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نقابة م�صايف عدن تهدد بت�صعيد االحتجاجات  
 ا�صرتاكي عدن يحذر ال�صرعية من مغبة تكري�س امليلي�صيات 

والرابطة يطلق مبادرة النقاذ ال�صباب من التطرف

يجب اال�صتفادة من اخلربات والكوادر امل�صرحة 
لبناء اأجهزة اأمنية وا�صتخباراتية حقيقية

عدن: حتقيق يف عقود االأرا�صي املزورة الإحالة املتورطني اإىل النيابة

764  1.8
إغاث��ة  دره��م  ملي��ار 
ومساعدات إنسانية عاجلة

123
مليون درهم تعهدات 
الدولية  للمنظم��ات 

العاملة يف اليمن

470
دعم  دره��م  ملي��ون 
احلكومي��ة  األجه��زة 

املختلفة

929
ملي��ون دره��م دعم 
الكهرب��اء  قط��اع 

باملولدات والوقود

161 مليار درهم �إجمايل 
6�مل�ساعد�ت �لإمار�تية لليمن مليون درهم دعم لقطاعي 

ملي��ون درهم إلعادة الصحة والنقل
تأهيل 230 مدرسة

اأجمد.. حزن يجتاح اجلامعة و�صفحات التوا�صل
جميل..  ترك مكينة اخلياطة ل�صمان راتب الأبناءه الـ 4 وزوجته

اأم من جحاف بانتظار عودة جنليها ووالدها امل�صن

 
ال�صولبان.. برمودا عدن

اخلالقي: املع�صكرات خمرتقة وتعاين من تعدد القيادات



2
    االربعاء/ 21  دي�سمرب  2016م  - املوافق    22  ربيع اول    1438 هـ  - العدد )48(

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

مدير اأوقاف عدن يعني اماما جديدا مل�صجد الن�صر باملن�صورة 

عدن تايم / متابعات :

اتهم رئيس محكمة اســتئناف عــدن، القاضي فهيم عبداهلل 
الحضرمــي، طرفــي االنقــالب، جماعــة الحوثييــن االنقالبية 
وحليفها المخلوع علي عبــداهلل صالح، بالوقوف وراء العمليات 

اإلرهابية األخيرة في عدن.
وقــال القاضي فهيم ان هذه التفجيــرات يقف خلفها بعض 
األشــخاص الذين ال يريدون االســتقرار للمحافظات المحررة، 
ويحاولــون أن يعكســوا للعالــم أن المناطــق المحــررة غير 

مســتقرة، ولها أيادي تعمل داخل هذه المناطق، وفي الحقيقة 
ال يوجــد إرهاب في المناطق المحررة .. مشــيرا الى إن هناك عناصــر مزروعة لدى الطرف اآلخر، 

تستخدمها في أوقات معينة لتحقيق أهداف وغايات تخدم مصالحها . 
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة الوطن السعودية : )) البد أن نعترف بأننا لم نستطع إيصال 
هذه الرســالة للمجتمع الدولي، وإيضاح أن االنقالبيين ال يريدون دولة مســالمة (( .. مضيفا أن 
البعــض يظن أن المســؤول عن تلك العمليــات اإلجرامية هو تنظيم القاعــدة أو داعش، بينما 
التنظيمــان اإلرهابيان هما أداتان تســتخدمهما عناصر االنقالب التــي تمارس كل أنواع الظلم 
والقهر بالشعب اليمني، وتقف وراء التفجيرات واإلرهاب في المناطق المحررة . – على حد تعبيره.

وتابع "أصبح األمر واضحا وصريحا بهوية من يقفون خلف تلك العمليات، التي يتحمل المخلوع 
علي عبداهلل صالح مســؤوليتها تماما، وكل األدلة والبراهين تؤكد ذلك، فمن هو المستفيد من 

قتل عشرات الشباب الذين يذهبون الستالم رواتبهم؟ المستفيد الوحيد هما طرفا االنقالب.

عدن / علي خميس :

ألقت شــرطة كريتر مساء االثنين القبض على مجموعة 
من الشــباب يقومــون بتوزيع وبيع الحشــيش في احدى 

شوارع مديرية صيرة محافظة عدن .
وأكد نائب مدير شرطة كريتر سهيل اسكندر ان الشرطة 

القــت القبض علــى مجموعة مكونة من أربعة أشــخاص 
كانوا على متن سيارة كوروال نوع تويوتا يقومون بتوزيع 

وبيع الحشيش في شارع الملكة أروى بمديرية صيرة .
وأشار سهيل أن الشــرطة تلقت بالغا سابقا قامت على 
اثره بتحريات نتجــت عنها القبض على هــذه المجموعة 

التي تقوم بتوزيع الحشيش في اوساط شباب المديرية .

عدن/ خاص

أصــدرت اللجنة العمالية لعمــال مصافي عدن بجميع إداراتها بيــان عقب اجتماع عقدته امس، لتــدارس وضع العمال 
بالشركة.

وأقر االجتماع إلزام اإلدارة المركزية بدفع راتب شــهر اغســطس يوم الخميس 22 / ديســمبر بحسب تعهد مدير شركة 
النفط ناصر مانع حدور إلدارة الشــركة، ودفع راتب شــهر ســبتمبر خالل فترة ال تتعدى تاريخ 1 يناير وذلك لقيام الشركة 

بتموين شركة النفط بالمشتقات النفطية بشكل يومي مما نتج عنه توفر سيولة مالية.
واضــاف البيان الصادر عــن االجتماع: في حال تلبية االدارة المركزية للبنود الســابقة وجلوســها مــع اللجنة العمالية 
المكلفة من قبل العمال كطرف وحيد يمثل العمال لمناقشــة بقية النقاط المذكورة في المنشــور رقم واحد وإبداء حسن 
النية في إيجاد حلول مناســبة تصب في مصلحة لعمل والعمال وســوف تقوم الجنة العمالية بتعليق الوقفات االحتجاجية 
العمالية حتى يجد جديد، في حالة رفض الشــركة االستجابة للمطالب المذكور اعاله سوف تقوم اللجنة العمالية بتصعيد 

العمل االحتجاجي.

عدن تايم / خاص :

وجه محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي كال من 
مديــر أمن عدن ومدير عام مديريــة المنصورة بتنفيذ قرار 
أصدره مدير أوقاف عدن يقضي بتغيير امام وخطيب مسجد 

النصر بالمنصورة .
وكان مدير عام مكتب األوقاف بعدن الدكتور محمد الوالي 
قد أصدر قرارا بتعيين االخ / ياســر عبداهلل صالح عبده ) زارة 
( اماما وخطيبا لمســجد النصر بلوك 32 بمديرية المنصورة 
بعــدن اعتبارا مــن 11 / 12 / 2016 م ، كما نص القرار على 

الغاء اي تعيين سابق .
وهــذا القرار هو الثاني منذ عزل امام المســجد علي محمد 
الزيدي حيث ســبق ان اصدر مدير أوقاف عدن قرارا بتعيين 
االخ عبداهلل الكعــدة خلفا للزيدي الــذي كان في رحلة عالج 
خارجية .. اال ان عراكا بااليدي شهده المسجد قبل اسبوعين 
انتهت بعودة الزيدي لالمامة بالناس والخطابة في الجمعة .
ويعمل الزيدي اماما وخطيبا لمســجد النصر منذ عشرين 

عاما .
واصدر وزير االوقاف السابق فؤاد ابوبكر بن الشيخ ابوبكر 
قــرارا وزاريا بعــزل الدكتور محمد الوالي مــن مكتب اوقاف 
عدن وتعيين خطيب ســاحات الحراك الجنوبي الشيخ محمد 
بن مشــدود خلفا له ، إال أن السلطات في عدن رفضت تنفيذ 

القرار الوزاري .

عدن : شرطة كريرت تلقي القبض على باعة حشيشرئيس استئناف عدن : داعش والقاعدة اداتني بيد طريف االنقالب

نقابة مصايف عدن تهدد بتصعيد احتجاجاتها

املحافظ يوجه بتمكينه من مهامه

عدن / علي خميس :

عقد فــي عدن، اجتماعا لمســؤولي ومدراء فرع 
الهيئــة العامــة لألراضــي والمســاحة والتخطيط 
العمراني، برئاســة رئيس الهيئة المهندس أنيس 
باحارثــه جرى خالله مناقشــة عدد مــن المواضيع 

المتعلقة بإعادة تفعيل نشاط الفرع .
وتطــرق االجتماع إلــى أهمية خلــق آلية عمل 
جديــدة والمقتــرح المقدم من الفــرع لفتح بعض 
اإلجراءات التي تهم الموطنين وفق ضوابط ســيتم 

االتفاق عليها .
وناقش االجتماع ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل 
اإلعالم حول عقود األراضــي التي تم التعامل فيها 

خارج نطاق الفرع وحاالت التزوير .
وأقــر اإلجمــاع تشــكيل لجنة مــن المختصين 

القانونييــن لفتح ملف تحقيق مــع كل من له صلة 
بهذا الموضوع تمهيدا إلحالتهم الي النيابة .

من جانــب آخــر، بحث رئيــس الهيئــة العامة 
لألراضــي يــوم االثنيــن ، مع مديــر عــام الجهاز 
المركــزي للرقابــة والمحاســبة علــي أحمد عوض 
الحيقي عــدد مــن الموضوعات المتصلة بنشــاط 

الهيئتين والقضايا ذات االهتمام المشترك .
واتفــق المجتمعــون علــى تشــكيل فريق من 
المختصيــن في الجهاز لمراجعــة أعمال فرع هيئة 
االراضــي وعلي وجــه الخصوص حــاالت التصرفات 

بارضي الدولة التي تمت خالل الفترة الماضية .
كما التقى رئيس الهيئة بمدراء األجهزة األمنية 
المعنية بمكافحة الفســاد والقائــم بأعمال رئيس 
النيابة العامة من أجل حثهم علي التسريع في البت 

بقضايا الفساد المحالة إليهم .

فتح حتقيق يف تزوير عقود االرا�صي بعدن
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�أخبار
ا�صرتاكي عدن يحذر ال�صرعية من مغبة تكري�س امليلي�صيات الفو�صوية

 قال ان اجلهات امل�سئولة �سلمت بع�ض م�ساجدنا للتطرف 

عدن تايم - خاص :
 

دانــت منظمة الحزب االشــتراكي م/عــدن أعمال 
المواطنيــن  تســتهدف  التــي  واإلرهــاب  العنــف 
والمجندين في مدينة عدن، وكان آخرها العمليتين 
اإلرهابيتين المروعتين  اللتين حدثتا في العاصمة 
عــدن، ممــا أدى إلى مقتل أكثر من مائة شــاب من 
شــبابنا المجندين الذيــن كانوا ينتظــرون بفارق 
الصبر مرتباتهم الشهرية التي طال انتظارها وجرح 

العشرات.
وجاء في بيان المنظمة: إن هذه األعمال البربرية 
الجبانــة والدنيئة التي تســتهدف الناس بوحشــية 
تعبر عن العدمية لدى منفذيها ومن يقف خلفهم، 

داعيــا: الســلطة الشــرعية إلى تحمل مســؤلياتها 
تجــاه المواطنيــن والمنشــئات العامــة والخاصة 
والمعســكرات وحمايتهــا وهذا لن يتــم -كما هو 
معلوم- إال بالتأســيس لبناء أجهــزة دولة حقيقية 
والبــدء ببناء أجهــزة أمنية واســتخباراتية حقيقية 
وجيــش وطني واالســتفادة من الخبــرات والكوادر 
العســكرية واألمنية الســابقة التي جرى تسريحها 
أو إهمالهــا ، وإنهــاء ظاهرة تكريس الميليشــيات 

الفوضوية مثلما هو حاصٍل اليوم.
واعتبــر البيان: إن ما حدث يشــير إلــى أن هناك 
قصور أمني واســتخباراتي كبيريــن وإال لما تكررت 
عمليتيــن إرهابيتيــن كبيرتين خالل فتــرة زمنية 
قياســية -حوالــي 10 أيام- وإذا تجــددت مثل هذه 

األعمال - ال ســمح اهلل - فستكون السلطة الشرعية 
فــي مأزق حقيقــي بل إنهــا تدين نفســها وتثبت 
فشــلها الذريع في إدارة المناطق المحررة، الفتا الى 
ان المواطــن الجنوبي لم يلمــس مظاهر بناء دولة 
حقيقيــة، بعد مرور عامين على تحريــر عدن، إذا ال 

توجد مبررات ليبقى الوضع المزري هذا كما هو.
وطالــب البيان الحكومة بعالج الجرحى ومواســاة 
أســر الشــهداء كونها المســؤولة عــن المواطنين 
وأمنهــم واســتقرارهم، مشــددا على إن الشــعب 
الجنوبي ماٍض في طريق العزة والكرامة ولن تزيده 
هــذه األعمال إال إصرارًا ويقينًا باســتحالة العيش 
والبقــاء مع هــذه العصابات المجرمة التي تســفك 

الدم الجنوبي منذ أكثر من عقدين من الزمن.

عدن تايم/ خاص

عــاود مديــر عــام كهربــاء عــدن 
المعين بقرار وزاري مجيب الشعبي، 
امس، نشــاطه بعد قرابة شــهر من 

امتناعه من مزاولة مهامه .
واجتمــع الشــعبي صبــاح اليــوم 
بمدراء إدارات الكهرباء في العاصمة 
عدن صباح اليوم بحضور المهندس 
الســابق  الكهرباء  امجد مانــا مدير 
وممثليــن مــن المحافظــة، بهدف 
العامة  المؤسســة  اوضاع  مناقشــة 
للكهربــاء، ومحاولــة ايجــاد حلــول 

الستقبال الصيف القادم .
وخــالل االجتماع اكد الشــعبي ان عودته جاءت بعد إلحاح من 
قيــادة المحافظة وهو مــا دفعه للعودة كمدير عــام الكهرباء 

عدن برغم شحة االمكانيات،  

وأضــاف لقــد اتهمت بالفســاد رغم 
الفتــرة القصيــرة التــي توليــت فيها 
مديــرا لكهربــاء عــدن، رغــم اني لم 
اشــارك في اي مناقصــات أو غيره، ولم 
ارجــع منتقما مــن احد، داعيــا الجميع 
للمشــاركة فــي انقــاذ كهربــاء عدن، 
خصوصًا ونحن قادمين على صيف حار 

وفي ظل إمكانيات شحيحة .
يشــار الــى ان مجيب الشــعبي كان 
قدم استقالته في شهر مايو من العام 
الجــاري بســبب التدهور الكبيــر الذي 
كانــت تعاني منــه محطــات الكهرباء 
وقبل شهر صدر قرار من وزير الكهرباء 
قضى بتكليــف مجيب الشــعبي مديرًا 
مرة أخــرى لكهرباء عدن، وهو األمر الذي رفضه مجيب حتى تم 

إقناعه مؤخرًا بالعودة إلدارة مؤسسة الكهرباء .

حزب الرابطة يدعو اىل حركة جمتمعية �صاملة الإنقاذ ال�صباب 

الشعيب يعاود ممارسة مهامه مديرا لكهرباء عدن

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عدن تايم / خاص :

 
دعا حزب رابطة الجنوب العربي الحر )الرابطة( 
في بيان له اليوم إلى حركة مجتمعية شــاملة 
أساســها شــباب الجنوب العربــي وحرائره مع 
االســتعانة بأهــل العلم مــن النهج الســمح 
الوسطي والنخب من أهل الفكر واالكاديميين 
والناشطين ومنظمات المجتمع المدني النقاذ 

الشباب من الفكر المتطرف
وتنشــر عدن تايم نص البيــان المعنون بـ: 
نحو حركة مجتمعية شــاملة: جريمة أخرى في 
سلســلة الجرائم تمــت صبيحــة األمس األحد 
18 ديســمبر2016م، ودمــاء الجريمــة التــي 
ســبقتها بأيام لــم تجف بعد. ومــا كان لهذه 
الجريمة أن تتم وفي نفس مكان الجريمة التي 
سبقتها لوال التسيب واالهمال وغياب التنظيم 
واالختراقات من أعداء الجنوب العربي وقضيته 

عبر أتباعهم.
ونقــول بوضوح ألولئــك النفر مــن أصحاب 
مراكز النفوذ في نظام صنعاء السابق والالحق، 
أن شــعب الجنوب العربي لن يسكت عن هذه 
الجرائم التي اســتمرأ المتنفذون أولئك تكرار 
ارتكابها اعتقادًا منهم أنهم بها ســيتمكنون 

من تركيع شعب الجنوب العربي وإخماد شعلة 
الحرية واالستقالل وبناء دولته كاملة السيادة 

على كامل أرضه.
إن شــعبنا يصــر على تحقيــق هدفه 

وعليهــم أن يعوا ويعلموا يقينًا، هم 
وذيولهم، أن رجال وحرائر وشــباب 
شعب الجنوب العربي لن يفت في 
عضدهــم وإصرارهــم مثل هذه 
بل  والجبانة  الخسيســة  األعمال 
ستشــد مــن أزرهــم وإصرارهم 
على التمسك بحقهم في أرضهم 

ووطنهم وكرامتهم وتاريخهم.
تلــك  النفــوذ  مراكــز  وعلــى 

وأذيالهــم أن يدركوا أن شــعبنا 
ســيأخذ بحقه طال الزمن أو قصر.. 

وأن العالم كله، أصبــح مثلنا، يعرف 
من يخطط لهذه الجرائم.

إننــا ندعو إلــى حركة مجتمعية شــاملة 
أساســها شــباب الجنوب العربي وحرائره مع 

االســتعانة بأهــل العلم مــن النهج الســمح 
الوسطي والنخب من أهل الفكر واالكاديميين 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  والناشــطين 
لينزلــوا إلــى األحيــاء والتجمعات الســكانية 
والمســاجد والمنتديات والكليــات والمدارس 

الفكر إلنقاذ شــبابنا  هذا  من 
المنحــرف الذي ال عالقة له ال بدين وال بأخالق، 
والجميع مدعو لتنظيم أنفسنا في هذا اإلتجاه. 

وعلى الســلطات المحلية أن تســاهم في ذلك 
مباشــرة ومن خــالل الجهات المســئولة التي 
لألســف ســلمت بعض مســاجدنا وشبابنا 

للتطرف الغريب والدخيل على بالدنا.
ذلــك،  يوضــح  إذ  الرابطــة  وحــزب 
ليبتهــل إلــى اهلل العلــي القدير أن 
يرحم شهداءنا وأن يعجل في شفاء 
جرحانا.. ويجدد العهد والوعد أنه 
ســيظل دومًا وفيًا لدماء شــهداء 
الوطن ســاعيًا بكل ما يملك من 
قوة منطق وحق شعب الجنوب في 
حياة حرة شــريفة ودولة مستقلة 
فــي طريــق الكفاح بكل وســائله 

المشروعة..
العربــي  التحالــف  دول  ونناشــد 
والمجتمع الدولي أن يقفوا مع شــعب 
الجنوب في حقه واســتقالله ويمدوا له 
يــد العون للتخلص مــن كل قوى التطرف 
واإلرهاب الدخيل والغريب على أرضنا وشعبنا 
والذي يعلم الجميــع أنه مصدّر إلينا ومدعوم 
من مراكز القوى الســابقة والالحقة في نظام 
صنعــاء، ولوضع حد لســفك الدمــاء الطاهرة 
لشــباب الجنوب العربــي حتى يتحقــق األمن 

واالستقرار في منطقتنا وما حولها. 

