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 1520 جريحاقتيال

تفجير معاشيق

تفجير معسكر راس عباس 

  28 يناير 2016 

17 فبراير 2016

70100 جريحقتيال واأكرث من

75150 جريحاقتيال   واأكرث من

1250 جريحاقتيال    واأكرث من

مركز تسجيل طالبي التجنيد بالمنصورة 

معسكر الصولبان

29 اغسطس 2016

8 يوليو 2016 و 10 ديسمبر 2016

 !نزيف الدم
بغياب املحا�سبة �سي�ستمر

تد�صني عمل جلان �صرف رواتب اجلي�ش بعدن

 و�شط �إجر�ء�ت �أمنية م�شددة

 الإرهاب القادم من �صنعاء م�صتمر 
وبتغطية مالية واعالمية

مدير �سرطة عدن اللواء/ �سالل �سائع:

�صنالحق اخلاليا الإرهابية ومن يدعمها و�صنقدمهم للعدالة

Anfographic
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

�صقطرى تخ�صر مليون �صجرة نادرة خالل عامني

 م�سروع بلحاف يوفر 4 مليارات دوالر �سنويًا

جعار/ انور الحضرمي :

نفــذ ســائقو باصــات األجــرة في 
مدينــة جعــار بابين، إضرابا شــامال 
تســبب بشــلل حركة النقل في خط 

جعار – زنجبار عاصمة المحافظة.
وطالــب ســائقو األجرة مــن نقابة 
ابيــن أنصافهــم ووقف التعســفات 
الصــادرة منهــا تجــاه نقابــة جعار 
وخصوصــا فيما يخص اجــرة النقل 
التــي هبطــت بمــا ال يتناســب مع 
دخل ســائقي االجرة، وهي  ان تكون  

تسعيرة الكيلو الواحد 12 ريال  علما 
ان خــط جعار زنحبــار يبلغ طوله 16 
كيلــو علمــا ان تســعيرة األجرة من 

جعار إلى زنحبار 150 ريال.
وأضافــوا: نعانــي مــن األســاليب 
التعســفية التي تمارس ضــد نقابة 
جعــار، ناهيــك عــن عــدم تحديــد 
تسعيرة موحدة لمحطات البترول في 
ظــل انعدامه هذه األيــام، مطالبين 
بإصالح الخط الذي يتســبب في كثير 
من اإلضرار للمركبات، وسوف يستمر 

اإلضراب حتى يتم أنصافنا.

عدن / أحمد كرامة :

وصلت الباخرة "ام اس ســي 
الحاويات  الــى محطــة  ميال" 
في ميناء عدن ،مدشنة عودة 
العالمــي  المالحــي  الخــط 
العمالق الــى الميناء بعد ان 
قــام بإعادة تنظيــم عملياته 
ألكثر  اليمنيــة  الموانــئ  في 

من ٣ أشــهر، و تتم من خالله 
مناولة اكثر من ١٩٠٠ حاوية بحسب مصدر مطلع في الميناء .

وقال المصدر يعد هذا الخط ثاني أكبر ناقل عالمي للحاويات الى ميناء عدن 
يعبــر عن عودة ثقة زبائــن محطة الحاويات و الخدمات فــي ميناء عدن التي 

تقدمها لبواخر هذا الخط المالحي الهام.
وأعلنت مؤسســة موانئ عدن، عن عودة شــركة MSC لنشــاطها في ميناء 
عدن، الشــهر المقبل، من خالل إرسال السفينة )ميال 3( التي ستخدم في خط 
جــدة – عــدن – المكال – جدة، بعد ان توقفت هذه الشــركة عن العمل نهاية 
ســبتمبر الماضي وهي الناقل العالمي الثاني للحاويات بعد الخط الدنماركي 
ميرســك العامل في ميناء عدن، كما تم شــراء حاضنتين للحاويات لرفد ميناء 
الحاويات والتي سوف تساعد على رفع معدالت المناوله للحاويات بشكل سريع 
و مرن و هذه ضمن سلســله من المعدات التي ســيتم توريدها للميناء ضمن 

برنامج التجديد و اإلحالل للمعدات.

عدن تايم/ متابعات :

أكد رئيــس الوزراء الدكتــور احمد 
عبيــد بــن دغــر اهتمــام الحكومة 
بتلفزيون عدن، لما يمثله من أهمية 
ومكانة تاريخيــة، باعتباره أحد أقدم 
المنابــر اإلعالميــة التــي ســاهمت 
بإخالص في نشــر الرســالة الوطنية 
النبيلــة الهادفــة إلى رفع مســتوى 

تطلعات أبناء الوطن.
واشــار رئيــس الوزراء خــالل لقائه 

اللجنــة المســئولة عن حملــة عودة 
قنــاة عدن ، الــى ان الحكومــة تعمل 
بجهد لصــرف مرتبات كافــة موظفي 
ومتعاقــدي ومســاهمي التلفزيــون ، 
وحل كافة المعوقات بما فيها إمكانية 

استيعاب المتعاقدين والمساهمين.
التلفزيون  أوضــاع  اللقــاء  وناقــش 
وســبل عودتــه للعمل مــن العاصمة 
المؤقتــة عــدن، ليكــون قريــب من 

الكثيرة  مســتوى األحداث والمتغيرات 
الجاريــة علــى األرض، واإلســهام في 
خدمــة الوطــن والشــرعية وتقديــم 
الرســالة اإلعالميــة الهادفــة، وصرف 
رواتب موظفي اإلعالم الرســمي )إذاعة 
وتلفزيــون وارســاالت( باإلضافــة إلى 
والمساهمين  المتعاقدين  اســتيعاب 
كموظفيــن أســوة بشــباب المقاومة، 
وتعيين رئيس قطاع مناسب لتلفزيون 

عدن العريق.
ووعد دولة رئيس الوزراء أعضاء حملة 
معــا مــن اجل عــودة تلفزيــون عدن 
بالعــودة الجزئية لبث وســائل االعالم 
الرســمية من عدن، وتحديدا تلفزيون 
عــدن تمهيدا للعــودة الكاملة وصرف 
مرتبــات كافة عمال إذاعــة وتلفزيون 
وارســاالت عدن،كمــا وجه باســتكمال 

إجراءات الصرف للمرتبات.

سقطرى/ أحمد جمعان :

تســبب تاجــر النفط احمد العيســي بخســارة 
ارخبيل سقطرى، بما يقدر بـ مليون شجرة نادرة، 
جراء االحتطاب الجائر، الذي مارسه ابناء األرخبيل 
الســتخدامه في الطبــخ المنزلي، بســبب ايقاف 
العيســي امداد الجزيرة بالغــاز - الذي يحتكره- 

منذ عامين.
وناشــد أهالــي ســقطرى والمنظمــات البيئة 
والحقوقية الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية بســرعة التدخل إلنقاذ بيئة سقطرى 
من االحتطاب الجائر، بســبب احتكار تاجر النفط 
احمد العيسي لعملية توريد الغاز وانقطاعه منذ 

عامين عن الجزيرة.
وبحســب احصائيــات للمهتميــن بالبيئة فقد 
خسرت ســقطرى خالل ســنتان من توقف توريد 
الغــاز اليها أكثر من مليون شــجرة نــادرة على 
مستوى العالم جراء االحتطاب الجائر، الذي مارسه 

ابناء األرخبيل الستخدامه في الطبخ المنزلي.
وكانــت وصلت قبل ايام الشــحنة االولى للغاز، 
بعد ايقاف العيسي توريد الغاز الى سقطرى منذ 
أكثر من ســنتين، وهو ما تســبب بأضــرار بالغة 

بالبيئة الطبيعة التي تتميز بها سقطرى.

ا�صراب با�صات الأجرة ي�صل حركة النقل يف جعار

بن دغر يعد بعودة جزئية لقناة عدنعودة خط مالحي عاملي اىل ميناء عدن
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�أخبار

عدن تايم - شبوة :

شكا المواطن عبدالاله الجرادي وكيل ورثة المتوفي عبداهلل جابر عبدالحبيب 
الخالقي مدير سابق لشــركة الحالل للمالحة ومقرها الرئيسي الحديدة .. من 
محاولة الشــركة حرمان ورثة المتوفي من مبالغ مالية ســددها الســتخالص 
شــحنات لصالح الشــركة من حر ماله خالل فترة الحــرب االخيرة على ان تقوم 

الشركة بالسداد الحقا .
واوضح الجرادي ان قريبه الخالقي توفي بذبحة صدرية خالل فترة عمله ونقل 
الشــحنات وبقيت تلك المبالغ على ذمة الشــركة التي يعترف القائمون عليها 

من ادارة ومحاسبين بأحقية المتوفي لهذه المبالغ الموثقة في سجالت .
وقال الجرادي تقدمت بشــكوى الى النيابة العامة في عدن وسارت االجراءات 
بصورة طبيعية وتم حجز مديرها وفوجئت باالفراج عنه وتحول مســار القضية 

واعتبارها نزاع مدني ولم يشر خالل االجراءات الى ذلك .
واضــاف ان مدير شــرطة عدن الى رئيس نيابة اســتئناف عــدن باصدار أمر 
قهري بحق مدير الشركة والزامهم بدفع كل ماعليهم من مبالغ للمتوفي .. اال 

ان رئيس النيابة يرى انه نزاع مدني واللجوء الى المحكمة المختصة .
واوضح وكيل الورثة ان مدير الشركة في الحديدة يرفض تسديد وقد تلفظ 

بالفاظ غير على نيابة البحث ووصفهم بالبلطجين .
مشــيرا رئيس محكمة اســتئناف عــدن عند تقديــم طلب اســترجاع اموال 
ومديونيــة لــدى الشــركة علق بالقــول : هذا ليــس من اختصــاص محكمة 
االســتئناف واما الطعن بحكم التحكيم ال عالقة له بالقضية الجنائية ان كانت 

هناك قضية .
وناشد وكيل الورثة رئيس النيابة الى انصاف الورثة واحقاق الحق  

عدن تايم/ متابعات :

اكــدت مصــادر حكوميــة الموافقة 
على إنشاء شــركة طيران جديدة، بعد 
توقف الخطــوط العربية والدولية عن 
تســيير رحالت إلى اليمن منذ انقالب 
الحوثيين في الربــع األخير من العام 

.2014

وقالت المصــادر، إن الخطــوة تأتي 
لكسر احتكار الخطوط الجوية اليمنية 

لرحالت الطيران في اليمن.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن 
المصادر قولها، إن الشــركة الجديدة 
تحمل اسم "الملكة بلقيس للطيران"، 
مشــيرة إلــى أنها مملوكة لمســتثمر 

وطني لم تكشف عن اسمه.

ومن المقــرر أن تبدأ أولــى رحالتها 
في صيف 2017، وستعمل على تأمين 

رحالت بكلفة مخفضة.
الــوزراء أحمد  وكان رئيــس مجلس 
عبيــد بــن دغــر، أصــدر أمس قــرارا 
بتشــكيل لجنة لدراســة وتقييم وضع 
اليمنيــة،  الجويــة  الخطــوط  شــركة 

وإمكانية النهوض بها.

أبين/ جمال حسين :

أحبطت األجهــزة األمنية بمحافظة أبين عملية تهريب ثالثة 
أطقم عسكرية في منطقة المحفد.

وأوضــح العميد عبــداهلل الفضلي مدير أمــن محافظة أبين 
لعدن تايم: أن األجهزة األمنية في نقطة لحمر التابعة لمديرية 
المحفد، تمكنت من القبض على الشــخص الذي حاول الهروب 
بطقمين عســكريين تابعين لقطاع خنفر وثالــث تابع لقوات 

التدخل السريع أبين.
وأشــار الى انه تم القــاء القبض على المتهم بالســطو على 

االطقم وتســليمه إلى أمن محافظة أبيــن ويتم التحقيق معه 
حاليا وتم اليوم التواصل مع قائد قوات التدخل الســريع أبين 
وتم تســليمه الســيارتين الخاصة بقطاع خنفر والتحفظ على 

الطقم الثالث التابع لمنفذ العملية.
وثمــن الفضلي دور رجــال األمن أبين علــى جهودهم التي 
يبذلونهــا للحفــاظ على األمن العــام في المحافظة، مشــددا 
على ان المن ســيضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه 
بزعزعــة األمن العام والســكينة العامــة للمواطنين في أبين 

ورحالنا على أهبة االستعداد والجاهزية التامة.

مدير �صرطة عدن: الإرهاب القادم من �صنعاء م�صتمر وبتغطية مالية واعالمية
عدن تايم - خاص :

 
زار مدير شــرطة عدن اللواء 
شــالل علي شائع عقب عودته 
مــن دولــة اإلمــارات، امس، 
الصولبــان  تفجيــر  جرحــى 
مستشــفى  فــي  اإلرهابــي، 
حيــث  بعــدن،  الجمهوريــة 
اطمئــن اللــواء شــالل علــى 
الجرحــى، مترحما علــى أرواح 
الشــهداء الذيــن قضــوا في 

التفجير اإلرهابي الجبان.
 وتعهّــد شــائع فــي كلمة 
للجرحــى  وجههــا  مقتضبــة 

اإلرهابية  الخاليــا  بمالحقــة 
ومن يقــف خلفها وتقديمهم 
مــا  جــزاء  لينالــوا  للعدالــة 
اقترفته أياديهــم اآلثمة من 
جرائم ســفك الدماء الطاهرة 
وترويــع االمنيــن، مؤكدا أن 
اإلرهــاب القادم مــن صنعاء 
ماليــة  وبتغطيــة  مســتمر 
مالمحهــا  باتــت  وإعالميــة 

واضحة ".
عدن  شــرطة  مدير  وشــدد 
خــالل حديثــه الى عــدد من 
وجهاء قبيلــة باكازم وكذالك 
المحفد،  لــواء  قائد عمليــات 

الصولبــان  أن جرحــى  علــى 
من أبناء بــاكازم ورجال أبين 
الصمود هم أبناؤنا ودماؤهم 

لن تذهب هدرا " .
وفــي ختــام الزيــارة التقى 
مديــر أمــن العاصمــة عدن 
بمدير مستشــفى الجمهورية 
وممثل البعثة الطبية التابعة 
للهالل األحمر الســوداني في 
عدن ناقش معهــم عدد من 
القضايــا المتعلقة بخصوص 
الجرحى  وعالج  الطبي  الجانب 
التعاون بين الجانبين  وسبل 
حيــث حضــر اللقاء عــدد من 

األطباء .
زار  ذاتــه  الســياق  وفــي 
اللــواء شــالل شــائع منــزل 
أســرة الشــهيد القائد " خالد 
لتقديم   " الجنيــدي  محمــود 
واجــب العزاء بوفــاة المغفور 
له - بإذن اهلل تعالى – الفقيد 
محمود الجنيدي والد الشهيد 
المنيّة  وافتــه  الــذي  خالــد، 
الماضــي، حيــث كان  األحــد 
في إســتقباله القاضي محمد 
محمود الجنيدي ومحمد خالد 
الجنيــد نجل الشــهيد القائد 

خالد الجنيدي.

عدن/  عبدالسالم هائل :
 

دشــن أمس رســميا عملية صرف مرتبات القوات المســلحة 
واألمن بمعســكر بدر لمنتســبي اللواء) ٣٩( مــدرع بالعاصمة 

عدن.
وفي تصريح لوسائل االعالم أكد العميد الركن / محمد فضل 
الردفانــي مدير دائرة الرقابة والتفتيش بــوزارة الدفاع رئيس 

علــى  لالشــراف   )٢  ( اللجنــة 
أن تدشــين  المرتبات  صــرف 
مرتبات منتسبي  عملية صرف 
القوات المســلحة تســير على 
قــدم وســاق وبوتيــرة عالية 
وذلــك بفضل مــن اهلل ودعم 
وجهــود القيــادة السياســية 
 / الرئيــس  بفخامــة  ممثلــة 
عبدربه منصور هــادي رئيس 
حكومــة  وكــذا  الجمهوريــة 
الشــرعية برئاســة الدكتــور/ 
احمد عبيد بن دغر وأيضا لدور 
رئيــس اللجنة اإلشــرافية في 
المنطقــة العســكرية الرابعة 
أحمد  بــن  /أحمد  المهنــدس 

الميسري وزير الزراعة رئيس اللجنة وقائد المنطقة العسكرية 
الرابعة اللواء/ فضل حسن .

وأضاف رئيــس اللجنة الثانية قائال: إن عملية الصرف تســير 
وفق النظام واالليات المحددة والخطط المدروســة بما يضمن 
حصــول كافة منتســبي القوات المســلحة علــى رواتبهم وان 
عملية االنضباط مرتفعة جدا وليس هناك ما يعكر صفو عملية 
الصرف وطمأن كافة منتسبي القوات المسلحة بهذا الخصوص.

عدن/  عبدالسالم هائل :
 

ضبطت االجهــزة االمنية في مديرية 
صيرة بعدن، بعد ظهر اليوم، واحد من 

اخطر المطلوبين امنيا.
وقــال مصــدر امني لعــدن تايم: ان 
قــوات التدخل الســريع القــت القبض 
على زغينة، عقب اصابته خالل اشتباكه 

مع رجــال االمن وســط ســوق مدينة 
كريتر.

وأقدم المدعو "محسن الزغينة" على 
قتل الشــاب محمد القباطي، في يناير 
الماضي، وســط ســوق مدينــة كريتر، 
بواسطة ســالحه الشخصي )الكالشن(، 
كما اقدم على قتل شــقيقه ويتهم في 

عدة عمليات قتل. 

أنباء عن موافقة حكومية على إنشاء شركة طريان جديدة

أبني : ضبط مسؤول امين قبل فراره بـ 3 أطقم عسكرية

 ضبط مطلوب امين متهم بعدة تدشني عمل جلان صرف رواتب اجليش بعدن
عمليات قتل يف كريرت بعدن

ورثة مدير سابق لشركة مالحية يطالبون 
مبديونية هلم قدرها 13 مليون ريال
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حمليات

عدن تايم - عدن :

أكد وزير التربية والتعليم 
أن  لملــس،  ســالم  اهلل  عبــد 
الجهــود المبذولــة مــن قبل 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
أســهمت بشــكل كبيــر فــي 
تطبيــع العمليــة التعليميــة 
فــي المحافظــات المحررة من 
الحوثــي  ســيطرة مليشــيات 

وصالح االنقالبية.
وقال خالل لقــاء عقده مع 
عدد من ممثلــي هيئة الهالل 
األحمر إن اإلمارات قدمت دعما 
ال محدود لقطــاع التعليم من 
خــالل إعادة تأهيــل المدارس 
فــي عــدد مــن المحافظــات 
والتجهيزات  باألثــاث  ورفدها 
الالزمــة مــن أجــل اســتئناف 

وتصحيح  التعليميــة  العمليــة 
مسارها.

وأضاف أن مشــاريع الهالل 
توزيــع  خــالل  مــن  اســتمرت 
وحمالت  المدرســية  الحقائــب 

لطــالب  والتثقيــف  التوعيــة 
المــدارس من أجــل إيجاد بيئة 
صحيــة ومالئمــة تســهم فــي 

نهضة أجيال المستقبل.
فيما أوضحت آيات العوذلي 

الهــالل  أن  الهيئــة  ممثلــة 
األحمر تســعى إلى تقديم أوجه 
الدعم لقطــاع التعليم وتقييم 
االحتياجــات الالزمــة مــن أجل 
االرتقــاء بالعملية التربوية نحو 

األفضل، مشــيرا إلى أن تقريرا 
متكامال سيتم رفعه إلى الهيئة 
للبحث فــي إيجاد دعم شــامل 
لــوزارة التربيــة والتعليــم في 

اليمن.

عدن تايم / خاص :

وافــق مجلس كليــة اآلداب بجامعة 
عــدن، على مقترح إنشــاء كلية لإلعالم، 
تقدمــت بــه رئاســة قســم الصحافــة 

واإلعالم.
ويأتي مقترح تطوير قسم الصحافة 
واالعــالم في كليــة االداب جامعة عدن، 
، الــى كلية لإلعــالم، في ظــل امتالكه 
كافة المقومات األكاديمية ليكون كلية 

مستقلة بذاتها.
وقــال د. محمــد علي ناصــر رئيس 

قســم الصحافة واإلعالم أن مقترح انشــاء الكلية الــذي تقدم به، حظي 
بالموافقة من مجلــس كلية اآلداب، لتقديمه إلى اجتماع مجلس جامعة 

عدن القادم.
وأكــد د. ناصر ان المقتــرح المقدم يتضمن خطة متكاملة النشــاء 
الكلية، الفتا الى ان القسم يمتلك كافة المقومات ليشكل كلية مستقلة.

