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70 وثيقة تك�ضف حجم الدعم
 الع�ضكري االمريكي للحكومة اليمنية
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تفاصيل إصابته مع    الصبيحي 
مل يوظف أيا من مقربيه 

أو مينح نفسه قطعة ارض

عدن تامي يف منزل ال�سهيد جعفر
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عدن: مطالبات بتغيري مدير ا�ضتك�ضافات وانتاج النفط و�ضرف املرتبات

 م�سروع بلحاف يوفر 4 مليارات دوالر �سنويًا

عدن تايم/ خاص :

تمكنت قوات التحالف العربي الذي تقوده 
المملكــة العربية الســعوديه من بســط 
سيطرتها على السواحل الجنوبية لمحافظة 
شبوة، ضمن جهودها في مكافحة اإلرهاب، 
حيث كانت محافظة شــبوة المحطة التالية 
بعــد النجاحات التــي حققهــا التحالف في 
طــرد عناصر القاعدة من المكال و المناطق 

المحيطة بها في محافظة حضرموت.
وانتشــرت الدفعة العســكرية األولى من 
قوات النخبة الشــبوانية مدعومة من قوات 
التحالف، وذلك لتأمين المناطق الســاحلية 
بمديريــة رضوم التابعة لمحافظة شــبوة، 
حيث شــملت منطقــة انتشــار القوات من 
حــدود حضرموت شــرقا إلــى منطقة عين 
بامعبد بما يشــمل مينــاء بالحاف النفطي 
الــذي يعــد مــن أهــم موانــئ المحافظة 

ومنطقة بير علي .
تاأمني �سواحل �سبوة 

ومثل هذا الحدث النوعي نقطة فارقة في تاريخ محافظة شــبوة 
ومديريــة رضوم التــي تحتضن العديــد من المشــاريع الحيوية 
الهامة خصوصــا في قطاعي النفــط والغاز، حيث ســيتم تأمين 
ســواحل شبوة من المشــاكل األمنية التي عانى سكانها لسنوات 
مــن عمليات تهريب األفارقة وتهريب المشــتقات البتروكيماوية 

ناهيك عن تهديدات المنظمات اإلرهابية المختلفة.
و تم األعداد والتحضير الكبير لهذه العملية منذ أشهر، من خالل 
تأهيــل وتدريب المئات من أبناء محافظة شــبوة في معســكرات 
محافظة حضرموت تحت إشراف دول التحالف العربي متمثال بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
حتدي اأمني 

امل�سروع اال�سخم

ويعد ميناء الغاز في بلحاف أكبر مشروع صناعي واستثماري في 
تاريخ اليمن؛ حيث كان يوفر إيــرادات بنحو أربعة مليارات دوالر 

سنويًا.
وفــي إبريــل 2015، قــررت الشــركة اليمنية للغــاز الطبيعي 
المســال إيقاف جميــع عمليات إنتــاج وتصدير الغــاز الطبيعي 
المســال، والبدء في إجالء موظفي الموقع؛ نظرًا لتزايد التدهور 
األمنــي حول منطقة بلحاف، بعد انقــالب جماعة الحوثي وصالح 
على الشــرعية في صنعاء، وبــدء تمدد ميلشــياتهم في البالد. 
وقالت الشــركة في بيــان لها يوم 14 إبريــل 2015 إن المحطة 
ستبقى في وضع الصيانة والمراقبة، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة 

القوة القاهرة لمختلف األطراف المعنية.
4 مليار دوالر 

ويعــد مينــاء تصدير الغــاز في منطقــة بلحاف أكبر مشــروع 
صناعي واســتثماري يمني، بدأ إنتاجه في عام 2009، وكان يوفر 
إيرادات تقارب أربعة مليارات دوالر سنويًا، نصفها تحصل عليها 
الحكومة اليمنية ونصفها اآلخر يتقاســمه الشــركاء الفرنسيون 

واألمريكيون وغيرهم، ضمن الشركة اليمنية للغاز المسال.
وتشــغل الشــركة اليمنية للغاز الطبيعي المســال خط أنبوب 

يربــط بيــن وحدتي إنتــاج ومعالجة الغــاز فــي محافظة مأرب 
والمســتخرج من حقول جنه مديرية عســيالن بمحافظة شــبوه، 
ر طوله بنحــو )320( كم وبُقطر يبلغ  وخط أنابيب رئيســي يقدَّ
)38( يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في القطاع 
18 بمأرب بمحطة تســييل الغاز في ميناء بْلحاف الســاحلي على 

ساحل خليج عدن.
منا�سدات لال�ستئناف 

وناشــد مســؤولون في المحافظــة الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي وقيادة التحالف العربي اإلســراع في إعادة تشغيل 
ميناء الغــاز بمنطقة بلحاف، وظل مغلقًا منذ إبريل 2015 وحتى 

اآلن.
وفي أغســطس 2005 وقعت الشــركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المســال على عقود بيع طويلة األجل تمتد لعشرين سنة قادمة 
مــع ثالث من كبريــات الشــركات العالمية، كانــت مجحفة وفق 
التســعيرة، وهو مــا أدى بالحكومة اليمنية الحقــًا لمراجعة تلك 

الشركات.

عدن/ اديب الجيالني

 نظــم عدد مــن العامليــن بهيئة االستكشــافات 
النفطية - فرع عدن وقفة احتجاجية امام بوابة مبنى 
فرع الهيئــة بمديرية المعال ناشــدوا خاللها رئيس 
الجمهوريــة بســرعة التوجيــه لمن يلــزم بمنحهم 
مرتباتهم المتأخرة لمدة ثالثة أشــهر سابقة وهي ) 
سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر من العام الجاري 2016م ( 

إضافة إلى تغيير قيادة الهئية .
ورفــع موظفو هيئــة انتاج واستكشــاف النفط في 
عدن عددًا مــن الشــعارات المطالبة مــن الصحافة 
ووســائل االعــالم المحلية بايصــال قضيتهم للرأي 
العام والجهــات ذات العالقة واالختصاص في الدولة 
بهــدف انقاذ فرع الهيئة من االغــالق وحالة التدمير 

المتعمد للفرع .
الــى ذلك كانت نقابــة عمال وموظفــي الهيئة قد 
وجهــت في وقت ســابق مذكــرة الى قيــادة المرفق 
بصــدد القيام بتصحيــح االوضاع االداريــة والمالية 
وبعض االختالالت القائمة بفرع الهيئة ، إضافة لقيام 
العاملين انفســهم بتحرير مذكرة أخــرى مرفق بها 

توقيعاتهــم إلى االخ المناضل اللواء / عيــدروس الزُبيدي - محافظ العاصمة 
المؤقته ) عدن ( مطالبين اياه من خاللها  بمحاسبة وتغيير مدير عام المرفق 
نظــرًا لما وصفــوه بإصرار المدير على عدم تفعيل عمــل الهيئة او تقديم ما 
يلزم من تسهيالت لعودة الموظفين لمزاولة إعمالهم في المرفق عطفًا على 

توجيهات سابقة لمحافظ عدن .
ويأتي ذلك في خضم متابعات ســابقة قاموا بها ومراســالت حرروها لعدد 
من الجهات الرســمية في الدولة وتواصاًل مع عدة وقفات احتجاجية كانوا قد 

طالبوا خاللها بتصحيح أوضاع المرفق النفطي الهام .

التحالف يفر�ض �ضيطرة كاملة على �ضواحل �ضبوة
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�أخبار

عدن تايم - شبوة :

أشــاد محافظ شــبوة أحمد حامد لملــس بموقف 
اإلمارات إلى جانب بلدنا وتقديم الدعم والمســاندة 
فــي مختلــف القطاعــات الخدمية واالغاثيــة، وكذا 
دورها المحور والبــارز في بناء وتأهيل قوات النخبة 
فــي المحافظــة، التي يجــري حاليا تأهيــل دفعات 
جديــدة من أجل اســتيعابها في مختلــف الوحدات 

األمنية بالمحافظة.
وأشــار إلى تعزيــز األمن واالســتقرار في شــبوة 
ومحاربة اإلرهاب والجماعات المســلحة أولوية خالل 
الفتــرة القادمــة وســيجري العمل علــى تحقيقها 
خــالل الفتــرة القادمــة، موضحــا أن طالئــع قوات 
النخبة الشــبوانية التي تــم تدريبها من قبل قوات 
التحالــف العربــي ممثلة بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة خطوة متقدمة لتأمين الشــريط الساحلي 
فــي مديرية رضــوم االســتراتيجية وأن هذه القوة 
ستســهم في تأمين المنطقة والمنشــآت النفطية 

المتواجدة فيها.
جاء ذلك خالل اجتماع للجنة األمنية في المحافظة 
بحضور قائد محور عتق قائد اللواء الثالثين مشــاه 
ناصــر النوبة ومدير عام شــرطة المحافظة العميد 

عوض مسعود الدحبول.
وتوعد محافظ شــبوة الجماعات اإلرهابية بحملة 
أمنية واسعة عقب عمليات االغتيال التي تمت لعدد 

من القيادات األمنية والمحلية .

عدن/ سبأ :

ناقــش مجلــس الوزراء فــي اجتماعــه، أمس، 
فــي العاصمة المؤقتــة عدن برئاســة الدكتور 
أحمد عبيــد بن دغــر، اإلجراءات األخيــرة آللية 
صرف مرتبات القوات المســلحة واألمن، ووضع 
اللمسات األخيرة لتشكيل اللجان التي بدأت في 
إعداد وتجهيز الخطط الالزمة المصاحبة لعملية 
الصرف، والتي ستشمل أكثر من 200 ألف ضابط 

وجندي في جميع المناطق العسكرية السبع.

وصادق المجلس مبدئيا على المقترح المقدم 
من وزيــر النفــط والمعادن المهندس ســيف 
الشريف بشأن إنشاء محطة كهربائية بمحافظة 
شبوة تعمل بالغاز الطبيعي بقوة 25 ميجا وات 
قابلة للتوسعة، ووجه الجهات المختصة بإعداد 
الدراسة الكاملة حول المشروع ليقرها المجلس 

في اجتماعاته المقبلة.
وناقش المجلس موضوع التعرفة الجمركية في 
مختلف المنافذ اليمنية، ووجه مصلحة الجمارك 
بإجراء تعديالت التعرفة الجديدة لتتناســب مع 

طبيعة المرحلة ومصالح المواطنين.
كمــا اطلــع المجلس علــى الربط العشــوائي 
للكهرباء في العاصمة المؤقتة وأشــاد بالجهود 
التــي تبذلهــا الســلطة المحليــة فــي مالحقة 

المعتدين على الكهرباء.
حضــر االجتمــاع نائــب رئيس هيئــة األركان 
العامة اللواء الركن أحمد ســيف اليافعي، وقائد 
المنطقة العســكرية الرابعة اللواء الركن فضل 
حســن، ومحافظو لحج وأبيــن والضالع، ورئيس 

فرع مصلحة الجمارك بعدن . 

عدن تايم / خاص :

وجه وزير االوقاف الدكتور احمد عطية مذكرة 
الى مــدراء مكاتــب المحافظــات وجههم فيها 
بتوجيه تعميم الى خطباء ووعاظ المساجد وفق 

عدد من الموجهات . 
وياتي تعميم وزير االوقاف بعد تعميم وجهه 
مدير اوقاف عدن يحث على محاربة ما اســماه بـ 
) رذيلة االختالط ( ويتجاهــل التحذير من افكار 

الجماعات المتطرفة . 
وحث وزير االوقاف في تعميمه على ان رســالة 
الداعية والعالم والواعظ يجــب إيصالها بالتي 

هي أحســن وتجنب إثارة العوام واســتفزازهم 
بمفــردات ومفاهيــم فظــة .. مشــيرا الــى ان 
اإلسالم دين الوســطية واالعتدال وعلى الدعاة 
والعلماء تقريب المجتمع إلى هذا الفهم وتذليل 

المفاهيم لتتناسب ووعي المجتمع . 
ولفت الى ان المجتمع يعاني من عدة مشاكل 
اقتصادية وأمنية وغيرها وعلى الخطباء التركيز 
علــى تعزيز مبــادئ وقيــم التكافــل والتراحم 

واألخوة والجوار .
وشدد وزير االوقاف على تعزيز ثقافة المجتمع 
الرافضة لكافة أشكال الغلو والتطرف والعصبية 
الجاهلية ، ودعــوة رجال األعمال وأرباب األموال 

والبر واإلحســان إلى إيقاف أجــزاء من أموالهم 
العامــة  المصالــح  فــي  المحتاجيــن  لخدمــة 

كالمستشفيات والمدارس والطرقات والتعليم.

حمافظ عدن: قوى االإرهاب التي اغتالت �ضهيدنا جعفر لن يكون لها وجود
 فعاليات ر�سمية و�سعبية يف الذكرى االوىل لرحيل ال�سهيد جعفر

عدن تايم - خاص :

شــهدت مدينة عــدن، امــس الثالثاء، عــددا من 
الفعاليــات الرســمية والشــعبية، في ذكــرى مرور 
عام على اغتيال الشــهيد القائد جعفر محمد ســعد 
محافظ عدن األســبق، حيــث قام اللــواء عيدروس 
الزبيــدي محافظ العاصمة عــدن، بوضع إكليل من 
الزهور، بجوار الجدارية التي نصبت في موقع اغتيال 
الشــهيد اجعفر فــي مديريــة التواهــي، كما وقف 
المحافــظ الزبيدي وجمــع من المســئولين لقراءة 
الفاتحة على روح الشــهيد جعفر وكل شــهداء عدن 

والجنوب والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة من اهلل .
واحيّت الســلطة المحليــة صباح امــس، الذكرى 
األولى الستشهاد اللواء جعفر محمد سعد المحافظ 
الســابق للمدينة واحد ابرز رمــوز تحرير المحافظة 

من مليشيات الحوثي وصالح .

وتعهد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن راعي 
الفعاليــة: بان قــوى اإلرهاب التي اغتالت شــهيدنا 
جعفر وتحاول تعيدنا إلــى مربع الفوضى لن يكون 
لهــا وجود وســنعمل بكل مــا نملك مــن قوة في 
مكافحتها والقضاء عليها وبدعم من قيادة التحالف 

العربي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
واضاف: ان يوم استشــهاد اللواء جعفر كان يوما 
صادما لنا وشــكل خســارة كبيرة علــى عدن خاصة 
والوطــن عامــة، وعندمــا جــاء تكليفنــا بمواصلة 
المســيرة التحرريــة والبناء التي أســس مداميكها 
الشهيد جعفر رحمه اهلل فكنا بين ان نقبل او نقبل 
فال خيارات في مثل هــذه المواقف فكان قبولنا هو 
خيارنا الوحيد لتحمل المســئولية فــي هذا الظرف 
العصيــب مــن اجــل عــدن اوال ولمواصلة مشــوار 
الشــهيد وتحقيــق مشــروعه الوطنــي كان قبولنا 
ليس من اجل ســلطة او جاه بل حبــا لعدن وأهلها 

وإلنقاذ هذه المدينة التــي لطالما كانت في قلوبنا 
من مخطط اسقاطها في الفوضى وتسليمها لقوى 
اإلرهاب المدعومــة من قبل نظــام المخلوع صالح 

ومليشيات الحوثي.
وشــدد إنني أكرر ان الوطن يمــر بظروف معقدة 
واســتثنائية وللحفاظ على ما وصلنا إلية وما تحقق 
من انتصارات ومكاســب يتطلب منا العمل بشــكل 
مضاعف ويقتضي ذلــك الترفع عن الذات والتعصب 
الضيق وعدم واالنجرار إلى الماضي الذي كان سبب 

مشاكلنا وصراعاتنا وتأخرنا وتأخر الوطن معنا .
من جانبه القى الدكتور ســعد محمد سعد شقيق 
الشهيد كلمة أســرة الشهيد والتي أوجز فيها بذكر 
مناقب الشــهيد الشــخصية وحرصــه الوطني على 
تخليص المدينــة من االحتالل الحوثي العفاشــي، 
بتلبيه لنداء الواجب من اللحظة األولى في 11 مارس 
2015 وعودته من مقر إقامته في المملكة المتحدة 

، عقــب تمرد قائد قوات األمــن الخاصة عبدالحافظ 
الســقاف ، حيث قام بتدريب مجماميع من الشــباب 
الجنوبي المخلص وقام المعلومات االســتخباراتية 
والعسكرية، ومن ثم ورسم الخطط التي قادها هم 
شخصيًا لتحرير العاصمة عدن من االحتالل الغاشم 

في شهر يوليو من العام 2015م.
وخــالل الفعاليــة التي شــهدت حضــور كبير من 
مختلف االطياف والشخصيات، تم عرض فلم وثائقي 
حمل عنــوان " قائد التحرير وشــهيد البناء" ،لخص 
مســيرة الشــهيد النضالية منذ أيامــه األولى حتى 

لحظة استشهاده.
وكان  عــدد من قيادات ائتالف المقاومة الجنوبية 
وعــددا مــن أبناء عــدن، أمــس، وضعــوا اكيال من 
الزهور على قبر الشهيد جعفر، كما قاموا بزيارة إلى 
منزل الشــهيد جعفر في الشيخ عثمان لتسليم درع 

تكريمي ألسرته.

احلكومة تناقش اإلجراءات األخرية آللية صرف مرتبات اجليش واألمن

وزير االوقاف يوجه بتجنب استفزاز العوام والرتكيز على املشاكل االقتصادية واالمنية

توعد اجلماعات االإرهابية بحملة اأمنية وا�سعةت�سمل اأكرث من 200 األف �سابط وجندي

حمافظ شبوة يثمن دور اإلمارات 
يف تدريب قوات النخبة
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حمليات

تقرير/ رعد الريمي :

يســتكمل الهــالل األحمــر 
اإلماراتــي بدعم فــي العاصمة 
الحدائق  افتتــاح  عدن،  المؤقتة 
افتتاح  تــم  حيث  والمنتزهــات، 
حديقتين فــي مديريتي المعال 
خطــة  وضمــن  والمنصــورة 
يأتي  الحدائــق  تأهيــل  إعــادة 
هذا االفتتــاح التزامن مع العيد 
الوطني لدولة اإلمارات، والذكرى 
49 لعيد االستقالل ٣٠ نوفمبر.

