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مدير اأوقاف عدن د. حممد الوايل لـ) عدن تامي(:

 ائمة وخطباء منتمني لتوجهات معينة يتمنون االنفالت 
االأمني للح�سول على مكا�سب �سيا�سية

 - سنلزم األئمة اذا توفرت الضمانات األمنية وهناك 
جهات ترفض التغيري باملطلق

ناجون يروون الق�سة الكاملة البتالع 
املحيط 29 من ركاب عربي �سقطرى

بركات.. نـجا بأعجوبة بعد ان 
صارع املوت يومني كاملني

دقت �ساعة حترير بيحان

حمافظ �سبوة لدى تفقده جبهات القتال: ما�سون دون تراجع

 قتلى يف صفوف املليشيات وتدمري منصات صواريخ
 السيطرة على مناطق السليم والعلم ودبوة ومشيس

ملاذا ي�ستهدف االإرهاب عدن ؟

ر�سائل هادي من ح�سرموت

شطارة: القاعدة وداعش ال تعرف سوى اجلنوب

      السقلدي: اإلرهابيون ينفذون أجندة سياسية

الشعيب: الرتكيز على عدن بسبب رمزيتها

    مسعد: تأمني عدن يتطلب إمكانات كبرية

تراخي اأممي وان�سداد اأفق احلل ال�سيا�سي

اإلمارات تؤكد مواصلة 
دعم كهرباء عدن

- البد من عزل االئمة املتورطني بدعم اإلرهاب فمن 
يقع بالتطرف كيف سيحاربه!
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

و�سول �سفينتي حاويات الأول مرة اإىل عدن 

عدن تايم / فضل حبيشي  :

تعتــزم الهيئة الشــعبية الجنوبي ) اإلئتالف الوطنــي الجنوبي( 
احيــاء يوم األســير الجنوبي الذي يصــادف األول مــن يناير بإطالق 
حملــة إعالمية تضامنية مع األســرى الجنوبيين في ســجون صنعاء 
وفي مقدمتهم اللواء الصبيحي وأحمد عمر العيادي المرقشــي وكل 

السجناء الجنوبيين . 
وقال الدكتور عمر عيدروس الســقاف رئيــس الهيئة في تصريح 
صحفي إننا بدورنا سنوجه مناشدات إلى المنظمات اإلنسانية العربية 
واإلســالمية واألوروبيــة والدولية لإلفراج عن المرقشــي خاصة بعد 
وفاة زميله سعيد عياش في سجون صنعاء والمطالبة كذلك باإلفراج 

عن جميع السجناء الجنوبيين . 
وأضــاف أن األســير أحمد المرقشــي يأمل من كل أفراد شــعبنا 

الجنوبي الوقوف إلى جانبه في محنته ومؤازرته بإبراز مظلمته وقضيته العادلة . 
وأوضح د . السقاف في ختام تصريحه أن الهيئة ستقوم بإنزال العديد من الصور المرسلة من 
األســير للنشر في وسائل اإلعالم المختلفة وفي وســائل التواصل االجتماعي بمختلف مسمياتها ، 
داعيًا كافة اإلعالميين األعضاء في الهيئة وجميع اإلعالميين الجنوبيين إلى المشــاركة في حملة 

التضامن والمناشدات من أجل إطالق سراح المرقشي والمعتقين الجنوبيين .

عدن تايم - خاص :

تجمهــر عاملون بجهاز الدفاع المدني بعدن، أمــام مبنى قيادة المحافظة احتجاجا على عدم صرف 
مستحقاتهم .

واحتشــد العشرات من العاملين بالجهاز برفقة العربات المخصصة بهم امام مقر ادارة المحافظة 
للمطالبة بسرعة صرف رواتبهم اسوة ببقية افراد وزارة الداخلية .

وكان العاملون قد نفذوا وقفة احتجاجية األسبوع الماضي بالتزامن مع بدء صرف مرتبات الوحدات 
االمنية التابعة لوزارة الداخلية .

عدن / خاص :

رســت اليوم ســفينتي الحاويات )أم أس ســي هيمناشــي( 
التابعــة للخط أم أس ســي السويســري و )ميركــوري( التابعة 
لشــركة تهامة لخدمات المالحة دبي فــي أرصفة محطة حاويات 
ميناء عدن وذلــك في زيارتهما االولى لمينــاء عدن والقادمتان 

من ميناء جدة. 
وســتعمالن على مناولة قرابة األلفيــن حاوية بين حاويات 
وارد الســوق المحلي وصادر، وبهذه المناسبة رحبت إدارة شركة 
عدن لتطوير الموانئ برسو السفينتين في زيارتهما األولى وقد 
تم إهداء ترس ترحيبي بهذه المناســبة لقباطنة السفن اللذين 
أعربــوا عن إرتياحهم لمســتوى الخدمات المقدمــة منذ وصول 
السفن وحتى رسوها في أرصفة محطة الحاويات وال سيما سرعة 

معدل مناولة للحاويات. 
والجدير بالذكر أن رسو السفينة ميركوري المملوكة لشركة 
تهامة يعد تدشــينًا لخدمات الشــركة لنشــاطها في ميناء عدن 

والتي تعد شركة ناقلة لحاويات الخطوط المالحية. 
ويأتي رسو السفينتين في وضع تعكف فيه إدارة شركة عدن 
لتطوير الموانــئ لوضع خططها التســويقية الهادفة إلى إقناع 
الخطوط المالحية بإعادة تسيير رحالتها المباشرة من شرق آسيا 
إلى ميناء عدن والذي ســيكون له األثر الكبير في خفض تكاليف 

النقل البحري وتسريع وصول البضائع إلى األسواق المحلية. 

حملة مطالبة باطالق اجلنوبيني يف �سجون �سنعاء 
عدن: الدفاع املدين يحتجون على تاخر �سرف م�ستحقاتهماأحياء يوم االأ�سري

عدن تايم / أحمد كرامة :

 
األحمــر  الهــالل  ممثــل  أبــدى 
االماراتــي فــي عــدن التــزام دولته 

بتقديم الدعم الالزم لكهرباء عدن .
وجاء هــذا التأكيد فــي لقاء عقد 
اليوم بمقر الهــالل األحمر االماراتي 
فــي عــدن كل مــن االســتاذ مجيب 
الشــعبي مدير عام مؤسســة كهرباء 
عــدن والمهنــدس خالــد المزروعي 
ممثل الهــالل األحمــر االماراتي في 
عدن و قــد بحث الجانبان ســبل حل 
مشكلة الكهرباء في عدن و خصوصًا 

قبل حلول فصل الصيف القادم .
وأضاف المهندس خالد المزروعي 

أن دولــة االمارات العربيــة المتحدة 
قدمت وستقدم الدعم الالزم لكهرباء 

عدن .
وأعــرب مجيب الشــعبي عن بالغ 
إرتياحــه مــن هــذا اللقــاء المثمر و 
أضــاف الشــعبي أن االمــارات وقفت 
معنا في أشــد الظروف و أحلكها على 
اإلطالق و خصوصًا أثناء الحرب وبعد 
تحرير عدن و ســتقف معنا بإذن اهلل 

حتى الوصول لبر األمان .
وتتفــق الطرفــان على تشــكيل 
لجان مــن الطرفين لتفعيل مذكرات 
التفاهم الســابقة بين كهرباء عدن 
و هيئــة كهربــاء أبوظبــي وســرعة 

التنفيذ.

االمارات : �سنقدم الدعم الالزم لكهرباء عدن
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�أخبار
الرئي�س هادي يف امل�سيلة لتد�سني ا�ستئناف اإنتاج وت�سدير النفط

حمافظ �سبوة لدى تفقده جبهات القتال: ما�سون دون تراجع

عدن تايم - خاص :
 

حاليًا،  الشــرعية،  الحكومــة  تقــود 
جهودًا حثيثة من أجل استئناف عملية 
إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل من 
القطاعــات النفطية عبر ميناء الضبّة 

النفطي في محافظة حضرموت.
رئيــس  قــام  الثالثــاء،  وأمــس   
هادي،  منصــور  عبدربه  الجمهوريــة 
بزيارة ميدانية إلــى القطاع النفطي 
رقــم 10 التابع لشــركة بترومســيلة 

النفطية، لإلطالع عن قرب على أوضاع 
القطاع النفطي، وذلك للمساهمة في 
إنعاش االقتصاد الوطني، حيث تعتمد 
الموازنة العامــة للدولة على نحو 70 

في المائة من إجمالي مواردها.
وتأتــي زيــارة الرئيس هــادي، إلى 
القطــاع النفطــي، عقــب يــوم واحد 
من وصولــه، ومعه رئيــس الحكومة 
الدكتور أحمد عبيد بــن دغر، والوفد 
الحكومــي المرافق لهمــا الذي يضم 
عددًا من مستشــاري الرئاســة ووزراء 

الحكومة إلى مدينة المكال.
 وخــالل الزيــارة اســتمع الرئيــس 
هادي، إلى شــرح حول أوضاع شــركة 
بترومســيلة والقطاعات النفطية من 
قِبل المدير العام التنفيذي للشــركة 
المهنــدس محمد أحمد بن ســميط، 
والمتطلبات واالحتياجات والصعوبات 
المطلــوب توفرهــا لضمان تشــغيل 
كافة القطاعات النفطية في المسيلة 

بحضرموت.

شبوة/ عدن تايم/ خاص :

انطلقت فــي الثانية فجــرا أمس، 
عمليــة تحريــر منطقة بيحــان أخر 
معاقل المليشــيات في شبوة، حيث 
بــدأت مقاتــالت التحالــف العربــي 
بقصف مواقع الميليشــيا في مواقع 
الســليم والعلم وشميس بعسيالن 
وهي من أهم المواقع تتمركز فيها 

الميليشيا.
وهاجمــت قــوات الشــرعية مــن 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، 
مواقع الميليشــيا من ثالثة محاورة 
بتنسيق مع التحالف العربي والقيادة 

السياسية.
وتمّكــن الجيــش الوطني من قطــع اإلمداد بســيطرته على 
نقطة السليم عن الميليشيا المتمركزة في جبال الصفراء شرق 

عسيالن. 
وتســيطر قوات الشــرعية على )العلم السُليم ومحيط موقع 
الخيضر ودار آل منصر، وبئر النوار والجزء الشــرقي من حيد بن 
عقيل(. فيما المواجهات مســتمرة الســتكمال الســيطرة عليه 
ومــن الجهة الغربية الســيطرة على المرتفعــات المطلة على 

منطقة الساق.
وزار محافــظ محافظة شــبوة احمد حامد لملــس، أمس، إلى 
جبهات القتال األمامية في بيحان شــمال غرب المحافظة، حيث 
تفقــد وحدات لجيش الوطني والمقاومــة الجنوبية في جبهات 

عسيالن وبيحان.
ورافــق المحافظ لملــس في يزارتــه مدير عام امن شــبوة 

العميد عوض الدحبول وقائــد اللواء19  العميد علوي حصيان 
الحارثي وكذا قائد اللواء 21 العميد جحدل حنش .

واشــاد المحافظ لملــس باالنتصارات الكبيــرة التي تحققها 
قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهتي عســيالن وبيحان 
مؤكــدا ان عمليــة تحريــر بيحان ستســتمر للنهايــة دون اي 
تراجع، موجها بســرعة نقل الجرحى وتوفير العالجات السريعة 

للمصابين ونقلهم لمستشفيات عتق .
وبحســب حصيلة اولية لمعركة اليوم االول، فقد اسفرت عن 
مقتــل نحــو 14 حوثيا وجرح آخــرون، وبعض المصــادر تقول 
ان قتلــى الحوثيين يصــل الى 27 قتيال، وتدميــر آليات تابعة 
للميليشــيا بقصف طيــران التحالف )دوريتــان إحداهما تحمل 

رشاش 23( باإلضافة الى منصات صورايخ في العلم والسليم.
 واستشهد 7 من أفراد الجيش الوطني: 1 من اللواء 21 ميكا، 

و6 من اللواء 19 مشاة، وإصابة 8 آخرين.

كلية اللغات بجامعة عدن تواجه االإرهاب

دقت ساعة حترير بيحان

عدن/ جهاد الوادي وصقر العقربي:

أكد الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة 
عــدن أن المجتمع يعول كثيرًا على الشــباب في 
تقديم األفكار والمبادرات  النوعية التي تعكس 
روح التســامح واإلخــاء والمحبــة ونبــذ التطرف 
والمناطقية المقيتة التي تهــدم المجتمع بكل 

قواه.
جــاء ذلك في الفعالية التي نظمها طالب كلية 
اللغات باالشتراك مع طالب كلية اآلداب بجامعة 
عــدن، أمــس، بعنــوان " بالعلم والفــن نواجه 
اإلرهــاب "  والتــي تضمنت طبقًا خيريــًا لصالح 

جرحى تفجير الصولبان.
وأشــاد األخ/ رئيــس جامعــة عــدن فــي كلمته بمثــل هذه 
المبــادرات الشــبابية الطالبية لنســف أحــالم أدوات اإلرهاب 

والتأكيــد علــى أن مدينــة عــدن  مدينة 
السالم األبدية، مؤكدًا على دعم الجامعة 
لمثل هذه األنشــطة الطالبية التي تنشر 
روح التســامح واألخــوة، وتواجدها حيثما 

وجد أبنائها الطالب.
فيما أكــدت كلمة الدكتور/ جمال محمد 
أحمــد الجعدنــي عميد كليــة اللغات عن 
دعم الكلية لمثل هــذه الفعاليات،  وأنها 
قــد نظمــت إليصــال رســالة مضمونها  
أن العلــم والفن لــن يتطــورا إال باألمن 
والســالم..، معربــًا عن شــكره وتقديره 
لرئيــس الجامعة الدكتــور/ الخضر لصور 
علــى حرصــه واهتمامه بأبنائــه الطالب 
ومشــاركته معهم هذه الفعالية والعديد من األنشــطة التي 

تنظمها الكلية.

الضالع/ سهيل الهادي :

ســقط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف 
مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خالل 
قصف جوي لطيــران التحالف العربي في 

مريس شرق الضالع.
الطيــران  ان  عيــان  شــهود  وقــال 
استهدف موقع تابع للمليشيات في جبل 
ناصــه المطل على منطقــه مريس، مما 
اسفر عن سقو قتلى وجرحى في صفوف 
المليشــيات وتدميــر عددآ مــن االليات 

العسكرية.
وتستهدف مليشيات الحوثي والمخلوع 
صالح مــن جبــل ناصة، عمليــة القنص 

المستمرة على المدنيين من نساء واطفال من القرى المجاورة له.
ويعتبر جبل ناصة المطل على مريس والمســيطر علــى الخط العام الرابط 
بيــن صنعاء عدن والذي يعرقل الســير االمن على هذا الخط منذ ان ســيطرة 

عليه في العام الماضي .

عدن تايم / خاص :

ناشــد عدد من مرتادي ســاحل أبين بعــدن الجهات المعنيــة بالتدخل إلنقاذ 
الساحل الذي يرتاده آالف من أبناء عدن من مخلفات البنايات.

وأظهــرت صور تحصل عليها عدن تايم أكوام من مخلفات األبنية تم رميها في 
الساحل بدال من تحميلها ورميها في األماكن المخصص لها.

وتتركــز تلــك المخلفات تحديــدا على طول خط ســاحل ابين مــن مجمع برج 
العرب الــى جوار المنتزهات، وأضحت أكوام المخلفــات تتكدس بكثرة على طول 

الساحل،وتعطي منظر سيئ وتعمل على تضييقه وتلويثه رويدا رويدا.

تلقت عدن تايم شــكوى مــن المواطنة رويدا 
علي صالح والدة الشــهيد انور وجدي الشــعيبي 
مضى عليها ســنوات بشــأن ارضية على مقربة 

من شرطة كريتر .
وتشــكو ام الشــهيد انور من اعاقة مســتثمر 
وازالــة كوخهــا دون وجــه حــق مشــيرة ان ان 

ارضيتها خرج حرم مبنى الشرطة .
الشكوى بحسب وثائق ام الشهيد قد طافت كل 
االجهزة االمنية والتنفيذية من مكتب االشــغال 
بمديرية صيرة والســلطة المحليــة والمحافظة 
الى آخر توجيه من مدير أمن عدن اللواء شــالل 

علي شائع .
وتقول ان المستثمر )س( استخدم كل نفوذه واقامة بناء مستحدث في ارضيتها 

واحضرت بازالته لكن دون جدوى .
وناشــدت رويدا المحافظ عيدروس الزبيدي بالتدخل العاجل وانصافها وتوجيه 

االجهزة المختصة بتمكينها من ارضيتها .

قتلى وجرحى خالل تدمري التحالف 
موقع للمليشيات شرق الضالع

مناشدات ملنع رمي املخلفات يف ساحل أبني

والدة شهيد تشكو مستثمرا 
يف قضية ارضية بكريرت
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حمليات

عدن تايم / سهيل الهادي :

نظم العشــرات من الطــالب والطالبات االوائــل بجامعة عدن، وقفــة احتجاجية للمطالبة 
باعتمادهم كمعيدين اسوًة بالجامعات االخرى.

و رفع الطالب عده الفتات تطالب رئاســة جامعة عدن، بسرعة رفع كشوفات باسماء الطالب 
األوائل الذين تاخرت تعيناتهم منذ عام 2013م، واقرارها خالل اجتماع مجلس الجامعة القادم.
وقال محتجون انهم سيستمرون بمواصلة هذه الوقفات حتى يتم إصدار قرار باعتمادهم.

وتعد هذه الوقفة هي الرابعة بعد عده وقفات نظمها الطالب خالل االسابيع الماضية.

عدن تايم/عبدالسالم هائل :

أقر االجتماع برئاســة / خالد الجعيمالني وكيل العاصمة عدن 
لقطاع النقل خطة حركة النقل في مديريات العاصمة عدن.

واوضــح الوكيل الجعيمالنــي ان الخطة التــي اعدتها اللجنة 
المشــكلة لهذا الخصوص وتم اقرارها اليــوم بحضور مدراعموم 
االدارات المختصــة والمديريات ســيتم المصادقة عليها من قبل 

المحافظ اللواء / عيدروس قاسم الزبيدي.
وقد تضمنــت الخطة العديد مــن المقترحــات والتي تركزت 
اهمها في تهيئة مواقع الفرزات القديمة واعادة تشغيلها وتنظيم 
النقل وضبط المخالفين لنظام الفــرزات، واقامة نقاط امنية في 

مداخل ومخارج المديريات ومداخل المدينة لضبط المخالفين.
وتــم االتفــاق على تحصيــل رســوم المجالــس المحلية عبر 
الفرزات على ان تتولى ادارة شــرطة السير حجز الباصات المخالفة 
ومنع الدراجات النارية من العمل في مجال النقل وتكليف شــرطة 
امن عدن وشــرطة الســير القيام بحمالت لضبط السيارات الغير 
مجمركة وغيرها من االعمال والترتيبات الالزمة لضمان انســياب 

الداخلــي  النقــل  حركــة  وانتظــام 
للباصات وسيارات االجرة.