وافتتح قســم الصحافة واالعــالم بكلية االداب عــام 98م، ويدرس 
مســاقي البكالريوس والماجســتير فــي تخصصات الصحافــة، واالذاعة 

والتلفزيون والعالقات العامة.

عدن/ خاص:

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
احمــد عبيــد بــن دغــر، بالنظــر في 
شــكاوى المواطنين الخاصة باســعار 
تذاكر شركة الخطوط الجوية اليمنية، 
وتوســيع  الشــركة  أوضاع  ومعالجــة 
نشــاطها بما يعزز قدرتها التنافسية 

وفتح آفاق جديدة امامها.
لجنــة  الــوزراء،  رئيــس  وكلــف 
برئاســة وزير النقــل وعضوية وزيري 
العامــة  واالشــغال  المحليــة  االدارة 
والطرق، لالطالع على اوضاع الخطوط 
الجويــة اليمنية، والنظر في شــكاوي 
المواطنيــن الخاصة باســعار التذاكر، 
علــى ان تقــدم تقريرها الــى رئيس 

الوزراء في فترة أقصاها اسبوعان.
واســند قــرار رئيس الــوزراء رقم 
شــركة  بشــان  2016م  لســنة   103

الخطوط الجوية اليمنية، للجنة كذلك 
دراسة االفاق المستقبلية للشركة بما 
يؤمن نموها واتســاع حجم نشاطها، 
واستشــراف امكانية تطويــر العالقة 
بيــن الشــركة والقطاع الخــاص في 
الحاضر والمستقبل، اضافة الى دراسة 
بانشــاء شــركات  الخاصة  المقترحات 
نقــل جوي جديدة بنــاءا على الطلبات 

المقدمة من القطاع الخاص.
وأكــد قــرار رئيــس الــوزراء على 
اللجنة بالتنســيق مع التحالف العربي 
لدعــم الشــرعية في اليمــن، معالجة 
فتح مطاري عدن والريان امام المالحة 
الجوية بصورة دائمة وتوسيع ساعات 
االجــواء المفتوحــة للطيــران في كل 

المطارات .
وأوضح المتحدث الرســمي باســم 
اللجنــة  ان  بــادي،  راجــح  الحكومــة 
الوزراء  المشــكلة بموجب قرار رئيس 
بشان شركة الخطوط الجوية اليمنية 

ســيكون امامها مهام عديدة تتطلب 
معالجتها بشكل عاجل وفي مقدمتها 
الشــكاوى الخاصــة بأســعار التذاكر، 
وإعادة فتح المالحة الجوية في مطاري 
عــدن والريان بصــورة دائمة.. مؤكدا 
الصعوبات  بمعالجة  الحكومة  اهتمام 
التي تواجهها شــركة الخطوط الجوية 
اليمنية بســبب الظــروف والتحديات 
التــي فرضتهــا حــرب االنقالبييــن، 
والعمــل علــى رفــع كفاءة ومســتوى 

ادائها.
وأشــار، الى حــرص الحكومة على 
زيادة عــدد رحالت الخطــوط اليمنية 
الى محافظة أرخبيل سقطرى استجابة 
للحاجــة القائمة والنــداءات الموجهة 
بهذا الشان من المواطنين والسلطة 
الــوزراء مع  المحليــة، وتفاعل رئيس 
ذلــك نظــرا لخصوصية وضعهــا، بما 
في ذلك اعادة النظر ايضا في اســعار 

التذاكر للرحالت من والى سقطرى.

درا�شة مقرتحات باإن�شاء �شركات نقل جوي جديدة

جهود حثيثة ل�صتتباب 
المن يف ال�صالع

وزير الرتبية : الإمارات قدمت دعما ل حمدود لقطاع التعليم

شبوة / خاص :

داهمــت قــوة أمنية مــن قوات 
التدخل الســريع، مينــاء العليب بير 
علي مديرية رضوم بشــبوة، أسفرت 
عــن احتجــاز افارقــة يعملــون في 
التهريب البشري من الدول االفريقية 

الى السواحل الجنوبية.
فــي  العســكري  القائــد  وقــال 
بلحاف العقيــد خالد علــي العظمي 
ان قوات التدخل الســريع تعمل وفق 
خطط معدة مســبقًا اليقاف التدفق 

االفريقــي، موضحــا ان القــوة ألقت 
القبــض على عــدد أربعــة مهربين 
وســفينتهم ظهــر اليوم فــي ميناء 
العليب بعد مداهمة قامت بها زوارق 
تابعة للبحرية بالحاف وقوات التدخل 
الســريع التــي اقتحمــت الميناء من 

اتجاه اليابسة.
ان  العظمــي  العقيــد  وأضــاف 
إيقاف التهريب وتدفق شــباب القرن 
محافظــة  إلــى ســواحل  االفريقــي 
شــبوة ما هي إال مســالة وقت قصير 

وسنقضي عليها تمامًا.

�صبوة: قوة امنية تداهم بئر علي وحتتجز مهربني افارقة

الضالع / اكرم القداحي :

قــام العميــد الركــن عبيــد محمــد قاســم 
القعيطي مدير عام شرطة محافظة الضالع، بجولة 
في شوارع المدينة وبعض االحياء وتفقدوا النقاط 

والحواجز االمنية المنتشرة في المدينة .
التقــوا عــددا كبيــرا مــن  الزيــارة  وخــالل 
الذين  والعســكريين  والموظفيــن  المواطنيــن 
عبــروا عــن ارتياحهم لنزول عدد كبيــر من رجال 
االمــن الى شــوارع المدينة لتأمينهــا حرصًا على 

سالمة المجندين تحسبا ألي طارئ أمني .
علــى صعيد آخــر تمكن قســم شــرطة حجر 
بالضالع من القاء القبض على خلية من الســحرة 
والمشــعوذين الذين عبثوا بحيــاة ابناء المنطقة 

طيلة عشرات السنين.
وتاتــي هــذه الخطوة الذي قامت بها شــرطة 
حجر بعد ان تلقت عشرات البالغات من المواطنين 

اهلي مرضى .
وأكــد مصدر مســؤول فــي شــرطة محافظة 
الضالع ان جهود حثيثة  تبذلها شــرطة المحافظة 

لتثبيت االمن واالستقرار في المحافظة.

جلنة تنظر يف شكاوى أسعار تذاكر اليمنية
املوافقة على مقرتح إنشاء 

كلية لإلعالم جبامعة عدن
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مدير البنك املركزي عدن:

ر�صد

 عدن تايم/فتاح المحرمي :

في الوقت الذي ال تزال تعيش مليشــيات الحوثي سكرتها األولى وتردد 
نفس الشــعارات والصرخــة وعلى الرغم من أن ما تســميها بالمســيرة 
القرآنيــة التي قامت علــى الجرعة وتخفيض المشــتقات النفطنية كانت 

مظلة تستظل بها لتحقيق مآرب آخر تستهدف أمن المنطقة ككل..
إال أنــه ومع مرور الوقــت أتضح زيف ودجل تلك الجماعــات التي لطالما 
رفعت شــعارات الموت ألمريكا وإسرائيل ولعنت اليهود ونصرت اإلسالم، 
فهــا هي امريكا لم تمت ولم تمت إســرائيل بل إنهــا أفرجت عن رهائن 
امريكيين ورحلت 19 من يهود اليمن إلى إســرائيل، وبالمقابل كانت وال 
تزال تقتل المسلمين في الجنوب والشــمال وعلى الحدود مع السعودية 
في صورة تســقط تلك المليشــيات في خانة العمالــة واالرتهان اليران 
وتقديم تلك األفعال الشــنعاء بحق المســلمين كقربان إلى حكام البيت 

األبيض.
ويستعرض كاتب التقرير عددا من الشواهد واألحداث والشهادات التي 

توضح طبيعة العالقة بين مليشيات الحوثيين وأمريكا...

تهريــب 19 من يهــود اليمن وخمطوطــة تارخيية إىل 
إسرائيل

 اتمــام عملية تهريب 19 مــن يهود اليمن حامليــن معهم احد اقدم 
المخطوطــات التاريخية فــي اليمن,وعن طريق عملية ســرية قامت بها 
منظمــات يهودية وأخرى أمريكية والتي تمت اواخر مارس من هذا العام 
يكشف زيف الشعارات التي ظلت الجماعة الحوثية ترفعها لسنوات طويلة 

ومن بينها العداء السرائيل وامريكا .
وبحكــم ان التهريب تم من مناطق شــمال اليمن التي تســيطر عليها 
مليشــيات الحوثــي والمخلــوع وتحديدا عبــر مطار صنعــاء الواقع تحت 
ادارتهم فهذا ال يدلل على زيف شــعارهم فحسب بل انه دليل قاطع على 

تنسيقهم مع امريكا واسرائيل.

ولعــل حدوث هــذه العملية في عهد حكم المليشــيات وعلى خالف كل 
االنظمة السياســية التي حكمت اليمن قبل ســنوات يبين ان مليشــيات 
الحوثي قامت بعملية لم تقم بها ايا من االنظمة الســابقة حينما قامت 
بالتنســيق مع منظمات يهودية وأخرى أمريكية بالتنســيق مع بلد ثالث 
يعتقد انه “ايران” في عملية تهريب 19 من يهود اليمن  حاملين معهم 

احد اقدم المخطوطات التاريخية في اليمن .

وما يؤكد على تدخل امريكا في هذه الصفقة السرية التي تمت بتنسيق 
مليشــيات الحوثي هو اعالن تــل أبيب حينها عن إخراج هــذا العدد من 
يهــود اليمن ونقلهم إليها بمســاعدة وزارة الخارجية األميركية عبر بلد 
ثالث لم تكشــف عنه, وفق الوكالة اليهودية المسؤولة عن تنسيق هجرة 

اليهود إلى إسرائيل.
في حيــن قالت القنــاة الثانية فــي التلفزيون اإلســرائيلي أن اليهود 
اليمنييــن تم تجميعهم ونقلهم في عملية ســرية بمســاعدة من وزارة 
الخارجية األميركية إلى دولة ثالثة، ومن ثم نقلوا ســرا إلى إسرائيل عبر 

مطار بن غوريون في تل أبيب.
واكد ذلك مدير مكتــب الجزيرة في رام اهلل وليد العمري حيث قال بإنه 
تم نقل هؤالء اليهود على مدار اسبوعين إلى دولة ثالثة لم يكشف عنها، 
واوضــح أن هجرة هذه المجموعة تمت بالترتيــب مع الخارجية األميركية 

ومنظمات أميركية كانت تعمل في اليمن.
وبعد هذه التأكيــدات عن عالقة امريكا بتهريب اليهود الى اســرائيل 
فــي ظل حكم المليشــيات يتبين ان هناك تنســيق وتواصل امريكي مع 
الحوثيين بل ان هذا التنســيق بدا للعيان ولم يعد ســريا او خفيا وليس 
مع أمريكا فحسب بل إن في هذه الصفقة تودد الحوثيين إلسرائيل التي 
لطالما رفعوا شــعار اللعنة لها، ويبدوا أن هذا فتح للمليشــيات منفذين 

هامين للنفوذ باتجاه واشنطن وتل أبيب من األبواب الخلفية.

افراج املليشيات عن رهائن امريكيني

ومن بين الشــواهد التي تكشف عن تنسيق وتواصل مليشيات الحوثي 
مع امريكا هو افراج المليشــيات في مطلــع نوفمبر من العام الجاري عن 
رهينة أمريكي بوســاطة عمانية، وتم نقله من صنعاء إلى مســقط قبل 

عودته إلى بالده,
ونقلت وكالة األنباء العمانية الرســمية حينها إلى أنه بعد التنسيق مع 
مــن وصفتهم بـ'الجهات المعنية في صنعاء' )في إشــارة إلى الحوثيين(، 
تم اإلفراج عن أحد المواطنين األمريكيين ؛ حيث تم نقله على متن رحلة 

تابعة لســالح الجو العماني من صنعاء إلى مســقط، تمهيدا لعودته إلى 
بالده.

فــي حين قالت مصادر في المليشــيات نفســها ألناضــول، أن الناطق 
باســم جماعة الحوثي، محمد عبدالســالم، غادر صنعاء إلى مســقط في 
زيارة غامضــة، وبرفقته أحــد المعتقلين األمريكيين وهــو نفس اليوم 
الــذي نقل فيه الرهينة االمريكي ما يؤكد على ان قيادات الحوثيين على 
تواصل وعالقة مع امريكا وما يرفع من شــعارات تعادي امريكا هي مجرد 

مغالطات.
وهذا الرهينة االمريكي ليس الوحيد الذي تفرج عنه مليشــيات الحوثي 
حيث رعت سلطنة عمان، ، صفقات إفراج عن عدد من الرهائن األمريكيين، 
قبــل هذه العملية، كان آخرهم اثنيــن من الرهائن األمريكيين  والذين 
افــرج عنهم قبل اســبوعين من وقت هــذه العملية، وهذا مــا يعني أن 

المليشيات فتحت طريق آخر للسير باتجاه البيت األبيض.

ماذا يعين تاكيد املليشــيات اســتهداف سفينة االغاثة 
االماراتية ونفي استهداف سفن امريكية..؟

فــي مطلع اكتوبر من العــام الحالي وحين قال الناطق باســم البحرية 
األمريكيــة، إن صاروخيــن أطلقــا من مناطــق يمنية خاضعة لســيطرة 
الحوثيين باتجاه ســفينة حربية أمريكية كانــت في المياه الدولية قبالة 

سواحل اليمن في حادث هو األول من نوعه بالنسبة للبحرية األمريكية
سارعت  مليشيات الحوثي لتنفي، استهداف قواتها ألي مدمرة أمريكية 
قبالة الســواحل اليمنية، ونقلت وكالة األنباء اليمنية “سبأ” في نسختها 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر عسكري مسؤول لم تسمه، نفيه 
استهداف قوات الرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح والحوثيين ألي بارجة 

قبالة السواحل اليمنية.
وفي المقابل وحين أعلنت قيــادة التحالف العربي في اليمن )1 أكتوبر 
2016( إنقــاذ مدنييــن إثر اســتهداف الميليشــيات االنقالبية ســفينة 
إماراتيــة في باب المندب خالل إحدى رحالتهــا المعتادة إلى عدن.. ورغم 
ان السفينة هي سفينة اغاثة كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية وإخالء 
جرحى الســتكمال عالجهم خارج اليمن لم يسارع الحوثيين الى النفي بل 
سارعوا للترويج لنصر وهمي، بهدف رفع معنويات عناصرهم المنهارة، إذ 
ادعــوا أنهم دمروا البارجة بالكامل، في الوقت الذي أكد الجيش اإلماراتي 
أن الســفينة اإلغاثيــة تعرضت لحادث في مضيق باب المندب لم يســفر 

عن أي إصابات.
وما بين نفي المليشيات الحوثي الستهداف سفينة حربية امريكية)وهذه 
الدولة يرفع الحوثيين شــعار المــوت لها ويصفوها بالشــيطان االكبر( 
والتاكيد على انهم اســتهدفوا ســفينة االغاثة االماراتية)التي هي دولة 
عربيــة  يدعي الحوثيين انهم ســيتنصرون لها ولكل الدول المســلمة( 
يتجلى زيف شــعار الحوثيين في نصرت االســالم وانهم استخدموا شعار 

الموت المريكا زيفا للعبور الى احضان امريكا.

تعاطــي مليشــيات احلوثي مــع مبادرة وزيــر خارجية 
أمريكا دون غريها

على الرغم من اعالن مليشــيات الحوثي والمخلوع صالح غداة الكشــف 
عــن مبادرة كيري، رفضهم تســليم الصواريخ الباليســتية، التي اعتبرها 
وزيــر الخارجية األمريكي، تهدد “الســعودية والمنطقــة وأيضًا الواليات 

المتحدة”، في رفض ضمني من قبلهم للمبادرة.

اال انهــم ما لبثوا ان عادوا وفي مؤشــر يؤكد على التراجع عن موقفهم 
الرافض ســيما وهذه المبادرة اتت من الطرف االمريكي حيث اعلن أعلن 
ما يســمى “المجلس السياســي“، المشــّكل بالمناصفة بين مليشــيات 
الحوثي والمخلوع صالح، رســميًا، استعداده لمناقشة خطة وزير الخارجية 

األمريكي، جون كيري، لحل النزاع في اليمن
وقــال المجلــس حينها، إنه على اســتعداد لمناقشــة تفاصيل “مبادرة 
كيــري”، في الزمــان والمكان الذين يتــم االتفاق عليهما، لكنه اشــترط 
أن يكــون ذلك بعد وقف إطالق النار الشــامل والدائــم والكامل بما في 
ذلــك وقف الطلعات الجوية، ورفع الحصــار الجوي والبحري المفروض من 
التحالف العربي, ولعل ترحيب المليشــيات بالمبادرة التي اتت من امريكا 
دون غيرهــا من المبادرات يؤكد على ان الحوثيين قد اضحوا في أحضان 

أمريكا وتحولة صرختهم من "الموت ألمريكا" إلى "الموت في أمريكا".

قيــادي إصالحي:نشــأة احلوثيــني  كانــت مبباركة 
امريكية

وبعد إبراز الشواهد أعاله يجدر بنا اإلشارة إلى شهادة شاهد من أهلها 
وهــو القيادي اإلصالحي محمد الحزمي حول نشــأة جماعة الحوثي والتي 

قال انها اتت بمباركة امريكية.
حيث قال الحزمي في منشــور لــه تحت عنوان لمــاذا امريكا تدافع عن 
الحوثة؟  انه وفي عام 1982 زار الضابط اليمني شــايف شــرف ســالم)ما 
زال على قيد الحياة(الوالية المتحدة األمريكية في دورة عســكرية وهناك 
التقــى بقريب له هاجر منذ فتره بعيده)جــده(وكان يعمل في البنتاجون 
قسم الشــؤون العربية أعطاه معلومات عن مخطط أمريكي إلنشاء مركز 
تشــييع في اليمن ومــازال األمر فيه خالف ،هل يكــون في صنعاء ام في 

صعدة.
وأضــاف الحزمي: عــاد الضابط المذكــور ورفع تقريرا وســلمه لرئيس 
األمن السياســي )ما يزال حيا( والذي بدوره اطلــع المخلوع" صالح" حين 
ذاك عليــه ،وفي عام 84 صدرت فتوى بعض مراجع التشــييع أن صالح ال 
يوجــد له من شــروط الوالية إال أنــه "ذكر" حينها قــام مدير أمن صعده 
محمــد البروي بإيقاف كل من -مجد الديــن المؤيدي،-صالح فليته،-بدر 
الديــن الحوثي،لكن مجــد الدين المؤيدي لم يكن معهم ألنه ســبق أن 
زار "ايران" وعرف أن التشــيع الذي سينشــأ ليس تشــيعا زيديا بل "إثنى 
عشري" ففارقهم وفي ذلك التاريخ تدخل يحي المتوكل واوحى إلى" صالح 
" أن هؤالء هم من ســيقف في وجه السلفيين واقنعه بدعمهم وبمباركة 
امريكية، ولهذا ال تستغربوا لماذا امريكا تدافع عنهم الحوثيين فالقصة 

أبطالها على قيد الحياة.
وفي الوقت الذي ال نؤكد أو نجزم بصحة ما كتبه الحزمي فإننا نورد هذا 
التوضيح باعتباره صادرا عن أحد مشائخ الشمال سبق وأن كان عضوا في 
مؤتمر الحوار الوطني، وقبل ذلك فهذه المعلومات هي شهادة شاهد من 
عضو بارز في إخوان اليمن الذين كانوا شركاء للحوثيين والمخلوع وربما 

ال يزال البعض منهم شريكا متستر بالشرعية.

ختاما
 يذهب بنا المقام لنستخلص مما سبق أن مليشيات الحوثي قد اتخذوا 
مــن البيت االبيــض قبلتا بعد ان اســتهدفوا قبلة المســلمين بصاروخ 
بالســتي في ســابقة نكراء تعيد الى االذهان ما أقدم عليه ابرهة االشرم 

الذي انطلق هو اآلخر من صنعاء للتعدي على قبلة المسلمين.

�صفقات م�صبوهة وتفاهمات �صيا�صية �صكلت ج�صر عبور للحوثيني اإىل البيت الأبي�ش
طريق احلوثيني..من املوت الأمريكا اإىل )املوت يف اأمريكا(
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والتقــت عــدن تايــم خــالل زيارتها 
للجبهــة، بالقيــادي الميدانــي حبيــب 
ســالم الصبيحــي وتحدث القيــادي  انه 
طيلة األشــهر الماضية وأفراد المقاومة 
الشــعبية فــي كــرش مرابطــون دون 

حصولهم على  أي مرتبات تذكر . 