الهالل  هيئة  تســتمر  حيث 
األحمــر اإلماراتــي بدعــم كافة 

القطاعات فــي العاصمة المؤقتة 
الحدائــق  عــدن، ومنهــا قطــاع 
اســتكمال  والمنتزهــات، وضمن 
إعادة تأهيــل الحدائق وبالتزامن  
مع العيد الوطني لدولة اإلمارات، 
والذكرى 49 لعيد االســتقالل ٣٠ 

نوفمبر،
الهــالل  هيئــة  افتتحــت 
األحمر اإلماراتي مســاء أمس في 
عدن حديقتان  المؤقتة  العاصمة 
في مديريتي المعــال والمنصورة 
والــذي تــم بتوجيــه مــن وكيل 

المديريات  محافظة عدن لشؤون 
،عبدالرحمن شيخ .

حيث تــم افتتاح حديقة بلوك  
65 في مديرية المنصورة وحديقة 
المعــال ضمن  النغــم بمديريــة 
مشــاريع تأهيل وترميم وصيانة 
الحدائــق والمتنزهــات بمحافظة 
عــدن والــذي بدأته الهيئــة منُذ 

تحرير العاصمة عدن . 
وأثنــاء االفتتاح هنأ مســئول 
للحدائــق  المنفــذة  الجهــة 
والمنتزهات “عادل اليزيدي” دولة 
اإلمارات قيادًة وشــعبًا بمناســبة 

العيد الـ45، وقال ان ذراع األعمال 
اإلنسانية لإلمارات يواصل عطاءه 
حديقتين  افتتــح  حيــث  وكرمــه 
فــي المنصــورة و المعــال، وذلك 
الخدمية  المشاريع  ضمن سلسلة 
والتنمويــة التــي يدعمها الهالل 
األحمر اإلماراتي فــي المحافظات 

المحررة .
وأضاف ان هــذا ليس بجديد 
منهــم فهم الى جانبنــا و قدموا 
دعم مــادي ومعنوي وتمكنوا من 
أعادت  ملموســة  انجازات  تحقيق 
تطبيع األوضاع وساهمت بتخفيف 

معانــاة ابنــاء عدن  جــراء الحرب 
العبثية من قبل االنقالبيين.

وأشــاد اليزيدي بأهمية هذه 
باألطفــال  الخاصــة  المشــاريع 
والمجتمع ليتمكنــوا من الترويح 
ضــرورة  علــى  وأكــد  والترفيــة 
اســتمرار الدعم في بناء الحدائق 
فــي محافظــة عدن ألنــه يعطي 
األمن واألمان ويرســم االبتسامة 
علــى وجوه أبنــاء عــدن، ويخفف 

عنهم اثار الحرب وتبعاتها.
ونــوه أن عملية بناء الحدائق 
من  يتفاوت  وصيانتها  وترميمها 
حديقة إلــى أخرى حســب العمل 
المطلوب وهذه الحديقتين أخذت 
فترة  شــهر وأكثر كونها شــملت  
وغيرها  الصلبة  للمخلفات  نظافة 
وإعادة الكهرباء ومياه إضافة إلى 
التشــجير والطالء وترميم موقف 

الحديقة بشكل كامل .
الجدير ذكره أن الهالل األحمر 
اإلماراتــي افتتح عدد من الحدائق 
فــي البريقة وكريتــر  ووضع حجر 
األســاس لبناء حديقة الشعب في 
البريقــة ضمن مشــروع متكامل 
إلعادة الحدائــق والمتنزهات إلى 
الطبيعي لتكون متنفس  وضعها 

ألبناء عدن وزوار وضيوف عدن.

عدن تايم - أبين :

قــال مدير عــام مؤسســة كهربــاء أبين، 
جنوبــي اليمن، أحمد علي دحه، إنه تم، البدء 
في تركيــب المولدات األربعــة المقدمة من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأضــاف دحه بحســب تصريحــات صحفية 
أن الشــركة المكلفــة بتركيــب المولــدات 
بدأت أمس، بتركيب المولــدات الكهربائية، 

»الدفعة الثانية« المقدمة من دولة اإلمارات 
العربيــة، مشــيرًا إلــى أن أعمال التشــغيل 
ســتنطلق فور االنتهاء من عمليــة التركيب 
التــي يقوم بهــا ويشــرف عليها عــدد من 
المهندســين والفنيين في مؤسسة كهرباء 

أبين.
ولفت دحه الى أن تحســنًا كبيرًا ستشهدها 
كهرباء أبين فــور االنتهاء من أعمال تركيب 
المولدات األخيرة، ستتحسن خدمة الكهرباء 
كثيــرًا وســتقلص معهــا ســاعات االنطفاء، 

معبرًا عن بالغ شــكره وتقديره للجهود التي 
تبذلهــا اإلمارات فــي مســاعدة المواطنين 
في أبين وبقية محافظــات الجمهورية وفي 

مختلف المرافق الخدمية.
وكانــت دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
ممثلة بالهالل األحمر اإلماراتي قد ســاهمت 
بشكل كبير في التخفيف من معاناة مواطني 
أبين البالغ عددهم أكثر من 600 ألف نسمة، 
بعد أن وصلت ساعات انطفاء الكهرباء فيها 

إلى أكثر من 22 ساعة يوميًا.

حلج: تفاقم معاناة 
النازحني يف طور الباحه

الهالل االأحمر االإماراتي يوا�ضل اإعادة البهجة اىل عدن

أبين/ جمال حسين :

المؤسســات  موظفــو  واصــل 
محافظة  فــي  الحكوميــة  والمرافــق 
أبين، منع حركة المواصالت من أبين 
إلى عدن والعكس، مطالبين السلطة 
المحلية بمعالجــة وحل رواتبهم التي 

لم يستلموها منذ عدة أشهر.
الفضلي  عبــداهلل  العميد  والتقى 
مدير عام شــرطة أبين بالمتظاهرين 
واســتمع إلــى همومهــم وقضاياهم 
يعيشــونه  الــذي  العيــش  وضنــك 
اليوم مــن جراء عدم صــرف رواتبهم 
منــذ عدة أشــهر وماترتــب على ذلك 
من انعكاســات ســلبية على حياتهم 
المعيشية وعلى أسرهم التي أصابها 
الجــوع والمرض حســب قولهم لعدم 
وجود مصدر دخل لديهم غير الراتب .

واعاد العميــد الفضلي فتح الخط 
العــام، طلبا مــن المحتجين ترشــيح 
منــدوب مــن كل مؤسســة لمقابلــة 
عليــه  قضيتهــم  وطــرح  المحافــظ 

كسلطة محلية.
والفضلي  للمحتجيــن  لقاء  وعقد 
بالمحافــظ، قدموا له شــرحا مفصال 
عن معاناتهم من جــراء عدم انتظام 
صرف رواتبهم وصعوبــة توفير قوت 
أســرهم وعالجهم لظروفهم الصعبة 
وعدم وجود مصادر دخــل غير الراتب 
وعدم وجود فرص عمل في المحافظة 
التــي أصبحت شــبه مهجــورة وقلت 
فيها االعمال وانعكاســاتها الســلبية 
علــى حياتهــم ومعيشــتهم وطالبوا 
المحافــظ بســرعة معالجــة رواتبهم 
او توفير لهــم العالج والغــذاء لعدم 
قدرتهــم علــى الشــراء نتيجــة تأخر 
صــرف رواتبهم حيث وصــل بعضهم 
إلى االربعة االشــهر لم يســتلم راتبه 
والبعض األخر اكثر من خمســة أشهر 

بدون راتب.
وتتهم السلطة المحلية في أبين 
بالعجز عــن وضع أي حلــول عاجلة او 
تخفف  للموظفين  مســاعدات  تقديم 

معاناتهم.

اأبني: فتح اخلط الدويل عقب اإغالقه من قبل حمتجني

تقرير/ عالء سلطان :

ناشد نعمان شــائف مندوب النازحين بمديرية 
طور الباحــه بلحــج، المنظمات الدوليــة والمحلية 
تكثيــف جهودهــا اإلنســانية، تجــاه النازحين من 
مناطــق ألصراع فــي محافظه تعــز والبالغ عددهم 

)199(أسره.
واضاف: النازحون يسكنون في العراء والبعض 
فــي الخيــم والبعض تحــت طرابيل عاديــة، حيث 
يقطنــون 3 تجمعات فــي عاصمــه المديرية، وتم 
منحهم بطاقة نازح مؤقتة، كما ان هناك اسر نازحة 
يســكنون عنــد أقاربهم ويعانون أوضاع أنســانيه 

صعبه للغاية وعددهم )295( أسرة.
وأكد اســتمرار تدفق االسر النازحة إلى مديريه 
طور الباحه نظــرًا لموقعها الذي يتوســط مناطق 
التماس للجبهات المشــتعلة، مناشــدا المنظمات 
الدوليــة والمحلية ورجــال الخير للقيــام بدورهم 

اإلنساني إلغاثة وتقديم المساعدات للنازحين.
وقــال ان الظــروف المعيشــية الصعبة دفعت 
البعــض إلى تنــاول بقايا مخلفــات المطاعم، كما 
أن ألبعض يعاني من األمــراض وعدم القدرة على 
العالج، شــاكرا جهود مدير عام مديرية طور الباحه 
علــوان العطري، وعبد الباســط المصفــري رئيس 
مؤسســة بصمة أمل للتنمية علــى إيصال معانات 

النازحين الى الجهات والمنظمات المعنية.

 تركيب مولدات جديدة لكهرباء ابني مقدمة من اإلمارات
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مدير البنك املركزي عدن:

متابعات

كتب/ جوزيف ترافيثيك*

في فبراير، سيطر المتمردون الشيعة 
علــى العاصمــة صنعــاء، وســرعان ما 
الحقت الرئيس المعتــرف به دوليا عبد 
ربــه منصور هادي إلى مينــاء عدن، في 
حين هــدف التدخل بقيادة الســعودية 
إلعــادة هادي إلــى الســلطة، حيث كان 
يبــدو أن البلد مقدمــة على حرب أهلية 
تضم ايضــا فرع تنظيم القاعدة المحلي 

وكذلك الدولة اإلسالمية.

"إن الصــراع المدمر فــي اليمن تجري 
علــى خلفيــة األزمة اإلنســانية القائمة 
التي كانت بالفعل واحدة من أكبر وأكثر 
االزمات تعقيدا في العالم، بحسب بيان 
صحفي ليوهانس فان دير كالو منســق 
الشــؤون اإلنســانية في مكتــب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 

17 أبريل.
وحتى اآلن، بين عامي 2006 و 2014، 
واشــنطن ســلمت أكثر من 500 مليون 
دوالر في األســلحة وغيرها من المعدات 
لمســاعدة  محاولــة  فــي  العســكرية 
السلطات على الحفاظ على وحدة البالد، 
ولكن حتى مع هذه اإلمدادات الســخية، 
في النهاية القــوات اليمنية لم تتمكن 

من صد الحوثيين.

بدون طيار ومروحيات
وزارة  تســليم  المعونــات  وتضمنــت 
الدفاع األمريكية بدون طيار والمروحيات 
والشاحنات واألسلحة الصغيرة والذخائر، 
وأجهــزة الراديو وأكثر مــن ذلك، وفقا 
ألكثــر من 70 وثيقة حصلــت عليه، من 

خالل قانون حرية المعلومات.
دفعــت  أيضــا  المســاعدات  حــزم 
للمقاوليــن لتركيب المعدات المختلفة، 
والحفاظ على كل شيء تشغيل وتدريب 
القوات اليمنية كيفية استخدام األلعاب 

الجديدة.
ربمــا كان أبرزها في عام 2012 وقعت 
وكالة التعاون األمني   الدفاعي األمريكية 
قبالــة علــى تســليم طائــرات الغــراب 
بدون طيــار RQ-11B وأربعة "أنظمة" 
كاملــة والتي شــملت أيضــا مجموعات 
العتاد وإصــالح إضافية - وفقا للوثائق، 
ويقوم الجنود بإطالق هذه، الجواسيس 
الصغيرة بدون طيار عــن طريق رميها 

في الهــواء، وبعد الحصــول على طائرة 
بدون طيــار صغيرة في الهــواء، يمكن 
للمشــغل التجســس عبر كاميرات قوية 
علــى متن الطائــرة. يمكــن أن القوات 
اليمنيــة أيضا ضخ تغذية لقطات فيديو 
حية مباشــرة مــن طائرات بــدون طيار 

ألجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة.

الطائ��رات  جاهزي��ة  اع��ادة 
العسكرية

الدفــاع  وزارة  كانــت  عاميــن،  قبــل 
األمريكية ترسل أربع طائرات هليكوبتر 
من نوع هيوي الثاني أيضا. وفي الوقت 
نفســه، دفعت واشــنطن لرفع مستوى 
Mi- 10 طائــرة هليكوبتــر مــن طــراز

171Sh روسية الصنع الموجودة صنعاء. 
وشاشــات  جديدة،  بمحركات  وتدعيمها 
رقمية للطيارين واالتصال داخلي جديد، 
كمــا توضــح التقارير الرســمية. بعض 
األشــعة  بكاميــرات  زودت  المروحيــات 
تحت الحمراء، ومعــدات لتحديد المواقع 

وأجهزة راديو جديدة.
القــوات  الواقــع، وجــدت  علــى أرض 
اليمنية نفســها حول القيــادة في أكثر 
مــن 100 عربــة همفــي مقدمــة مــن 
الواليات المتحدة. وجاءت هذه الشاحنات 
مع أحدث حزم دروع، تماما مثل ســيارات 
التــي يســتخدمها الجيــش األمريكــي 

ومشاة البحرية، الحظ الوثائق.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تلقــت صنعاء 
مئات الشــاحنات تويوتا هايلكس، حيث 
والمســلحين  األمــن  قــوات  تســتخدم 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم الجبليــة، 
المدافــع الرشاشــة واألســلحة األخــرى 
علــى هذه المركبــات التجارية الخفيفة، 
واشــار البنتاغون إلى الشــاحنات باسم 

"المركبات األصلية."

اسلحة مشاة البحرية ذاتها

قبــل تفــكك نظــام هــادي، خطــط 
مســؤولون أميركيون أيضا ألن ترســل 
 J8s-مئــات من جيــب أميركيــة الصنع
لخفر السواحل اليمنية، مجهزة بالكامل 
الستكمال األسطول الحالي من الشاحنات 
الصغيرة، وباالضافة الى المركبات أيضا 
تســليم مئات األسلحة الصغيرة، بما في 

 M-240 ،البنادق القصيــرة M-4 ذلــك
مدافع رشاشــة و M-500 البنادق نفس 
األســلحة الجنود األمريكيين واستخدام 
قوات مشــاة البحرية اليوم، كما حصلت 
القــوات اليمنية بنادق قنــص عيار 50 

ومسدسات غلوك.
كذلــك زودت وزارة الدفــاع األمريكية 
القــوات اليمنيــة بأســلحة ثقيلة مثل 
مدافــع الهــاون والقذائــف الصاروخية 
والماليين مــن طلقات الذخيرة، بما في 
ذلك قذائف هاون 60 ملم والفوســفور 
األبيــض، وأجهــزة الراديــو المتطورة، 
نظارات للرؤيــة الليلية والدروع الواقية 
النظاميــة  "المالبــس  مــن  وغيرهــا 
الفرديــة." والفئــة األخيرة  والمعــدات 
تشــمل كل شــيء من أســرة وبطانيات 
والتلفزيونات ذات الشاشــات المسطحة 

وأجهزة الكمبيوتر.
نســخ  أيضــا  الدفــاع  وزارة  وشــملت 
مــن البرمجيات لغة حجر رشــيد تغطي 
اللغــة اإلنجليزية والمعــدات المكتبية 
األساســية، كما قدمت واشنطن عشرات 
اآلالف من الدوالرات للمقاولين للحفاظ 
على معــدات لتشــغيل وتدريــب جنود 

يمنيين على كيفية استخدامها. 
األمــوال لم تذهب فقــط إلى اإلصالح 
وجلســات التدريــب، ولكــن أيضــا في 
التكاليف العامة لإلسكان وإطعام هؤالء 

العمال الخاص.

رفض طلب اسلحة اخرى

على الرغم من أن البنتاغون كان يأمل 
أن صنعــاء في نهايــة المطــاف قادرة 
علــى تحمل المزيــد من المســؤوليات 
باالعتماد نفســها، اال ان القوات في هذا 
البلد الصغير اعتمدت بشــكل كبير على 

الدعم األميركــي. القوات اليمنية طلبت 
حتى الكوماندوز األمريكية للطيران مع 
مروحيات النقل اليمنيــة خالل البعثات 
يال معقدة، بحســب مــا ذكرت CNN في 

أبريل 2014.
ونتيجــة لطلبــات متعــددة، وهذا كنز 
من الســجالت ال يغطي سوى ما يسمى 
" المبيعات العســكرية الزائفة لألجانب" 
قبــل ان تنهــار علــى نحو فعــال، وكما 
منــع طلــب وزارة الدفــاع اليمنيــة من 
مســؤولون أميركيون بشأن أنواع أخرى 

من المساعدات العسكرية.
أحيانــا  األميركيــة  الحكومــة  كانــت 
ببســاطة يصف ب "قدرة الشريك مبنى" 
ووزارة  البنتاغــون  مــن  كال  يعطــي 
الخارجية أكبر فســحة على كيفية إنفاق 
المــال ويحدد الكونغــرس جانبا لحلفاء 

واشنطن.

القوات  تهزم��ه  ل��ن  االره��اب 
االمريكية فقط

"بعد خمس سنوات من الصراع، كان 
هناك إدراك أن المجموعات اإلرهابية 
/ المتمردة / مجموعة زعزعة االستقرار 
ال يمكــن أن تتعطل وتهزم فقط من 
القوات االمريكيــة، في ظل الترتيبات 
المتحدث  للبنتاغــون  قــال  القائمة"، 
باســم الجيش اللفتنانت كولونيل جو 
ســورز: الحــرب مملة، في رســالة عبر 

البريد اإللكتروني.
وخالفا للمبيعات العسكرية الخارجية 
أكثــر تقليدية، اصدقاء واشــنطن لم 
يكن لديهم المال أنفسهم ... أو حتى 
التوقيع على الوثائق الالزمة الستقبال 

البضائــع في هذه الترتيبــات "زائف". 
الرســالة ان المســؤولين االمريكيين 
ال الكتابــة حتــى لــكل حالــة "يخدم 
ببساطة لتوثيق التمويل ونقل المواد 
والخدمات"، وأوضح ســورز: "والســبب 
في ذلك هو أن ... وكيل األمين العام 
هــو في الواقع بيع المــواد والخدمات 
الدفاعيــة إلــى مكون آخــر من وكيل 
األميــن العام بدال من البيع مباشــرة 
لمشــتر أجنبي"، وأضاف ســورز، وذلك 
باستخدام اختصار ل "حكومة الواليات 
المتحــدة." االتفاقــات القائمــة مــع 
تحكم تلك الحكومات المساعدات في 
قيود  وأي  النهائيــة"  "االســتخدامات 

"إعادة نقل".
الدفــاع  وزارة  مقــر  النهايــة،  فــي 
الشــرق األوســط  األمريكية لمنطقة 
وسيط الســالح الرئيســي - جنبا إلى 
جنب مع مكتب المساعدات العسكرية 
المركزية الخاصة في الجيش األمريكي 
- تستخدم هذه اآللية لإلرسال بسرعة 
اإلمدادات العســكرية إلــى اليمن في 
ما يقارب 30 مرة منفصلة. وهذا أكثر 

من ثالث شحنات سنويا.
اآلن، األســلحة والعتــاد يمكــن أن 
يكون بســهولة في أيدي المتمردين 
الحوثيين أو أي جماعات مسلحة أخرى، 
ال تعد وال تحصى فــي اليمن. وهناك 
ما يشير إلى ان إيران لن يكون لديها 
المساعدات العسكرية  حظ أفضل مع 
الخاصــة للمقاتليــن الشــيعة، بإلقاء 
الســالح على صــراع ال عزيمــة الزمة 

عليه.

