه األولى 
خارج الوطن إلى الصين الشــعبية 

عام 1972م، في عصر مؤسســها ماوتسي تونغ، 
وقــد عكس انبهاره بمــا رآه، ولم يخــفِ اعجابه 
بتجربة الصين، وعلى األخص في العمل التعاوني 
والزراعــي وهــو المجال الذي ذهــب لتلقي دورة 
تأهيليــة فيه مع مجموعة من زمائه من مختلف 
المحافظات مع بدء إرساء تجربة العمل التعاوني 
في بادنا مطلع الســبعينات. كما ذهب في دورة 
تأهيلية أخرى منتصف الســبعينات إلى  الكويت  
الشقيق ونلمس من انطباعاته عنها إبرازه لروح 
حــب الوطن لــدى المغتربين هنــاك وتفاعلهم 
اإليجابــي مع ما يعتمل فيه مــن تطور ونهوض 
وتجســد ذلك في تعاونهم معه في شــراء اآلالت 
الموسيقية والعناية بشــحنها على نفقتهم، بل 
وفوجئ عنــد اســتامها في عــدن أن عدد هذه 
األدوات الفنيــة قد زاد إلــى الضعف، وكانت تلك 

هدية منهم ألبناء وطنهم.
ما شدّني أكثر إلى هذه الذكريات أنها  دَوَّنت 
حقائــق ووقائــع شــهدتها منطقة يافــع خاصة 
والجنوب عامة خــال مختلف األحداث والتطورات 

منذ االستقال الوطني، 
تلــك  عــن  وتحــدث 
األحــداث بشــفافية قل 
أن نجدهــا لــدى غيره. 
وقــد رســم لنــا صورة 
المرحلة  تلــك  ألحــداث 
الســلبية  بجوانبهــا 
واإليجابيــة من منطلق 
التي  الشــخصية  رؤيته 
ربمــا قــد يختلــف معه 
آخــرون فيهــا، ألنه من 
الصعب على أي انســان 
ميوله  مــن  يتجــرد  ان 
آرائــه خــال تدوين  أو 
تفاصيــل األحداث، التي 
فيها، وهذا  كان طرفــًا 
من حقه، وهذه قناعاته.

ويعتــرف المؤلف أنه لم يــدون األحداث في 
حينهــا وزمنهــا ألنه لم يكن يفكــر في يوم من 
األيام في تدوينها أو نشرها، ولذلك فإن المصدر 
الرئيس لــكل ما أورده هو ما تبقــى في  ذاكرته 
الشــخصية التــي يحتمــل نســيانها للكثير من 
األسماء والتفاصيل، وفي كل األحوال فأن انقضاء  
هــذه الفتــرة الزمنيــة المعقولة التــي تفصلنا 
عن زمن األحداث، قد ســمح لــه بتقييم الماضى 
بهدوء أكثر والنظر بموضوعية الى الذات وتمييز 
المهــم عن غيــر المهم. ولهــذا فأن مــا أورده 
يكتســب  قيمة تاريخية ألنه وثَّق ألحداث وطنية 
ومنعطفات هامة وســجل تفاصيل تلك األحداث 
التــي كان مشــاركًا فيها وشــاهدًا عليهــا منُذ 
بداياتهــا، مضمنًا إياهــا انطباعاته عن كثير من 
رفاق النضال ممن جمعته معهم مراحل النضال 
الوطني قبــل وبعد االســتقال أو ارتبط معهم 
بعاقات حميمة تركت آثارًا عميقة في نفسه ولم 
يرغب أن يطويها النســيان ففضل تدوينها، كما 
لم يتحرج من ذكر بعض الســلوكيات المتطرفة 
وكــذا الخافات التــي كانــت قائمة في 
مراحل معينة بين رفاق النضال في إطار 
المديرية غيرت مجــرى حياته ، وهي في 
تقديري ذات صلة بالخافات والصراعات 
الداخليــة على مســتوى الحــزب والدولة 
بشــكل عام، إضافة إلى ما نتج الحقًا عن 
حــرب احتال الجنوب مــن اختال للقيم 
النبيلة التي نشــأ عليها جيله، وقد أورد 
اعترافــات أبــرز فيهــا دوره الشــخصي 
وتعرض لعاقته بهذه الشخصية أو تلك 
، بما في ذلك بعض ممن تنكروا لعاقات 
النضال أو العمل الوطنــي، وهو ما ترك 
غصة في نفســه  فأعاد النظر في نظرته 
إليهــم مســتخلصا مــن ذلــك العظات 