37 شهيدًا و200 جريح

وقــال القيادي الميداني حبيب ســالم 
ان قيادة محــور العند رفضت ضم أفراد 
المقاومة من العســكريين القدامى في 
قوام الويتها ولــم تمنحهم أي مرتبات 
بــل وأحرمــت األفــراد المدنييــن من 
الترقيــم عدا قلة من األفــراد وبطريقه 

سريه.
كمــا أضــاف القيــادي ان حصة كرش 
مــن التجنيــد تــم التالعــب بهــا من 
قيادة المنطقــة والمحافظة ولم تُمنح 
المقاومــة منها ســوى 60 فــردًا فقط، 
بينمــا تعلــل ذلــك أنها صرفــت لقادة 
عســكريين مــن خــارج كــرش البعض 
منهم شــارك في جبهة كرش والبعض 
اآلخر لم يشارك البته وكل األفراد الذين 
تم تســجيلهم باســم كرش ومقاوميها 
هم من خارج مقاومه كرش المســتحقة 

لتلك الحصه من التجنيد.
واســتطرد: للعلم المقاومة في جبهة 
كــرش قدمت عــدد كبير من الشــهداء 
والجرحــى كان حصيلة تلــك التضحيات 

37 شهيدًا و200 جريح 10 منهم يتطلب 
تســفيرهم للخارج لتلقي العــالج  نظرًا 
لحالتهم الســيئة إثر تعرضهم إلصابات 
خطيــرة غير انــه لم يؤذن بتســفيرهم 
حتــى اللحظــة رغــم كل إلحاحنــا على 
القيــادات في المحور لتحمل مســؤولية 
ما يتعرض له الجرحى من إهمال ولدينا 

اإلثبات بذلك..

 مطالبات ولكن

وبحسب المقاتلون فان حملة إغاثية 
لدعــم جبهــات الصبيحــة لم تتســلم 
المقاومــة في كرش منها شــيء، وإنما 
سُلمت للجيش في كرش فقط، وأكدو: 
طالبنا بإغاثة ومســاعده ألسر مقاتلينا 
غيــر انه لم يتم اإلســتجابة لمطالباتنا 
تلــك، فنحــن بأمــس الحاجة لســيارة 
إســعاف من شأنها ان تنقذ روح مقاوم 

يسقط في أي موقع.
وناشــد أبنــاء عزلــة كرش المشــير 
عبدربه منصــور هــادي وبالتزامن مع 
تواجــده في عدن فأننا نناشــد فخامته 
وأفــراد  العســكريين  ضــم  بســرعة 
مقاومة كرش وحدات الجيش في الويه 
المنطقة الرابعة محور العند والتوجيه 
بصرف مرتباتهم كون عددهم محدود 
ليس إال، واســتكمال ترقيم المدنيين 
مــن أفــراد المقاومة فــي جبهة كرش 
لضرورة احتياجهم في الجبهة بداًل  من 
تجاهلهــم ليذهبوا إلــى جبهات أخرى 

كالبقع ومأرب.

غياب الدعم واالسناد
والتقت عدن تايم بســلطان عبدالرب 
احد أفــراد المقاومة يقول ســلطان في 
مطلع حديثــه لو تم دعــم جبهة كرش 
%10 من الدعم المقــدم لجبهات مأرب 
والجوف كنّ قد وصلنــا مفرق الحوبان 
لكن لألســف تتزايــد معاناتنا في جبهة 
كرش يوميًا  وال نكد نرى من يستوعب 
ما نحتاجه من إســناد ودعم كي نحقق 
االنتصار وتأمين كرش والتوجه إلسناد 
إخواننــا في تعــز لكن أهمــال الجهات 
المختصــة ألفرادنــا فــي جبهــة كرش 
يضاعــف مــن معاناتنــا باإلضافة إلى 
معاناة إخوتنا في محافظة تعز بســبب 
إطالة زمن الحرب وعدم حسم المعركة.

الدعم واإلســناد  واضــاف: ال يتوفــر 
الكافييــن لضمــان نجــاح معركتنا مع 
المليشيا والتقدم على األرض، إلى اآلن 

لم نحصل على مرتب لشهر واحد، 
رغم انه تم ترقيمنا قبل 5 أشــهر 
لكننا لم نجد أي راتب قبل الترقيم 
أو بعده، مصيرنــا ال يزال مجهول 
ومــع هــذا كلــه يظــل صمودنــا 
لهذه األرض ثابتــًا كحبنا لها كما 
ولدنا فيهــا رغــم كل التهديدات 
والصعوبــات التــي نواجههــا في 

جبهتنا..

جرحى دون عالج
بعيدًا من حبيب وسلطان التقت 
عــدن تايــم بالقيــادي الميداني 
ســمير الفقيه بدأ الفيــه حديثه 

مخاطبًا الشــرعية بقوله إن الشــرعية 
إذا لــم تراعي عامل الوقــت في إيجاد 
أي انتصارات على األرض لردع غطرسة 
المليشيا وكبح جماح شيطنتها سيأتي 
اليوم الــذي تــؤكل كمــا أؤكل الثور 

األبيض.
وأردف الفقيــه قائــاًل إن كل ليلــة 
تمر على أفــراد المقاومة والجيش في 
الجبهــات وهم يعانون مــرارة الرباط 
والصمــود دون أي إلتفاتــة مــن قبل 
الشــرعية هو بمثابة غرس مسمار في 

جسدها، ومع كل عثرة وتضحية.
ويطالــب افــراد المقاومــة بتســفير 
جرحي المقاومة في كرش لتلقي العالج 
في الخارج وعلى رأســهم الجرحى ذوي 
اإلعاقات والعاهــات المرضية كالجريح 
عبده ردمان علي المشلول عن الحركة، 
واســتكمال تحرير كرش وتأمينها كي 
يعــود النازحين إلى قراهــم ومنازلهم 

فمعانــاة النازحيــن تتوســع كل يوم 
بســبب النزوح ورزوحهم تحت أســقف 
مهتــرءة ومخيمات ال تكــد تقيهم من 
برد الليل أو شــمس النهــار باإلضافة 
إلى الحــاالت المرضية التي يقاســيها 
النازحــون جــراء النقــص الحــاد فــي 
وانتشــار  األســر  واكتظــاظ  التغذيــة 

األوبئه.

 جبهة منسية
كرش..

تعاين جبهة كر�ش �سمال حمافظة حلج، اأو�ساعا �سعبة، وي�سكوا 
اأفراد املقاومة ال�ســعبية يف كر�ش من االإهمال والت�سيب خ�سو�سًا 
مــن قبل القيــادات العك�ســرية للمنطقة الرابعــة والقيــادات العلياء يف 
املقاومــة جراء ما يقا�ســيه اأفراد املقاومة ال�ســعبية باجلبهة من حرمان 
و�سيــاع حل�ستهــم من االإمــداد والتموين والذخرية التــي مل ي�سل الأفراد 
املقاومــة منهــا اإال ال�ســيء الي�ســري حــد قــول اأفــراد املقاومــة ال�ســعبية 
باجلبهــة.. عدن تامي زارت اجلبهة والتقت بالعديد من االأفراد والقادة 
امليدانيني للمقاومة ال�ســعبية يف كر�ــش ونقلت اأو�ســاع ومعانات بع�ش من 

اأفراد املقاومة وما متر به اجلبهة.
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بالرغــم مــن كونها ) محافظــة أبين( 
من المحافظات الرئيســية والكبيرة في 
المســاحة والكثيرة في العــدد, إال أنها 
تظل في مؤخرة المحافظات المستفيدة 
مــن الخدمــات االساســية التــي تأتــي 
الصحة فــي مقدمتها.. فأبين تعتبر من 
المحافظات التي تتمتع بكثافة ســكانية 
كبيرة, كما أنها تستقبل الكثير من أبناء 
المحافظات المجاورة  ومع ذلك فال يوجد 
في مدينة أبين عاصمة المحافظة سوى 
مستشفى واحد )هيئة مستشفى الرازي( 
فقــد بنته الكويت فــي الثمانينات األمر 

الذي يشكل ازدحامًا كبيرًا عليه .

تزايد املر�ضى
الزائــر لمعظــم مديريــات المحافظة 
يرى بعينــه تدهــور هــذه الخدمة, بل 
وانعدامهــا فــي كثير مــن األحيان في 
العديد مــن المديريات وهــو ما يجعل 
لتدهور  عرضــة  المرضــى  المواطنيــن 
حالتهــم المريضــة وربما تحصــل آثارًا 

سلبية غير محمودة.
وبســبب الكثافة الســكانية لمحافظة 
أبين ال تستطيع المرافق الطبية الريفية 
بأبين القيام بواجبها, ناهيك عن األعداد 
الكبيرة القادمة مــن بعض المحافظات 
المجاورة وهو ما يثقل كاهل األطباء في 
مستشفى الرازي ويجعل المرضى عرضة 
للتأخير واالزدحــام وهو ما قد يؤثر على 

صحتهم ..

عشــرات المواطنين في الطوابير أمام 
كل عيادة ال يوجد بداخلها ســوى طبيب 
واحد بالكاد يستطيع القيام بعمله حيال 
تلك األعــداد الكبيرة, األمــر الذي يحتم 
علــى الدولة ضــرورة فتح مستشــفيات 
جديدة فــي محافظة مكتظة بالســكان 

مثل أبين .

م�ضاريع طبية متعرثة
لفتــح  الملــح  االحتيــاج  خضــم  فــي 
فــي  صحيــة  ومراكــز  مستشــفيات 
المحافظة تقوم بتوفير الخدمة الصحية 
لمواطنيــن ال يمتلكون كلفة العالج في 
المستشــفيات الخاصة, ما تزال العديد 
من المشــاريع الطبية المتعثرة أو ما تم 
إماتتها في بدايــة العمل كما هو الحال 
مع مستشــفى محنف بلــودر الذي اصدر 
وزير الصحة  قبل حرب مليشيات الحوثي 
بترفيعه من مستشــفى ريفــي إلى عام 
وساهم في تخفيف معاناة المواطنين.. 
إال أن ذلــك المستشــفى متوقــف عــن 
الترفيــع وال أحــد يعرف ما ســبب عدم 

استكمال ترفيع مستشفى لودر..
يقــول أحد األطبار  فــي محافظة أبين 
اعتذر عــن ذكر اســمه: )الوضع الصحي 
متعثــر منــذ فتــرة طويلــة واألصل أن 
تتابع من قبــل مكتب الصحة والمجلس 
المحلــي, الن الميزانية  ضعيفة والتفي  
بالقرض وتحتــاج للمتابعــة الجادة في 
التي  الوافية  الميزانيــة  الحصول علــى 

يســتفيد من خاللها اغلب المشافي في 
أبين من جهة االختصاص.

الرازي دون ترميم
وفي المقابل ال يزال مستشفى الرازي) 
أقــدم المستشــفيات( يعانــي من عدم 
قيام الدولة ممثلة في ) الوزارة والسلطة 
المحليــة ( بإعادة ترميمه وإصالح ما جار 
عليــه الزمان وإعادة تأهيــل أجزاء منه.. 
وبالرغــم من الجهــود التي تقــوم بها 
إدارة المستشفى في إعادة ترميم بعض 
األقســام وفتح بعــض غــرف العمليات 
المســئولية  أن  إال  تجهيزهــا,  وإعــادة 
تقــع على الدولــة خاصــة وأن أجزاء من 
المستشــفى تحتاج الى إعادة هدم وبناء 

جديدة, كونها تعدت الفترة الزمنية .
فهناك العديد من مشاريع الصحة في 
المديريات مــا تزال متعثــرة أو لم يتم 
انجازها والبعض منهــا ما يزال ينقصه 
التجهيزات الطبية وتوفير الكادر الطبي 

المتخصص والمتمكن ..

مباين فقط
والتقينا باألستاذ/  صالح محمد ـ وقال: 
نشــكر الصحيفة علــى تناولهــا هموم 
ومعاناة المواطنين في شــتى المجاالت، 
ومنها مجال الصحة في بالمحافظة  حيث 
ال يختلــف اثنان حول تردي هذه األوضاع 
وكأن المواطــن يعيــش فــي القــرون 

الوســطى، نظرًا لعدم وجود العناية في 
هــذا المجال من قبــل مكتب الصحة في 
المحافظــة وبــدون وجــود المراقبة من 

قبل السلطة المحلية والتنفيذية. 
الدولة تنفــق ماليين  واضــاف: نجــد 
المستشــفيات  بنــاء  فــي  الريــاالت 
والمستوصفات والعيادات ولكنها خالية 
على عروشها ، حيث تفتقر هذه المنشآت 
إلى كثيــر من االمتيــازات مثل "الطبيب 
المختــص والــكادر الصحــي المؤهــل ، 
االدوية، إضافة إلــى ذلك بعض األجهزة 
الطبية مثل األشعة وأجهزة المختبرات"، 
لهــذا يضطــر المواطن المســكين إلى 
اللجــوء إلــى المحافظات األخــرى لتلقي 
العــالج نظــرًا النعــدام ثقتــه في صحة 

المديرية.
وأسترســل قائــاًل: أيضًا لعــدم وجود 
والصيدليات  العيــادات  تواجدت  الرقابة 
الغير مرخصة وغير مكيفة وكأنها بقاالت 
مواد غذائية ممــا يؤدي إلى تلف األدوية 
وضعف فعاليتها، أن لم تؤثر ســلبًا على 
حياة المواطنين .. ولهذا نناشد الجهات 
المختصة بوضع الحلول الســريعة ورفع 
المعاناة عن أبناء هذه المديرية الباسلة.

و�ضع ال ي�رس
المواطن/  يسلم الجعدني قال: الوضع 
الصحــي بالمحافظــة بشــكل عــام يمر 
بمرحلــة ســيئة ، ونحن نعانــي انعدام 
الخدمــات الطبية في منطقــة "مودية" 
وعدم توفر وحــدة صحية رغــم الكثافة 
األهالــي  الكبيرة..وتكبــد  الســكانية 
مشقة المواصالت إلى عاصمة المديرية 
والحصــول علــى الخدمــات الطبية التي 
أيضــًا ال نجدهــا ســوى فــي العيــادات 
والصيدليات الخاصة وتكلف مبالغ كبيرة 
ال يطيقهــا المواطــن.. ونطالــب جهات 
االختصــاص بإصــالح الوضــع الصحــي 

بالمديرية.

نق�ص حاد يف اخلدمات
وأما بالنسبة ألوجه الخلل والنقص في 
المرافق الخدمية في أبين .. تحدث إلينا 
/  حســان مقبل  ممرض مــن ابناء جعار 

، وقــال: مهمــا تحدثنا عن أوجــه الخلل 
في المرافــق الخدمية في المحافظة  لن 
نفي لما يعانيه المواطن من نقص حاد 
في أبســط الخدمــات الضروريــة ومنها 
الخدمــات الصحيــة والتــي فقــد منها 
التنسيق المبرمج مع كثير من القطاعات 
االجتماعيــة، مما ســبب نقــص في تلك 
الخدمــات الصحية.. فمثــاًل كانت هناك 
حاالت توعية تجري فــي المدارس لكثير 
من األمراض تتمثل في الصحة المدرسية 
والتي أعتبرها أســاس سليم لبناء قاعدة 
صحية تقوم على بيانات صحيحة كبقية 
العالم وال تكلف الدولة كثيرًا من األموال 
عوضــًا عن فوائدها المســتقبلية لصحة 
الفــرد ونعــرف أن هناك ترابــط وثيق 
بين المدرســة والصحة واألســرة.. فهل 
أصبحنــا نســير عكس التيار فــال أرى أي 
تطــور خدماتــي صحــي فــي المحافظة 
سوى أن الناس أصبحت ال تثق بالمرافق 
الحكومية الصحيــة ولجأت إلى العيادات 
الخاصة رغم تدني مستواها الطبي وهذا 
أن دل على شي فهو اإلحباط واليأس في 

مدى تدهور الخدمات الصحية .
ويضيــف: أن هناك أســباب حقوقية أو 
إخالل إداري تعاني منه الخدمات الصحية 
فنشــد على أيدي قيادات العمل الصحي 
أن يقومــوا بعملهــم وأن تــزول حالــة 
الركود الســلبي في عمــل المرافق، كما 
نتمنــى أن نرى كوادرنــا الطبية متميزة 
وحاضرة لخدمة أبناء هذه المحافظة التي 
تعرضت على اشــنع الحروب مع القاعدة 
بالمحافظة  المحليــة  الســلطة  ونطالب 
توفيــر أكبر قدر مــن الرعايــة للمرافق 
المباشر  واإلشــراف  بالمحافظة  الصحية 
لعملهــا وأن تجــزي المثابــر وتعاقــب 
المتخاذل لتســتمر الخدمات الصحية إلى 

األفضل.
ختامـَا.. الوضع الصحي بمحافظة أبين 
ومديرياتها تزايدت فيــه المعاناة وبات 
المواطنــون يصرخون من تردي أوضاعه 
المأســاوية.. وهــذا التقريــر غيض من 
فيض بتنــاول أهم القضايا والمشــاكل 
التي يعانــي منها المواطن في محافظة 

أبين.

اأبني.. املرافق ال�صحية يف حالة موت �صريري
تزايــدت يف االآونــة االأخــرية ب�ســكل ملحــوظ �ســكاوي مواطنــي 
مديريــات اأبني حمافظــة اأبني حول تردي الو�ســع ال�سحي و�سعف 
ورداءة اخلدمــات الطبيــة املقدمــة ملواطنني، حيــث فقد املواطنــني الثقة 
باملرافقــة ال�سحيــة من م�ست�ســفيات ومراكز �سحية  موزعــة على عدد من 
مدن قــرى ومناطق املحافظة، نتيجة عجزها عن تقدمي اأب�ســط اخلدمات 
ال�سرورية،  مما اأ�سطر املواطن اللجوء اإىل العيادات وال�سيدليات اخلا�سة 
رغمــًا عنــه وحتمل تكاليف العالجــات الباه�سة الثمن، رغــم الفقر املدقع 
الذي يعانيه اأغلب مواطني املحافظة  ونكبة احلرب التي تدمرت كل غايل 

ونفي�ش لديهم .
وملعرفــة واقــع حــال الو�سع ال�سحــي مبديريات اأبــني.. قمنا با�ســتطالع 
ركزنــا فيــه علــى اجلانــب ال�سحــي والعالجــي والتقينــا بعــدد م املواطنني 
والكــوادر الطبيــة والتمري�سية والفنية يف عدد مــن الوحدات ال�سحية.. 

فاإىل احل�سيلة:
استطالع /  الخضر عبداهلل

املواطن بني �سندان تردي املرافق احلكومية ومطرقة اخلا�سة
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ر�صد

عدن تايم / تقرير خاص

 
الهجوم االنتحاري أمام بوابة معسكر 
بالعريش مدينة خورمكسر  الصولبان 
شــرقي عدن، لم يكن األول من نوعه، 
انتحاريــان  هجومــان  ســبقه  حيــث 
الحالــي  العــام  ليســجل  مماثــالن، 
2016م، ثالثة هجمات انتحارية حملت 
سيناريو موحّدًا من خالل تجمع طالبي 
المســتجدين  والمجنديــن  التجنيــد 
مــن أجــل ترقيمهــم، نفذهــا ثالثة 
انتحاريــون يرتــدون أحزمــة ناســفة 
وأســفرت في مجملها عن سقوط أكثر 
مــن 290 جنديًا قتيــاًل وجريحًا منهم 
نحو 105 قتلــى وأكثر من 185 جرحى 
بعضهم توفوا نتيجة خطورة حاالتهم 

الصحية آنذاك.
 

�سيناريو مكرر
وكانت الجريمة األولى بمعسكر رأس 
عباس في مديريــة البريقة في الـ 17 
مــن شــهر فبرايــر 2016م وأدت إلى 
مقتل 14 جنديــًا وإصابــة حوالي 50 
آخريــن، والثانية ُقرب منــزل العميد 
عبداهلل الصبيحي قائد اللواء 39 ميكا  
بحي اإلنشاءات بمديرية خورمكسر في 
الـ 23 من شهر مايو 2016م وأسفرت 
عن مقتل قرابــة 41 جنديًا وجرح ما ال 
يقل عن 70 آخرين، فيما حدثت الثالثة 
أمــام بوابة معســكر الصولبــان في 
منطقة العريش بمديرية خورمكســر 
في الـ 10 من شــهر ديســمبر الجاري 
وضحيتها 50 جنديــًا قتياًل وأكثر من 
65 جنديــًا جريحــًا، فضاًل عــن غيرها 
مــن العمليــات اإلرهابيــة المنفــذة 
بالســيارات المفخخة أو زراعة العبوات 

الناســفة، نتيجــة عــدم أخــذ الحيطة 
المعنيــة، رغم  الجهــات  والحذر مــن 
نداءات وتحذيرات الكثيرين من تكرار 

نفس الجرائم اإلرهابية بحق الجنود.
 