*صحافي ومحلل عسكري 

اأ�ضلحة اإيران لن توجد مين م�ضتقر
االأمريكيــة  للبحريــة  تعمــم  التقاريــر  بــداأت  ني�ســان،   20 يف 
لال�ســتعداد العرتا�ــض قافلة �ســفن اإيرانيــة حمملة باالأ�ســلحة 

للمقاتلني احلوثيني يف اليمن.
ولكــن تلك ال�ســفن قد ينتهــي بطهران اىل تعلم الدر�ــض الــذي تعلمته 
وا�ســنطن موؤخرا، وهــو ان: املاليني من الدوالرات يف جمال االأ�ســلحة لن 

ت�سرتي مين م�ستقر تلقائيا.

500 مليون دوالر معونات ا�سلحة اأمريكية مل تبقي حكومة �سنعاء واقفة على قدميها
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 �خبار

عدن تايم/ خاص :

قــال مدير عــام مديريه طور الباحة الشــيخ -علــوان العطري - 
أن منطقــة الصبيحة ومناطق الجنــوب األخرى، قدمت كوكبة من 
الشــهداء والجرحى، أثنــاء إجتياح المليشــيات التابعة للحوثيين 
والمخلــوع صالح، للجنوب ، وكذلك قبلها، ويجب اليوم النظر لهم 

وألسرهم، من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكد العطري في تصريح خاص لعدن تايم ان طور الباحة وحدها 

كوكبــة  قدمــت 
الشــهداء  مــن 
والجرحــى، بلــغ 
حتــى  عددهــم 
 287( اليــوم 
ومئات  شــهيدا( 
الجرحــى، إال انه 
االهمال  يالحظ 
 ، ة ال مبــا لال ا و
اســر  باوضــاع 
الشــهداء ،ولــم 
تقــدم لهــم إي 
كمــا   ، مرتبــات 
لم يتــم معالجة 

الجرحــى والذيــن أصبح الكثيــر منهم يعاني من حــاالت االعاقة 
الدائمة، والبعض منهم ال يوجد لهم عائل.

وقــال المديــر العطري، نناشــد الرئيس عبد ربــه منصور، وكل 
فاعلــي الخير مســاندة اســر الشــهداء والجرحى، وتوفيــر رواتب 
للشــهداء، وكذلــك معالجه الجرحى، مشــيرا الــى ان أن اإلهمال 
والالمباالة تجاه هؤالء االبطال، واسرهم، يعتبر تخاذاًل تجاه الدماء 
الطاهــرة والغالي التي قدمها الشــهداء والجرحى ،والذين قدموا 

أنفسهم رخيصة دفاعا عن هذه االرض و عن الدين والعرض.
واختتــم تصريحــه، بالقول: يجــب الوقوف الى جانب الشــهداء 
والجرحى، في الصبيحــة، وفي مختلف محافظات ومناطق الجنوب، 
كأقل واجب اخالقي وانســاني، قبل ان يكون وطني، ورد الجميل، 
يقدم لمن فقدوا فلذات اكبادهم، وارباب أســرهم، او فقدوا اجزاء 

من أعضاءهم، من الجرحى والمعاقين.

اغالق مدار�س التعليم ال�ضا�ضي والثانوي ب�ضبب الو�ضع الأمني

مدير اأحور ال�ضابق: ال�ضلطة املحلية 
وامل�ضائخ �ضبب تدهور الو�ضع االأمني

مدير طور الباحة بلحج: اأ�ضر 287 
�ضهيد واجلرحى مل جتد اأي اهتمام

كتب/ عبدالسالم هائل :

نفــض محافظ عدن اللــواء عيدروس 
الزبيدي، الغبار عن ملــف إعادة تأهيل 
مستشــفى عــدن العام، خــالل اجتماع 
عقده عقــد اليوم االحد وحضره رشــاد 
شائع وكيل محافظ عدن ود.عبدالناصر 
الوالي مديرعــام مكتــب وزارة الصحة 
الســكان عدن وخالد السيدو مدير عام 
مديريــة صيــرة وانتصــار مديــرة عام 
الجهازالمركــزي  ومنــدوب  التخطيــط 
للرقابــة والمحاســبة، موجهــا بترتيب 
اإلجراءات بشــأن تشــكيل لجنة وزارية 
لمتابعــة ملــف للمستشــفى والجانب 

السعودي للوفاء بالتزاماته.
وزار رشــاد شايع وكيل محافظة عدن، 
ومعــه خالد ســيدو مدير عــام مديرية 
صيــرة مبنى مستشــفى عــدن العام، 
الكائن في مديرية صيرة، وتفقدا أقسام 

وأجنحة المستشــفى والمبنــى الجديد 
الملحق بالمستشــفى كما اطلعوا خالل 
جولتهــم التفقديــة مــن المهندس / 
عصام حيدر على مستوى العبث والدمار 
الذي لحق بالمستشــفى بسبب التوقف 
مــن جهــة والحــرب مــن جهــة أخرى، 
باإلضافة الى نســبة االنجاز في مشروع 
إعادة تأهيل المستشفى والذي تكفلت 
المملكة العربية الســعودية بتمويله و 

كان على وشك االنجاز .
وأكد رشاد شايع وكيل محافظة عدن 
ان نائــب وزيــر التخطيــط والتعــاون 
باصهيــب  نــزار  الدكتــور/  الدولــي 
اصدر قــرار بتقييم أوضاع مستشــفى 
عــدن العــام، والذي توقف عــن العمل 
منــذ أكثر من عشــرة أعــوام وما لحق 
المستشــفى من خــراب وتعطيل وتلف 
لألجهزة والمعدات المتواجدة فيه كون 
المستشــفى يقع في منطقة ســاحلية 

شــديدة الملوحــة، باإلضافــة إلى عدم 
اســتكمال بعض اعمال مشــروع إعادة 
التأهيل رغم انه قد تم تسليم المقاول 
شــهادة االنجــاز بمــا فيهــا الضمــان 
المالــي والتــي تبلــغ ســبعة مالييــن 
دوالر، وناشــد وكيــل المحافظــة وزارة 
التخطيــط والحكومة والجهات المانحة 
بإعادة النظر في مشــروع إعادة تأهيل 

المستشفى .
مــن جانبــه خالد ســيدو مديــر عام 
مديريــة صيرة، قــال: أغلــب المعدات 
متوفرة في المستشــفى ولكن بعضها 
تلفــت بســبب التوقــف عــن العمــل، 
مشــيرا الى ان لجنة فنية ستتولى رفع 
تقرير بمدى صالحيــة تلك األجهزة في 
األيام القادمة ليتســنى إعادة تأهيلها 
وصيانتهــا ومــن ثــم إعادة تشــغيل 
المستشفى الذي ال يخدم مديرية صيرة 

وحسب..

�ضيدو: امل�ضت�ضفى كان مزودا بكافة املعدات وجلنة تقييم للتالفة ب�ضبب التوقف

املحافظ الُزبيدي ينف�ض الغبار عن ملف م�ضت�ضفى عدن
�ضائع: املقاول ت�ضلم �ضهادة االجناز وال�ضمان املايل 7 ماليني دوالر

احور.)عدن تايم (خاص :
 

اوقــف مكتــب التربيــة والتعليم 
أبيــن  محافظــة  احــور  بمديريــة 
التعليــم  مــدارس  فــي  الدراســة 
ابتداء  بالمدينة  والثانوي  االساسي 
من يوم امس الثالثاء على ان تفتح 

المدارس مطلع األسبوع القادم .
وقال مصدر تربــوي ل)عدن تايم 
( ان القرار جاء على اثر االشــتباكات 
المســلحة التــي شــهدها الشــارع 
العام باحــور، وأدت إلــى حالة من 
الخــوف والهلع بين طالب وطالبات 
المــدارس الواقعــة بالقــرب مــن 

مناطق االشتباكات .
وكانــت احور قد شــهدت على مــدى يوميــن متتاليين 
اشتباكات مسلحة بين قبليين وقوات الحزام األمني وسط 
الشــارع العام للمديرية أدت إلــى إصابات ثالثة جنود من 
افراد الحزام وإعطاب طقم عســكري يتبع التحالف واعتقال 

مطلوب امني .
وحمل صالح احمد بن ناصر الكازمي األمين العام السابق 
لمحلي احور مســئولية االقتتال وإرهاب الســكان وطالب 

المدارس، السلطة المحلية والمشايخ واألعيان في احور.
وقال صالح الكازمي في تصريح ل)عدن تايم( ان السلطة 
المحليــة وما يســمون بالمشــايخ واألعيان هم الســبب 
الرئيــس لتدهور األوضاع فــي المديرية، حيــث انهم لم 
يقدموا اي حلول ومعالجات ســريعة لكافة المشــاكل في 
احور ومنها االشــتباكات التــي أدت الى اصابة ثالثة جنود 

من قوات الحزام االمني بالمديرية.
 واتهم رئيس مجلس اإلنقاذ الكازمي المشائخ واالعيان 
بعدم العمل على إيجاد حلول جذرية تنهي كل التشعبات، 
داعيا التحالف العربي والســلطات الشــرعية استباق ما قد 
سيحدث في المستقبل العاجل والذي سيكون وقوده ابناء 
احور من خالل ايجاد حل سريع وجذري لكل المشاكل التي 
تحــدق بالمديرية ومنهــا الحادثة األخيــرة والتي أهملت 
معالجاتهــا من قبل الســلطات المحلية ومشــائخ واعيان 

باكازم بأحور حسب قوله .
وناشــد الكازمي رئيس الجمهورية والســلطات المحلية 
بمــن فيهــم محافظ ابيــن إصــالح االعوجاج الــذي يلف 
األوضــاع بأرض باكازم ووضع مصل لعالج األزمات وإيقاف 
نزيف الدماء الن الضحية اوال وأخيرا هم ابناء احور حســب 

تعبيره .
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تقرير 

عنــد وصولك إلــى خليج صيرة، الــذي يعد أهم 
مراســي االصطيــاد في مدينــة عــدن، يفاجئك 
المشــهد: صخب وزحام، وتوفر األسماك بكميات 
كبيرة، وهو مــا أدّى إلى انخفاض غير مســبوق 

ألسعارها.
 

إخنفاض األسعار
وتشهد أسعار السمك بمدينة عدن منذ 

أيــام انخفاضًا كبيرًا. حيث وصل ســعر 
الكيلو الثمد - نوع من السمك – إلى 

750 ريــااًل فقط للكيلــو الواحد، 
فــي حيــن كان ســعر الكيلو 
قد وصل إلــى أكثر من 2500 

وأرجع ريــال خــالل األشــهر الماضية. 
صيادو بصيرة أســباب انخفاض أســعار الســمك 
إلــى وفرة ما تم اصطياده لتراجع حركة الرياح في 

البحر.
 

صيد غري شرعي
كما أرجع عدد من الصيادين وفرة األسماك في 
خليج عدن، وانتعاش الثروة السمكية، إلى توقفت 
بواخر الصيد غير الشــرعية عن اســتنزاف الثروة 
الســمكية، والتــي كانت تهــدد عــددًا كبيرًا من 
الكائنات البحرية باالنقراض، بعضها تحت حماية 
فاســدين فــي النظام الســابق، والبعــض اآلخر 
ملكية نافذين يمنييــن يعملون بصورة مخالفة 

ومتنافية مع النظم والقوانين البحرية والبيئية.

 

توقف التصدير
وعــن مــا إذا كان يتــم تصدير الســمك من 

صيرة إلــى الخارج، قــال األمين العــام لجمعية 
الصيادين بعدن، محمد هادي: "نحن ال نصدر من 
صيرة، بل نغطي الســوق المحليــة من محافظة 
عــدن والمحافظــات الجنوبية، وبعــض األطراف 
في المناطــق الشــمالية مثل محافظــة تعز، أما 
بقية المناطق في الشــمال فمتوقفة حاليًا بسبب 

الطرقات غير اآلمنة".
 

مصدر دخل
ويمثــل صيد األســماك المصــدر الوحيد لكثير 
من األســر العدنية، حيث يمارس الصياد نشاطه 
باستخدام قوارب الصيد التقليدي المصنوعة من 

الخشــب و"الفيبرجــالس". يقــول الصياد 
علــي ثابت محمــد إنــه، ومنذ أكثــر من 25 
عامًا، وهو صديق للبحر ورفيــق للقارب: "الصياد 
البســيط مغلوب على أمره وقــد تمر أيام ما يجد 
شــيء يصطاده"، بهذه العبــارة اختصر العم علي 

معاناته.
 

ثروة كبرية
وتحتوي المياه اإلقليمية لمدينة عدن، وتحديدًا 
في خليجها، على ثروة ســمكية كبيرة ومتعددة، 
حيث تقدر األنواع المتواجــدة بحوالى 350 نوعًا، 
بينما المســتغَل منهــا حوالى 90 نوعــًا. و يتم 
حاليًا اصطياد األسماك السطحية بواسطة وسائل 
االصطياد التقليدية لصيــادي الجنوب والعاصمة 

عدن.
 وتحتل صــادرات األســماك في اليمــن موقعًا 
مهمــًا، وتأتي بعــد صادرات النفــط، حيث بلغت 
قيمة الصادرات السمكية عام 2013، وفقًا لوزارة 
الثروة الســمكية في اليمــن، 289 مليون دوالر، 
في حين تراجعت الصــادرات عام 2014 إلى 

170 مليون دوالر.
 

معوقات
الصياديــن،  تواجــه  عــدة  معوقــات 
أبرزهــا انعــدام المشــتقات النفطيــة، التي 
يســتخدمونها لتشــغيل محركات قوارب الصيد. 
يقول الصياد علي ناجي، الذي يعول أسرة مكونة 
من سبعة أفراد، إن "عدم انتظام توافر المشتقات 
النفطية هــو أحد أهم المعوقــات التي تواجهنا، 
باإلضافــة إلى الخســارة التــي نتكبدها بســبب 
انقطاع الكهرباء، وتلف األسماك، علمًا أنّها تخزن 

في ثالجات كبيرة".
وفي إطــار التوجيــه الحكومي لدعم وتشــجيع 
مشــاركة المرأة في الحياة االقتصادية، شــاركت 
المرأة في القطاع السمكي، في الكثير من األعمال 
واألنشــطة المرتبطة بالقطاع، في كافة المجاالت 
االقتصاديــة، والتشــريعية، والفنيــة، والبحثية، 
واإلنتاجية، واإلدارية، ومجاالت التصنيع والتدريس 
والخدمات المساعدة، كالتجفيف والتمليح وحياكة 
شــباك الصيد، ومهــن وحــرف تقليديــة أخرى، 
ويظهر الدور الفاعل للمرأة اليمنية الساحلية من 

خالل تلك األنشطة المتعددة التي تقوم بها.

وفرة وانخفا�ض غري االأ�ضماك يف عدن.. 
م�ضبوق يف االأ�ضعار

اأزيل،  بــني عــدن وال�ســمك ع�ســق 
والأ�ســرعة  عيــان،  �ســاهد  والبحــر 
الب�ســطاء مر�ســى يف تفا�سيل ذلك الع�سق. 
وعلــى طــول ال�ســريط ال�ســاحلي للمدينة 
يتزاحــم عــدد كبــر مــن ال�سّياديــن، منذ 
ال�سباح الباكر، مرّوجني الأنواع االأ�ســماك 
اأ�ســواق ال�ســمك يف املدينــة  املختلفــة، يف 
ال�ســاحلية، التــي يحــرتف عــدد كبــر من 
الفــرتة  ويف  اال�سطيــاد،  مهنــة  �ســّكانها 
االأخــرة، �ســهدت تلــك االأ�ســواق تزايــدًا 
ملحوظــًا يف كميــات االأ�ســماك، يف ظاهــرة 
هــي االأوىل مــن نوعهــا منــذ �ســنوات، وقد 
اأّدى ذلك اإىل انخفا�ض كبر يف اأ�ســعار بيع 

االأ�سماك.

تقرير مصور/ اصالح صالح
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ملف أعده/ فاروق عبدالسالم وفتاح المحرمي

اليــوم بعد مــرور عاما كامــل على اجلرميــة االإرهابية 
القا�ســمة، التــي ا�ســتهدفت حلــم الدولــة املدنيــة ممثال 
مبحافــظ عــدن ال�ســابق ال�ســهيد اللــواء جعفــر حممــد 
�سعد، بات �سكان مدينة عدن، يدركون جيدا ملاذا مل تدم 
فرحتهم طوياًل بتويل الرجــل قيادة املحافظة؟، بعدما 
تطاولــت اأيــادي الغــدر واالإجــرام واالإرهــاب، واأقدمــت 
علــى اغتياله بعد مرور نحــو 58 يومًا فقط على تعيينه، 
وذلك يف �سبيحة الـ 6 من �ســهر دي�سمرب من العام الفائت 
2015م مــن خــالل ا�ســتهداف موكبــه ب�ســيارة مفخخــة 

مبدينــة التواهــي يف و�ســح النهــار لت�ســتفيق عــدن على 
هول الفاجعة املوؤملة التي �ســتظل تراودهم ذكراها مدى 

الزمن.
جمع الفقيد جعفر حممد �سعد الهامة الوطنية الكبرة 
واأحد اأبرز قادة حترير عدن من امليلي�ســيات االنقالبية 
التابعــة جلماعة احلوثي واملخلوع علــي عبداهلل �سالح، 
اإىل جانب �سفاته ال�ســخ�سية املدنية والع�سكرية، جمع 
حــب ال�ســكان ومدينة عــدن الذين اأحبوه وهــو باملقابل 
اأحبهــم ومل يبخــل عليهــم بروحــه مقابــل تاأمــني حياة 

كرميــة واآمنــة وم�ســتقرة لهــم، وبالفعــل كلفتــه جهوده 
وحبــه الأبنــاء ومدينــة عــدن روحــه الطاهــرة التي مل 
ولن ين�ســوها كونها متيــزت بالب�ســاطة والعفوية وروؤية 

اجلميع اأمامه بعني واحدة.
اإىل مزبلــة التاريخ، كان م�سر منفذي اغتيال ال�ســهيد 
جعفــر الذين ال يعرفهــم اأحد واأ�سبحوا اأثــرًا بعد عني، 
فيما ال يزال حمب عدن و�سكانها خالدًا يف ذاكرة املدينة 

وقلوب كل من اأرقت وانهمرت دموع عينيه الأجلهم.