الجعيمالنــي  الوكيــل  واضــاف 
ان تنفيــذ الخطة ســيبدأ فــي االيام 
القادمة مؤكدا أهميــة تنفيذ الخطة 
العملية لتنظيم محطات نقل الركاب 
فــي مديريــات العاصمــة عــدن في 
تخفيف االزدحامــات المرورية ناهيك 
عن الجوانب األمنية االخرى والمتمثل 
بضبط الســيارات الغيــر مرقمة وكذا 
للمــوارد  التحصيــل  عمليــة  ضبــط 
المحلية سواء من خالل رسوم حركات 
المركبــات او الــزام الغيرمجمركيــن 
بدفع الجمارك وفق النظام والقانون .

من جانبه اوضح/ غسان الصوفي مدير عام فرع الهيئة العامة 
للنقل البري عدن ان تنفيذ الخطة سيبدأ بحملة اعالمية من خالل 
توزيع البروشــورات والملصقات وعبر وســائل االعــالم المقروءة 

بهدف  والمرئية  والمســموعة 
وما  الخطة  بأهميــة  التوعيــة 
ســيترتب علــى تنفيذهــا من 
تخفيف لالزدحام وترتيب حركة 
الرســمية  الفرزات  فــي  النقل 
للباصــات  حلــول  .وإيجــاد 
أوضاعهم  وترتيب  الخصوصي 
خــالل الفتــرة المحــددة لهم 
.مشــيدا بدعــم ورعايــة وزير 
النقل / مــراد الحالمي لتنظيم 
مختلــف  فــي  النقــل  حركــة 

مديريات العاصمة عدن.
حضر االجتماع العقيد/ ابو 
بكراحمد حســين نائب مدير االمــن والعقيدجمال ديان مديرعام 
شــرطة الســير وماهر الشــعيبي مدير عام مكتــب النقل واحمد 
المحضار مدير عام مديرية الشــيخ عثمان وخالد ســيدو مديرعام 

مديرية صيرة وأمناء المجالس المحلية وممثلي النقابات.

وقفة احتجاجية الأوائل جامعة عدن 
للمطالبة باعتمادهم كمعيدين

عدن: اقرار تنظيم حركة النقل وضبط السيارات غري اجملمركة

الهالل االإماراتي يوا�سل توزيع 
احلقائب املدر�سية بلحج

عدن تايم - خاص :

الفريــق  وزع 
األحمر  للهــالل  التطوعي 
حقيبــة  اإلماراتــي،300 
طــالب  علــى  مدرســية 
الشــهيد  فــي مدرســتي 
جندور ومدرســة عمر بن 
عبدالعزيز بمحافظة لحج .

مســؤولة  وقالــت 
الفريــق التطوعي للهالل 
األحمــر اإلماراتــي آيــات 
العوذلــي ان ادارة الهالل 
األحمــر اإلماراتي حريصة 
اإلهتمــام  علــى  دائمــا 

بالتعليم واحتياجاته في عدن والمحافظات المجاورة واشارت الى انتقالهم الى مدارس محافظة 
لحج عقب مرحلة اولى في عدن وزعت فيها أآلف الحقائب للطالب الدارسين في مختلف مدارس 

عدن.
واضافت انه تم توزيع 169 حقيبة في مدرســة الشهيد جندور قرية عبر سلوم في مديرية 
تبــن محافظه لحج قبل ان يتم التوزيع في مدرســة عمر بن عبــد العزيز بقرية الحمراء بواقع ) 

131 حقيبة (.
واكدت العوذلي ان هناك عدد من الطالب بحاجة إلى كســوة للمدرســة كونهم يعيشــون 

ضروف صعبة .
وناشــدت الهالل األحمر اإلماراتي الى لفت النظر الى هذا الموضوع مضيفه انها على ثقه 
بــان الهالل األحمر اإلماراتي لن يتوانى في مد يــد العون فبصماتهم واضحه وجلية ومعروفة 

للقاصي والداني والنهار اليحتاج الى دليل حد تعبيرها.. 

جعار/ انور الحضرمي :

نظم عدد من المســتفيدين من صندوق 
الرعايــة االجتماعية في ابين، وقفة احتجاجية 
امــام بلدية جعــار، للمطالبة بصــرف اعانات 
الرعاية االجتماعيــة، المنقطعة منذ  صندوق 
ســنتين، رافعيــن الالفتــات التــي تعبر عن 

مطالبهم.
وقال محمود صالح علــي احد المواطنين 
المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية 
فــي خنفر: نمر بظروف صعبــة للغاية وهناك 
العديد من االســر المســتفيدة التــي فقدت 
دخلهــا ومصدرهــا الوحيــد وتعيــش وضــع 
مأســاوي جدا، وكانت تسفيد من هذه االعانة 

التي تأتيها كل ثالثة اشــهر واالن لنا سنتين 
لم نستلم اي شي.

واضاف المواطن محمود نناشد االخ عمار 
منصــور ناصر مديــر مكتب صنــدوق الرعاية 
بسرعة ايجاد حل لمشكلتنا كوننا ليس لدينا 
مصدر دخل اخر اال هذه االعانة التي تخفف من 
معاناتهم وبطالتهم. التي هي االن تخنقهم.

ويعانــي مســتفيدو الرعايــة االجتماعية 
ظروفــا صعبة جراء انقطاع االعانة الشــهرية 

عليهم .
وفي وقت ســابق من مطلع الشهر الحالي 
ناشد عدد من مســتفيدي الرعاية االجتماعية 
الرئيس عبدربه منصور هــادي والوزير احمد 
بن دغر انصافهم اال ان مناشدتهم لم تلق اي 

صدى لدى الجهات المسؤولة. 

اأبني: وقفة احتجاجية للمطالبة ب�سرف اعانات الرعاية االجتماعية
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مدير البنك املركزي عدن:

تقرير

120 فرد فقط يت�سلمون مرتباتهم يوميا ب�سبب حمدودية افراد جلان ال�سرف امليدانية   

وزار هادي مدينة المكال مركز محافظة حضرموت، 
ألول مــرة منذ توليه زمام الســلطة ودفــة الحكم 
رســميًا بالبالد عقب انتخابــات 21 فبراير 2012م، 
وتحرير قوات الجيش والنخبة الحضرمية وبدعم من 
قوات التحالف العربي وعلى رأسها القوات اإلماراتية 
مدينة المكال وســاحل حضرموت من قبضة تنظيم 
القاعدة في، الـ 24 من إبريل الماضي، بعد سيطرة 

التنظيم التي دامت نحو عام كامل.
 

رسائل هادي
كما أكــد الرئيس هادي في رســالته إلى المجتمع 
الدولي ممثاًل باألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، 
تطلــع الشــرعية بشــكل جدي إلــى تنفيذ قــرارات 
مجلس األمن الدولي للعودة إلى المســار السياسي 
الســتكمال محطاتــه بعد إنهاء االنقــالب وما ترتب 
عليــه، معتبرا ما يســوّق له ويطرحــه وزير خارجية 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )كيري( مــن أفكار 
ومقترحات لتنفيذ وعــوده للحوثيين في عمّان، ما 
جعل تلك الميليشيات تتطاول وتتهرب من الخضوع 
للحل والسالم، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها 

واستهتارها بالشعب اليمني وزيادة معاناته.
وقال: لن نســمح مطلقًا بتجاوز تلك المرجعيات أو 
االنتقاص منها وسيتم وزن كل المقترحات واألفكار 
بميزانهــا، فمــا تطابــق وتوافق معهــا فنحن معه 
وما تخالف وتعارض معها فلــن نقبله مطلقًا وأبدًا 

ومهما كلف األمر.
 

تصعيد عسكري
لم يلق حتى اليــوم اإلجماع السياســي اإلقليمي 

والدولــي المتمخــض عــن االجتماع األخيــر للجنة 
الرباعية بشأن خطة السالم إلنهاء الحرب في اليمن 
الذي احتضنتــه العاصمة الســعودية الرياض، في 
الـ 18 من شــهر ديســمبر الجاري، أي استجابة على 
الصعيد العســكري تُبشّــر بقرب وقف إطالق النار 
والمعارك المســلحة الدائرة منذ نحو عام وتســعة 
أشــهر في جبهات القتال بعدد مــن مناطق ومدن 
ومحافظــات البــالد، بين قــوات الجيــش الوطني 
والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف 
العربي من جهة، وميليشــيا االنقالبيين التابعين 

لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبداهلل صالح.
 

ال حل سياسي
وبالعــودة لملــف أزمة البــالد، فال حل سياســي 
يلوح في االفق، رغم خروج اجتمــاع اللجنة الرباعية 
بقرارات قضت بســرعة وقف إطالق النار في اليمن، 
وتحديد خطوات أمنية متسلسلة وموعد العودة إلى 
طاولة الحوار الستئناف المسار السياسي وصواًل إلى 
استكمال مراحل االنتقال السياسي لضمان حل أزمة 
اليمن بين طرفي األزمة الشــرعية واالنقالبيين، إال 
أن المشــهد الراهن ما يــزال تحت هيمنة األصوات 
القوية المســموعة لالنفجارات واألسلحة المختلفة 
الثقيلــة والمتوســطة والخفيفة، واســتمرار نزيف 
الــدم، وهو األمــر الذي من شــأنه بعثــرت األوراق 
وتشتيت التركيز للجهود والتحركات الخاصة بالحل 

السياسي.

 تراخي اممي
وكان المبعــوث االممــي الــى اليمن، اســماعيل 
ولد الشــيخ اعلن االســبوع الماضي، قرب احتضان 
العاصمــة األردنية عمان لورشــة عمل تضم طرفي 

األزمة، الشــرعية من جهة والمليشــيات االنقالبية 
مــن جهة اخرى، بهدف الخــروج باتفاق لوقف فوري 
الطالق النار والشروع في مفاوضات الحل السياسي.
لكن من حينها لم يرشح أي جديد، في ظل صمت 
وتراخــي اممــي، حيث لــم يحدد المبعــوث االممي 
موعد بعد للقاءات الكويت، ناهيك عن كشف موقف 
االطراف من هذه اللقاءات، وبيــان الرباعية األخير، 

وكشف أسباب مراوحة المفاوضات في مكانها
وكان هادي، دعا التحالــف العربي األصيل بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية إلى تكثيــف الدعم 
الستكمال مشوار االنتصار الكامل لكافة المحافظات 
والوصــول إلى بر األمــان، والمضي بعد ذلك في ما 
تبقى من اســتحقاقات المرحلــة االنتقالية وتنفيذ 
مخرجــات الحــوار الوطني من خالل إقرار الدســتور 
الجديد واالستفتاء عليه وتأسيس الدولة االتحادية 

وإجراء االنتخابات الرئاسية واالتحادية.

ال انفراج
كما لم تلح في األفق أي مؤشــرات ذات داللة على 
وجود تقدمــًا يحمل االنفراجة والخالص للمشــهد 
الدامي المتكرر منذ، أواخر مارس من العام الفائت 
2015م، ولكن العزم السياســي اإلقليمي والدولي 
يبــدو هذه المــرة أكثر مــن أي وقت مضــى أكبرًا 
وقــادرًا على إخماد نــار أزمة اليمن التــي في حال 
تُركت على حالها يمكن توسع تمددها وتهديدها 
لإلقليــم الجغرافي المجاور لليمــن ممثاًل بالخليج 
العربي برمته وعلى وجه التحديد المملكة العربية 
الســعودية، التي أثبتت قدرتها على إفشــال كافة 
مســاعي التدخالت والتحركات اإليرانية  الســاعية 
لصــب الزيــت علــى النــار، وإشــعال الحرائق في 
المنطقــة العربية، وتنفيذ أجندتهــا ومخططاتها 
الفارســية باســتخدام أدواتها فــي المنطقة وفي 

مقدمتها جماعة الحوثي.
وللتأكيد على ما تقدم، بــدا جليًا توّحد المواقف 
والــرؤى الســعودية واألمريكيــة وذلك وفقــًا لما 
جاء على لســان وزيــرا خارجيتهما الجبيــر وكيري، 
الرافضــة للتدخــل اإليرانــي في اليمــن، وضرورة 
العمــل على إنهاء الحرب في اليمن بشــكل يحمي 

أمن السعودية.

حمطة عّمان
ويبدي المحلل السياســي صادق ناشــر تفاؤله 

بالتحــركات اإلقليميــة والدولية للدفــع باألزمة 
اليمنيــة إلى محطــة جديدة من محطــات الحل، 
بعــد أن وجد الجميع أنفســهم في وضع يســمح 
في البحث عن مسار جديد لألزمة التي استفحلت 
وطالــت وحصــدت اآلالف مــن األبريــاء ممن ال 
ذنــب لهم فــي الصراعات القائمــة بين األطراف 
السياســية، كل هــذه القضايا، إضافــة إلى رغبة 
الكثير مــن القوى اإلقليميــة والدولية في وضع 
حــد للحــرب المدمــرة، ربما تكون ســاهمت في 
دفع األطــراف المنخرطة في العملية السياســية 
إلى تقديم تنــازالت إلنجاز حل، وفــق خطة وزير 
الخارجية األمريكي جون كيري، الذي زار المنطقة 
مرتيــن لنفــس الغرض فــي فترتيــن زمنيتين 

متقاربتين لبحث األزمة.

حرائق امراء احلرب
وبحسب ناشر فان التنازالت الحقيقية للوصول 
إلــى حلــول توافقية، كانــت الغائــب األكبر في 
المفاوضات الســابقة، وربما أقنــع األمريكيون 
فــي اآلونة األخيــرة المتمردين على الشــرعية، 
فــي لقــاءات عقدوهــا معهــم فــي العاصمــة 
العمانية مســقط بضرورة إبداء مرونة أكبر في 
المفاوضات المقبلة للوصول إلى حلول تســاعد 
على تجــاوز األزمــة الراهنة وعــودة الحياة إلى 
طبيعتها وإنقاذ البالد مــن تمزق أكبر مما هي 
عليها اليــوم. مع ذلك فــإن المتمردين ال زالوا 
يشــعلون الحرائق في كل مــكان تصل أيديهم 
إليهــا، بخاصة في تعز، التــي ال زالوا يمطرونها 
بالقذائف بشــكل يومي، واتباع سياســة األرض 
المحروقة في مناطق أخرى مثل الجوف وصرواح 

بمأرب وغيرها من المناطق.
ويخلص الــى أن هناك أطرافــًا ال تريد للحرب 
أن تضــع أوزارها، فقد أفرزت األحداث أمراء حرب 
استفادوا من بقاء البالد مشتعلة بالنار والبارود، 
كما اســتفادوا من السوق الســوداء للمشتقات 
النفطيــة وأثرى الكثير من قادة التمرد بشــكل 
مخيف، وأقدموا على اتخــاذ إجراءات أحادية من 
شــأنها إعاقة الجهود نحو تحقيق الســالم، مثل 
تشــكيل المجلس السياســي األعلــى وحكومة 
برئاســة حبتــور، وكلها عوامــل وضعت العصي 
في دواليب األزمة فزادتهــا احتقانًا ومنعت من 
وصول المتفاوضين إلى حلول توافقية حقيقية.

ت�سعيد ع�سكري يف ظل تراخي اممي وان�سداد افق احلل ال�سيا�سي

ر�سائل هادي من ح�سرموت
تقرير/ فاروق عبدالسالم

بعــث الرئي�ــس عبدربه من�سور هادي، ر�ســائل عــدة للمجتمع الدويل والتحالــف العربي، من 
مدينــة املــكال بح�سرمــوت، التي زارهــا خالل اليومــن املا�سيــن الأول مرة، حيث جــدد هادي 
تاأكيــد مت�ســكه باملرجعيات الثالث االأ�سا�ســية لل�ســالم يف البالد واملتمثلة باملبــادرة اخلليجية 
وخمرجات احلوار الوطني ال�ســامل وقرارات جمل�ــس االأمن، والتي تاأتي بعد اأ�ســبوع من �سدور 
بيــان الرباعيــة الذي ن�ــس على وقف اإطالق النار وا�ســتثناء الفقرة التي ن�ست على ا�ســتقالة 

الرئي�س هادي.



6
    االربعاء/ 28  دي�سمرب  2016م  - املوافق    29  ربيع اول    1438 هـ  - العدد )49(

ر�ى

 هل تكون الفيدرالية طريق اخلال�س؟

 كتب/ فيصل علي : 
وكانــت مخرجــات الحــوار قد خلصت إلــى إقرار 
تغيير نظام الحكم في اليمن من النظام المركزي 
الفيدرالــي االتحــادي،  النظــام  إلــى  الشــمولي 
واإلجماع على إعادة تشكيل البلد في ستة أقاليم 
متســاوية النفــوذ، واتفاق الجميع على ســيادية 
الموارد والعالقــات الخارجيــة والمالية والقضاء، 
تحت ســلطة عامة تشــرف على سير عمل سلطات 
األقاليــم، وتمثلها في المحافــل الدولية، مُنهية 

بذلك فصال مأسويا من المركزية المتسلطة.
البداية 2011 

وأفــرزت ثــورة 11 فبراير/شــباط 2011 واقعا 
جديــدا في ميــزان القوى علــى امتداد الســاحة 
اليمنيــة، وبــدال من لملمــة الصفــوف والدخول 
في مرحلــة انتقالية توافقية للخــروج بالبلد من 
"المضيق" الذي دخلته، تناســت القوى السياسية 
واجباتهــا وتذكرت فقــط المحاصصــة الحزبية؛ 
فــكان التوجــه الجماعي لتلك القــوى نحو الحوار 
الوطني الشــامل، وكان مــن المفترض أن يمثل 
حــال، في حالــة إذا مــا انخــرط المشــاركون في 
حــوار جاد، تاركيــن أيديولوجياتهم خــارج أروقة 
"موفمبيك"، لكن إشــراف مبعــوث األمين العام 
لألمم المتحدة "جمال بنعمر" على تقاسم مقاعد 
مؤتمر الحوار، صنع فــرزا أيديولوجيا واضحا قبل 
الدخول فــي الحوار، وقد انعكس ذلك على ســير 

جلسات المؤتمر.