والعبر.  
وال يقلــل من قيمة هــذه الذكريات 
أنها كتبت بلغة بســيطة ومباشرة بعيدًا 
عن الزخارف اللغوية والمحسنات األدبية 
التي تضفي على بعــض الذكريات قيمة 
أدبيــة وفنية، ذلــك أنه ليــس بالمؤرخ  
أو الباحــث، لكنــه قــدَّم مــادة تاريخية 
بتفاصيــل قــد تغيب عــن أذهــان من 
لــم يعايشــها، وهــي بــا شــك مفيدة 
للباحثيــن والمؤرخين الذين ســيجدون 
فيها ضالتهم المنشودة. ولو حََذا بقيُِّة 
المناضليــن حَــذوه واقتدوا بــه البرزوا 

كثيرَا من صفحات تاريخنا المنسية.

وانتف�س الزمان
دقت ال�ساعة االخرية

فاندفعت جموعنا غفرية غفرية
تهز معجزاتها يف روعة امل�سرية

وجلجلت ثورتنا تهيب باالبطال
الزحف يا رجال

الزحف والن�سال
فكلنا حريه حتن للقتال

وهكذا تفجر الربكان يف ردفان
ورددت هديره اجلبال يف �سم�سان

وانطلقت ثورتنا ماردة النريان
ت�سئ من �سرارها حرية االوطان

وتق�سف العرو�س يف معاقل الطغيان
وتدفع اجلياع يف م�سرية االن�سان

ي�سدهم لل�سم�س ن�سر يبهر الزمان
وهكذا تبددا

عهد من الطغيان لن يجددا
وحلقت على املدى

ثورتنا تهتف فينا ابدا
يا عيدنا املخلدا

غرد
فان الكون من حويل طليقا غردا

غرد على االفنان يف مالعب اجلنان
ال�سعب لن ي�ستعبدا

قد نال حريته بالدم والنريان
وقتل القر�سان

ذكريات الن�سال والعمل الوطني

لطفي جعفر أمان

من / رائعة  

" يا مزهري 
احلزين "
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الحصول على تذكرة لحضور مواجهة الكاسيكو 
بين برشــلونة وريــال مدريد الســبت المقبل لم 
يعد من المُهمّــات الصعبة فقط، بل والمُكلفة 
أيضًا، قبل ســتة أيام فقط على الموعد المنتظر 

في ملعــب كامب 
نو.

صــل  ا يو و
بيــع  برشــلونة 
تذاكر المباراة عبر 
الرســمية  قنواته 
فيها  يتراوح  التي 

سعر تذكرة الـ VIP بين 1300 و2100 يورو، وعلى 
الرغم من ذلك، فهناك منافذ أخرى للحصول على 
تذاكــر لحضور المباراة بأســعاٍر أرخص، والحديث 
هنا عــن المواقــع المختصة ببيــع التذاكر، حيث 
تتراوح أســعار التذاكر العاديــة لديهم بين 437 
و1000 يــورو، بينما وصل ســعر تذكــرة VIP مع 
خدمــات متعــددة مثــل الوجبــات الغذائيــة إلى 

13185 يورو.

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 -  تربوي وموؤرخ ومبدع يف علوم الريا�سيات 

من مواليدعدن )1991-1931 م( انهى درا�سته 
االأوىل يف عدن وتخرج من اإحدى جامعات بريطانيا 

يف جمال الريا�سيات ، ا�ستغل يف املجال الرتبوي 
والبحثي وميدان ال�سلك الدبلوما�سي قبل الوحدة 

يف عدة عوا�سم ، ثم نائبا ًلرئي�س الهيئة العامة 
للحفاظ على املدن التاريخية بعد الوحدة ، من 

اأبرز موؤلفاته كتاب )�سهاريج عدن( 
2 -  اغتنم ـ قط ـ مكافاأة اأتعاب 

3 -  خا�ستكم ـ للنفي )م( ـ هر�س 
4 -  مت�سابهان ـ يجتازه 

5 - للنداء ـ ال�سكران )م( ـ نقي�س اإكثار
6 -  احلب العظيم اأوالتعلق ال�سديد ـ الرايات 

