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د. اخل�صر ل�صور رئي�ص جامعة عدن يف حوار خا�ص مع ) عدن تامي ( :

جامعة عدن تعمل بـ 13 % فقط من موازنتها 

الرئي�س يوجه الق�ضاة �ر�ؤ�ضاء حماكم عدن بالبت يف الق�ضايا

حما�الت اإيرانية متكررة 
ا�ضت�ضهاد جنديني � جرحى يف موجان باأبنيلتهريب ال�ضالح اإىل احلوثيني

قائد املنطقة الرابعة اللواء ف�سل ح�سن:

 وزراء وسفراء يتسلمون مرتباتهم من اجلامعة واخرون يعملون يف اخلارج
 دشنا تعيني املندوبني باالسم وسنعلن قريبا نتيجة متحيص الـ 900 ملف
 وقعنا 4 الف شهادة بكالريوس خالل شهرين وهذه قصة تصنيف شنغهاي

كمني ي�ستهدف حملة ع�سكرية ملداهمة اأوكار القاعدة

" عدن تامي "  تر�سد �سري عملية جمركة ال�سيارات

ارتفاع رسوم اجلمارك يف عدن 
مقارنة باحملافظات اجملاورة

م�سادر عمالية ب�سركة م�سايف عدن تك�سف:

ا�صتمرار توقف امل�صفاة 
يخدم جهات نافذة معروفة

1000 متقاعد مازالوا يستلمون مرتباتهم منذ 2012
أكثر من 40 مليار ريال متأخرات التأمينات
إغراق املصفاة والنفط بالديون خلصخصتهما مواطنون ي�ضكون: التخفي�ضات

�هميــــة !
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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

عدن تايم / خاص  :

نفــذ صبــاح اليــوم األحــد موظفــوا 
وموظفات مستشــفى األمل لالورام بعدن 
أول وقفة إحتجاجية منذ إنشاء المركز ، ضد 
القرارات التعســفية التي اتخذها المشرف 
العام على المركز الشــيخ محمــد العامري 

بحق أثنين من زمالئهم العاملين . 
وقــال العاملون بمركز األمــل لالورام 
للموقــع "بــان العامري فصــل أثنين من 
العامليــن، مؤكديــن بإنها ليســت المرة 
االولــى التي يتخــذ فيها العامــري قرارات 

تعسفية بفصل عاملين بالمركز . 
وأعلن العاملين بمركز األمل لالورام السرطانية، 
من تذمرهم من الممارسات التعسفية والمتكررة ضد 
الموظفين ،و التي ينتهجها الشيخ العامري المتواجد 

في الخارج. 
في ذات الســياق أفاد مصدر بمركز األمل لألورام 
بــان المركز بــدء باخذ رســوم على المرضــى مقابل 

إجراء الفحوصات والمعاينات في المركز، الذي انشــئ 
بتبرعات المحســنين لتقديم العالج المجاني لمرضى 

السرطان في مدن الجنوب . 
برامجــة  فــي  العامــري  محمــد  الشــيخ  وكان 
التلفزيونيــة خــالل عمليات جمع التبرعــات، اكد بان 
المشــروع يقدم العالج المجانــي والمعاينات وصرف 

العالجات مجانآ لجميع مرضى السرطان .

موظفوا م�ضت�ضفى االأمل لال�رام بعدن يحتجون على تع�ضفات االإدارة 

عدن تايم / خاص :  

تكفــل أحد فاعلــي الخيــر بتمويل 
مشــروع إعادة بناء سور حديقة صهاريج 
عدن وتركيب بوابة حديدية جديدة بدال 
عن البوابــة القديمة ، وبتكلفة إجمالية 
بلغت حوالي 4.000.000 أربعة ماليين 

ريال. 
وقال الناشــط وديع أمان وهو من 
النشــطاء المهتمين بالتــراث والمعالم 
االثريــة بعــدن انــه وبفضــل من اهلل 
وتوفيقه وبعد جهد جهيد في رحلة بحث 
مضنية عن جهة ممولة لتنفيذ مشــروع 
إعادة تأهيل حديقــة صهاريج الطويلة 

وإعــادة بناء ســورها الذي تــم تدميره 
خالل الحرب 2015م حصل على موافقة 

فاعل خير لتمويل هذا المشروع. 
وشــكر أمــان مديــر عــام مديرية 
صيرة)كريتــر( خالــد ســيدو لتســهيل 
مهمته في متابعته تنفيذ المقترح الذي 
تقدم به قبل ثالثة أشهر تقريبًا إلعادة 
تأهيــل حديقــة الصهاريــج ومتحفها، 
وشــكر أيضــا المهندس/عــارف يماني 
مدير مكتــب األشــغال بالمديرية على 
تفاعله مع المقتــرح ونزوله إلى الموقع 
بجــداول  وتزويــده  القياســات  لرفــع 
الكميــات لألعمــال المطلوبــة والنصح 

الفني.

عدن / علي خميس : 

شكا عدد من صيادي صيرة من ممارسات وتعسفات مكتب حراج انزال 
السمك بصيرة ضد الصيادين المنتمين لجمعية صيادي صيرة. 

وقــال الصيــادون البالــغ عددهم اكثر من خمســة عشــر صيــادا في 
رســالة اســتغاثة الى محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيــدي ووزير الثروة 
الســمكية فهد كفاين بان مكتب حراج صيرة يفــرض عليهم اتاوات خارج 
النظام والقانون ويعبث بالدعم الــذي يقدم من الدولة لصالح الصيادين 

المتضررين . 