الهجوم الدامي
وبالعودة إلى الهجوم االنتحاري أمام 
معســكر الصولبان، أفــادت تصريحات 
مصدر عســكري فــي قيــادة المنطقة 
خاص  بتصريــح  الرابعــة  العســكرية 
نفــذه  الهجــوم  أن  تايــم"،  لـ"عــدن 
انتحاري "داعشــي" يرتدي حزامًا ناسفًا 
مزودًا بمواد شــديدة االنفجار، وهو ما 
تسبب بســقوط ذلك العدد الكبير من 
الضحايــا الذين بلغ عددهــم نحو 50 
قتيــاًل وعشــرات المصابيــن، والذين 
كانــوا متواجدين أمام المعســكر منذ 
مســاء الجمعة وحتى عصر يوم السبت 
– وقــت تنفيــذ الهجــوم االنتحــاري 
– بانتظــار حضــور اللجنــة المكلفــة 
باستكمال إجراءاتهم ومن ثم منحهم 

مرتباتهم.
وتســلل االنتحــاري حتــى اقترب من 
تجمع الجنود التابعين للواء 111 مشاة 
الذين هم في حقيقة األمر يباشــرون 
مديريــة  فــي  العســكري  مهامهــم 
المحفد بمحافظة أبيــن، ودعاهم إلى 
االلتفــاف حوله إلبالغهــم بمعلومات 
مستجدة بشأن إتمام عملية ترقيمهم 
وصــرف مرتباتهــم، ليُســارع الجنود 
بالتوجه صوبه، ليفجر االنتحاري نفسه 
وسطهم، مخّلفًا ذلك العدد الكبير من 

الضحايا.
 

م�سدر ع�سكري يك�سف
وقال مصدر عســكري لـ"عدن تايم"، 
إن قبل عدة أيام من الهجوم االنتحاري 

تم متابعة أوضاع األفــراد من الجنود 
الضحايــا من حيــث ترقيمهم وصرف 
مرتباتهم، ألنه كان من ضمن شــروط 
لجنة صرف المرتبات للعســكريين أن 
األفــراد الغير مرقمين لن تصرف لهم 
مرتبــات، وتم االتفاق علــى أن يكون 
الحل في ضمهم إلى اللواء 111 مشاة.

وكشف إن الجنود الضحايا أمام بوابة 
معسكر الصولبان – تلك البوابة التي 
تعد مدخل لمواقع اللوائين هما اللواء 
األول حــزم )لــواء زايد( واللــواء 111 
مشاة –، سبق وأن قاموا حراسة بوابة 
المعســكر فــي صبيحة يــوم الهجوم 
وذلك قبل ساعات من حدوث الجريمة 
بتفريقهم وإبعادهم من أمام البوابة، 

وإبالغ جنود البوابة للجنود الضحايا 
بعــدم تجمعهــم أكثر من خمســة 
أفراد منهم في مكان واحد ولكنهم 
ظلــوا متجمعين بشــكل كامل على 
مقربة من بوابة معسكر الصولبان، 
العتقاد الجنود الضحايا أن القيادات 
العســكرية المختصــة بترقيمهــم 
اللــف  تحــاول  مرتباتهــم  وصــرف 
والدوران عليهــم، وظلوا متجمعين 
حتــى جــاء اإلرهابي ونفــذ الهجوم 

االنتحاري.
 

تنديد ومطالب
وعقــب الهجوم االنتحــاري، تعالت 

األصوات من مختلف الجهات الرسمية 
وفي المجتمع والمؤسسات والمنظمات 
العاملة فــي مجال المجتمــع المدني 
وحقوق اإلنسان وشــخصيات وهيئات 
سياسية وأكاديمية واجتماعية وقبلية، 
منددة ومســتنكرة بما حــدث للجنود 
مــن جريمة داميــة جــاءت تفاصيلها 
ســابقة  إرهابيــة  لجرائــم  مشــابهة 
ومكــررة بالســيناريو ذاته، ال ســيما 
وأنه ســبق وتم التحذير مــن تكرارها 

بحــق الجنود الذين يُفتــرض أن تتم 
أي عمليات إدارية باســتقبال ملفاتهم 
للتجنيد أو استكمال إجراءات ترقيمهم 
وصرف مرتباتهــم، أو القيام بعمليات 
تدريبهــم وتأهيلهــم عســكريًا فــي 
ظل ظــروف وإجراءات أمنيــة احترازية 

ومشددة.
المنــددة  األصــوات  وطالبــت 
الصولبــان،  لجريمــة  والمســتنكرة 
القيــادة السياســية ممثلــة برئيــس 
الجمهوريــة عبدربــه منصــور هادي، 
أحمــد  الدكتــور  الحكومــة  ورئيــس 
عبيــد بن دغر، بضرورة تشــكيل لجنة 
للتحقيــق فــي جريمــة الصولبان وما 

ســبقها مــن جرائــم إرهابيــة طالت 
الجنــود، وعــرض نتائــج التحقيقــات 

بالجرائم اإلرهابية على الرأي العام.
الرئاسة والحكومة  وشكلت مؤسستا 
لجنــة تحقيق فــي جريمــة الصولبان 
ضمــت عــددًا مــن األعضــاء يمثلون 
وزارتــي الداخليــة والدفــاع ورئاســة 
هيئة األركان العامة، على أن يتم رفع 
نتائج التحقيق بشأن الجريمة في مدة 
أقصاها أســبوع واحد، ووجهتا بصرف 
مبلغ مليون ريال لكل أســرة من ذوي 
الجنود الضحايــا و 500 ألف ريال لكل 
جريــح واالهتمام بعالجهم وترقيمهم 

ومنحهم مرتبات شهرية.

 تفجريات ال�ضولبان وبدر وراأ�س عبا�س االرهابية.. �ضيناريو واحد و 290 �ضحية

تــوايل اجلرائــم االإرهابيــة واالنتحاريــة الداميــة ذات ال�ســيناريوهات املت�ســابهة والتــي تقــف ورائها 
اجلماعات والتنظيمات االإرهابية املت�ســددة املعروفة با�ســم "داع�ش"و"القاعدة"، بحق اجلنود امل�ستجدين 
يف قــوات اجلي�ــش املوايل لل�ســرعية يف العا�سمة املوؤقتــة للبالد عدن، اأمــرًا يحمل حزمة من عالمات اال�ســتفهام 
على دور واأداء االأجهزة االأمنية والع�ســكرية ومنت�ســبيها من �سباط وجنود، ودالالت ُت�ســري بتحملها جزًء كبريًا 
مــن امل�ســوؤولية لعدة اأ�ســباب لعــل من اأبرزها غياب احل�ــش والتاأهيــل االأمني الــكايف لتفادي ا�ســتهداف املرتب�سني 

باملوؤ�س�ستني االأمنية والع�سكرية.

�صولبان عدن..
 غياب احل�ش الأمني 

يكرر املاأ�صاة



PB
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ذ�كرة

كتب : بالل غالم حسين

اأهم وثيقة
مــرت علينا فــي أغســطس الماضي 
الذكرى الخمســين إلغالق الحدود بين 
إتحاد الجنــوب العربــي واليمن, هذه 
الذكرى ال يعــرف تفاصيلها الكثيرين 
حتــى السياســيين الجنوبييــن لكون 
األحداث تمر مــن أمامهم مرور الكرام 
غير مباهين بأن التاريخ يعيد نفســه 
وأن علينا االتعــاظ منه واألخذ بالعبر.  
وها أنا ذا أضع بين أيديكم أهم وثيقة 
ســطرها تاريخ الجنــوب العربي الذي 
تمر عليه نفس األحداث التي بســببها 
اتخذت الحكومة االتحادية ســابقًا قرار 
إغالق الحــدود ولندخل فــي تفاصيل 

ذلك الحدث الهام.

اأجراءات ا�ستثنائية
على الرغم مــن التوقيع على العديد 
لترســيم  والمعاهدات  االتفاقيات  من 
الحدود بين عدن ومحمياتها من جهة 
واليمن من جهة أخــرى إال أن التبادل 
التجاري وتنقل المواطنين ظل مستمرًا 
بقوانين خاصة سطرتها تلك القوانين 
وتوقيعــات  بأختــام  مُهــرت  التــي 
الطرفيــن اللجنــة األنجلــو تركية بدًأ 
مــن 1901 مرورًا بمعاهــدات 1906م 
وآخرهــا  1914م  اتفاقيــة  وبعدهــا 
1934م, إال أن اإلجراءات االســتثنائية 
التي ســمحت من خاللها حكومة عدن 
بإستقبال جموع أبناء اليمن في كنفها 
والسماح لهم بالعمل والتجارة وإعطاء 
اللجوء السياســي واإلنساني للهاربين 
من بطش اإلمام وممارسة كل أشكال 
الحرية اإلنسانية التي تكفلها قوانين 
عدن ســبب لها الكثير من المشــاكل 
والمتاعــب من قبل حــكام اليمن من 
النواحــي األمنية والتدخل في شــؤون 
عــدن ومحمياتها الداخلية والتحريض 

علــى أعمــال اإلرهــاب باإلضافــة إلى 
التحريــض اإلعالمي من قبــل إذاعتي 
صنعــاء وتعــز ضــد الجنــوب العربي 

وأبناؤه.

اإرهاب ميني يقلق حكومة عدن
وقد دأبــت حكومــة إتحــاد الجنوب 
العربي باســتنكار األعمــال اإلجرامية 
والتحذير المســتمر مــن قبلها لليمن 
غير أن نداءاتها لم تســاعد على إيقاف 
أعمــال اإلرهاب واســتمرت اليمن في 
تدخلهــا الســافر  في  شــؤون اإلتحاد 
عامة ووالية عــدن خاصة, وقد تدارس 
المجلس االتحادي الوضع الخطير الذي 
وصلــت إليه األمــور في عــدن, ونظرًا 
لإلرهاب المســتمر وقتــل المواطنين 
األبريــاء والعــداء الواضــح مــن قبل 
الســلطات اليمنيــة, جعــل المجلس 
األعلــى االتحــادي ولمجابهــة هــذه 

األعمال العدائية بتقرير اآلتي: 
أنــه إعتبــارًا مــن منتصف   •
ليل 22 / 23 أغســطس 1966م إغالق 
الحــدود بيــن إتحاد الجنــوب العربي 

واليمن. 
لمواطنــي  الســماح  عــدم   •
اليمــن بالدخول إلــى أراضــي إتحاد 

الجنوب العربي عبر حدودها البرية. 
األعمــال  كافــة  إيقــاف   •
التجاريــة والتبــادل التجــاري ودخول 
البضائــع بين إتحاد الجنــوب العربي 

واليمن عبر البر والبحر. 
وفي بيانها السياســي الصادر رقم: 
إتحــاد  حكومــة  ذكــرت   )1492/66(

الجنــوب العربي قائلــة: " أن بقيامها 
بهذا العمل قد اتخذت الخطوة األولى 
لتؤكد للســلطات في اليمــن أنها لن 
تســمح بقتــل أبنــاء الجنــوب العربي 
دون فرض أي عقــاب وأن حكومة هذا 
البلــد مصممــة علــى المحافظة على 
األمــن والنظــام."  وأفــادت حكومــة 
اإلتحــاد أنها تؤكد بــأن اتخاذها هذه 
الخطوة أمر مؤســف له نظــرًا للروابط 
التقليديــة والتاريخيــة التــي تربــط 
بين شــعب الجنوب العربي والشــعب 
اليمني, ولقد كان أمل حكومة اإلتحاد 
أن تعيش بسالم مع أخوتها العرب في 
اليمن, إيمانًا منها بأن السالح العربي 
من رصاص وقنابل لن يســتخدم ضد 
أخوتهم العرب في بالد عربية في ظل 

حكومة عربية غير أن تشــجيع استمرار 
أعمــال اإلرهاب وتخويــف المواطنين 
من قبــل أعــداء الجنــوب العربي في 
اليمــن جعل الحكومــة االتحادية أكثر 
تصميمــًا علــى ضمــان اتخــاذ أقوى 
الخطوات لحماية أرواح المواطنين في 
الجنوب العربــي.  والحكومة االتحادية 
تنذر مــرة أخرى الســلطات في اليمن 
أنه إذا ما أســتمر اإلرهاب فأن خطوات 
أشد سوف تتخذ.  ولقد اتخذت الخطوة 
األولــى وســتليها خطــوات أخــرى إذا 
ما أعيــق تقدم وطننــا الحبيب نتيجة 
النتهاج سياسة العنف الخرقاء من قبل 

أعدائنا عبر الحدود." 
وأضاف البيــان: "أن المجلس األعلى 
االتحــادي قد درس هذا الوضع الخطير 
ويــدرك تمــام اإلدراك أن اليمــن مع 
مزيــد األســف كانت والتــزال المصدر 
الوحيــد لجميــع األعمــال اإلرهابيــة 
واالغتيــاالت اإلجراميــة ولقــد جعلت 
حكومة اليمــن أراضيها قاعدة ينطلق 
منهــا اإلرهابيــون يحملــون أســلحة 
الدمــار الغــادرة للفتــك بالمواطنين 
المســالمين, ولم يقتصر دور حكومة 
اليمن على إيواء اإلرهابيين وتزويدهم 
بالسالح وتدريبهم على القيام بأعمال 
العربي,  الجنــوب  إتحاد  اإلرهاب ضــد 
ولم يكن لدى حكومة اإلتحاد إال سبيل 
واحــد وهو اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلة 
بأرواح مواطنيهــا وممتلكاتهم إيمانًا 
منها القيام بواجبهــا نحو مواطنيها, 
وأن حكومة اإلتحاد تــدرك إدراكًا تامًا 
ما ســوف ينجــم عنه هذا اإلجــراء غير 
أنه علينا حكومة وشــعبًا في مثل هذه 

الظــروف أن نتكاتف ونعمل يدًا واحدة 
لنقابل التحدي."   

اإجراءات حلماية حدود االحتاد
وبعد إغالق الحدود البرية بين إتحاد 
الجنوب العربــي واليمن قررت حكومة 
اإلتحــاد باتخاذ المزيد مــن اإلجراءات 
لحمايــة حدودهــا وامــن مواطنيهــا 
1966م  أغســطس   24 فــي  فقامــت 
بأمــر رقــم: )س/2/49/19 ( صادر من 
الســلطان صالح بن حســين العوذلي 
وزيــر األمــن الداخلي بإغــالق الحدود 
الجوية والبحريــة بين الجنوب العربي 
واليمــن وأمــر مراقب الهجــرة لعدن 
بمنع اليمنيين من الدخول إلى أراضي 
اإلتحاد بحســب أنظمة قوانين الهجرة 

في عدن لعام 1963م.   
ونتيجــة لهــذه اإلجــراءات حصلــت 
انتكاســة فــي الحركــة التجارية بين 
حكومــة  خســرت  حيــث  البلديــن, 
اإلتحاد ضرائــب كانت تحصــل عليها 
من بعض الــواردات مــن اليمن مثل 
القــات والخضروات التــي كانت تدخل 
مــن اليمــن, وبالمقابل فقــد حُرمت 
يومــي  دخــل  مــن  اليمــن  حكومــة 
مســتمر من القات بقدر بعشــرة ألف 
جنيهًا إســترلينيًا.  وقد دعت الحكومة 
االتحادية مواطنيها بأن يقدموا بعض 
التضحيات التي يتحتم الواجب الوطني 
عليها, والتخلي عــن بعض الكماليات 
القادمــة من اليمن األمر الذي ســوف 
والبنــاء  التطويــر  علــى  يســاعدهم 

االقتصادي مستقباًل.     

اجلنوب العربي مينح االمان للتجار  وحق اللجوء السياسي لليمنيني يف عدن
بيان " احتادي" : حنذر حكومة اليمن من إيواء اإلرهابيني وتدريبهم وتزويدهم بالسالح

الت�أريخ يعيد نف�سه ..

50 عاما على اإغالق احلدود بني اإحتاد اجلنوب العربي واليمن 
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الرئي�ش �صاملني اأخر م�صوؤول زار جزيرتي �صمحة وعبد الكوري

 تقرير مصور/ احمد جمعان

كانــت االنطالقــة مــن ميناء حــوالف فــي رحلة 
إنســانية اخوية اســتطالعية لوضع جزيرتي سمحة 
وعبد الكوري و ما وراء معاناة ابنائها لحظت وصول 
الوفد للجزيرتين ســمحة و عبــد الكوري التي تبعد 
عن ســقطرى 120 ميل بحري و  ويســكنهما حولي 
1500  نســمة  حيــت كان في اســتقبال المحافظ 
والوفــد االماراتــي وكيل المحافظة لشــئون الجزر 
رائــد الجريبــي و مدير عام مديرية قلنســية وعبد 
الكوري محمد سعد ومشــايخ وابناء الجزيرة بحفل 
كرنفالــي واهازيــج فرحة بقدومهــم لالطالع على 
وضعهــم والعمل علــى معالجته لألفضــل وتوجه 
المحافظ والوفد اإلماراتي بزيارة المرافق الخدمية 
في  الجزيرة اطلعوا  خاللها على  المعاناة الحقيقية 
التي واجهت ابناء الجزيرة وانعدام البنية و الخدمات 

األساسية.

دون عالج
غيــاب تام للخدمات الصحية فــي الجزيرتين رغم 
وجــود وحدة صحية ولكنها تفتقــر إلى الكادر الذي 
يعمل بهــا ويقــدم الخدمات الطبيــة للمواطنين 
بالجزيرتيــن و يعتمد ابنائها علــى العالج بجزيرة 
ســقطرى ويقطعون أكثر مــن 100 ميل للوصول 

اليها .
 واطلــع المحافظ والوفــد االماراتي المرافق على 
معاناة االهالي بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، 
مؤكديــن عــن حرصهم علــى حل معانــاة القطاع 
الصحي من خــالل صيانة الوحــدة الصحية وايجاد  
لهــا الكادر الصحي المؤهــل لقيادتها و توفير لها 
متطلباتها الطبية من االجهزة و االدوية المختلفة 

لتجاوز هذا المعاناة.

وضــع القطاع التعليمــي في الجزيرتيــن ال يقل 
معاناة حيث تفتقر مــدارس الجزيرتين للمعلمين 
المؤهليــن الذيــن، يعملــون على تنميــة القطاع 
التعليمــي فــي الجزيرتيــن باإلضافة الــى صيانة 
المدارس و إنقاذها من  االنهيار الوشيك  ألقدميتها 

و كذا للرطوبة الزائدة في الجزيرتين.

 حمطات حتلية املياه

انشــاء  االماراتــي  الوفــد  و  المحافــظ  وأعتمــد 
محطتين لتحلية المياه في الجزيرتين بأسرع وقت 
ممكن إلنقاذ ابنائها من شــرب مياه الغير صالحة 
و حمايتهم من االمــراض المختلفة التي يأتي من 
شرب المياه الغير نقية، وتخفيف معاناة الجزيرتين 
بسبب شحة المياه واالعتماد على مياه التحلية التي 
تنتجه مكينة الكنداســة التي يتكرر عطلها النتهاء 

عمرها االفتراضي.
و في الزيــارة الحــظ المحافظ وقيادة الســلطة 
المحليــة و الوفــد اإلماراتي الحاجــة الكبير لوجود 
شــبكة اتصاالت بالجزيرة لتسهيل عملية التواصل 
ألبناء الجزيرتين مع الفضاء الخارجي و اخراجها من 
العزلة التي عانت منها لفترة طويلة من الزمن وأكد 
المحافظ اللواء سالم الســقطري انه يبدل الجهود 
الالزمة لسرعة اعادة شبكة االتصاالت للجزيرة التي 

تحطمت مؤخرًا من االعاصير التي ضربا األرخبيل.