7 -  �سهرمعهم ليال ً ـ بلدعربي 
8 - اختبار ـ معتقل 

9 - خالف ونزاع ـ ب�سر اأو نا�س ـ الذكرمن املاعز 
-10 من االنبياء ـ لبا�س اجلزء االأ�سفل من البدن 

-11  �سفة ال�سيطان ـ بناء حتت االر�س 
-12  خمارج املاء اأومواقع خروجه )م( ـ حرف جر 

ـ لقاء االأحبة 
-13   خا�ستهم ـ كنيته ـ نقي�س الذ م 

-14 مدينة دينية ايرانية ـ خا�ستها ـ اأبكم )م( 
ـ �سقيق 

-15 �سهرميالدي ـ ح�سرات �سارة ـ ح�سرات نافعة 

 عموديًا :-
 1 -  دويل ـ حار ـ كل �سئ مر

2 -  م�سرف ـ مت�سابهة ـ �سحتهما و�سدادهما
3 -  انب�سط وطال )م( ـ للنفي ـ مايراه النائم يف 

نومه 
4 -  للتوجع ـ احلب العظيم والتعلق ال�سديد 

باحلبيب ـ اأ�سدررنينا ًـ ن�سف
 كلمة ل�سان

5 - وجب ـ عقار دوائي ـ اخت�سره 
6 -  اأ�سنام )م( ـ خا�ستي ـ كاتب الروايات   

7 -  مت�سابهان ـ راية ـ املت�سرف بحزم 
8 -  للرتحيب ـ نار )مبعرثة( ـ �سارك )م( 

9 -  من حركتي القتال ـ احلرمي ـ رتـّب 
-10  للنداء ـ مذنب �سماوي ـ للتعريف ـ �سقيقي 
-11  �سهرهجري ـ مقدار مابني مقب�س القو�س 

وطرفه ـ �سائل قابل لال�ستعال وهواأقل كثافة من 
الديزل 

-12  مفتاح القمي�س ـ االأوالد )دارجة( ـ بلدعربي 
)م( 

-13  التهيوؤ 
-14  للنهي ـ مت�سابهان ـ ا�سرار 

-15 زاول ـ مادة �سائلة حام�سة 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

اجمل التهاين والتربيكات لولدي ال�سهيد البطل
 خالد عبدالرسول دنـجي 

حممد خالد عبدالرسول 
لنيله �سهادة البكالريو�س يف هند�سة االلكرتونيات 

وسالي خالد عبدالرسول 
IT  تكنولوجية معلومات 

مبارك لكما النجاح وعقبى املاج�ستري والدكتوراه .
عيدرو�س باح�سوان وكل حمبي والدكم ال�سهيد خالد عبدالر�سول

مبارك النجاح

اجلالية اجلنوبية يف اإلحساء بالسعودية خيسر مباراته الودية أمام اجلالية السودانية

عدن تايم / اإلحساء / متابعات :

ضمــن التحضيرات الــذي تجريهــا الجالية الجنوبيــة بمنطقة 
اإلحساء شرق المملكة العربية السعودية لاحتفال السنوي بذكر 

الـ 30 من نوفمبر ، أقامت الجالية الجنوبية مباراة
ودية تجريبيــة في كرة القــدم بين منتخب الجاليــة الجنوبية 
ومنتخب الجالية الســودانية باإلحســاء ، حيث بدأت المباراة وبدء 
معها المنتخب الجنوبي بتمريرات رائعة وجميله من العبيه حيث 
ســيطر العبي المنتخب الجنوبي على أول نصف ساعة من المباراة 
وتمكن من تســجيل هدفين ليتقاســما الفريقين السيطرة على 
الكره باقي دقائق الشــوط األول مما مكن منتخب الســودان من 
تســجيل هدفه األول لينتهي الشــوط األول بهدفيــن للمنتخب 
الجنوبــي مقابل هــدف لمنتخب الســودان، وفي الشــوط الثاني 
ظهر المنتخب الجنوبي مرتبكًا حيث لم تســعف الكثير من العبيه 
اللياقــة البدينــة فــكان للمنتخب الســوداني اليــد الطولى في 
السيطرة على اغلب مجرياته ورغم صمود دفاع المنتخب الجنوبي 
لكن المنتخب السوداني تمكن من تسجيل ثاثة أهداف متتالية 
لتنتهــي المباراة بفوز المنتخب الســوداني بأربعة أهداف مقابل 

هدفين للمنتخب الجنوبي.