الشهيد اللواء/ جعفر حممد سعد

1950
ولد يف ال�سيخ عثمان عدن

1967
التحق بالقوات امل�سلحة بعد 

اإنهاء الثانوية

1978
ح�سل على املاج�ستر من كلية 

القيادة واالركان رو�سيا

مايو 2015
ُعني م�ست�سار لرئي�ض اجلمهورية 

لل�سوؤون الع�سكرية

اغ�سط�ض  2015 
كان اأحد اأبرز قادة عملية 

)ال�سهم الذهبي( لتحرير عدن

1994
قاد جبهة العند خالل 

احلرب على اجلنوب

ذ�كرة

الراحل اخلالد يف ذاكرة عدن

وزارت عن تايم المنــزل المتواضع الذي ولد وعاش 
فيــه الشــهيد والواقــع في حي الهاشــمي بالشــيخ 
عثمان، كانت روح الشــهيد جعفر حاضرة بيننا.. وفي 
صورة أخيــه األكبر خالل زيارتنا ارتســمت لنا صورته 
التــي صادفناها في تغطيــات إعالميــة، حيث غلبت 
فيه تعابير الفخر واالعتزاز بمقام الشــهيد على تلك 
الدموع التي سآلت من عيون شقيقاته أثناء حديثهن 

وحديث شقيقهن األكبر.
فلم تكن مغادرة الشــهيد اللواء جعفر محمد سعد 
لعدن باختياره، عقب أحداث يناير المشؤومة مضطرًا، 
ويؤكد إخوانه وأفراد أسرته أنه لم ينقطع عن التواصل 
معهم والســؤال على عدن وعن األوضاع فيها فهو - 
أي الشــهيد جعفر - كان يعتبر مدينــة البحر والجبل 

أمــه الثانية ودومــًا يُحدث أهله بأن عودته إلــى مدينته يعتبر 
حلمًا يســعى لتحقيقه، والحديث لشقيقته الصغرى "منى" التي 

كانت تتحدث إلينا وهي تذرف الدمع من عيونها.
وتضيــف "منى" بأن قرار عودة الشــهيد جعفــر كان دون علم 
مسبق لألسرة في الداخل حيث زف إليهم بشرى عودته إلى عدن 
بعــد أن وصل المدينة، وحين أبلغهــا بعودته لم تكن مصدقة 
فقــال لها حينها إن لم تكوني مصدقة انظــري إلى الرقم الذي 
هاتفتك منه، فحلت الفرحة لدى أفراد أســرته جميعًا، واشــارت 
"منى" إلى أن زوجة الشــهيد لم تســتطع أن تغيــر موقفه من 
العودة وأصر على العودة إلى عدن وحقق حلمه الذي طالما كان 

يسعى لتحقيقه.

وتوثق صــورة لقائد معركــة تحرير عدن 
وكاتــب خطة النصر الشــهيد اللــواء جعفر 
محمد ســعد وهو يجلس أمام نائب رئيس 

الجمهورية رئيس الوزراء السابق المهندس 
خالد محفوظ بحاح وإطالعــه على تفاصيل 
خطــة التحرير والنصر، صــورة تحكي فصاًل 

من فصول تاريخ عدن الحديث.
وبــدوره يقول "صالح" شــقيق الشــهيد 
إن شــقيقه عــاد إلى عدن عقب اســتكمال 
عالجــه وتحديدًا قبل أســبوع مــن رمضان 
لينضم عقــب عدوان صالــح والحوثي على 
عدن وســيطرتهم على أربع مديريات فيها 
إلــى قيادة معركة تحرير عــدن برفقة قائد 
المنطقــة العســكرية الرابعة اللــواء أحمد 
سيف اليافعي وقيادة التحالف العربي وكان 
يعمل ليل نهار وال ينام إال جزًء يســيرًا حتى 

تمكنوا من تحرير عدن.
وتكشــف شــقيقة الشــهيد "فريــدة" أن 
الشــهيد جعفر قد أصيــب بطلقتين تحت 
الكلــى حين كان برفقة وزير الدفاع محمود 
الصبيحــي واللــواء فيصــل رجــب ووكيل 
جهاز األمن السياســي ناصر منصور شقيق 
الرئيــس هــادي في زيارتــه للعنــد، حيث 
اعتقــل الثالثة فيما أصيب اللواء جعفر ولم 
يعرف يومها الحوثيين وقوات صالح الرجل 
حينما ضنوا انه احد الجنود المشاركين في 
المعركــة، وتم إســعافه من قبــل األهالي، 
إلى أطبــاء بال حدود ومن ثــم تم نقله إلى 
أحد منازل إخوانه ليســتكمل العالج بصورة 
سرية قبل أن يتم نقله للعالج في المملكة 
العربية الســعودية، وأكمــل عملية عالجه 
ليعود بعدها بأشــهر قائــدًا لتحرير مدينة 
عــدن ومحيطها وفقًا لخطــة ناجحة قدمها 

لدول التحالف العربي.

إصابته خالل اعتقال الصبيحي ورجب ومنصور وحترير عدن

عدن تايم يف منزل الشهيد جعفر
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الشهيد اللواء/ جعفر حممد سعد
1967

التحق بالقوات امل�سلحة بعد 
اإنهاء الثانوية

كان اأحد اأبرز قادة عملية 
)ال�سهم الذهبي( لتحرير عدن

6 دي�سمرب  2015 
2015 اغتيل يف تفجر اإرهابي ب�سيارة 

مفخخة ا�ستهدفت موكبه بالتواهي

9 اأكتوبر  2015 
ُعني حمافظ لعدن 

2000
اأ�س�ض مركز بحوث لدول 

حو�ض البحر االأحمر 
والقرن االأفريقي يف �سيفيلد 

�سبتمرب 2015
ُمنح و�سام ال�سجاعة لدوره 

يف حترير عدن

1972
ح�سل على البكالريو�ض من 

كلية القوات الربية رو�سيا

ذ�كرة

اغتيال حلم الدولة
 

واســتطلعت "عدن تايم" آراء ومواقف بعــض النخب األكاديمية 
والسياســية في عدن في الذكرى السنوية األولى الغتيال الشهيد 

جعفر محمد سعد.
 

ضابطًا حمنكًا

 وقال األكاديمي والكاتب السياسي الدكتور علي صالح الخالقي: 
عرفت الشهيد جعفر محمد سعد، رحمه اهلل، منذ مطلع الثمانيات 
ضابطًا محنكًا واسع الثقافة وعلى خُلق رفيع خالل عمله في وزارة 
الدفاع – رئاسة األركان العامة وتسلمه لعدد من المواقع القيادية 
التي تحملها بمســؤولية وكفاءة واقتدار، بشــهادة كل من عمل 

معه وعرفه عن قرب.
وأشــار الدكتور الخالقي إلى أنه حينما جدد الغزاة عدوانهم على 
عــدن والجنوب لبّى الفقيد جعفر محمد ســعد، نداء الوطن وعاد 
إلى الميدان ليتصدر معــارك المواجهات، وكان أحد صناع النصر، 

ثم جســد حبه وإخالصه لوطنه بقبوله مسؤولية محافظ محافظة 
عدن فــي أصعب ظرف وعمل ليل نهار الســتثمار النصر وتعزيزه 
بنجاحات مرجوة فــي معركة البناء، لكن يد الغدر واإلرهاب طالته 

وهو في طريقه إلى عمله.
 

محل فكرًا لبناء دولة

مــن جهته لفت رئيــس مركز مســارات لالســتراتيجيا واإلعالم 
والمحلل السياســي باسم فضل، إلى أن الفقيد جعفر محمد سعد 
كان رجــاًل عصاميًا ويحمل فكرًا لبناء دولة ورحيله خســارة كبيرة، 
وذكر أن الفقيد جعفر استطاع في فترة قصيرة أن يعيد الWأمل 
لمدينة وسكان عدن لكنه لم  يمنحها الكثير من عمره اذ غادرها 

وهي بحاجة إليه وستظل تبكيه طوال الوقت.
واضــاف: إن الفقيــد جعفــر كان رجــل الدولة صاحــب الخبرة 
والرجل الــذي قل وجوده في حياتنا هذه األيــام كونه يجمع بين 
الفكر العســكري والمدنــي، ويجمع بين الصالبــة والقوة والرقة 
والرشــاقة، ولذا فهــو في فترة قصيرة جذب األنظــار وأصبح مثار 
حســد الكثيرين، وألف رحمة عليه وســنظل نتذكره طوال الوقت 

فالعظماء خالدون في الذاكرة مهما تقادم الزمن.

 
اغتيال جهود انتشال عدن

وبحســب الصحفي ماهر الشــعبي فان الشــهيد جعفــر كان أبَا 
لإلنســانية وناصر المستضعفين ، جوادًا حنونًا على عدن وأهلها، 
وهو ما دفع أيادي الغــدر والخيانة والعصابات المارقة التي قتلت 
اإلنســانية وأفقدت المدنية من خيــرة رجالها جعفر لم يقتل في 
المعركــة مع العدو وجهًا لوجه ، لكنه قتل في عملية غادرة جبانة 
قبيل إكماله مهمة انتشال المدينة التي تحررت على يديه وباقي 

الرجال األوفياء لها .
واســتطرد: مضــى عامــًا كامــاًل وكأنك يــا جعفر لــم تغادرنا ، 
ابتســامتك وهي ترتســم على ثغــرك ال تزال ترتســم في مخيلة 
الجميع ، دموعك وهي تتســاقط حزنا على وجنتيك ألمًا وحســرة 
على شــهداء المدينة ال تزال لم تغادرنــا أيضا صوالتك وجوالتك 
في األحياء واألسواق الشــعبية هي أيضًا حاضرة، مختتما: ستظل 
ذكراك يا جعفر تحيا فينا مادمنا أحياء وســتظل قندياًل ونبراســًا 

ساطعًا يتوهج في المدينة أبد الدهر.

في الثامن من أكتوبر صدر قرار تعيين الشهيد جعفر محافظًا لعدن 
فعاد إلى عدن قادمًا من الســعودية في 15 أكتوبر لممارســة مهامه 
وتواصل مع مختلف الشــخصيات في عدن ليكونوا عونًا له في مهامه، 

حد قول شقيقه صالح.
وعقب شهر من تولي الشــهيد جعفر قيادة محافظة عدن دعا أفراد 
عائلته إلى لقاء في منزلهم بحي الهاشمي، ويقول شقيقه "صالح" إنه 
وحين قدم إلى البيت رفض أن يرافقه الحراسة الخاصة فدخل المنزل 
بمفــرده بعد أن دعا جميــع إخوانه وإخواته وأحفادهــم جميعًا، فقال 
لجميع أفراد عائلته بلغة المحب والعاشق لمدينته والساعي لخدمتها: 
دعونا نخدم عــدن كل من مكانه ومركزه ومجالــه فصحيح أنني اآلن 
محافظــًا لعدن، ولكن هذا تكليف وليس تشــريف ولن أقبل أن يتردد 
أحدكم على باب مكتبي، فأنتم استمروا وعيشوا حياتكم الطبيعية كل 
في مجال عمله، فمنصبي لن يكون إال من أجل خدمة عدن وأبناء عدن 
ولن اســمح  ألحد منكم بأن يستغل منصبي من أجل توظيفه أو منحه 

قطعة أرض.
وتكمل"فريدة" حديث أخيها "صالح" بقولها لقد قال الشــهيد جعفر 

وبــكل صراحة انا جيــت وعدن في وضع ال تحســد عليه وأريد 
من الكل الوقوف إلى جانبي من أجل انتشــال عدن من الوضع 
المتدهــور الذي تعيشــه فمن يريــد أن يخدم عــدن وأهلها 
فأهاًل وســهاًل فيه ومن يبحث عن مناصب أو مكاســب فيجب 
أن ال يكون على حســاب دماء الشهداء وتضحياتهم، ومن بين 
الخطوات التي باشــر بها الشــهيد هي تشكيل مجلس حكماء 

عدن.
وحين تم سؤال أفراد أســرته ان كان قد وظف أحد منهم أو 
منحه قطعــة أرض،  كانت اجابتهم بالنفي الشــديد بل انهم 

أكدوا انه لم يمنح نفسه حتى قطعة أرض.
وعن مــا تطلبه أســرة الشــهيد من الســلطة المحليــة والحكومة 
والرئيس تكريمًا وتخليدًا للتضحية التي قدمها الشــهيد جعفر قالوا: 
إن مطلبنا هو المضي على درب الشــهيد واستكمال دوره الرامي إلى 
النهــوض بعدن واســتعادة أمجادها، ومطلبنا اآلخر هو الكشــف عن 
الجُناة ومعاقبتهم على فعلتهم النكراء، أما التكريم المادي أو العيني 
فنحن ال نريده ولسنا ممن يبحث عنه فيكفينا شرفًا وفخرًا بشهيدنا.

وفي حديثه معنا لفت"صالح" شــقيق الشهيد جعفر إلى أن الشهيد 

وإبان معركة عدن وحين تولى قيادة محافظة عدن كان يجهد نفســه 
كثير حيث يصحو مبكرًا لمباشرة عمله ويطيل السهر وال ينام إال قلياًل 
ولهذا فتجد أغلب الصور التي يظهر فيها كان يضع اصبعيه اعلى أنفه 

)بين عينيه( وهذا نتيجة قلة النوم.
ويتذكر "صالح" حادث إطالق حراســة المأمور الســابق للشيخ عثمان 
النار على موكبه، وحين همّ الحراسة بالرد منعهم وتم احتواء الموقف 

بحنكة القيادة التي كان يمتلكها الشهيد جعفر.

احملافظ الذي مل مينح نفسه أو أحد مقربيه قطعة ارض

ماذا كتبت أرملة الشهيد يف ذكرى رحيله ؟ 
الزميلة اإلعالمية كوثر شــاذلي كتبت في أول ظهور إعالمي لها منذ استشــهاد البطل اللواء ركن جعفر محمد 

سعد محافظ عدن السابق ..فماذا كتبت في ذكرى رحيله..
ترجل الفارس وبقي حصانه ، بقي سيفه وبقيت مآثره العظيمة .. الشيء يرحل إال إذا كان وهما وأنت الحقيقة 
الساطعة في ليل كان حالك السواد على عدن فأيقظت األمل في النفوس حين جئتها ربانا ، ونزلت أرضها فارسا 
ال يشــق له غبار، أحلت الليلــة الظلماء نورا وضياء وهبت عدن بفلذات كبدها ونوارســها فكانت معركة التحرير 

وملحمة النصر.
كان لــك ما تمنيت وحلمت به مند أعوام قاربت العشــرين او يزيد ان تعود عدن لنا ونعود إلى عدن مســقط 
الرأس ومنتهاه. كان الثمن غاليا وبمنتهى الرضا دفعته ودفعه المئات بل األلوف من أبناءها األوفياء.. فما بال 
جرحي ال يبرأ، ما بالي ابحث عنك بين الوجوه. أمني النفس برؤياك مجددا' ما بالي أنام واســتفيق على وجودك 
وصوتك في حنايا بيتنا وجنباته يمأله حياة .. انا بك مزهوة حيا شــامخا بمواقفك وصالبتك وإنسانيتك وأطاول 

السماء علوا وزهوا بك شهيدا حي أبكى األلوف من البشر وأدمى قلبي.
ما بالي أيها النهر الصغير المتدفق عطاءا وفرحا وحماسا اشرب من ينابيعك فخرا وحزنا واظمأ احتياجا وشوقا 
وأســافر ألعود إليك وتعود إلي حامال نصر طال اشــتياقك إليه وانتظارك لتحقيقه فــكان لك ما تمنيت!! ما بال 

معشوقتك تبكي كمدا عليك..
جعفر أشعلوا النار فأطفأها ماؤك العذب أيها النهر الصغير فهل سمعتم يوما عن نهر يحترق؟؟ بئس من ظن 

وفعل .. ففشل!! جعفر أيها النهر الصغير بمعنى اسمك والشالل الجارف بما فعلت أنت تعرفني.
انا ال أجيد كتابة المناســبات مهما كانت فانا ال اســتدعي المشــاعر والكلمات لكنها تســتدعيني وأنت ياسيد 
أشــيائي ياكل أشــيائي ومفرداتي وتفاصيلي في كل لحظه من عمري أنت تســتدعي دموعي ، وآالمي وأحزاني 

ولكن تهرب كلماتي.
فال ينحني الوجع إجالال إال لذكراك الدائمة وال ينهمر الدمع إال الســمك دمع كان عزيزا فرخص لك ووجعا كان 

بعيدا فأصبح رفيق عمري بعدك وحنين واشتياق التبرأ النفس منه إال بك .
فنم صنو عدن وأبيها قرير العين ... فمثلك أبدا ال يموت.
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تقرير

 اخلليج واحد
واكتســبت هذه الرســالة اإلماراتية قــوة مضاعفة 
بحضــور العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيز المسيرة إلى جانب نائب الرئيس اإلماراتي 
حاكم دبي، الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي 
عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، في 
تعبيــر عن أهمية التماســك الداخلي لــكل بلد من 
بلــدان الخليــج فــي تماســك المنظومــة الخليجية 
األشمل التي يؤطرها مجلس التعاون لبلدان الخليج 

العربية.
واعتبرت أوساط مراقبة لشؤون االمارات أن مشاركة 
العاهل الســعودي، تعكس حرصــا خليجيا عاما، في 
هــذه الظروف الدقيقة التي تمــر بها المنطقة، على 
إظهار أعلــى درجات الوحدة والــود والتضامن ليس 
على المســتوى الرســمي فقــط، بل داخل الشــرائح 
االجتماعيــة العميقــة، بمــا يؤشــر علــى اســتمرار 
حاجــة المجتمعات الخليجية إلى المشــروع الخليجي 

المشترك كدرع تقي دول الخليج زالزل هذا العصر.
 