مدرج طريان ولسان حبري

ويعتبــر القطاع الســمكي من القطاعــات االكثر 
تأثرا من االعاصير التي ضربت األرخبيل حيت تضرر 
كل الصياديــن من خالل تدمر قواربهم و المعدات 
االصطياديــة مــن االعاصير، مما تســبب في زيادة 

معاناة أبناء الجزيرتين بشكل كبير .
و تعهد المحافظ والوفد االماراتي بسرعة تعويض 

الصيادين، بالقوارب والمحركات البحرية والمعدات 
الالزمة  إلعادتهم الى اعمالهم ومهنتهم االساسية 
.. وكذا العمل على انشــاء لسان بحري لخدمة ابناء 
الجزيرتيــن في الجانب التنمــوي وحماية قواربهم 
من اضطرابات البحر و الرياح الموسمية التي تهب 

على األرخبيل.
وتعــد صعوبة الوصــول الى الجزيرتين بســبب 
ارتفاع االمــواج واضطرابها بشــكل متواصل، ابرز 
المشــكالت فــي الجزيرتيــن، حيث أكــد المحافظ 
والوفــد االماراتي ضرورة إنشــاء مــدرج طيران في 
جزيــرة عبد الكــوري لتســهيل التنقل علــى ابناء 
الجزيرتين وكذا لســرعة إنقاذهم فــي حالة وقود 

ألقدر اهلل الكوارث الطبيعية.

كتيبة محاية العسكري

  تفقــد الوفد بقيــادة محافظ المحافظــة اللواء 
سالم الســقطري ومعه قائد اللواء أول مشاه بحري 
العميد ركن محمــد الصوفي الكتيبة العســكرية 
التابعة للواء اول مشــاه بحــري المرابطة بجزيرة 
عبد الكوري لالطالع على وضع  منتســبي الكتيبة 
واستعداداتهم لحماية الجزيرة و الدفاع عنها من 
مختلــف الخواطر وحث اللواء الســقطري والعميد 
ركــن الصوفي ابناء القوات المســلحة المرابطين 

بالجزيرة.
 ابنــاء الجزيرتيــن يشــكرون المحافظــة وابناء 
االمارات على تفقد وضعهم، وعبر مشــايخ واعيان  
ابنــاء الجزيرتين عن عظيم شــكرهم و تقديرهم 
للمحافظ اللواء سالم السقطري و الوفد االماراتي 
بقيــادة خلفــان المزروعــي على تفقــد وضعهم 
واالطالع علــى احتياجاتهــم و معاناتهم التي لم 

تلقى إي استجابة منذ فترة .

يتذكر �ســكان جزيريتي �سمحة وعبدالكوري 
م�ســئول وطــئ  اأخــر  كان  �ســاملني  الرئي�ــش  ان 
اجلزيرتــني مطلع ال�ســبعينات، قبــل ان ي�سلها موؤخرا 
وفــد اماراتــي، رفيــع امل�ســتوى بقيــادة ال�ســيد خلفــان 
املزروعي رئي�ــش الوفد االماراتي ل�سقطرى، وحمافظ 

املحافظة اللواء �سامل عبد اهلل ال�سقطري.
وتعد اجلزيرتان التابعة ملحافظة اأرخبيل �ســقطرى 
مــن البقاع املن�ســية، منذ عقود مــن االإهمال احلكومي، 
الــذي ت�ســبب بغياب تــام لكافــة اخلدمات االأ�سا�ســية 
وال�سروريــة مــن اجل العي�ــش والبقاء ولي�ــش العي�ــش 
الكــرمي، وهو ما يامل ال�ســكان ان تنف�ســه زيارة الوفد 
االماراتي عقب ما  �ساهده من معاناة ال يت�سورها احد.

وفد اإماراتي يعد مبدرج طريان ول�سان بحري وحمطتني حتلية مياه وتعليم و�سحة بدعم من االمارات
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كتب/سيف الحالمي :
قبــل عام مــن االن كانت عــدن كبرى مــدن الجنوب 
وعاصمة دولتها الســابقة تعيش تحت رحمة مليشيات 
وعصابــات محليــة تســيطر علــى المدينة وتتشــاطر 
الســيطرة علــى مربعاتهــا واحياءهــا المكتظــة ووفر 
مناخها االمني الرديء. انذاك كل العناصر الكفيلة بنمو 
التنظيمات المتطرفة التي ســيطرت على كميات كبيرة 
من االسلحة بعد هزيمة القوات التابعة لجماعة الحوثي 
والرئيس السابق علي صالح وفي الوقت الذي كانت عدن 
تســير فيه الى الهاوية كانت الجماعــات الدينية تقوم 
بترســيخ اقدامها في ارضية المدينة وتمارس كل انواع 
الفوضى والقتــل واالغتياالت وترافق هذا مع غياب كلي 
للحكومة الشــرعية التي الذ معظم اعضائها بالفرار الى 

العاصمة السعودية الرياض .
في المجمل عاشــت عدن لحظات قاتمــة في تاريخها 
شــطبت كليــا الصــورة التي تــرد على مخيــال المتابع 
عنها كمدينة كوســموبوليتية منفتحة وعادة ماتوصف 
بأنهــا واحة التعــدد والعصرنة ومينــاء عريق كان يعد 

الثالــث مــن حيث االهميــة العالميــة فقد تركت 
الحرب جروحا غائرة في جســدها وبنيتها النفسية 
وخنقتها العصابــات الليلية وتدهــورت الخدمات 
االساسية وحوصر سكانها على كل االصعدة ورغم 
خروج القوات المعتدية منها اال ان مليشيات صالح 
والحوثي تركــت كثير من كبــار انصارها ليديروا 
امور المدينة بوســائلهم الخاصة محاولة السلطة 
الشــرعية المتواجدة في الريــاض بقيادة الرئيس 
عبدربه منصــور هادي لتطبيع الحيــاة اصطدمت 
بتغــول الجماعــات االرهابيــة التــي ترجمت هذا 
باغتيال اللواء جعفر سعد الذي تم تعيينه من قبل 
هادي والتحالــف العربي بتفجير ضخم اســتهدف 
موكبه مما ادى الى مصرع سعد وعدد من مرافقيه 

.
في االثناء كان بامكان المرء ان يشــهد عمليات 
المبايعــة التي يقــوم بها عدد كبير من الشــبان 
صغار السن المراء القاعدة لقاء مبالغ مالية ضخمة 
كما واصبح مالوفا مشــاهدة العروض العســكرية 
التي ينفذهــا التنظيم وبخاصة في حي المنصورة 

الذي يعد مرتعا للجريمة المنظمة .
ولجــأ هادي حينها الى الحراك الجنوبي المطالب 
باالســتقالل فــي محاولــة حثيثــة العــادة االمن 
واالستقرار وتطبيع االوضاع واستعادة المؤسسات 
وتــم تعييــن عيــدروس الزبيدي قائــد المقاومة 
الجنوبية محافظا للمحافظة وشــالل شــائع مديرا 
للشــرطة ليحتدم الصــراع بيــن المحافظ ومدير 

االمــن من جهة والتنظيمــات المتطرفة من جهة اخرى 
وتزايــدت عمليات االغتياالت التي اســتهدفت نشــطاء 
وقيــادات ميدانية وكوادر عســكرية مقربة من الحراك 
اال ان عجلــة التغييــر كانت حينها قــد دارت الى االمام 
واضحت جماعات الفوضى بين فكي كماشــة وشــهدت 
عــدن في الشــهور التالية عملية تجفيــف كبرى لمنابع 
الدعــم للمتطرفيــن وحصــار خانــق افقدهــم التوازن 
فتقلص نفوذهــا ولجأت الى عمليات يائســة في نفس 
التوقيــت كان محافظ عدن يلمع نجمه في ســماء عدن 

والمدن المجاورة ليحظى بدعم شعبي غير مسبوق.
ولد اللواء الزبيدي في منطقــة زبيد بالضالع 250كم 
عن عدن عام 1967 وتلقــى تعليمه االبتدائي والثانوي 
فــي الضالع واكمــل تعليمه في كلية الطيــران وتخرج 
منهــا برتبة مــالزم ثان بتقديــر امتياز ومــارس عمله 
كظابط في الدفاع الجوي ثم قوات النجدة حتى عام 94 
التــي خاض غمارها ضد قــوات الرئيس صالح انذاك في 
جبهة دوفس ليغادر قسرا بعد سيطرة القوات الشمالية 

على كافة مدن الجنوب .
عــاد الزبيدي مع عدد من الظبــاط الجنوبيين عام 96 

وبدأ العمل الســري في حركة حتم وتســبب هذا التوجه 
المناهض لصنعاء في اقصاء وقتل العشرات من قيادات 
الحركة وتوقفها بالكامل ليعود نشــاطها العام 2010 
بقيــادة الزبيدي وكانت النواة االولى لنشــؤ ما اســمي 
الحقــا بالمقاومــة الجنوبية التي خاضت حربا ضروســا 
اســفرت عن دحر قــوات الحوثي وصالح مــن الجنوب . 
في اعقاب اغتيال المحافظ الســابق جعفر محمد ســعد 
تم تعيينه محافظا لعدن في ظرف هو االصعب حســب 
عدد من المراقبين بعد عــام من تولي االدارة الجديدة 
لعدن يمكــن للمراقب ان يلحظ انه لــم يعد باالمكان 
اقامــة عروض عســكرية للمتطرفيــن وال مقرات قيادة 
يرفرف عليها علم اســود او غرف اعالمية تصدر بيانات 
تهديد للســكان فقد اســتأصل الجهاز االمني جذورهم 
وبالتالــي اليمكــن ان يتم تشــبيه القاعــدة في جنوب 
اليمن بنظيرتها في سوريا او العراق على سبيل المثال. 
ودأبــت القيــادات االمنية على تكــرار مقولة ان هذه 
الجماعات تابعة للرئيس اليمني المخلوع صالح بشــكل 
مباشر وكان مصيرها الهزيمة كنتيجة موازية للهزيمة 

العسكرية المدوية التي تلقاها صالح في عدن 

حتديات ..وانت�سارات 

عادت الحياة الى طبيعتها بشكل شبه كامل في 
ظرف قصير نسبيا فالمدينة التي خرجت للتو من 
حــرب طاحنة بقيت محط انظار العديد من القوى 
المحلية والدولية ويحيط ملفاتها المتعددة كثير 
من تعقيدات السياســة وصــراع المصالح نتيجة 
موقعها االســتراتيجي ورمزيتها كعاصمة مؤقتة 
لليمن وعاصمة للجنوب كمــا يطمح لذلك انصار 
الحــراك الجنوبــي ووتتصاعــد االتهامــات لحزب 
االصــالح ) االصولــي وهو فرع لجماعــة االخوان ( 
بعرقلة عمــل االدارة الجديدة فــي عدن والعمل 
على نشر الفوضى واصابة الحياة بالشلل الفشال 
كال مــن محافــظ المدينة ومدير االمن الســباب 
سياســية تتمثل في رغبة الحزب في االســتحواذ 
على مقاليد االمــور هنا وهو امر يمكن مالحظته 
بســهولة وبشــكل كبيــر فقــد خرجــت مولدات 
الكهربــاء عــن الخدمة لعدة مرات خــالل الصيف 
الالهب وامتــألت الشــوارع بالمخلفــات وحدثت 
تكتــالت وتحالفــات فيمــا بين شــخصيات تتبع 
حزبي المؤتمر واالصالح المهيمنة على القطاعات 
الحكومية كما ســادت حالة من التذمر واتهامات 
بالعرقلة واالبتزاز تجاه شخصيات تابعة للحكومة 

الشرعية جلها من المحافظات الشمالية.

ورغــم الدعــم الكبير الــذي قدمته كال مــن االمارات 
والســعودية لحليفيهما الزبيدي وشائع فإن عناصر في 
الشرعية اليمنية الزالت تزاول نفس التوجهات المضادة 

مما سبب خلل واضح عكس ازدواجية القرار .
ويعتقد كثــر ان قيادة الســلطة المحليــة قد حققت 
مواءمــة كبيــرة فيما بيــن التوجهــات االســتراتيجية 
بالنسبة لمســتقبل عدن والجنوب والتعاطي مع الواقع 
اآلني ممــا اغاظ الخصوم لتســتعر الحمــالت االعالمية 

الموجهة نكاية بها.

اجلريان ...نظرة امل وتفاوؤل
 

اليخفي محافظ عدن ثقتــه بمواصلة الدعم الخليجي 
والســعودي لتنهــض عــدن والجنــوب لجهــة تحقيق 
االســتقرار االمني واالقتصادي ورغم قرار الرئيس هادي 
بنقل البنــك المركزي مــن صنعاء الى عــدن قبل عدة 
اشــهر اال ان اغلــب موظفي القطاغ العــام لم يتقاضوا 
رواتبهــم حتى اللحظة كما ان الرجل يشــدد دائما على 
ضرورة اصالح الجهاز االداري في عدن لتؤدي المؤسسات 
الرسمية واجباتها بشــكل افضل وتتم محاصرة الفساد 

فيها .
باالمس كان المحافظ يرعى حفل تخرج عدد من طالب 
جامعة عدن وهي احد اعرق جامعــات المنطقة العربية 
وهو امــر كان من الصعب حدوثه العام الفائت والالفت 
انــه الزال مصرا علــى حمل علم دولة الجنوب الســابقة 
وهي رسالة صريحة بان مسيرة االستقالل التي دشنتها 
المقاومــة الجنوبيــة والحركة االحتجاجيــة ماضية في 

طريقها.
وتنظــر دول التحالــف العربي بقليل مــن القلق وقدر 
مــن االطمئنان الى خطوات المدينة التي تعود تدريجيا 
تغرد بالحانها المفضلة وهي تحتضن بحر العرب وتفتح 

ذراعيها لكل من ساندها في االيام الحمراء.
وتبــدو عدن مجــاال حيويــا مثاليا للجيــران على كل 
االصعــدة خاصــة انها رفضت -بشــيء مــن الحقد- اي 
تواجد ايراني على ارضها واستبســلت في اثبات هذا اال 
انهم يدركــون تماما ارتباط ملف عدن طــال الوقت ام 
قصــر بملف الجنوب باكمله والــذي الزال حبيس االدراج 
منذ ســنوات ويبدو انه قد حان وقت اخراجه الى طاوالت 

العلن..
وربما تكون كلمــات محافظ عدن هي التعبير االنصع 
عــن واقع حال المدينة العريقــة اذ يلخصه بالقول : ان 
عــدن تعود من جديــد كعنوان بارز للثقافــةو المدنية 

والتعايش والتنوير.

 �سلطة عدن..عام من الكفاح والبناء ..

 ) عودة مدينة (
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كتابات

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

ال  واقعــا مأســاويا  نعيــش  اننــا  فالحــال 
يؤسس أبدا لدولة يسودها العدل والمساواة 

والتعايش واالخاء واالستقرار .
نعــم ، علــى النخــب المثقفــة ان ال تظــل 
اسيرة مخاوفها من ردة فعل الشارع الغاضب 
المنفلــت ، وان ال تظــل رهن المــزاج العارم 
وطغيانــه ، فما هــو واجب ومحتــم عليها ان 
ال توقــف موقــف المتفرج الســلبي ، فواجبها 
الوطني واألخالقي يلزمها ان تتحدث وبصدق 
وجــرأة ، وان تطرح رؤيتهــا دون خوف او جزع 
، خاصــة مع وصول الحالة الــى هذه الوضعية 

الحرجة .
المجتمع بأمس الحاجة لمن يوجهه ويرشده 
، او قولوا لمن ينتشله من حالة التيه والحيرة 
واالنقســام والضياع . معاناة وحيرة وحماسة 
وقلــق وارتبــاك ، وجميعها حاضــرة بقوة في 
عــدن وســواها مــن المحافظــات الجنوبيــة 
المحررة ، لكأنما االنســان ال يكفيه مشكالته 
الحياتيــة اليوميــة ، بدءا بالبحــث عن مرتب 
شــهري زهيــد يعينه علــى مواجهة االشــياء 
الضروريــة ، مــرورا بخوفه وقلقــه على ذاته 
واوالده ومحيطــه ، وليس انتهــاء بجزعه من 

القادم الذي مازال يجهله تماما .
ســاحة الجنوب او قولوا المحافظات المحررة 
اليــوم مــن مليشــيات المخلــوع والحوثي ، 
لألســف تعيش حالــة عجيبة افرزتها ســنون 
عقدين ونيف من الهيمنة واالقصاء والتنكيل 
والحــروب ، ما جعلها ســاحة تجارب تســودها 
االفكار االحاديــة المنغلقة الجامدة غير قابلة 
استســاغة فكرة ان السياســة فــي المحصلة 
تعني بدائل وخيارات ووسائل وادوات متسقة 
مــع التطــورات السياســية الحاصلــة وطنيا 

واقليميا ودوليا .
الحقيقــة التــي ال ينكرها غيــر جاحد ، هي 

ان عدن تعافت وتجــاوزت عنق زجاجة المحنة 
، وعلــى اهميــة اإلنجاز الــذي أحرزتــه قيادة 
المحافظة ممثلــة بمحافظها اللواء عيدروس 
الزبيدي ورفيقه اللواء شالل شائع مدير االمن 
، وبدعم من االشــقاء في دول التحالف العربي 
، تبقــي االســئلة ملحــة : ماذا بعد اســتعادة 
الســيطرة على مدينة أوشــكت قبل عام على 
الســقوط بيد الجماعات اإلرهابية المتطرفة ؟ 
وماهي الخطوة التالية ؟ وما هي الوجهة والى 

نحن ماضون ؟
الحاصــل ان عــدن وأخواتهــا المحافظــات 
الجنوبيــة المتحــررة من مليشــيات انقالبية 
همجية ،يســتلزمها اآلن افكارا وخطابا ودعما 
سياســيا وماليا واغاثيا كيما تنتقل من حالة 
الــى حالة ، من فكرة المقاومة المســلحة الى 
فكرة القوة النظامية المتجسدة بجيش وأمن 
، ومــن خطــاب شــعبوي عاطفي الــى خطاب 

واقعي عقالني .
تحــررت المحافظات جنوبا من هيمنة القوى 
التقليدية الفاسدة المتعارف عليها ب" المركز 
المقدس " وهذا التحرر ما كان ســيتحقق لوال 
ثالثــة عوامل رئيســة واساســية ، فأول هذه 
االســباب يتمثل بوجود بيئة مجتمعية خصبة 
فــي الجنوب بفعل الخطــاب التعبوي الذي لم 
يتوقف منذ ما قبل وبعد حرب صيف 94م وبلغ 
ذروته خــالل العقد االخير خاصــة مع ممانعة 
القــوى المهيمنــة لكافة الحلول السياســية 

الموضوعة للقضية الجنوبية .
العامــل االخر الرئيس هــادي المنقلب عليه 
عســكريا ، رغم ان ســلطته انتقالية وتحظى 
بتوافق داخلي وخارجــي ، فيما العامل الثالث 
رعايــة خليجية معززة بمظلــة االمم المتحدة 
ومجلــس االمــن الدولــي ، وعلى وجــه الدقة 
الســعودية وتبنيها لمبــادرة الخليج المزمنة 

، وهــي المبــادرة التي عدت دســتورا انتقاليا 
مؤقتــا ، فضــال عــن ان مــن قــام باالنقالب 
جماعة مســلحة موالية إليران ، ما توجب من 
رعاة المبادرة التدخل الســريع ودونما تردد او 

مراوحة او تأخير 
فمن حظ الرئيس هادي ان ســلطته حظيت 
بدعــم اقليمــي ودولــي ، وتحديــدا من دول 
الخليــج وعلى راســها الســعودية واالمارات ، 
وهذا الدعــم الخليجي لم يقتصر على الناحية 
العســكرية ، بل وشــمل كافة النواحي االخرى 
الدبلوماسية واالعالمية والسياسية واالغاثية.
كما ومن سوء حظ خصوم السلطة الشرعية 
، هو انهم وفي كافة االحوال وضعوا انفسهم 
في جبهة مناوئة ليس للرئيس هادي فحسب 
وانما لعملية االنتقال السياســي في اليمن ، 
بما يعني هــذا االنتقال من مبــادرة خليجية 
مزمنة معــززة بمقررات مؤتمر الحوار الوطني 
وقرارات دولية صادرة من اعلى هيئة تنفيذية 

في االمم المتحدة " مجلس االمن " .
ختامــا .. تغريــدة عصفور ال تجلــب الربيع ، 
حكمة بال شــك جديرة بالتأمل واالســتفادة ، 
ففي النهاية تغريدة عصفور واحد او حتى مئة 

والف يستحيل ان تجلب الربيع قبل حلوله .
ظروفهــا  وتصنعهــا  بديهيــة  المســألة 
المكانية والزمانيــة ، واعتقد ان البالد جنوبا 
وشــماال مازالــت اســيرة وضعها المأســاوي 
الغامــض والمراوح بين الحســم العســكري 
والخيار الدبلوماســي ، وبعيــد عامين تقريبا 

من االقتتال والمشاورات .
على هذا االساس يجب القول بان أي خيارات 
سياســية تغفل او تتجاوز الســلطة الشرعية 
ومبــادرة الخليــج ومقــررات مؤتمــر الحــوار 
الوطني ، أظن ان مصيرها الفشل ، مهما بدت 

المسالة منطقية وعادلة أو مبررة ومقنعة .