واتســمت المباراة بالــروح األخوية بين الفريقيــن وكان اللقاء 
بالنسبة لفريق الجالية الجنوبية بمثابة تدريب واستعداد للمباراة 
الذي ســيلعبها عنــد االحتفال بالعيد ال 30 مــن نوفمبر المجيد 

)عيد استقال الجنوب األول( .
المباراة في مجملها فنيا كانت في شوطها األول لصالح المنتخب 
الجنوبي حيث ابلي با حســن في مجارات الفريق السوداني الذي 
كان مستعد ومدرب للمباراة بينما المنتخب الجنوبي لم يجري إال 

تدريبات قليله ومتقطعة في األسبوع الماضي.
الجالية في منطقة اإلحســاء تشــكر مدير الكــرة لفريق الجالية 
الجنوبية االستاذ/ عمر المرزوقي وذلك لدعمه الكبير الذي يقدمه 

للمنتخب الجنوبي والشكر موصول للمدرب / ناصر حلبوب
والمسئول المالي االستاذ/ علي المرفدي.

وقــد حضر المباراة رئيس الجالية الجنوبية باإلحســاء األســتاذ 
/ نصر الشــيخ وإداري الجاليــة / كامل الفهيد والداعم االســتاذ/ 

عبداهلل بن طهيف.
وحضر المباراة عدد غفير من مشجعي الجالية السودانية وكذلك 
عدد من ابنا الجالية الجنوبية الذين كان لتواجدهم وتشــجيعهم 
للمنتخبين الدور الكبير في رفع مســتوى المباراة وحماس العبي 

المنتخبين.

سعر تذكرة الكالسيكو وصل 
إىل 120 ألف يورو
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ريا�ضة

عدن تايم / خاص :

حقــق فريــق اتحــاد العريــش مــن مديرية 
خورمكســر ، بطولــة دوري مديريــات محافظة 
عدن بعد تغلبه عصــر األثنين على فريق كود 
النمر من مديرية البريقة في المباراة النهائية 
التــي أقيمــت على ملعــب الهوكــي بمديرية 

صيرة.
وجاءت الفوز بعد مبــاراة قوية من الطرفين 
لم يحســمها سوى الهداف هادي محمد هادي ، 

الذي سجل هدف المباراة الوحيد .
وكان فريــق اتحاد العريش قد تأهل للنهائي 
بعد الفــوز الصعب عصر الخميــس على فريق 
صقور البســاتين بضربات الترجيــح 3-4 ، بعد 

التعادل في الوقت األصلي للمباراة 1-1 .
فيمــا تأهل فريق كود النمر مــن البريقة بعد فوزه أيضَا 
بــركات الترجيح 2-3 ، على فريق الفتــح من التواهي بعد 

انتهاء الوقت األصلي بالتعادل صفر -صفر .
وفــي نهايــة المبــاراة الختاميــة قــام األخــوة الضيوف 
يتقدمهم مدير عام مديرية صيرة األخ خالد ســيدو ، ومدير 
عام مديرية خورمكسر األخ عوض مشبح ، ومدير عام مكتب 
الشباب والرياضة د.عزام خليفة ، وعبد الجبار سام األمين 
العام المســاعد للشئون المالية واإلدارية في االتحاد العام 
لكــرة القدم ، ومحمد حيــدان رئيس اتحــاد القدم بعدن ، 
واألســتاذ حسن ســعيد الشــخصية الرياضية ونائب نادي 
التــال الســابق ، وخالد بيــزع نائب رئيس نادي شمســان 
، ود. خالــد جابــر ، والكباتن شــرف محفوظ وصاح ســيف 
الدين وخالد هيثم ، بتسلم الفائزين بالجوائز والميداليات 

والشهادات التقديرية .
حيــث تم تكريم الحــكام أحمد الوحيشــي ، وعاء البدوي 
والباحشــي ، وتكريم حــارس مرمى اتحاد العريش ســليم 
النخعــي بجائزة أحســن حارس فــي البطولــة ، بجائزة من  
محات جمال لألقمشة المطرزة بالجملة ، وتكريم المهاجم 

هادي محمد هادي بجائزة أحسن العب في المباراة والبطولة 
بالحذاء الذهبي وجائزة مقدمة من مطعم بن عبيد لصاحبه 