جتسيد حلمة البلد
واعتبرت ذات األوساط أن المســيرة تعبير حقيقي 
عــن لحمة البلد وتكاتــف كافة القبائــل داخل إنجاز 

االتحاد الالفت وغير المسبوق في العالم العربي.
وأضافت هذه األوســاط أن المسيرة تتجاوز بعدها 
االحتفالي باليوم الوطني الخامس واألربعين للدولة، 
لتجســد تآلفا عضويا حقيقيا لكافة مكونات النسيج 
القبائلي لإلماراتيين خلف قيادة البلد، كما تؤكد مرة 
أخرى صوابية الرؤية التي بثها الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، في بناء دولة عصرية واحدة، تضم 

تحت رايتها كافة أبناء اإلمارات.
المســيرة تتجاوز بعدها االحتفالي باليوم الوطني 
لتجســد تآلفــا لكافــة مكونــات النســيج القبائلي 
لإلماراتيين خلف قيادة البلد، حيث قدم أبناء اإلمارات 
أهازيجهم الشعبية والتراثية وهم يستعرضون من 
أمام المنصة وســط هتافات وطنيــة وهم يلوحون 
بعلــم دولة اإلمــارات العربية المتحدة وقد عكســت 
المســيرة التنوع والتعدد الثقافي والشعبي العربي 

األصيــل ألبنــاء المنطقة نالــت إعجــاب الحاضرين 
وتفاعلهم معها.

وعبــر المشــاركون عن مــا يحمله شــعب اإلمارات 
للوطــن والقيادة من حــب ووفاء واعتــزاز وفخرهم 
بالعادات والتقاليد العربية األصيلة التي ورثوها عن 
آبائهم وأجدادهم والتي تحمــل قيم العزة والكرامة 
والشــموخ والتكاتــف والتضامــن والتــآزر والتعاون 
مؤكدين والئهــم وانتمائهم خلف رايــة الوطن في 

كافة الميادين.
 

هوية واصالة
وحيــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم وصاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان المشــاركين في المســيرة بمــا قدموه من 
مشــاهد وصور تعكــس االنتمــاء والــروح الوطنية 
األصيلــة والتنوع التراثــي ألبناء اإلمــارات معتزين 
بمحافظة ابناء القبائل على ارثهم الثقافي والشعبي 
ونقله لألجيال المقبلة، مشيدين بهذه المسيرة وما 

صاحبها من عز وفخر بوطنهم وأرضهم.
وأكد ســموهما أن دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة فخورة بأبنائها ورجالها األوفياء الذين 

يبرهنون على الدوام تفانيهم وإخالصهم في خدمة 
الوطن ورفعته .. وشددا على أن دولة اإلمارات تدمج 
تراثهــا وعاداتها وتقاليدهــا بالرؤية المســتقبلية 
للوطــن في توازن يحقــق التطور والتميــز واإلبداع 
في كافة المجــاالت ويحافظ على هوية وأصالة دولة 

اإلمارات وشعبها الوفي.
 

مراتب عاملية
وحققت دولة اإلمــارات نجاحات وإنجازات شــرّعت 
للمؤرخين والدارســين الحديث عــن نموذج إماراتي 
فريــد في محيطه العربي لجهــة الفاعلية في اإلنجاز 

مع الحفاظ على التماسك الداخلي.
وخالل السنوات األخيرة بدأت دولة اإلمارات تتجاوز 
المشــاغل التنموية االعتيادية لتحقق مراتب عالمية 
فــي مجــاالت تعتبر مــن صميــم مشــاغل البلدان 
المتقدمــة، على غــرار مجــال االبتكار حيث دشــنت 
إستراتيجية وطنية بمخطط زمني يمتد لسبعة أعوام 
ويهــدف إلى تحفيز اإلبــداع في القطاعات الســبعة 
وهــي الطاقة المتجــددة والنقــل والتعليم والصحة 

والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وفي المجال االقتصادي حققت اإلمارات المركز األول 
إقليميا والسادس عشر عالميا محافظة على صدارتها 

ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافســيا في العالم، وذلك 
في أحدث تقرير عن التنافســية العالمية لعام 2016 
والصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي “دافوس”.

 
ثاني اكرب اقتصاد

وتعتبــر األصــول البنكية التــي يمتلكهــا القطاع 
المصرفــي االماراتــي األكبر من نوعهــا مما جعلها 
تحتــل المركــز الثاني كأكبــر اقتصاد فــي المنطقة 
والمركز السابع عشــر عالميا باالستناد إلى مؤشرات 
منتــدى االقتصاد العالمي، فيمــا تطمح اإلمارات إلى 
أن تكون في عــام 2021 واحدا من أكثر االقتصادات 
تنافسية على مستوى العالم وذلك من خالل تطبيق 
سياســات التنويــع االقتصــادي وتشــجيع القطــاع 
الصناعــي والقطاعات غير النفطيــة لتجاوز االرتهان 

لقطاع النفط.
وتبــوأت اإلمــارات المركــز األول إقليميــا والثالث 
عالميا في مؤشــر التســامح المدرج ضمــن منهجية 
التقرير الســنوي العالمي لعــام 2016 والصادر عن 
معهد التنمية اإلدارية في سويســرا بمناسبة اليوم 
العالمي للتســامح، حيث أظهــر التقرير تقدمها على 
العديد من الدول المتقدمة في هذا اإلطار مثل كندا 

وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد.
وفي مجال الثقافة أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان أول قانون من نوعه للقراءة حيث 
وضع أطرا تشــريعية وبرامج تنفيذية ومســؤوليات 
حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة بشكل مستدام 
وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في 

المنطقة.
ويخّلــد العيد الوطنــي اإلماراتي الحــدث التاريخي 
المتمّثــل في تأســيس هــذه الدولــة االتحادية من 
ســبع إمارات في الثاني من ديســمبر 1971 وتسّلم 
مؤسســها الراحل الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
لمقاليــد الحكم فــي تلك الفتــرة، ما مثــل منطلقا 

لنهضة شاملة في البلد.

'م�سرة االحتاد' بح�سور امللك �سلمان اأكدت وحدة اخلليج وجت�سيد حلمة البلد

االإمارات منوذج فريد يف املحيط العربي

احتفــال دولــة االإمارات العربيــة املتحدة بعيدها الوطني هو، باالإ�سافة اإىل كونه احتفــاال باملنجز الكبر الذي حققته هذه الدولة 
اخلليجيــة علــى خمتلــف ال�سعد ويف كل املجاالت، احتفال باملنطلق االأ�سلي وال�ســبب االأ�سا�ســي لكل االإجنــازات املتمثل بعامل الوحدة 

الداخلية والقدرة الفائقة على حمايتها واحلفاظ عليها.
�ســارك االآالف من اأبناء القبائل االإماراتية، االأحد، كبار قادة الدولة يف م�ســرة �سخمة انتظمت مبنطقة الوثبة يف العا�سمة اأبوظبي حتت 
ا�سم )م�سرة االحتاد( وجاءت �سمن فعاليات احتفال دولة االإمارات العربية املتحدة بعيدها الوطني اخلام�ض واالأربعني مبثابة ر�سالة قوية 
من هذه الدولة اخلليجية عن �سالبة جدارها الداخلي ومتانة منوذجها االحتادي يف فرتة غر م�سبوقة من التاريخ املعا�سر للمنطقة العربية 

وما مييزها من خالفات امتدت اإىل داخل عدد من الكيانات وباتت تهّدد بانفجارها على اأ�س�ض عرقية وطائفية ومنطقية.
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كتابات

أيمن محمد ناصر محمد النواصري 

بقدوم يوم 6/12/2016 تكون مرت ســنة كاملة على استشــهاد 
اللواء جعفر محمد ســعد محافظ عدن الســابق وثلــة من مرافقيه 
في حدث هز المدينة وابكى ابناءها وســاكنيها ...وال تزال تداعياته 

قائمة الى اليوم .
في هذه العجالة اقول أن الشهيد جعفر والذي عين محافظ لعدن 
بعد االخ العزيز نايف البكري تميز بالعمل الصامت الذي ينتج نتائج 

ايجابية.
كان له موقفًا مشــرفًا في الدفاع عن الجنوب في حرب 1994 ولم 
يتحدث عن نفســه أو دوره في الحرب وعاش بعيدًا عن دائرة الضوء 

قرابة عشرين, اال أن عدن والجنوب كانت محور حياته .
جاءت حــرب مارس 2015 العدوانية  االحتاللية الغاشــمة .. وكان 
البد للشــهيد جعفر الرجل العسكري االستراتيجي الوطني االيجابي 
ان يكون له موقف منها وعاد الى عدن في وقت تركها وغادرها قادة 

عسكريون وأمنيون ؟! 
ومــن موقعــة  كمستشــار عســكري شــارك فــي ادارة المعارك 
والمواجهــات في جبهات عــدن التي بلغت قرابــة 16 جبهة أن لم 
تخنــي الذاكــرة وظهر واضــح للعيان قــدرات الرجــل الفكرية من 
خالل  عــدد من المداخــالت التلفزيونية للقنــوات الفضائية  اثناء 
ســير المعارك في عدن  والتي كشفت عن قدرة الرجل على التحليل 
العســكري والسياســي الموضوعي المتزن وصــواب قراءاته لمجرى 

المعارك عسكريُا .

عندمــا عين الشــهيد اللــواء جعفر محمد ســعد محافظــُا لعدن  
واجــه ظروفًا صعبة فالرجــل الذي وضع خطة تحرير عدن وســاهم 
في تنفيذها .. اصطدم بقوى مســلحة على االرض واخرى سياســية 
وأصحاب مصالح غير مشروعة تعارض مشروعة المدني , ولم يثنيه 
ذلك عن تحمل أمانة المسؤليية وظل يتنقل من مرفق الى اخر ومن 
ملــف الى اخر من الملفات الهامــة لقطاعات حيوية تتعلق بخدمات 
المواطنيــن في عــدن  المدينة التي دمرت الحرب كل شــيئ جميل 

فيها .
  كان الشهيد جعفر- رحمة اهلل ومن استشهد معه -يعرف الناس 
ويعرف المدينــة واحتياجاتها ومزاجها وكان  يمتلك مشــروعا في 
راســه ليس لتطبيــع الحياة في عــدن واعادة االعمار فقــط , وانما 

مشروع  كبير لدور ومكانة عدن التي يفترض أن تتبؤاها.
واكاد اجزم أن الســبب الرئيســي الغتياله الن  الشهيد كان يملك 

في راسة مشروعا يتقاطع مع مشاريع أخرى كثيرة .
مر عام  على جريمة اغتياله ولم نعرف الجناة بعد , وأن كنا نتكهن 

عن المستفيدين من موته وهم كثر . عزيزي الشهيد جعفر ...

ثق أن عدن لم ولن تنســاك ... و أن مشــروعك لــم يمت معك .. 
بل سيجد طريقه للتنفيد , النه مشــروعا جميعا .. مشروع المدنية 

ودولة النظام والقانون ...
فالمرء قــد يموت أو يقتــل ولكن تظل الفكــرة باقية عصية عن 

الموت ..  
وان غدًا لناظرة قريب 

المحامي يحي غالب الشعيبي

شــكلت جريمــة اغتيال الشــهيد اللــواء جعفر 
محمد ســعد محافــظ عدن ومرافقيــه رحمة اهلل 
عليهم قبل عام بتاريخ 6ديسمبر2015م ..شكلت  
نكســه لدى ابنــاء الجنوب فــي الداخــل والخارج 
وحــزن عميق بل شــكلت صدمه كبيــرة للمدينة 
التــي كان جعفرقائد تحريرها ومــن ثم  طبيبها 
يعالــج جروحها وينفض غبار الحرب والدمار عنها 
..اضافــة الى أســلوب ارتكاب الجريمة بوحشــية 
بســيارة مفخخــه هــي الجريمــة االولــى بتاريخ 
مدينة السلم والسالم  عدن رغم استهداف اللواء 
الشــهيد ســالم قطن قائد المنطقة العســكرية 
الرابعــة بعــدن رحمــه اهلل  بحزام ناســف ولكن 
جريمة استهداف الشــهيد جعفر ومرافقيه كانت 
جريمة  اكثر تطــورا ومنظمة باحترافية منظومة 

متكاملة من عصابات االرهاب السياسي ..
عام كامــل من الجريمة البشــعة والزال لجعفر 
ومرافقيه حضور في نفــوس ابناء عدن والجنوب 
والزالــت النفــوس رغم الجــروح الغائــره لكنها 
تركــت مســاحة بداخلهــا لقائد تحريــر المدينه 
جعفر مســاحة حب وود ووفــاء وعرفان تتجدد مع 
كل االنتصــارات فــي عدن التــي كان يناضل من 
اجلها الشهيد جعفر ومرافقيه االبطال رحمة اهلل 

عليهم.
شــخصيا كانت صدمة نفسية لم اتمالك نفسي 
واصبــت بانهيار معنــوي باغتيال جعفــر ورفاقه 
ولكن كنت اقول حســبنا اهلل ونعم الوكيل انا هلل 
وانــا اليه راجعون..وكنت متيقــن ان اهلل بقدرته 
وعزته لن يقبل ظلم الطغاة وســينصف المدينة 

المكلومة عدن ويعوضها بخلف لخير سلف ..
وفعــال كان تعيين اللــواء عيــدروس الزبيدي 
محافظ لعدن ورفيقه شــالل مدير لالمن ..كانت 
قرارات حكيمة واســتراتيجية مــن الرئيس هادي 

ودول التحالف العربي..
اتذكر اننــا اتجهنا الــى مطار عدن الســتقبال 
عيدروس وشالل بذهنية مشتتة ونفس مكسوره 

واحباط وحزن لفراق البطل جعفر ورفاقه..
لم يحالفنا الحظ بالمطار ولم نعلم اين هبطت 
طائــرة عيــدروس وشــالل ولكن شــخصيا قررت 
الذهاب الــى المنزل الذي يســكن فيه عيدروس 

بخورمكســر وفعال وجدت القائد عيدروس يرتدي 
بدلة عسكرية )ميدانية قتالية(كان الموقف صعب 
واالرتباك سيد الموقف ولم تستقوي روحي القول 
مبروك للقائد عيدروس وانما مصافحة واحتضان 
بصمت وقال عيدروس مباشــرة :" الصبر الصبر"  
وهو يمسك بكتفي وهكذا ظل مستقيم يستقبل 
العزاء برفيقه البطل جعفر بدون مراسيم مسبقه 

ولم يستقبل التهاني..
كســر عيدروس حاجز صمت الحضور قائال بنبرة 
صوت قويــة "الوفاء للقائد جعفر يتمثل بمالحقة 

القتله اإلرهابيين وهذه اول مهامنا" .
-ومباشــرة يســأل ايــن بيــت الشــهيد جعفر 
واسرته ســاذهب لزيارتهم وتم البحث عن هاتف 
منــزل أســرة الشــهيد وعنوانه وتحــدث معهم 
عيدروس وبــكل كلمة يقطع العهد على نفســه 
البــد االقتصاص مــن االرهابييــن ...وتم ترتيب 

زيارته السرة الشهيد بالشيخ عثمان..
دار الحديث عن مبنى ومقر المحافظة وقال احد 
الحضــور ان هناك مبنى جديد بخورمكســر جاهز 
كان الشهيد جعفر يمارس مهامه فيه بعد طرده 
من مبنــى المحافظة واغالقهــا ..وبتلك اللحظة 
اشتاط عيدروس غضبا وزمجر قائال : " قسما عظما 
لن اباشــر عملي اال بمبنى المحافظة الرســمي " 
وهذا اكبر انتصارللشــهيد جعفر ..ولن اذهب اي 

مبنى اخر ..
ودار حديث ان هناك مسلحين ومسيطرين على 
لمبنــى من المقاومــة وباتحصــل مصادمات وال 
داعــي للمخاطرة والمغامرة ...قــال عيدروس ان 
اعادة مبنى المحافظة الى السلطة المحلية يعتبر 
رد اعتبار لهيبة الدولة والمقاومة وللشهيد جعفر 
ورفاقه واليمكن يتم اي نشــاط سياســي واداري 
اال من المبنى الرســمي ..وكلف عدد من الشباب 
بالذهاب لمبنى المحافظة يحملون رسالة واضحة 
)الخروج وتســليم المبنى بطريقة ســلمية مالم 
ســيتم الدخول بالقوة (واســتمر التواصل وكان 
قرار عيدروس حاسم وصارم بضرورة تحرير مبنى 
المحافظــة  ويقول :  عيب وعار اخــراج المحافظ 
من المبنى واغالقه هذه جريمة التقل عن جربمة 

اغتيال المحافظ جعفر...
.ظــل عيدروس بحالة هيجان وغضب يســتقبل 
الناس ويجري اتصاالت بجهــات عديدة وتوافدت 

طالئع وجنود المقاومة الى عدن ..
واجرى اتصاالت بعدد من أعضاء قيادة السلطة 
والمجلــس المحلي عــدن وادارة مكتب الشــهيد 
جعفــر يبلغهــم بضــرورة االســتعداد والتجهيز 
لعقد اجتماع موسع للمكتب التنفيذي للمحافظة 
وكان ردهم ان المبنى مقتحم ومطوق بمسلحين 
والتوجــد امكانيــة وكان رده جهــزوا لالجتمــاع 
وهــؤالء ســيخرجوا بالرضــاء او بالصميــل والبد 
االنتصــار للشــهيد جعفــر ورفاقه باعــادة هيبة 
الدولــة اوال وقبل كل شــي ..وكان الكل في عدن 
غيــر مصدق مايقوله عيــدروس حينها عن اخراج 
المســلحين وإعادة فتح مبنى المحافظة بعد طرد 

ومنع الشهيد جعفر منه .
وكان الترقــب والحذر يســود عــدن حتى فاجأ 
القائــد عيدروس الــرأي العام العالمــي والعربي 
بــأول اجتمــاع للمكتــب التنفيــذي مــن مكتب 
المحافــظ رفيقه الشــهيد جعفــر ويومها نقلت 
وســائل االعالم والفضائيات خبر دخول المحافظ 
عيــدروس مبنى المحافظــة كخبر عاجــل تصدر 
عناويــن االخبار وكأنــه خبر تحرير عــدن ..وقال 
عيــدروس في ذلــك االجتمــاع لوســائل اإلعالم 
ان اعــادة فتح مبنــى المحافظة يعتبــر رد اعتبار 
للشــهيد جعفر ونتعهد على مالحقة االرهابيين 

القتله ..
وفعــال كان عيــدروس والزال وفيــا وحافظــا 
لعهده بالوفاء للشهيد جعفر ورفاقه وكل شهداء 
الجنوب والكل تابع ويتابع المعركة المستمرة في 
مكافحــة اإلرهاب التي تقودها الســلطة المحلية 
واالمنيــة في عــدن وكم حوادث محاولــة اغتيال 
تعرضــت لهــا تلك القيــادات  بســيارات مفخخه 
وعمليات ارهابية وكم شــهداء ســقطوا من بعد 
جريمة اغتيال جعفر خضب شباب الثورة الجنوبية 
عــدن ومربعاتهــا بدمائهم في معركــة مكافحة 

اإلرهاب والزالت المعركة مستمرة ...
..هذه هي قيــم النبل التــي يتوارثها االبطال 
ويكتــب التاريــخ عنهــا وعــن اصحابهــا الوفاء 

لبعضهم والسير على دربهم ..
رحم اهلل الشــهيد جعفــر ورفاقــه ويحفظ اهلل 
عيــدروس ورفاقه وكل الشــرفاء حامليــن الراية 

التحررية .