لحج/ خاص :

وجــه عدد من قيــادات واعيــان مديرية تبن 
بمحافظة لحج رسالة هامة لمحافظ المحافظة 
الدكتــور ناصــر الخبجي، قالوا فيهــا بأن ابناء 
المديريــة بكافــة قراهــا الشــرقية والغربية 
يناشــدون المحافظ بالتدخل واتخــاذ مايلزم 
تجــاه مدير عام مديرية " تبــن " الذي اتهموه 
بانه منــذ تكليفه بهذا المنصــب لم يقم بأي 

أعمال ملموسة للمديرية .
واضافــوا أن مديــر المديريــة يتعامــل مــع 

المواطنيــن بالالمباالة وبإهمال شــديد لكافــة القضايا التي تخــص المديرية 
بشــكٍل عام إلى جانب ضعف األداء اإلداري المطلــوب في هذه المرحلة - على حد 

تعبير الرسالة .
وأكــدوا من خالل الرســالة التي تلقــى ) عدن تايم ( نســخًة منهــا ، بأن ابناء 
المديرية رغم حرصهم الشــديد على اســتقرار أوضاع المديرية إال أنهم ســوف 
يكونون مضطرين إلتخاذ خطوات تصعيدية استنكارا الهمال مأمور مديرية تبن 

، معبرين عن أملهم بتجاوب المحافظ لهذا النداء بأسرع وقت .

قيادات وأعيان )تنب( يشكون يشكون 
مدير املديرية للمحافظ اخلبجي
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حمليات

عدن / فواز الحنشي :

افتتح وكيل محافظة عدن محمد نصر شــاذلي 
صبــاح أمــس االول االثنيــن جمعيــة )أنــا وليس 
إعاقتــي( فــي مديريــة البريقــة والتي تــم إعادة 
تأهيلها بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
"أم اإلمارات" ضمن مشــاريعها الخيرية والتنموية 

في عدن والمحافظات المحررة.
وتزامن هــذا االفتتاح باحتفاالت اليوم العالمي 

للمعاق الذي صادف ال ٣ من ديسمبر.
وقال وكيــل محافظة عدن نصر الشــاذلي انه 
تفاجأ بهذا العمــل الكبير الذي تم من خالل إعادة 
تأهيل وتأثيث جمعيــة المعاقين ولكن هذا ليس 
غريبــا علــى دولة اإلمــارات وهاللهــا األحمر وكذا 

الشيخة فاطمة أم اإلمارات.
وأضاف الشــاذلي أن المشــاريع التــي تقدمها 
دولــة اإلمارات ماثلــة للعيان ويســتفيد منها كل 

أبناء عدن.

وقالــت رئيســة جمعية "انــا وليــس إعاقتي" 
القاضيــة منى صالــح محمد أن االفتتــاح لجمعية 
انــا وليس إعاقتــي بعد اعمال الترميــم والصيانة 
يعطينا شــعور طيب ودافع لمواصلة تقديم كل ما 
نســتطيع لهذه الشــريحة والفئة )ذوي االحتياجات 

الخاصة(.
وأضافــت منــى أن ايــادي اإلمــارات البيضــاء 
استطاعت أن ترسم االبتسامه على شفاه المعاقين 
وذويهم في هذه الجمعية بعد التأهيل الذي شمل 
كافة مبنــى الجمعية.. وذكــرت أن الجمعية كانت 
في وضع مشلول بيد انها اآلن تنفست بالحياة من 
جديد بفضل جهود اشقاءنا التي ال يمكن نسيانها 

او تجاهلها،
وفي نهايــة حديثهــا ختمت بالشــكر الجزيل 
لدولــة اإلمارات العربية الشــقيقة التي أعادت روح 
المدينة وشكلت طوق نجاه لعدن والمدن المحررة.

ويأتي هذا الدعم ضمن مشاريع الشيخة فاطمة 
بنت مبارك التنموية واإلنسانية التي تقوم بها في 

عدن والمحافظات.

عدن تايم / خاص :

نفذ عدد من أعضاء الهيئة التدريســية المســاعدة ))االوائل في كليات جامعة عدن للعام 2011 _2012 
م(( وقفة احتجاجية، االحد ، امام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي في مديرية صيرة ) كريتر ( .

وناشــد المحتجــون رئيس الجمهورية المشــير عبدربه منصور هــادي ورئيس الحكومــة الدكتور احمد 
عبيد بن دغر ووزير التعليم العالي الدكتور حســين باســالمة ورئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور بصرف 
مســتحقاتهم الماليــة ورواتبهم التي لم تصرف منــذ قرار تعيينهم عام 2014م مؤكدين انهم يمارســون 
مهامهم الوطنية والعلمية منذ ذلك الحين. وتضمنت الوقفة عدد من الشعارات تحوي المناشدة واصواتهم 

للجهات المسؤولة .

عدن / محمد القادري :

دشــن مدير عام مديريــة البريقة 
بمحافظــة عدن هاني محمــد اليزيدي 
، توزيع الســلة الغذائية آلســر شــهداء 
المقاومــة في المديريــة والذي تنفذه 
الخيريــة  اليمانيــة  الحكمــة  جمعيــة 
باالشــتراك مع مؤسسة سواعد الشباب 
للتنميــة بتمويل من الهيئــة اليمنية 

والكويتية لإلغاثة .
وفي التدشــين أشــار اليزيدي إلى 
أهميــة توزيــع الســلة الغذائيــة فــي 
التخفيــف من معاناه أســر الشــهداء و 

توفير احتياجاتهم الضرورية والذي يعد 
أقل ما يمكن تقديمة أمام تضحياتهم 
الكبيرة ضد مليشــيات الحوثي وصالح 
االنقالبية في سبيل الدفاع عن العرض 

واألرض و كرامة األنسان .
و أشــاد مدير عــام المديرية هاني 
اليزيدي ، بالجهود الخيرة التي تقدمها 
دولــة الكويــت الشــقيقة فــي مختلف 
المجــاالت الخدميــة ، مثمنــا بــاألدوار 
الهامة التي تنفذهــا جمعية الحكمة و 
مؤسسة ســواعد في عملية توزيع هذا 

الدعم االغاثي لشريحة أسر الشهداء .
مــن جانبه أوضــح القائــم بأعمال 
جمعية الحكمة سلطان محمد الشيباني 

، بــأن توزيع الســلة الغذائيــة يأتي 
ضمن األعمــال و األنشــطة الخيرية 
التــي تنفذهــا الجمعية فــي مختلف 
المحافظــات ، مشــيرا إلــى أن عــدد 
المســتفيدين من تلك التوزيع بلغ " 

270 " أسرة .
التدشــين عضــو الهيئة  حضــر 
اإلداريــة للمجلس المحلي بالمديرية 
محمــد عبدالوهــاب نايــف ، و مدير 
تنفيذ مشروع توزيع السلل الغذائية 
علــي  الكويتيــة  اليمنيــة  للهيئــة 
عبــد اهلل الدويل ، ورئيس مؤسســة 
ســواعد الشباب مدير مكتب الشهداء 

بالمديرية فهد محمد سعيد.

افتتاح جمعية املعاقني يف الربيقة بدعم 
من ال�صيخة فاطمة اأم االإمارات

تدشني توزيع سلل غذائية ألسر شهداء املقاومة يف الربيقة

وقفة احتجاجية ألوائل جامعة عدن للمطالبة بصرف رواتبهم

خفر ال�صواحل باملهرة ي�صبط 3 �صفن م�صرية خمالفة

المهرة/ عمربن الشيخ ابوبكر

تمكنت قوة أمنية من افراد كتيبة حراسة خفر السواحل التابعة لميناء نشطون 
بمحافظــة المهرة من ضبط ثالث ســفن صيد مصرية اخترقــت المياه اإلقليمية 
اليمنية ومزاولة عملية الجرف لألسماك على مقربة من سواحل مديرية قشن وفي 

مواقع عمل الصيد التقليدي بالمديرية.
وقالت مصادر في المديرية ان أفراد خفر الســواحل ســارعوا بضبط الســفن 
المصريــة المخالفة أمس االحــد اثناء قيامهــا بعملية االصطيــاد التي وصفتها 
بالجائرمخلفة بذلك أضرار كبيرة على الصيد التقليدي في ســواحل مديرية قشن. 
وضبطت الســفن الثالث / البراءة/ نسر الفوارس/ بركة الحاج رضا والتوجه بها إلى 
ميناء نشــطون بهدف اتخاذ اإلجراءات القانونيــة إزاء ماقامت به من مخالفات في 
هدم المراعي التي تتغذي منها األســماك وتلوث البيئة وذعر األســماك وهجرتها 
إلــى أماكن بعيدة وقتل البيــض الذي بدوره ينمي من تكاثر الثروة في ســواحل 

محافظة المهرة.
واوضحت المصادر ان مخالفة بواخر الصيد المصرية في سواحل مديرية قشن 
بالمهــرة لم تكــن األولى بل وهنــاك مخالفات لبواخر الصيــد المصرية لما يزيد 
عن ثالثين مخالفة قامت بها البواخر المصرية في مديرية قشــن خالل الســنوات 
الماضية متجاوزة بذلك المياه اإلقليمية اليمنية ومزاولة مهنة جرف األسماك على 

سواحل مديرية قشن بالمهرة بمحاذاة السواحل وبصورة عبثية وفوضوية.
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مدير البنك املركزي عدن:

ق�ضايا

عدن تايم - خاص :  

شــكا عســكريون برتب مختلفة فــي محافظة 
عدن، تباطؤ وعشــوائية اعمــال اللجان الموكلة 
لهــا صــرف مرتبــات العســكريين بالمنطقــة 

العسكرية الرابعة. 
وقال العسكريون، المنتمين لوحدات عسكرية 
مختلفة، ان لجان صرف المرتبات تتعمد التباطؤ 
فــي صرف المرتبــات عن قصد بهدف اســتمرار 
عملها اطول فترة ممكنة وبغرض الحصول على 

اكبر قدر من المخصصات اليومية. 
وحمل العســكريون، الذين فضلــوا عدم ذكر 
اســماءهم حتــى ال يتعرضوا للتعســف من قبل 
لجنــة صرف المرتبــات بوقف مرتباتهم بســبب 
شــكواهم حملوا اللجنة مســئولية اخالقية عن 

االعمال االرهابية التي تستهدف المجندين . 
واوضح العســكريون ذلك بالقــول :" ان اآللية 
التــي اعتمدتهــا اللجنة آليــة متخلفة وســيئة 
للغايــة حيث لــم تقــم بتوفير عــدد كافي من 
اجهزة الكمبيوتر لتشــكيل اكبر قــدر من لجان 
الصرف الميدانية بحيث لم تتجاوز اللجان اصابع 

اليدين. 
واوضحــوا ان ســبب اعتماد آليــة كهذه وعدد 
لجــان محــدود للغايــة يفترض بهــا ان تصرف 
مرتبات لعشرات اآلالف من العسكريين في عدن 
وحدهــا الغرض منه الحد مــن النثريات المالية 
بغية االســتحواذ على اي مبالغ يتم توفيرها من 
قبــل اللجنة الرئيســية خصوصــا ان )اللجنة( ال 

تعتمد آليــة صرف محكمة وواضحــة بل تعتمد 
على الســجالت الورقيــة المكتوبة التــي تعتبر 

دكاكينية بدائية. حد تعبيرهم. 
واضافوا ال تقــوم اآللية التــي اعتمدتها اللجنة 
الوزاريــة على إلــزام اللجــان الميدانية بســقف 
محــدد ولو بشــكل تقريبي العداد االفــراد الذين 
يفتــرض ان تصرف لهم كل لجنــة مرتباتهم كل 
يوم االمر الذي جعل اللجان تتصرف بمزاجية حتى 
اصبحت اعداد االفراد الذين يســتلمون مرتباتهم 
ال يتجاوزوا عشرات إلى 120 فرد يوميا في معظم 

اللجان. 
مرجعين ذلك ان الغرض منه اطالة فترة الصرف 
اطــول فترة ممكنة للحصول على اكبر قدر ممكن 
من المخصصات اليومية التي تصل الى 5الف ريال 

يوميا مقترنة بالغذاء والقات لكل عضو لجنة. 
واعتبروا ذلك احد االســباب الرئيسية وراء إطالة 
امد تجمعات العسكريون امام مقار لجان الصرف 
ما يجعلهم عرضة لمخاطر اكبر وقد تكون اســوأ، 
وهــو االمر الذي ال تهتم به قيــادات لجنة الصرف 
الوزرايــة ، فضال عن عدم تشــاورها مع اي جهات 
امنيــة بغرض اعتماد آلية امنيــة مقترنة باعمال 

اللجان. 
وقال العسكريون ان الهدف من وراء ذلك يصب 
في خانة االســتحواذ على اعمال اللجان من خالل 
اقل عدد ممكن من االشخاص ولنوايا غير حميدة 
متعلقة بممارســة الفســاد . حسب تعبير مقدمي 
الشكوى، الذين اســتطردوا متسائلين " حتى في 
حال تم االفتراض ان مســألة اعتمــاد هذه اآللية 

المتخلفة التقف وراءها نوايا مبيتة للفساد ، اال ان 
تلك اآللية السيئة ستظل سبب رئيسي وراء وجود 
تجمعات اكبر للعســكريين مــن طالبي المرتبات 
وألطــول فترة ممكنــة ما يجعل اللجنــة الوزارية 
تتحمــل جــزء كبير مــن المســؤولية عــن ارواح 
الضحايا الذين ســقطوا اليوم اضافة لمسؤليتها 

عن اي مخاطر محدقة خالل االيام القادمة. 
الرئيــس هادي  وختمــوا شــكواهم بمناشــدة 
انقاذهم مــن اللجنة الوزارية التــي تعرض ارواح 
العســكريين لمخاطر كبيرة بســبب عــدم كفاءة 

عملها . 
وناشــدوا الرئيس هادي انقاذهــم من الوقوف 
في طوابير اليام طويلة بسبب ذات اآللية الضيقة 

وبالزام اللجنة الوزارية بايجاد بدائل مناسبة . 

كتب / محمد كليب أحمد

 
لعلــه ال يخفــى الحال الصعــب الذي 
وصلــت إليــه األوضــاع المترديــة في 
المحافظــات المحررة وتحديــدًا مدينة 
عدن .. هــذه المدينــة األم التي كانت 
مصدر الخيــر األول لبقيــة المحافظات 

منذ قرون .
ولــم تكــن بريطانيــا العظمــى على 
جهالــة بهــذه النقطــة االســتراتيجية 
، فأقامــت فيهــا أضخــم مصفــاة في 
اســتقرارها  لتأمين  آنــذاك  المنطقــة 
ووجودها في الشــرق األوســط بشكل 
عام ، حيــث كانت مكاتبها وشــركاتها 
الضخمة في المنطقة بالكامل مركزها 

الرئيس )عدن( وتُـدار من عدن! .
مركــزًا  تمثــل  كانــت  فالمصفــاة 
اســتراتيجيًا مهمًا لتموين االســاطيل 
البريطانية وحلفائهــا والغربية أيضًا ، 
وكانت ضــرورة حتمية لتأمين تواجدها 
وإمداداتها بالوقود لتســيير نشاطاتها 
العســكرية واالقتصادية فــي المنطقة 

تحت راية التاج البريطاني .
 

وبعد أن آلــت ملكية المصفاة للدولة 
أصبحــت مــن المرتكــزات االقتصادية 
الرئيسية للبلد ككل ، فأمّـنَـتْ بالكامل 
– ولســنوات طويلة – توفير المشتقات 
الدولة  النفطية ومن خاللها استطاعت 

تأميــن االســتقرار المــادي لمعاشــات 
قطاعــات عماليــة وخدميــة مختلفــة 

كالجيش والتربية والصحة وغيرها .
وتوالت األحداث بسرعة كبيرة ، وهذه 
المنشــأة صامدة صمــود الجبال ، حتى 
الحرب األخيرة التي استهدفتها كغيرها 
والخدماتية  االنتاجيــة  القطاعــات  من 

والحياتية أيضًا .
المخزون  ُأســتِنفَذ  الحــرب  وبســبب 
االســتراتيجي للوقود للمحافظات كافة 
، وُأحِرقَـــتْ آخــر مخزوناتها من النفط 
.. وهنا  النفطيــة  الخــام والمشــتقات 
كانت الكارثة .. فنفــذت حتى الكميات 
المحطــات  الســتهالك  المخصصــة 
الكهربائيــة والخدماتيــة ، ولــم يتــم 
تدارك المشــكلة بشــكل عاجل لتوفير 
النفط الخام إلعادة دوران عجلة الحياة 
واستئناف نشــاط المصفاة ، األمر الذي 
اضطر الجهات الحكومية بأرفع درجاتها 
الستيراد تلك المشتقات كإجراء إسعافي 
عاجل لســد جزء من الفراغ الذي ســببه 

توقف المصافي .
لكن ذلك اإلجراء كان ســببًا رئيســيًا 
لنفــاذ المخــزون النقدي مــن البنوك 
بالعملــة  المشــتقات  تلــك  الســتيراد 
المحليــة ، والــذي عكس نفســه ســلبًا 
علــى االلتزامــات الماليــة للدولة تجاه 
القطاع الواسع من العمال والموظفين 
والقوات المسلحة األمن وغيرها في ظل 
شحِّــة الموارد الماليــة وتردي األوضاع 

االقتصاديــة لتوفيــر الســيولة المالية 
الكافية لسد هذا العجز الكبير .

األســوأ من ذلــك أن هــذه األم الرؤم 
والمنشأة المعطاءة التي أكل من عمرها 
الدهــر وشــرب ، وأرهقتهــا الســنوات 
واألحداث السياســية الماضية ، أصبحت 
عاجــزة عــن توفيــر معاشــات أبنائها 
وموظفيهــا ، ولم يكن أحد يتصور ذلك 
مــن قبل ، وغــدت كل شــاردة وواردة ، 
وكل إعاقــة أو حدث يرتبــط أواًل وأخيرًا 
بالمصفاة كســبب رئيس لتلك األوضاع 
، فيبدأ الهرج والمرج والسخط واالزدراء 

تجاهها وكأنها السبب األساسي واألول 
والمباشــر لتلك اإلخفاقــات والمعانات 
التي تالمس أبســط مواطــن في قوته 

ومعاشه وتوفير الكهرباء والماء أيضًا .
تناســى الجميع – بما فيهــم القيادة 
السياســية – الســبب األول والمباشــر 
لهذه األوضاع ، وتناسوا عن عمد وبكل 
اصــرار وتعنــت الحلــول الجذرية لتلك 

المعضلة التي تبدأ من المصفاة .
اإلضرابات المتكررة وبشــكل شــهري 
من قِبَـــل عمــال مصافي عــدن والتي 
تطالــب بتوفيــر النفط الخــام إلعادة 

تشــغيل المصفــاة والتكريــر وإنهــاء 
األزمة المفتعلة والمستدامة ، لم تلقَ 
أي ردود فعل سوى ) الحلول الترقيعية 
( لتوفير جزء من معاشــاتهم المتأخرة 
منــذ أكثــر من خمســة أشــهر، ويظل 

الوضع المتردي طافيًا على السطح .
والجميع يعلم يقينًا وبكل مصداقية 
بأن الحــل الرئيس والجــذري يبدأ من 
هنــا.. مــن المصفــاة ، ليــس لتوفير 
المشــتقات النفطية فحسب ، بل أيضًا 
ليكون ذلك ســببًا في توفير الســيولة 
النقدية من العملــة المحلية التي يتم 
سحبها من البنوك أو المبالغ التي يتم 
)شــحتها( من دول الجوار لشــراء تلك 
المشــتقات على حســاب بقية مظاهر 
الحيــاة المختلفــة بمــا فيهــا توفيــر 
والقطاعــات  المرافــق  كل  معاشــات 
العمالية والخدميــة للمناطق المحررة 
، وكــذا االلتزامات المالية نحو الخدمات 
للدولــة  اإلداري  للقطــاع  االساســية 
والجموع الغفيرة من منتســبي الجيش 
واألمن وحتى أفراد المقاومة الشــعبية 
والشــبابية وجرحــى الحرب والشــهداء 

أيضًا.
فهل مــن وقفة جــادة إليقــاف هذه 
المسرحية الهزلية التي تجعلنا نتشكك 
إلســتقرار  الحكومــة  مصداقيــة  فــي 
األوضــاع وتثبيــت ركائز الدولــة والتي 
تبدأ من المصفــاة وتنتهي بالمواطن 

المنهَـك والموظف والمتقاعد.