إذا أراد التحالف فعال ان يحســن وضعه على األرض لمواجهة 
اي استحقاقات سياسية في هذا الشأن أن يشرع فورا في تنفيذ 
إرســاء دعائم مؤسســات الدولة فــي الجنــوب واالنطالق نحو 

استكمال المهمة في بقية مواقع المعركة ..
تدخل بعض أطراف التحالف فيمــا يعتمل داخليا بين أطراف 
العمل السياسي سواء في الجنوب اوالجمهورية العربية اليمنية 
لن يكون بالضرورة دائما عامــل إيجابي يخدم أهداف التحالف 
في كل األوقات بل على العكس قد يكون ســببا في انتكاســة 

للتحالف قد تؤدي إلى خسارة كل شيء. ..! !
قوة التحالف الحقيقية تكمن في الجنوب وشعب الجنوب الذي 
باتت مصالحه في أغلبها تلتقــي مع مصالح التحالف حتى هذه 
اللحظــة وبالتالي فــإن تطبيع األوضاع فــي الجنوب تجعل من 

هذه القوة ورقة وســالح بيد التحالــف الذي ال يكاد يفعل منها 
حتى اللحظة سوى %5 تقريبا وبقية القوى معطلة نتيجة لبعض 
السياســات الخاطئة لالخوة في التحالف إزاء غياب التعاطي من 

على مسافة واحدة مع كل القوى الجنوبية على الساحة! !!
كنا قد نبهنا عند انطالق المعارك العســكرية إلى خطورة أن 
يطول امد هذه المعارك وطالبنا بضرورة حســمها سريعا حتى 
التصبح نتائجها أسيرة بتغير المواقف الدولية ، وهانحن اليوم 
نكرر تحذيرنا ونحذر من إطالة أمد الفوضى في الجنوب وغياب 
النية الصادقة في إرساء قواعد نواة مؤسسات الدولة والغوص 
في التباينات السياســية الجنوبية من قبــل التحالف فهذا كله 
مجتمعــا قد يجعل الجنوب خــارج أيدي التحالــف في أي لحظة 

وهذا ماالنتمناه !!!

إىل قيادة التحالف اخلليجي !!!
مهمــة التحالــف العســكرية انهتــت يف اجلنــوب ... وبنــاء عــى ذلــك عليــه أن يــرع فــورا وبــإرشاف 
مبــارش يف فــرض نــواة مؤســات الدولــة يف اجلنــوب بعيــدا عن الغــوص يف التباينات اجلنوبية ليتفرغ 

للمعضلة اليت تواجهه يف اجلمهورية العربية اليمنية..

 منــذ أن افتقدت اليمن أدنى مقومات نظام الحكم الرشــيد 
, الذي اوصل البالد والعباد , الى مرتبة الدولة الفاشــلة حسب 
تقديرات تقارير أممية كان اهمها مؤتمر لندن الذي سبق ثورة 
التغيير في اليمن , ما يعني أمرا مقلقا وتهديدا ألمن واستقرار 
المنطقــة والعالــم , واإلرهــاب فــي صدارتها , وهي إشــارات 
واضحة بأن وضع ومســتقبل اليمن تجاوز حــدود اليمن وصار 
شــأنا دوليــا وإقليميا , وهو ما أكدت عليــه نصوص مصفوفة 
قرارات الشــرعية الدولية , وصار مطلب التغيير ضرورة ومطلبا 
ملحا داخليا وخارجيا , واصبح وضع البالد ومســتقبلها على كف 

عفريت.
فمهمــا كانت االزمــة اليمنيــة داخليــة بامتياز )مــن أزمة 
الوحــدة مع الجنــوب وتصاعد مطالب االنفصــال في الجنوب , 
وصراع قوى النفوذ على الســيطرة على السلطة والثروة وغياب 
العدل وشيوع الفســاد واباحة النهب والســلب وتدهور االمن 
واالستقرار وانتشار فوضى السالح , وتوغل االرهاب في مناطق 
عدة وحيويــة , وتضييق الخناف على الممارســة الديمقراطية 
والحريــات العامــة والخاصة , وبــروز نزعات التطــرف الديني 
والمذهبي والطائفي واشــتداد االزمة االقتصادية ومؤشــرات 
فقدان الســيطرة وانعدام المعالجات وغياب الحكم الرشــيد( 
الــخ.. وكانــت عناصر االزمــة الداخليــة هي االهــم وهي من 

استدعاء العوامل االخرى.
بالتأكيد ال تخلو أي أحــداث دولية أو إقليمية أو محلية هامة 
, مــن حضور فاعل للعوامل الخارجية ومؤثراتها الهامة ســلبا 
أو أيجابــا , وتحديدا في المناطق االســتراتيجية والحيوية في 
اهتمامــات القــوى الدولية والتــي تتقاطع فيهــا مصالح ذوي 
النفــوذ الدولــي واالقليمــي أو تلتقي عندها عــددا من نقاط 
االلتقاء والشراكة بين ومع تلك القوى .. واليمن كانت وستظل 
دوليا وإقليميا من بين اهم المناطق االســتراتيجية والحيوية 

عالميا.
كل هــذه العوامل ومؤثراتها واســتحكام تعقيدات الحلول , 
وغياب الحكمة , وفشل منطق الحوار السلمي , وظهور تحالفات 
مراكز القوى والنفوذ , عسكريا , وبروز منطق القوة في الحسم 
, ومع اندالع شرارة الحرب االهلية أيا كانت مبرراتها , للسيطرة 
على الوضع والسلطة والثروة بدءا بسقوط صنعاء .. حضرت كل 
تداعيات تلك العوامل في أجندة القوى الدولية واالقليمية , ما 
ظهر منها وما بطن .. وانطلقت )عاصفة الحزم( لدول التحالف 
العربــي بقيــادة الجارة الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربية 
الســعودية , وبمباركة ورضاء وتأييد عالمي لم يسبق له مثيل 
, وبشــرعية طلب النظــام الشــرعي بزعامة )هــادي( الرئيس 
الشــرعي المعترف به دوليا حتــى اليوم , وبشــرعية القرارات 
الدولية المؤيدة له واهمها القرار الدولي )2216( تحت الفصل 
السابع .. بغية أعادة النظام الشرعي الى اليمن بقيادة الرئيس 
الشــرعي هادي . وأعاده وتطبيع األمن واالستقرار في اليمن , 

كما فهم اليمنيين منها.
وما لم يفهمه اليمنيين منها )جنوبا وشــماال( وما ينتظرهم 
مــن تلك الحرب التــي تقترب من دخول عامهــا الثالث )2015 
2017-( دون أن تحقــق أهدافها العلنية في القضاء على نظام 
المليشــيات االنقالبيــة المتمردة من قوات )صالــح والحوثي( 
المنقلبة على ارادة الجماهير ونظامهم الشرعي والتي ما زالت 
تحكــم قبضتها على صنعاء ومعظم المناطق الشــمالية , وما 
ينتظرهم من مفاجئات في قادم االيام وربما السنوات القادمة 

؟ هو ما زال في عالم الغيب ؟!
الموطــن العادي الذي أكتوى بنار الحــرب االهلية والعاصفة 
وتداعياتهــا ونتاجهــا وحصيلة خســائرها البشــرية والمادية 
والنفســية والمعيشــية التي اثقلت كاهل كل مواطن وأسرة 
وبيــت , لم يعد اليوم يتحدث عــن تعصبه لهذا الطرف او ذاك 
أو هــذا الزعيم أو ذاك , أو تهمه الوحدة أو االنفصال مهما بالغ 
بها الساســة من المتنازعين , بقدرما يهمه , أن توقف الحرب 
فــورا , وأن يعم الســالم وأن يجد لقمة عيــش أطفاله , وصار 
نفسيا مهيئ لتقبل أصعب الحلول وأعقدها , ولو تقسم اليمن 

الي ستين دولة !
وأن تخــرج اليمــن من العنايــة المركزة ولو كانــت العملية 
قيصريــة والجراحة ومؤلمة .. ولم يعد يهمه المولود ونوعيته 
, بقدرمــا تهمه الــوالدة وحدها , وهــذا ما ال مفر منــه .. وما 

ينتظرها !

اليمن يف العناية 
املركزة وال 

مفر من عملية 
قيصرية!

كنــت متيقــن مــن أطالــت أمــد احلــرب يف اليمن , وما زلت عند 
مشــكالته  وتفاقمــت  وتعقــدت  تراكمــت  أن  بعــد   , هــذا  رأيي 
سياســيا  الداخليــة  ازماتــه  بــوادر  وتصاعــدت   , الداخليــة 

واقتصاديا وأمنيا .

الواقع اننا إزاء حالة شتات وعبث ذهين وسلوكي وخطايب ، ما يستوجب من العقالء ان يغادروا 
الغرف المغلقة وجلات مقايل القات الصاخبة يف نقااشت جدلية مستحرضة المايض البعيد 

والقريب ودومنا حماولة مهنا مواجهة حتديات احلارض او استراف آفاق المستقبل .
وعندما اخاطب العقالء والنخب المجتمعية ، فاقصد هنا رشحية واســعة يف اجلنوب حتديدا ، 
فهذه الرحية لألسف آثرت التواري بعيدا ، ويف ظرفية يتوجب علهيا ان تكون حارضة بأفكارها 

هبا  . وقناعاهتا وخرباهتا وجتار

عبدالكريم سالم السعدي
علي منصور

 محمد علي محسن

عدن واخواتها .. وهواجس التغريد بعيدا !!
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عدن / عـيـدروس زكـي :

ق�سيــدة َتقَتِفــي اآَثــار الواقــع املَُعا�ــش املُوِجــع االآيِن لالأُ�َســر 
ــَطة مداخيــل اأربابها املُنَقِطَعة عنهم رواِتبهم  الَفِقرَية و املُتو�سِّ

ة حتى اليوم. َعة ُمنُذ اأَ�ْسُهر ِعدَّ املُتَوا�سِ

الباحــة  َبيَحــة  مبديريــة طــور  ال�سَّ �َســْعب  اإنَّهــا منطقــة  
ت انبالجــات األق االأيام املُ�ســِرَقات  مبحافظــة حلج ، منها اأ�َســعَّ
يئــات ، حاملــة يف اأح�ســائها الفا�سلــة ، ِخرَية  ِبيَحــات املُ�سِ ال�سَّ
َجــال  َبــة لتلــك املنطقــة مــن الرِّ مــن اأجنبتهــم االأر�ــش الَطيِّ
ِقَدة �ُســَعِله بعنفوان الثقافة  كر الَنــريِّ املُتَّ االأماجــد ، َحَمَلة الفِّ
وڤمربيــة  النُّ االأُكتوبريــة  الن�ساليــة  الثوريــة  َيا�ســيَّة  ال�سِّ
اجلنوبيــة العروبية ، فكان من اأ�ســجعهم و اأ�ســهرهم : فخامة 
عِبي  ، اأول رئي�ش  الرئي�ــش ال�سهيد املنا�سل  قحطان حممد ال�سَّ
للجمهورية اجلنوبية ال�سعبية ، يرحمه اهلل ، و ذلك عقب َنيل  
اِجز من اململكة  اِفر النَّ اجلنوب العربي  ا�ســتقالله الوطني الظَّ
ايِن   ِحَدة لربيطانيا الُعظَمى يف الـ 30 من نوڤمرب  ت�سرين الثَّ املُتَّ
1967 م ، بعد كفاح ثوري ُم�َسلَّح جنوبي خال�ش جابهها منذ الـ 
14 من اأكتوبر  ت�سرين االأول  1963 م ، و كذلك ابن عمه دولة 
عِبي  ، رئي�ش  الرئي�ش ال�سهيد املنا�سل  في�سل عبد اللَِّطيف ال�سَّ
جمل�ــش الــوزراء باجلمهوريــة اجلنوبيــة ال�ســعبية ، يرحمــه 
ر الدكتور يا�ســني �ســعيد  اهلل ، و دولــة الرئي�ــش املنا�ســل املَُفكِّ
عِبي ، رئي�ش جمل�ــش الوزراء باجلمهورية اجلنوبية  ُنعمان ال�سَّ
ال�سعبية ، يحفظه اهلل و يرعاه ، و ال�سيخ املنا�سل  عبد القوي 
َبيَحة  ، رئي�ش  ــعِبي  ، �ســيخ م�سائخ  �َســْعب ال�سَّ حممد ر�ســاد ال�سَّ
َبيَحة  ، و الفقيد الفا�سل ال�ســيخ   املُلَتَقــى الَقَبِلــي لقبائــل  ال�سَّ
َبوي املَُعلِّم  ــعِبي  ، و جنله االأ�ســتاذ الرتَّ �ســعيد ح�سن يحيى ال�سَّ
ِليع  َعْبد   �ــش االإليكرتوين ال�سَّ اِرم املُخ�سَرم و املَُهندِّ احلاِزم ال�سَّ
عِبي  ، و القائمة الوطنية  ، و ال�ســيخ املُناِفح  �سعيد م�ســعود ال�سَّ
ا اأن يجل�ــش  ـب من الواحد منَّ مــن اأولئــك االأفذاذ كربى ، تتطلَـّ
البطوليــة  مناقبهــم  و  ماآثرهــم  اإىل  لال�ســتماع  القرف�ســاء 
�ِســع املجال  ــامع ، و ال َيتَّ اخلالــدة املجيــدة التــي ُيبَهــر لهــا ال�سَّ

لذكرها يف رحلتنا ال�سائقة املتوا�سعة هذه .
َبيَحة  ، ُيِطل علينا ، االأ�ستاذ  و من املنطقة نف�سها ،  �َسْعب ال�سَّ
ــعِبي  ، اأحد  َبــوي املَُعلِّم القدير  من�سور �ســعيد م�ســعود ال�سَّ الرتَّ
ِفني ، الذي مكان ِوالدته �سهدته  َبيَحة  املَُثقَّ رجاالت  �َسْعب ال�سَّ
يف لدنها و اأعماق �ســرايينها مدينة احلوطة عا�سمة حمافظة 
حلج و حا�سرتها ، يف العام 1950 م ، بعد انتقال والده  �ســعيد 
َبيَحة  و طاب له  ــعِبي  اإليها من منطقة  �َســْعب ال�سَّ م�ســعود ال�سَّ
ــعِبي   املقــام فيهــا ، بينما اأقام جنله  من�سور �ســعيد م�ســعود ال�سَّ
ا�ــش  ، و  َماِزن   ذاته فيها له و الأوالده اخَلُلوِقني :  ُمِنيف  ، و َميَّ
ــة اخلا�ســة به  َجــاَرة الَفِنيَّ ، و  َمــرَوان  ، و  َماِهــر  ، ور�ســات النِّ
ل�سناعــة االآثــاث و اأورث فيهــا ال�سنعــة االآثاثيــة املنزليــة و 
املكتبيــة لهــم ، احِلرَفــة التي ورثهــا  من�سور  كابــرًا عن كابر ، 
عن والده ، و علََّمها الأجناله و ا�سراأبَّت اأعناقهم اإليها و اأجادوا 
ـ من مرتادي  ـــ الرتبوي و املهني معــًاـ  �سنعتهــا ، و كان  من�ســور ـ 

َبة الأَعالم حلج الطليعيني . عر الطيِّ جمال�ش ال�سِّ
ــعِبي  ، ال�ســخ�سية االجتماعية   من�ســور �ســعيد م�ســعود ال�سَّ
ُجــل املــرح دائمًا  َفــة ، و الرَّ ــة التعليميــة املهنيــة املَُثقَّ بويَّ الرتَّ
و اأبــدًا ، و جنــد لــه جماهرييتــه املجتمعية العظمى ، اأولي�ــش 
ى  �ســعِبٌي  ــعِبي  ؟ ! . . فاإنــه هو كذلك ا�ســٌم على ُم�َســمَّ هــو  ال�سَّ
َعاَبة و  و ال ُبــدَّ اأن تكــون له �ســعبيته  ، الــذي يتَمتَّع بــروح الدُّ
فاكهتها الُفكاهية اللَّذيذة املذاق ، و الذي ال متل من  قف�ســاته  
بَّب  ة التقوميية باأ�سلوب اإجتماعي �ساخر حُمَ َقا�ِسيَّة الَنقِديَّ النِّ

لــدى املالأ كافــة ، و يتعلَّق 
جــل اأ�ســد الَوَلع يوميًا  الرَّ
و  املقــروءة  بال�سحافــة 
االأهلية  الورقية  �سحفها 
مــا  نــادرًا  و   ، املُ�ســتِقلَّة 
جتــده مــن دون جريــدة 
تقع مــا بــني َدَفَتــي يديه 
ُمطاِلعًا اآخــر اأخبار البلد 
ابــه  ُكتَّ اآراء  و  تقاريــر  و 
 ، الوطنيــني  ال�سحافيــني 
و هــو ال�ِسَيا�ِســي الَبــاِرع و 
ا جدال  َ يجادلك فيهــا اأميَّ
ه ، و ما بني فينٍة  ق ُلبِّ ُم�َسوِّ
حال اأنا  ــد الرِّ و اأخرى َن�سُّ
الغــايل  العمــر  و �سديــق 
االأ�ســتاذ االإعالمي الكبري 

و ال�ســهري يف اإذاعــة العا�سمة  عدن  امل�ســموعة ، و تليفزيونها 
املرئــي ، و الــرَياٌع االأََزيِل اخل�ســب يف �سحافتهــا املقــروءة ، و 
�ساحــب القلــب الوا�ســع و املُحــب للجميــع حتــى ممن َيغــاُرون 
د ، و رفيق االبت�ســامة  ق املَُتَفرِّ مــن اإبداعه اال�ســتثنائي اخَلــالَّ
الربيئة ال�ســرمدية رغم كل جراحــات الزمان االآين و اآهاته 
قَراق الَعــِذب املاَلِئِكي  د الرَّ ،  املذيــع االأ�ســطورة  ل�سوته املَُغــرِّ
ــِجي الزميل  من�سور �ســيف �ســعيد ف�سل   الَكرَوايِن الَهَزاِري ال�سَّ
، فنقوم اأنا كاتب هذه ال�ســطور  عيدرو�ــش زكي  و هو بزيارات 
ِليَدة اخلا�سة  ــعِبي  االأملعي ، و ذلك يف ور�سته التَّ ة لهذا  ال�سَّ ِعدَّ
ــارع اخللفــي ، مــن   ــة ، الكائنــة يف ال�سَّ َجــاَرة  الَفِنيَّ مبهنــة  النِّ
د   ــيِّ اِئــل  ، و بالتَّحِديد يف  َحاَفة  َحاَرة ال�سَّ ــج الَف�سَ َحوَطــة حَلِ
ُح�َســني بن اأحمد املُ�َســاَوى  ، احَلاَرة التي تعود ت�ســميتها ِن�سَبًة 
اإىل م�ســجدها العتيــق ال�ســهري  املُ�َســاَوى  ، امل�ســجد الــذي َبَناه 
د  ُح�َســني بــن اأحمــد املُ�َســاَوى  ، يف العام 892 هـــ املوافق  ــيِّ ال�سَّ
َجاَرة   1470 م ، اأي قبــل 546 عامــًا حتى يومنا هذا ، و الأن  النِّ
ــل اإحــدى منمنمــات الفنــون الت�ســكيلية و حتفهــا  عينهــا مُتثِّ
َمة ، من  َدة و املُزدانة ملعانًا يف كينوناتهــا الَقيِّ َعــة و املَُجــوَّ املُ�سنَّ
عها  ان  الذي ُيطوِّ خ�سب االأ�سجار التي تتطلب  َمَلَكة ِح�ش الفنَّ
َلته الالَّ حدود لها ، املُخِرَجة للِقَطع  ًا كيفما ت�ســاء له ُميِّ َفِنيَّ
َوِرَها  اخل�ســبية اآثاثًا اآثارية نفي�ســة يف اأبهى و اأجمل و اأروع �سُ
ــة و ُحَلِلَهــا الَبِديعــة ، و يف واحدة مــن زياراتنا له تلك ــ  الَفِنيَّ
ــعِبي  ، كما  ـ و لكون االأ�ســتاذ  من�سور �ســعيد م�ســعود ال�سَّ اأخريًاـ 
كر ، كان من جل�ساء �ُسعراء الزمان اجلميل الفارط  اأ�سلفت الذِّ
احل   ــاِخر اللَّحِجي الكبــري الرَّ ، و منهــم ال�ســاعر ال�ســعبي ال�سَّ
ـــ 1992 م  ، و ُمالزمــًا لــه ،  َم�ســُرور َمــرُبوك َعَو�ــش  ،  1911 مـ 
َقًا يف اأر�ســيفه ال�ســخ�سي الغني بقــدر وافر من  و يحتفــظ ُموثِّ
اأ�ســعاره التــي كان َديَدُنَهــا همــوم النا�ــش العامة و م�ســكالتهم 
االجتماعيــة و مع�سالتهــا املهمة املاُلِم�ســة ل�ســوؤون حيواتهم 
عبية  ال�سرورية و �سجونها املُلَِّحة ، و كانت الأ�سحار االأ�سعار ال�سَّ
ــاءة ل�ســخو�سها الذيــن  ــة الَبنَّ لـــ  َم�ســُرور  مفاعليهــا الَنقِديَّ
ـ على ل�سانه  ـ �سراحًةـ  َقت اإليهم تلك الق�سائد ال�ســليطةـ  تطرَّ
اِلَبة  باأ�ســعارها القاذعة ، ناقدًا بها الظواهر االجتماعية ال�سَّ
فتــة للعيــان التــي َبــَرَزت عــن املجتمــع ، فعا�ــش تاأوهاتها  الالَّ
اَمًا الظواهر  ة ذَّ ــعريَّ ــاعر  َم�ســُرور  ، و جادت قريحته ال�سِّ ال�سَّ
املجتمعيــة ال�ســلبية تلــك ، و ذلــك بقالبــه الهــزيل الطريف 
ي  جــدًا و الظريــف حــد الثمالة املُ�ســِكَرة التــي جتعــل باملَُتَلقِّ
ــاِمع و املُتــداول و القارئ م�ســدودًا م�ســدوهًا  و املُ�ســَتقِبل و ال�سَّ
اإليهــا ، و ينفجر ُمَقهِقَهًا من تلقاء نف�ســه و جملجاًل ب�سحكاته 
ى  اِخَبــة اأ�سواتهــا حينهــا و جتــده و قــد َت�َســظَّ املرتفعــة ال�سَّ