الكابتن عبد اهلل شائف .
وتكريــم فريق فريق كود النمر من البريقة بكأس المركز 
الثاني هدية من )مؤسسة قشاش( وميداليات فضية ومبلغ 
مالــي )20 الف ريــال( مقدمة من محات جمال لألقمشــة 

المطرزة بالجملة.
وتكريم فريق اتحاد العريش من خوركســر بكأس المركز 
األول هدية من )مؤسسة قشاش( وميداليات ذهبية ، ومبلغ 
مالــي )30 الف ريــال( مقدمة من محات جمال لألقمشــة 

المطرزة بالجملة.
كما تــم تكريــم اللجنة المنظمــة الكابتن جمــال نديم 
ومحمد ذيبان وعصام عمر والزميل علي شــبير بميداليات 
)خليجــي 20( قدمها األخ محمد حيــدان رئيس اتحاد القدم 

بعدن .
فــي المباراة أســتمتع الجمهور الحاضر بتعليــق المباراة 
عبر المبدع أديب الزهري ، كما قدمت فرقة الشــهيد أيمن 
إقبال فقزة اســتعراضية )جمباز( في مابين الشوطين نالت 

تصفيق الجميع

احتاد العريش بطل دوري مديريات حمافظة عدن
عدن / سيئون  / محمد مصطفى بامخرمة :

تخطى حســان الســحيل بســهولة فريق الزمالك بمدودة في الــدور األول من البطولة 
الثانية لــدوري النخبة للفرق الشــعبية بوادي حضرمــوت والتي ينظمهــا فريق الترجي 
الرياضي الثقافي بســيئون برعاية من مطعم وبرســت الكورنيش وذلــك عصر االثنين 

الموافق على ملعب الشهيد جواس بسيئون .
الزمالك بمدودة بحماس العبيه الشــباب كان مندفعًا من بداية المباراة حيث أســتطاع 

العبيــه من الوصــول إلــى منطقــة الخطر 
الحســانية غير أن كل الكــرات ذهبت بعيدًا 
على شــباك األمان محمد أمان حارس حسان 

السحيل ..
إال أن خبرة العبي حســان ظهــرت مع أول 
كرة ثانيــة من ضربة ركنية أســتطاع العب 
حســان األنيق أســامه الهندي مــن األرتقاء 
فــوق كل العبي الزمالك مســجًا هدافًا أول 
براسه في مرمى الزمالك مع الدقيقة 13 من 

الشوط األول .
انتهت عليه نتيجة الشوط األول ,.

الشــوط الثاني حــاول مــدرب الزمالك بن 
عبدات من اجراء تغييرات غير أن الدقيقة الثانية من الشــوط الثاني كانت على موعد مع 
رصاصة الرحمة للكتيبة الحسانية في مرمى شباك الزمالك عند ما عاد نفس االعب اسامه 
الهندي وهذه المرة بقدمة حينما ســدد كرة قوية زاحفة على يسار حارس مرمى الزمالك 

أستقرت في الشباك أعطت الثقة لاعبي حسان ..
بقية دقائق المباراة شــهدت عدة تغييرات من الفريقين حيث زج مدرب حســان بعدد 
من االعبين االساسيين في الشوط وسيطر حسان على دقائق الشوط الثاني وهدد مرمى 
الزمالــك في أكثر من مرة غير أن حــارس الزمالك تكفل بالتصدى لهــا ومنع فريقه من 

حارس كبيرة كانت ..
ليــودع الزمالك البطولة ويرافق شــقيقة العين بمدودة من بطولــة النخبة من دورها 

األول  فيما تأهل حسان إلى الدور الثاني
قاد المباراة طاقم تحكيمي مكون من ابراهيم الحســني حكم ســاحة وبمساعدة مازن 
مرجان مساعد راية اول وسعيد ناصر مساعد راية ثاني وعمر سلمي حكمًا احتياطيًا وراقب 

المباراة أنيس باجيدة.