ع�صكريون ي�صكون بطء وع�صوائية عمل جلان املرتبات 
120 فرد فقط يت�سلمون مرتباتهم يوميا ب�سبب حمدودية افراد جلان ال�سرف امليدانية   

تقرير : م�ص�فاة عدن .. بداية احل�ل
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ذ�كرة

كتب / علي منصورمقراط

مادفعنــي للكتابة عن هذه القضية الذي اتناول 
فيه على عجل جانب من النهب والتدمير الذي لحق 
بالمؤسســة االعالمية للجيــش الجنوبي بعدحرب 
احتالل الشــمال للجنوب صيف94 واتذكر بعض 
فصول من الماســي التي تعرض لها الصحافيون 
العســكريون  الجنوبيــون مرور مناســبة الذكرى 
ال 45 لتاســيس الجيش  الجنوبــي في االول من 

سبتمبر .

فكرة وطارت

كمــا انني تلقيت قبــل فترة قصيــرة اتصالين 
االول مــن العميــد الركن علي ناجــي عبيد وهو 
بالمناسبة كان يشــغل مديرا لمكتب وزيرالدفاع 
االسبق اللواءهيثم قاسم طاهر واالخر من زميلي 
مقبــل ســعيد شــعفل ابلغــت فيه عن مشــروع 
اصدارصحيفة عســكرية وان هنــاك تفاعل ودعم 
الرابعةاللواءالركن  قائدالمنطقةالعســكرية  من 
احمدســيف اليافعي وعرف اللواء اليافعي بتقافته 
وله كتابات وابحاث نشرت في الصحافة العسكرية 
منذ عقود ومازال يكتب رغم زحمة المهام وحجم 
مسؤلياته االن وتمتعه بعالقات واسعة بالمثقفين 
واالعالميين . .لكن لالسف وبعد ان قدمناوالزميل 
مقبل تصورعن الصحيفة ســافر العميد عبيد الى 
الســعودية وجمدالعمــل وزاد اتصــال الحق من 
الزميل العقيد عبدالمجيــد عبداهلل يبلغني ايضآ 
عن ذات الفكرة "الصحيفةالعســكرية"وحين قلت 
لــه ان االمــر يتطلــب جهودمضنيــة وامكانيات 
اجــاب ان االمور ستســير طالما وقائــد المنطقة 
متفهم ومهتــم ومتفاعل وهذا كان قبل اكثرمن 

شهرونصف وتوقف االمرالى اللحظة.
وحقيقــة مــع اننــي لــم اعــد بذلــك النشــاط 
زمالئــي  عنــي  عرفــه  الــذي  والعطاءالصحفــي 
فــي الصحافــة العســكرية والمدنيــة فالزمــن 
والمعاناةوالظــروف السياســيةواالجتماعية قــد 
اخذت كل الطاقات اال انني سابذل كل جهد العادة 
احياء االعالم العســكري الجنوبــي ان وجدت النية 

والفعل من الجميع.

ق�سة تدمري موؤ�س�سة وكادر

حســنإ هذه المواقف اعادت الــي بعض الخواطر 
والذكريات الى فصول النهــب والتدميرالممنهج 

الذي تعرضت لة مؤسســة 
االعالم العسكري الجنوبي 
بمؤسســة  المتمثــل 
للصحافــة  الجنــدي 
والطباعــة والنشــر ويقع 
الفتح وكانت  فــي  مقرها 
تصدر عنها مجلة الجندي 
وصحيفــة الراية من قبل 
بعدحرب  صنعــاء  نظــام 
الهمجيةالغاشمةالتي   94
الجنــوب  التهمــت 
مؤسســاته  ونهبــت 
وشــردت قيــادات الدولة 

المدنيةوالعسكرية.

بداية املوؤامرة

بهــدف  هنــا  ولســت 

تناول ما افرزته الحرب بالجنوب ارضآ وانســانآ بل 
كمااشــرت عــن االعالم العســكري وباعتباري احد 
منتســبيه فبعد الوحدة والتقاســم جــاءت الحرب 
التي شــرعت بعدها قيادةالتوجية المعنوي الذي 
يديرهــا العميد علي حســن الشــاطر الــى جانب 
رئاســته لصحيفة 26ســبتمبر وكان نائب رئيس 
التحرير عبده بورجي والمعروف ان االثنين رجاالت 
الرئيــس الســابق صالــح بل ومــن صنــاع القرار 
الرئاسي حيث تم التوجيه بنقل المطابع واالليات 
والمعدات واالرشــيف االعالمي العسكري الجنوبي 
من مباني المؤسســة بالفتح بعــدن الى التوجيه 
المعنوي بصنعاء واالرشــيف يحمــل تاريخ جيش 
الجنوب منذ تاسيسه بهدف طمس وتغييب تاريخ 
حافل بالمالحم والبطــوالت والماثر الخالدة لهذا 
الجيش من جيش حرب التحرير ومابعد االستقالل 

.
وفي تلك االيــام الحزينة الســوداء التي اعقبت 
الحرب بسنواتها القاسية كنا ننظر بالم وقهر على 
الخــراب الذي لحق بمؤيســتنا.فقدكان من ضمن 
توقيــع اتفاقــات الوحدة ان يبقــى اصدارصحيفة 
الراية من عدن ويتبادل نقل الكوادرالصحفية في 
صحيفة 26 ســبتمبر والجيش بالتوجية المعنوي 
بصنعاء وفرعة في عدن وعين رئيسآلتحريرالراية 
االديــب والشــاعرعبداهلل معجــب وعيــن العقيد 
يحــي عبــداهلل الــذي كان فــي الجنــوب رئيــس 
تحريــر لصحيفة الراية ومؤسســة الجنــدي نائبآ 
لمديرالصحافة العســكرية علي الشــاطر واضيف 
رئيــس تحرير مجلة الجيش بــدآل من نائب رئيس 
تحرير26 ســبتمبرالتي يرونهــا صحيفة الرئيس 

صالح المهم

مالحقة واق�ساء للكادر وحب�سه

وفي تلك االثنــاء اي بعدالحرب القذرة فقد حرج 
بعــض الزمالء الــى منفي الشــتات ضمن قيادات 
دولــة الجنوب اقصــد هنا قيادات وكــوادراالعالم 
العســكري امثــال يحــي عبــداهلل الذي عــاد في 
أول فــوج بعــد ان وضعــت الحــرب اوزارهــا ولم 
يمكث فــي المنفى طويــال امــا عبداللطيف علي 

واحمدالمقشطةوعبيدالحاج واخرين.
وبقي معظم االعالميين واتفقنا على ان نتكيف 
مع الوضع المظلم من اجل الحصول على مرتباتنا 
ويكفي بقاءنا في عدن لكن قيادة صنعاء تعمدت 
الى وضع الرقابة علــى تحركاتنا واوقفت مرتباتنا 
وامرتنــا بالعمــل بالتوجية المعنــوي صحيفة26 
ســبتمبر بصنعاء فرفض بعضنا وتمت مالحقتهم 
والزج بهــم في اقبيــة الســجون المظلمة وعلى 
الرغم من صبرهم على وقف معاشــاتهم لوحقوا 
الى بيوتهم واعتقلوا مرات امثال الصحافي الكبير 
العميد عيــدروس باحشــوان مديرتحريرصحيفة 
الرايــة ولــم يفــرج عنــه اال بعــد تدخــل الهامة 
الوطنيــة وصاحــب أكبر صحيفة عدنيــة  منبر حر 
الفقيد هشــام باشــراحيل ناشــر ورئيــس تحرير 
" االيــام "  فقــد اطلق ســراحه وتســريحه قســرا 
وبقــي دون راتــب طيلة 6ســنوات والحــال ذاته 
مــع الفقيــد عبيدالحاج وعلــي منصــور الوليدي 
ومحمدســعدالزغير وفريد محسن وكاتب السطور 
فقد اوقف راتبي 3 أشــهر وتــم مصادرته ولحقها 

العام الثاني4اشهروصودرالراتب.

مكتب اأذاق الكادر مرارة امل�سايقات

المعنوي  التوجيه  قيادة  ورأت 
فــي صنعاء فتــح مكتب اعالمي 
بمقــر الرايــة فــي الفتــح وهو 
المقر نفســه الذي انطلقت منه 
مؤسسة الجندي للطباعة والنشر 
ثم دائــرة الصحافــة والطباعة 
نقلت اليه مجموعة من الزمالء 
منهم عبدالقادرمحوري ومدين 
واديب  ومنصورصالح  مقبــاس 
وكلف  ومنصورنــور  الشــاطري 
له  عبدالمجيــد مديرآ  الزميــل 
لكن ذقنا فيه مرارة المضايقات 
واخــرى  فتــرة  بيــن  وكان 
صنعاء  الــى  يســتدعوناجميعآ 
بتهمــة عــدم انجــاز المهــام 
والتاخيــر فــي ارســال المــواد 

الصحفيةونمكــث هنــاك الكثر من شــهر لياتي 
القراربالتحذير ومن ثم العودة الى عدن فنشــعر 

يومها وكاننا خرجنا من السجن. 
هذه التضحية من أجل اســتالم المعاش مصدر 
لقمة اوالدنا الســيما وان العبر والدروس قد مرت 
على بعــض زمالئناء بوقف معاشــهم ومصادرته 

والبعض فصل عن العمل نهائيآ.

رجال زخر بهم االعالم الع�سكري 

مــرارة االيــام والســنوات العجــاف التــي مرت 
اليمكن نســيانها اوتمتحي من اذهاننا وذاكرتنا 
فاالعالم العســكري الجنوبــي كان يزخر بقيادات 
وعناصــر كفــوءة مــن  الصحافييــن المهنييــن 
المؤهلين الذين صنعوا مجــد الجيش العقائدي 
الســماء  عنــان  منتســبيه  معنويــات  ورفعــوا 
وعلى ســبيل الذكــر الراحليــن  ابراهيــم الكاف 
ومحمدحســين محمد واحمدالشطفة وعبيدالحاج 
واحمدالمقشــطة الى يحــي عبــداهلل وعيدروس 
ومحمدالزغيــر  علــي  وعبداللطيــف  باحشــوان 
ومنصــور فضل وعلي قاســم عاطــف وفي جيش 
الشعب البرنامج التلفزيوني علي الخالقي والفقيد 
صالح مثنى عمر وسعيدمحمدســيف واخرين وهم 

كثر التسعفني الذاكرة السمائهم .
كانــت البدايــة مــن معســكربدر ثــم نقلــت 
المطابع والمكاتــب الى مبنى خاص بمنطقة فتح 
وهي مبانــي الدارة المطابــع والصحيفة وهناجر 

التجليدواالرشيف وسكن ومطبخ .

اما اآن االوان النهاء العبث والنهب 
واالفــت اننــا اليــوم وبعــد تحريرالجنــوب من 
الغزاة االنقالبيين واقتراب حســم قضية الشعب 
باستعادة الجولة ناسف ان هذه المباني الضخمة 
وماتبقــى من االت طباعة ومكاتب ومســتودعات 
قدنهبــت من قبــل ايادي صديقــة عابثة التدرك 
القيمة الثقافيةالتاريخية لها فضآل عن اقتحامها 
من احدالمواطنين وتحويلها الى ســكن شخصي 
ويحدث هذا العبث والفوضى والنهب واالســتيالء  
مرأومسمع السلطات العسكريةواالمنيةوالمقاومة 
الجنوبيــة ونحــن مازلنانتحــدث عــن اســتعادة 
مؤسســات الدولة وبما يؤســس النــواة للجيش 
الجنوبــي واعالمه العســكري فــاالعالم هو نصف 
المعركــة وادعوا القيادةالى حســم هذه القضايا 
واالفعــال الهمجيــة الحمقاء وعــدم التهاون مع 
الممتلكات  النهــب والتخريــب ولصــوص  ايادي 
العامــة ايا كانو اوالمحســوبين عليهم وللحديث 

بقية واهلل على مانقوله شهيد.

 االعالم الع�سكري اجلنوبي..

ق�صة نهب وتدمري ا�صوله وار�صيفه واق�صاءكوادره
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ملف 

ال�صولبان.. برمودا عدن

اأجمد.. حزن يجتاح اجلامعة و�صفحات التوا�صل

وصلنا- الصحفيين- إلى موقع الهجوم الدامي األحد، 
بعد اســتكمال عملية انتشــال رفات الشهداء واسعاف 
الجرحــى، بينما انتشــرت علــى االرض الترابية احذية 
الجنود القتلى والجرحى وبقع الدماء، لكن الصور األكثر 
رعبــا تداولتهــا مواقع التواصل لبقايا أشــالء بشــرية 
اختلــط أعضائهم ببعــض، بحيث يصعــب تجميع كل 

رفات لوحدها.
وال يبعــد الحاجز الــذي وقعت فيــه الجريمة في حي 
الصولبان، سوى عشرات االمتار، عن الشارع العام، ولم 
يكن يســتبقه أي أي نقاط حاجز تفتيش وهو ما سهل 
تسلل االنتحاري إلى وسط الجنود وتفجير نفسه موقعا 

ما يقارب 50 شهيدا و30 جريحا.
 وبحسب رواية الشــاب كمال شائف أحد الناجين من 
الحــادث قــال: " كنت في نقطة التجمــع الذي تم فيها 
التفجيــر كنا مــا يقارب الخمســين فرد فــي حين جاء 
الخسيس من على بعد ثالثين متر تقريبًا ضاحكًا قائاًل 
بكل اســتفزاز وحقارة : )يــا اخواني قلنا ممنوع التجمع 
ال تتجمعــوا( وكررها عدة مرات الى أن دخل في وســط 

تجمعنا وقام بعمله الدنيء ولوال ستر اهلل وأجساد الضحايا لكنت واحدًا منهم.
ورصدت عدن تايم في هذا العدد نماذج تناقلتها وسائل التواصل االجتماعي، 
لمــآس خلفها تفجير الصولبان اإلرهابي، منها  ماســاة الدكتور/ نظمي صالح 
ســيف بن عطاف خريــج كلية الطب جامعة الســودان، والذي يشــغل الدكتور 
نظمي رئيس قســم العناية المركزة في مستشــفى خــاص بعدن، حيث ذهب 

برفقة شقيقة الستالم راتبه ولم يعد.
ويتذكر زمالئه ومن هم على معرفة به انه كان له دور كبير في عالج الجرحى 
أثنــاء الحــرب وبعدها، حيث كان دائم المناوبة في قســم الطوارئ الســتقبال 

الحاالت الحرجة وإسعافها.

قام فجرا كعادتــه يصلي ويرجع 
مبتســما ضاحكا لبيته يقبل أرجل 
أمه ويســألها اذا كانت تريد شي، 

وخرج ولم يعد.
ربمــا كان الطالب الجامعي امجد 
محســن علــي العراقــي 21 عاما، 
اكثر ما يخشــاه توفير عيش كريم 
السرته وهو ما اضطره الى العمل 
مســاء فــي محــل أدوات رياضــه 
التخلي عن طموحه  إلعالتها، دون 
باستكمال الدراســة الجامعية في 
قســم الخدمــة االجتماعيــة كلية 
اآلداب جامعة عدن، لكن االنتحاري 
الهالــك وضــع حــد لحيــاة امجد 

برمتها.
بشــهادة محيطه وأصدقائه قمة 
فــي االخــالق، ولــم يحمل ســالح 
ابيــض علي احد يومــا، تقول اريخ 
الخضر قريبته: ما قد شــفت مثله 
بحياتي مبادر للخيــر لدرجه انه ال 
يســتطيع أن يرى مســكين مرمي 
بالشــارع إال ويأخذ لبيته ويعطيه 

مــن ثيابه ويغســله ويعطيه مما 
أعطــاه اهلل، مضيفــة: شــباب زي 
الورد دمائهم تسفك علي أرضك يا 
عدن، هذا ابتالء واقع من الســماء، 

قدر مكتوب.
ال تســتطيع حبس دموعك وانت 
تتصفح نزف أصدقائه في صفحات 
التواصــل، وكتــب صديقــه احمد 
الوالــي: " مش مصــدق أننا أمس 
معــاك واليــوم خبر استشــهادك 
يوصلنــا بعد مــا يدفنــوك، حتى 
مــا قدرت أشــوفك يا قلــب اخوك 

وأودعك".
ووسط حزن وفاجعة رحيل امجد، 
نفذ طــالب كليــة االداب بجامعة 
عدن، أمس االول، وقفة احتجاجية 
تتديــدا بالتفجير االرهابي الجبان، 
والــذي حرمهم زميلهم في قســم 
الخدمة االجتماعية، رافعين الفتات 
تطالب الجهات المســؤولة ســرعة 
التحقيــق فــي الجريمــة وكشــف 

الجناة وتقديمهم للعدالة .

لــم يــدر بخلــد األم التــي وافقت 
أخيــرا علــى ذهــاب فلذتــي كبدها 
جدهم-  برفقــة  مرتباتهم  الســتالم 
والدهــا- انهم لن يعودوا جميعا من 

الصولبان.
تفجيــر الصولبــان االرهابي بعدن، 
تحول إلى كارثــة وفاجعة هي األولى 
من نوعها زلزلت ناس ونساء منطقة 
عقــب  الضالــع،  بمحافظــة  جحــاف 
استشــهاد 4 شــبان في عمر الزهور، 
دعتهــم الحاجــة لاللتحــاق باألمــن 

بهدف الحصول على معاشــًا يغطي نفقات الدراســة الجامعية، ومســن 
استجاب لتوســالت ابنته األم لمرفقة نجليها اللذان لم يتجاوزا العشرين 

من العمر بعد، إلى المعسكر ليرتب لهم موقف األمان.
صبــاح األحد الدامي توجه محمد ورمــزي غالب احمد فارع برفقة جدهم 
أحمد مانع، وأبناء عمومهم بسام وبليغ، إلى الصولبان، لكنها كانت رحلة 
الالعــودة من طوابير المرتبات، حيث لقوا حتفهم في الجريمة اإلرهابية، 
الثاية من نوعها خالل أســبوع، والتي أودت بحياة أكثر من 50 مجند و30 

جريحا بعضهم مازالت حالتهم حرجة.
في مشــهد حزين تدمع له القلوب المًا وحســرًة تجلــس االم الملكومة 
بفقــد والدها ونجليهــا محمد ورمزي، وعلى مقربة منها تنازع أم بســام 
الــذي غادر هو األخر بذات اللون الــوردي الذي يحرص على ارتدائه مخلفا 
أما وحيدة أفنــت عمرها في تربية نجلها الوحيــد، عقب تحول والده إلى 

مجرد اسم ضمن قوائم المختفيين بعد حرب صيف 94م الظالمة.
الثابت ان الشــهداء الخمســة تحولوا إلى مجرد أسماء لن يتوقف عندها 
انتباه قيادات الشــرعية في معاشــيق،  لكنهم خمسة شهداء صنعوا المًا 
بما تحويه الآلم في ســيرتهم وواقعهم األســري المعقد، الذين يمثلون 
فيه لذويهم الوطن بــكل معاني المفردة، الوطن الذي تناثر بضغطه زر 

على رمال الصولبان.