وألجــل تمريــر مشــروع الفيدرالية فــي مؤتمر 
الحــوار، حدثــت تحالفــات بيــن ممثلــي مختلف 
األطياف السياســية، وخرجت الرؤية باالتفاق على 
ستة أقاليم؛ وهذا ما أغضب بعض أطراف اليسار، 
وهــو ما دعاها إلى االستبشــار والتبشــير بالقوة 
الصاعدة )الحوثيين(، ولــذا تم تضليل الجماهير 
بأهمية هذه القوة القادمــة من الكهوف، وبأنها 
ســتخلص عمران وصنعاء من القــوى التقليدية، 
إلــى أن ســيطرت علــى الدولة، وأنهت وسوســة 
المبشــرين بها قبــل غيرهم، وأظهرت ســلوكها 

العدواني في احتالل المدن اليمنية المختلفة.
تفكيك 

  لــم يكــن أمــام الرئيس القــادم للصلــح بين 
طرفي النزاع )الثورة والنظام الســابق( إال تفكيك 
القوى المتخندقة خلف رؤاها، حتى تســير العملية 
السياســية في البلد بدون معوقات تشــدها إلى 
الماضــي. وقــد فعلهــا هــادي وهو كمــا يصفه 
البعض بالضعيف عســكريا وسياسيا، وفكك كل 
األيديولوجيــات والقــوى التقليديــة والصاعــدة 
والحداثيــة، لكن اللعبــة الخطرة لم تســلم ولم 
تمض وفقا للمأمــول، فدخول الحرس الجمهوري 
التابع فعليا للرئيس الســابق في الخط غيَّر وجه 

البلد.
دعوات الفيدرالية 

قبــل الحــرب األهليــة فــي عــام 1994 -والتي 
خاضتها القــوى الوطنيــة بقيــادة الرئيس علي 
عبد اهلل صالح وقتها ضد الهاشــمية السياســية 

المتدثرة باليسار بقيادة نائب الرئيس علي سالم 
البيض- كان القيادي في الحزب االشتراكي حينها 
أحمد عبيــد بن دغر، قــد طرح فكــرة الفيدرالية 
لحل النزاع على الســلطة بين الشــمال والجنوب، 
واعتبرت تلك الدعوة في الشمال مدخال لالنفصال، 
ولم يُستجَب لها في الجنوب، ولم تجد صدى، ولم 

تُناَقش بجدية.
وفــي 2006 كان نفــس القيــادي فــي الحــزب 
االشــتراكي الدكتور أحمد عبيد بــن دغر، قد أعاد 
طرح فكرة الفيدرالية على قيادته بعد أن نضجت 
الفكرة لديــه، وقدمها بطريقة علميــة أكثر دقة 
وتفصيــال، وبعدهــا بثالثة أشــهر تقريبــا، كان 
القيــادي ذاتــه قد غــادر حزبه وانضــم إلى حزب 
المؤتمر الشــعبي العــام، هذا القيــادي المتنقل 
بين األحزاب، صار اليوم رئيسا للوزراء في حكومة 
الشــرعية، وأصبح لديــه اليوم القــدرة أكثر على 
تنفيذ أطروحاته التي ســبق بهــا الجميع، وخاصة 

أنها صارت تحظى بإجماع مؤتمر الحوار.
خماوف مشال الشمال 

تأتي المخــاوف من الفيدراليــة من قبل بعض 
ســكان شــمال الشــمال ألســباب غير واقعية وال 
منطقية؛ فتيار الهاشــمية السياســية المتمركز 
فــي إقليــم آزال، كان قد جرب الحياة السياســية 
بتأســيس أحزاب دينية مثل أحزاب الحق، والقوى 
الشــعبية واألمة، ولم يوفق أيٌّ من تلك األحزاب 
بالحصول على القبول الجماهيري ال في الشــمال 
وال في الجنوب، ونتائــج كل االنتخابات التي مرت 

بها البلد من -1993 2003 تثبت ذلك.
في 2011 خرج الرئيس السابق في زيارة ميدانية 
إلى منطقة الحيمة فــي صنعاء، وقال للمواطنين 
هناك: إذا خرج الحكم مــن صنعاء، فإنه لن يعود 
إليها "حتى ولو بعد خمســين سنة قادمة"، وهذا 
هو الســبب في رؤية بعض القبائل في الشــمال، 
أن الحكم يجب أن يظل في صنعاء، وال يخرج منها 
ال قبليــا وال مذهبيا، ولذا عُــززت الجماهير هناك 

بخديعة االنتماء الطائفــي للمذهب الزيدي، وتم 
الترويج في تلك المناطــق -التي لم تحظ بحقها 
مــن التعليم والتمدين- بأن الفيدرالية ســتمزق 
البلد، ولذا يجب التصدي لها، لكن الحوار الوطني 
أفــرز إجماعا على الفيدرالية، فاحتج البعض هناك 
بــأن اقليم آزال ليســت فيــه مــوارد، وليس فيه 

ميناء، وتم التحريض ضد الفيدرالية.
 كما أن الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح، يرى 
أنه الحاكم الوحيــد ذو األصول الحميرية اليمنية 
الــذي حكم اليمن منذ 1200 ســنة لمــدة ثالثة 
عقــود، وأنه هو مَــن حقق الوحدة بين شــطري 
البــالد، ولــذا فالفيدرالية بالنســبة لــه تخريبٌ 
لمــا أنجــزه؛ فرفضها ســرا، ووافق عليهــا حزبه 
فــي مؤتمر الحوار كرها؛ خوفا مــن رعاة المبادرة 

والدول العشر.
2 او 6 أقاليم 

عودة بريطانيا إلى الشرق األوسط، يجعل مشروع 
فيدراليــة اليمــن علــى المحــك؛ فالبريطانيون 
فعليــا هم مَن فصَــل اليمن إلى شــطرين أيام 
اســتعمارهم للجنــوب، ويصــرون علــى إمضــاء 
اإلقليميــن، وتحتاج الشــرعية إلى ديبلوماســية 
نشــطة لتســويق فيدرالية األقاليم الســتة أمام 
اإلنجليز وأمام التحالف العربي والعالم، وبما ينتج 

االستقرار لليمن والخليج وللقرن األفريقي.
هــذه الحرب الدائرة لن تســتمر إلى األبد، والبد 
أن تضع أوزارها، ولذا ســيتحتم على رئيس الوزراء 
-وهو المنظــر األول للفيدرالية- تفعيل الخطاب 
العقالنــي لحكومتــه للولــوج نحو حقبــة جديدة 
المســاواة والعدالــة وحرية اإلنســان  تســودها 
وكرامتــه، ويجــب أن تخــرج النخــب اليمنية من 
معاركهــا الوهمية للمســاهمة في رفــع الوعي، 
والمشــاركة في البناء الذي يتطلــب كل الجهود، 
وهــذه مصالــح شــعب غيــر قابلــة للمزايــدات 
السياســية واإليديولوجية، وتلــك قاعدة يجب أن 

ينطلق منها الجميع.

توقفــت احلياة ال�سيا�ســية يف اليمن منــذ انقالب احلوثين و�سالــح، وهو االنقالب 
الــذي جــاء تنفيذا الأجندة اإيرانية، ومل تكن له يف الواقع اأي مربرات حملية اللهم 
اإال حماولة اإخراج احلكم من يد حكام "املركز املقد�ــس" ب�ســقيه الديني والقبلي، واخلوف 

من تطبيق خمرجات احلوار.

 ملاذا تورط احلوثي- �سالح يف االنقالب الذي ينحدر كل يوم نحو الف�سل؟
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��ستطالع 

بني مدينتني حمررتني ..
 ملاذا تكرث التفجريات واالغتياالت يف عدن وتختفي يف ماأرب ؟

الناشط السياسي الجنوبي البارز لطفي شطارة قال لـ ) عدن تايم ( : )) مأرب والبيضاء هي المحافظات التي توفر 
مــالذا أمن لالرهابيين الذين يجري تأهيلهم وتدريبهم وارســالهم الى الجنوب لتنفيــذ جرائمهم .. ليس هذا ما 
اعتقده ولكن اذا الحظنا ان هاتين المحافظتين هما المســتهدفة من قبل الطائرات من غير طيار االمريكية ، كما 
أن عدم اســتهداف االرهاب مناطق في الشمال دليل تاكيد ان االعداد يتم هناك والتدمير والقتل يتم جنوبا فقط 

. )) ..
وأضاف شــطارة : )) هوس اخضاع الجنوب للوحدة بالقوة لالســف استخدم االرهاب الخافة العالم أن الجنوب مليء 
بالدواعش واالرهابيين وأن الوحدة هي الضمانة الوحيدة الســتقرار الجنوب .. عقول االبالســة ال تتوقف في العبث 
بالجنوب وتدمير مقدراته وقتل شــعبه في ســبيل تثبيت وحدة لم يعد لها وجود على االرض .. لالســف يســتخدم 
نظام الشــمال الدين ويجند رجال دين لمشــروعه هذا لغاية واهداف سياسية بحثة ال عالقة للفكر  االرهابي المتطرف الذي يمارسه داعش 

او القاعدة في بالد اخرى .. (( .
واختتم شــطارة حديثه بالقول : )) اصبح الطفل يعي جيدا أن كل االعمال االرهابية تســتهدف الجنوب وكأن القاعدة وداعش ال تعرف من 
اليمن اال الجنوب ، ولهذا ليعلم اصحاب هذا المشــروع االرهابي القادم من معامل التفريخ في مأرب والبيضاء والذي ترعاه قوى سياســية 
نافذة في االصالح أن سياستهم مفضوحة وأنهم فاشلين في الجنوب مهما قتلوا ومهما عبثوا الن الجنوب قضية لن تخيفه هذه االساليب 
التــي باتت معروفة ، ايضا لدول االقليم ، وكانت عملية تحرير حضرموت من القاعدة وبســرعة دليل لــدول الخليج ان القاعدة في الجنوب 

صناعة نظام صنعاء وحلفاؤه حتى االن في مأرب والبيضاء ال غير (( .

ويــرى الكاتب والصحفي الجنوبي صالح 
أو  االرهابيــة  الجماعــات  ان  الســقلدي: 
لنقل معظمها هي تنفذ اجندة وروزنامة 
سياسية بامتياز بيد احزاب وجهات يمنية 
لخلــق حالة مــن الفوضى بعــدن لتثبت 
بالتالي ان الســلطات المحليــة واألمنية 
القائمــة قد فشــلت بإدارة األمــور وهذا 
يصــب بالتالي في خانة القــول المزعوم 
أن الجنوب قد فشــل بمشــوار اســتعادة 
مؤسســاته وادارة أموره وبالذات األمنية, 
لينضــوي باألخير تحت نيــر وحدة يمنية 
جديدة والعودة المربع األول من المعاناة 

والتسلط.
وعن االسباب يقول السقلدي: المتسبب 
بهــذا عــدة جهــات تتــوزع بين ســلطة 
الرئيس هادي باعتبارها السلطة المالكة 
لــكل أســباب النجــاح ولكنهــا تتقاعس 
بشكل مريب في توفيره للسلطة المحلية 
واألمنيــة بعــدن.. هــذا باإلضافــة الى 
المسئولية التي يتحملها األمن الذي يتبع 
اساليب عشــوائية بعمله واشراك عناصر 
تفتقر ألبســط عوامــل الخبــرة األمنية، 
كذلك تأســيس أجهــزة أمنيــة متعددة 
موازية للمؤسســة األمنية الرسمية التي 
يفترض ان يعاد بث الروح فيها من جديد 
بعد عقدين ونيف من التهميش، كل هذا 
الكم مــن الفوضى والشــتات يجعل من 
السهولة بمكان للقوى اليمنية المختلفة 
سواًء التابعة للحوثيين وصالح او التابعة 
لحزب االصــالح وغيرها مــن القوى التي 
تتربص بالجنوب أن تعمل بسهولة ويسر 
لزراعة مثــل هكذا أفخــخ أمنية ألغراض 
سياســية, ولــن تجــد انجــع مــن عنصر 

اإلرهاب ليقوم بهذه المهمة .

المحلل السياســي باسم 
فضــل الشــعبي ، رئيــس 

للدراســات  مســارات  مركز 
اإلســتراتيجية واإلعــالم ، تحدث لـ ) عــدن تايم ( 
قائال : )) عدن هي العاصمة السياسية للبالد حاليا 
وبالتالــي فان االرهــاب يركز عليهــا دون غيرها 
بســبب رمزيتهــا .. االرهاب في عدن يســتهدف 
الســلطة الشــرعية بهــدف اضعافهــا واحراجها 
امــام المجتمع الدولــي وبالتالــي الصغط عليها 
للقبول بتسوية مجحفة مع االنقالبيين .. السلطة 
الشــرعية هي من تتحمل مايحدث بسبب الوضع 
االمني الذي مايــزال يعاني من كثير من الثغرات 
التي بحاجة لعمل وطني، وجاد لسدها ومنع تكرار 

مثل هذه العمليات ((.
وأضاف : )) امام الشرعية والتحالف فرصة كبيرة 
القامة نمــوذج ناجح فــي عدن يمنحهــم القدرة 
على كسب المعركة العسكرية او تحقيق مكاسب 
سياسية.. استمرار الوضع في عدن كماهو يضعف 
التحالف والشــرعية ويضع العقبــات امامهم في 

تحقيق انتصار عسكري او سياسي (( .

الصحفي فؤاد مسعد مراسل وكالة االناضول بعدن 
قــال : )) منــذ تحريــر عدن ظلــت تواجــه الكثير من 
التحديات وفي مقدمتهــا التحديات األمنية خاصة مع 

ظهور جماعات مســلحة متطرفــة على ارتباط بالقاعدة وداعــش.. وبالنظر إلى 
أن المدينة لم تشــهد عمليات إرهابية خالل وجود المليشيات االنقالبية فيها 
مقارنة بما شــهدته فيما بعد وال تزال تشــهده بين وقــت وآخر، فإن هذا يثير 
التســاؤالت عن األطراف والقوى المســتفيدة من استهداف عدن، والمالحظ أن 
هذه الجماعات اســتفادت من حالة الفوضى الناجمة عــن الحرب مع الحوثيين 
وأتباع صالح، وتمكنت من توظيف قدراتها وامكاناتها في تجنيد عناصر جديدة 

من صغار السن والشباب العاطلين عن العمل (( .
وأضــاف قائــال : )) ومع أن جهود تأميــن عدن وتنفيذ حمــالت أمنية خاضت 
جوالت عدة مع المســلحين أسهمت بشــكل كبير في تطبيع الحياة العامة لكن 
تبقى هذه األعمال األخيرة دليال على أن جماعات العنف والتطرف ال تزال مصرة 

على استهداف عدن((.
واختتم تصريحه بالقول : )) ومايتعلق بمأرب فهي أيضا هدف لقوى االنقالب 
والمتعاونيــن معها، وشــهدت عمليات عــدة النفجارات واغتيــاالت لكنها أقل 
ممــا هو في عدن .. ربما ألن تأمين مأرب ال يتطلــب إجراءات وإمكانيات كالتي 
يتطلبها األمر ذاته في عدن التي تشــكل هدفا استراتيجيا للجماعات المتطرفة 
منذ ســنوات بحكم موقعها الحيــوي وامتالكها مميــزات جغرافية واقتصادية 

فضال عن كونها العاصمة السياسية ولها رمزية خاصة (( .

تقرير / عبدالرحمن أنيس :

عــدن ومــاأرب مدينتــان يف جنوب اليمن و�ســماله ، االوىل هــي العا�سمة املوؤقتة للحكومة ال�ســرعية 
حاليــا وكانت عا�سمة دولة اجلنوب ال�ســابقة ، وحتظى بوجود ميناء ومطار وم�سايف ومقومات توؤهلها 
الأن تكون عا�سمة دولة ، والثانية تعد اوىل املحافظات اليمنية التي اكت�سف فيها النفط ، كما اكت�سف 
فيها الغاز امل�ســال وبها اأكرب حمطة غازية لتوليد الكهرباء ، وتقع اىل ال�ســمال ال�ســرقي من العا�سمة 

اليمنية �سنعاء.
كلتا املدينتن حمررتن من قوات الغزو امللي�ساوي احلوثعفا�سي ، عدن اعلنت مدينة حمررة بالكامل 
يف يوليــو 2015 ، وحلقتهــا مــارب يف اكتوبر 2015 ، يتواجد حاليا يف مارب نائب الرئي�ــس اليمني علي 

حم�ســن االحمــر وعدد مــن وزراء احلكومة املح�ســوبن على املحافظات ال�ســمالية بقيادة نائب رئي�ــس 
جمل�س الوزراء عبدالعزيز جباري ، فيما يتواجد يف عدن الرئي�س هادي ورئي�س حكومته احمد عبيد 

بن دغر وعدد من وزراء احلكومة اجلنوبين .
منذ حترير عدن �ســهدت املحافظة ال�ســاحلية عــدة عمليات ارهابية تنوعت بــن اغتياالت الفراد 
وتفجريات انتحارية ا�ســتهدفت جمندين وهجمات ب�سيارات مفخخة على اماكن خمتلفة بينها الق�سر 
الرئا�سي يف معا�سيق وفندق الق�سر مقر اقامة احلكومة ال�سابق يف احل�سوة .. يف حن مل ت�سهد مدينة 
ماأرب هجمات كالتي تعر�ست لها عدن .. ما اال�ســباب ومن يتحمل امل�ســوؤولية ، وهل هناك بعد �سيا�ســي 

يف ذلك ؟  

مالذ آمن لالرهاب 
مسؤولية
 السلطة

تساؤالت عن 
االطراف املستفيدة

رمزية
 عدن
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اعداد: قسم التحقيقات

ينفــي مدير عــام أوقاف عدن الدكتــور محمد الوالي 
التســليم المطلق باتهامات الناشــطين على شــبكات 
التواصل االجتماعــي واالعتراف بضعف دور المســاجد 
بمحاربــة الفكر اإلرهابي، يقول الوالي: هناك كثير من 
المساجد وأئمتها يصدعون بالحق ويحذرون من الغلو 

والتطرف وال يخشون في اهلل لومة الئم. 

خماوف امنية
ويستدرك الوالي في تفســيره لجوانب الضعف بعدة 
اموره, من اهمها بحســب كالمه , خوف أئمة المساجد 
وخطبائها على أنفســهم الســيما أنه ال تتوفر لديهم 
حماية شــخصية وهذا يؤدي إلــى إحجامهم عن الكالم 
خوفا على أنفسهم وقد رأوا ماذا حصل لمن حذر وجاهر 

فكان نصيبه التصفية فورا .
ويبــرر الوالــي تخوف البعــض من االئمة بالخشــية 
من االســتهداف الشــخصي مشــيرا الى انه فــي حالة 
توفير الضمانــات االمنية فهنا باســتطاعنا تحميلهم 

المسئولية .
 ويوضــح الوالي انه ومن أســباب الضعــف أيضا في 
األئمة أنفســهم، فمــن األئمة من ليس عنــده العلم 
الكافي في محاربة الغلــو والتطرف، ومنهم من يكون 
منتميــا لتوجهــات معينــة ووالءات ضيقــة ويتمنــى 
االنفالت األمني بغية الحصول على مكاســب سياسية، 
ومنهم من هــو واقع في التطرف أصــال فكيف يحاربه 

هو!.

جهات عليا معرقلة
وحول موقف ادارة االوقاف مــن الخطباء المتورطين 
بدعم وتفريخ الشباب المتطرف اكد الوالي انه إذا ثبت 
ذلــك عنه من قبــل الجهات المختصة فــي ذلك، فمثل 
هذا يعد خطرا كبيرا على الناس والبد من عزله. الوالي 
اشــار الى أن كان بعض الجهات العليا ترفض التغيير 

مطلقا في الوقت الحالي وهذا فعال مدعاة لالســتغراب 
حسب تعبيره ويطرح كثيرا من التساؤالت في مثل هذا 

التوجه.