شهيدنا جعفر... عدن لن تنساك

ماذا قال عيدروس عقب اغتيال الشهيدجعفر

وان امسكت الرياع الكتب عن جعفر 
خيجل الرياع مداد الكتابة ..

العميد ركن مهندس /شمس الدين بكيلي :

يصادف اليوم ذكــرى عيد ميالده 65 ويصادف ذكرى استشــهاده 
خلــق بطل وعــاش بطل واستشــهد كذلك الم يكــن هو من خلص 
شــعب الجنوب من الحمل الثقيل الرازح على الصدور ســنين واعوام 
!! عجبت لهذا الرجل ان يمتشــق العشق لعدن سالحا ويقود ويقاتل 

وينتصر ليس لنفسة ولكن لشعب ذاق االمرين .
حيــن كنت معه في المجلس العســكرية رايته كيف يخطط وكيف 
يصدر االوامــر لتنظيم االعمال القتالية وحيــن كنت معه رفيقا في 
الميدان رايته كيف يقود المعــارك ويحقق االنتصارات تلو االنتصار 
.. قائد اعتــرك الحياة بصبر وحكمة وحنكــة القائد وحين كنت معه 
وهو يســتمع الى مشــاكل الناس البســطاء رايت رجــل ثاقب النظر 
مبتســما يرضي الصغير والكبير ويرضي الجميع من خالل االستماع 
لمشــاكلهم وكيفية اتخاذ القرار في الحل حــب الناس فاحبوه كنت 
رفيقا مالزما له في الحرب والســلم في المجلس العســكري للتحرير 
ونحــن نهم لتقدير المواقف العســكرية على الخارطة واالســتطالع 
الميداني على االرض وحساب الوقت في التقدير وحساب االمكانيات 
واتخاذ القرار.. كنت عســكريا مالزما لم  افارقه وكنا رجلين في جسد 
واحــد وفي لحظات نحن في امس الحاجــة الن نكون رجل واحد حتى 

مع المقاومة وقيادتها.
الــى ان تحقق النصــر المبين وبعدهــا كنت الســكرتير الخاص ) 
الســري ( لجعفر وعملنا ســويا وخططنا سويا ورسمنا خطوط الطول 

والعرض لهذه المحافظة الباسلة عدن الحبيبة
   اخي وصديقي الحنون جعفر محمد سعد

               .. لقــد أرقــت مدامعي ، واحترقت جفوني وتقرحت شــجنا 
وحزنا وتندما فقد اثار ســهد رأيت قد احــاط عيونك وخفقات قلبك 
ســمعتها تئن من األلــم ، فلويت ذراعي تحت راســك وضممته الى 
صدري ثم قبلتــه بكل رقة تعزف على أوتارها لحــن الوداع األخير .. 
فرأيت دمعا ينســاب مــن مقلتيك كانه لؤلؤا تناثــر على خديك ثم 
انســاب الى صدري ، وأمسكت بيدي يداك فوجدتها كالثلج باردة ثم 
خــارت قواك وضعفت تنهداتك فشــعرت بزمــر المالئكة قد هبطت 
مع أشــعة الشــمس اآلتية من أعمــاق ذلك المــؤن البعيد وأحاطت 
بمضجعك فانتزعت روحك عن جسدك بكل لطف .. الن نفسك الطيبة 
التقية لم تمسها عذابات الموت بل تتلطف بها كما تلطف بك الموت 
حين بلغت روحــك التراقي وأطبق المنون جفنــي عينيك لكنه - اي 
المــوت - قد نهــش بمخالبه ضلوعي الضعيفــة .. الن المنون حين 
يحضر يصرع األجســاد وينتزعُ منها األرواح ، وذلك حين كان روحينا 

في تلك اللحظة في عناق رهيب !
فبــكاك قلبي في داخلــي والتهبت في عيني دموعــي حزنا وفقدا 
وتندمــا ، يا لروعة الروح اذا اشــتاقت الى روح ضناها الشــوق كادت 
تمــوت من الوجــد .. فزفت عرائــس النور روحك  النقيــة نحو األفق 
البعيــد خلف غيوم الســحب الباكيــة فانهمرت دموعــي  وكنت انت 
برق غيومها ثم اجهش األصدقــاء واألحباء بالبكاء  يفقدك  ياجعفر 
، وجســمي النحيل اســقمه فراقكم ، وانتحب الكرى من عذاب البين 
ولوعة الســهدِ .. كيف النبكيك ياجعفر وكيف ال نحزن و قد كنت  لنا 
لحــن طروبا فتواريت عنا فتفجرنا أنينا وحنينا وتشــوقا ، ورحلت عنا 

يتيما وبكى اليتم على الحاضر فينا ..
ياجعفر

        وأني اســلك ان جئت اليَّ زائرا فأنشــد عليَّ ماحلى بكم بعد 
الفراق األليم .

الذكرى االوىل لرحيله
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ر�صـد

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

 تقرير / أحمد جمعان دبنهي
ونظم فرع االتحاد العام لكرة القدم في االرخبيل 
بطولة تنشيطية تمهيدا النطالق الدوري العام في 
المحافظة بدعم مؤسســة خليفة، حيث شــارك في 
البطولة التي اســتمرت 4 ايام أربع فرق، وشــهدت 
البطولــة متابعــة كبيــرة وأجــواء رياضيــة رائعة 
استمتع خاللها الجمهور السقطري المتعطش لمثل 

هذا األنشطة التي تهدب النفوس .
انطالق الدوري العام لكــرة القدم في المحافظة، 
بمشــاركة جميع فرق كرة القدم باألندية الرياضية 
البالــغ عدد 11 فريــق وتعتبر بطولة الــدوري هذا 
العــام أطــول بطولــة و تســتمر شــهرين  كونها 
بطريقــة الجــوالت وكذا شــارك فيهــا جميع فرق 
المحافظة ل11 عكس البطوالت الســابقة التي يتم 

تنظيمها عن بطريقة المجموعتين.
 

 دعم باملستلزمات الرياضية
وتســلم مكتب الشــباب والرياضة و فــرع االتحاد 
العــام لكرة القدم بمحافظة ارخبيل ســقطرى قبل 
انطالق بطولة الدوري العام المستلزمات الرياضية 
والبدالت الخاصــة باألندية للرياضي في المحافظة 
المقدمــة من مؤسســة خليفــة بن زايــد لألعمال 
اإلنســانية لتســليمها لالندية الرياضيــة لتخفيف 
عليها أعباء شراء البدالت والمستلزمات الرياضية و 

لتهئيات األجواء الرياضية لالندية .
كما ســاهمت دولة اإلمارات بشــكل اساسي على 
تفعيل دور الرياضة بمنطقة دكسم السياحية التي 
تشــتهر بطبيعتها الخالبــة ومناخاتهــا المختلفة 
بين فصول الســنة من خالل تنظيم بطولة كروية 
للفرق الداخلية للمنطقــة لتهئيات نادي المنطقة 

للمشــاركة في البطــوالت التي تقام على مســتوى 
المحافظة.

 
سباق املارثون

وعملت مؤسســة الشــيخ خليفة على دعم أقامت 
سباق المارثون في االرخبيل بمشاركة مفتوحة من 
قبل الشــباب في المحافظة حيث شارك في السباق 

أكثر من 100 متسابق من فئة الشباب
وجرت المســابقة على المرتفعات الرملية حواري 
بمســافة 2 كيلو وحصل الفائــز بالمركز األول على 
الدرجة النارية و المتسابقين اآلخرين على الجوائز  
النقدية على مشــاركتهم، حيث شكل السباق لوحة 
جميلة من حيت حضور رســمي و شعبي كبير جسد 
أهمية الفعالية ومــدى حب أبناء االرخبيل للرياضة 

بمختلف أشكالها
 

تهئية املالعب
في إطار استعدادات لبدء األنشطة الرياضية لهذا 
العــام تم إعــادة تهئيية ملعب الفقيد ســعد علي 
سالمين الملعب االول في ســقطرى  وإضافة عليه 
التحسينات المناسبة الســتقبال الموسم الرياضي 
بشكل متميز على نفقات مؤسسة الشيخ خليفة في 
إطار جهودها التي تبذلها لتطوير القطاع الرياضي 

وتحسين صورته في االرخبيل.
فيما تم تشــكيل لجنة خاصة لنــزول الى مالعب 
األنديــة مكونــه مــن مدير عــام مكتب الشــباب 
والرياضــة ســعيد مالك و رئيس فــرع اتحاد القدم 
احمد حزوم و مندوب مؤسسة الشيخ خليفة لالطالع 
علــى احتياجــات الرياضة في ســقطرى اســماعيل 
الجنيبــي و زارت اللجنة عدد مــن مالعب األندية و 
اطلعت على أهــم االحتياجات لتأهيل وصيانة  عدد 

من المالعب في المحافظة و تهئيتها إلقامة عليها 
المباريات.

كما رفعت اللجنة مقترحاتها عن احتياجات األندية 
الرياضيــة في المالعــب و المباني و المســتلزمات 
الرياضية األساسية لمناقشــتها مع األخوة األشقاء 
فــي االمارات و العمل على تنفيذها بشــكل مراحل  
ابتداء من األهم حتى تتحقق تنمية رياضية حقيقية 

لجميع األندية واالتحادات الرياضية في االرخبيل
 

سباق اهلجن
ونظمــت مؤسســة خليفــة لالعمــال اإلنســانية 
بمحافظة ســقطرى ســباق الهجن الــذي ألول مرة 
يقام في ســقطرى و شهد الســباق الذي شارك به 
4 جمــال بمســافة 4 الــف متر منافســة كبيرة من 
قبل المتســابقين و مشاهدة شعبية كبيرة للتمتع 

بسباق الهجن السقطري األصيل.
و تميز الســباق كونه ألول مرة يقام في االرخبيل 
مما يوحــي أن الدعــم االماراتي سيشــمل مختلف 
االلعاب و المسابقات الرياضية التي تهدب النفوس 
و تنمــي القــدرات الرياضية والثقافيــة واألخالقية 
التي تأتي من السلوكيات الرياضية الذي يتميز بها 

الشاب الرياضي .
 

اشادة كبرية
وثمن مدير عام مكتب الشــباب و الرياضة سعيد 
مالك الــذي ثمن جهود دولة االمارات بشــكل عام 
و مؤسسة الشــيخ خليفة لألعمال اإلنسانية بشكل 
خاص علــى حرصها و دعمهــا للقطاعين الرياضي 
والشــبابي فــي المحافظة من خالل دعــم المكتب 
و االتحــادات المختصــة لتنظيم بطوالت وأنشــطة 
رياضية تسهم في الحفاظ على الشباب و تفعل دور 

الرياضي في االرخبيل.
و اشــار مالك الى ان اهتمام األشقاء في االمارات 
للقطاعيــن الشــبابي والرياضــي فــي المحافظة 
يعطينا أمــال أن القــادم أفضل لرياضة ســقطرى 
وشــباب ســقطرى  في ضل الدعــم االماراتي ألبناء 

االرخبيل.
كما قال رئيس فرع اتحاد كرة القدم في المحافظة 
أحمــد حــزوم ان الدعــم االماراتــي للمحافظة في 
الجانب الرياضي جاء في وقته المناسب بعد التوقف 
و االحباط الذي وقع على األندية جراء توقف األنشطة 

والفعاليات الرياضية لغياب الدعم عنهم.
وأشــار حزوم بان الدعم التي قامت بها مؤسســة 
خليفة لتفعيــل دور الرياضة في االرخبيل هو محل 
تقدير واحترام من قبل الجميع في االتحاد و األندية 
و الجماهير المتعطشــة ان ترى األنشطة الرياضية 

بشكل متواصل.
 

سباق الرجل احلديدي 
ونظم مكتب الشــباب والرياضة بمحافظة ارخبيل 
ســقطرى مطلع نوفمبر المنصرم، بمنطقة حوالف 
البحربة الرملية ســباق الرجــل الحديدي في لعبتي  
الســباحة و الجري حيت بلغت مسافة السباحة 300 
متــر و 3000 متر في الجري بمشــاركة 5 لعيبه من 
كل نــادي البالغ، عددهم 11 نادي  بدعم مؤسســة 

خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية .
ويعكــس دعم النشــاط الريــاض الحــب الكبير 
ألبناء زايد الخير إلخوانهم في اليمن بشــكل عام و 
حرص االشــقاء في تفعيل الكثير من القطاعات في 
االرخبيل للحفاظ عليها من االنهيار جراء ما شهده 
البالد من حرب ظالمة ومنها القطاعين الشــبابي و 
الرياضي الذي يعتبرا من القطاعات التي تحتاج إلى 

االهتمام األكبر بها . 

االإمارات تنه�ض باالأن�ضطة ال�ضبابية والريا�ضية يف �ضقطرى
مل ي�سهد قطاع ال�سباب والريا�سة يف �سقطرى، 
الرعايــة املنا�ســبة لــه منذ فرتة ب�ســبب البعد 
والتبعيــة االإداريــة التــي عانى منــه االأرخبيل لفرتة 
طويــل قبــل ان ياخد احلرب احلــايل الدائر يف البالد 

ما تبقى من تلك االأحالم ال�سبابية والريا�سية .
 وكان للم�ســاندة االأخويــة ال�سادقــة التــي ر�ســمته 
دولة االإمــارات العربية املتحدة من خالل موؤ�س�ســاتها 
�ســقطرى  ارخبيــل  حمافظــة  يف  العاملــة  االإن�ســانية 
اإعــادة االأمل لدى ال�ســباب والريا�سيــني و حمبني هذا 
القطاعني يف االرتقاء به اإىل م�ســتوى اأف�سل مبختلف 
االأن�ســطة  ن�ســتعر�ض  التقريــر  هــذا  ويف  اجلوانــب، 
والفعاليــات التــي مت تنظيمهــا يف املحافظــة بتمويــل 
مــن دولة االإمارات من خالل موؤ�س�ســة خليفة لالأعمال 

االإن�سانية.

بدعم من موؤ�س�سة خليفة بن زايد �سهدت نه�سة غر م�سبوقة
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منوعات

ثقافة

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

هاني نسيرة :

مــع أن التاريخ العالمي واإلســالمي 
مليء بصفحات ناصعة للتسامح والقبول 
باآلخــر، كان االعتــدال والتســامح فيها 
شــعارا وســلوكا فــي آن واحــد. وكان 
للمهاتمــا غاندي رفقاء مســلمون آمنوا 
بفكر الالعنف والوطنية والمواطنة، شأن 
األســتاذ أبو الكالم أزاد، مفســر القرآن 
المشــهور وأحد قيادات حــزب المؤتمر 
الكبــار، الذي أقر غانــدي وتيتو أنه كان 
من ملهميهم ومعلميهم، ومثل تلميذه 

شبلي النعماني وغيرهم ممن رافقوه.
اإلســالم صفحــات  تاريــخ  يحفــظ 
عريضــة مــن التســامح العقالنــي مع 
اآلخــر بدًءا مــن حضور أمثــال القديس 
يوحنا الدمشــقي )توفــي 110 هجرية( 
إلى حوار مشــهور بين الخليفة المهدي 
العباسي وتيموثاوس الجاثليق بطريرك 
فكريــا  حضــورا  وغيرهــم  الموصــل، 

ومنطقيا وفلسفيا وأدبيا.
لكن رغم كل هــذا العمق التاريخي 
وحوامــل  أصــوات  تبــدو  والمعرفــي 
ووسائط التعصب والكراهية أكثر حضورا 

وتأثيــرا من أصوات االعتدال والعقلنة. ربما ألنه تحمله تنظيمات 
ورؤى شــعبوية وجماهيرية متعددة، وتســتثمر فيه أحيانا أطراف 
مختلفة، أما التسامح الطبيعي المتمثل باالعتدال العقالني فيظل 
وحيدًا يحتاج إلــى دعم لرؤاه ولفكره النقدي، حتى تكون الحداثة 
مشروعا ورأيا عاما كما هي في الغرب، فتستطيع أن تطهر نفسها 

من مظاهر انحرافاتها بين آن وآخر.

* حماولة للتف�سر
للوهلة األولى، يمكن تفســير بروز خطــاب التعصب وخفوت 
خطاب االعتدال والتسامح، كون األخير هو الطبيعي المعهود بينما 
األول عارض. وثانيا كون التعصب أقرب للشــعبوية والجماهيرية 
بطبيعته السحرية والغرائزية بينما االعتدال والعقلنة تظل طرحا 

نخبويا.
وكذلــك ربمــا ينبعث التعصــب كخطاب مــأزوم أكثر مالءمة 
لســياقات مأزومة في منطقتنا بصراعات وجدانية وتاريخية، منذ 
النكبة األولى في فلسطين عام 1948، أو منذ سايكس بيكو قبل 
مائة ســنة، ومنذ حلم الوحدة المتخيلة قوميًا ضدًا على التتريك 
وخالفة العثمانيين، أو دينيًا مع سقوط خالفتهم، ووصوال للحظة 
االســتقطاب األكبر وهوته األوســع بعد ما عرف بـ�الربيع العربي� 

عام 2011.
في هذه السياقات، وجد التعصب حوامله ومقوالته المؤسسة 
عبــر تيارات وتنظيمــات آيديولوجيــة عريضة، اســتخدمتها أداة 
للتعبئة، وهو ما لم يتح مثله لرموز االعتدال الذين ظل على تنوير 

المجتمع وتحديثه أو على السلطة أحيانا ورغبتها في ذلك.