كتب/ وائل القباطي

اأم من جحاف بانتظار عودة 
جنليها ووالدها امل�صن

ال�سولبان مثلث برمودا عدن، الذي التهم الع�سرات من اأروح اجلنود، يف رحلة الالعودة من طوابري املرتبات، فاجلرمية الثانية هي اجلرمية االأوىل ذاتها، واالأداة هي االأداة، وال�سحية اأكرث من 100 �سهيد ومثلهم 
جرحى، ب�سبب غياب التدابري االحرتازية يف الثانية، رغم ان االأوىل مل مير عليها اأكرث من اأ�سبوع.

ال�سولبان امل�سري الذي ال يدور بخلد مئات االأمهات والزوجات واالآباء واالأبناء وهم يلوحون بتحية الوداع الأحبائهم، لدى مغادرتهم وهم يتع�سرون بالزي الكاكي الذي مل �سار يبعث على اخلوف ال االأمن، بعد 
اأزهقت اأرواح منت�سبيه من راأ�ض عبا�ض اإىل املعا�سيق، مرورا باملن�سورة وعمر املختار وخورمك�سر ودار �سعد ولي�ض انتهاء بال�سولبان.

يلف ال�سواد مئات املنازل التي فجعت بفقد �سموعا كانت تعول عليها ان تنريها طويال، فيما توا�سل قيادات ال�سرعية اال�سرتخاء بطماأنينة باذخة على االأرائك الوثرية يف معا�سيق، ويبقى ال�سوؤال متى يفيق هوال، 
اال يكفي �سيل دماء اجلنود هذا، ثمن ل�سحوة �سمائرهم لي�سطلعوا باالأمانة التي حملوها ويوقفوا نزيف دماء االأبرياء.
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من ي�صعد العمليات االإرهابية يف عدن؟

جميل.. ترك مكينة اخلياطة والتحق باالأمن ل�صمان راتب الأبناءه الـ 4 وزوجته
ملف

عمقت آفــة اإلرهاب التــي تقف ورائهــا الجماعات 
والتنظيمــات اإلرهابيــة المســلحة تحت مســميات 
مختلفــة أبرزهــا ما تُســمى بـ"داعــش – القاعدة"، 
جراح مختلف فئات وشــرائح المجتمع بدون استثناء، 
وال مراعــاة ألوامر وتعاليم الدين اإلســالمي الحنيف 
دين الوسطية واالعتدال البعيد كل البعد عن الغلو 
والتطرف والعنف وإراقــة الدماء وإزهاق األرواح التي 

حرم اهلل قتلها إال بالحق.
 

تعميق الجراح
جريمة الصولبان اإلرهابية الثانية التي شــهدتها 
محافظة عــدن، األحــد الماضي، من خــالل الهجوم 
اإلرهابــي الذي نفذه انتحــاري يرتدي حزامًا ناســفًا 
واستهدف تجمعًا لجنود من منتسبي مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية التي تشمل أفراد األمن العام والبحث 
الجنائي وقوات األمن الخاصة والنجدة وشرطة السير 
والدفاع المدني أثناء صرف المرتبات قرب منزل قائد 
قوات األمن الخاصة بعدن العميد ركن ناصر ســريع 
العنبــوري، المقابل لمعســكر الصولبان في منطقة 
العريش مديرية خورمكســر شــرقي عدن، جســدت 
عمق تلك الجراح بما ســببته للعديد من أســر وذوي 
الضحايــا من أوجاع وآالم ومعاناة بفقدان رب وعائل 

األسرة وتســيير أمور حياتهم من بعده، نظرًا للعدد 
الكبيــر من األطفال الذين تيتموا وحُرموا من حنان 

وعطف األبوة.
 

واقع "جميل"
ولعكــس الواقــع المرير الذي تخلفــه آفة اإلرهاب 
في المجتمع المكلوم أساســًا بفعل األوضاع الصعبة 
التي تعيشــها عموم مناطق ومديريات عدن نتيجة 
الحــروب والجرائم، رصدت "عدن تايم" من الســكان 
وأقارب أحد ضحايا الجريمة اإلرهابية، تفاصيل الحالة 
االجتماعية ألحد الضحايا واأللم الكبير ألســرته بعد 
فقدانه، الفقيد الجندي جميل جمال في العقد الرابع 
من عمره يعيــش بمنطقة الطويلــة مديرية صيرة 
"كريتر" بعدن، متزوج ولــه أربعة أطفال ثالثة أوالد 
وفتــاة جميعهم صغار في الســن، ويســكن الفقيد 
جميل هو وأســرته من زوجة وأطفال في إحدى غرف 
منزل أســرته المتواضع ويقضون حياتهم البسيطة 
أسوة بالكثير من العائالت في عدن التي تعتمد على 
كســب قوت يومها من عرق جبين رب األســرة، حيث 
كان يعمــل جميل قبل فترة فــي مهنة الحياكة عن 
طريــق ماكينة خياطة صغيرة على طاولة في ســوق 
البز الشهير بـ"الســيلة" وسط كريتر، وعند فتح باب 
التجنيد للعمل في المؤسسة األمنية التحق "جميل" 
بالعمل األمني كجندي من أجــل تعزيز مصدر دخله 

وإعانته علــى اإلنفاق وتدبير االحتياجات األساســية 
ألفراد أسرته ليعيشوا حياة كريمة وآمنة ومستقرة.

 
ضحايا اإلرهاب

وقال الســكان وأقارب الفقيــد جميل لمحرر "عدن 
تايــم"، رغم ما بذله وســعى من أجلــه "جميل" من 
أجــل العيــش حرًا وعفيفــًا وعدم مد يــده ألحد من 
خــالل عمله فــي مهنة الخياطــة ومن ثــم التحاقه 
بالتجنيــد والعمــل األمني، إال أن الفقيــد جميل راح 
ضحية الجريمــة اإلرهابية واالنتحارية في الصولبان 
التــي قتلته وكتبت النهاية لحلمه في تكوين أســرة 
والعيش بكرامة وأصابت جميع أفراد أســرته بمقتل، 
نتيجة فقدانهم "جميــل" وبات أطفاله األربعة أيتام 

بسبب آفة اإلرهاب.
التفاصيل والمعاناة الخاصــة بحياة الفقيد جميل 
وأســرته، مــا هــي إال واحــدة للعديد مــن الحاالت 
المشــابهة للكثير من الشــباب الضحايــا والمصير 
الصعــب ألســرهم بســبب اإلرهــاب واإلرهابييــن 
الذيــن حولــوا الحياة واألحــالم المشــروعة ألمثال 
الشــاب الفقيد جميــل إلى جحيم وواقع أشــد إيالم 
وصعوبة اعتــادت على صناعته أيــادِ ملطخة بدماء 
األبريــاء ال تكترث لصنيعتها التي تســببت بصرخات 
األلم والمعاناة لأليتام واألرامــل والثكالى من ذوي 

الضحايا.

 مما ال شــك فيه أن تصاعد األعمــال اإلرهابية في 
أي مدينة ما دوما مــا يترافق مع مخاطر جمة، وإذا ما 
نظرنا إلى التهديدات الكبيرة التي قد تنجم مستقبال 

عن تصاعد األعمال االرهابية في عدن.
تهديد أهم ممرات العالم

من المعــروف أن األهمية اإلســتراتيجية لمحافظة 
عــدن جعلهــا تتحكــم بأهــم الطــرق التجاريــة في 
العالــم وهو مضيق بــاب المندب، الــذي يربط بين 
قناة الســويس ومضيق هرمز، والــذي تمر فيه يوميا 
حوالي 60-50 ناقلة، بمعدل %30 من حموالت النفط 
عالميًا، تمثل حوالي )%7( من حركة المالحة العالمية.

ومن هذا المنظار فإن تصاعد األعمال اإلرهابية في 
عدن دون وجود دعم وإســناد لجهود األجهزة األمنية 
في مكافحة اإلرهاب قد يضعف تلك األجهزة ويسهل 
لتلــك الجماعــات اإلرهابيــة التغلغل واالنتشــار من 
جديد وبالتالي فإن هذا قد يؤدي إلى تهديد المالحة 
الدوليــة في بــاب المندب ما يجعــل محاربة اإلرهاب 
في عدن والجنوب مهمة مشــتركة لالقليم والمجتمع 

الدولي.
تهديد اأمن اخلليج 

وثانــي تلــك المخاطــر التــي تترتب علــى تغلغل 

اإلرهاب في عــدن هو إعادة إحياء األطمــاع اإليرانية 
في المنطقــة التي بات هناك صــراع محموم ودولي 
على ممــر باب المندب من خالل دعمها للمليشــيات 
االنقالبيــة وقوات المخلوع في حربهم على الســلطة 
الشــرعية ونظــام الحكم فــي اليمــن ،  والتي تمثل 
تهديــدا صارخــاً  لألمــن الخليجــي والعربــي. حيث 
تســعى إيران، ســيما وتقارير غربية ذكرت أن ايران 
وضع إســتراتيجية عســكرية تمتد إلى 2025م ،لنشر 
قواتها في مضيق هرمز وذلك بهدف ســيطرتها على 

المضيق من ناحيــة ، ووجود حلفائها 
الحوثييــن على مضيق بــاب المندب 
بعد ســيطرتهم على مينــاء الحديدة 

من ناحية أخرى.
�سربة لل�سرعية 
 

مســارات  مركــز  رئيــس  ويــرى 
لالســتراتيجيا واالعالم، باســم فضل 
الشــعبي، ان العمليات االرهابية، في 
عدن، الهــدف منها محاولــة اضعاف 
الشــرعية، وتصويــر العاصمــة عدن 
بانها غيــر امنة، رغم وجــود الرئيس 
والحكومــة فيهــا، والهــدف من ذلك 
تحويل مكافحــة االرهــاب الي نقطة 
ضعف الشرعية، امام المجتمع الدولي.
وأشــار الــي ان المتضــرر الكبيــر، 

مــن بقاء العاصمــة المؤقتة عدن، عرضــة للهجمات 
االرهابية، هو الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي، 

وحكومته، باالضافة الي خيار الحسم العسكري.
ودعا الشــعبي الى البدء باجراءات حقيقية، لمحاربة 
االرهــاب، واتخاذ تدابيــر امنية عاليــة لحماية ارواح 
االبريــاء، فــي عــدن، وغيرهــا مــن المــدن اليمنية 
المحررة، ومحاسبة المسؤولين، المقصريين،  لضمان 

عدم تكرار ما حدث.
الدعم

اذا ما نظرنا إلى ما يشكله تصاعد األعمال اإلرهابية 
في عــدن من تهديــدات مســتقبلية ســنجد أنها ال 
تســتهدف عدن والجنوب فقط بــل إن ذلك التهديد 
قــد يتخطى الجــوار اإلقليمــي ليصل إلى المســتوى 
العالمــي..أي أن التهديد مشــارك وشــامل للجنوب 

والشرعية والتحالف والمجتمع الدولي.
ولعل هــذا التهديد المســتقبلي المشــترك يحتم 
أن تكــون المواجهة له مشــتركة وبتعــاون الجميع، 
وهذا ما يســتوجب على الشرعية والتحالف والمجتمع 
الدولــي دعم جهــود مكافحــة اإلرهاب فــي الجنوب 
مــن خالل تعزيــز دور األجهــزة األمنية والعســكرية 

وتخصيص ودعم وحــدات خاصة في مكافحة اإلرهاب 
ودعمها بأحد األســلحة والتقنيات والتي من شــانها 
ترسيخ األمن واإلســتقرار الذي بتحقيقه تنتهي هذه 

التهديدات.
معاجلات 
 

يــرى المحلل السياســي والعســكري صالح قحطان 
اليافعــي أن القضــاء األرهــاب تحتــاج إلــى عدد من 
المعالجــات مــن ابرزها: جهــاز وعمل اســتخباراتي 
يســتطيع من متابعة واحباط مثل هذه األعمال قبل 
وقوعهــا وكذلك تحتاج إلى خطط واجراءات أمنية في 
حماية المواقع والقيادات المســتهدفة، باإلضافة إلى 
التوعية لمجابهة الفكر التكفيري ومناصحة الشــباب 
المغــرر بهــم وتوفير فــرص عمل للشــباب، واالهم 
تكامــل عمــل ودور العديــد من األجهــزة والمجتمع 
واألسرة والمدرسة والمســجد وعلماء الدين ووسائل 

اإلعالم والقضاء الخ.
ال�سراكة يف مكافحة االرهاب 

 
أن مــا حققه األجهزة األمنيــة في عدن وبدعم 
التحالف العربي ودور مميز لإلمارات في مكافحة 
اإلرهاب يدعو للتفاخر والتباهي به، وبشــهادات 
دولية رســمية وغير رســمية حيث استطاعة تلك 
األجهــزة وعلى رأســها قوات الحــزام األمني من 
تحريــر مديريــة المنصــورة بعــدن ومحافظتي 
أبين وعدن والمكال فــي حضرموت من العناصر 
اإلرهابية وقتلت المئات منه وأســرت إعداد تصل 

لالالف.
وإنجاز هذه القوى الوليدة من االجهزة االمنية 
والعســكرية في مكافحة اإلرهاب يجعلنا شريك 
فعلــي للعالــم واإلقليم فــي مكافحــة اإلرهاب، 
وتبقــى هذه الشــراكة بحاجة للدعــم والتأهيل 
وتفعيلها بشــكل رســمي واعتماد تلــك القوى 
االمنية والعســكرية كوحدات خاصة مشتركة في 

مكافحة إرهاب.

كتب/ فاروق عبدالسالم

تقرير/ فتاح المحرمي

ت�ساعــدت وتــرية الهجمات االإرهابيــة يف العا�سمة عــدن موؤخرا، على 
الرغم مــن ال�سربات املوجعة التــي تلقتها التنظيمــت االرهابية، والتي 
دفعتها للعمل ب�سكل متخفي دون ظهور علني خالل االأ�سهر املا�سية، وهو 
ما ي�ســتدعي قــراءة ابرز املخاطر التــي يرتتب عليها ت�ساعــد العمليات 

االإرهابية يف املدينة وتهديدها االإقليمي والدويل.
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 مــن جانبه نبه محافظ محافظــة لحج د. ناصر الخبجــي، ان التفجيرات 
االرهابية الشــنيعة، التي تستهدف شبابنا واهلنا وجنودنا في عدن، تشير 
الــى وجود مخطط يراد منــه ادخال عدن في الفوضــى، داعيا الى ضرورة 
االسراع، باســتكمال هيكلة قوات الجيش واالمن، وتموضعها، وقياداتها، 
وفــق رؤية وطنيــة واضحة، تمنــع االختراقــات، وتضع أمــن المواطنين 
والعاصمة عدن ومحافظات الجنوب فوق كل المصالح واالعتبارات الضيقة.
وأكد الخبجي فــي تصريح صحفي ، ان هذه التفجيرات واالعمال التي لم 
تبق ذرة من االنســانية في قلوب مرتكبيها والمخططين والداعمين لها، 
لن تزيد شــعبنا الجنوبي اال اصرارًا على الصمود، وافشال كل المخططات 

العدوانية القادمة من صنعاء وقواها وبقايا اياديها في الجنوب.
واعتبر الخبجــي، ان الجنوب ال يزال يخوض حربه، مــع صنعاء وادواتها، 

مقدما التضحيات الجســيمة، مشــيرا ان تلك التفجيرات تنم عن مدى الحقــد والكراهية، في االنفس 
المريضة التي ترعى وتخطط وتنفذ تلك االعمال المشينة والمذابح االجرامية بحق شعبنا الذي انتفض 

مبكرًا ألخذ حقه واستعادة امنه واستقراره ودولته.
وقال، ان الجميع ســيدينون تلك التفجيرات، لكونها ال تمت للدين واالنسانية واالخالق بصلة، وهي 
جرائم دخيلة على شــعبنا، ولم نعرفها اال خالل العشرين السنة الماضية الذي حكم فيها نظام صنعاء 

الجنوب بالقوة العسكرية.
واضاف الخبجي، ان االدانة لهذه االعمال، ال تكفي، ولن تفعل شيئًا حقيقيًا على االرض، والذي سيجدي 
هــو الفعل الجدي والتأســيس الحقيقي لقوات جيش وامن وطنية تحمــي العاصمة عدن، ومحافظات 
الجنوب المحررة، ويجب التحرك العاجل من قبل الجميع، لسد الثغرات االمنية، ووضع حد لهذه الجرائم 
ومــن يقــف خلفها، والذي لن يكــون اال بتكاتف الجميــع، والعمل بإخالص من اجل انقاذ شــعبنا من 
جرائــم االبادة الجماعية التي ترتكبها االيادي االرهابية االثمــة، وبدعم وتمويل ممن دأبوا على دعم 
تلك الجماعات وفي مقدمتها المخلوع علي عبداهلل صالح وأجهزته االستخباراتية، ومن يرتبطون بها.

ينبغي اأن تكون هناك غرفة عمليات واحدة

ال�صعيبي: ا�صتهداف م�صروع دولة اجلنوباخلبجي يدعو للتحرك: اإدانة التفجريات ال تكفي

 عدن تدفع الثمن

ملف

 أكــد االكاديمي والمحلل العســكري د. 
علي صالح الخالقي، وجــود اختراقًا لألمن 
في أهم مفاصله وهي المعســكرات التي 
ينبغــي أن تكــزن أكثــر حمايــة وتأمينًا، 
وتســاءل الخالقي خالل حديثة عن جريمة 
الصولبــان 2 التــي جــاءت بعــد أســبوع 
تقريبًا على الحادثة السابقة التي حصدت 
عــدد مماثل ما زالــت دماؤهــم لم تجف 
بعد: لمــاذا هذه العمليــات تتكرر بنفس 
الطريقــة والســناريو واإلخــراج والتنفيذ 

دون أية احترازات أمنية؟ ! .
واشــار الــى ان التبريرات التــي صدرت 
من بعــض الجهات من أن هــذه الحادثة 
قد كانت على أطراف المعســكر خارج عن 
الموقع الذي يتم فيه صرف المرتبات وكان 

هؤالء يحتشــدون النتظار دورهم للدخول 
، إال أن هــذا ال يُبــرر أن هنــاك اهمااًل ما، 
مســتطردا: نحــن نعــرف أن مثــل هــذه 
الحــوادث الفردية يمكــن أن تتكرر ولكن 
ينبغــي أيضًا أن تُتّخذ اجــراءات احترازية 
كعــدم تجمع األفراد بالمعســكرات وعدم 
التيي  تجميعهم للحصول علــى رواتبهم 
نبغي أن تُســّلم بسالسة وبشكل طبيعي 
بعيدًا عــن هذه التجمعات الحاشــدة كما 
يحــدث في كل بلدان العالــم، أو كما نرى 

في مأرب أو في غيرها من المناطق.
مــع  للتعامــل  إجــراءات  ان  واعتبــر 
العســكريين هو ألخذ بصماتهم وإلعداد 
المؤسســات  ن  ســتُمكِّ بيانــات  قاعــدة 
المعنيــة في األشــهر القادمة من تحويل 

رواتبهــم إلــى البنــوك أو إلــى أماكــن 
الصرافــة . ولكن حتى هــذا األمر ال يعفي 
هــذه الجهــات مــن أن تتخــذ العبرة من 
األحداث الســابقة خاصة وأن هذه الحادثة 
هي الثانية خالل أســبوع والخامسة خالل 
عــام التي تحــدث فــي أماكــن تجمعات 

العسكريين أو المجندين.
ولفت الى ان عدن التي ُأفرغت على مدى 
عقديــن منذ عــام 1994م مــن أجهزتها 
بتحييد  والعسكرية  واألمنية  االستخبارية 
الجيش الجنوبي وأجهزة األمن بعد احتالل 
الجنوب من قبل قوات صالح في حرب 94م، 
وتكررت هذه العملية في الحرب الجديدة 
فــي العام الماضي حيــث كانت المواجهة 
بين فــرق مــن المقاومة الشــعبية التي 

انتمى إليها شــباب ربما بعضهم أمســك 
بالسالح للمرة األولى وجاء االنتصار بدعٍم 
من قوات التحالــف وبالمقاومة البطولية 
التــي أبداها المقاتلون في شــوارع عدن. 
واســتدرك الخالقــي: لكن بعــد االنتصار 
بــرزت المشــكلة األمنيــة، ومعــروف أن 
األجهــزة اآلن في طور البناء ، ثم أن هناك 
قضية لــم تنتبه لها الســلطة الشــرعية 
وهي االهتمام بدمــج المقاومة وإعدادها 
في المؤسسات العسكرية واألمنية إعدادًا 
منظمــًا وتوحيد هــذه الجماعات من فرق 
المقاومة والعســكريين واالســتفادة من 
الذين حيّدهم  الســابقين  العســكريين 
صالح علــى مــدى عقدين وكذلــك جعل 
مهمة األمن من اختصاص جهات مركزية 

وغرفة عمليات واحــدة بحيث تتمكن من 
رصد وتتبع مثل هذه االختراقات األمنية.