وأوضح الصيادون في رســالتهم بان مســؤولو حــراج صيرة يقومون 
بخصم خمسة بالمئة من دخل الصياد ) قيمة اإلنتاج ( منه 3 بالمئة تخصم 
لصالح الدولــة وهذا الخالف عليه ولكن الخالف علــى ال2 بالمئة الذي هو 
لصالح الصيادين يتم التالعب به وال يســتفيد منه الصياد عندما يتعرض 
للضرر في البحر وانما يتم صرفه بحســب المعرفة والمحسوبية ويوزع على 
بعض المسؤولين في مكتب وزارة الثروة السمكية بعدن من اجل بقائهم 

في الجمعية والحراج يتعسفون الصيادين - على حد تعبير شكواهم . 
وطالب الصيادون المحافظ الزبيدي والسلطة المحلية بمديرية صيرة 

ووزارة الثروة السمكية بوضع حد لهذه الممارسات وانصافهم .

عدن تايم/خاص :

اختتــم منتــدى طالب 
دورة  واالعــالم  الصحافــة 
التي  التصويــر  اساســيات 
خمــس  لمــدة  اســتمرت 
ايام واقيمت في مؤسســة 
واإلعالم  للتنميــة  جدارية 
عمــرو  المــدرب  باشــراف 

وجدي.
الــدورة  اســتهدفت   
مــن  وطالبــة  20طالــب 
والثالث  الثاني  المستويات 
الصحافة  لقســم  والرابــع 

واإلعــالم ، وفي نهاية الدورة الدورة قام الطالب 
بنزول ميداني الى ســاحل ابين في خورمكســر 
لتطبيــق مــا درســوه في االيــام الســابقة من 

معلومات نظرية.
وأكد ياســر عــب دالباقــي مدير مؤسســة 
جداريــة انهــم داعمين لهكذا انشــطة تنموية 

اعالمية تصب في خدمة الشباب في مدينة عدن.
واضاف احمد اليافعــي رئيس منتدى طالب 
الصحافــة واإلعالم :انــه فخور في جيــل ملتزم 
يبحث عن المعلومــات والتدريب  متطلع للعمل 
االعالمــي ، وأن نجاح مثل هذه الدورات التتم اال 
بتضافر كل الجهود وانه سيتم التحضير لدورات 

وفعاليات وانشطة اخرى في القريب العاجل.

خاص   تايم/  عدن 
:

مجلــس  ناقــش 
فــي  عــدن،  جامعــة 
برئاسة  االخير،  اجتماعه 
الدكتور  الجامعة  رئيس 
الخضر لصور االعتداءات 
الحــرم  أراضــي  علــى 
والجمعيــة  الجامعــي 

السكنية التابعة للجامعة. 
ودعا المجلس الجهــات المختصة الى تحمل 
مســؤوليتها وحماية ممتلكات الجامعة والتدخل 
العاجــل لمنع االعتــداءات وعدم الســماح بأجراء 
اية اســتحداثات في المخطط الهندســي التابع 
للجامعة وتشويه صورته الحضارية والتأثير على 

العملية التعليمية فيها. 
وكان االجتمــاع ناقــش عــدد مــن القضايا 
األكاديمية والبحثية واإلدارية والطالبية وشؤون 
الدراســات العليا والبحث العلمــي، باإلضافة الى 
الصعوبات التي تواجهها الجامعة وإيجاد الحلول 

المناسبة لها خالل العام الجديد. 

فاعل خري يتكفل برتميم �ضور �بوابة حديقة �ضهاريج عدن 

صيادون يستغيثون مبحافظ عدن إلنصافهم من حراج صرية 

منتدى طالب الصحافة واإلعالم خيتتم 
تدريب اساسيات التصوير

جامعة عدن تدعو لوقف اي 
استحداثات يف خمططها اهلندسي 
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�أخبار

عدن تايم - خاص :
 

داهمت حملة أمنيــة، امس، اوكار تنظيم القاعدة 
فــي منطقة موجان بأبيــن، نفذتها قــوات الحزام 
األمنــي بمشــاركة المقاومــة واللجان الشــعبية، 

وطيران االباتشي.
واستشــهد 3 جنود وجــرح 6 آخريــن، في كمين 
للقاعــدة قبل وصــول الحملة الــى منطقة موجان، 
حيث اســفر الهجوم عن انقالب احد االطقم وتدمير 

اخر، قبل انسحابها بتغطية من طيران االباتشي.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الرازي بمدينة 
جعار لـ" عدن تايم": وصول جثتي جنديين من أفراد 

الحملة األمنية و6 جرحى، مازالوا يتلقون العالج.
وكان جــالل بلعيــدي القائــد الميدانــي لتنظيم 
القاعــدة، مصرعه فــي فبراير العــام الماضي، في 

منطقة موجان، بمحافظة أبين.

أسماء الشهداء:

- طارق فهد ابوبكر

- نبيل علي محسن

أسماء الجرحى:
- محمد ناصر سالم

- مفيد محمد عبدالكريم
- بازال على مثنى

- محمد دحبيل
- صدام محمد محضار

- عبداهلل صالح احمد

 عدن/ سبا :

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
امس، القضاة رؤساء المحاكم ونيابات االستئناف المتخصصة 
بسرعة العمل الميداني والنزول الى السجون واماكن التوقيف 
واالحتجاز للبت في القضايا بحسب نوعيتها وتخصصها واتخاذ 