* بني التنظيم والفرد

كمثــال على أهمية التنظيم في صناعة الحضور، أنه حين قرر 
الراحل ســيد قطب )1906( التحول المعلن نحو التوجه اإلسالمي 
السياســي - وقد كان إســالميًا قبــل ذلك برأينــا - وتعريبه أبو 
األعلــى المودودي، وعدم إبداعــه أكثر مما أتى به األول - ولم يزد 
عليه في شــيء برأينا - صار أكثر جماهيرية وشعبية، رغم أنه كان 

يشكو النسيان واإلهمال قبل هذا التحوّل.
ولقد حملــه التنظيم األصولي على األكتــاف من المطار بعد 
عودتــه من الواليات المتحدة عام 1951 وظــل يروجه ويؤمن به 
وبمقوالته عبر اآلفاق، بينما تراجع حضور مجايليه وأســاتذته من 

المدنيين حينها.
مقارنة بسيطة وعابرة بين سيد قطب وبين رجل من مجايليه 
تقريبًــا كالمفكر الراحل عبد الرحمن بدوي )1917 - 2002( الذي 
اعتبر بشــهادة علمين كطه حسين والشــيخ مصطفى عبد الرازق 
�أول فيلســوف عربي في القرن العشــرين�، حين ناقشا أطروحته 

للدكتوراه عن �الزمان الوجودي� وكان عمره حينها 27 سنة فقط، 
أعقبها بكتابات فلسفية وفكرية نوعية عن شبنغلر ونيتشه وعن 
روح الحضارة وغيرها، امتلك بها ســبع لغات قديمة ومعاصرة، إال 
أنه ظل مهمشــا عند الســلطة والمجتمع. بل جرى اســتهدافه مع 
قيــام ثورة 23 يوليو 1952 التــي قربت قطب في بدايتها، ما ولد 
عند بدوي إحساسًا بالغبن واألسى اتضح في ترجمته سيرة حياته 
التــي صدرت في جزأين قبــل وفاته. وهو اإلحســاس الذي دفعه، 
على ما يبــدو، لالنتقال بمشــروعه الفكري والفلســفي اإلبداعي 
إلى مشــروع النقل والترجمة والتحقيق وما شــابه من األكاديمية 

المحايدة غير الملتحمة بمشروع النهضة نفسه.

* �سعود اليمني عاملًيا
إن الصعــود الراهن لخطاب التعصب عالميًا وإقليميًا كذلك، 
هو أمر مفهوم في لحظة ساخنة عالميا وإقليميا ووطنيا في كثير 
من األحيان، يغلب عليها التوتر واالســتقطاب والمفاصلة بدرجات 
مختلفــة، وتتمكن فيها النظرة والرؤيــة األحادية للتاريخ والواقع 

معا التي يولد منها التعصب.
من هنا كان صعود اليمين، وسياســات الهويــة عالميا، أمرا 
واضحًا.. مــن فوز دونالد ترامب إلى بروز فرنســوا فيون ومارين 
لوبن في طليعة المرشــحين النتخابات للرئاسة الفرنسية، وصوال 
إلى أطــراف الصراع في المشــهد عراقيا وســوريا وإيرانيا وعربيا 

وتركيا في أغلب جوانب منطقتنا.
رغــم أن الفكر أقــدم من الواقع، لكــن األخير يعيــد إنتاجه، 
وهكذا أعيد إنتاجه بشــكل رئيســي منذ �ربيع اإلسالميين� الذي 
ابتلــع �الربيع العربي� الــذي كان وعدا عامي 2011 و2012 خاصة 
ودخــول الراديكاليات الطائفية المدعومة من إيران على خطه في 
سوريا واليمن، ثم ظهور مضاداتها في البلدين كذلك، وتداعيات 

ذلك على كثير من دول المنطقة والعالم فيما بعد.
لكن األخطــر، وهو موضع بحثنا هنا، أن المســتقر في أذهان 
الجماهير أن الشعبوي يميل إلى التعصب أكثر من ميله للتسامح، 
وأن مشــاعر الغضــب والكراهيــة أكثر عمقا مــن تمظهراته لدى 
الكثيرين، ممن يمثلون نماذج مناسبة ومؤهلة للتشدد والتطرف 
العنيــف، أو على األقل التعاطف مع تياراته، وهو ما نالحظه في أي 
حــدث يحضر فيه اآلخــر - داخليا أو خارجيا - طرفــا أو جزءا من أي 

صراع أو تنافس.

* اأ�سكال خطاب التع�سب

تأخــذ ثقافة وخطاب التعصب أشــكاال كثيرة، من االســتحالل 
والتكفير دينيا واالغتيال واالتهام والتخوين سياسيا، إلى تعبيرات 
الشــماتة والتكاره والنفور والتمييز وغيــر ذلك من أمور. بل وفي 
ســلوكيات عاديــة، تصل للســخرية الفجة والتشــويش المغلوط 

والفضح المجاني وأمور كثيرة أخرى.
بعد ثورات ما سمى "الربيع العربي" عام 
2011 كان لبعــض إعــالم بلدانه ولإلعالم 
التواصلــي كذلك، دور كبير فــي رفد ثقافة 
وخطــاب التعصب. إذ انجرف اإلعالم نفســه 
لتلميــع بعــض زعمــاء وأمــراء الجماعــات 
الراديكاليــة الســابقة، ممــن أفــرج عنها 
بعد ســقوط األنظمة التي سجنتها بجرائم 
اإلرهاب حينها، ولم يحافظ من أطلقوا هذا 
"الربيع" على هويته الديمقراطية والمدنية 
في شــيء احتماء واعتنــاء بالتنظيمات التي 

تعاديها.
ثم كان لصعود اإلسالميين واغتنامهم 
ما حملتــه انتفاضات الربيــع المأزومة من 
فــرص، ثــم صراعهــم عليهــا ســواء بعد 
سقوطهم في مصر، خصوصا، أثره في حمأة 

االستقطاب وخطاب التعصب.
كذلك ســعى بعضهــم إلعاقة وتعطيل 
خرائط الطريــق التوافقية مع اآلخرين، كما 
كان في اليمن بانقالب ميليشــياتهم على 
كل ما التزموا به سابقا، مصرين على خوض 
الحرب الســابعة منذ غزوهم دماج وعمران 
في مايو )أيار( ويونيو )حزيران(، وصوال إلى 
صنعــاء العاصمة ومحاصرتها في ســبتمبر 
)أيلــول( 2014. قبل تدخــل التحالف العربي 
لدعم الشــرعية بطلب الحكومة الشــرعية لمجلس األمن ومجلس 

التعاون الخليجي نفسه في 25 مارس )آذار( 2015.

وال يــزال األمــر متعثرا فــي الجبهتين نظــرا إلصرارهم على 
اغتنام الفرصة سلطة وحدهم، دون اعتبار لآلخرين. وهو ما يمكن 
رصد تشــابهه مع ما حدث في ليبيــا حين رفض المجلس الوطني 
التأسيســي في طرابلس نتائج االنتخابات فــي يونيو 2014 التي 
فازت فيها القــوى المدنية حينها، ليتم االنقســام بين طرابلس 
وطبرق، وبيــن الكرامة وفجر ليبيــا، ويزداد اشــتعاال حتى حينه، 
مــع دخول "داعش" علــى الخط هناك منذ العام الماضي بشــكل 
واضح. وحدث عن ســوريا - البؤرة األكثر اشــتعااًل - وال حرج فهي 
التي كانت مصدرا لالحتقان واالشتعال الطائفي والعمل اإلرهابي 
في كل المنطقــة والعالم، وبجانب مئــات اآلالف من المتطرفين 
المساندين لنظام بشار األسد من الميليشيات الشيعية الموالية 
للولي الفقيه، فإن سوريا غدت كذلك المالذ اآلمن واألبرز لإلرهاب 
المعولــم في أخطر أشــكاله المعاصرة والتاريخيــة "داعش"، كما 

أقرت األمم المتحدة نفسها في سبتمبر 2011.
كل هذه الســياقات جعلت من االستقطاب والتعصب والنظرة 
األحاديــة نمطــا موجها لكثير من الســجال العربــي الراهن، كما 
حفرت كل فرقة وفصيل مســلح ومتعاطف في تراثه ليجد ما يبرر 
به لفعل الكراهية ذاته، وســيبقى ذلك ما بقيت مسبباته وأزماته 

عالقة دون حل.

* ال�سجيج يعني االإثارة

رغــم ضجيج التعصــب والعنــف رمزيا وعمليــا، وكمون قوته 
الوحيــدة في قدرته على اإلثارة والتعبئــة، وفي توظيفه اجتماعيا 
وسياســيا وخلق الوعــي الزائــف الملتصق به، فإن هــذا الحضور 
ال يعنــي الغلبة في أي مــن المجاالت، فهو علــى ضد من طبيعة 
المجاليــن االجتماعي والسياســي المدنييــن والخاضعين لحركة 
الزمن وقوانين التاريخ. بل حتى لو تم تديين السياســة والسلطة 
فلن تســتطيع تحقيــق وعودها االنتصارية والبقــاء في صراع أبد 

العمر ضد مخالفيها.
ورغم ذيــوع صفحات وأصوات التعصب فــي كل تراث ديني - 
وليــس التراث اإلســالمي فقط - بمختلف طوائفــه، فإن االعتدال 
أيضا موجود وحاضــر، يحتاج البروز واإلبراز من قبل المؤسســات 
الدينيــة والقائمين على منظمات تجديــد الخطاب الديني، وذلك 
عبر توسيع مفهوم التراث نفسه ليتسع لكل ما احتواه هذا التراث 
من جدل وصراع متنوع، ومجاالت مختلفة تمكينا لمعقولية التنوع 
والتســامح بعيدا عن النظرة والرؤية األحاديــة التي تدعي أصالة 

وقدما.

ًًملاذا يبدو االعتدال هام�ضا والتطرف متنا؟
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تمكــن زيــن الدين زيــدان، المديــر الفني 
لريال مدريد، من تحقيق ما فشــل فيه مدربو 
الفريق الملكي منذ 1933، بعد قيادته الفريق 
للتعادل أمام مضيفه برشــلونة يوم الســبت 
الماضــي، فــي قمة مباريــات الجولــة 14 من 

الدوري اإلسباني.
ونجــح زيــدان في تجنــب الخســارة في أول 
زيارتيــن لملعب الغريم التقليدي، "كامب نو"، 
إذ أنــه كان خرج فائزا بنتيجــة 1-2 من مباراة 
الفريقين في إياب الدوري الموســم الماضي، 

قبل أن يتعادل السبت بنتيجة 1-1.
وأشــارت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، المقربة 
من ريال مدريد، إلــى أنه لم يتمكن أي مدرب 
للفريق الملكي من تحقيق ذلك منذ 83 عامًا، 
عندما فعلهــا المدرب اإلنجليزي روبرت إدوين 

فيرث.
وأوضحت "ماركا" أنه تعاقب على ريال مدريد 
46 مدربا بعد فيرث، لم يســتطع أي منهم أال 
يتجرع طعم الخســارة، ولو مرة على األقل، في 

أول زيارتين إلى برشلونة.
ومن بيــن هــؤالء المدربين ليــو بينهاكر، 
وميجيــل مونوز، ولويــس مولونــي، وجوزيه 
مورينيو، وبوســكوف، وألفريدو دي ستيفانو، 

وفيسنتي ديل بوسكي، وجون توشاك.
كان فيرث حقق التعادل بهدف في أول زيارة 
لبرشلونة، فيما حقق الفوز في المباراة الثانية.

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 -  اأجمل واروع �سواحل عدن ـ للتعريف 

2 -  حلقات حديدية مرتابطة ـ يهتم 
3 -  اأحدالوالدين )م( ـ بيتي 

4 -  ال�ساق وال�سعب ـ وّدوا اأواأرادوا 
5 - �سمرمت�سل ـ ثلثا كلمة دام ـ ظلم وا�سطهاد 

6 -  املخا�سمات والعداوات ـ من ال�سفات 
الطاهرة)م( 

7 -  العا�سمة االقت�سادية والتجارية للمغرب ـ 
للنداء 

8 - بحر )م( ـ ابرز)مبعرثة( 
9 - لال�ستفهام ـ مت�سابهان ـ فاقدات الب�سر 

-10 للنهي ـ فاكهة حم�سية ـ من االنبياء 
-11  حافظات االأوراق ـ مادة عطرة يف الورد ـ 

مت�سابهان 
-12  عا�سمة فيتنام ـ كلمة اأ�سلها فار�سي وتعني 

احلرير 
-13   دفع ومنع وحامى عن ـ خرزة تعلق يف الرقبة 

منعا ًللعني ـ للنداء ـ نقي�ض باطل )م( 
-14 اجادة ـ العي�ض امل�سرتك بني اأقوام اأودول ذات 

مبادئ ومفاهيم متباينة 
-15 مت�سابهة ـ حيوانات ركوب ـ نقي�ض بنات 

 

 عموديًا :-
 1 - بلداأوروبي كان ي�سمى االندل�ض ـ كثرالكالم  

2 -  مت�سابهان ـ للنهي ـ للنفي ـ مقطوع الطرف 
3 -  مابني �ساد�ض وثامن ـ جلد ـ مفرد فنون ـ 

عبودية )م( 
4 -  قاعدة ـ للنهي ـ اأهم مايف بع�ض االآالت 

املو�سيقية 
5 -  جواب م�ساأ لة ـ يحطمه ـ يتربك با�سم ويل 

انت�سب اإىل اليمن 
6 -  اأوماأت )م( ـ اأحد الوالدين 

7 -  للتعريف ـ انتفاخات 
8 -  مداد ـ مفرد نحل 

9 -  ج�سم �سماوي ـ للنداء ـ للتعريف
-10  زاد على ـ ت�سغرقبل 

-11  مو�سع يدا�ض فيه القمح الإخراج �سنابله ـ 
رثاء امليت ـ اأجر�سهري 

-12  يفاجئ ـ حاال ً دون تاأخر ـ حرف جر 
-13  بعد ثالثة ـ من األقاب الذئب )م( ـ للعطف 

والتخير 
-14  فاكهة حم�سية �سبيهة بالربتقال ـ حقيقة 

-15 خا�ستي ـ اأعمال ـ منجل لقطع احل�سي�ض 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

صحيفة كتالونية: ميسي وكريستيانو قدما درسا يف الروح الرياضية
أشادت صحيفة "ســبورت" الكتالونية، 
المقربة من برشلونة، بالروح الرياضية 
رونالــدو  كريســتيانو  أظهرهــا  التــي 
وليونيــل ميســي، نجمي ريــال مدريد 
الترتيب، خــالل مباراة  والبارســا علــى 
الكالســيكو التــي جمعــت الفريقيــن 
الســبت الماضــي، وانتهــت بالتعــادل 

بهدف لمثله.
وذكــرت الصحيفة أنه رغم حساســية 
المبــاراة، التــي حضرهــا أكثــر من 98 
ألف مشــجع، إال أن ميســي وكريستيانو 
رونالدو قدما درسًا في الروح الرياضية.

وأضافــت الصحيفة "أظهرت عدســات 
النجمين،  الكاميرات لحظات رائعة بين 
حيث احتضنــا بعضهما البعض وتجاذبا 
أطــراف الحديث لمدة قصيرة وبشــكل 

جيد خالل سير المباراة".
وأردفت "رغم المنافســة الشرسة بين 
الثنائي خالل الســنوات العشر الماضية، 
حتــى عندمــا كان رونالــدو العبًــا في 
صفوف مانشستر يونايتد، على الجوائز 
الفردية والجماعية، لكنهما أظهرا روحًا 

عظيمة ".
واختيــر رونالــدو وميســي، إلى جانب 
أنطوان جريزمان، نجــم أتلتيكو مدريد 
فــي القائمــة النهائية المرشــحة لنيل 
جائزة الكرة الذهبيــة ألفضل العب في 

العالم هذا العام.

زيدان حيطم رقما صمد 83 عاما
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ريا�صة

عدن تايم / خاص :

تتجه أنظار عشــاق كرة القــدم العدنية بعد غد 
الجمعة في تمام الســاعة الثالثة وخمسة وأربعون 
دقيقة ، صوب ملعب باوزير )نادي شمسان بالمعال( 
لمتابعــة مباراة الدربــي العدني بيــن الغريمين 
التقليدييــن )التــالل والوحدة( فــي نهائي دوري 

الفقيد سالم باصمد رئيس نادي التالل السابق .
وكان الفريقيــن قد تأهال إلــى المباراة النهائية 
بعــد تغلب التــالل على نصــر دارســعد بهدفين 
مقابل الشــيء ، ووحدة عدن على الشــعلة بهدف 

دون رد .
ويدخــل فريق وحدة عــدن المبــاراة وهو بأعلى 
جاهزية خاصة بعد أن حقق لقب بطولة االستقالل 
قبل أيام وتغلبه على فريق شمسان بثالثة أهداف 
مقابل هدف ، لكن الشــيء الذي قد يعيق الوحدة 
هو اإلرهاق الذي يعاني منه الالعبين لكون خاضوا 

مباريــات أكثــر ، عكس فريق التالل الذي ســيدخل 
المبــاراة براحة أكبــر ، لكن التالل عكــس الوحدة 
يعانــي من إصابــات كثيــرة في صفوفــه أبرزهم 
المدافع فيصل باهرمز وعلوي فدعق بسبب اإلصابة 
، كمــا انه يفتقر إلى ملعب للتــدرب بعد أن أغلقت 

)الحكومة( ملعب حقات واعتبرته موقع عسكري .
أمــا فريق وحدة عــدن فلديه تخمة مــن النجوم 
الكبار أبرزهــم المدافع محمد صالح يوســف وعالء 
الصاصــي وعبــد الخالق الشــعيبي والهداف عقيل 

العطاس .