خطاب موحد
 وفي رده عن سؤالنا عن اسباب غياب الخطاب الموحد 
تجاه القضايا البارزة وخاصة الرهاب قال الوالي ان عدم 
وجود خطــاب موحد تجاه القضايا البــارزة ناتج للتنوع 
واالختــالف في األفــكار الحاصل بيــن الجماعات عامة. 
ويؤكد الوالي ان الخطاب العام تجاه االرهاب موحد من 

قبل الجميع عدا من اشاره لهم سابقا .

ا�ساعات وتهويل
ومؤخــرا تعرضــت ادارة أوقاف عــدن لهجوم اعالمي 
تصدرته بعض الوسائل الحزبية والناشطين , ولمعرفة 

موقفــه ورده لهذه االتهامــات الموجه إلدارته ســألنا 
مدير اوقــاف عدن عن حقيقة التخوفــات التي اطلقها 
البعض من جراء سياســات اقصاء وتهميش وسياســة 

تجريف لخطبائهم لمصلحة تيار معين .
 الوالــي قــال في إجابتــه ان هذه من اســمها مجرد 
تخوفــات لكنها ال حقيقة لها على أرض الواقع، وبعض 
الناس يشيع مثل هذا ويدعي ولكنها دعوى منه، وكما 

قيل: والدعاوى إن لم تقم لها بينات أصحابها أدعياء.
ضيفــا: " نحن قد جلســنا مــع الجميــع وال يوجد أي 
إشــكال مع أي أحد، لكــن كل ما تســمعونه هو مجرد 
تهويــل إعالمي فقط ال حقيقة له واقعا، ومن العجائب 
والعجائــب جمة في وســائل االتصــال الحديثة أن كل 
طــرف يرميني بتهمــة الطرف اآلخر، فمــرة يقال عني 
بأني إصالحي، ومرة يقال متواطئ مع الصوفية ، ومرة 
يقال: ســلفي، وهكذا ال تخلــص التهم ونحن ال تعنينا 

التهم واالفتراءات، وإنما الــذي يعنينا هو أرض الواقع 
فالعبــرة باألفعال ال بالكالم واالدعاءات، وكما قيل: "لو 
كل كلب عوى ألقمته حجـــرًا ** ألصبــح الصخر مثقااًل 
بـدينـــار" وقال آخر: "أو كلما طنّ الذباب زجرته ... إن 

الذباب إذًا علي كريم".
ويواصــل الوالي رده بالقول "ونحــن إذا التفتنا لكل 
كالم فســوف نتأخــر عن العمــل وســيعيقنا ذلك عن 
تحقيــق ما نريــده من إصالحــات في مكتــب األوقاف 
واإلرشــاد، فغايتنــا هو رضــا اهلل ســبحانه وتعالى ثم 
نرضــي ضميرنا والصادقين مــن الناس، إما أن يرضى 
جميــع الناس فهذا مســتحيل، ومن المعلــوم أن رضا 
النــاس غاية ال تــدرك، ونحن نعمل بصمــت وال نحب 
الضجيج والتشــهير والتهويل اإلعالمي، وشــعارنا هو 
العمــل وعــدم االلتفات لبنيــات الطريــق العائقة عن 

غايتنا المنشودة. "

بني جتفيف منابع التطرف و خماوف االق�ساء والهيمنة

حتقيق
عرب التاريخ االإ�ســالمي كانت امل�ســاجد حمطات اإنارة وعلم وتوعية ، يجد املعلقون قلوبهم بها 
راحة القلب وامان النف�س ولطاملا كان مرتادوا امل�ساجد رجال �سلم وامان ملجتمعهم دون ان يجد 

احد من عامة النا�س خوفا او فزعا مما قد ي�سمرنه يف نفو�سهم جتاه املجتمع .
اليــوم باتــت مطالــب اإعــادة الــدور التنويري للم�ســاجد يف اجلنــوب حا�سرة بقوة يف امل�ســهد 
وخا�ســة بعد ان ا�ســتغل بع�س ائمــة االرهاب وال�سالل منابر امل�ســاجد وحلقــات القراآن حلرف 
وظيفتهــا االأ�سا�ســية وجعلها فر�سة ال�ســتقطاب ال�ســباب والق�سر وجرهــم اإىل مهاوبي ال�سياع 

وحتويلهم اىل قنابل وعبوات نا�سفة متثل خطرا على كل م�سلم .
وحول هذا االأمر تر�سد ال�سحيفة املوقف الر�سمي الإدارة اوقاف عدن من عدة ق�سايا تتعلق 
بــدور امل�ســاجد يف حماربة الفكــر االرهابي وكيــف يتم التعامــل مع اخلطبــاء املتورطن بدعم 
وتفريخ االرهابين، ثم يليه ر�سد ملواقف �سيا�ســين ونا�ســطن من �سرورة التجديد يف اخلطاب 
الدينــي مل�ســاجد عدن ومراقبتــه مبا ي�سمن �ســالم املجتمع واداء الر�ســالة الدينيــة مب�سمونها 

ال�سحيح .

امل�ساجد يف عدن.. 
مدير اأوقاف عدن الدكتور حممد الوايل لـ) عدن تامي(:

- ائمة وخطباء منتمني لتوجهات معينة يتمنون
االنفالت األمين للحصول على مكاسب سياسية

- البد من عزل االئمة املتورطني بدعم اإلرهاب فمن 
يقع بالتطرف كيف سيحاربه!

 - سنلزم األئمة اذا توفرت الضمانات األمنية وهناك 
جهات ترفض التغيري باملطلق



PB
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ناجون يروون الق�سة الكاملة البتالع 
املحيط 29 من ركاب عربي �سقطرى

تقرير

تقرير/ أحمد جمعان دبنهي
ووفــق لمحضــر التحقيــق التي قامت بها شــرطة 
المحافظــة فــان و فقد 29 راكب قضــوا في الحادث، 
بينهم طفل ونســاء، حيث كان عــدد الركاب60 راكبًا 
منهم عدد 48 شخص و 6 بحاره، تم تقييد أسمائهم 
في كشــوفات المغــادرة مــن الميناء و 6 اشــخاص 
آخريــن بينهم طفــل لم يتم تقييد أســمائهم نجى 

منهم 31 شخص.
�سبب الكارثة 

وأفادت الشــرطة أن ســبب الغرق بحســب النتائج 
االوليــة صدمة في مؤخــرة العبري، أثنــاء مغادرتها 
رصيف ميناء المكال باإلضافــة الى زيادة الحرارة، في 
المكينة التي أدت إلى تلف الســنتيوب وحدث تسرب 
للماء داخل الســفينة ، التي كان علــى متنها بضائع 
متنوعــة و عــدد 13 قارب فيبر جــالس باإلضافة الى 
الركاب كما انها غير متخصصة في نقل المواطنين.

 
240 �ساعة بحث وانقاذ

 
عملت لجنة البحث و االنقاذ المشكلة من الحكومة 

برئاسة وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين تنفيذ 
للتوجيهــات الرئيــس عبد ربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية على  متابعة الحدث أول بأول من البداية 
وتم تشــكيل غرف عمليات في ســقطرى وحضرموت 
المحافظتيــن  فــي  المحليتيــن  الســلطة  بقيــادة 
والقيادات االمنية والعسكرية و المختصين وتشكيل 
فــرق البحث واإلنقاذ والتواصــل مع قيادة  التحالف و 
الســفن القريبة من األرخبيل لإلنقــاذ و العمل على 
البحث في المحيط قد تم العثور على شــخصين كل 
واحــد منهم على متن قارب و انقاذهم من خالل أحد 

السفن عبر طائرة اإلنقاذ.
واســتمرت اللجنة بالبحث واالنقــاذ لقربة 10 أيام 
عســى ان يتم العثــور على المفقودين ســوى كانوا 
أحيــاء او غيــر ذلك  لكن لم يتم العثور على أي شــي  
يبيــن ذلــك، والزالت الفــرق تعمل فــي البحث على 
الشــريط الســاحلي لألرخبيل اماًل في وجــود أي اثر 

للمفقودين.
غياب �سروط ال�سالمة 

تفتقــر الســفن التي تنقــل المواطنيــن من والى  
الجزيرة الى ابســط مقومات السالمة كجهاز الراديو 
و جهاز اتصال الثريا وقــارب مع المحرك وغيرها من 

ابسط وســيلة للنجاة ان حصل شي ان قدر اهلل وهذا 
عرض ابناء األرخبيل مرارًا و تكرارًا الى حوادث وضياع 
راح ضحيتها العشرات من غيرة ابناء سقطرى و الذين 
تعتمد عليهم اسرهم في جلب الزرق و المعيشة لهم 
و من هنا  تنطلق صالحيات الدولة في منع  الســفن 
التي ال تحمل و ســائل الســالمة من االبحار حتى وان 
لــم تكن مخصصــة لنقل الــركاب حفاظــًا على اروح 
البحــاره و اموال الناس الذيــن يدفعون االموال في 

نقل بضائعهم.
ومؤخــرًا ناقش اجتماع بمحافظــة حضرموت ايجاد 
شــركة متخصصــة للنقــل البحــري لتشــغيل خط 
حضرمــوت ســقطرى والعكس للحفاظ على ســالمة 
االرواح من ابناء األرخبيــل الذين ينتقلون عبر البحر 
بشــكل مستمر لتالعب شــركات الطيران بمواعيدها 
و اســعارها الخيالية التــي ال يقدر عليهــا المواطن 
الســقطري البســيط وخاصــة اذا كان يحمل مريض 

للعالج في خارج المحافظة.

سفن بضائع تنقل السكان رغم افتقارها ألبسط شروط السالمة

 وروى بــركات يحيى مبــارك 45 عاما احــدى الركاب: 
ان السفينة تحركت في الســاعة الثالثة عصرًا من يوم 
الســبت من المــكال، وكانت تبحر بشــكل طبيعي حتى 
تفاجئنا في الســاعات األولى من يوم االثنين على بعد 
حوالي 28 ميل بحري بحســب تقديــرات الذي أعطاء لنا 
الناخوده عن ســواحل ســقطرى  بدخول الماء السفينة 

نتيجة تلف في السنتيوب.
ويواصــل بركات: ازداد تدفق المياه الى الســفينة لم 
يكن معنا مكينة او مضخات لشــفط  الماء حاولنا افرغ 
الحمولة الــى البحر ومن بينها قــوارب االصطياد التي 
هي ضمن حمولة الســفينة وحاولنــا نعمل حلول أخرى 

ولكن الماء زاد والناس خافت وخاصة النساء.
يواصل سرد تفاصيل ســاعات الرعب: بعد المحاوالت 
التي قمنا بها لمنع غرق الســفينة وتحديدا الســاعة 3 
الفجر اذا بالسفينة تتهاوى بشكل سريع للغرق وتعالى 
الصراخ من الركاب، كال يريد النجاة كل واحد بحث له عن 
المنجا من خالل اســطوانات الغاز و األخشاب الموجودة 
في السفينة ومنا من قام بالسباحة لنصل إلى القوارب 
التي رمينا بها ســالفًا وقلبنهــا و ركبنا فوقها  وبعض 
الركاب استولى عليهم الياس وتوفو امامنا من صدمة 

الخوف وعدم قدرتهم للسباحة بشكل نهائي.
يتذكــر بركات كيف حاول 9 مــن الركاب الصعود على 
متــن احد القوارب، يقول: كانت رحلتنا خوف وتحســرت 
على اخواننــا الذي لم نعرف مصيرهــم، ورأينا البعض 
توفــوا امام أعيننا والبعض فــوق القوارب واألخر كانوا 

يبحثون عن وسيلة النجاة .
وعن كيفيــة نجاته ومن معه قال بــركات: من خالل 
خبرتي فــي البحر و من خــالل كالم الناخوده الذي قال 
اننا على قرب من ســقطرى، كنــت اعرف ان هناك جبال  
صغير قرب سقطرى اســمه" صيال" يوجد فيه نوع من 
طيــور تتجه الى الجبل قبل حلــول الظالم، لذلك راقبنا 
حركــة الطيور قبل المغرب، وعرفنا اتجــاه البر، وعملنا 
بجــد لدفــع القارب في نفــس االتجاه، قبــل  ان نواجه 
حيتان الخام الكبيرة التي أكلت علينا الخشــبة التي كنا 
نقذف فيها لكننا اســتمرينا بدفع القارب الى البر، حتى 
خرجنا الى منطقة شــاعب قرب جبل صيــال، ظهر يوم 

االربعاء، بعد أكثر من يومين ونحن في القارب.

يوا�سل املحيط الهندي ابتالع �سكان حمافظة اأرخبيل 
�ســقطرى، يف ظــل غياب تام للدولــة، وكان اأخر الكوارث 
غــرق �ســفينة قبالة �ســواحل اأرخبيل �ســقطرى، قادمة 
مــن ح�سرمــوت تقل 60 مواطن كانوا قد عزموا، ال�ســفر 
جوًا عرب الطريان ولكن ب�سبب تاأجيل املواعيد ا�سطروا 
لل�ســفر بحرًا �سوب اجلزيرة، قبــل ان تقع الكارثة قبل 

و�سولهم اليها.
وكان قارب يقل راكبن غادرا العربي، قبل ان جتدهم 
�ســفينة وتخرجهم اىل قلن�ســية، الذي بدورهــم اأبلغوا 
اجلهات الر�ســمية بوقــوع حــادث الغرق لل�ســفينة التي 
كانــت قد تاأخــرت كثــري يف الو�سول اىل  �ســقطرى و من 

خاللهم حتركات كل اجلهات للبحث واالإنقاذ .

بركات.. نـجا بأعجوبة بعد 
ان صارع املوت يومني كاملني



10
    االربعاء/ 28  دي�سمرب  2016م  - املوافق    29  ربيع اول    1438 هـ  - العدد )49(

ر�ى

مرت سنوات كثيرة منذ فك ارتباط كلية 
اآلداب عــن كلية التربية العليا عدن قرابة 
عقدين ونيــف من ميالد آداب مســتقلة؛ 
ال ريب وإنهــا مدة كافيــة للتوقف عندها 
بالبحث والدرس والنقد والتقييم للتعرف 
علــى كيف ســارت األمــور وكيــف يمكننا 
الحكم على هذه التجربة الفتية في مضمار 
مؤسســتنا االكاديمية ؛ ســلبا وايجابا، اذ 
مازالت تواجهنــا األســئلة الحيوية ذاتها 
, فيمــا يتصــل بهويــة اآلداب العلميــة 
والصفــة األكاديمية التي ســوف يحملها 
طالبهــا وطالباتها وهل هذه الصفة تأتي 
منســجمة مــع الوظيفــة المفترضة منها 
والهــدف المقصــود مــن تـــأسيسها أي 
هل طالــب وخريج اآلداب هو كذلك اســم 
ومعنى؟! وهذا بدوره يحيلنا إلى الســؤال 
بشقه العملي، ما هي طبيعة المهنة التي 
سوف يشــغلها خريج اآلداب في مجتمعنا 

الراهن؟.
 

دون حبث علمي
وظيفــة  أن  المعــروف  مــن  كان  وإذا 
كليــة اآلداب هــي تزويــد المجتمع بنخبة 
المتمكنيــن  الباحثيــن  مــن  متميــزة 
المثقفة والمســتنيرة  العلمية  والكفاءات 
العلوم اإلنســانية، فإن  والمتخصصة في 
طالب سنة رابعة لم يتعلموا مهارة البحث 
العلمي ولم تســنح لهم الفرصــة لكتابة 

األبحاث المتخصصــة فكل ما حصلوا عليه 
ليس سوى مجموعة معارف ومعلومات عن 
تخصصاتهم ال تســمن وال تغني من جوع. 
إننا نعلم أن الكثير من المفكرين واألدباء 
الكبار هم من نتاج كليات اآلداب سواًء في 

الجامعات العربية أو العالمية.
 

تعامل تقليدي
ولــم يأت هــذا النتــاج المثمــر بمحض 
الصدفــة أو بســحر المعجــزات، بــل هــو 
حصيلــة جملــة من الظــروف والشــروط 
اللوجســتكية المؤسســية  واالكاديمية , 
الماديــة والبشــرية والرمزيــة  المنهجية  
التي يعيشــها   طالب اآلداب منذ أول يوم 
لدخولهم أروقتها، ومن الواضح أننا مازلنا 
نتعامل مع كليــة اآلداب بطريقة تقليدية 
جدًا، ويعدها البعض ترفًا زائدًا عن اللزوم.

 فــي حيــن أن تجارب الجامعــات األخرى 
تحدثنا بعكس ذلك تمامًا اذ يتم النظر إلى 
كليــة اآلداب باعتبارها كلية اســتراتيجية 
وعلــى مســتوى عال مــن األهميــة ومن 
ثم فإن أبوابها ليســت مشــرعة لكل من 
هــب ودب  لاللتحاق بها، بــل يتم االختيار 
بمنهجية مشددة، وشــروط قبول إضافية 
ومتميــزة، اذ يتم التشــديد على المواهب 
والقــدرات الفردية للطالب الملتحقين في 
األقسام ويتم فحص مستوياتهم الفكرية 
والثقافيــة وهواياتهم الذاتيــة وإذا كان 

يســتطيع أي طالب االلتحاق بأي كلية من 
الكليات العلمية ويتخرج بنجاح.

 
غياب الرغبة

ليس في مقدور أي طالب دراســة اآلداب 
بنجــاح دون أن توجــد في داخلــه الرغبة 
الخيــال والقــدرة على  والموهبة وســعة 
الفهم والحوار ولهذا يقال أن قسم اإلعالم 
فــي اآلداب ال يصنع الصحفييــن والكتاب 
بطريقــة آلية بل يقــوم بتنمية المواهب 
المجبولة في ذاتهم، وكذلك األمر بالنسبة 
لبقيــة التخصصــات، فطالب الفلســفة أو 
االجتماع الذي ال توجــد لديه ملكة الفهم 
والقدرة على التأمل الواسع، ال يمكن له أن 

يستفيد كثيرًا من دراسته في اآلداب .
إن الدوافع الذاتية والســمات الشخصية 
والرغبــة والموهبــة واالهتمــام هنا ، هي 
الجديرة بالنظر قبل أي شــيء آخر بالنسبة 
لمن يــود االلتحاق بكليــة اآلداب , بحيث 
يمكننا القول لو أن كلية االداب استطاعت 
تخريج عشــرة طــالب آداب كل عام بمعنى 
فــي  حقيقييــن  مبدعيــن  ,-أي  الكلمــة 
تخصصاتهــم أعتقــد أنها ســتقوم بعمل 
وطني وعلمي كبير للمســتقبل، فما الذي 
يفيد تخــرج مئات الطلبــة والطالبات من 
اآلداب اذ كانــوا ال يجيــدون التعبيــر عن 
أنفســهم وليس لديهم صفــة مميزة عن 

سائر أفراد المجتمع غير شهادة التخرج.
 