وخلص الخبير العسكري الى ان المشكلة 
القيــادات والجماعات  تكمن فــي تعــدد 
لألســف الشــديد بحُكم وضع عــدن بين 
والســلطة  المركزيــة  للســطة  التبعيــة 
المحلية وهناك نــوع من التصادم أحيانًا، 
خاصــة ونحن نعــرف حساســية القضية 
الجنوبيــة التــي كان الشــعب والثوار في 
عدن قــد خرجوا مــن أجــل التخلص من 
الغــزاة والحصول على االســتقالل وجاءت 
الشرعية كغطاء وجد المقاومون أنفسهم 
تحــت مظلتــه ولكــن لمواجهــة أولئــك 
االنقالبييــن ثم تحقيــق مطامحهم فيما 

بعد ذلك. 

ال يكفي الحكومة الشرعية والمقاومة 
عامــة ان تعترف بحقيقــة ان المناطق 
المحــررة ال تزال في حالة حــرب ، وإنما 
عليهــا ان تجســد هذا االعتــراف برؤيا 
متكاملــة تمكنها مــن اعــادة صياغة 
والعســكرية  األمنيــة  اســتراتيجيتها 
واإلدارية علــى نحو اكثــر انضباط من 
حالة االســترخاء الناشــئة عــن اعتقاد 
الحــرب فــي هــذه  البعــض بانتهــاء 

المناطق .
في هذا الجو المأســاوي ووسط اشالء 
الكارثــة ارى عدن تدفع ثمن مقاومتها 
وتحررهــا ومحاولة اســتعادة نهوضها 
والتعايــش واحترام  للســالم  كمنــارة 

االنسان .
من بين األشــالء واألنقاض يتســرب 
زمن الغدر ملطخًا بدم األبرياء الى خارج 
المدار الذي يتحرك فيه مســتقبل هذه 
المدينــة ومعها وطــن باكمله تطارده 

تلــك الحقيقــة الخالــدة بخلــود عدن 
الباســلة وهي ان عدن قيمة انســانية 
ال تهزم وان أشــد لحظات الظالم حلكة 
هي التي تسبق الفجر ، وان الفجر قادم 

ال محالة .
ســتظل عدن مســتهدفة من أطراف 
كثيــرة وبحســابات مختلفــة ، فالمدن 
التاريخيــة التي أيقظت وعي االنســان 
وأشــعلت في وجدانه جذوة الكفاح من 
القيــم اإلنســانية كانت  اجل انتصــار 
قد أنتجت فــي نفس الوقــت الخصوم 

الطبيعييــن لهذه القيــم ، وعدن هي 
واحــدة مــن هذه المــدن التي ســجل 
تاريخها هذا النوع من الكفاح والصراع .
ال بد البنائها ان يدركوا ان عدن رسالة 
ال تحتمل العزلة ، وان ما يحميها هو ان 
تحمل هذه الرســالة بروح منفتحة على 
الحياة وعلى كل من يصطف للدفاع عن 

هذه القيم .
إن المســالة الجوهريــة هنــا هي انه 
طالما ان الحــرب النقيضة لهذه القيم 
االنسانية مســتمرة فان طرح اكثر من 

مشروع على الطاولة في الوقت الحاضر 
غيــر مشــروع مواجهة الحــرب وانهاء 
االنقــالب وتحقيق الســالم لن يَصْب 
اال في المجــرى الذي تعمل فيه القوى 
والمغامرة ممــن يعملون  المعاديــة 

علــى خلط االوراق بمواجهــات تتداخل 
وتتكامــل بنتائجها مع ما يســعى اليه 
االنقالبيون من خلــط االوراق وتوجيه 
الرســائل بأن عــدن بؤرة كــوارث غير 
قــادرة على حمل مشــروع الســالم ... 
وهذه هي المعركة الحقيقية مع هؤالء 

.. فإذا ما قبــل ابناؤها التحدي ومعهم 
كل المتطلعيــن إلى الســالم والحريّة 
فــإن الطريق الى ذلك ســيكون بإعادة 
بناء خارطة المواجهة بمقاســات اخرى 
وعندها ســيهزم اإلرهاب ومن يقفون 

وراءه .

 يــرى القيــادي فــي الحراك 
يحيــى  المحامــي  الجنوبــي 
غالــب الشــعيبي: ان الجرائم 
المتتالية في عدن، تســتهدف 
مشــروع دولــة الجنــوب تحت 
مختلفــة  وأســاليب  مبــررات 
تعودت عليها منظومة صنعاء 
والشــمال بشكل عام سياسية 
واســتخباراتية وحزبية  راعية 
اإلرهــاب التــي تناهــض بناء 
مؤسسات أمنيه بالجنوب تحت 
ذريعة اإلرهاب وتقوم بتوظيف 

هــذه الجرائم تزامنا مع التحركات السياســية 
بالخارج بشــأن األزمة اليمنية إلضعاف موقف 

دول التحالف العربي وموقف الرئيس هادي.
ووصف الشــعيبي تصريــح الحكومة اليمنية 
على لســان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
بشــأن مجزرة جنود الصولبان الثانية التي راح 
ضحيتها ما يقارب 50جندي وعشــرات الجرحى 

اليوم، بالصادم والمعيب.
 واعتبــر الشــعيبي في تصريح لعــدن تايم 
حول الجريمة: نفي وزير الداخلية بأن الشهداء 
والجرحــى ليس جنود ولم يحضروا يســتلموا 
رواتــب بل طالبي تجنيد .هــذا النفي يدحضه 

الواقــع وتصريح الناطــق االعالمي 
بمعســكر الصولبان المعني باألمر  
عقب الجريمة مباشرة والذي يؤكد 
ان شــهداء وجرحى اليوم والناجين 
من الحادث هم جنود كان موعدهم 
غدا استالم رواتبهم بعد استكمال 
العدد المحدد لصرف الرواتب اليوم 

المحدد1200جندي.
واضاف: المؤســف أيضا ليس هذا 
النفــي المعيــب بل انه لــم  يكلف 
نفسه بتصريحه باستشعار انساني 
والظهــور بمظهر سياســي وأمني 
ويوجه حتى برقية عزاء او يعبر عن أســفه بل 
بتصريحه الصادم يحمل الضحايا المســؤولية 
بأنهــم لم يســمعوا الــكالم لمغــادرة مكان 
تجمعهم...وينفــي عنهــم حتى صفــة جنود 

قدموا الستالم رواتبهم
واختتــم: هــذا التناقــض المخيــف وموقف 
الحكومة.. يدل على التســيب واإلهمال وعدم 
المســؤولية مطلقــا واالســتهتار  استشــعار 
بارواح الناس والعجــز التام عن حماية الجنود 
فــي  والفشــل  والمواطنيــن  والمعســكرات 

المسؤولية واداء الواجب.

املع�سكرات خمرتقة وتعاين من تعدد القيادات

المحلل العسكري د. علي صالح الخالقي:

د. ياسين سعيد نعمان
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تقرير

مليار درهم اإجمايل امل�ساعدات الإماراتية لليمن

 الكهرباء الدعم االأكرب
وتوزعت امل�ساعدات اخلارجية االإماراتية التنموية لليمن 
علــى عدة قطاعات حيث مت تخ�سي�ض 929.73 مليون درهم 
مــا يعادل 253.13 مليــون دوالر اأمريكي لدعم قطاع الطاقة 
والكهرباء اإذ تكفلت دولة االإمارات بدفع النفقات الت�سغيلية 

لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات االإمداد الكهربائي.
وقامــت الدولــة بتوفــري الوقــود ملحطــات توليــد الطاقة 
وتوفــري مولــدات كهربائيــة والتعاقــد مــع �ســركات حمليــة 
لت�ســغيلها و�سيانتها يف كل من حمافظات عدن واأبني وال�سالع 
وحلــج وتعز و�ســبوه وح�سرمــوت ومــاأرب واملهرة ومت اإن�ســاء 
حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية منها حمطتان جديدتان 
يف حمافظــة عــدن وتوفــري نفقــات ال�سيانة وقطــع الغيار.. 
اإىل جانــب توفــري الديــزل والوقــود والغــاز ملحطــات توليد 
الطاقة وامل�ست�سفيات واملدار�ض واملباين العامة يف املحافظات 

اليمنية.   

النقل وال�سحة 
وقدمــت دولــة االإمــارات 486.79 مليون درهــم، ما يعادل 
132.53 مليــون دوالر اأمريكــي، لدعــم قطــاع النقــل اليمني 
حيــث قامــت بتوفري اآليات و�ســيارات مدنية للنقــل ومركبات 
لنقــل املــاء والوقــود ودعــم قطــاع النقــل يف عــدن ومــاأرب 
وح�سرمــوت واملهــرة وجزيــرة �ســقطرى واإعادة بنــاء مطار 

وميناء عدن وبناء مطار وميناء جزيرة �سقطرى.
تقــدمي  االإماراتيــة  التنمويــة  امل�ســاعدات  وت�سمنــت 
277.65 مليــون درهــم نحــو 75.59 مليــون دوالر اأمريكــي، 

لدعم قطاع ال�سحة يف اليمن.
 

تاهيل البنية التحتية
وا�ستملت هذه امل�ساعدات على بناء واإعادة االإعمار للبنية 
التحتيــة للمن�ســاآت ال�سحيــة، حيــث قامــت دولــة االإمارات 
ب�سيانــة وترميــم عــدد مــن مراكــز وعيــادات منهــا مراكــز 
�سحيــة يف حمافظــات احلديــدة وح�سرموت ومــاأرب واملهرة 
وتعز ومركز لالأطراف ال�سناعية ومركز لغ�سل الكلى ومركز 
الــوالدة ومركــزان لــذوي االحتياجــات اخلا�ســة والعيــادة 
املتنقلة.. اإىل جانب اإعــادة تاأهيل وترميم وتوفري االأجهزة 

الطبية مل�ست�سفى اجلمهورية يف عدن.

التعليم  
وبلــغ ن�سيــب قطــاع التعليــم اليمنــي مــن اإجمــايل هــذه 
امل�ســاعدات 161.82 مليــون درهــم، ما يعــادل 44.06 مليون 
دوالر اأمريكي مت تخ�سي�سها لتوفري اأدوات مدر�سية وحقائب 
وقرطا�ســية وتاأثيث بع�ض املدار�ــض يف خمتلف املحافظات.. 
اإ�سافة اإىل توظيف جزء من امل�ساعدات الإعادة بناء و�سيانة 
اأكــرث مــن  230 مدر�ســة يف خمتلــف املحافظــات، وتطبيــع 

الدرا�سة يف مدينة عدن بعد �سهر فقط من حتريرها.
ال�سرف ال�سحي 

و تكفلــت دولة االإمارات اأي�سا بدعــم قطاع املياه وال�سرف 
ال�سحــي يف اليمــن حيــث متــت اال�ســتفادة من امل�ســاعدات يف 
اإعادة تاأهيل عدد من �سبكات ال�سرف ال�سحي بعدد من املدن 
بقيمــة اجماليــة 18.98 مليون درهم ما يعــادل 5.17 مليون 

دوالر.
كما قدمت دولة االإمارات م�ساعدات لدعم قطاع احلكومة 
واملجتمــع املــدين بقيمــة 452.55 مليــون درهــم مبــا يعادل 

123.21 مليــون دوالر عــرب دعــم كافة االأعمــال احلكومية 
اليوميــة  اإدارة متطلبــات االحتياجــات  وم�ســاعداتها علــى 
ملختلف االأجهزة احلكومية يف �سبيل ت�سهيل مهمتها يف خدمة 

املواطنني اليمنيني.

دعم املنظمات الدولية 
واإ�سافــة اإىل امل�ســاعدات التــي مت تقدميهــا مبا�ســرة مــن 
االإمــارات لالأ�ســقاء يف اليمن فقد بلغ اإجمــايل تعهدات دولة 
االإمارات العربيــة املتحدة ل�سالح املنظمات الدولية متعددة 
االأطــراف العاملة يف اليمن 123.78 مليــون درهم مبا يعادل 

33.7 مليون دوالر اأمريكي .
�ســملت التعهــدات تقــدمي مبلــغ 36.7 مليون درهــم للجنة 
دوالر  ماليــني   10 يعــادل  مبــا  االأحمــر  لل�سليــب  الدوليــة 
اأمريكــي لدعم دعــم خطة اال�ســتجابة االإن�ســانية الدولية 
يف االأن�ســطة ال�سحية ومبلغ 22 مليون درهم  6 ماليني دوالر 
اأمريكــي   لربنامــج االأغذيــة العاملــي لــالأمم املتحــدة لدعــم 
تقدمي امل�ساعدات الغذائية خا�سة يف املناطق امل�سنفة �سمن 
املرحلــة الرابعــة مــن مراحل ت�سنيــف حاالت الطــوارئ يف 
اليمن..اإ�سافــة اإىل تقــدمي مبلغ بقيمــة 7.34 مليون درهم   
2 مليــون دوالر اأمريكــي  ملنظمــة االأمم املتحــدة للطفولــة   
يوني�ســيف لدعــم خطــة تغذيــة االأطفــال واإدخــال املــواد 
الغذائيــة لالأمهات يف حمافظات عدن وحلج وتعز عالوة على 
تقــدمي دعــم مايل مببلــغ 53.26 مليــون درهــم 14.5 مليون 
دوالر اأمريكي  ملنظمة ال�سحة العاملية الإعادة بناء وت�سغيل 
اكــرث من 20 م�ست�ســفى ومركزا �سحيــا يف 8 حمافظات مينية 
منهــا احلديــدة وتعــز وح�سرمــوت وتنفيذ برنامــج حت�سني 

االأطفال �سد �سلل االأطفال يف 11 حمافظة مينية.

6
 1.8

ملي��ون دره��م دعم 
الصح��ة  لقطاع��ي 

والنقل
ملي��ون درهم إلعادة 

تأهيل 230 مدرسة

929

764161
470

123
إغاث��ة  دره��م  ملي��ار 
ملي��ون دره��م دعم ومساعدات إنسانية عاجلة

الكهرب��اء  قط��اع 
باملولدات والوقود

دعم  دره��م  ملي��ون 
األجه��زة احلكومية 

املختلفة

مليون درهم تعهدات 
الدولية  للمنظم��ات 

العاملة يف اليمن

بلغت م�ساعدات دولة االإمارات لبالدنا خالل 
الفــرتة مــن اأبريــل 2015 اإىل نوفمــرب  2016 
نحــو 5.99 مليار درهم اأي ما يعادل 1.64 مليار 
دوالر اأمريكــي وذلــك يف اإطــار النهج االإن�ســاين 
والتنمــوي لدولة االمــارات ووقوفها اإىل جانب 
�ســعبنا وحر�سهــا علــى اإر�ســاء اأ�س�ــض ودعائــم 
التنمية واالأمن واال�ستقرار وال�سالم يف اليمن.

ياأتــي تقــدمي هــذه امل�ســاعدات االماراتيــة 
اال�ســتجابة  اإطــار  يف  املكثفــة  اخلارجيــة 
االإن�ســانية والتنمويــة لدولــة االإمــارات جتاه 
االأزمــة الراهنــة الإغاثــة اليمــن وم�ســاعدته 
يف حمنتــه ودعم ا�ســتقراره، منذ بــدء عا�سفة 

احلزم.
اخلارجيــة  امل�ســاعدات  فئــات  وتوزعــت 
االإماراتيــة لليمــن ما بــني م�ســاعدات تنموية 
واإن�سانية وخريية حيث بلغت قيمة امل�ساعدات 
االإن�ســانية العاجلــة 1.829 مليــار درهــم مــا 
اأي  اأمريكــي  دوالر  مليــون   507.30 يعــادل 
بن�ســبة 30.5 يف املائة من اإجمايل م�ســاعدات 
دولة االإمــارات لليمن يف هذه الفرتة. و�ســملت 
امل�ساعدات االإن�سانية توفري املعونات الغذائية 
و�ســيارات  الطبيــة  وامل�ســتلزمات  االأدويــة  و 
اإ�ســعاف واأجهزة طبية. فيما بلغت امل�ســاعدات 
التنمويــة التــي مت تقدميها لليمــن خالل هذه 
الفــرتة 4.148 مليــار درهــم اأي بواقع 1.129 

مليار دوالر اأمريكي.
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تقرير

 اجلوع يتهدد الآلف الأ�سر النازحة.. 

من�سيون يف باب املندب
تقرير/ إصالح صالح

تصوير/ صالح العبيدي
 

على امتــداد الممــر الهام الــذي نشأت فيه أقدم 
العالقــات اإلنســانية وأكثرها تأثيرًا، يعيــش آالف 
النازحيــن من مناطق الصراع  ذبــاب والوازعية  في 
مدينة تعز، أوضاعًا معيشــية مأســاوية، في منطقة 
باب المندب، التي تبعد عن مدينة عدن حوالي 205 
كم، فيما تفصلها عن مدينة تعز عاصمة المحافظة 

التابعة لها 80 كم.
 

80 أسرة يف مدرسة
ودفعــت اآلثــار الكبيــرة التي خلفتهــا الحرب في 
مناطــق المواجهات بين محافظتــي تعز ولحج، منذ  
قرابــة العاميــن، اآلالف من الســكان بمــن فيهم 
األطفال والنســاء وكبار الســن، إلى النزوح للمناطق 
الجنوبية الواقعة تحت ســيطرة الحكومة الشــرعية 
والتحالف، أماًل في الحصول على المســاعدات، حيث 
لجــأت ) 80 ( أســرة نازحة إلى مدرســة منطقة باب 
المنــدب، المأوى الوحيد الذي توفر لها، إال أن شــبح 

الجوع مازال يتهددها.
 

أوضاع مأساوية
وتشــكو األســر النازحة في منطقة بــاب المندب، 
أوضاع مأساوية، بســبب الفقر وانعدام المساعدات 
اإلنســانية والغذائيــة، وتفشــي األمــراض وســوء 
التغذيــة بين األطفــال وكبــار الســن، ويفتقرون 
إلــى أبســط مقومــات الحياة مــن مأكل ومشــرب 
وملبس ودواء، موجهين رســالة للحكومة الشــرعية 
والمنظمات اإلنسانية، تحمل في طياتها القليل من 
الكلمــات والكثير من المعاناة، تلخصها مســنة "لم 

تصلنا مساعدات منذ عام، الجميع نسونا".
 