ح�ســه ال�ســعوري ، و �سار �ســذرًا مذرًا من جمالية ما �ســمعها من 
اِخر  َم�سُرور َمرُبوك َعَو�ش  ،  �سمري  اأ�سعار معهودة لل�ساعر ال�سَّ
عِبي  ذاته ، ال ُيخرج  ال�سعب  ، كما اأن  من�سور �سعيد م�سعود ال�سَّ
ة  ، و  ما يكتنزها من اأ�ســارير اأملا�سية مكنونة لالأ�سعار  املَ�سُروِريَّ
ـ اإىل الَعَلــن ، اإالَّ ملن يعز عليه فوؤاده ، و كم  ـــ الَبتَّةـ  ال ُيظهرهــاـ 
قاب و  ــَتار و َك�َســف النِّ كنت ــ وقتها ــ حمظوظًا عندما اأََزاح ال�سِّ
ة  �َساِخرة جميلة باأريحية  ة  َم�ســُروِريَّ ني بق�سيدة �ِســعِريَّ خ�سَّ
ــة ، جنــد فيها الزوج ُيَخاِطب زوجته يف ظروف ُمعا�ســية  ا�سَ فيَّ
قا�ســية ُمطَلَقــة ، و حُماِكية يف �سورة من�ســوخة طبق االأ�سل ، 

ُمواِفَقــة و ُمواِكبــة ملا نعي�ســه يف هذه االأثنــاء ، يف عدن و حلج 
و اأبني و ال�سالع و �ســبوة و ح�سرموت و املهرة و �ســقطرى ، اأي 
يف اجلنــوب قاطبــة ، من واقــع حياتي يومي مــزٍر موؤمل موجع 
ــَطة يف املداخيــل املاليــة  للنا�ــش الُب�َســَطاء الفقــراء و املتو�سِّ
املادية الأرباب اأُ�َســرهم و انعدام َمقــِدَرات ُمِعيِليَها و ا�سمحالل 
َمات اأقوات اأيامهم و اأُ�َســِرِهم  اإمكاناتهــم على توفري اأدنــى ُمَقوِّ
ُفــون و املَُقاَعــُدون ، يف اجلهاز االإداري الر�ســمي  ، و منهــم املَُوظَّ
احلكومــي للدولــة ، الذيــن ُيكاِبــُدون ــ االآن ــــ ُهم و اأُ�َســرهم ، 
َعة  بات و املَعا�َســات املُتَوا�سِ التــي يعيلونهــا ، ملعاناة اإنقطاع املَُرتَّ

هِرية عنهم لغاية اللحظة هذه ، و ذلك  ال�سَّ
ة ال  بــات و املَعا�َســات حا�ســل منــذ اأ�ســهر ِعدَّ االنبتــار للُمَرتَّ
حُت�ســى مــن طــول جتاهــل الدولــة و قياداتهــا ال�سيا�ســية و 
احلكوميــة و املاليــة و امل�سرفيــة لهم ، فيما طبيعة معي�ســتهم 
اليوميــة �ســارت مقلوبــة راأ�ســًا على عقــب ، بل اإنهــا �سنكى ، و 
اأ�سحــى اجلحيم َعْيَنه يفتك بهــم ، و ال ُنباِلغ اإن قلنا اأن بع�سًا 
ر جوعًا ، اأي  املََجاَعة  ،  وُّ من االأُ�َسر تلك و�سل اإىل م�ستوى التَّ�سَ
اء �سائقاتهم املالية اخلانقة ، بل املُِميتة القا�سية عليهم. جرَّ

بيــد اأن ال�ســاعر  َم�ســُرور َمــرُبوك َعَو�ــش  ، انــربى �ســارحًا 
اِرجة ــ هنا ــ يف تناولنا  بلهجته العاميَّة  اللَّحِجيَّة  و لكنتها الدَّ
هــذا تاليًا و يف ق�سيدته نف�ســها املُقَتِفَية اآثــار احلال املُجِحَفة 
اِهــن ، و ُتاَلِم�ُســها ، يف ظل  التــي يحياهــا الــزوج يف الوقــت الرَّ
نكــران الزوجــة جلميــل ع�ســرتهما معًا بعد اأن �ســاءت �ِســَمِتَها 

اِبَقة . . اإذ يقول : املَِثاِليَّة ال�سَّ

منوعات

ثقافة

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

ام ِمثل الع�َسل ت َعِليَّ اأيَّ )) ِعرْبَ
ُحلَوة ِبها احلالة َعِجيَبة

و كان " مُتَباكي " و " َقاِتي " َدَبل
مع " �َسَبار " البيت ِجيبه

و َمقَيِلي و �َسمِرِتي يف املََحل
ت " احَلبيبة دامي مع " ال�سِّ

********

ْهر اأرَبع ِبَدل َفاِعل لها يف ال�سَّ
اَقت ِبها اأَكرَب َحقيبة �سَ

وب ِجيبه ُهْو و َما ِيلَزَمه الثُّ
" ُفوَطة " مع " املَنِديل " و "املَقَرَمة"
ة " و " الُعود " َمطِوي َداِخَله " ِكرمِتَ

و َداِخَله " ِعطره " و " ِطيَبه "
و الُيوم هذا حالِتي َمرَحَمة

َبت " َبرَطَمة " و " �ِست بيتي " َركَّ
و ُقْلت : َخايِف اهلل يا ُم�سِلَمة

َلى َما ِل�ش َكِئيَبة َبعد ال�سَّ

********

َتها َقاَلت : ِطَباَعك اإِنَت َغريَّ
لَتها ْلت اأَطَباَعك و َبدَّ َحوَّ

اأَطَباع ُعمِري ِفيك َما �َسْفَتها

ة َقِريَبة َما َغرْي ِمن ُمدَّ
َتها ربَّ َعليك يا َما النَّف�ش �سَ

دَتها و اإِنَت ِزياَدة َزْدت َكبَّ
ُكل الَعَواِيد اإِنَت َقَطعَتها

يَبة " ُقْلت : اإِفَتَهم يِل يا " جَنِ

********

ة " ُفوِقي و ُمتَثاِقَلة " ُمترَبِك�سَ
ِمن ِمْهِرِت�ش يف البيت ُمتَكا�ِسَلة

َلة ُكلُّه اِلأَجل الَعاَدة االأَوَّ
َحايِل اأَنا َما ت�ساأيِل به

اأَنا ِبحاَلة َعاِطَلة َباِطَلة
و اإِنِت ُتبَيَها ِل�ش َعَلى �َساِبَلة

فِاعَقِلي ُكْويِن " َمَرة " َعاِقَلة
اَل ِترَبِحيِني " ِهْيب " " ِهْيَبة "

********

َفاِرغ اأَنا و اللِّي ِتِريِدي " َزُبون "
و اإِنِت مع�ش يف �َسنطِت�ش " �َساْيَفُون "
و مع�ش " ِكِريُبويِن " مع�ش " نايلون"

رِب�ش و غريه با جنيبه �سَ
ِليه بالَقَباَحة يا ِن�ساء ُتبِدُعون ؟ !

اإِن ِقد َمعاَنا ِتهِرُجوا . . ِت�سَحُكون!؟

َنا ِتزَعُلون و اإِن َما َمعاَنا ِمنِّ
يَبة مِت�ُسون يف حالة َغ�سِ

********

اإِن َكان َجيِبي ِفيه يِل حِت�ِسِني
ِترَتاَطِبي ِت�ْساَلي ِتْتاَلَيِني
ِني ِتتاأَنَِّقي يف اللِّب�ش تتَزيَّ

ِدي كالعنَدِليَبة و ِتغرِّ
ِني و اإِن َما ِمعي يف اجَليب تتَجنَّ

و مِتِحِني َقلِبي و له ِتعِجِني
و جِتِلِبي يِل الَهْم يف َم�سَكِني

يَبة يب �ِسيَطاِن�ش ُم�سِ ُي�سِ

********

ُقبِح�ش َظَهر ِمن ُيوم �ِسفِتي الَعَمل
ْخل الَِّذي َكان َقل َقد َخْف و الدَّ

مَباك " ِجيبه اأقل و " الَقات " و " التُّ
ِري احلالة تِعيَبة ؟ ! ما ِتب�سِ

زق َخلِّْي الَهَبل ي الرِّ َما �َسي ِبَيدِّ
زق ِبَيد اهلل عزَّ و َجل الرِّ

ل ُكويِن َقُنوَعة ِبالَّذي قد َح�سَ
َما �َسهَّل اهلل . . اإِقَنِعي به (( 

كتبه/رعد الريمي

مرة كنت يف �سريه لوحدي مع املغرب ،
ها ال ت�ستغربو�ش ايوه لوحدي،

الواحــد جتــي لــه حــاالت ي�ســتي يــروح املريخ 
لوحده م�ش �سريه ب�ش !

وملا مليت من اجلل�سه قلت: برجع 
ب�ش قلت با م�سي من جنب فن �سيتي ملا م�ست�سفى 

عدن
وانا ام�سي جال�ش ازبط احلجار،

  وفيبي كربة يهودي
كربه  من القتل ،وكربة الغباء املركب

و فجئة خرج اثنني من فن �سيتي 
كذا حبوبني حلوين ق�سار 

اأيوه ق�سار،
اإي�ش فيهم الق�سار

ها اح�سب. 
هو  طبعًاالب�ــش �سروال احمر على �سميز ابي�ش 

وفينكا حمراء
وهي الب�سة عباية �سوداء ملاع  ومرقم�سة

املهم ، مدري كانت حبيبته 
مدري زوجته
مدري ،مدري

مالنا دخل مثل ما تكون تكون 
املهم اإيل دار بينهم 

ركزوا ها ...
قالت له : حبيبي تعرف الكون ذا كله؟!

  اأنت بقلبي اكرب منه .
اأنا قلت :

وهاااابوي..

وهااااابوي..
ب�سراحة : انا دميي زربنا 

وقلت بقلبي : م�سكينة ودفت الوليده؟! 
ا�ســمعوا ال ت�سحكو�ــش خلونــا ن�ســوف الكون ذا 

لفني با يو�سل
هو لفت له بدلع، وقال له :

هي ا�ســمعي تعريف احلرير اأنتي اأكرث نعومه منه 
بقلبي

ال ب�سراحــة اأنا هنا قلت: با�ســل حجر وبجدل 
عارهم الكذابني

وهااابوي ،وهااابوووي على كذابني ،
اح�سن قويل له م�ش هتقدر تغم�ش عينيك

نعم يتفرجوا روتانا.
ايوه وبعدين

قلت: بقلبي ذحلني ذوال من �سدقهم 
فــني ذا مان�ســوف كــذا  اإال بامل�سل�ســالت الرتكية 

وعاده م�ش كذا 
�سويه رجعت وقالت له:

اجعلي عمى لو اأ�سوف غريك 
انا هنا �سحكت 

و�سحكت 
وقلت بقلبي 

لك لعي�سة لتع�سك
هي اجينا لل�سدق 

هي ادعي زيه لو رجال 
جاك املوت يا تارك ال�سالة 

فني باتهرب
هههههههههههه
رجع قال له :

ها حبيبي نركب البا�ش الو�سع ليل وم�ش متام
ههههههههههههههههه

طح�سه م�سكينه ،
الأنه لو دعا با يعتمي من �سدق ياقلبي

اخلماخم_والبال_من_الداخل
                                  

 )) اعقلي كوين " مرة " عاقلة . . ل تربحيني " هيب " " هيبة " (( ! ؟
ْوج َزوَجَته : اِطَبًا الزَّ عِب عن الشاعر مسرور مربوك خُمَ   الشَّ

وآنا أفدى احلب دا...
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كو
سودو

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

في العالم .
 

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

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

منوعات

اأفقيًا :
1 -  �ساحب كتاب مذكرات )االهداف ال�سامية 

واالحداث الدامية( الذي
 تناول اأو�ساع جنوب اليمن وخا�سة اأحداث 13 

يناير 
2 -  عوائق و�سعوبات ـ مثنى الزمان 

3 -  �سهرهجري ـ ملعان ـ حرف اجنليزي ـ مفرد 
اأهداف )م( 

4 -  مناطيد )مبعرثة( ـ مت�سابهان ـ �سغريالغزال 
5 - ظرف زمان ـ ثلثا لغو ـ يعطي اأويهب 

6 -  مفرد قوارير )م( ـ ارتاب 
7 -  ي�سئ 

8 - �سمرياملتكلم ـ ابريق كبري له عروتان ـ مت�سابهان 
ـ مدينة ليبية 

9 - مت�سابهة ـ اأدغال 
-10 علم التداوي ـ اال�سم احلقيقي للفنانة فريوز 

-11  �ساءوا ـ من املعادن 
-12  مفرد اأمتار ـ �سمريمت�سل ـ احدالوالدين ـ هرب 

-13   مباين ومن�ساآت ـ للتعريف ـ �سمرياملتكلم 
-14 كنعان )مبعرثة( ـ جمع �ساحرة 

-15 فيل�سوف وطبيب ومو�سيقي املاين حا�سل على 
جائزة نوبل لل�سالم عام 1952 م

 عموديًا :-
 1 - وجبة �سعبية عنداأهل �سنعاء ـ اجل�سـِع  

2 -  مفرد حروف ـ بيت االأ�سد ـ فاكهة 
3 -  العب كرة القدم ارجنتيني �سهري ـ من 

احليوانات 
4 -  �سرب اأوقرع ـ حرف مو�سيقي ـ مفرد افراد ـ 

كرر)مبعرثة( 
5 -  اأغالل ـ اأ�ساف ـ �سمرياملخاطب 

6 -  غرياملقيـّد ـ ن�سف وفاء ـ ن�سط بعد فتور 
7 -  ثري )م( ـ حيوان ركوب )م( 

8 -  نقي�ش م�ستقبل ـ �سرف مااًل )م( ـ �سمرياملتكلم 
9 -  لال�ستدراك والتاأكيد ـ اإ�سم علم مذكر )م( ـ 

القمر اأول ال�سهر 
-10  ازمان )مبعرثة( ـ نقي�ش غارم ـ مفرد �ستات 

-11  حمافظة مينية ـ من احلرفيني )م( ـ كريو�سني 
-12  للنهي ـ �ساخن ـ جمع بحر ـ طليق 

-13  يبتعد اأويهرب ـ بعد خام�ش ـ حرف اإجنليزي 
-14  مفرد اأودية ـ اأهايل تركيا )م( ـ الر�ساد ال�سفن 

-15 نتكلم ب�سوت خافت ـ مت�سابهان ـ جمع دورة 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

عدن تايم / خاص :

أكــد ريــكاردو بياليــز، المديــر الرياضي لنــادي أمريكا 
المكســيكي، أن ناديــه ســيخوض لقائــه في الــدور قبل 
النهائي من بطولــة كأس العالم لألندية أمام ريال مدريد  

غدًا الخميس تحت شعار "الند للند".
وقــال بياليز فــي تصريحــات لشــبكة "إي إس بــي إن" 
التليفزيونية خــالل تواجده في مدينة يوكوهاما اليابانية، 
التي تستضيف لقاء أمريكا أمام ريال مدريد: "سنلعب تحت 
شــعار الند للند وسنرى ما سيحدث، لن ننغلق على أنفسنا، 

إنه ليس برشلونة".
أن  بياليــز  وأشــار 
ريال مدريد له أسلوب 
عــن  مختلــف  لعــب 
الــذي توج  برشــلونة، 
فــي العــام الماضــي 
بلقب مونديال األندية 

باليابان.
وأضــاف: "هذا ليس 
برشــلونة، إنــه يلعب 
للغاية،  مختلف  بشكل 
لعب  أســلوب  ولديــه 
مغاير، فلماذا ال نشعر 
سننتظر  أكبر؟،  بشغف 
إمكانية  في  وســنأمل 
تحقيق شــيء، سنلعب 
بهــذه العقلية وبهذه 
الفكــرة عــن تحقيــق 

االنتصار".
أن  بياليــز  وأوضــح 
أمريكا لن يواجه " 45 

أو 38" العبــا، حيث قال: "إنهم 11 العبا على مســتوى عال، 
إنه أحد أهم الفرق في العالم وســيواجه 11 العبا يتمتعون 

بشغف كبير لخوض هذا المونديال القوي".
ووصــل أمريكا إلى نصــف نهائي مونديــال األندية بعد 

تغلبه 2 / 1 على جونبك هيونداي الكوري الجنوبي.
ويلتقــي الفائز من مبــاراة ريال مدريد أمــام أمريكا مع 
الفائز من المباراة الثانيــة لنصف نهائي مونديال األندية، 
التي تجمــع بين فريقــي أتلتيكــو ناســيونال الكولومبي 

وكاشيما انتلرز الياباني.

املدير الرياضي ألمريكا املكسيكي يسخر من ريال مدريد

اأجمل التهاين والتربيكات القلبية نزفها الل بانافع مبنا�سبة 
زفاف ال�ساب

بكري حممد عمر
على ربة ال�سون والعفاف �سقيقة

الشيخ/ عمر عبداهلل با نافع) ابو حامت(
الف الف مربوك دامت دياركم عامرة باالأفراح

املبتهجون: وائل قباطي وماجد ال�ساجري وكافة االأهل 
واالأ�سدقاء. 

الف مبارك
نعزي من االعماق ون�ساطر االحزان ا�سرة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

 
الفقيد مهندس طيار  حسن بكيلي

والعزاء مو�سول اىل 
اوالده م. رمزي والكابنت طيار �سمري وجميل واآل البكيلي كافة 

تغمده املوىل تعاىل بوا�سع رحمته ور�سوانه 
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب 

وال�سلوان .
انا هلل وانا اليه راجعون

املعزون / احمد ح�سن علي والكابنت �سديق 
زكريا والكابنت طارق نائف واال�ستاذ / علوي نا�سر.