رهان اسرتاتيجي 
لقد آن األوان أن نــدرك أن كلية اآلداب 
هي رهان اســتراتيجي  في زمــن الصراع 
الثقافــي المحتــدم، لكــن هــذه الحاجة 
الملحــة  ينبغــي أن نعــرف كيــف نجيــد 
تلبيتها وتوظيفها بشكل خصيب ومثمر، 
وهنا أرى أن إعــادة التفكير الجاد في آلية 
العمــل الحالية بالكليــة وتقييم تجربتها 
المنصرمة تقييما نقديا امينا , بما يخدم 
األهداف الســامية التي أنشئت من أجلها 
بات اليــوم يشــكل  التحدي االبــرز الذي 

يواجهنــا جمعيــا . فالبح البحــث العلمي 
والبحــث العلمي وحده هــو األفق الوحيد 
الــذي يشــكل نتــاج عمــل كليــة اآلداب 
وطالبها، وبــدون تعليم الطلبــة الكتابة 
والقــراءة والبحــث والتنقيب المســتمر ال 
ينبغــي لنــا أألمــل بالحصول علــى ثمار 
موعودة في المســتقبل، وإذا كنا نشــكو 
اليــوم مــن اجتيــاح  األفــكار المتطرفة  
والظالميــة واإلرهابية فعلينــا أن نعمل 
على تحويل كلية اآلداب إلى مصدر إشعاع 

دائم لتبديد كثافة الظالم.
 

مثار االعالم
ورغم الصعوبات والمعوقات التي رافقت 
تأسيس وسير عمل كلية اآلداب بأقسامها 
االن اننــا اليــوم نالحــظ بعــض الثمــار 
اليانعة لمنتجاتها، أدبــاء وأديبات وكتاب 
وكاتبات في مختلــف المجاالت وربما كان 
لقســم اإلعالم فــي كليــة اآلداب بجامعة 
عدن أهمية اســتثنائية فــي تعزيز مكانة 
الجامعة وتأكيد جــدارة وقيمة الكلية، إذ 
أن خريجي قســم اإلعالم من كلية اآلداب 
اخذوا اليوم يتصــدرون المنابر اإلعالمية 
المحلية والعربية وفي مختلف الوســائط 
وشــبكات  والســمعية  والبصرية  الورقية 
التواصــل االجتماعية. بيد ان األمر الجدير 
باألهميــة واالعتبار هو العمل على تطوير 
وتوسيع قسم اإلعالم في كلية اآلداب على 
طريــق تحويله إلى كلية تخصصية إذ بات 
اإلعــالم الجديد متزايد االتســاع ومتعدد 
التخصصــات بمــا يفــوق قــدرات قســم 
اإلعــالم الحالي على النهــوض بها ، وكما 
هو معروف ان اإلعــالم الجديد بات اليوم 
يشــكل ثورة كاملة في علــم المعلومات 
واالتصاالت مما يستدعي مواكبته بتطوير 
وتأهيــل البنية المؤسســة القــادرة على 

استعيابه والوفاء بوظائفه.
 

نظرة جديدة
ويســتوجب مــن الجامعــة والقائميــن 

عليها تغيير نظرتها القديمة إلى اإلعالم 
ان  إذ  المعاصــرة،  الظــروف  فــي  ودوره 
اإلعالم الجديد بما هو تعبير عن مجموعة 
تولــدت  التــي  االتصــال  تكنولوجيــات 
من التــزاوج بيــن الكمبيوتر والوســائل 
التقليديــة لإلعالم، والطباعــة والتصوير 
الفوتوغرافي والصوت والفيديو، قد أحدث 
ثــورة كاملة في عالم النــاس الراهن بما 
يمتلكه من وسائل وادوات وسائط وطرق 
جديدة كلية في مجال التواصل واالتصال.

وهناك عدد واسع من االبعاد والممكنات 
التي ينطوي عليها اإلعالم الجديد ال يتسع 
المجال لحصرهــا ، بل نكتفي باالتفاق مع 
فـرانـــك كـيــلــش ، ان ثورة االنفوميديا 

قد غيرت العالم وغيرت حياتنا معه.
كل هذا يدعونا إلى ان نعيد التفكير في 
وضع قسم اإلعالم في جامعة عدن والبحث 
عــن الســبل الممكنة لتطويــره وتأهيله 
بما يجعله قــادر على النهــوض بوظائف 
الجامعــة الثــالث وتعزيزها ونشــرها في 
التنافس الدولــي بيــن الجامعات  عالــم 
في عالمنــا المعاصر- عالــم العولمة وما 
بعــد الحداثة، وعصــر ثــورة المعلومات 
واالتصــاالت والعلــم والمعرفــة والبحث 
الجامعات ومؤسســات  العلمــي- تواجــه 
التعليم العالي فــي العالم اجمع تحديات 
حاســمة ورهانــات خطيرة لم يشــهد لها 
تاريــخ المؤسســات العلميــة والتعليمية 

مثيل.
إذ ألول مــرة أصبــح تقييــم الجامعــات 
المســتوى  علــى  أكاديميــا  وتصنيفهــا 
العالمــي مــن حيــث جــودة المدخــالت 
والمخرجات والعمليات والبحث العلمي في 
صلب اهتمام األكاديميين والسياســيين 
على الســواء، ولم يقتصر هذا االنشــغال 
على البلدان التي تحتضن أعرق الجامعات 
وأجودها أو ما يسمّى بـ  "جامعات النخبة" 
بل امتد هذا االنشــغال أيضــًا إلى معظم 
جامعــات البلــدان الناميــة بمــا في ذلك 

الدول العربية واإلسالمية.

جامعة عدن واالإعالم اجلديد ..

اآن االأوان لتكون لدينا كلية لالإعالم
كتب/ د. قاسم المحبشي :

تطورت جامعة عدن، تطورا را�سيًا وافقيًا بحيث غدت اليوم ت�سم اكرث 
مــن 20 كليــة تخ�س�سية منها كليــات الطب والهند�ــس واالإدارة واالقت�ساد 
واحلقــوق وال�سيدلة واالأ�ســنان وكليــة النفط وكلية اللغــات وكلية العلوم 
وكليات الرتبية الفرعية يف املحافظات ف�سال عن ع�سرات املراكز البحثية 
التخ�س�سية ، مبا جعل اجلامعة ومراكزها البحثية تت�سع الإعداد متزايدة 

من الطالب والطالبات كل عام حوايل 20 الف طالب وطالبة.
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هل قتلته صحافة التحقيق؟

في محيط منزله تجمَّع العشرات من الصحفيين 
والنشطاء السياســيين وجيرانه ومحبيه، كان يقف 
والده العليل والدمــوع تنهمر من عينيه، وبالقرب 

منه أحد جيرانه.
قال عصام الدمشــقي، الذي يســكن بجواره، إنه 
التقى بالعبســي قبل ســاعات مــن وفاته، ويضيف 
لـ"هافينغتون بوســت عربي": "شعرت بغصة وألم، 
ولــم أتمالــك نفســي إذ انهمرت دموعــي وبدوت 

ضعيفًا، لقد رحل أصدق الناس في الحي".
يعيش العبســي، الــذي ينحدر مــن محافظة تعز 
)جنوب غربي اليمن( في شــارع تونــس بالعاصمة 
صنعاء، في منزل باإليجــار منذ مطلع األلفية، لكنه 
لم يكن معروفًا لدى الكثيريــن، فأكثر الوقت كان 

مالزمًا لمنزله أو في لقاءات بزمالئه الصحفيين.

التهديد األول
حاول الحوثيون قبل انقالبهم على الســلطة في 
اليمن اســتمالة الصحفي االستقصائي، بعد إنتاجه 
لفيلم اســتقصائي حول خطــف األجانب في اليمن، 
وعرضــوا عليه العمــل فــي تلفزيون "المســيرة" 
التابع لهم، لكنه رفض حســب مــا أكده قبل وفاته 

لـ"هافينغتون بوست عربي".
بعد تقــدم الحوثيين نحو العاصمــة صنعاء، بدأ 
ف مدونته التي  العبسي في مناهضتهم جهارًا، ووظَّ
زارها أكثر من مليون شــخص، لكنه وُوجه بتهديد 

من أحد القيادات الميدانية في جماعة الحوثيين.
مُنع العبسي من دخول البالد حينما كان موجودًا 
في القاهرة، لكن بعد تضامن العديد من النشطاء 
والصحفييــن عاد للعاصمــة صنعاء، ومــن حينها 
بدا نشــاطه يقل تدريجيــًا، بعد تلقيــه تهديدات 

متواصلة.

فساد احلوثيني
في عــام 2015، قرَّرت جماعــة الحوثيين تعويم 
المشــتقات النفطيــة، حينها عاد محمد العبســي 
للكتابــة مجددًا، عــن مآالت قــرار التعويم في ظل 
فوضى اقتصادية، واستشــراء للسوق السوداء، وفي 
الصباح وجد زجاج سيارته محطمًا، حسبما كشف أحد 
أصدقائه لـ"هافينغتون بوست عربي" في مراسالت 

بينهما.

وبالفعــل استشــرى الفســاد وارتفعــت أســعار 
المشــتقات النفطية إلى أسعار خيالية، وقد وصلت 

إلى يد محمد العبســي وثائق مســربة توضح كيف 
تالعــب نافــذون فــي جماعــة الحوثييــن بأزمات 
اليمنيين، رغم انهيار الوضع اإلنســاني إلى درجات 
متدنية، لكنه لم ينته من الملف الصحفي الذي كان 

قيد إعداده حول الموضوع.
وكشفت مراســالت بين العبسي وأصدقاء له، أنه 
يعمل على ملف يفضح إيراد 3 شركات نفطية توّرد 
الوقود لليمن، وبأســعار خيالية وتحتكر اســتيراده 
أيضــًا، وهي شــركات تعــود لنافذين فــي جماعة 
الحوثييــن، غير أن "هافينغتون بوســت عربي" لم 

تستطع التأكد من المعلومات الواردة فيها.

مات بالسم
فــي منتصف الثالثــاء 20 ديســمبر/كانون األول 
2016 عاد محمد العبسي المتزوج حديثًا إلى منزله 
بعد أن قضى وقته مــع أحد رفاقه، وما لبث أن ظلَّ 
دقائق حتى شعر بألم في معدته، وحرارة في جسمه 

وصدره، فسقط على األرض.
لم يســتطع أن يتنفس، وثوانٍ فقط توقف قلبه 
عن النبض، حســبما يقول أحد أفراد أســرته، الذي 
يضيف لـ"هافينغتون بوست عربي": "أسعفناه إلى 
المستشــفى، قال لنا الطبيب إنه توفي تمامًا، وإن 

السبب في األغلب سكتة قلبية".
وتابــع: "بعــد لحظات اتصــل أحد أقربائــه، الذي 
يعمل طبيبــًا، وطلب منا أن نعمل إنعاشــًا للقلب، 
أســعفناه مجــددًا وال جــدوى من ذلــك، قررنا بعد 

ساعات أن نغسله، وفي ظهر الغد أن نقبره".
لكــن المفاجأة حدثت، حينما دخل رفيقه في ذلك 
اليوم هو اآلخر إلى العناية المركزة، وبالكاد تمكن 
األطباء من إسعافه، حيث ال يزال مغمىً عليه حتى 
اللحظــة، ويقول األطباء في التشــخيص األولي إنه 

ُأصيب بتسمم حاد.
ما وقع دفع عائلة العبسي للشك، حيث قال قريبه: 
"في تلــك اللحظة توقفنا عن دفنــه، إذ إن الدالئل 

تشير إلى أن طرفًا ما قد وضع له السم".
وقالت شــقيقة العبســي، إنه في األيــام األخيرة 
ــى تهديــدات، وكان خائفــًا مــن أن يعتقلــه  تلقَّ
الحوثيون، لكنها لم تفصح لـ"هافينغتون بوســت 

عربي" عن أي تفاصيل أكثر.
وحاولت "هافينغتون بوســت عربي" التواصل مع 
أفــراد آخرين لهم عالقــة بالقضية، مثــل محاميه 
وصديقه الذي تسمم معه، إال أنهم رفضوا الحديث 
تمامًا حتى يتم تشــريح الجثة، وهو الذي ســيتأخر 
كثيــرًا، فالمعامــل الجنائية ليســت لديها األجهزة 

المتطورة للكشف عن ذلك.
وقد أرســلت الســبت 24 ديســمبر/كانون األول 
عينة من الجثة إلــى األردن من أجل إجراء التحاليل 

الالزمة.

صحفي استقصائي
تخصص العبســي في الصحافة االستقصائية، مع 
بدء إصدار الصحــف األهلية في اليمن، فـ"الصحافة 
االســتقصائية تجعل منك صحفيًا مرموقًا، خصوصًا 

في بلد يسيطر عليه الفساد"، كما كان يقول.
عمل الرجل على نشــر ملفات فساد تورطت فيها 
حكومة الرئيس اليمني السابق علي عبد اهلل صالح، 
إذ باعــت الحكومة حينها صفقة من الغاز المســال 
إلى حكومة كوريا الجنوبية بأســعار زهيدة، مقابل 

امتيازات شخصية وعموالت.
"التحالــف  العبســي  أسَّــس   2010 العــام  فــي 
الوطني لمناهضة صفقة الغاز المســال والصفقات 
المشبوهة"، وكان التحالف مكوّنًا من 21 برلمانيًّا 

و7 رؤســاء تحرير صحف و8 منظمات مجتمع مدني، 
وبعد ســنة كانت الحكومة الجديــدة قد أعادت مع 

الحكومة الكورية النظر في أسعار الغاز.
كمــا كان هــذا الصحفــي أيضــًا أحد النشــطاء 
الفاعلين في انتفاضة فبراير/شــباط 2011، وكان 
من أهــم المدونين والنشــطاء السياســيين في 
إذكاء تلك الثورة، حيث شــارك في أغلب المسيرات 
االحتجاجيــة التي مهَّدت لإلطاحــة بحكم الرئيس 

صالح.
بعد تشــكيل حكومــة جديدة، وصعــود الرئيس 
عبدربــه منصــور هادي إلى كرســي الرئاســة، بدأ 
بنشر فضائح وزارة الدفاع، وحجم الفساد الذي كان 

يتحكم بأهم وزارة سيادية.
واتضح عقب سلســلة من الحلقات التي نشــرها، 
أن وزارة الدفــاع اليمنية كانت تلتهم ثلث إيرادات 
البالد، بموازنة ســنوية تبلغ 2 مليــار دوالر، وهي 
أكبر من موازنات 13 وزارة مجتمعة، بينها التعليم 

والصحة.

حماكمته للمرة األوىل
فــي إثر نشــر التحقيقــات االســتقصائية بوزارة 
الدفاع، والفســاد الذي استشــرى في ميزانية ثورة 
فبرايــر، ُقدم العبســي للمحاكمة في قضايا نشــر، 

واتهامات كانت "كيدية".
يقول أحــد زمالئه لـ"هافينغتون بوســت عربي"، 
فضَّــل عدم الكشــف عن هويته، إن العبســي كان 
عدوًا للســلطة، ألنه "يبحث عــن الحقيقة، ويعرِّي 
الفاســدين مــن أي طرف، ولم يكــن صاحب توجُّه 
معين، وكان أصدقاؤه الثوار في هذه المرة هم من 
يطلبونه للمحاكمة"، وقــد انتهت القضية بتبرئته 

في العام 2013.

وحيدًا كالقطرة
عقــب محاكمته بأشــهر صدر للصحفــي واألديب 
محمــد العبســي ديوانــه األول عــن دار أزمنة في 
العاصمة األردنيــة عمّان "وحيدًا كالقطرة.. جميعًا 
كاألمطار" وكانت تلك المجموعة الشــعرية باكورة 

أعماله األدبية.
واحتــوى الديوان على العديد مــن القصائد التي 
عبَّر بها عن حال البالد، وعــن أحزانه المتمثلة في 
وفاة والدته وشــقيقه وشــقيقته في حادث مروري، 

الذي ترك جرحًا ال ينضب في نفسه.
كمــا ظهر الشــاعر الصوفــي الذي حفــظ القرآن 
الكريم في خمسة أشهر، في العديد من الفعاليات 
األدبية، وكان يعزم أن يكتــب إحدى الروايات التي 

تناقش المعتقد والفكر والفلسفة.

تقرير

عدن تايم/ متابعات :

يف غرفته الرئي�ســية التي كان ي�ســتقبلنا فيها مرارًا، ويف جمل�ســه الذي ترا�سَّ بجانبه عدد 
من الكتب والروايات، كان ال�سحفي اال�ســتق�سائي اليمني ال�ســهري حممد عبده العب�سي يجل�س 
مرتبعًا، ويتحدث بتفا�سيل عن ق�سايا الف�ســاد، لكنه اأ�سبح جثة م�ســجاة على النع�ــس �سبيحة 
الـ21 من دي�سمرب/ كانون االأول 2016، ا�ستعدادًا لل�سالة عليه، وِمن ثمَّ دفنه يف مقربة النعيم 

و�سط العا�سمة �سنعاء.
نا مــن ال�سعود اإىل غرفتــه الإلقاء نظرة الــوداع االأخرية عليــه، كان وجهه قد بداأ  حــن متكَّ
دت يف �ســرايينه، وقــد كانت الفر�سية التــي تتحدث عن اأنه  بال�ســواد، وكانــت الدماء قد جتمَّ
مات م�ســمومًا اأ�سبحت )�سبه حقيقة موؤكدة(، ح�سب �سهادات الأقاربه الذين اتهموا احلوثين 

بتورطهم يف الق�سية ب�سبب حتقيق �سحفي يقوم به حول �سركات برتولية يف ملكيتهم.