ازاءها ما يلزم .
كما وجه رئيس الجمهورية خالل لقائه في العاصمة المؤقتة 
عدن السلطات القضائية والنيابية باقليم عدن بحضور رئيس 
مجلس القضاء االعلى الدكتور علي ناصر ســالم ووزير العدل 
الدكتور خالد عمر باجنيد والمحامي العام االول القاضي جمال 
محمــد عمر ،الحكومــة ممثلة بوزارة العــدل ومجلس القضاء 
االعلى بتهيئة وتوفير المناخات الالزمة لذلك من حيث الكادر 

والبنى التحتية والحقوق والمستحقات العاجلة.
وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع..مشــيدا بمنتسبي 
القضاء والــدور الذي يقع على عاتقهم في ارســاء قيم العدل 

وخلق الطمانينة واالســتقرار باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية 
واحــد اضلــع الســلطات الثالث..الفتــا الــى اهميــة المرحلة 
واســتثنائيتها التــي تتطلــب شــحذ الهمم وتظافــر الجهود 
لمواجهــة الصعاب والتحديــات واالنطالق صوب المســتقبل 

المنشود.
مــن جانبهم عبر القضاة من خــالل مداخالتهم واحاديثهم 
عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس والجهود التي يبذلها 
في اطار المســؤليات الجسيمة التي يتحملها وتقع على عاتقه 
فــي اطار مهامه الوطنية الجســيمة، واضعين صورة شــاملة 
لفخامة الرئيس عن واقــع القضاء وما طاله من تخريب ودمار 
جراء الحــرب االنقالبية الضالمة التي طال عبثها مجمل اركان 
الســلطة القضائية وبناها التحتية فــي محافظات اقليم عدن 
فضال عن شحة االمكانيات ومســتحقات القضاة التي صادرها 
االنقالبييــن طــوال عامين مضــت وتســخيرها لمجهودهم 
الحربي قبل ان يتخذ فخامة الرئيس قراره الحكيم بنقل البنك 

المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

عدن تايم / خاص :

دعت مصادر عمالية بشركة مصافي 
عدن، الى الحفاظ علــى بقاء المصفاة 
ســيادي  كمرفــق  دوره  وممارســة 
واقتصــادي وصناعي ضخم كما تعارف 

منذ عقود مضت.
وقالــت المصــادر ان مرتبات العمال 
متراكمــة لدى الشــركة منذ 5 اشــهر 
دون صرفها، متسائلة عن سبب عدم: 
توفير الخام وبشــكل دائم لكي تعود 
المصفــاة لممارســة دورها الســيادي 
عبر عقود اجله بضمانــات حكوميه او 
من خالل النفط الخــام المحلي، الفتة 
الى ان اســتمرار توقف المصفاة ليس 
في صالح عــدن وال في صالح اال جهات 

معروفه ومتنفذه.
وطالبت ذات المصادر بحل مشــكلة 
المتقاعديــن والذين الزالو يســتلموا 
مرتباتهم من الشــركة منذ عام 2012 
الــى االن، ووصــل عددهــم إلــى ألف 
شــخص وهذا يزيــد المصافــي أعباء 
ماليه شهريا، وكذا التأمين الذي بلغت 
مســتحقاته اكثر مــن40 مليــار ريال 
يمني، منبها الى ان من اســماهم بـ" 
بالمصفاة  والمتالعبيــن"  المتنفذين 
وشركة النفط عدن لغرض خصخصتها 

من خالل إغراقها بالديون واســتمرار 
توقــف المصفاة، كما طالــب بمراجعه 
اتفاقيــات التأجيــر بالخزن مــع كافة 
التجار ومعرفة آلية الدفع وضمان ذلك 

وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في 

اتفاقيات تأجير المراكب والذي تخســر 
الشــركة مبالغ طائلة، وإحالل العمالة 
الوطنيــة المتواجــدة فــي المراكــب 
المتوقفة عن العمل بدال عن الطواقم 
الصينية المشغلة لمراكب الشركة في 

دبي منذ األزمة.

عدن تايم / خاص :

علــوي  محمــد  قــال 
موانــئ  رئيــس  أمزربــه 
جهود  هنــاك  بــأن  عدن 
تبــذل لمســاواة التعرفة 
جميــع  فــي  الجمركيــة 

المنافذ البحرية. 
وأوضــح رئيــس مينــاء 
هنــاك  ان  إلــى  عــدن 
القــرار  وفــق  توجيهــات 

االخيــر للمجلــس االقتصــادي لمدينه 
عــدن نحــو ترتيب لقــاء موســع يجمع 
والتنفيذيــة  المحليــة  الســلطات 
والعســكرية لــكل مــن محافظي عدن 
ولحج والضالع لتدارس الســبل الكفيلة 
لتوفير المناخ المالئم والبيئة الحاضنة 
المحليــة  لإلســتثمارات  والجاذبــة 

خالل  من  والخارجيــة 
الدولة  هيبــة  فــرض 
المباشــرة  ورعايتهــا 
النشــاط  إلســتقرار 
والخدماتــي  التجــاري 
العاصمــة  فــي 
والمحافظــات  عــدن 

المجاورة. 
واعلــن عــن اجتماع 
رأســه  علــى  مرتقــب 
الجبايــة  موضــوع 
واألوتــاوات المختلفــة المفروضة على 
سيارات النقل الثقيل في الطرق الرابطة 
بيــن المحافظات وتبعاتهــا من تنفير 

وتضييق للنشاط التجاري والخدمي. 
وتوقــع األخ رئيس مينــاء عدن صدور 
قــرارات لمعالجة هذه اإلشــكاليات في 

األيام القليلة القادمة بإذن اهلل. 