نزوح مجاعي
حصار خانق أدّى إلى تهجير عدد كبير من ســكان 

القريــة إلى باب المندب، لكن بعض األســر ما تزال 
نازحــة في بعض الشــعاب في مناطــق المواجهات 
ووضعهم مأساوي، بسبب القصف العنيف الذي طال 
حتى الثروة الحيوانيــة، واحترقت أعالف المواطنين 
التي كانوا قــد جمعوها من أراضيهــم قبل الحرب، 
والتــي كانت تعتبر مصدر دخلهم الوحيد، وبحســب 
تأكيــد األهالي: حتــى مقابر الموتى لم تســلم من 

القصف.
 

دون تعليم
وتقطن ) 80 ( أســرة نازحة مدرســة باب المندب، 
المغلقة في وجــه طالبها منذ أكثر من عام، ما أدّى 
إلــى حرمان أبنــاء المنطقة من مواصلــة تعليمهم 
ألكثر من عام، بســبب اســتخدام المدرســة كسكن 
للنازحيــن. ويؤكــد محمــد الصبيحــي أحد ســكان 
المنطقة: أنه بســبب عــدم توفر الخيام ومســاكن 
خالية، لتسكين األســر النازحة، التي ما زالت تتدفق 
إلى المنطقــة، هو ما اضطرهم إلى تســكينهم في 
مدرســة المنطقة، وإيقاف الدراسة، إلى حين تدخل 
الســلطات المحلية والمنظمات اإلنسانية لحل هذه 

المعضلة .
 

مشهد يتكرر
يتزاحم العشرات من النساء واألطفال حول شاحنة 
نقل وجبــات غذاء أفــراد الجيش للحصــول على ما 
يســد رمقهم، ويتكــرر يوميًا مشــهد جنود الجيش 
وهم يتقاســمون وجباتهم الغذائية مــع النازحين، 
حيث اضطر أفــراد الجيش إلى توزيع بعض الوجبات 
الجاهــزة على ســكان منطقة باب المندب، بســبب 
الجوع الذي يتهدد المنطقة، في ظل عدم وصول أي 

إغاثة أو مساعدات غذائية للسكان منذ أشهر.
ويصف أحد نازحي منطقة الوازعية وضعهم، قائاًل: 
منذ أكثر من عام  ونحن نتنقل في عدد من المناطق 
إلى أن اســتقرينا في منطقة بــاب المندب، ووضعنا 
صعــب جدًا فال غذاء وال أدويــة وال بيئة صحية، رغم 
دعم منظمة الهالل األحمر لنا قبل ثمانية أشهر، إال 

أنها فترة طويلة والوضع اآلن أصبح أسوء.



12
    االربعاء/ 21  دي�سمرب  2016م  - املوافق    22  ربيع اول    1438 هـ  - العدد )48(

كتابات

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

 ناهيك عن الوجوه الشــاحبة واإلجساد النحيلة 
السمراء التي تنبئك بمدى حالة الفاقة والمعاناة 
التي يعانيها أبناء الدهمــاء . لكنهم اليهادنون 

وال يبيعون وال يرتهنون. 
صحيــح هناك كثيــر من القصــص والحكايات 
نســجها الخيــال الشــعبي عن الكــوازم بغرض 

الطرافة والتنكيت وأضاف عليها .
لكــن يظــل ذكــر الكازمــي مفخرة للشــجاعة 
واألقــدام وايثار النفس وحب اآلخر .وأيضا ارتبط 

بالكوازم حب الطرفة والمقالب .
كل ذلــك ليــس بجديد عند كثيريــن وان كان 
البعــض يجهلــه ..ومــا يعنينا في هــذا المقام 
مايمكــن أن نستشــهد بــه حاضرا على بســالة 
ومواقــف قبايل بــاكازم ولعــل آخــر صفحاتها 
ماسجله شبابها األبطال في الحرب مع مليشيات 
الحوثــي وقــوات صالــح فــي أكثر مــن منطقة 
تواجــدوا فيها ..إن يوميــات الحرب الناصعة في 
عــدن للتصدي للعــدوان الحوثي / عفاشــي قد 
سجلت بأحرف من نور ال تمحى من ذاكرة التاريخ 
واألجيال مواقف بطولية ألبناء الكوازم في جبهات 
عدن جنبا إلى جنب مع اخوتهم من أبناء المناطق 
المختلفة ..سوى في جبهات العريش أو الممدارة 

أو العصيمي أو جعولة وصالح الدين وكذلك في 
أحور والمحفد والزالوا في بــاب المندب وصعدة 
وغيرهم وكان الكوازم اول من روت دماءهم تربة 

هذا الوطن في تلك المعارك .
المعــذرة النريــد التخصيــص أو تمييــز أبناء 
بــاكازم دون غيرهــم فيما الــكل كان على قدم 

المساواة في التضحية والفداء ..
ولكــن نورد ذلك من منطلق الكارثة التي حلت 
يوم الســبت الماضي بال بــاكازم وحصد العمل 
اإلرهابي الجبان من شبابهم األبرياء العشرات ...
أخشــى فيما أخشاه وهذه عادة درجنا عليها أن 
التخــرج اللجنة المشــكلة للتحقيــق في القضية 
عــن ماوصلت إليه ســابقاتها من لجان شــكلت 
وحبســت تقاريرها في اإلدراج في أحسن الحاالت 
أو لم يكتب لها أن تســتكمل تحقيقاتها لســبب 

أو آلخر ..
وتخوفي ينبع من حيــث أن باكازم ال ضهر لها 

وال سند ال في معاشيق وال في مأرب. 
وهذه مــن )مصايب( بــاكازم رغــم أنهم قوة 
ال يســتهان بهــا ومواقف أبناءها مشــهودة في 

الملمات .
لذلك فــإن أبناء باكازم الدهماء مثلما يموتون 

بشموخ  وقوفا 
فقد حملوا جثاميــن قتالهم بكبرياء وأنفة وعزة 
نفــس دون أن ينتظروا منة الحكومة وصدقتها. 
.هــذه الحكومة الســاذجة الفاشــلة التي بخلت 
عليهــم وعلى مــن ســبقهم إلى الشــهادة في 
المواقف المماثلة ولو حتى ببيان نعي وأعتقدت 
أن اعتمــاد صرف مليــون ريال علــى الورق لكل 
شــهيد ونصفها لكل جريح هي مكرمة ما بعدها 
مكرمة وأنها بذلك قــد أوفتهم حقهم وأنه بعد 
ذلك ال سبيل ألهالي الضحايا على الحكومة ...مع 
أنه كان ينبغي على رئيس الحكومة عدم التفاخر 
والتباهي بنشــر وتوزيع نســخ وصور توجيهاته 
على المــأل قبل أن يجف حبــر التوقيع عليها الم 
يــرى في ذلك عيبــا واحتقارا أم أن لســان خياله 

المريض يقول هذه قيمة وثمن هؤالء .
نعلم أن الحق ال يموت وان الدماء الطاهرة التي 
تنزف أو تراق على محراب الشــهادة ال تجف مهما 
كانــت المحاوالت اليائســة لدفنهــا. . فهيهات. 
.ومثلما أن أبناء باكازم الدهماء يوازون األشــجار 
الســامقة في موتها واقفة فإنهــم كذلك مثلما 
تنحني األشــجار لهبوب العواصف حتى ترجع كما 

كانت فإنهم يموتون بشموخ وقوفا .

هانحن...وبحمــد اهلل...صحونــا في 
يوم جديد...طلعت فيها شمس ربي..
هل اعتقد االرهابيــون المجرمون ان 
اليوم لن يأتي...ولن يطلع الفجر على 

عدن..وعلى وطني...
منــذ األمس...ونحــن نالحــظ حالة 
حــد  وصــل  بــل  واإلحبــاط  اليــأس 
االنكســار..في جميع وسائل التواصل 

االجتماعي...ماذا دهاكم ياقوم..
نقول مبــروك لالرهــاب نجحت في 
تحطيم الشــخصية العدنية الجنوبية 

الصلبة...مارأيكم؟
اسمع يا هذا المؤمن الحق..ال يعرف 
يعمــل  االنكســار...انما  الحــزن..وال 
اصابتهــم  الذهبيــة...واذا  بقاعدتــه 

مصيبه قالوا انا هلل وانا إليه راجعون.
اغضب كيفما تشاء...قم اآلن وحطم 
كل زجاج منزلك...ثم ماذا ...اســمع يا 
هذا لملم نفسك واجمع شتات نفسك..
وارفــع رأســك...وقل للعالــم مــن 
يمتلــك وصفة ســحريه للتخلص من 

االرهاب...فليتفضل ويتقدم بها...

وكان غيــرك اشــطر...في القاهــره 
والجزائــر  وتونــس  واالردن  وتركيــا 
نيجيريــا  و  والســعودية  والمغــرب 
وفرنســا وامريــكا وايطاليــا وبلجيكا 
وأفغانســتان  وباكســتان  ولنــدن 

والعراق ولبنان وروسيا ...الخ
هل تعلم أن نســاء وفتيــات وطني 
ذهبن اليوم العمالهن ومدارســهن..
...ويوم  ألزواجهن...انهــض  وطبخن 

جديد وسعيد لك ياوطني.

 راح ضحيتها مايقارب الخمسين قتياًل ومايزيد عن ثمانين جريحا. 
التبريريــون، أنــاس باحثون عــن مصلحة مــا، او مدافعون عــن مصلحة 
بحوزتهم، إذ انه "ال مصلي إال وطالب مغفرة"، بحســب المثل الشــعبي ذائع 

الصيت.
اإلرهــاب لم يتوقف، ولــن يتوقف فــي مدينة مازالت تنفض عن نفســها 
غبار المعارك العســكرية، وتبحث بكل قواهــا المنهكة عن الدولة التي غاب 
حضورهــا كثيرًا في صورة مؤسســات فاعلة تلبي احتياجــات المواطن، وفي 

مقدمتها اعادة شيء من األمن واالستقرار.
عمليات ارهابية تتكرر في المدينة، حتى تكاد أنها تتشــابه في السيناريو، 
فمناطق االســتهداف هــي ذاتها، والتوقيت، حتى الضحايا هم انفســهم مع 
فارق االســماء، والسبب الذي دعاهم للتجمع في المكان، واالجراءات التي تتم 

عقب العملية.
كل ذلك يبدو نســخة طبق االصل، لكن التكرار الذي يتعلم منه الحمار، لم 
نتعلــم منه بعد، ونكرر طريقــة تعاملنا مع األحداث، علــى ان ما يميزنا في 
كل مــرة يضربنا فيها االرهاب، الكيفية التي نتبادل فيها االتهامات، ورميها 

جزافًا دون دليل مادي، لكن اســتجابة لنداء الخصومة التي نحملها بدواخلنا، 
وكل فريق يصفي خصومته على طريقته المفضلة.

كل فريــق يُحمّل اآلخر المســؤولية، ويســتغل دماء الضحايــا للبحث عن 
انتصارات اعالمية وسياســية هابطــة. في الوقت الذي يســتعد فيه الجاني 
الحقيقي لتنفيذ عملية جديدة، مســتفيد مــن الظروف الموضوعية المتاحة 

أمامه.
وفق مفهوم االرهاب واهله؛ الكل مســتهدف، لكن هذا الكل، لم يصل بعد 
الى مرحلة الوعي الذي يؤهله لحماية نفسه ومجتمعه من الخطر المحدق به.
السلطة الشرعية تتحمل مســؤوليتها الكاملة تجاه مايحدث، ومن يجتهد 
للتقليل من مســؤوليتها، انما يصطــف الى جانب الجنــاة، وعليها ان تفتح 

تحقيق جدي وشفاف، واحالة المقصرين الى التحقيق.
بالمقابــل، علــى القوى السياســية واالجتماعيــة والحقوقيــة واالعالمية 
وكل شــرائح المجتمع في المدينــة، توحيد جهودها اتجــاه محاربة التطرف 
والتحريــض بوصفهما بوابات ينفذ منها االرهــاب صوب المجتمع، ونبذ كل 

داعية تطرف وتحريض، ولو كان مدون فيسبوكي.

حديث عن اإلرهاب
كرث أمنًا لم تنج من اإلرهاب، ونســمع عن عمليات ارهابية يف هذه البلد او تلك!. حىت الدول األ

يــة، عقــب كل عمليــة ارهابيــة تــرب مدينــة عــدن، منــذ تطهريهــا مــن اجلحافــل  كالم تلوكــه األلســن التربير
العســكرية لمليشــيات احلــويث والمخلــوع صالــح، واخرهــا العمليــة القــذرة الــي اســهدفت اجلنــود يف الصولبــان 

صباح اليوم، وهم يبحثون عن رواتهبم،

كل الجهود التي تبذل للتقارب والتوافق الجنوبي او أي دعوة 
لتوحيد الصف والهدف والقيادة اســتجابة لمقتضيات المرحلة 
ومتطلباتها التعني بالضرورة وكما يظن البعض الوصول الى 
الســلطة او تقاسمها في دولة الجنوب التي لم تأت بعد . وعلى 
من أراد للمشــروع الجنوبي ان يمضي قدما وفق مراد شــعب 
الجنوب فليدعم هذه الجهود انطالقا من نقطتين أساسيتين :

-1 ان قضيتنا الجنوبية قضية وطنية بامتياز وليست سياسية 
او حزبية او فئوية او جهوية او قبلية ، وبالتالي فالقضية تدافع 
عن نفســها وال يســتطيع احد ان يتجاوزها او يلتف عليها كما 
وانها مصانة ومحمية بشــعب الجنوب الثائر بشهدائه وجرحاه 
وحراكه ومقاومته ومليونياته التي تؤكد جميعها على التحرير 

واالستقالل واستعادة هويته الوطنية الجنوبية .
-2 ان الحاجــة ملحّــة لحامل سياســي موحد بــل وضرورية 
وبــدون وحدة القيادة ال نســتطيع ان نفهــم العالم والمحيط 
العربــي واإلقليمــي بعدالة قضيتنــا بصوت جنوبــي واحد او 
احترام مسيرة نضالنا وحجم تضحياتنا ناهيك عن االعتراف بها 
، لذلــك فان اهدار المزيد من الوقت والعمل على على القاعدة 
الشمولية القديمة )انتم غلط بدوني وانا الصح بدونكم ( إنما 
تخدم قــوى االحتالل وتذكي اطماعهم في التمســك بالجنوب 
طالمــا لم يحســم الجنوبييــن امرهم ومازالــوا رجل في عدن 

وآخرى في مُرّان !.
اصحاب هذه الحالة المرضية التي اســتفحلت وأصبحت تهدد 
القضية الجنوبية ومستقبل الجنوب ، فال هم ارتقوا بسقوفهم 
الى حيث مراد شــعب الجنوب وســاروا في اتجاه إنجاح التوافق 
وتوحيــد القيادة والهم مضوا وحدهم في مشــروعهم للحل ال 

الفيدرالي وال االتحادي المؤقلم . 
ســأحاول هنا ايجاز بعض مما شهدته شــخصيا من أساليب 
التعطيل والفركشة والتي سبق وتناولتها في مقاالت في حينه:

•في 2012 قاموا بتعطيل اشهار التكتل الوطني الديمقراطي 
الجنوبــي وذلــك بمنــع المدعوييــن مــن دخول قاعــة فندق 
الميركــور ، بينما ذهبت قيادتهم لحضور حفل اشــهار الهيئة 

الشرعية لإلفتاء للحراك الجنوبي !.
•في 2014 قاموا بحملة تعطيل شــعواء ضد انعقاد المؤتمر 
الجنوبــي الجامع للتحرير واالســتقالل، وذلك بالتشــكيك في 
أهدافــه ومقاصده ومآالته مــع انه ضم كوكبــة وطنية تمثل 
معظــم تكوينات وتكتالت الحــراك والجنوب لكنــه وضع على 
قاعــدة التوجــس المتوارثــة ) يا العــب واال باعّطــل( وأقصى 
بعضهم نفسه وجماعته وفقا لهذه القاعدة وتمترس للتعطيل 
ألســباب حزبية او شــخصية ، وعندما رأى البعــض ان المؤتمر 
الجامع ســيمضي ان أراد بمن حضر ، عمل البعض على اختالف 
مبادرة طارئة أسموها مبادرة الشيخ النقيب ، واعتبرها أصحابها 
وثيقــة وطنية للحل بديلة عن المؤتمــر الجامع ، وهكذا أعلن 
عن تأجيل المؤتمر حيث حرصت اللجنة التحضيرية وبمسؤولية 
وطنيــة على وحدة الصــف الجنوبي وعدم الســماح لمزيد من 
التشــظي ، النهم لالسف الشديد ال ساهموا في إنجاح المؤتمر 
وال تمســكوا بمبادرة الشــيخ النقيب وبلورتهــا النها بصراحة 

ولدت لغرض االنقسام عليها وهكذا كان .
* في 2016 دعوة المناضل عيدروس الزبيدي لتشكيل حامل 
سياســي جنوبــي موحد للقضيــة الجنوبية ، فتداعــى الجميع 
لمباركتــه ومنذ ذلك التاريــخ والعمل يجري على قدم وســاق 
إلنجــاز هذا الالطار السياســي الجنوبي الوطنــي وعندما تأكد 
موعد اإلعالن عنه حسب تأكيدات محافظ عدن االخيرة ، ظهرت 
على الســطح باالمس مبادرات جديدة من خــارج الحدود ، هي 
شبيهة بمبادرة الشيخ النقيب من حيث العمباص ويراد لها ان 
تكون بديلة عن اي اجتهادات اخرى وباألخص الحامل السياسي 

المنتظر.
* في 2016 حملة التعطيل التي تشهدها حضرموت في هذه 
االيام من جماعات متوجســة على خطى المعطلين السابقين 

ولنفس األهداف والمقاصد . 
ماذا يعني اســتمرار هذا التعطيــل الممنهج وبعثرة الجهود 
واهدار الوقت وزيادة التشظي ولمصلحة من في كل مرّة تخرج 
هذه األصوات وهذه الحجج الواهيــة وفي نفس التوقيت الذي 
تنتهــي معه اللجان التحضيرية من إنجــاز كل الوثائق الالزمة 
النجــاح اي مؤتمــر جنوبي او ملتقــى جنوبي او دعــوة لحامل 

سياسي يهدف الى توحيد الرؤى واالهداف والقيادة ؟! . 
واهلل من ورا القصد

ُكّلكم خطأ 
بدوني وُكّلي َصح 

بدونكم

وتدافــع  التتابــع  وســباق  التقاســم  وَهــَوس  الســلطة  جنــون 
يــق الــذي  التدافــع ووضــع المطبــات والعوائــق يف منتصــف الطر
متارســه بعض اجلماعات المتوّجســة من المســتقبل هو مايعطل 
تقــارب اجلنوبيــن يف كل مناســبة او حلظــة تارخيــة توجــب االتفــاق 

والتوافق ..

عندما تسمع كلمة باكازم أو الكازمي هتزت قواك وتشعر برهبة وقع الكلمة وجيول خباطرك وذهنك رشيط 
يــارة  طويــل مــن الصــور واحلكايــات والمواقــف المتناثــرة بــل والمتنافــرة حينــا وتتذكــر أن كنــت قــد قمــت بز
يــي أحــور والمحفــد بأبــن أو مريــت هبمــا وانــت يف طريقــك مابــن عدن وحرموت  مناطــق بــاكازم يف مدير
أو شــبوة ..لتتذكــر تلــك االرض القاحلــة اجلــرداء جببالهــا واحجارهــا الســمراء ولــك أن تتخيــل حجــم المعاناة 
الــي يكابدهــا أبنــاء مناطــق بــاكازم وانــت تاشهــد أطفــاال يلوحون لك بدبب الماء الفارغة يف إاشرة لطلب 
يــق حتســبا ألي عابر ســبيل أو وايت  رشبــة مــاء أو أواين الميــاة المهالكــة المتســخة المتناثــرة عــى قارعــة الطر

ماء لتعبيها ..وكذلك تلك المنازل يف أبسط صورها .