ك�سف مافيا النفط..
 لهذا ا�سكت  احلوثيني ال�سحفي العب�سي لالأبد 
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كتابات

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

الشــيء الغريب أن أبناء شــبوة عامة- إال قلة قليلة- كان 
شــعارهم "من تزوج أمنا فهو عمنا"، ولسان حالهم الصمت 
المهيــن، ربما لعــدم إزعاج )الزعيــم( الكبير فــي صنعاء، 
وممثله )الزعيم األصغر( في المحافظة، وربما ألنهم وصلوا 
لحالة اليــأس والقنوط وجلســوا القرفصاء فــي إنتظار أن 
تمطر الســماء ذهبا، وتأتي بمســئولين يخجلون قليال من 
أنفسهم، ويعملون شيئا يسيرا لخدمة- محافظة الصمت- 

التي أعزتهم ونقلتهم إلى )جنة( الدنيا بمتاعها وغرورها!.
ولربمــا ألن شــبوة.. جزء أصيــل من النســيج اإلجتماعي 
)الجنوبي( الغــارق في بحر الخالفات الجانبيــة والتناحرات، 
ونســيان ماهــو أعظــم والمتمثــل فــي البناء والتشــييد 
والتالحــم، والنظر عاليا نحو المســتقبل المنشــود، وليس 
النظــر القاصر الــذي ال يتجاوز حدود منطقــة األنف، ولهذا 
تقدم )الشــماليون( عقال وفكرا وبناء، وتركــوا للجنوبيين 
)المناقرة( فيما بينهم، والتغنــي بالفعل الماضي الناقص 

)كان..وكنا( الذي ذهب بال رجعة!!.
في شبوة )الصامتة( ال يسمع الصوت عاليا إعتراضا وصراخا 
وعويال إذا تعلق األمــر بإحتياجات ومتطلبات وتجاوزات، بل 
لجلــد الذات ونهش لحوم األبناء، بينما )األغراب( يعربدون، 
يلطمون، يهينون، يفسدون، يقتلون، يشيدون سعادتهم 
على أنقــاض تعاســة المحافظة، ويحصلــون على عالمات 

الرضا واإلمتنان وبوس اللحى!.
لمحافظيــن  جمهوريــة  قــرارات  تصــدر  شــبوة..  فــي 
ومســئولين كبــار )غرباء( أقل مــا يقال عنها إنهــا قرارات 
مخجلة، ويستقبلها )المطبلون( استقبال الفاتحين، ويصنع 
منها المأزومون )قوس قــزح(، بينما )الصامتون( ال يقوون 
على الجهر ســوى هز الرؤوس رأسيا كمهمة نظامية أدمنوا 
على إتقانها، كتعبير عن الوالء واإلمتنان لسلطة أمعنت في 

إمتهان كرامتهم، ولو على حساب مصلحة األم )شبوة(!.
لــم نســمع صرخــات اإلعتراض علــى صاحــب )المراهقة 
المتأخــرة(، وتعاملــه مــع )الزبائــن( عبــر البــاب الخلفي، 
ضعفــت القلــوب ولم تقــو على مواجهــة خبيــر )الورقة(، 
هللــوا واستبشــروا بالقادم إلهانــة شــبوة ورموزها، ولم 
تســمع أصواتهم وهو )يتجبــر( ويعتقل أحــد الوجهاء في 

منزله، نامــوا نومة أهل الكهف، وتركــوا صاحب )العمامة( 
يتعلم ألــف- باء المســئولية، والمحافظة تعج بالمشــاكل 
واإلحتياجات، ولم يســتطع ذلك المســئول إصالح )مروحة( 
مكتبه، لكثرة جشعه، وحبه لمال شبوة السائب، ناهيك عن 
جبروت وتكبر وغطرســة عســاكر )اإلمام( وجنــراالت الحرب 
والنهــب والفيد والفتنة، وتعاملهــم في كثير من المواقف 
مع أبناء المحافظــة بعنصرية ودونية مقيتــة ومهينة حد 
الموت بالســكتة القلبيــة، بل أن أحدهــم نطقها بوقاحة: 
"وهل في شــبوة رجال"؟! مرت على الســامعين في مجلسه 
مرور العسل والبلســم في فاه العليل، ولو كان القائل من 
المحافظة لسال الدم )الشبواني( إلى الركب، وألندلعت حربا 

ضروس ال تبقي وال تذر..!.
وألن " شــاة البلد تعشــق التيس الغريب"، وفي خضم ما 
تشــهده شــبوة حاليا من مرحلــة مخاض عســير، بإنتهاء 
زمن الوصاية والتســلط، وعودتها إلى كنف أبنائها، وإدارة 
شــؤونها من قبلهم، بقيادة محافظها الشــاب أحمد حامد 
لملــس، الذي مــا إن صدر القرار الجمهــوري بتعيينه، حتى 
بدأت بعض األصــوات- وهي قليلة- بتوجيه ســهام النقد 
الألذع نحوه، والحكم عليه بالفاشل، ولم يمض على وصوله 
عاصمة المحافظة ســوى الشــهر فقط، وليست سنوات، يا 

سبحان اهلل!
كمــا أن عبــارات اإلســتهجان نالــت من مدير الشــرطة، 
العميد عوض الدحبول، والكل يعلم بظروف الجهاز األمني، 

وإمكاناته )اليتيمة( كتصوير لحالة الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عين السخط تبدي المساويا!
ومن هنا أوجه نداء إلى أبناء المحافظة جميعا، ولألبســي 
النظــارات الســوداء، وأصحاب األحــكام المســبقة، أتركوا 
المحافظ لملــس، وفريقه يعملــون دون ضجيج، وهم من 
تحملوا المســؤولية في ظرف عصيــب، وأمنحوهم الفرصة 
والوقت إلثبات جدارتهم، وإذا أرتكبوا أخطاء وحماقات تمس 
المحافظة ومصلحتها، وســاروا في الطريــق المتعرج، فلن 
نتوان عن نقدهم وحتى )شرشحتهم(، لذا قليال من التروي 
والصبر وأتركوا القافلة تسير.. ويا بخت )التيس الغريب(!!.

ان العالــم اليوم وهو يقف امــام اوضاع اليمن 
ومسالته في التنازع على السلطة بين اطرافه في 
الشــرعية وفي االنقالبيين وهــي اطراف متفقة 
علــى دفــن قضية الجنــوب العربي فــي معالجة 
تنازعها على الســلطة بشــكل مثير لالســتغراب 

والتعجب..
فالقضيــة الجنوبيــة العالقــة لها بتنــازع تلك 
االطــراف علــى الســلطة الــذي حدث منــذ عام 
2011م بثورة التغييــر 'وانما هي قضية جنوبية 
بكل ســماتها وخصائصهــا ووضعهــا القانوني 
والسياسي المختلف ' تتمثل في اعالن وحدة مايو 
1990م بيــن دولــة الجنوب ودولة الشــمال في 
الجهوية اليمانية الكبيرة ' الذي انقلبت عليه عام 
1994م كل تلك االطراف المتنازعه اليوم وشــنت 
حربها فــي 27 ابريل 1994م على الجنوب ملغية 
كافة االتفاقيات الوحدويــة التي ابرمت منذ عام 
1972م وحتى اعــالن قيامها واحتلت الجنوب في 

7/7/1994م متحدية لقــرارات وزراء خارجية دول 
محلس التعاون الخليجي واالمم المتحدة وفرضت 

احتاللها بقوة الدبابات والطائرات والصواريخ
واعتبــرت كل تلك االطراف انهــا فتحت الجنوب 
"دار الكفر" وتغنمت كافة ممتلكات شعب الجنوب 
ودفعــت ابناءه وكوادره الــى البطالة والتهميش 
ومارست اســوأ انواع االحتالل االســتيطاني في 
تاريخ البشــرية لقد كان االحــتالل اليمني محل 
رفــض شــعب الجنــوب العربــي منــذ اول وهله 
لالحــتالل وتعاظم الرفــض حتى خرج بســيول 
شــعبيه جارفة فــي الداخل وفي الشــتات رافضا 
لالحتالل اليمني مطالبا باستعادة دولة الجنوب 
بهويتها العربية بعد فشل مشروع اعالن الوحدة 
في الجهوية اليمنية بين الدولتين. ومع االســف 
ظل االشقاء العرب يتفرجون على المجازر البشرية 
التــي كانت ترتكبها قــوات االحتالل اليمني ضد 
شــعب الجنوب االعــزل حتى كررت تلــك االطراف 

المتصارعــة غزوها للجنوب مــرة ثانية في حرب 
شاملة عام2015 مســتعينة بتحالفاتها مع ايران 
الحكام الســيطرة علــى الجنوب وعلــى الممرات 
الدولية لخنــق دول الجوار في الجزيــرة والخليج 
وهو الخطر الذي اســتدركته دول التحالف العربي 
وتدخلت بضرباتها الجوية التي كانت عونا لشعب 
الجنوب العربي وحراكــه الجنوبي الذي انصهروا 
جميعــا كمقاومــة وطنيــة متحالفة مع االشــقاء 
العــرب 'ووقفت ســدا منيعــا دون تحقيق هدف 
المشروع التوســعي االيراني في منطقة الجزيرة 
والخليج العربي انطالقا من ارض الجنوب العربي.

ان اي محــاوالت لفرض حلول عنوة او باالحتيال 
للقضية الجنوبية التلبي حل القضية من جذورها 
المتمثل في مطالب شــعب الجنــوب بقيام دولة 
الجنــوب العربــي الفيدراليــة كاملة االســتقالل 
والسيادة وعلى كامل حدودها الدولية المعروفة 
لن يتحقق االمن واالســتقرار في اليمن والجنوب 

العربــي معا' بلــه والمنطقة برمتهــا .. اذ ليس 
هنــاك من حــل بعد كل تلــك المجازر البشــرية 
ضد شــعب الجنوب والتي مازالت مســتمرة باسم 
داعــش والقاعدة الممولة من قبل اطراف الصراع 
معــا' والدمار الكامل للبنيــة التحتية في الجنوب 
والصراع المســتمر على مدى 23 ســنة ' غير حل 

الدولتين في العربية اليمنية 
العربــي كمــا كان وضعهمــا  الجنــوب  وفــي 
الســيادي قبل اعالن وحدة مايــو 1990م فبهذا 
الحــل العادل يمكن بناء جســور جديدة وعالقات 
مقبولة فــي نطــاق منظومة العالقــات العربية 
والدولية لتحقيق االمن واالســتقرار في البلدين 
الجاريــن وحفظ امن واســتقرار المنطقة برمتها 
وهذا مايجب ان تصارح به دول التحالف الشــرعية 
واالنقالبيين بكل شــفافيه وحزم وبدون محاباه 

على حساب الحق.

حل املسالة اليمنية ..والقضية اجلنوبية مفتاح االستقرار يف املنطقة
جــذر القضيــة الوطنيــة اجلنوبيــة يعــود اىل فجــر االســتقالل الوطــي الــذي جــاء بطريقــة معقــدة كنتيجــة لظــروف اسدت المنطقــة برمهتــا خالل العقــد االخــر مــن ســتينات القــرن المــايض الــذي 
يــن  كان مشــحونا باحلمــاس الثــوري والقومــي واالنقاسمــات العربيــة - العربيــة الــي اوجدهــا االنقــاب العســكري يف صنعــاء 1962م وظهــور مصطلــح الماسلــة اليمنيــة حلــل التنــازع بــن اجلمهور
والملكين 'وهو اآلمر الذي القى بظالله الداكنة عىل قضية اجلنوب العريب الي اصدرت فهيا االمم المتحدة عدة قرارات منذ عام 1960 وحىت عام 1967م قضت باستقال ووحدة اجلنوب 

العريب من سلطنة المهرة رشقا اىل المندب غربا ومن البحر العريب وخليج عدن وجزيرة سقطرة جنوبا اىل اليمن والسعودية شماال..

يســتحضر هــادي تعرجات التاريــخ بمراراتــه وتحضر الحكمــة بمفرداتها 
بقوة لدى هادي لينتصر كل يوم للمســتقبل يحــرص بقوة على عدم المرور 
بالمنعطفات الخطيرة التي تدمرت فيها حافالت الرفاق واالخوة بسبب تجاوز 
الســرعة وسؤ تقديرات المواقف وســوء الظن وزرع االوهام والدسائس ونزع 

الثقة ...
هادي يستشــعر خطر المجرم عفــاش ومؤامراته ودسائســه ومطابخ أمنه 
القومــي ومخابراته نحو الجنــوب بتخريجات االرهــاب والتفخيخات واالحزمة 
الناســفة ... ينتصر هادي يوميا ويجــدد انتصاراته برؤيته الشــامله بعيدة 

المدى ليدوس على المناطقية والشللية والتعصب االعمى المقيت ...
الن هادي يعرف ان ورقة المناطقية التختلف عن ورقة االرهاب في قاموس 

عفاش الذي يراهن على تلك االوراق لخلخلة الجنوب.

 وهذا يســتدعي مبدا االعتــراف والتعامل مع الواقع ببعديه االســتراتيجي 
والتكتيكي معًا، من خالل تحليل األسباب التي أدت إلى هذا الواقع واالستفادة 
من كل معطياته ومن التجارب الســابقة، وبرؤيــة تحليلية متصلة باألحداث 
والتطــورات والتحــوالت التــي أصابت المنطقة منذ فشــل مشــروع الوحدة 
والحــرب على الجنوب عام 1994م، مرورا بالحرب على اإلرهاب وثورات الربيع 
العربــي وثورة التغيير عــام 2011 م ومؤتمر الحوار ومــا تاله من تطورات ، 
وصوال إلى الحرب االخيرة واسبابها وانعكاساتها وتصاعد موجات المظاهرات 
واالحتجاجات الشــعبية منذ عــام 1994م وازدادت وتيرتها ما بين 2007م - 
2015م، كل ذلك قد ســاعد وضوح قضية الجنوب كقضية محورية ، بينما لم 

نر أي جهود خارجية تستهدف إيجاد حلوال لها.
لذا فان اللحظة الراهنة تتطلب العمل السياســي االحترافي الذي من شانه 
التعامل مع الواقع والحفاظ على دماء الشهداء والهدف الذي ناضلوا من اجله 

.. فسرعة العمل نحو انتاج الكيان السياسي ضرورة ملحة .

هادي خيوض معركة ضد 
االرهاب واملناطقية ..

ال وقت للمماطلة والتاخري ...

جتربة الرئيس هادي ومنعطفات احلياة 
اليــوم  نفســه  جيــد  ومعاناتــه  السياســية 
اخــر قائــد جنــويب يف مركــز القــرار مــن بــن 
رفاقه من جايلوه وبيمينه وشماله بعض 

ابناء رفاق دربه

 هنــاك رضورة ملحــة النتظــام العمليــة 
هــذا  يف  اجلنــويب  للحــراك  السياســية 
الطريقــة  مهنــج  ومغــادرت  الوقــت 

الاسبقة ،

شــبوة حقــا  اليمنيــة(، وحمافظــة  )الوحــدة  النكبــة  لســنوات  األوىل  البدايــات  منــذ 
لتجارب )نفايات( المسئولن، وأصحاب العاهات المستدمية، وللباحثن عن تربية 

كروهشم، وزيادة أرصدهتم المالية، وكأن المحافظة وجدت لمثل هكذا حاالت!

 علي محمد السليماني

 علي سالم بن يحيى يحيى غالب الشعيبي

شبوة و )التيس الغريب( !

 د.فضل الربيعي 



PB
13

    االربعاء/ 28  دي�سمرب  2016م  - املوافق    29  ربيع اول    1438 هـ  - العدد )49(

إعداد   /  عواد محمد عبداهلل

 الحمــد هلل الكريم الوهــاب مانح عطاءه لذوي 
العقول واأللباب والصالة والســالم على سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وبدء ذي 
بدء نذكر نبذة يســيرة عن مؤلف كتاب )المنقذ 

من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل(.
 هو اإلمــام محمد بــن محمد بــن محمد أبو 
حامد الغزالي وُلد ســنة 450 في )طوس( طلب 
العلم في ميالده ثم سافر إلى جرجان ونيسابور 
لالســتزادة من العلم وبعدها قــدم إلى بغداد 
حيث أقام على تدريس العلم ونشــره بالتعليم 
والفتيا والتصنيف، وكان شــديد الذكاء، شديد 
النظــر، عجيب الفطــرة حتى وُصــف بأنه أفقه 
أقرانه وإمــام أهل زمانه، كانــت وفاته بطوس 
يوم االثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس 

وخمسمائة رحمه اهلل.
 تُــدرس النصوص المحتوية على ســير ذاتية 
ألي كاتــب ما مــن خــالل مطابقتهــا بمعايير 
التعريــف الذي وضعــه فيليب لوجون للســيرة 
الذاتيــة فهو تعريف يتضمــن األدوات النقدية 
التي نستخدمها في تقييم السيرة الذاتية ومن 
هذا المنطلق ندرس ســيرة حجة اإلسالم اإلمام 
أبي حامد الغزالي في كتابه )المنقذ من الضالل( 
وفق خطة تتمثــل في تعريف الســيرة الذاتية، 
استخالص المعايير التي ستقام الدراسة عليها 
من خالل التعريف مع توظيف مادة الكتاب وفق 
ما يتناســب مع هــذه المعايير ومــن ثم نذكر 
دوافــع التأليف ونخلص بعد ذلــك إلى الخاتمة 
مع لفت نظر القارئ إلــى بعض النقاط المهمة 

الذكر.
 فالســيرة الذاتية هي: ســرد نثري اســتعاري 
يقوم به شــخص واقعــي عن وجــوده الخاص 
وذلــك عندما يركــز على حياتــه الفردية وعلى 

تاريخ شخصيته.