عدن تايم / خاص :

زار قائد قوات الحزام االمني نبيل المشوشــي معسكر راس عباس التدريبي 
والــذي يقيم فيه افراد الحزام األمني المســتجدين الذين يخضعون لدورات 

تدريبية مكثفة على أيدي كوادر عسكرية سودانية .
وحث قائــد الحزام االمني نبيل المشوشــي المســتجدين علــى االنضباط 
بالنظم والقوانين العســكرية التي يتلقوها على أيدي خبراء عســكريين من 
جمهورية السودان الشــقيقة والتي من شأنها أن تخرجهم للميدان بقدرات 
وكفاءة عالية تؤهلهم ألن يكونوا نواة لتأســيس جيش وطني حديث يمتلك 

كل الخبرات العلمية والعملية . 
وأشــاد قائد الحزام االمني بالمدربين من الكوادر الجنوبية الذين يبذلون 
جهودًا جبارة الى جانب اخوانهم الســودانيين لتأهيل المجندين وإعطائهم 

كافة الخبرات العسكرية . 

الرئيس يوجه القضاة ورؤساء 
حماكم عدن بالبت يف القضايا

استمرار توقف املصفاة خيدم جهات متنفذة

عدن تايم/ متابعات :

قــال اللــواء الركن فضل حســن قائد 
المنطقة العســكرية الرابعة في عدن ، 
إن إيران ما زالت تخرق األنظمة الدولية 
وتنتهــك الســيادة اليمنيــة، من خالل 
محاوالتهــا المتكــررة تهريب شــحنات 
كبيرة من الســالح وإدخالها لميليشــيا 
الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي 

صالح.
الجيــش  ان  حســن  اللــواء  وأضــاف 
الوطني، وبالتنســيق مع قوات التحالف 
العربي الــذي تقوده الســعودية ترصد 
هذه العمليات قبل دخولهــا إلى البالد، 

مشــيرًا إلى أن إيران تســتغل بعض الموانئ التي تســيطر عليها الميليشيا 
ومنها ميناء الحديدة لتهريب األسلحة ونقلها من تلك المواقع إلى الجبهات.

وشــدد قائد المنطقة العســكرية الرابعة، على أن هذه األســلحة لن يكون 
لها تأثير في ســير المعــارك في الجبهات، خصوصًــا أن االنقالبيين يعانون 
من ضعف القدرة العســكرية بســبب نقص األفراد الذين قتلوا بأعداد كبيرة 
في المواجهات األخيرة، األمر الذي دفع ميليشــيا الحوثي الســتغالل الظروف 
اإلنســانية لكثير من الجاليــات األفريقية لتجنيدهم تمهيــدًا للزج بهم في 

الجبهات.
وقال اللواء حسن: رصدت القوات الحكومية في عدد من الجبهات الكثير من 
المقاتليــن األفارقة المنضمين للحوثيين في عــدد من الجبهات، ومن خالل 
التحقق وعمليات البحث اتضح أن كثيرًا منهم قدم من سواحل شبوة، والعارة، 
في عمليات تسلل للبالد، واستقبلتهم الميليشيا وأخضعتهم لعمليات تدريب 

على استخدام السالح، للزج بهم فيما بعد على الجبهات مقابل المال.

 حماوالت إيرانية متكررة 
لتهريب السالح إىل احلوثيني

كمني ي�ستهدف حملة ع�سكرية ملداهمة اأوكار القاعدة

قائد املنطقة الرابعة اللواء ف�سل ح�سن:

 م�سادر عمالية ب�سركة م�سايف عدن:

ا�ضت�ضهاد جنديني �6 جرحى يف موجان باأبني

رئيس موانئ عدن: جهود ملساواة التعرفة اجلمركية
قائد احلزام االمين يشيد 

بعملية تأهيل القوات
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حمليات

كتب / احمد ناصر الصوفي : 

ســلكنا طريقنــا على طول انتشــار 
انتباهنا  ولفــت  العســكرية  النقــاط 
الحالة المعنوية لشــباب امــن اللواء 
31  وشــعرنا بالفخــر وهــم يقومون 
في  والتدقيق  بالتفتيــش  بواجبهــم 

وثائق الوافدين للمعسكر .
اللجنــة كانت  وعنــد وصولنا مقــر 
الدفع االولى قد غادرت بعد استالمها 
الراتب وبقية المدونين  في السجالت 
البيانية للضبــاط واالفراد  منتظرين 
كاًل حســب دوره عبــر التسلســل في 

اقدمية الرقم العسكري .
  العميد ركن / صالح القاضي رئيس 
اللجنة تحــدث عن مهــام اللجنة في 
واالســتمرارية  الصرف  تنظيم  عملية 
في ذلك مــع الضباط والصف والجنود 
مــن  ســقطوا  لمــن  والمعالجــات 
الكشــوفات وقــال : ان قيــادة اللواء 
ممثلة بالقائد عباس عبداهلل مســعد 
وافــراد اللــواء عملــوا على تســهيل 
كان  ان  الصــرف  عمليــة  وتنظيــم 
لمنتســبي اللواء او الوحــدات المقرر 

لهم الصرف من هذه اللجنة . 
كمــا عبــر عــن امتنانه  للمســتوى 
الذي تحلت بــه ادارة المعهد بتنظيم 
سجالت بيانات االفراد والضباط وهذا 

ما سهل عملية الصرف .
واضــاف : فلــوال االمكانيــات لكان 
عملنــا اســرع مــن ذلــك .. وتقتصر 
مهامنــا على االشــراف المباشــر في 
الينا  عملية القيد وتسجيل الوافدين 
حسب البيانات والوثائق الذي يحملها 