 شفيع العبد
 شهاب الحامد

 فضل مبارك 

 ياسر فيصل عبداهلل 

الدهماء .. املوت مشوخا

ال مكان فينا لإلنكسار
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كتب / محمد مسعد باجيدة :

لصوته الجميل قدرة عجيبة على مخاطبة الوجدان 
والمشــاعر ..فهــو صوت ملــئ بالشــجن والعاطفة 
الجياشــة فعند ســماعه يغني يهتز الفــؤاد ويبكي 
وتنهمر الدموع دون استئذان… لما فعله صوت بدوي 

في الروح.
الفنان الكبير المرحوم بدوي زبير فنان مبدع بحق 
،وكيف اليكون كذلــك وقد ترعرع فــي ثنايا التراث 
الحضرمي االصيل ،ونشــأ في واد تنبــت في جنباته 
االصالــه واالبــداع، وتربى تحت ظــالل اول ناطحات 

سحاب شيدها االنسان من الطين واللبن ..
)شــبام (شــيكاغوا الصحراء منهاتــن الوادي فهي 

مدينة التاريخ ،مدينة النعيم، والتسامح الديني .
أحب بدوي زبير مدينة شــبام حبا صادقا وتشــبث 
بهــا كطفل تشــبث بأمــه بحنان ،أحب شــبام ألنها 
بالنســبه له كل شــي ،فهي مســقط الرأس ،ومرتع 
الصبــوات ،وينبوع لكل ذكرياتــه الغاليه المرهفه ، 

المنمقه بالخير والجمال.
وقد الابالغ ان قلت ان القدره الحســيه لدى الفنان 
المرحوم /بــدوي زبير تعطي للبحــار انين المتوجع 
حيــث كانــت األيــدي تصفــق لــه بحــراره ، وكانت 
خياالت من يســمعه يغني تســافر مع نغمات أوتاره 
فتطوف بخياله في فضاء رحب ممتلى بنفحات الحب 
والصبابــه ،تربع الزبير على عــرش الغناء الحضرمي 
االصيل ، واقــام حفالته الفنية داخل الوطن وخارجه 

بدايه من عام 1973م.
لقد اتقن الفنــان المرحوم بدوي زبير جميع الوان 
الغناء اليمني ،من اللون الصنعاني واللون ، اللحجي 
،واللــون العدني، كما تفنن في اداء االلوان الغنائية 
المشهوره في حضرموت ،كالدان والعوادي والبدوي 
وغيرها والــى جانب موهبة بدوي زبيــر الفنية فقد 
كان يمتلك ذاكــرة قوية تحفظ االلحــان والكلمات 
من الوهلة االولى، كما كان شاعرا وملحنا يسير على 
نهج او منهج الشــاعر الكبير المرحوم حسين ابوبكر 
المحضار ،فمن الحانه اغنية) مانســيناكم (وهي من 
كلمات الشــاعر المرحوم محمد عمر بن طالب وايضا 
أغنية )سالم للحامي( وهي من كلمات الشاعر محمد 
عمــر باعباد كمــا ان من اغانيــة المعروفه )المالمة 
علــى مــن يحــب ال مالمة()ماباتحصل بديــل( )ابن 
آدم يشــوف العيب لي في صاحبه ()وداعا ياسماوات 
المحبه وداعا()وينك انته وينك المتى تكذب علينا ال 
متى ( وغيرها الكثير من االلحان والقصائد الغنائية 

المغناه
ان المرحوم بدوي زبير مغنــي االجيال ولن يتكرر 

فهو يمثل حاله منفرده كظاهره عجيبه وغريبه 

ومــا أثــار اندهاشــي ...انه في 
كل عمل احبــه وتولعت به انامله 
أتقنــه  تفكيــره  بــه  انشــغل  او 
ســوا اكانــت حرفــة ام صنعة ام 

موسيقى.
كما ان ابدعاتــه لم تقتصر على 
الكلمات  وصياغــه  والعزف  الغناء 
وحياكه االلحــان فقط بل تعددت 
وتنوعــت ابداعاته اكثــر من ذلك 
فقد تحولــت تلــك اإلبداعات الى 
عصافير تغرد وتزغرد في الساحات 
والبيــوت فمنحوتاته التزال تزين 
بعــض المنازل التاريخــه بمدينة 
شــبام أضف الى ذلــك انه ايقاعي 

مميز وراقص متميز
...

كما أن الشــاعر الكبير المرحوم 
حســين ابوبكر المحضار بحدســه 
العميق وبمنظــاره القويم الحظ 
مايتمتع بــه المرحوم /بدوي زبير 
مــن إمكانيــات صوتيــه وقدرات 
التوجــد فــي غيــره ...فأرتبط به 

ارتباطا فنيا وثيقا ..وشكل معه ثنائيا رائعا ...كيف 
وال وقــد خاطــب المحضار بــدوي عندمــا قدم من 
حضرمــوت الى جــده بالمملكه العربيه الســعوديه 

فأخذ المحضار يسأله عن حال أهل حضرموت 
قائال له :

...
ايش أخبار لي من عندهم جيت يابدوي

عاد اصواتهم في الحيد موجب زمن تدوي
لي ليالي ولي أيام وانا ماسمعت الصوت

كل شي يقتبل االفراقش يابالدي حضرموت
....

كما خاطب الشــاعر الكبير الرحوم حســين ابوبكر 
المحضــار ... المرحــوم / بــدوي زبيــر يحــذره من 
تركه مســقط راسه مدينه شبام ...شــبام ..التاريخ 
والحضاره.. التراث.. والموروت ..يحذره من الجلوس 
فــي الغربه بعيدا عن االهــل والخالن فهذا الحرص 
الشديد من شــاعر كبير بفنان قدير يدل على عمق 
العالقــه بينهما فهي ليســت عالقه فنية ســطحيه 
فقط او صحبه عابــره بل كانت عالقه )قلب ونبض( 
...عالقه أخ بأخــوه حيث خاطب المحضار بدوي قائال 

له :
..

حذاري تخدعك االوهام
انا وانت الى قدام

طريق الخلف واهلل ماعرفناها 

اين تكون اين تكون
اين تكون .......يالمضنون

وهذي األرض ياماناس مثناها
يتلوؤون ..يتلوؤون .. يالمضنون

حذاري تخدعك االيام 
تصورلك قسم بشبام

شبام العالية كلين يهواها
في ذا الكون ..في ذا الكون يالمضنون

ان طموح الفنــان الكبيرالمرحوم بدوي زبير جعله 
يمارس اإلبحار بعيدا دون الخــوف من االمواج التي 
التخيف عــاده ســوى اصحــاب االجنحه المكســوره 
واالقدام المرتعشــه ليصل في اقرب وقت الى حيث 

ماوصل اليه الفنانون الكبار
ان بــدوي يمثــل أحــد الجســور المهمــه لألغنيه 

التقليديه الحضرمية واليمنية بشكل عام.
كمــا ان الحديث عن المشــاركات الفنية للمرحوم 
بــدوي زبير يحتــاج الى مجلدات وليــس مجلد واحد 
حيث شــارك المرحوم بدوي زبير في مهرجان الفاتح 
في العاصمــة الليبية )طرابلس( في جلســة يمانية 
حضرهــا رئيــس المجمع اللغــوي الموســيقي في 

الجامعة العربية.
شــارك مع الفنانة/امــل كعدل والفنانــة/ فتحية 

الصغيرة ...

 ، مبــارك  انــور  والفنــان 
وكان  ســكاريب  وابوبكــر 
ختام هذه الجلســة )مسكا(
المرحــوم/  شــدى  عندمــا 
بــدوي زبير برائعة الشــاعر 
محمــد  المرحوم/عبــداهلل 
باحســن ...بأغنية يشوقني 

برق
عــوة  لــه  وجهــت  وقــد 
العالي  المعهــد  خاصه من 
واليــة  فــي  للموســيقى 
األمريكيــة  نيويــورك 
خشــبة  وعلــى  وكالعــاده 
حشــد  وبحضــور  المســرح 
غفير قدم اجمل المعزوفات 
اليمنية واالغاني الحضرمية 
المشهوره كماتلقى دعوات 
مماثلــة مــن دول اوروبية 
كفرنســا وايطاليــا إلحيــاء 
الصفــات  تحمــل  حفــالت 
اليمنيــة اإل ان طائر الموت 
االســود اختطفــه فــي 18 

نوفمبر يوم السبت .
ان الفن اليمنــي فنا اصيال غنــي بتراثه وأصالته 
وأيقاعاته الفنيــه الجميلــه....ان الفنانيين الذين 
ظهروا مؤخرا في الساحه الفنيه اليمنيه قد استمدو 
الكثير من التــراث الفني العريق فغنوا األغاني التي 
سحرت االجيال الماضيه والحاضره ...وستظل تسحر 

من االجيال القادمه ان فالفن اليمني فن متجدد.
ان حمايــه فننــا العريــق يجــب أن تتوفــر وهذه 
مســؤوليه الجهــات الرســميه -وايضــا التجمعات 

النقابيه المختصه .
وبالرغم ان هناك ســطو على األغنيــه الحضرميه 
على وجه الخصوص االانها أعمالنا ولن يستطيع أحد 
يأخــذ منها نغمه واحده فنحن نرقــب ونتابع أولئك 

الذين يحاولون أن ينسخوا أغانينا والحاننا.

وقبل هذا وبعده 
فقد عــاش بــدوي ...محبوبــا ..ودودا ...متواضعا 
..سمحا ...رحب الصدر ..حنونا يعطف على المحتاجين 
وفيا  المعشــر  البسطاءوالمساكين..حســن  ..يكرم 
واختــم بماقاله الفنان الكبير ابوبكر ســالم بلفقية 
عــن المرحوم بــدوي زبير قال)لقد اســتمعت كثيرا 
لهــذا الفنــان واســتمتعت بصوته وأدائــه الجميل 
المتميــز ،وال أعتقــد ان اليمن وحضرمــوت تحديدا 

ستعوض مثل هذا الفنان
رحمه اهلل رحمه االبرار واسكنه الجنه دار القرار 

اللهم امين.

عدن تايم/ متابعات :

صــدرت رواية: ســوق على محســن، للكاتبة 
اليمنية ناديــة الكوكباني التي تتلمس العمق 
اإلنســاني المتجذر كيانه في البحث عن لقمة 
العيــش الكريمــة، وتمــزج بيــن االجتماعــي 
والسياســي، عبر لحظة تحول تاريخية اندلعت 
فيها ثورة التغيير الســلمية في اليمن )فبراير 

2011( ضد نظام على عبد اهلل صالح.
تضــم الرواية أربعة فصــول، وأغلب أبطالها 
يعملون في ســوق على محســن أشــهر سوق 
شــامل في صنعاء، ولــم يستســلموا لظروف 

الحياة القاهرة، بل حاولوا الســعي لتحســين 
أوضاعهم المعيشية من خالل الثورة، انتزعهم 
الحلم باألفضل وقذف بهم في أتون السياســة 
التي ال يعرفــون عنها الكثير. لــم يحاولوا أن 
يفهموا لماذا قامت الثورة؟ ألن تجهيلهم عن 
معرفــة حقوقهم كان قد بلغ مــداه عبر عقود 
من حكم صالح، لكنهم كانوا مع التيار الجارف 

للثورة الذي حلموا من خالله بالتغيير. 
الموضوع السياسي "الثورة" تعالجه المؤلفة 
ناديــة الكوكبانــي عبــر خلفيــات وتفاصيــل 
اجتماعيــة تتنــاول معاناة اثنتين من األســر 
الفقيرة التي يسعى أبناؤها إلى تحقيق أبسط 
األحالم، لكن مآالت ســرقة الثورة من األحزاب 

والعســكر تســرق منهما أحالمهمــا وتهبهما 
ســرابًا، يوقد جذوة األمل رغم حلكة ظروفهما، 
تتداخل حكايتهما مــع أبناء الثورة الحقيقيين 
الذين لــم يكن لهم أي مصلحة ســوى الرغبة 
الصادقــة في تغيير الوطــن لألفضل، وتعرية 
زيف نظام هش اســتمر ثالثــة وثالثين عامًا 

دون أن يرتقي بالشعب.
في الثــورة التي انطلقت شــرارتها من أمام 
جامعــة صنعاء انخرط الشــعب اليمني.. أرامل 
قتل أزواجهن في حرب ظالمة، ويتامى تسربوا 
من التعليم وصــاروا قبل األوان رجااًل يعولون 
أســرهم، ومثقفون وعشــاق للحيــاة يزرعون 

األمل، ويعدون الناس بغد أكثر عداًل. 

منوعات

ثقافة

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

بدوي زبري ..حالة اأخرى
  ترعرع يف ثنايا الرتاث احلضرمي االصيل ونشأ يف واد تنبت يف جنباته االصالة 

�صوق علي حم�صن.. رواية ت�صتعيد 
روح الثورة ال�صبابية
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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 -اإبن احدى االأ�سرالعريقة التي ا�ستقرت يف عدن يف 

القرن 19 م بعد قدوم عميدها البحار امل�سري احلاج 
اأحمد خليل ، من مواليد عدن )2009 - 1917 م( تلقى 

تعليمه يف عدن والتحق بعدة وظائف حكومية ، كان 
ماهرا ًَ بالعزف على كل االآالت املو�سيقية وله اأغاين 

مميزة اأبرزها )حرام عليك تقفل ال�سباك( و)اأحبك 
ياغايل( وكان رائدا ً من رواد االغنية العدنية 

احلديثة حلنا ً واأداء  
2 -  جمع جمجمة ـ مالت عن االعتدال )م( 

3 -  اأحمو ـ تبذ ّر
4 -  حمافظة جماورة لعدن ـ �سهرميالدي 

5 - لال�ستفهام عن الزمان ـ قيمة اأو�سعر ـ ا�ستالم 
)مبعرثة( 

6 -  �سقيق االأب ـ من م�ستقات االألبان ـ للنداء 
7 -  دولة افريقية تقع جنوب موريتانيا ـ دولة 

عربية 
8 - مايراه النائم يف منامه ـ يقر�ض ـ دولة عربية 

9 - ال�سرورة واحلاجة ـ غري �سري 
-10 من فقد زوجته ـ من �سور القراآن الكرمي 
-11  مت�سابهان ـ ال�سيخ الكبري ـ قدمي وعتيق 

-12  جماور ومالحق ـ ن�سطوا وعجلوا
-13   رئي�ض وزراء لبناين اغتيل عام 2005 م ـ ثلثا 

كلمة بحر 
-14 رمى ـ من اأبناء دم�سق 

-15 االإ�سم احلايل جلزيرة �سيالن ـ و�سائل جتعل 
الطيور تطري

عموديًا :- 
 1 - اإحدى االغاين امل�سهورة للفنان الراحل 

عبداحلليم حافظ  
2 -  مت�سابهة ـ يت�سقق )م( 

3 -  مفرد امل�ساعي )م( ـ للتف�سري 
4 -  كثري احلياء ـ حرف جر ـ لبا�ض ـ يخرق 

)مبعرثة( 
5 -  للنفي ـ حّر�ض ـ جمع غنيمة ـ مايو�سع حول فم 

الفر�ض لقيادته )م( 
6 -  للنداء ـ كثري ـ اأبوالب�سر ـ طموح )م( 

7 -  الذ ـ ابني ـ البخل 
8 -  مت�سابهة ـ ندري ـ اإجابتك 

9 -  �سمرياملتكلم ـ كح )م( ـ والدتي )م( 
-10  مندفع ومتع�سب ـ مت�سابهة ـ نرثاملاء 

-11  مفرد دفوف ـ بلديقع جنوب الواليات املتحدة 
االمريكية ـ اأحميه )م( 

-12  من احليوانات ـ مت�سابهان ـ مت�سابهة ـ ثلثا 
كلمة يجر 

-13  لعقوا ـ حرف مو�سيقي )م( ـ دائم الينقطع 
-14  نري)مبعرثة( ـ �سغريفاقد االأب )م( ـ 

ت�سريبيدها من بعيد 
-15 حمرق ـ للتف�سري ـ للنداء ـ ثلثا كلمة امة

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

ســجل النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو ثالثة أهداف 
)هاتريــك( ليقود فريقه األســباني ريال مدريــد للفوز على 
"كاشــيما انتلرز" الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في 
الوقــت اإلضافي ويحصــد بطولة كأس العالــم لألندية في 

اليابان.
تقدم فريق الريال في أول تسع دقائق من المباراة بهدف 
لالعبه الفرنســي كريم بنزيمة، لكن جاكو شيباساكي سجل 

هدفين لكاشيما في الشوط األول والثاني.
وتعادل رونالدو بعد مرور ســاعة من اللقاء من خالل ركلة 
جزاء بسبب ارتكاب مخالفة من جانب الالعب شوتو ياماموتو 

ضد العب الريال لوكاس فاسكويز.
وواصــل رونالدو، الحائــز على جائزة الكــرة الذهبية لهذا 
العــام والرابعــة في تاريخه، هز الشــباك بتســجيل الهدف 
الثالث فــي الوقت اإلضافي بعد أن تلقى كــرة من بنزيمة، 
وأحرز بعدها بســبع دقائق الهدف الثالث له والرابع لفريقه 

لتنتهي المبارة 2-4 لصالح الفريق الملكي.
وبهذا االنتصار حقق الريال ثاني لقب له في بطولة العالم 
لألندية ويواصل مشوار االنتصارات المستمر لـ37 مباراة في 
جميــع البطوالت، ويعني هذا الفوز هيمنة األندية األوروبية 

على هذه البطولة بحصدها تسعة من أصل عشر بطوالت.

ريال مدريد بطال لكأس العامل لألندية بعد الفوز على كاشيما الياباني برباعية

إعالن قضائي

تنظر حمكمة صري االبتدائية م/عدن طلب احنصار ورثة للمتوفية إشراق 
حممد سيف صاحل تقدم به /وليد حممد سيف صاحل والورثة الشرعيني هم :

والدة املتوفية 	 1 -  زبيدة عبداهلل شوطح علي 	
أخ املتوفية 	 2 -  خالد حممد سيف صاحل	
أخ املتوفية 	 3 -  وليد حممد سيف صاحل	

أخت املتوفية 	 4 -  اعتماد حممد سيف صاحل	
أخت املتوفية 	 5 -  أضواء حممد سيف صاحل	

أخ املتوفية 	 6 - هاني حممد سيف صاحل	
أخت املتوفية 	 7 - هناء حممد سيف صاحل	

أخ املتوفية 	 8 -فيصل حممد سيف صاحل	
أخت املتوفية 	 9 - عهد حممد سيف صاحل	

ومت حتديد اجللسة بتاريخ 2016/12/21م ومن لديه أي اعرتاض احلضور إىل 
احملكمة يف املوعد احملدد أعاله .

القاضية/ انتصار حممد ردمان

نتقدم بخال�ض تعازينا وعظيم موا�ساتنا لالخ

ماجد الشاجري
رئي�ض احتاد منظمات املجتمع املدين عدن

 با�ست�سهاد املغفور له باذن اهلل تعاىل

شقيقه/ وجدي
تغمده اهلل بوا�سع رحمته والهم اأهله وذويه ال�سرب ال�سلوان

انا هلل وانا اليه راجعون
 اال�سيفون/ ا�سرة حترير عدن تامي

صربا ال الشاجري

خال�ض العزاء وعظيم املوا�ساة

 لالستاذ عبدالقوي الصائغ 
م�ست�سار البنك االهلي اليمني 

يف وفاة جنله املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

\وليد 
اثر نوبة مفاجئة 

تغمد املوىل تعاىل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جناته والهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان .. انا هلل وانا اليه راجعون .
                                          عيدرو�ض باح�سوان واوالده ود. احمد �سنكر  وابناء املرحوم حممد �سعيد ال�سائغ .