 ومن هذا التعريف تربز المعاير التالية:

 المعيار األول: السرد النثري، فالسيرة الذاتية 
المعياريــة نثريــة وهذا مــا تقوم عليه ســيرة 
اإلمام الغزالي في كتابــه )المنقذ من الضالل( 
الذي ذكر فيــه صدقه وصراحته وشــجاعته في 
وصف نفسيته من الداخل وكيف ترك مهنته في 
التدريس وهو في قمة نجاحه حين بدأ يســائل 
نفســه عن نيته والشــك الذي اعتراه واالكتئاب 
الذي رافقه والمراحل التي انتقل فيها وما درسه 
ونظر فيه حتى أعــاد اهلل له اليقين. فجاء وصف 
ذلك ســردًا نثريًّا، إذ ال نجد فــي كتابه )المنقذ 
من الضالل( اســتخدامًا للشعر وال نجد أنه مزج 
بينــه وبين النثر، وكذا لم يأتي كتابه بمســمى 
الرســالة فكتــب الرســائل المتضمنة للســيرة 
الذاتية يكتب عليها مســمى الرســالة كرسالة 
المأنســة ورســالة الصداقة والصديق ورســالة 

الغفران للمعري.
 المعيار الثاني: كون السيرة الذاتية استعادية، 
وينطبق هذا المعيار على ســيرة اإلمام الغزالي 
إذ أنه ألَّف كتاب )المنقذ من الضالل( بعد عودته 
من عزلته التي قضاها متنقاًل بين الشام ومكة 
وهي مرحلة النضــج وتوضيح الخيارات النهائية 
فهو يذكر أن سنه قد نافت على الخمسين عامًا 
ممــا يحــدد أن ما كتبه هو اســتعادة لما مضى 
من سيرته الذاتية أو نقول: استذكارًا -كما رأت 
ذلــك الكاتبة تهاني - لحياتــه الماضية، وبهذا 
االســتذكار يُعد الكتــاب وثيقة نــادرة للتاريخ 
الفكري الذاتــي في التراث وحكايــة جريئة عن 

بحــث الغزالــي المضنــي عــن 
الحقيقة وما قاســته نفسه في 

سبيل ذلك.
أو  االســتعادية  وتبــرز   
االســتذكارية كون مادة الكتاب 
مســرودة ومترابطــة ولم تكن 
نتفات من حياة المؤلف كما هو 

الشأن في كتابة اليوميات.
الخــاص  الثالــث:  المعيــار   
الذاتيــة  فالســيرة  والعــام، 
يكتــب صاحبها  أن  المعياريــة 
عن وجوده الخاص وذلك عندما 
يركز على حياتــه الفردية وعلى 
الغزالي  تاريخ شخصيته فاإلمام 

في كتابــه )المنقذ من الضالل( قــد جمع بين 
الخاص والعام فلم تكن ســيرته الذاتية مركزة 
على حياته الفردية إذ هو من الرجال الذين لهم 
مكانتهــم في مجتمعهم فهــو ذو عقلية جبارة 
تشــبعت وتضلعت بعلوم الزمان الذي عاشــته 
العلوم اإلســالمية  وشــخصية جامعة لفنــون 
فكان ال بد عليه أن يتحدث عن أموٍر عامة ولهذا 

جمعت سيرته الذاتية بين الخاص والعام.
 وما يلزمه أن يذكر في سيرته الذاتية الخاص 
والعام اختالطه بين كثير من الفئات فهو يذكر 
أنه تقلب بيــن الفِرق والجماعــات وقارن بين 

المــدارس الفكرية المختلفة من الفالســفة 
وعلماء الــكالم والباطنية ونقدها بأســلوب 

موجٍز مكثف.
 وممــا هو معلــوم أن يكتــب المؤلف عن 

وجوده الخــاص عندما يركــز على حياته 
الفردية فيذكر طفولته ونســبه وعائلته 
وأوالده ومغامراته واألمراض والعاهات 
والعيــوب التــي اعترته، ونجــد اإلمام 
الغزالي في كتابه )المنقذ من الضالل( 
يذكــر ما عرفه في نفســه من أمراض 
الشهرة وطلب الجاه قائاًل: »ثم الحظت 
أحوالــي فإذا أنا منغمــس في العالئق 

وقــد احدقت بــي مــن الجوانــب... ثم 
تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير 

خالصة لوجــه اهلل تعالى بل باعثها ومحركها 
طلب الجاه وانتشار الصيت...«  فهذه أمراض 
باطنة ذكرها اإلمــام الغزالي ويذكر أيضًا 

أمراضًــا ظاهــرة تمثلت فــي ضعف قواه 
الجســدية إذ لم يســتطع أن يســتصيغ 
الطعــام وقد عجــز األطباء عــن عالجه 
فهو يقول: »فلم أزل أتردد بين تجاذب 
الدنيــا ودواعي اآلخــرة.. فكان ال ينطق 
لساني بكلمة واحدة وال استطيعها البتة 
حتــى أورثت هــذه العُقلة في اللســان 
حزنًا في القلب بطلــت معه قوة الهضم 

ومراءة الطعام والشراب فكان ال ينساغ لي 
ثريد وال تنهضم لي لقمة وتعدَّى إلى ضعف 

القوى حتى قطــع األطباء طمعهم من العالج 
وقالــوا هذا أمــر نزل بالقلب ومنه ســرى إلى 

المزاج فال سبيل إليه بالعالج« .

 أما عن مغامراته فذكر كثيرًا من المغامرات 
الذاتية التي خاضها فتبدو سيرته الذاتية إبحار 
عقلــي ممتع وجدل حجاجي مــع جميع الطوائف 
من باطنية وفالسفة ومتصوفة فهذه مغامرات 
كشــفت عن حياته العلمية التــي مرت بمراحل 
متعددة فقد خاض الفلســفة ثم رجع عنها وردَّ 
عليها وخــاض بعد ذلك الــكالم وأتقن أصوله 
ومقدماته ثم رجع عن ذلك وأظهر بطالن عقائد 
الباطنيــة وتالعبهــم بالنصــوص حتــى خاض 
التصوف فوجده المنقذ من الضالل إذ يقول عن 

هذه المغامرات: »ولم أزل في 
عنفوان شــبابي منــذ راهقت 
العشــرين  بلوغ  قبــل  البلوغ 
إلى اآلن وقد أناف الســن على 
الخمســين اقتحــم لجــة هذا 
وأخوض غمرته  العميق  البحر 
خــوض  ال  الجَســور  خــوض 
في  ل  وأتوغَّ الحــذور  الجبــان 
كل مُظلمة وأتهجَّم على كل 
ورطة  وأتقحَّــم كل  مشــكلة 
واستكشف أســرار مذهب كل 

طائفة...« .
 أمــا عــن طفولــة المؤلــف 
فإنه  وأوالده  وعائلته  ونســبه 
لــم يذكر ذلك فلم نجد في كتابــه )المنقذ من 
الضالل( إبــراز خصوصية الذات فهــو لم يتابع 
نمو الشخصية من الطفولة إلى النضج فال نجد 
ذكر القصص الخاصة بالطفولة وما يتخللها من 
مواقف بريئــة، ولعل عدم ذكر المؤلف لطفولته 
ونســبه وعائلته وأوالده يرجع ذلــك إلى الدافع 
األساسي الذي انطلق منه لتأليف كتابه )المنقذ 

من الضالل(.
 ودوافع كتابة هذا الـمُؤلَّف أكثر من دافع واحد 
ولكن الدافع األساســي هو ســؤال أحد األخوان 

الدين  م فــي  مــا لإل

الغزالــي إذ يقول المؤلف في 
كتابــه )المنقذ من الضــالل(: »فقد 
ســألتني أيها األخ في الدين أن أثبت إليك غاية 
العلــوم وأســرارها وغائلة المذاهــب وأغوارها 
وأحكــي لك مــا قاســيته في اســتخالص الحق 
من بيــن اضطراب الفِرَق مع تباين المســالك 
والطــرق وما اســتجرأت عليه مــن االرتفاع عن 

حضيض التقليد إلى يفاع االستبصار« .
 ومــن دوافع تأليف كتاب )المنقذ من الضالل( 
تقديم اإلمام الغزالــي نبذة عن حياة نموذجية 

يمكن تفضــي باآلخرين إلى االقتــداء بفضائل 
المرء وأفعاله الحميدة، وكذا الحذر من األخطاء 
واألمور التي يترتب عليها ضياع ســاعات العمر 
مــن غير فائدة، فهــذان المســاقان المتمثالن 

باآلتي:
 المســاق األول يتمثــل بالقــول: »تلــك هي 
الطريــق التــي تمتعــت فيهــا بحيــاة أخالقية 

وإنتاجية فقلِّدني بها«.
 المســاق الثاني يتمثــل بالقــول: »تلك هي 
الطريق التي قصرت بها وكنت على خطأ فاحذر 
مــن ســقطاتها« لم يُفــرض تمامًــا بالتأكيد 
على محتوى الســيرة الذاتية بل أنهما ينفعان 

كأساس يقرأ على خلفيته السيرة الذاتية .
 وهذا مــا برز في كتاب )المنقــذ من الضالل( 
إذ يقول المؤلف داعيًا إلى االقتداء به: »والقدر 
الذي ذكرتــه لينتفع بــه أني علمــت يقينًا أن 

الصوفية هم السالكون لطريق اهلل تعالى...« .
 ويذكــر في موضع آخر قوله: »وأنا أبغي أصلح 
ر منــه ونبَّه من  نفســي وغيــري...«  وممــا حذَّ
السقوط فيه الخوض في علم الكالم والفلسفة 
وأقــوال الباطنيــة إذ يقــول عن علــم الكالم: 
»ولم يكن في كتب المتكلمين من كالم علماء 
اإلســالم... إال كلمــات معقــدة مبــددة ظاهرة 
التناقض والفساد... فإني رأيتهم أصناًفا ورأيت 
علومهم أقســامًا وهــم على كثــرة أصنافهم 

يلزمهم وصحة الكفر واإللحاد...« .
 ومــن دوافع المؤلف لتأليف كتاب )المنقذ من 
الضالل( التحدث بنعمة اهلل تعالى ونستشف من 
خالل عنوان الكتــاب )المنقذ من الضالل( دافع 
التحــدث بنعمــة اهلل وهي الهدايــة إلى طريق 
الحــق فالمؤلف يذكر الحيــرة واالكتئاب الذي 
ألمَّ به وتجاذب دواعي الشــر ودواعي الخير 
له حتــى أنعم اهلل عليــه بداعــي الخير إذ 
يقول: »فصارت شــهوات الدنيا تجاذبني 
سالســلها إلى الـــمُقام ومنادي اإليمان 
ينادي: الرحيل الرحيل لم يبق من العمر 
إال قليــل... فعند ذلك تنبعــث الداعية 
وينجزم العزم على الهــروب والفرار ثم 
يعود الشيطان ويقول: هذه حالة عارضة 
فلم أزل أتردد بين تجاذب شــهوات الدنيا 
ودواعي اآلخرة حتى اعتراني حزنًا في القلب 
فالتجأت إلى اهلل وسهَّل على قلبي اإلعراض 

عن الجاه والمال واألوالد واألصحاب« .
 وبعــد القــراءة التأمليــة في كتــاب )المنقذ 
مــن الضــالل( نجــد أن اإلمــام الغزالــي لم 
يأخــذ بالمذهــب الباطني وإنمــا أخذ مذهب 
التصوف الذي حافظ على الوسطية الشرعية 
واالعتدال الواعي مــن غير إفراط وال تفريط 
فال نجد فــي كتابه )المنقذ من الضالل( ذكر 
الشــطحات واألحالم وال الرؤى وال ذكر الكرامات 

كما هو موجود عند البعض.
 وفي كتــاب )المنقذ من الضالل( اســتعرض 
المؤلف 90 % في التحدث عن الطوائف والفِرَق 
التي خاضهــا و 10 % وهي خاتمــة الكتاب ذكر 

سيرته الذاتية.
وممــا هو جدير بالذكر أن كتــاب )المنقذ من 
الضالل( ســهل التلقي واالســتيعاب وكأنه من 
كتب األدب العربي الحديث مع أن مؤلفه وضعه 

في عصر تطور فيه النثر إلى حد التعقيد.
 وختامًا فاإلمام الغزالي شخصية جامعة عاشت 
حياتها، فهو رجل لم يعــطِ وقته للعزلة كاماًل 
ولكنه صرف األوقات في اإلفادة واالستفادة من 
العلوم وهو كمــا قال عنه ابن النجار فيما نقله 
الذهبي في ســير أعالم النبالء: »أبو حامد إمام 
الفقهــاء على اإلطــالق ورباني األمــة باالتفاق، 

مجتهد زمانه وعين أوانه«.

منوعات

ثقافة

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

املنقذ من ال�سالل لالإمام اأبي حامد الغزايل
مالمح السرية الذاتية يف كتاب
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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 1 - موؤ�س�س النه�سة الفنية يف حمافظة حلج )1943 

- 1884 م( ارتبط ا�سمه بتاريخ ال�سعر الغنائي فيها 
ال�سهاماته الكبرية يف تطوره وانت�ساره ، هو �ساعر 

وفنان وموؤرخ ومتفقه ن�ساأ يف بيت اأخيه �سلطان حلج 
عبدالكرمي ف�سل الذي كان بيت اأدب وعلم 

2 - من اأنواع التمور ـ االق�ساء  
3 -  ف�سيحات ـ يحارب 

4 -  حقداأو�سغن ـ حاجزمائي 
5 - للتف�سري ـ و�سى ـ خا�ستي 

6 -  ع�سوروؤية ـ األف األف 
7 -  م�ساد حيوي ـ الطماطم باللهجة ال�سامية 

8 - ا�سم علم مذكر ـ ثلج )م( ـ عبودية 
9 - اأ�سهر مدينة �ساحلية �سياحية يف م�سر ـ للنفي ـ 

حرف مو�سيقي 
-10 بلداآ�سيوي ـ �سمك مفرت�س 
-11  اأ�سرخ ـ للتعريف ـ للنداء 

-12  ع�سب نباتي مفيد ـ جواب م�ساألة ـ من اخل�سروات 
-13   اأماكن االغت�سال ـ بائع العقاقري ـ خا�ستها 

-14 تاأميم )مبعرثة( ـ ب�سائع ـ اأداة مو�سيقية هوائية 
-15 مت�سابهة ـ ي�ستحوذ ـ ت�سع مولودا ً

 

 عموديًا :- 
1 - �سجن �سهرييف بغداد ـ �سب  

2 -  نقي�س حرام ـ اأهوج ومتهور )م( ـ مفرد اأنغام 
3 -  اأ�سّود لونه )م( ـ م�سامل ـ نقي�س خا�سة

4 -  مطرب من اآن�س �ساهم يف اإثراء املكتبة الفنية 
اليمنية باالغاين الوطنية والعاطفية 

5 -  اأفاك )مبعرثة( ـ مت�سابهان ـ جمع االأ�سيل )م( 
6 -  تاهت ـ مت�سابهة ـ قبيح وفظيع ـ حرف اإجنليزي 

7 -  للنهي ـ مادة قاتلة ـ من املعادن )م( 
8 -  �سائل حم�سي ـ اليواء الالجئن )م( ـ ت�سيل )م( 

9 -  اأغتال )م( ـ مت�سابهة ـ ال�سطل 
-10  اأول م�سجد بني يف اال�سالم ـ يوقر ويحرتم ـ من 

اأخوات اإن 
-11  اأ�سرى ـ لال�ستفهام ـ للتف�سري 

-12  ح�سل ـ ي�سجب ـ وقت الظالم 
-13  مت�سابهان ـ قائمات بتوليد الن�ساء 

-14  مت�سابهة ـ �سوت احل�سان 
-15 ثلثا نغم ـ ح�سنات القد والقوام )م( 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

�سيل من الفرح غمرنا بخطوبة القيادي امليداين

حبيب امحد سامل الصبيحي
الف مربوك ايها احلبيب ودامت 

�سعادتك لالأبد.
املبتهجون: �سامح عبدالوهاب ووائل 

القباطي وكافة االهل واال�سدقاء.

عقبال الفرحة الكربى حبيب

نبارك ونهنئ من االعماق لبيت باطاهر وبيت ال�سائغ 
مبنا�سبة خطوبة ال�ساب 

حسني حممد عمر باطاهر
 

على ابنة 
محزة حممد سعيد الصائغ

يوم اجلمعة املا�سية 
مبارك اخلطوبة وعقبى عقد القران والزفاف .

املهنئون : ابناء املرحوم القا�سي حممد �سعيد ال�سائغ وحممد عمر 
باطاهر واوالده وعلي ح�سن وابنه حممد وعيدرو�س باح�سوان واوالده 

مبارك اخلطوبة 

نزف اأجمل التهاين القلبية معطرة بالفل واليا�سمن 
مبنا�سبة خطوبة ال�ساب اخللوق 

 املهندس عرفات علي يوسف أسعد
فاألف األف مربوك.. وعقبال الفرحة الكربى والذرية ال�ساحلة

 املهنئون:اأمين عزام خليفة، ريا�س عبداهلل �سامل، 
علي فرج، مهند عبداهلل حممد، ايار علي ب�سري، �سامل 
باعباد، رامي عاطف، منذر عبد الرقيب، غ�سان �سامل 

با�سربين، �سامح ال�سعيدي..

مبارك اخلطوبة 

اأجمل التهاين والتربيكات لالبنة العزيزة 
رندا حسن أمحد مكاوي 

مبنا�سبة نيلها �سهادة البكالريو�س والتخرج �سمن دفعة طلبة كلية الهند�سة 
.) I.T( تخ�س�س تكنولوجيا املعلومات

                     مبارك رندا التخرج .. 
                         املهنئون : والدك ح�سن مكاوي ووالدتك ال�ست فوزية 

عبدالر�سول دجني واخوتك وعمك عيدرو�س باح�سوان

مبارك البكالريوس 
رندا مكاوي

نهنئ ونبارك من االعماق للمهند�س طريان
حممد علي حمبوب

مبنا�سبة  عقد قراأن ابنه
  اكرم
 على ابنة

 عبد اهلل ناصر االسيلي
ودامت دياركم عامرة باالفراح وعقبى الفرحة 

الكربى .
املهنئون : ال حمبوب واآل جرجره واآل وبا�سراحيل 

وعيدرو�س باح�سوان و�سهيل وم�ستاق عبد الرزاق 
والكابنت نورالدين وابوبكر قطن.

عقد قران مبارك
نزف اجمل التهاين والتربيكات لـ

الرائد الركن حلمي حمسن صاحل
الذي نال �سهادة املاج�ستري باإمتياز يف العلوم الع�سكرية من كلية القيادة واالأركان 

امل�سرتكة ) هيئة العمليات امل�سرتكة( بجمهورية ال�سودان.
تهانينا حلمي ومزيدًا من التفوق .

املهنئون : د. نا�سر اخلبجي، مراد احلاملي، و�ساح ن�سر احلاملي، 
االإعالميه �سهى البغدادي، ردفان �سعيد �سالح، عواد ال�سعبي، 
علي ع�سال، عدنان االعجم، امل�ست�سار �سالح احلاملي، املحامي 

علي ال�سياء،ها�سم اليافعي، �سامي �سالح الردفاين،عبد الرقيب 
البكريي،د . عدنان البتول، د . مروان اجلعوف ، منى هيثم.

مبارك املاجستري
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ريا�سة

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

بدأ منتخــب محافظة عدن تدريباته االســتعدادية 
لخوض منافســات بطولة الشهيد جعفر محمد سعد 
السلوية والذي سينظمها اتحاد كرة السلة بعدن في 

عدن ويشارك فيها منتخبات المحافظات الجنوبية.
هذا وقد بــداء منتخب عدن تدريباتــه عصر اليوم 
األحد في ملعب نادي وحدة عدن تحت قيادة الكابتن 
والخبيــر الســلوي قيصــر علمي فيما ضمــت قائمة 
الالعبين 15 العب من مختلف أندية عدن الممارســة 
للعبــة وهم كالتالي : ) أحمد زهور عبد الغفور، فادي 
فجر أمان، ســمير ياســين، عبد الرزاق محمد، محمد 
خالد، عبد الفتاح سعيد، جالل اذن، رأفت أمير، محمد 
مختار عبــد الملك، حمــد جميل أحمــد، كريم كارم، 

عالء عبد العزيز، ســعيد عمر شــيخ، عمار علي، ســليم 
إبراهيم(.

هذا وقد شــهد تدريب اليوم حضــور رئيس اتحاد عدن 
لكرة السلة رائد قائد وبقية أعضاء االتحاد الذين يسعون 

جاهديــن لتدليل الصعوبات التي تواجــه المنتخب الذي 
ســيكون واجهة عدن الســلوية في البطولة الذي تحمل 
اســم ذلك الرجل الذي اخلص حبه لعــدن واغتالته أيدي 

الغدر والخيانة.

عدن تايم / مختار محمد مشرقي :

افتتحت عصر االثنين بطولة الشــهيد جعفر محمد سعد الذي 
يقــام على ملعب الهوكي بكريتر الذي يقام برعاية معالي وزير 
الشــباب والرياضة ، وينظمه اتحاد شــبيبة عدن وبمشاركة 32 

فريق ) 16 فريق من كريتر ، و16 فريق من خارج كريتر .
وقــد جمعــت مبــاراة االفتتاح بيــن فريقي الســكنية وحافة 
القاضي ، وبعد مباراة مثيرة وقوية من الطرفين أستطاع فريق 

السكنية من الفوز بهدفين مقابل هدف .
سجل للسكنية الهداف جمال رياض ، ولحافة القاضي حامد .