كل شخص .
واكد على تســهيل عمليات استالم 
رواتب الشهداء والجرحى  والمتوفيين 

الى ذويهم الذين يحملون التفويض 
بذلك وقال :  عالجنا بشكل فوري من 
سقط اسمه من الشهداء او الجرحى او 
المتوفيــن او اي جندي وصف وضابط 
ورفعنا بهم الــى الجهات العليا للبث 

فيهم ممثلة بالمالية .
والحظنا اثناء تنقلنــا من زاوية الى 
اخرى وجــود قائد اللواء العميد ركن /

عباس عبداهلل ومباشرة عمله تجاه من 
تنقصه بعض الوثائــق والتوجيه الى 

اللجنة او الجهات ذات العالقة  .
 امــا مديــر المعهــد العميــد ركن  
علي ردمان اوضح حول ســقوط بعض 
الضباط واالفراد من كشوفات المعهد 
كشــوفات  بتقديــم  االلمــام  برغــم 
وبيانــات نموذجية بانه ســوف ترفع 
ويتم المعالجة حتى يتمكنوا من اخذ 

مرتباتهم .
العريــف مجاهــد فارع عبــداهلل من 
افــراد المعهد قــال : هــذه الظروف 
اليقضة واالنتباه  الجميــع  تحتم على 
مــن ضعفاء النفــوس الحاقدين على 
عملية اســتقرارنا وبرغــم نزولي من 
الطريق  ومشــقة  الضالــع  محافظــة 
اال اني مســرور لما رأيــت من تنظيم 
واستقبال لنا نسينا تعبنا فجزاهم اهلل 

عنا الف خير  .
 العقيــد / احمد اميــن احد الضباط 
المدرسين في السلك العسكري كادر 
مــن ضباط المعهد عبر عن مشــاعره 
وعلــى اليقظة التي يتحلــى بها افراد 
الدخــول  عمليــة  وتســهيل  اللــواء 
واالســتالم مــن لجنة الرواتــب وهذا 
يحســب لهم فــي النزاهــة والوطنية 
وقال :  فلو كانت اللجان والقيادة في 
الصولبان عملت نفــس اإلجراءات لما 

ازهقت  ارواح شبابنا هناك .

عدن تايم - الضالع

أســهمت دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة بتأهيل وصيانة 16 مدرســة 
فــي محافظــة الضالع جنــوب اليمن، 
ضمن الجهود اإلنســانية التي تبذلها 
لدعــم قطــاع التعليــم فــي المــدن 
المحررة وتطبيع األوضاع في العملية 

التربوية واالرتقاء بها نحو األفضل.
وأوضــح مدير مكتــب التخطيط في 
محافظــة الضالــع نبيــل عفيــف، أن 
هنــاك جهــودا بذلت من قبــل هيئة 
الهــالل األحمر اإلماراتيــة في تأهيل 
16 مدرســة في مناطــق متفرقة من 
الضالع، وأن هذه المشــاريع التنموية 
في قطاع التعليم أســهمت في عودة 
أعداد كبيرة من الطالب إلى المدارس 

واستئناف العملية التعليمية.
الحكوميــة  المنشــآت  وأضــاف: أن 

والخدميــة تعانــي أوضــاع مترديــة 
وتتطلــب التدخــالت العاجلــة إلعادة 
تأهيلها وأعمارها من الخراب والدمار 
الذي لحق بها جــراء الحرب ومن أجل 

المقدمة  الخدمات  بمســتوى  االرتقاء 
للمواطنين، الفتا إلى أن أبناء الضالع 
يتطلعــون إلــى تحســين الخدمــات 
األساسية والبدء بعملية إعادة األعمار 

للمنازل والمرافق الحكومية المتضررة 
إلى جانب تقديم المساعدات اإلغاثية 
الغذائيــة  النواحــي  فــي  المختلفــة 

واإلنسانية والتنموية.
وأكد محافظ الضالع فضل الجعدي، 
أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
تلعــب دورا محوريــا وبــارزا في دعم 
وإســناد جهــود الســلطات المحليــة 
المــدن المحــررة من ســيطرة  فــي 
لتطبيــع  االنقالبيــة  الميليشــيات 
األوضاع وإنعــاش التنمية في مختلف 

المجاالت األساسية.
وعقــد المحافــظ لقاء مــع وفد من 
اإلماراتيــة،  األحمــر  الهــالل  هيئــة 
الذي يــزور المحافظة حاليــا لتقييم 
احتياجات األساســية وإدراجها ضمن 
مقترحــات المشــاريع التنموية، التي 
ســوف تتبناهــا الهيئة خــالل الفترة 

المقبلة.
التحتية  البنية  الجعــدي أن  وأوضح 
فــي الضالع تعرضــت لتدميــر كبير 
جراء حرب الميليشــيات التي شــنتها 
أواخــر مــارس 2015 مــا فاقــم من 
معانــاة المواطنين خصوصا مع تأخر 
الدعــم الــالزم لتلبيــة االحتياجــات 
وإعادة األعمار فــي مختلف القطاعات 

والخدمات المتضررة.
وأكدت رئيســة وفد الهــالل األحمر 
اإلماراتيــة آيــات العوذلــي، أن زيارة 
اإلطــالع  أجــل  تأتــي مــن  الضالــع 
علــى معانــاة المواطنيــن وتقييــم 
احتياجاتهم األساســية في مقدمتها 
قطاعات الصحة والتعليم واألشــغال 
من أجل تبني تدخالت وإســناد جهود 
الســلطات المحلية للنهوض وتطبيع 

األوضاع.