حسان السحيل يتخطى الزمالك مبدودة يف دوري 
النخبة الثاني للفرق الشعبية بوادي حضرموت

عصام امحد علوي السقاف 
 املدير العام

  حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

تزف ادارة البنك االهي اليمي
 باقات الهاين والتريكات اىل الشــعب اليمي  واىل قيادته السياســية ممثلة

بفخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي
                      واىل دولة رئيس جملس الوزراء 

             د. امحد عبيد بن دغر 
واىل ابناء الشعب داخل الوطن وخارجه 

مبناسبة الذكرى 49 ليوم االستقالل الوطي المجيد 
ولتكــن الذكــرى حمطــة لتخليــد هشداء النضال الوطي عر مراحله المختلفة 

والســري قدما حنو اجناز خطط التنمية الاشملة واللحاق بركب احلضارة .

مبارك لكم عيد اال�ستقالل الوطني

 جملس االدارة وموظفو وعمال البنك االهيل 

عنهـــــــــــــــم
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اعوام من 
النضال

احتفاالت شــعب الجنوب بالذكرى 49 لاستقال 
المجيد 30 مــن نوفمبر تاتي متزامنــة مع احتفال 
كل االحرار بمناســبة مرور عاما من صناعة الكلمة 
التنويرية التي شــع نورها من عدن.. نعم يمر عام 
من عمر مؤسسة )عدن تايم( الصحفية والتي جاءت 
لتقف علــى مفترق طريق وســط اعــام هش كاد 
ان ينحــى منحى آخر لــوال تدارك شــيوخ الصحافة 
ورجاالتهــا خطر ذلــك المنحى الخطيــر على حركة 

الحياة وديمومتها جنوبا .
اعــوام من النضــال في ارض الجنــوب المعطاءة 
تكلل كل حين.ببزوغ فجرا جنوبيا جديد يلوح افقه 
في فضاءات التغيير المشــرقة التي ســالت الجلها 
انهارا جارفة مــن الدماء الجنوبية امتدت من جبال 
ردفــان فالضالع فعدن حتــى المهــرة وتحت راية 
تحرريــة واحدة  وهدفا واحدا اســمى وهو الخاص 
مــن كل اصناف واشــكال االســتعمار التى حدقت 

وتحدق بالباد حتى اليوم . 
كــم هي عظيمة تلــك االعوام مــن النضالية بل 
االعظم من ذلك ان نرى بعد عقود من االســتقال 
بــروز نضال جديــد بوجوه جنوبيــة وارادة جنوبية 
تسابق كل جديد في عالم االعام الرقمي والورقي 
ولعــل )عدن تايم( كصحيفــة ورقية وموقع اخباري 
سياســي ثقافي اجتماعي تنويري قد اخترق االفاق 
ووضــع لــه موضع قــدم خــال عاما مــن النضال 
في ســاحات االعام المحلية والعربيــة ولعل تلك 
االنتصارات كللت بجهود يقف خلفها شــيوخ ورجال 
الصحافــة الجنوبية الذيــن مألوا العالــم ضجيجا 

اعاميا حيث يشهد له كل اصقاع.الكون .
49 من النضال التحرري كلل خال عقوده الخمسة 
بمنعطفات سياســية وايدلوجية وعسكرية تغيرت 
فيهــا معالم البنــى التحتية للباد حيث اســتطاع 
شــعب هذه االرض مواصلة نضالــة التحرري الذي 
كلل بانتصــارات خــال مراحل مابعد االســتقال 
الناحز عام 67م واســتطاعت هذه االرض ان تقدم 
خيرة شــبابها وحرائرهــا حتى تحقيق االســتقال 
الثاني يوم دحر مليشيات الحوثي وانصار صالح من 
كل بلدات الجنوب 2015م بعد حربا عبوس ضروس 
سقط فيها عشــرات الشهداء  من الشباب والحرائر 
الحنوبية ورسموا بدمائهم لوحة انتصار عظيمة لم 

يشهد التاريخ مثيا لها اال في عدن والجنوب .
اعــوام مــن النضــاالت وايــام مــن االحتفــاالت 
واالبتهاجات تشمل كل مناطق الجنوب احتفى بيوم 
30 نوفمبــر البهيج الذي نتعلــم منه اروع الدروس 
النضالية التي كتبها شــهداء النضال واالســتقال 
قبــل 49عاما من اليوم فمــا اجملها من انتصارات 
وما اعظمها من ثورات وما اعظمك من شعب صنع 
من المستحيل ثورة ومن الظلم حق ومن العبودية 

حرية ومن اغتصاب االرض استعادة للحق .
هذه هــي الثــورات واولئك هــم الرجــال الذين 
يرقــدون فــي ثنايا القبــور ويتوســدون تربة هذا 