االفتتاح شهد حضور عدد كبير من الشخصيات تقدمهم عوض 
مشبح مدير عام مديرية خورمكسر ، ورئيس اتحاد القدم محمد 
حيــدان ، والقائم بأعمال رئيس نــادي التالل محمد الداؤودي ، 
ورئيس نادي وحدة عدن وسام معاوية ، والشخصية اإلجتماعية 
خالد وهبي ورئيس اللجنة المنظمة فهمي عبد الرب ، وباســل 
الشــعبي رئيس اتحاد الشــبيبة عدن وعبد الكريم الشــرجبي 
مســئول النشــاط في نادي التالل ومنير 
عزيــم عضــو إدارة التــالل والمهندس 
إبراهيم ســعيد ، والكباتــن : إبراهيم 
عبد الرحمــن ، محمد حســن أبو عالء ، 
محمد حســن البعداني ، شرف محفوظ ، 
خالد عفارة ، ســعيد عبد الكريم ، هاني 
عبد الكريــم ، محمد حمــادة ، و محمد 
الشبيل ووليد يضاني .. وعدد كبير من 

الشخصيات والالعبين والجماهير .

عدن تايم / خاص :

خاطب مكتــب الشــباب والرياضة بعدن 
رؤســاء االتحادات واألندية بعدم المشاركة 

خارج المحافظة إال بإذن.

وقال المكتب في خطابه الموجه ..رجوعا 
إلى توجهاتنا الســابقة ، نود أفادتكم بأننا 
تلقينا توجيهات عليا بعدم المشــاركة بأي 
نشاط رياضي أو شبابي خارج العاصمة عدن 

إال بعد إشعار مكتب الشباب والرياضة .

عدن تايم / مكة / بدر محمد عبداهلل:

مــا بيــن مكة وجــده علــى ملعب 
الرحيلــي الشــهير توافــدت جماهير 
الخميس  الجنوبيــة مســاء  الجاليــة 
الماضي ألحياء فعالية نظمتها جالية 
مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بكرنفال ثقافي ورياضي 
التصالح  افتتاح بطولــة  على ملعــب 

والتسامح .
الســعودي  الحكم  صافــرة  وانطلقت 

احمد سليمان إلعالن بداية المباراة الكروية بين فريقي االستقالل والمقاومة الجنوبية ، وسط 
حضور جماهيري مشرف من الجالية الجنوبية من مدينة مكة وجده وعدة مدن وحضور مشرف 
من قيادة جالية المدينة المنورة وعلى رأسهم عضو المجلس األعلى للجالية الجنوبية األستاذ 
/ عارف القديمي والقيادي البارز في جالية المدينة المنورة األســتاذ / علي باطرفي واألســتاذ 
/ عبــداهلل علي الحوثري من مجلس إدارة جالية المدينة المنــورة ، وطبعًا تقدمهم في الوفد 
القــادم من المدينة المنورة رئيس المجلس األعلى للجالية الجنوبية في الســعودية والخليج 
العربي الشيخ / عباس صنيج الشاعري كما حضر عدد من إخواننا القياديين السعوديين منهم 

ضيف الشرف ابن الضابط / صقر مخضر القارحي احد ضباط الجيش السعودي.
وأمتعا الفريقين الجماهير بمباراة حماســية انتهت بفوز فريق المقاومة الجنوبية بهدفين 

مقابل هدف لفريق االستقالل.
هذا وتستمر البطولة في ملعب األسطورة بمكة المكرمة بين فرق المجموعتين حتى العودة 
بالنهائي إلى ملعب الرحيلي بختام وتتويج البطل في السادس والعشرين من الشهر القادم.
المباراة براعيها الرسمي شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم قدمت العديد من الجوائز 
عبر قرعة الســحب بين الجمهور وزعت من خاللها عشــره جــواالت للجمهور عن طريقة قرعة 
الســحب وهدايا رمزيه لكل الجماهير عند دخولهم الملعــب وجائزة ألفضل العب التي حصل 
عليها الكابتن / علي المطري من فريق المقاومة الجنوبية كل هذا قدمها الشــيخ / صالح أبو 
النور الناخبي باســم هذه الشــركة الراعية التي عودتنا على الوقوف بصف جالية أبناء الجنوب 
ورعايتها األحداث وهناك مطبوعات ألعالم الجنوب وشعارات الجالية قدمها أيضا رجل الخير / 

أبو عميد النسري من الرعاة لهذه البطولة.

منتخب عدن يبدأ استعداده لبطولة 
الشهيد جعفر حممد سعد لكرة السلة

افتتاح مميز لبطولة الشهيد جعفر للفرق الشعبية بكريرت

عدن تايم / خاص :

عقد صباح اليوم بقاعة المستثمر بديوان العاصمة عدن، االجتماع الدوري السادس 
للمكتــب التنفيذي للعاصمة عدن برئاســة اللواء عيدروس قاســم الزبيدي وبحضور 

وكالء العاصمة ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية.
وفي االجتماع اســتعرض مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن د. عزام 
خليفــة تقريره عن عمل المكتب خالل العام المنصرم ، وقدم شــرحا ألهم المعوقات 
التي اعترضت جهود المكتب في إقامة األنشــطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومن 
أبرازهــا افتقاد المكتب لمقر رئيســي لمزاولــة عمله، عدم توافر ميزانية تشــغيلية 
لتســيير عمل المكتب، عدم توافر منشــئات رياضية مؤهلة، كما تطرق إلى ما يعانيه 
نــادي التالل الرياضي )أقدم ناد في الجزيرة العربية( بعد منعه من مزاولة أنشــطته 

الرياضية، بعد إغالق أغلب مقراته من قوات الحماية الرئاسية لدواع أمنية.
وطالب خليفة قيادة المكتب التنفيذي والسلطة المحلية بضرورة حل تلك المشكالت 
التي عمل المكتب حتى لعل أهمها إدراج مشروع إعادة بناء المدينة الرياضية بالشيخ 

عثمان، حتى تكون رافدًا لألنشطة الرياضية في العاصمة عدن.
كما أقر المكتب بغالبية أعضاءه تشــكيل لجنة لدراســة إنشاء صندوق لدعم النشء 
والشباب والرياضة بالعاصمة عدن تتكون من وكيل قطاع اإلعالم محمد سعيد سالم 
، و د.عزام خليفة مدير عام مكتب الشــباب والرياضــة ومدير عام مكتب المالية علي 

صالح طه.

حمافظ عدن يلتقي مكتب الشباب والرياضة بعدن 
يف االجتماع الدوري السادس للمكتب التنفيذي

توجيهات عليا متنع مشاركة احتادات وأندية عدن 
خارج احملافظة إال بإشعار مكتب الشباب والرياضة

فريق املقاومة اجلنوبية يهزم فريق االستقالل يف افتتاح 
بطولة التصاحل والتسامح اجلنوبي مبكة املكرمة

عدن تايم / عاد نعمان :

بن  )عقبــة  اختتمــت مدرســة 
نافــع( للتعليم األساســي-بنين 
فــي مديريــة كريتــر بمحافظة 
عدن أنشطة الموسم الثالث من 
بطولــة التنــس األرضــي، والتي 
اســتمرت على مدى أسبوع كامل 
من شهر ديسمبر الجاري، ضمن 
 Tennis( برنامج التنس المُصغر
10s(، وذلك بالتنســيق مع اتحاد 

التنس اليمني – فرع عدن.
البطولة  اختتــام  حفــل  وفــي 

بالمدرســة خُصصت فقرة للتكريم، قــام بها كاًل نائب 
رئيــس االتحاد العام / وديع ثابــت ومدير مكتب التربية 
والتعليــم بمديريــة صيــرة / رائد طه ومنســق االتحاد 
الدولــي للتنس بعــدن الكابتن / زهير موشــجي ومدير 
المدرســة / عارف جعفــر ومديــر إدارة التوجيه بصيرة / 
عارف محي الدين، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات 
الذهبيــة للحائزين على المراكــز الثالثة األولى من كل 
فئــة، فعــن فئة)ما تحــت 14 عــام( تم تكريــم كاًل من 
الطالبين منصــور محمد ونورس فائز، وفي فئة)ما تحت 
12 عام(، الطالب: عبداهلل العروس وبدر شيباني وحسن 

ســهيل، وعن فئة)الزوجي( كانت المراكز الثالثة األولى 
لكل من الثنائيــات التالية-بالترتيب: )عبداهلل العروس 
وجمــال فهمــي(، )فهيــم زهيــر وأحمد خالــد(، و)معاذ 

الصبري وإبراهيم فهد(.
كما تم تكريم عدد من الطالب المميزين في البطولة، 
أبرزهم: عادل محمد وعبدالعزيز فهد، وتوزيع الشهادات 
التقديريــة للمشــرفين على البطولة، وكل من ســاهم 
بإنجاحها وقام بدور فاعل باســتمرار أنشــطتها، منهم: 
الكابتن/فهد خالد وعزيز خالد وصالح رشيد، وكذا مدير 

المدرسة ومدير مكتب التربية والتعليم بصيرة.

مدرسة عقبة بن نافع ختتتم املوسم الثالث 
من بطولة التنس األرضي يف عدن



  
بالل غالم ح�سن

http://aden-time.net

بني ثنايا أرشيف 
عدن أتنقل 

بين جــدران أرشــيف عــدن الصامتة ومــن أعلــى أقبيتها 
الواســعة التي تحوي على تاريخ الشــعوب آلالف سنين مضت, 
أقضي جل وقتي كل يوم باحثًا عن تاريخ مدينتي العريق الذي 
أتنقل بيــن دفات ملفاته, ثارة أقرأ عن تاريخ تأســيس جيش 
إتحاد الجنــوب العربي وثارة أخرى عن احتالل بريطانيا لعدن, 
ألنتقل بعدها إلى أحداث الشــيخ عثمان والمدارجة التي حصل 
بين أبناء عدن العرب والصومال من عيال الشــيخ عثمان عام 
41م والمخابطة بالبواكير وجدال الحجار بينهم البين, وأجول 
في صفحة شــهادة الهوردال ورســمة الصومالــي في محضر 
الشوكي, وأتمعن في أسماء الشــهود في هذه الحادثة, ومن 
هذه الحادثة أذهب بعيدًا وأبحر في ملف آخر وانظر فيه لقضية 
عمر محمد بازرعة وهو يستأنف قرار آراضي التاج لبيعة قطعة 
أرض بقيمة يراها أكثر من ســعرها ومن ثم إلى ملف محاولة 
تأســيس طيران إتحاد الجنوب العربي مــن قبل رجل األعمال 
علوي الكاف وعلي محمد ذيبان وشركائهم, وأنتقل بين كلمة 
وحكاية ألتحول إلى اتفاقية شــراء مدينــة عدن الصغرى بين 

العقارب واإلنجليز.  
وهكذا يأخذني شغفي وهوسي ألتنقل بين ملف وآخر أتتبع 
أحداث تاريخ هذه المدينة العريقة وأتوقف لبرهة وأتمعن في 
أحداث في أحداث قنبلة المطار, والواحد والعشرين ملف الذي 
سطر تاريخ ترسيم الحدود, أو العشرة الملفات لتأسيس شبكة 
مياه عدن بين االنجليز وسلطان لحج, وأحداث وتواريخ ال حصر 
لها حصلت هنا وهناك وأتأمل في تفاصيلها وأتخيل مواقعها 
وكأنهــا تحصل أمامــي وأعيش لحظاتها بتعمق, وأســرح في 
عبق ذلكم الماضي الجميل الــذي أدمنته وال أريد العودة منه 
مرة أخرى إلى واقعنا المليء بالمتناقضات والحروب والمآسي, 
وأبقى في زمن جميل أرخى ســدوله ولن يعود ... أقولها بكل 
أمانة وصدق لو تعيشــوا معي هذه اللحظات مع ملفات تاريخ 
عدن بتمعن أقســم باهلل سوف يتحول هذا الشئ في أنفسكم 
إلى إدمان لن تستطيعوا العيش بدونه, وهذا ما يحصل معي 
حتــى أنني أبــدأ يومي في هذا المكان في الســاعة العاشــرة 
صباحًا حتى الســاعة الخامســة مســاًء, حتى أننا أنسى المآكل 
والمشرب في تلك السويعات القليلة من كثر انسجامي بمعية 
هذه الملفات غيــر مبال بما يحصل من حولي وال أنتهي منها 
إال عندما أســمع المنادي ينادي في المايكروفون في الســاعة 
الرابعة والنصف بإعادة الملفات لالســتعالمات ألنهم ســوف 
يغلقــون غرفــة القراءة, وهنــا فقط أفقد توازنــي وأعود إلى 
الواقــع مصــدوم وكأن أحدًا ســحبني بقوة مــن مكاني الذي 
أنتمــي إليه دون إحســاس بأنني من هذا الزمــن المقيت...!! 
جميل هــو تاريخ عدن لو تمعنا فيه وفي تفاصيله بإحســاس 
المحب ســنرى العجب العجاب وكأننا نعيــش في زمن ال نريد 

العودة منه.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

مناشدة : جريح معركة حترير معاشيق معاق يف بيته
عدن تايم / وديع أمان

الشــاب الجريح شيخ خالد شــيخ أحد أبطال 
المقاومــة الجنوبيــة )25عامــا (أصيــب في 
معركة تحرير )معاشــيق( يــوم 22/7/2015 
وقــد برصاصة فــي عموده الفقــري مما أدى 
إلى تعرضه الى شــلل في الرجلين ومنذ ذلك 
الحين والبطل طريح الفراش ووضعه الصحي 
بحاجــة إلى العالج فــي الخارج بأســرع وقت 
ممكن خصوصا وأنه حاليآ يعاني من تقرحات 

الجلد في الظهر بسبب مالزمته للفراش .
لقــد زرتــه اليــوم فــي بيــت والــده الذي 
يقــع مقابل لبيتــي بحافة القطيــع بكريتر، 
فقمت بتســجيل مقطــع فيديــو قصير بعد 

حديث مطول معه ألقناعــه بأهمية الفيديو 
لمســاعدته فــي إيصــال صوتــه وقضيتــه 
للجهــات المعنية وقــد كان يرفض التصوير 

طيلة الفترة الماضية.
أناشــد الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
ورجــال  المختصــة  الحكوميــة  والجهــات 
األعمــال الجنوبيين أناشــدهم مد يد العون 
والنظر بعين الواجب والمســؤولية الوطنية 
الالزمــة  المســاعدة  وتقديــم  واألخالقيــة 
لترحيل هذا البطل الجريح ليتلقى عالجه في 
الهند أو فــي أي دولة أخرى وهذا أقل القليل 
الذي يستحقه البطل شــيخ خالد شيخ فنحن 
جميعا ندين لشيخ وألمثاله األبطال الجرحى 

بحياتنا.

تســتعد فرقة خليــج عــدن لتقديم عمل 
مسرحي جديد خالل االيام القريبة القادمة .
وعلــم " عــدن تايــم " ان الفرقــة تجري 
بروفات مكثفــة للعمل المســرحي القادم 

الذي اطلقت عليه عنوان " صنع في الحافة".
ونجحــت فرقــة خليــج عدن فــي تحريك 
النشاط المسرحي واحيائه من خالل اعمالها 
التي تلقى اقبال كبير في اوساط الجمهور .

 بسبب تشابه االمساء .. ضابط 
يلقى حتفه يف جلنة الصرف

عدن تايم / خاص :
قال مصدر عسكري ان ضابطا برتبة عقيد توفي الخميس اثناء 

عملية صرف المرتبات في احدى اللجان المشكلة لهذا الغرض .
واوضــح المصــدر ان العقيد صالــح عبداهلل صالــح كان ضمن 
طابور اســتالم المرتبات في اللجنة رقم 11 بســالح المهندسين 
بدار سعد محافظة عدن اال انه فوجئ بحرمانه من الصرف بسبب 
تشــابه االســماء وتكرار االســم مما منع اللجنة صرف الراتب وال 
توجد اية مخصصات ألسم مكرر األمر الذي شكل صدمة أدت الى 

وفاته.
المصدر  وبحســب 
فــان الضوابط التي 
تســير عمــل اللجنة 
تلــزم اعضاءها على 
وخاصة  بهــا  التقيد 
المكــررة  االســماء 
فــي  واالزدواجيــة 

االسم .

 " صنع يف احلافة " 
عمل مسرحي مرتقب

الى ملتقيات ومكونــات مجتمعية وجروبات " من اجل عدن .. وفداء 
عدن .. وعدن عشــقنا .. ودفاعا عن عدن .. وعدن وعدن" الى مجالس 

وهيئات وجمعيات..  توقفوا لحظة واحدة مع النفس ومساءلتها : 
ماذا صنعنا لعدن .. وقدمنا لعدن .. وخدمنا عدن ؟ ؟ ؟

توقفــوا عن أي تشــكيل  .. من يريد ان يخدمها ان يقدم مشــروعا 
تنمويا او خدميا ألهلها .. مشروع يشار له بالبنان ويكون لسان حديث األهالي في كل زمان ومكان .

ارث عدن زمان يقول ان رجالها من أقام مستشــفى لمرضى الســل قرب شــرطة كريتر وآخر أقام مستشفى في 
الشيخ عثمان وكثيرين غيرهم .. وان الفارسي والهندي والبنيان والصومالي اقاموا مشاريع واداروا بعضها ومازال 
الناس يترحمون عليهم .. هذا الحب الحقيقي لعدن . اما االجتماعات والمقايل سكهوا منه .. اصرفوا نظر عنها .

خدمة عدن حتى بالمكنس لكنس مايشوه جمال بيوتنا على أقل تقدير .

يرقــد االديب والكاتب و القاص والناقد والباحــث االكاديمي الدكتور عبد الرحمن 
عبد الخالق على فراش المرض اثر ذبحة صدرية .

ويعد عبدالخالق نجم من نجوم االبداع و الثقافة أصل للحداثة في القصة و النقد 
وكان خير من درس طالبه في جامعة عدن و في قسم االعالم " كلية اآلدب "  

وناشــد عدد من االدباء والكتاب مسؤولي جامعة عدن ومسؤولي االعالم و الثقافة 
و كل المســؤولين و الجهات المختصة االســراع في انقاذ حياة هذا المبدع و االستاذ 
الذي اعطى زهرة شبابه و حياته للتعلم و التعليم و االبداع و كان مثال اعلى و قدوة 
حسنة في حياته العامة و العلمية و االدبية والعمل على ترحيله للعالج في الخارج و 

مد يد العون و المساندة .

خدمة عدن يف متناول اجلميع 

 انقذوا حياة د. عبد الرمحن عبد اخلالق