" عدن تامي "  تتابع �ضري �ضرف مرتبات 

�حدات املنطقة الع�ضكرية الرابعة

االإمارات تعيد تاأهيل 16 مدر�ضة يف ال�ضالع
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مدير البنك املركزي عدن:

تقرير 

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

تقرير / فاروق عبدالسالم :        

كما وصلــت تعزيزات عســكرية مختلفــة وضخمة 
تضــم عربــات وأســلحة لقــوات الجيــش الوطنــي 
والمقاومــة مقدمة من قــوات التحالف العربي لدعم 
الجيش والمقاومة في عملية استكمال تحرير بيحان 
آخر معاقل ميليشيا الحوثي وصالح في شبوة، ولفت 
مصدر عســكري ميداني إلى توســيع قــوات الجيش 
والمقاومــة عملياتها العســكرية ضد الميليشــيات 
االنقالبية عقب وصول التعزيزات العسكرية للقضاء 

على االنقالبيين.

انتصارات ساحقة
وكانــت قــوات الجيــش والمقاومة مســنودة بقوات 
التحالــف العربي قد تمكنت في الـ 23 من شــهر مارس 
عــام 2016م، من تحريــر أولى مديريــات بيحان وهي 
مديرية عيــن، كما نجحت قوات الجيــش ممثلة باللواء 
19 مشــاة واللــواء 21 ميكا والمقاومــة الجنوبية تحت 
غطاء جوي مــن جانب مقاتالت التحالــف العربي، طوال 
أيام األســبوع الفائت، من تحرير نحو 70 في المائة من 
إجمالي مساحة مديرية عسيالن البالغة 3232 كيلو متر 
مربــع، وتعهدت قيادات الجيش والمقاومة باســتكمال 
تحرير باقي أجزاء عســيالن من قبضــة االنقالبيين في 
غضــون أيام، وتعــد عســيالن ثاني مديريــات بيحان، 
وعقب تحريرها ســتتجه أنظار القيادة العسكرية وقوات 
الجيــش والمقاومــة والتحالــف العربــي صــوب تحرير 
مديرية بيحان، وإعالن تحرير محافظة شبوة كاملة من 

ميليشيا الحوثي وصالح.

صمود أسطوري
وببســالة منقطعــة النظيــر، رســمت قــوات الجيش 
والمقاومــة لوحة صمود أســطورية من خــالل الحفاظ 
وتعزيز الســيطرة على المواقع التي استعادت السيطرة 
عليها من قبضة ميليشــيا الحوثي وصالح، في عسيالن 
وهي السليم والعلم والعكدة وطوال السادة والسويداء، 
وفرض حصارًا مطبقًا علــى العناصر االنقالبية في قرن 
الصفــراء وأجزاء حيد بــن عقيل، والتصــدي للمحاوالت 
المتكررة والفاشــلة لالنقالبيين عــن طريق الهجمات 
المســلحة في محاولة منهــم الســتعادة المواقع التي 

خسروها وفك الحصار على عناصرهم.

أدوار حمورية وإسرتاتيجية
كمــا لعبت مقاتــالت التحالف العربــي أدوارًا محورية 
وإســتراتيجية فــي تحقيق قــوات الجيــش والمقاومة 
االنتصارات الساحقة على ميليشيا االنقالبيين التابعين 
لجماعة الحوثي والمخلــوع علي عبداهلل صالح، والحفاظ 

على انتصارات جبهة عسيالن.

خسائر االنقالبيني
وكبدت الغارات الجوية التي شــنتها مقاتالت التحالف 
العربــي والعمليات العســكرية البرية لقــوات الجيش 
الميليشــيات االنقالبية خســائر بشــرية  والمقاومــة، 
وعسكرية كبيرة، حيث ُقتل وجرح العشرات من عناصرها، 
بينهــم القيــادي المتحــوث في شــبوة أبوبكــر أحمد 
عبدالقادر الحاج، الذي توفي بعد ثالثة أيام من تعرضه 
إلصابــة في المواجهات المســلحة بين االنقالبيين من 

جهة والجيش والمقاومة من جهة أخرى.

انطالق املعركة
وقــال وكيل محافظة شــبوة الشــيخ علي بن راشــد 
الحارثــي، إن عملية تحريــر بيحان انطلقت بمشــاركة 
قوات الجيش والمقاومة وبتنســيق مع قــوات التحالف 
العربي التي قدمــت الدعم والمســاندة لقوات الجيش 
والمقاومــة، ولفــت إلــى أن االنقالبيين زرعــوا كميات 
كبيــرة من األلغــام في محاولــة منهم إليقــاف تقدم 
قوات الجيــش والمقاومة، وأكد أنه ليــس أمام عناصر 

الميليشيات االنقالبية إال االستسالم أو االنتحار.

تعهد عسكري
ومــن جانبــه تعهــد قائــد اللــواء 19 مشــاة اللواء 
علوي الحارثي، بتحقيق مكاســب وانتصــارات ميدانية 
والســيطرة على مواقع جديــدة بالقريــب العاجل على 
صعيد العمليات العســكرية لتحرير عســيالن وبيحان، 
وذكــر أن كثافة األلغام أعاقت بعض الشــيء انتصارات 

قوات الجيش والمقاومة.

أوضاع إنسانية
وفي ظل العمليات والمعارك العســكرية المســتعرة 
نيرانها في عســيالن، باتــت مديرية عســيالن تعيش 
أوضاعًا إنســانية ومعيشــية صعبــة، نتيجة اســتمرار 
اعتــداءات الميليشــيات االنقالبيــة، علــى المدنييــن 
والمناطق والقرى اآلهلة بالســكان متســببة بســقوط 
ضحايــا مدنييــن، وتدمير عــددًا كبيــرًا مــن المنازل 

السكنية وتشريد مئات األسر من مساكنها إلى المناطق 
التــي تعد آمنة في عســيالن، وغالبيتهم بحاجة ماســة 
للمأوى والغذاء والدواء لعدم مقدرة الســلطات المحلية 
على تقديم المســاعدات لهم، بســبب شحة اإلمكانيات 

في ظل استمرار الحرب.  