عدن تايم / خاص :

بحضــور أمين عــام نــادي التالل 
والقائم بأعمال رئيس النادي محمد 
المســئول  زوقــري  ونبيــل  داؤود 
المالي لفــرع اتحاد عام كرة الطاولة 
عدن، واألخ وحيــد مقبل واألخ احمد 
خالد غالم ومحمد الجولحي اختتمت 
عصــر اليوم الســبت وعلــى مالعب 
مدرسة )غاندي( البطولة التنشيطية 
المصغرة لالعبي نــادي التالل لكرة 

الطاولة لفئتي الشباب والناشئين.
وبعــد تنافــس مثير وقــوي بين 
الالعبيــن حصل علــى المركز األول 

في فئة الشــباب الالعب محمــد مصطفى رجب ، وحصل على 
المركــز الثاني في فئة الشــباب الالعب صفــوان عبدالواحد 

محمد .
وفي فئة الناشئين حصل على المركز األول الالعب مرتضى 

رضوان ، وحصل على المركز الثاني في فئة الناشئين الالعب 
محمد فاروق .

وفــي الختام قــدم الحضــور والالعبيــن الشــكر للكابتن 
والمدرب علي شــبير على مجهوده الرائــع والكبير في إنجاح 

هذه البطولة.

عدن تايم / فضل الجونة :

قدم الالعب الشــهير ونجم منتخباتنا 
الكابتن  الســابق  القدم  الوطنية لكرة 
القديــر/ جميل ســيف باســمه ونيابة 
عــن زمالئه مــن العبي قدامــى نجوم 
الكــرة الجنوبيــة آيات الشــكر وعظيم 
االمتنــان والتقديــر لشــخص محافظ 
محافظة حضرموت اللواء الركن/ احمد 
ســعيد بن بريك علــى رعايته الكريمة 
ودعمه لرحلة بعثة أعضاء قدامى نجوم 
الكرة الجنوبية أثنــاء زيارتهم لمدينة 
المكال مؤخرًا ومشــاركتهم أفراح أبناء 
حضرمــوت احتفاالتهم بمناســبة عيد 
االستقالل الوطني المجيد 30 نوفمبر .

الكابتــن جميــل أضاف فــي حديثة : 
وقال انه من دواعي الفرح والسرور أن نتواجد اليوم في هذه المناسبة الغالية 
علــى قلوبنا جميعــًا بين أهلنا وناســنا أبناء حضرموت الخيــر والمحبة الذي 

عرفناهم أعزاء ومخلصين للرياضة والوطن.
وخاطــب المحافظ قائاًل : اســمح لي ســيادة المحافظ القديــر أن اعبر عن 
شــكري وتقديري لشــخصكم الكريم لحفاوة االســتقبال وكرم الضيافة التي 
حضينا بها من قبلكم وما لمســناه منكم من كرم واستقبالكم لجميع أعضاء 
البعثة فــي منزلكم الذي أثلج صدورنا جميعًا وترك انطباع جيد عن جهودكم 

ووطنيتكــم تجــاه أبناء الوطــن ، وهو 
دليــل قاطع على دعمكم وتشــجيعكم 
لــكل الرياضيين والشــباب فــي هذا 

الوطن الغالي والمعطاء .
كما ال يفوتنا هنا إال أن نسجل الشكر 
والتقدير لالعالمي البارز حسين بازياد 
على جهــوده الجبارة التــي بذلها وما 
قدمــه لنا مــن جهد وتعــاون وتذليل 
كافة الصعوبات والتي صبت في إنجاح 
الزيــارة التــي نعتبرهــا ناجحــة بكل 
، والشــكر موصول لرئيس  المقاييس 
نــادي ســمعون الرياضــي األخ احمــد 
علوي قارش ، كما ال ننســى أن نشــكر 
جمهورنــا الوفي من أبنــاء حضرموت 
الذي أحاطونا بدفء مشاعرهم الطيبة 
وحبهم الكبير ، وهذا ليس بغريب على 
جمهــور حضرموت الخيــر والمحبة الذي عرفناهم بحبهم وعشــقهم المطلق 

للرياضة وعنوان نجاحها.
مــرة أخرى حيا الكابتن جميل ســيف مواقف المحافــظ الداعمة ، وتمنى له 
التوفيــق والنجاح في مهامه الكبيرة والجســيمة ، ونبارك لكم تلك االنجازات 
والنجاحات التي تحققت لمحافظة حضرموت تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة 
ونتمنــى لكم مزيدًا من النجاحات مســتقباًل ، وان ينعــم اهلل عليكم بموفور 

الصحة والعافية ولكل أبناء حضرموت الخير والوطن الغالي..

اجلمعة .. نهائي دوري باصمد بني التالل ووحدة عدن
عدن تايم / نجيب المحبوبي :

توج الــدراج صالح نصر بطاًل لبطولة الشــهيد 
جعفــر محمــد ســعد للدراجــات الهوائيــة التي 
نظمها اتحاد عدن للدراجات وبدعم هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي وبرعايــة محافظ محافظة عدن 
عيدروس الزبيدي وذلك بمناســبة الذكرى الـ49 
لعيد االستقالل ويوم الشهيد اإلماراتي والذكرى 

الـ45 لليوم الوطني لدولة اإلمارات.
وفــًا وعرفًا للشــهيد البطل جعفر محمد ســعد 

أطلق اســم البطولة على اســمه وشــارك فيها أكثر من خمسين متســابق وكانت نقطة البداية من مدينة 
البريقة حتى فندق عدن بخورمكســر ثم العودة لنقطة البداية فــي مدينة البريقة وكان الدراج صالح نصر 
قد حصل على المركز األول بعد أن قطع المســافة بساعة و32 دقيقة فيما حصل الدراج عمرو العزعزي على 
المركز الثاني بعد ان قطع المســافة بســاعة و34 دقيقة ، فيما توج بالمركز الثالث الدراج نصر عمر بعد أن 

قطع المسافة بساعة و 40 دقيقة .
وفــي ختام البطولة تم تكريم صاحب المركــز األول بالميدالية الذهبية وبمبلغ مالي قدره 180 ألف ريال 
، وصاحــب المركز الثاني بالميدالية الفضية ومبلغ قدره 120 ألف ريــال وصاحب المركز الثالث بالميدالية 

البرونزية ومبلغ قدرة 80 ألف ريال .
حضر اللقاء وكيل وزارة الشــباب والرياضة خالد صالح ، ووكيل محافظة عدن األســتاذ محمد نصر شاذلي 
ورئيس المجلس المحلي بمديرية البريقة الشيخ هاني اليزيدي والمهندس نشأت نجيب رئيس اتحاد عدن 

للدراجات واألستاذ فيصل عبده علي .
رجال المرور كان لهم بصمة واضحة في تنظيم خط السير للمتسابقين فألف تحية لرجال عدن .

عدن تايم / خاص :

حقق فريق قدامى التالل الفوز على فريق الخساف 
بطــل دوري الفقيــد منير عــوض المنيــري بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة في المباراة االســتعراضية التي 
أقيمت عصر الســبت على ملعب الهوكي بكريتر في 
ختام بطولــة الفقيد منير عوض العــب نادي التالل 

والمنتخبات الوطنية .
وشــارك في المبــاراة نجوم التالل شــرف محفوظ 
، كامــل صالح ، علي حســين الكيلــة ، الحارس أديب 
محمد حســن ، قيس صالح ، عصمت الخدشي ، صالح 
سيف الدين ، عصام السمان ، سند عابد ، خالد بالعيد 

، هاني بالبل ومختار محمد حسن .
وفي ختام المباراة قام األخوة في إدارة نادي التالل 
.. محمد الــداؤودي األميــن العام والقائــم بأعمال 
رئيــس النادي ، وحســن برو األمين العام المســاعد 
، وعبد الكريــم عبد اهلل المســئول المالي والكابتن 
محمد عبده جبل بتســليم كأس الفائــز في المباراة 
للكباتنة شــرف محفوظ وكامل صالح وعلى حســين 
الكيلة الذي قام بدوره بتسليم الكأس ألسرة الفقيد.
وتــم تكريــم الكابتــن الفريــق الفائــز بالبطولة 
الخساف بكأس أستلمه الكابتن )الصمدي( ، وتكريم 
المهاجم ســامي كهداف للبطولــة ، وتكريم الالعب 
رفيــق الويكا كأفضــل العب في البطولــة ، وتكريم 

الحكم )الشبيلي( كأفضل حكم في البطولة.
رئيس اللجنة المنظمة الكابتن على حسين الكيلة 
قدم شــكره إلدارة نادي التالل على تعاونها في نجاح 
البطولة وشــكر خاص لألســتاذ عارف اليريمي الذي 

ذلل الصعاب للبطولة رغم تواجده خارج البلد .

صاحل نصر بطل لبطولة الشهيد جعفر 
حممد سعد للدراجات اهلوائية

اختتام البطولة التنشيطية لتنس الطاولة للشباب والناشئني بنادي التالل فوز قدامى التالل على بطل 
دوري الفقيد منري عوض

الكابنت مجيل سيف يقدم جزيل الشكر والتقدير للمحافظ وألبناء حضرموت اخلري



  
 علي حمروق

http://aden-time.net

جعفر مل 
ميت

اليوم الســابق لمقتل األب والشــهيد جعفر محمد 
ســعد محافظ عــدن تلقيت دعــوة لحضــور افتتاح 
معرض صور عن الحرب للمصور نايف الســيد بكلية 
الطب ومقرر ان يحضره المحافظ جعفر محمد ســعد 
اســتيقظت مبكرا وذهبت الى مــكان المعرض كان 
يرافقني بالســيارة صديقي نــوار ابكر هناك التقيت 
بعدد مــن المدعوين كانوا بانتظار وصول المحافظ 
بينهم عدد مــن دكاترة جامعة عدن والشــخصيات 
المجتمعيــة   لكن هنا كانت الفاجعة والصدمة حين 
تلقيــت اتصال لالخــت االعالمية اخالص الكســادي 
يفيد بمقتل السيد المحافظ وقتها كال مسك جواله 
للتحــري من الخبر لعــل يكون اشــاعة لكن جميعنا 
تأكد لهم مقتل المحافظ في انفجار استهدف موكبه 
؛ نظرت الى من حولي ألجدهم في ســكون تام الحد 
كان يتوقــع ذلــك ؛ تركنا المعرض والحزن يســكننا 
ركبت سيارتي برفقة نوار ابكر ووضاح علي واخالص 
الكسادي وتوجهنا الى مطار عدن الستقبال القائدين 
عيدروس الزبيدي وشــالل شــائع عند عودتهما من 
خارج الوطــن وعنــد البوابة منع الكل مــن الدخول 
كان من المتواجدين قيادات من المقاومة الجنوبية 
وبعض اإلعالميين وحشد الباس بة كان محور كالم 
النــاس هناك عــن المحافظ الشــهيد ؛ الجميع كان 
يتحدث بحسرة والم والوجوة يملؤها البؤس والحزن 

والمرارة .
االحد كان يوم اسود في عدن.. حالة من الحزن تلف 
شوارع المدينة والمآقي تحبس دموع الفراق المؤلم 
ألبــن عدن البار جعفر محمد ســعد الــذي ترك حياة 
النعيم والســعادة في الخارج وأقبل على عدن منقذآ 
لها ومطبطب جراحها بعد انتصارها في حرب طاحنة 
لم تبق ولم تذر ؛جعفر الذي جمع شخصية العسكري 
والحقوقــي والمدنــي واحتضن الجميــع بحب ودعاء 
الكل لمســاعدته ومســاندتة في اعادة عدن لوجها 

المشرق .
بكى جعفر حين ســمع معاناة احدى بنات الشهداء 
واليوم هو الشــهيد الذي نحن نبكيه ..الشهيد الذي 
تــرك فينا جرح غائــر وترك الم ومــرارة ؛ عدن اليوم 
تتوشــح بالسواد وتندب حظها ع محافظ احبه الناس 
جميعــا واحبهم هــو واختطفتة يد الغــدر والخيانة 
حقدا وحسدا على نجاحاتة اليومية التي كان يحققها 

.
عشــية استشــهاده دخلت موقع الفيس بوك ألرى 
صورتة تزين بروفايالت كل االصدقاء وعبارات االسى  
والحزن تتصدر الصفحــات .. الناس في المقهى في 
الســوق فوق الباصات في كل مــكان بعدن حديثهم 
عن الشهيد ومناقبه واهلل انني مارأيت قط هذا الكم 
من الحب ألي مســؤول حكومي مثلما رايت ولمســت 

حب الناس للشهيد الراحل .
الزلت أتذكــر حديثه معنا في لقــاء جمعنا بفخامة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي وتشــديده على أن 
يكون لشــباب منظمات المجتمــع المدني دور فعال 
في اعاده تطبيــع الحياة في المدينــة وقال بالحرف 
الواحد خذوا رقم جوالي وأبــواب مكتبي مفتوح لكم 
بأي وقت كم شــعرت حينها بأن عدن سوف تستعيد 
امجادها وتتقلب على المأســاة الكبيره التي خلفتها 
الحرب ولكن ذلــك لم يروق اليادي الغــدر والخيانة 
التي أرادت من خالل قتله اغتيال ووأد مشــروع دولة 

كان يحمله .
صيرة حزينة وشمســان يبكي وحجم الخسارة عنها 
الكل يحكــي ..رحلت ياجعفر ورحلت معك الكثير من 
امالنا واحالمنا ..رحلت تلك الطموحات العريضة التي 
رســمتها لنا رحلــت ومعك رحلت ســعادة الناس في 
عدن وتفائلهم وباتت عــدن حزينة تكفكف دموعها 
بحرقــة ولكن رغم ذلك  ســتقوم عدن  وســتنتفض 
النك غرست فينا الف جعفر وعلمتنا كيف حب الوطن 
؛ فنم قريــر العين ايها الشــهيد المغدور وواثقون 
من قدرات وإمكانيات  القائد عيدروس الزبيدي الذي 
يعمل جاهــدا  لمواصلة مابدأه الشــهيد جعفر من 

تأسيس مداميك بناء الدولة الحديثة.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

خاص إىل وزير النقل مراد احلاملي :

عدن .. نظف دارك

واصل فريق حملة #نظف_دارك عمله صباح اليوم في مدينة التقنية بمديرية 
المنصورة من خالل التوعية بأهمية النظافة كأسلوب حضاري.

وبدعــم هيئة الهالل االحمــر االماراتي تم تنفيذ هذه الحملــة لتعزيز ثقافة 
المجتمع حول أهمية النظافة في البيت في الشارع في الحي ولكي يعود لعدن 

رونقها الحضاري الجميل الذي عرفت به قديما.
قــام الفريق بتوزيــع الملصقات والبروشــورات على جدران المنــازل و فوق 
الســيارات وفي الشــوارع، مؤكديــن مواصلتهم حتى اســتكمال جميع األحياء 

السكنية في مدينة عدن.
تجدر اإلشــارة الى أن حملة نظف دارك تهــدف لتوعية المجتمع حول النظافة 

وانطلقت في األسابيع الماضية.

ابين/ انور الحضرمي  :

ناشــد عدد مــن المواطنيــن المســتفيدين من صنــدوق الرعاية 
االجتماعية فــي ابين، فخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي ورئيس 
مجلس الوزراء الدكتور عبيد بن دغر، انصافهم وإيجاد حل العاناتهم 

ســنتين  منذ  المتوقفــة 
بظروف  يمــرون  كونهم 
ولــم  صعبــة  مأســاوية 

يجدوا من ينصفهم. 
وقال : المواطن محمود 
علــي صالــح و هــو احــد 
المستفيدين  المواطنين 
الرعايــة  صنــدوق  مــن 
االجتماعية في خنفر: نمر 
للغاية،  صعبــة  بظــروف 

وهناك العديد من األســر المســتفيدة التي فقدت دخلها ومصدرها 
الوحيد وتعيش وضع مأســاوي جدا وكانت تســتفيد من هذه االعانة 

التي تاتيها كل ثالثة اشهر، واالن لنا سنتين لم نستلم اي شيء. 
واضاف المواطن محمود نناشــد صندوق الرعاية، بسرعة إيجاد حل 
لمشــكلتنا كوننا ليس لدينا مصدر دخل أخر اال هذه اإلعانة، مختتما: 
لألســف الجهات المســئولة تخلت عنا وتركتنا نصارع ظــروف الحياة 

القاسية.

 تقيم  مؤسسة عدن ميديا لإلعالم والتنمية  وضمن مشاريع التجديد وإحياء 
التراث اإلسالمي المعرض الثقافي اإلسالمي  

)في ميالد النبي .. ميالد حضارة جديدة(.

وســيقام المعرض برعاية خالد سيدو نور  مدير عام مديرية صيرة في باحة 
منارة عدن التاريخية  يوم األربعاء القادم 

وسيتخلل المعرض العديد من الفعاليات واألنشطة منها : 
-1 معرض صور ألبرز ما انجبته الحضارة االسالمية في مختلف المجاالت . 

-2 ندوات وحلقات نقاشية .
-3 فقرات إنشادية وشعرية . 

-4 عروض مرئية متنوعة .
بدء فعالية المعرض الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء"ا

سامي الكاف  :

ينص القانــون الدولي للطيران المدني 
علــى فــرض غرامــة وقدرهــا 100 دوالر 
أمريكــي أو ما يعادلهــا بالعملة المحلية 
علــى كل راكــب لديه حجز مؤكــد على أي 
رحلــة طيران وتخلف عن الرحلة أو لم يقم 
بإلغاء أو تغيير موعد رحلته قبل 24 ساعة 
من موعد الرحلة تعويضا لشركة الطيران 
لكون الراكب حرم الشــركة من استبداله 

بشخص آخر

انظروا ماذا تفعل شركة طيران اليمنية 
:

فضاًل عن قيامها باحتــكار الطيران في 
اليمــن؛ تقوم بفــرض أســعار خيالية، و 
فوق هذا تقوم بمخالفة صريحة للقوانين 
وذلك  من خالل قيامها بوضع 72 ســاعة 

كحد أدنى إللغاء أو تغيير الحجز..!

ابني : مستفيدو الرعاية االجتماعية 
ميالد دون اعانات منذ عامني 

حضارة 
جديدة

يف اجواء بهيجة احتفل الزميل الرائع

ماجد الشعييب
مرا�سل قناة ابوظبي

بدخوله القف�ض الذهبي و�سط فرحة ا�ستثنائية غمرتنا جميعا
كل االمنيات لقلبك املالئكي بفرحة غامرة

اأ�سرة عدن تامي

ماجد 
يف القفص الذهيب

و�سط فرحة غامرة ابتهج الو�سط ال�سحفي يف عدن
بخطوبة الزميل الودود

حممد تيسري
كل االمنيات القلبية للرائع حممد بفرح اأبدي، وعقبال الزفاف..

املبتهجون: اأ�سرة عدن تامي

لتيسري كل الفرح