صربا
 آل 

الصائغ
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ريا�ضة

عدن/ محمد ياسين :

اختتمت الســبت بنــادي وحدة عدن 
فعاليات بطولة الشــهيد جعفر محمد 
واشــبال  براعــم   - للكاراتيــه  ســعد 
وناشــئين - التي نظمها اتحاد اللعبة 
على مــدى "3" ايام برعاية معالي وزير 
الشــباب والرياضة نايف البكري ضمن 
برنامــج عــدن الرياضــي "2" وأقيمت 
بمشاركة "8" اندية من "3" محافظات .

وأســفرت التصفيــات النهائيــة عن 
النتائج الفردية التالية :-

البراعــم وزن 25 كجم : االول/ منيب 
غانــم / الشــرارة ، الثانــي/ عبدالقادر 

باعشن / شمسان .
وزن 30 كجــم : االول/ علــي عارف / 
شمســان ، الثاني/ يحيى محمد جعفر/ 

الشرارة
وزن 35 كجــم : االول/ يونــس خالد 
/ وحــدة عــدن ، الثاني/ حلمــي خالد/ 

شمسان
االشــبال وزن 40 كجــم : االول/ عمر 
الثانــي/   ، الشــعلة  محمــد/  حســين 

محفوظ علي بن علي/ وحدة عدن
وزن 45كجــم : االول/ محمــد يحيى 
شباب المنصورة ، الثاني/  عبدالرحمن 

جامع / شمسان
الناشئين وزن 52 كجم: االول/ حسن 
محمد / الشعلة ، الثاني/ محمد مروان 

/ النصر
وزن 57 كجــم: االول/ محمــد ناصر / 
وحدة عــدن ، الثاني/ اســامة بجاش / 

شباب المنصورة
شــوقي  االول/  كجــم:   62 وزن 
ســليمان/ وحدة عــدن ، الثاني/ عزمي 

محمدعوض/ الشرارة
أما النتائج النهائية الفرقية كما يلي 
:البراعم : االول/نادي شمسان ، الثاني/ 
نادي الشرارة ، الثالث/ نادي وحدة عدن 

.
االشــبال : االول/ الشــعلة ، الثانــي/ 

شباب المنصورة الثالث/ شمسان .
الناشئين :االول/وحدة عدن ، الثاني/ 

الشعلة ، الثالث/ النصر .
وفي الحفــل الختامــي للبطولة قام 
وكيــل اول وزارة الشــباب والرياضــة 

خالــد صالــح ووكيــل الــوزارة لقطاع 
الرياضة عبدالحميد الســعيدي ومدير 
عام مكتــب وزيــر الشــباب والرياضة 
وجدان الشــعيبي مدير مكتب الشباب 
والرياضة بعدن الدكتــور عزام خليفة 
بتكريم الفائزين بالمراكز االولى فرقيًا 
بالكؤوس وتكريــم الفائزين بالمراكز 
االولى فرديــًا بمبالغ ماليــة باإلضافة 

الى شهادات المراكز .
حضــر البطولــة رائــد علــي نعمان 
مدير عــام االتحــادات واالندية رئيس 
اللجنة الفنية ، وفرحان المنتصر مدير 
عام االعــالم رئيس اللجنــة االعالمية، 
وصائب سالم مدير عام المنشآت عضو 
اللجنة الفنية وعبداهلل مهيم مستشار 
وزير الشــباب والرياضة وسعد العمري 
مدير عام التدريب والتأهيل ومحفوظ 
ســيف نائب مدير مكتب الشباب بعدن 
، ووســام معاويــة رئيس نــادي وحدة 

عدن.

مشسان والشعلة والوحدة أبطال كاس الشهيد جعفر حممد سعد للكاراتيه بعدن

عدن تايم / خاص :

دشــنت وزارة الشــباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة 
عدن صباح األحد أعمال التنظيف وإزالة مخلفات الحرب 
من على مضمار العاب القــوى في ملعب عدن الدولي 
بمدينة الشيخ عثمان بغرض تجهيزه الستقبال بطولة 
الشهيد جعفر محمد سعد أللعاب القوى المقرر إقامتها 
خــالل المدة المقبلة ضمن برنامج عدن الرياضي الذي 
يقام برعاية الوزيــر نايف البكري ودعم صندوق رعاية 
النــشء ويشــمل 18 لعبة خــالل المدة من ديســمبر 

-2016مارس 2017م.
وتقوم بأعمال النظافــة فرق متخصصة من صندوق 
النظافة فــي العاصمة عدن ، تحت إشــراف المعنيين 
بالوزارة ، وقد تم تنظيف مســاحة كبيرة من المضمار 
فــي أعمال األحد ، وســتحتاج فرق العمــل إلى رافعات 

إلزاحــة بعض الحديد الثقيل الــذي أزاحته الصواريخ من 
مكانه إلى فوق المضمار.

وعبر الوكيل األول لوزارة الشباب والرياضة خالد صالح 
حســين عن تقديره لتعاون المهندس قائد راشــد مدير 
صندوق النظافة بعدن الــذي تفاعل مع عملية التنظيف 
وأرسل فرق العمل كدليل على حرصه وتعاونه في خدمة 

الشباب والرياضة.

وستواصل الفرق عملها حتى االنتهاء منه قبل تسليمه 
التحــاد العــاب القــوى بعــدن لممارســة التمارين في 

المضمار استعدادا لبطولتهم المنتظرة.
حضر عملية التدشين عبدالحميد السعيدي وكيل وزارة 
الشباب والرياضة لقطاع الرياضة ووجدان الشعيبي مدير 
مكتــب الوزير وفرحان المنتصــر مدير عام اإلعالم وخالد 

بيزع نائب رئيس نادي شمسان الرياضي

عدن تايم / الضالع / رائد علي شايف :

يتأهــب منتخب الضالع لكــرة القدم لخوض منافســات بطولة 
الشــهيد اللــواء جعفر محمد ســعد التي ســتنطلق منافســاتها 

بالعاصمة عدن وبمشاركة منتخبات المحافظات الجنوبية .
وتأتي مشــاركة شــباب الضالــع في هــذه المناســبة الكروية 
الجنوبية في ظل انعدام تام ألبســط اإلمكانيات الالزمة وســط 
تخلــي المعنيين باألمر وعدم تفاعلهم مع أعضاء المنتخب الذين 
سيمثلون الضالع بين إخوانهم من المحافظات الجنوبية األخرى .
وفــي ظــل التزام اتحــاد الكــرة بالمحافظــة ومكتب الشــباب 
والرياضة الصمت بحجة عدم امتالكهم ألي شــيء يمكن تقديمه 
للمشــاركين فقد أنبرى للمهمة الكابتن خليل العلوي الذي حمل 
على عاتقه مســئولية تجهيز أفراد المنتخب وإعدادهم والتنسيق 
والتواصــل بجهود شــخصية ومــن منطلق وواجــب وطني ليس 

بغريب على الكابتن والمدرب العلوي.
ومن المقرر بحســب نظام البطولة أن يلعب منتخب الضالع مع 
كل المنتخبات المشــاركة بواقع ســت مباريات األمر الذي يتطلب 
توافر إمكانيات مادية كبيرة تســهم في إنجاح المشاركة وهو ما 

يعاني منه المنتخب.

وفــي تصريح صحفي قــال الكابتن خليل العلوي أن اســتعداد 
الفريق للمشاركة كانت مختصرة وبشكل سريع وحسب اإلمكانيات 
الشــخصية المتاحة مطالبا قيــادة المحافظــة وكل من يهمهم 
األمر ســرعة التدخل وتقديم الدعم الالزم ألعضاء الفريق أســوة 
بالمحافظات األخــرى التي قوبلت مشــاركتهم بالترحيب والدعم 

المادي والمعنوي من قبل أصحاب الشأن في تلك المحافظات.
وســيخوض منتخب الضالع أولــى مبارياته فــي البطولة اليوم 

األربعاء عندما يالقي شقيقه منتخب أبين .

عدن تايم / خاص :

رفــض مكتــب الشــباب والرياضــة و 
فرع اتحاد كــرة القدم بمحافظة شــبوة 
، المشــاركة فــي بطولة الشــهيد اللواء 
جعفر محمد سعد، لمنتخبات المحافظات 
الجنوبية، التــي تنظمها وزارة الشــباب 
والرياضة خالل الفترة 20-30 ديســمبر 

الحالي. 
هذه الخطوة غير المبررة إثارة اســتياء 
األوســاط الرياضيــة فــي شــبوة خاصة 

ومحافظات الجنوب بصورة عامة. 
وأفادت مصادر مطلعــة لـ"عدن تايم" 
أن مكتب الشــباب واتحاد الكرة بشبوة، 
تعذرا في بداية األمر بصعوبة المشاركة 
لعدم توفــر الدعم الــالزم، وأنهما قدما 
تصور بالمشــاركة، لمحافــظ المحافظة 
احمــد لملس -المعيــن حديثــًا- بمبلغ 
أن  إال  ريــال،  مليــون  ثالثــة  اجمالــي 

المحافــظ أكــد لهمــا عــدم قدرته على 
توفير كامل المبلغ، والتزامه الشــخصي 

بمليون ريال.
مصادر أخــرى ، أكــدت ان مدير مكتب 
 ، الدحيمي  الشــباب والرياضــة مهــدي 
الرافض لتســليم مهــام المكتب لخلفه 
محســن ســنان، الذي صدر قرار بتكليفه 
من قبل الوزير في يناير الماضي، هو من 

يقف خلف قرار رفض المشاركة .
وكشــفت تلك المصادر أن سبب رفض 
المشــاركة، احتجاجًا مــن الدحيمي على 

توجه الوزير نحو تغييره. 
مصــدر في مقاومة شــبوة - اعتذر عن 
كشف اســمه- طالب المحافظ عبر "عدن 
تايم"، بضرورة اإلســراع في تغيير مدير 
مكتب الشــباب الحالي ومحاســبته على 
تغييب شــبوة مــن المشــاركة في هذا 

العرس الجنوبي .

جتهيز مضمار ملعب عدن الدولي الستقبال 
بطولة الشهيد جعفر أللعاب القوى

مدرب منتخب الضالع )العلوي( يدعو لتوفري الدعم 
الالزم للمشاركة يف بطولة الشهيد جعفر

عدن تايم / خاص :

أنهى منتخب لحج لكرة القدم تدريباته على ملعب 
الشهيد معاوية في اطار االستعداد لبطولة الشهيد 

جعفر سعد لمنتخبات المحافظات .
وكان رئيس فرع االتحــاد لكرة القدم خالد عوض 
اليمانــي قــد اصدر قــرار بتشــكيل الجهــاز الفني 
واإلداري مكون من التالي اســمائهم الكابتن عارف 
هيــكل مدربــا للمنتخــب , الكابتن نصــر الكمين 
مســاعد مــدرب المنتخب ومــدرب حــراس المرمى 

الكابتن احمد البرحي .
مساعد مدرب المنتخب الكابتن نصر الكمين اكد 
في تصريح صحفي ان معنويــات الالعبين مرتفعه 

في المشاركة ببطولة الشــهيد جعفر وتحقيق انجاز 
مميز مشــيرا ان الجهــاز الفني وضع خطة االعداد للمنتخب مــن خالل تنفيذ العديد 
مــن الحصص التدريبية والتكتيكية وإقامة العديد من المباريات الودية مع عدد من 

الفرق الكروية قبل المشاركة في البطولة.
وعبر الكابتن الكمين عن شكره للدور الذي تلعبه السلطة المحلية ممثلة بمحافظ 
المحافظــة في دعــم المنتخب وتذليل كافــة الصعوبات التي تعتــرض طريق إعداد 

المنتخب .
هذا وكان من المتوقع أن يلتقي منتخب لحج مع منتخب شــبوة عصر اليوم األربعاء 

.. لكن منتخب شبوة أعتذر من المشاركة .

الكمني يعد مبشاركة متميزة يف 
بطولة الشهيد جعفر

مكتب الشباب بشبوة يرفض مشاركة احملافظة يف 
بطولة الشهيد جعفر سعد للمنتخبات اجلنوبية



  
 د. لوؤي عبدالباري قا�سم 

http://aden-time.net

األخ الرئيس ... 
ماذا بعد كل 

هذا !!!
قد نبقى على كلمتنا معكم، ولو أنها ليســت 
كلمــة عهد أو إلتزام كالتــي تؤخذ أو تتم بين 
القوى المختلفة )إتفاق( سواء كانت هذه القوى 
عســكرية أو سياســية أو إقليمية....، لم يكن 
بيننــا إلتزام ألننــا لم نلتقي بكــم اصال فأنت 

تشغل عنا دائما !!
و نظــل نحــن المواطن العادي عنــد التزمنا 
ألنفســنا بأن نكــون ونبقى معــك، إال أنه مع 
تدهــور الوضــع وتغييــر خطط وطــرق القتل 
واإلبادة والدمار الحاصل توقفنا حائرون... هل 
ياترى نواصل ماتعهدنا به أمام أنفسنا لنكون 
معــك وبقــدر تحملنا مرارة النقــد من اآلخر و 
كل مــا يمكنكم توقعه مــن رداءة الكلمة في 
اللغة وغيرها، وفوق هذا كله وقفنا بنبل ووفاء 
معكم وواجهنا شــتى أنواع التحادق السياسي 
لنماذج مختلفة في واقع المشــهد السياســي 
محليا وإقليميا ودوليــا، و كذلك قلنا ال يا ولد 
الشــيخ ويا مــن تخطئ معهــم أو ألجلهم لن 
تخترقــوا بمخططاتكــم اهدافنــا ولن تضعف 
كلمتنــا مع قائدنــا أي كانت صعوبة مســيرة 
الثبات نحو تحقيق أهدافنا التي كنا قد توقعنا 
بأنك ستعمل من أجلها أنت أيها الرئيس كما 
عملنا نحن من أجلك ايضا وخرجت ألوف مؤلفة 

في ساحات الكلمة والعهد ألجل هكذا موقف.
ولهــذا اآلن ال يســتطيع المواطــن أن يقرر 
وبســرعة ما نحن عليه اليوم وكيف نريد للغد 

أن يكون !!!! فهل سيكون لرئيسنا دور!! 
الننا ال نريد أن نفقده شــريكا قويا في أحلك 
ظــروف التآمر والخيانــة المحيطة بنا جميعا و 

من كل جانب!!! 
أنــت فقــط واالن ايهــا القائــد بيــدك دفة 
التوجيه والجميــع ينظر وينتظــر متلهفا إلى 
حركة بسيطة منك قد تنقد من وما تبقى على 
هــذا القــارب المتهالك ولو بعد مــرارة وصبر 

كبير....
فهل من أمل ينتظر.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

أين تعويضات املسرحني البالغة 350 مليون دوالر؟
الجنوبييــن  المســرحون  طالــب   
الرئيس عبدربه منصور هادي، بكشف 
 350 البالغــة  تعويضاتهــم  مصيــر 

مليون دوالر المقدمة من دولة قطر.
وقدمت قطر مبلغ 350 مليون  دوالر، 
نهايــة العــام 2013م، لدعــم برنامج 
تعويض المبعدين من وظائفهم في 

المحافظات الجنوبية.
وابعــد االالف الكــوادر الجنوبية من 
وظائفهم منذ حرب صيف عام 1994م، 
متســائلين : ما هو مصيــر منحة قطر 

المقدرة بمبلغ  350 مليون دوالر التي 
لم تصرف منذ ذلك الحين؟.

وصدر قــرار رئاســي وقــرار مجلس 
الوزراء في 28/8/2013 نص على عودة 
االالف الكوادر الجنوبية من المبعدين 
والمنقطعين إلــى وظائفهم فورًا في 
الســلك العســكري واألمني والمدني ، 
وبحسب القرار تُصرَف كل المستحقات 
القانونية ويتم تعويضهم أيضًا وضم 
الخدمة وتســوية وضعهــم الوظيفي 

ولكن لم ينفذ حتى االن.

أكــدت قاضي التحقيق المســؤول في 
النيابــة العامة صباح علوان ســتتحمل 
تجاه  والقانونية  األخالقية  مسؤولياتها 
المواطنيــن، وأنهم على اســتعداد تام 
للعمــل، وهناك مراســالت مع الحكومة 
لتوفير ما يلزم لمباشرة النيابة عملها.

اســتقبالها  خــالل  علوانــي  وقالــت 
متابعــة  فريــق 
المعتقلين  شــؤون 
والمخفيين قســريا: 
لم نجــد تجاوب من 
لمطالبنا  الحكومــة 
بتوفيــر  البســيطة 
نفقات تشغيلية من 
قرطاســية وغيرهــا 
وكــذا تأمين أماكن 
كانــت  وان  للعمــل 
))كرفانات (( مجهزة.
تأكيــد  وبحســب 
علوان فانه لم تلقى 

تفاعــل البته من قبــل الحكومة لتوفير 
هذه المطالــب، مشــددة أن من واجب 
النيابة العامة العمل على إنفاذ القانون 
فيمــا يخــص المعتقليــن وأن النيابة 
العامة تعمل علــى اإلفراج عن مجموعة 
من الســجناء وان هناك مجموعه كبيرة 

وجب التحقيق معهم. 

 ترقيم 3 آالف من أفراد مقاومة الضالع

 
الضالع : وضاح االحمدي

 
اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهات بترقيم ٣ آالف من 

أفراد المقاومة في محافظة الضالع، ممن تأخر ترقيمهم .
وقال محافــظ محافظة الضالع فضل الجعــدي ان الرئيس أصدر 
قرارًا في وقت سابق بدمج ٧ آالف من أفراد المقاومة الجنوبية في 
محافظة الضالع في أطار الجيش واألمن، وتم ترقيم ٤ آالف منهم، 
فيمــا وجه اليوم الســتكمال ترقيــم المرابطين في المعســكرات 

والمواقع العسكرية واألمنية منذ عامين - حد قوله.
وتواصــل لجنة صرف رواتب العســكريين واألمنيين في محافظة 
الضالع أعمالها بوتيرة وتنظيم عاليين، في كال من معسكر الجرباء 

وإدارة امن المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

النيابة العامة: مستعدون 
للعمل يف كرفانات

 يقول العقيد ســند جميل : كنــت بالصدفة في 
حراج صيرة قبل أمس وشــاهدت سلحفاة وحاولت 
ارجاعها ولكــن بعد اخذ ورد مــع صاحبها اخذتها 
بالفين ريال وتم اعادتها الى البحر مرة اخرى.. مع 
العلم عندما كنت مديرا لشرطة كريتر لم يكن اي 
شخص يتجرأ على اصطيادها او بيعها.. الحمد هلل 
على كل حال عملنا بما في الضمير ووثقت العمل 

بمقطع فيديو .
وارجــع الناشــط وديع أمان قبل ايام 3 ســالحف 

للبحر  ، وقال : نتمنى وضع حد لمثل هذه الجرائم العبثية بحق الكائنات المهددة باالنقراض 
وخصوصا فصيلة السالحف الخضراء المهددة باألنقراض

أختارت اللجنة المشــرفة على مســابقة ملكة جمال العرب للعام 
2017 فنانة وإعالميــة عدنية لتمثيل اليمن في المســابقة التي 

تجري فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة .
وقال االديب والشــاعر عبداهلل باكــدادة مدير عام مكتب الثقافة 
عــدن الذي يزور القاهــرة حاليا انه تم اختيار ســالي حماده احمد 

قاسم لتمثيل اليمن كملكة جمال العرب 2017.

قائد شرطة يعيد احلياة لسلحفاة 

فنانة واعالمية عدنية يف مسابقة مجال العرب