سري املعارك
ولتســليط الضوء أكثر على ســير العملية العسكرية 
واألوضاع اإلنســانية المترتبة على الحرب في عســيالن 
ومــا جاورها، أكــد مدير عــام مديرية عســيالن وقائد 
المقاومة الشــيخ علي الحجــري الحارثــي، تحرير قوات 
الجيش الوطنــي والمقاومة مســنودة بغطاء جوي من 
مقاتالت قــوات التحالف العربي نحــو 70 في المئة من 
مساحة مديرية عسيالن، من ميليشيات جماعة الحوثي 
والمخلوع صالح، وأن العمليات العسكرية مستمرة، وفقًا 
للخطط العســكرية المعدة ســلفًا لتحرير ما تبقى من 

أراضي عسيالن والقضاء على االنقالبيين.
وأفاد بأن قــوات الجيش والمقاومــة تواصل تقدمها 
الســتعادة الســيطرة الكاملة على ما تبقــى من مواقع 
قــرن الصفــراء وهجر كحــالن من قبضــة االنقالبيين، 

كمــا تفرض قــوات الجيــش والمقاومة حصــارًا مطبقًا 
علــى العناصــر االنقالبيــة في مــا تبقى مــن حيد بن 
عقيل، الســتكمال تحريره، وأشــار إلى أن قوات الجيش 
والمقاومة كبدت الميليشــيات االنقالبية خسائر بشرية 

ومادية.

ضحايا وخسائر املدنيني
وقال الشــيخ الحارثي، إن عدد األســر النازحة بســبب 
الحــرب بلغت أكثر 540 أســرة تعيش أوضاعًا إنســانية 
ومعيشــية صعبة وبحاجة للمأوى والغذاء والدواء، فيما 
بلغت حصيلــة الضحايا المدنيين بنيــران االنقالبيين 
أكثــر مــن 40 قتياًل وعشــرات الجرحــى وجميعهم من 
كبار الســن واألطفــال والنســاء، كما طالــت اعتداءات 
االنقالبيين الثروة الحيوانية واألراضي الزراعية، وتسبب 
اعتــداءات االنقالبيين أيضــًا بتدمير ما ال يقل عن 200 
منــزل منها 100 منــزل دمار شــامل و 100 منزل دمار 
جزئي، ولفت إلى وجود مستشــفى واحدة في عســيالن، 
ولكنها تفتقر ألبســط مقومات العمل الصحي من حيث 

الكادر الطبي واألدوية والمستلزمات الصحية.

مناشدة عسيالن
وناشــد الشــيخ علي الحجري الحارثي، هيئــة الهالل 
األحمر اإلماراتي، ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية والجهــات الداعمــة الكويتيــة والمنظمات 
والهيئــات العاملــة في مجــال حقوق اإلنســان، بتلبية 
نداء عســيالن من خالل التفاتة وإغاثة عاجلة وسريعة، 
للحد من وطأة المعاناة اإلنســانية المترتبة على الحرب 
وعدوان االنقالبيين علــى المدنيين والمناطق والقرى 

السكنية.

مقتــل وجــرح ع�ســرات االنقالبيــني وا�ست�ســهاد 40 مدنيــًا 
وتدمري 200 منزل ونزوح 540 اأ�سرة

حترير بيحان اآخر معاقل امللي�ضيات يف �ضبوة
توا�سل قوات اجلي�ــش الوطني واملقاومة ال�ســعبية اجلنوبية وباإ�ســناد ودعم كبري 
من قوات التحالف العربي، انت�ساراتها ال�ســاحقة على ح�ســاب ميلي�سيا االنقالبيني 
التابعــني جلماعــة احلوثــي واملخلــوع علي عبــداهلل �سالــح، وتكبيدها اخل�ســائر يف 
االأرواح والعتاد الع�ســكري، وذلك يف اإطار العملية الع�ســكرية ال�ساملة التي انطلقت 
قبل �سبعة اأيام لتحرير بيحان التي ت�سم مديريات عني التي مت حتريرها يف اأواخر 
�ســهر مار�ــش من العام املا�ســي 2016م، وتبقى مديريتي ع�ســيالن وبيحان وهي اآخر 

معاقل االنقالبيني يف �سمال غرب حمافظة �سبوة.
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��ستطالع

 استطالع  مصور/ نظير كندح

العبــث  اأيــادي  طالتــه  باأبــني  القطــن  حملــج    
والتخريب اأبان احلروب العبثية التي اأ�ســعل فتيلها 
االإنقالبيــون احلوثيــون وزعيمهــم املخلــوع/ علــي 
عبداهلل �سالح .. �ســرقت الكثري من اآالته ومعداته 
لتبــاع بثمن بخ�ــش ممــن ال يعلمون قيمتهــا املكلفة، 
فحــني حلت الكارثــة باملحلــج ا�سطــر العاملني فيه 
للبحــث عــن م�ســدر عي�ــش يعيلون منــه اأ�ســرا كانت 
تعي�ــش حيــاة الكرمــاء يف ظــالل املحلــج الــذي كان 
م�ســدرا ثابتــا الإعا�ســتها فاأ�سبــح اأثــرا بعــد عــني ، 
واأ�سبحــت حياتهــم املعي�ســية يف مهــب الريح، حيث 
يعــد حملــج اأبــني للقطــن هــو اأول حملــج يف جنــوب 
1952م  عــام  اأ�س�ــش  واخلليــج  العربيــة  اجلزيــرة 
حتــت اإ�ســراف جلنة اأبــني اخلا�سة مبنطقــة الدلتا 

اخل�سيبة .