صربا آل البكيلي

 فقدان

 قبيل مباراتهم غدًا اخلمي�ش

أحمــد  ســليم  المواطــن  يعلــن 
محســن شــلوه عن فقدان شــهادة 
صيدلة صادرة عن معهد أمين ناشر 

للعلوم الصحية ..وقد قيد بذلك بالغا برقم 179 .
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ريا�صة

استطالع / نجيب المحبوبي :

عرســًا كرويًا احتضنته عدن الحبيبيــة وفًا وعرفان 
للرجــل الذي بــدل الغالي والرخيص مــن أجل عميد 
أندية الجزيــرة .. جمهور كبير لم تشــهده المالعب 
العدنية منذ سنوات طويلة ..انه الوفاء لسالم باصمد 
رئيس اكبر واعرق أندية الجزيرة العربية نادي التالل 
والذي رحلــة روحه الطاهرة إلــى باريها لكن الجميع 
أصر على الوفــاء لباصمد وفي مقدمتهــم أدار نادي 
التالل بقيادة األســتاذ عارف يريمي الذي بالرغم من 
غربتــه كان على تواصل دائمًا من أجل نجاح البطولة 
كذلك األســتاذ محمد الداؤودي األمين العام والقائم 
بأعمــال رئيــس النادي حاليــًا وكافة أعضــاء اللجنة 

اإلدارية بنادي التالل واألندية المشاركة.
وفي ختــام البطولة أصرت أدارة نــادي التالل على 
تكريم نخبة مــن العبي الزمن الجميل الذين عاصرو 
الفقيــد ســالم باصمد والــذي عبروا عــن اعتزازهم 

الكبير بهذا التكريم ..
وفي مقدمتهم كان جوهرة الكرة اليمنية الكابتن 
ابو بكــر الماس والذي قــال )نعتز بمــا قدمته إدارة 
نــادي التالل عميد أندية الجزيــرة العربية الن هكذا 
يتجلي التــالل بعظمته ويكبر فــي مكانته وعمادته 
لألنديــة اليمنية والخليجيــة والعربية أيضا.. تكريم 
كوكبه من نجوم الزمــن الجميل توج بها المهرجان 
الرياضــي وتالال وكملــة ألصــوره البهيــة الجميلة 
بالحضــور الجماهيري وكأننــا عدنا بالزمــن أدراجه 
ورســمنا لألجيال صوره مصغره للحضور والتشــجيع 
المتميــز وجعلنا من ختامه قيمــه ودرس يتعلم منه 
األجيال معاني الــروح الرياضية بإهداء ألكاس لنادي 
وحدة عدن المتعطش للبطولــة والذي بدوره ارتقى 
بروحه الرياضية حين هــو األخر بنفس الدور وأهداه 
ألســرة الفقيد ســالم باصمــد كم أنت كبيــر ياتالل 
بعقليــة إدارتك الشــابة التي كبرت بعيــون أحبابها 

وجماهيرها(.
أما ملك الكرة اليمنية الكابتن أحمد مهدي االحمدي 

قال : )كان لي الشــرف الكبيــر أن أكرم من 
نادي كبير مثل التالل، وكانت فرصه ممتازة 
للقاء بنجوم كانت لهم صوالت وجوالت وهذا 
التكريم له وقع خاص في نفسي ألنني اعتبر 
هذا النادي صرح أساسي لتاريخ الرياضة في 
بلدي وكذلك الن لــي عالقات صداقه وأخوه 
ألبرز نجوم هذا النادي.. شــكرًا للتالل أداره 
ونجــوم ومشــجعين .. وأتمنى مــن اهلل أن 

يجمعنا دائمًا على خير مع كل الخيرين(.
وعندمــا حــان الحديــث لهــداف العــرب 
الكابتن شرف محفوظ قال : )لن استطيع أن 
أوفي للتالل بكل ما املك من عبر ومشــاعر 
وحب تجاه هدا الكيان الذي يعود الفضل له 
بعد اهلل سبحانه وتعالى والى جمهور التالل 

الرائــع في الداخل والخارج واليوجد شــخص من يوم 
تاســيس نادي التالل له فضل على التالل الن التالل 
هــو من عمل مننــا جميعًا قيمه واســم ولوال التالل 
نحن ســنكون اقل بكثير من اليــوم.. والتكريم من 

قبل نادينا فخر لي (.
أما غزال الكرة اليمنية الكابتن وجدان شاذلي نجم 
وحدة عدن فقال : )لم اتفاجى أبدا وأنا اكرم من قبل 
نــادي عريق بحجم نادي التالل عميــد أنديه الجزيرة 
العربية، شكرا أداره وجماهير التالل وشكر خاص لألخ 
عارف يريمي رئيس النادي وهدا ليس بغريب عليكم 
فعال الرياضة فن وأخالق والتالل فارس عمالق شكرا 
دكتورنا العزيز ومدربي ومعلمي عزام خليفة سعدت 
أن تكــون من يقدم لــي كاس التكريم أكيد شــرف 
كبير لي وأكيد الشــكر موصول للكابتن ميثاق صالح 

تمثيله لشخصي شكرا للجميع(.
وقال النجم الشــعالوي الكبير الكابتن محمد حسن 
أبو عــالء )تكريمنا من قبل نادي التالل فخر ووســام 
شــرف نعتز فيه الن التالل هو واجهة الكرة اليمنية ، 
كما نشكر التالليون على لفتتهم الجميلة هذه اتجاه 
العديد من النجــوم الذين كان لهم صوالت وجوالت 

في ملعبنا(.
امــا شــيخ الصحفييــن االســتاذ عــوض بامهدف 

الحاصل على الوســام العربي مؤخرًا فقال : ) تكريمي 
من قبــل نادي التالل لــه مذاق خــاص وطعم مميز 
كون هــذا الفعل الحضاري الكبيــر يأتي متجاوزا كل 
الظــروف الصعبة التــي أحاطت بهــذا الكبير وبفعل 
فاعــل، إال أن الكبير كبير قد يتعثر ولكنه ال يســقط 
وبصراحة فاني لم أكن أتوقع أن يأتي التكريم بهذه 
الحفاوة واالتساع والشمولية حيث الكثير من النجوم 
التاللية وكذا كوكبة من نجــوم أندية عدن و الكثير 
ممــا شــملهم التكريم .. أمــا عن شــعوري الخاص 
بهــذا التكريم فــكان هو الفرح الغامــر بهذه أللفتة 
الكريمة مــن العميد التاللي ولقد ســعدت أكثر بان 
هذا التكريــم جاء في لحظة تاريخيه جســدت تعافي 
العميد واســتعادته لسابق عهده في الريادة والتألق 
واالزدهار والشــكر هنا واجب األداء و التقديم لإلدارة 
التالليــة الشــابة وربانها األصيــل والقدير الرياضي 
الخلــوق محمــد داؤود والشــكر الخــاص لمهندس 
البيــت التاللــي في كل العصــور الرياضــي الكبير و 
الخلوق األستاذ القدير حسن سعيد قاسم إلسهاماته 
االيجابيــة البارزة إلنجــاح مهرجان العميــد التاللي 
التكريمــي والــذي كان بمثابــة ) ضربــة معلم وفي 

الصميم ( كل الحب لك يا عميدنا الغالي(.
وواصــل الحديث الكابتن كامل صــالح نجم التالل 

وقــال )كان لدي شــعور طيب وجميــل ونحن نحضر 
لنشــارك مع اإلخوة الزمالء جميعــا في جو جماهيري 
كبير وغير مســبوق للمبــاراة النهائية لدوري الفقيد 

العم سالم باصمد رحمة اهلل عليه .
العم سالم الذي خدم الرياضة والرياضيين والتالل 
بصورة خاصة بكل حب وتفاني ووقف وقدم وسخر كل 
إمكانياتــه ووقته وماله للحفاظ على ســمعه ومكانة 

هذا النادي . وترك بصمة ال تنسى في هذا النادي .
وهنا ال يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل إلدارة نادي 
التــالل جميعــا دون اســتثناء والذين بذلــوا جهودا 
كبيــرة كل مــن موقعــة في إيصــال رســالة الوفاء 
والعرفان لعلم ســالم والنجوم .. بالرغم من الظروف 
المالية الصعبة التــي يعانون منها هم وكل األندية 

األخرى في محافظة عدن .
وكانــت خاتمت حديثنــا مع نجم شمســان ومدرب 
منتخــب عدن الكابتن محمد حســن البعداني والذي 
قــال : )كل الشــكر واالمتنــان الكبير لنــادي التالل 
وأعضاء مجلس إدارته على تكريمنا في نهائي بطولة 
الفقيــد باصمد وســيضل هــذا التكريــم عالقًا في 
ذاكرتــي كونه جاء من عميد أنديــة اليمن وتمنياتي 
للتالل النجاح في كل االســتحقاقات القادمة أن شــاء 

اهلل(.

اجلوهرة : نتعز مبا قدمته أدارة التالل من تكريم للنجوم
امللك : التالل صرح أساسي لتاريخ الرياضة وتكرميي فخر لي

 جنوم الكرة اجلنوبية يف الزمن اجلميل يتحدثون لـ)عدن تامي( :

عدن تايم / خاص :

خاض عصر اليــوم منتخب محافظة عدن لكرة القدم 
تدريبه األول في ملعب نادي النصر بدار سعد استعدادًا 
لخوض منافسات بطولة الشــهيد البطل جعفر محمد 
ســعد قائــد معركة تحرير عــدن والذي يشــارك فيها 

منتخبات محافظة الجنوب .
التدريــب األول أجرى عقب تســمية مــدرب المنتخب 
الكابتن محمد حسن البعداني والذي ضمت 29 والعب 

من مختلف أندية عدن .
وقــد شــهد تدريب اليــوم حضور رئيــس اتحاد كرة 
القدم بعــدن المهندس محمد حيــدان وبقية أعضاء 
اتحــاد عدن لكــرة القدم، حيث أكد حيــدان وقوفه مع 
منتخــب محافظته من أجل الســير بثبــات نحو خطف 
اللقب مؤكدًا أنهم قاموا باختيار الجهاز الفني واإلداري 
نظرًا كونهم األفضل على مستوى المحافظة بينما تم 
اختيار كافــة الالعبين عبــر مدرب المنتخــب الكابتن 
محمد حســن البعدانــي الذي يعد ابــرز المدربين في 

محافظة عدن.
هذا وســيواصل عصر غــدًا منتخب عدن اســتعداده 
للبطولــة حيث يجــري تدريبه في ملعب نادي شــباب 

المنصورة .

منتخب عدن جيري تدريبه األول 
استعدادًا لبطولة الشهيد جعفر

عدن تايم / خاص :

اختتمت مساء الســبت بطولة التحدي األولى 
وبطولة االســتقالل لألوزان المفتوحة لألندية 
والتــي نظمها اتحاد المالكمة )عدن( على حلبة 
نادي شمســان الرياضي بمديرية المعال خالل 

الفترة من ٦-٨  ديسمبر الجاري.
وبعــد ختــام البطولــة نشــرت العديــد من 
الصحف والمواقع االلكترونية أســماء الفائزين 
وأعلن عن فوز الالعب محمد حســن سعيد من 
مالكم شمســان رغــم أنه لم يحضــر النزالت ، 
والــذي حضر هو العــب التالل محمد ســليمان 

الجرادي )القراقر( وهو من تم تكريمه بالجزام من األخوة الضيوف على الحلبة .
"عدن تايم" التقت بالالعب محمد ســليمان الذي قال : دخلت البطولة للمنافسة على 
وزن 75 كيلــو ، مع مالكم نادي شمســان محمد حســن والذي لم يحضــر النزال ، فتم 
تكريمــي بالحــزام واعتباري الفائز بالنزال .. لكني تفاجأت بنشــر اســم الالعب الغائب 
وعدم ذكر اسمي في أي تقرير صحفي ، ومن هنا أرسل رسالة لألخوة في إتحاد المالكمة 

بإنصافي وذكر أسمي في التقارير الرسمية للبطولة.
وأضاف محمد : أنا قابل للتحدي على الحزام في البطوالت القادمة مع أي مالكم أكان 

زميلي محمد حسن ..
وفي الختام شــكر المالكم محمد ســليمان إدارة نادي التالل والمدربان عرفات الجزار 

وعواد عمر على مساعدتي على االستعداد للبطولة بشكل جيد .

مالكم التالل حممد سليمان يستغرب لعدم 
ذكر أمسه رغم فوز حبزام البطولة

�سرف حمفوظ االحمدي وجدان �ساذيل
ابوبكر املا�ش



  
د. ح�سن قايد ال�سبيحي

http://aden-time.net

عدن التضحية 
وجنوب الثبات

لم يمض ســوى أســبوع واحد على تهديدات 
الرئيس الســابق علــي عبداهلل صالــح بضرب 
الجنوب حتى سقط 45 جنديًا وعشرات الجرحى 
قضوا في عملية إرهابية دنيئة في عدن، وهم 
مجردون من السالح، ذهبوا الستالم مرتباتهم 
التــي طال انتظارهم لها بعــد أن حرموا منها 
طــوال أربعة أشــهر، بعــد أن اســتولى صالح 
والحوثي على البنك المركــزي وخربوا النظام 
المالي، ووجدت دول التحالف نفسها في موقف 
المطاَلــب بإغاثة اإلدارة والجيش واألمن ودفع 

رواتب الموظفين في كل محافظات الجنوب.
جن جنون صالح، وأطلــق تصريحًا ناريًا هدد 
فيه باجتياح الجنوب كما فعل عام 1994 وكان 
فــي حقيقة األمر يضمر الشــر للجنــوب، مثله 
مثــل »الدواعش«الذين كانوا على اســتعداد 
لممارسة إرهابهم، وهو ما حدث على الفور في 

مجزرة معسكر الصولبان في عدن.
الجريمــة الجديدة تضاف إلــى مئات الجرائم 
بحــق  وصالــح  اإلرهابيــون  ارتكبهــا  التــي 
المواطنيــن اآلمنيــن بــدم بــارد، وتصفيات 

بالجملة بحق أبناء الشعب اليمني.
وحتى ال تلتبــس علينا األمــور، تتكالب على 
اليمــن عمومــًا، والجنوب خصوصــًا، أربع قوى 

تضمر الشر وتستهدف اليمنيين. 
األولى: صالــح وجماعته، الذيــن ما يحلمون 
بالعودة إلى الســلطة، والثانية جماعة الحوثي 
الذيــن يــرون أن الجنوب يقف حجــر عثرة في 
طريق اســتعادة حكــم اإلمامــة، والثالثة حزب 
اإلصــالح الذي تنضــوي تحــت عباءتــه أعداد 
كبيــرة من التيــار المتدين من أبناء الشــمال 
الذين يرون في الجنوب تابعًا مطلقًا للشمال، 
وليس له الحــق في االعتراض على سياســات 
أي مســؤول شــمالي، أما الرابعــة فتتمثل في 
تنظيمي القاعــدة و»داعــش« اللذين يجدان 

الدعم من صالح.
فإذا عدنا إلى طبيعة التفجير األخير، ومقارنته 
باألســاليب اإلرهابيــة المتبعــة، فــإن أصابع 
االتهــام تتجه فــورًا إلى »داعــش« والقاعدة، 
وبشــكل ال تخطئــه العيــن. وذلك يعــود إلى 
طبيعــة التحالف المبكر الــذي جمع بين صالح 
والقاعــدة من تبادل للمنافــع، وتوزيع لألدوار 
واســتخدام بطــش كل منهما لحســاب اآلخر، 
ومن األمثلة على ذلــك حادثة تفجير المدمرة 
األمريكية »كول« يوم 12102000 التي أودت 
بحيــاة 17 بحارًا أمريكيــًا، وتبين أن من قاموا 
بالعمليــة ينتمون إلــى القاعــدة، وقد أكدت 
التحقيقــات أن األجهزة اليمنيــة حرصت على 
تســهيل مهمة االنتحاريين، وكان بمقدورها 

منع العملية قبل حدوثها.
كذلك، فإن »القاعــدة« احتلت مدينة زنجبار 
عاصمة محافظة ابين، ثم المكال في حضرموت، 
بترتيــب خــاص مع صالــح، وذلــك اقتضى أن 
تنسحب الوحدات العســكرية النظامية خلسة 
وتتــرك المعســكرات والمعــدات العســكرية 
بخفيفهــا وثقيلها للتنظيــم اإلرهابي، نظير 
القيام بعمليات إرهابية يختارها صالح وتقوم 
القاعدة بالتنفيذ في الوقت المناسب، والمكان 

المناسب الذي يحدده المخلوع.
ثــم جــاءت عمليــة الصولبــان لتســتكمل 
تهديــدات صالــح بضــرب الجنــوب. كمــا أن 
توقيتها يشــي بحالــة الضعف التــي يعانيها 
صالح، ويدفعه بســرعة لالقتــراب من نهايته 
المحتومــة، حيــث كشــف عنه غطاء التســامح 
الذي وفرته له فــي الجولة األولى دول مجلس 
التعاون، ولجأ إلى الخــداع واإليغال في عدائه 
لشــعبه، ومضى بعيــدًا في تحالفــه مع إيران 
والحوثــي، وإعــالن الحــرب وتوجيــه عمليات 
إرهابية تسببت بمجازر لن ينساها اليمنيون. 

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

بريطانيا تأسف لتوقف معامالت املتقاعدين يف اجلنوب

التقطت عدسة عدن تايم صورا لعملية تلوث في سواحل مدينة عدن، بسبب 
تكدس القمامة بكميات كبيرة في الشواطئ.. 

وحذر صيادون في احاديث لعدن تايم: من انتشار كبير للطحالب البحرية في 

ســواحل مدينة عدن، وهو ما سيؤثر على الكائنات البحرية والطيور المهاجرة 
التي تستوطن المناطق الرطبة في عدن، مطالبين الجهات المعنية وجمعيات 

حماية البئية بالتدخل العاجل لتنظيف الشواطئ، وانقاذ البئية البحرية. 

لندن / عدن تايم / خاص :

صــرح قســم المعاشــات الخارجيــة في 
العاصمــة البريطانية لنــدن, أنه ونتيجة 
لألوضــاع األمنية فــي اليمن فأن قســم 
المعاشــات الخارجية غير قادر على إتمام 
الحكومية  المعاشــات  معامــالت  بعــض 
عبر النظام المصرفــي اليمني في الوقت 
الحاضر والتي يستلمها المتقاعدين الذين 

خدمــوا الدولة أبــان الحكــم البريطاني. 
ودعا المســؤولون في قســم المعاشــات 
لهذا  نتيجــة  المتضرريــن  المتقاعديــن 
اإلجراء المتخد من قبل قســم المعاشــات 
الخارجيــة التواصــل بمركــز المعاشــات 

الدولية عبر الرابط المرفق.

www.gov.uk/international-pen-
sion-centre

وفاة اول حافظة للقران 
ومتحررة من األمية يف الضالع

توفــت االثنين الحاجة مريم 
مقبل الحيــدري عن عمر ناهز 
الســبعين عامــًا ، اثــر مرض 

عضال ألم بها .
وتعــد الحاجــة مريــم مــن 
النســاء الالتي لهن دور كبير 
في نشر التعليم في السنوات 
التي ســبقت استقالل الجنوب 
اول  تعــد  اذ  1967م  عــام 
امــرأة تحررت مــن األمية في 
الضالع في خمســينيات القرن 
المنصرم، وعمرهــا لم يتجاوز 

الخامسة عشر عامًا عندما تلقت تعليمها على يد والدها 
الفقيه الحاج مقبــل حيدر الذي قــام بتعليمها القراءة 
والكتابــة ومن ثم حفظ القــرآن الكريم كامــاًل، وعند 
اندالع انتفاضة العام ١٩٥٨م في جبل جحاف أســهمت 
فــي دور كبير في تلك االنتفاضة ، التي استشــهد فيها 
شــقيقها األكبر الشــهيد علي الحاج مقبل بصاروخ من 
سالح الجو البريطاني الذي شــن هجومه على مجموعة 

من الثوار وقادة االنتفاضة آنذاك .
كما كان لها دور بارزا في ثورة الرابع عشر من اكتوبر 
1963م ، إذ اســهمت بشــكل كبير في كتابة مراسالت 

الثوار.
وهي والدة القاضي حيدر احمد حمود، رحم اهلل الفقيدة 

بواسع رحمته والهم َاهلها وذويها الصبر والسلوان.

بلغنا في " عدن تايم " ان عددا من قادة الشــرط والمعســكرات يقومون بالتخلص واستبعاد اعداد 
كبيرة من منتسبيهم الذين كانوا يداومون في مقرات اعمالهم طيلة أشهر على أمل ادراجهم ضمن 

القوام البشري للوحدة العسكرية واالمنية.
وبمجرد وصول لجان الترقيم أو قدومها تحرك قادة شــرط ومعسكرات الى تجميع المقربين وعيال 
عمهــم من مناطقهم لتجنيدهــم وحرمان ملتزمين آخرين من أبناء عــدن وبعضهم من محافظات 

مجاورة .
أهذا هو الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية التي نعيد بناءها على أسس وطنية .

الرتقيم وعيال عمي

التلوث يهدد سواحل عدن