الوطن المعطاء .
اعوام مــن النضال لن تتوقف ســاعاتها ونبضها 
الحي في كل موقع من مواقع الجنوب وفي كل ذرة 
ارض روت من دماء تلك الدماء الطاهرة فالمســيرة 
لن تتوقــف واالم الجنوبية حبلــى باالبطال الذين 
بدفعون ارواحهم رخيصة للحرية والعزة والكرامة .
اليــوم وبعد49عاما من عمر الثــورات والنضاالت 
نســتذكر ام الشــهيد واخت المعتقــل واب الجريح 
ونمد ايدينا مع ايدي كل الثوار والخيرين والشرفاء 
فــي الجنوب كي نــرد الجميل ونفــي بالعهد الذي 
قطعــوه وماتــوا الجلــه اال وهــو وطنــا يتســاوى 
فيــه الجميــع في كل شــيئ فما احوجنــا اليوم ان 
نفــي بالعهد الســر الشــهداء والجرحى واالســرى 
والمعتقليــن فبهم اشــرقت شــموس الحرية على 
عدن وكل الجنوب فهم احتفالنا وهم بهجتنا وبهم 

يستمر المسير .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

من مظاهر احتفال أبناء اجلنوب باالستقالل الوطين 30 نوفمرب 1967

عدن تايم / خاص :

المؤقتة  العاصمــة  شــهدت 
للبــاد عــدن، أمــس، احتفااًل 
غير  حاشــدًا  وطنيــًا  كرنفــااًل 
مســبوق طغــى عليــه الطابع 
الجنوبــي مــن خــال أعــام 
وتــراث  وفلكــور  وشــعارات 
بمناســبة  وذلــك  الجنــوب، 
لعيــد   "49" الـــ  الذكــرى 
االستقال 30 نوفمبر 1967م، 
مع  متزامنــًا  االحتفــال  وجــاء 
ذكــرى عظيمة "يوم الشــهيد 
بدولة  المعتمــدة  اإلماراتــي" 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام.

وأقيــم االحتفال الكرنفالي الذي احتضنه ملعب الفقيد حســين باوزير في 
مديرية المعا، بمشاركة رسمية واسعة من مسؤولين حكوميين بارزين في 

الحكومة الشرعية.
كما رُفعت في االحتفال لوحة عماقة حملت اسم "كوكبة شهداء اإلمارات" 
وصور وأسماء الشــهداء اإلماراتيين في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن، تأكيدًا من القائمين على االحتفال لألشــقاء اإلماراتيين بالســير 
معــًا علــى درب الشــهداء والتضحيــات المعمدة بالدم في ســبيل إســقاط 

المشاريع الطائفية في المنطقة، وذلك إجااًل وتقديرًا لدورهم.
وقال المحافــظ الزُبيدي: نحتفل اليوم بهذه الذكــرى الغالية على قلوبنا 
والتي تتزامن مع ذكرى عظيمة وهي يوم الشــهيد اإلماراتي والذين ســقوا 

بدمائهم الطاهرة أرضنا إلى جانب مقاومتنا األبطال.
وأضــاف: أتمنى اســتيعاب الخطر من قِبــل الجميع في الســلطة المحلية 
والميدان فا مجال لمزيد من العبث والفرقة والتشــظي والعناد والمكابرة، 
كــون الجميع أمام لحظــة تاريخية فارقــة ال تحتمل الحماقــات والمناكفات 
وإعادة إنتاج أخطاء الماضي، وتتطلب االقتداء بالمؤسســة الوطنية والجهود 
المخلصة، مستندة بتشــكيل الكيان السياسي الجنوبي المعبر عن تطلعات 

شعب الجنوب، وعلى من ســقطت دمائهم، وذلك في القريب العاجل إن شاء 
اهلل تعالى.

وفــي الحفل قدمت لوحــة فنية كرنفاليــة تخللتها فقــرات غنائية وطنية 
ورقصات شــعبية طغى عليها الطابع الجنوبي والثورة الجنوبية جســدت في 
مجملها المراحل واألحداث التي شــهدها الوطن بإيجابياتها وسلبياتها، كما 

شاركت في الحفل الفرقة النحاسية.

 ال�سرعية حتتفي بذكرى اال�ستقالل ويوم ال�سهيد االإماراتي يف عدن 
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