وزارت الصحيفة المحلج ونقلت صورة وافية عن 
المحلــج، فكان صدى كلماتها مــع الصور قد وصل 
إلى مســامع أولي األمر ليرتــد الصدى فعال إيجابيا 
بعودة الحياة للمحلج، حيث بــادر العميد / عبداهلل 
الفضلي - مدير أمن أبين بــادر إلى إلعادة المحلج 
إلى العمل بعــد توفير متطلباته.. مــا خلق ارتياح 
كبير بين اوساط العاملين في المحلج لسرعة إنجاز 
العمل فيه، قبل ان يباشــروا عملهم بعد تجهيزه، 

دون ان يحبســوا دموعهــم وهم يشــهدون عودة 
الحيــاة إلى المحلــج وبها تعود الحيــاة إلى مصدر 

عيشهم الذي افتقدوه منذ أحداث عام 2011م.

توقف منذ 6 سنوات

 وبحســب سمير الحاج - مشــرف اإلنتاج بمحلج 
القطــن بأبيــن: المحلج تعــرض لأليــادي العابثة 
التي أخرجتــه عن الجاهزيــة منذ 6 أعــوام، يقول 
بسرور بالغ: اليوم عاد إلى العمل بفضل اهلل تعالى 
وجهود األخوة الكرمــاء العميد/ عبداهلل الفضلي - 
مدير أمــن أبين - والعقيد/ أحمــد القبيلي - قائد 
اللجــان الشــعبية بمنطقة الكــود - الذين حركوا 
قضيــة المحلج فتكللت جهودهم بالنجاح في إعادة 

تشغيل المحلج .
 ودعــا الســلطة المحليــة ممثلــة بمحافــظ 
المحافظة د/ الخضر الســعيدي لإلهتمام بالمحلج 
كونه من أهم المؤسسات اإلنتاجية في المحافظة .

 

مناشدات

وناشــد محمد المنصري - القائم بأعمال مدير 
محلج القطــن بأبين، رئيس الجمهورية المشــير/ 
عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء د/ أحمد عبيد 
بن دغر ووزير الزراعة م/ أحمد بن أحمد الميســري 
باإلهتمام بالمحلج ودعمه حتى يســتمر كمؤسسة 

وطنيــة إنتاجية ذات قيمة وطنية ال يســتهان بها، 
كما شــكر مدير أمن أبين العميد/ عبداهلل الفضلي 
على جهــوده الطيبة التــي بذلها إلعادة تشــغيل 

المحلج .
 كمــا دعا المنظمــات والهيئات والمؤسســات 
الدوليــة والمحليــة إلــى اإللتفــات لهــذا الصرح 

اإلنتاجي الكبير .

ذهب ابيض 

 ويقــوم المزارعــون بتســليم إنتاجهــم من 
القطــن إلــى إدارة المحلج وبدوره يقــوم بتصدير 
القطن بعد حلجــه وتنقيته من البذور ووضعه في 
قوالــب خاصة يصدر من خاللها إلــى الخارج ليعود 
بالعملة الصعبة ) الدوالر ( ليرفد االقتصاد الوطني 
كأحد األعمدة االقتصادية السيادية في الجنوب ما 

قبل الوحدة.
 إلــى جانــب حلــج القطــن - الذهــب األبيض 
- وتصديــره يقوم المحلــج باالســتفادة من بذرة 
القطن الســتخراج منها الزيوت المفيدة ومشتقات 

أخرى ال تقل أهمية عن الزيت.
و استمر المصنع في نشاطه تحت إشراف لجنة 
دلتــا أبين التي شــكلت مــن قبل حكومــة اإلتحاد 
الجنوب العربي أبــان حكم االســتعمار البريطاني 
حتى عــام 1974م فقــام نظام الحزب االشــتراكي 
اليمنــي - آنذاك - بإلغاء لجنــة أبين وضم المحلج 
إلى وزارة الزراعة وكان ذلك من القرارات االرتجالية 

التي أثرت على سير إنتاج المحلج لكنه تجاوزها بعد 
حصوله على تسهيالت الستمرار نشاطه كمؤسسة 
مستقلة ، وظل يرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة 

من عائدات القطن بعد تصديره إلى الخارج .

 مصدر دخل ملئات االسر

 كان كل موســم إنتاج يقوم المحلج بتشــغيل 
المئات مــن العمال باألجــر اليومي نظــرا لكثافة 
العمــل ويكفل أســر كثيــرة ليس لهــا دخل ثابت 
ويعتمــد أربابها على هــذا المحلــج .. ناهيك عن 
الموظفيــن الثابتين في المحلج وهم بالعشــرات 

أيضا.
 في عــام 2000م تــم اتخاذ قــرار من مجلس 
الــوزراء اليمني بخصخصة المحلج ولكن المزارعين 
رفضــوا الخصخصــة وطالبــوا بعودتهــا إليهــم ، 
فأعادهــا مجلس الوزراء واســتمر العمل فيها حتى 
عــام 2011م حيث قامت ثــورة 11 فبراير - الثورة 
الشبابية الشعبية اليمنية - والتي استغلتها الثورة 
المضادة والدولة العميقة فانفلتت األوضاع العامة 
فــي وطننا الحبيــب ليجد ضعفــاء النفوس فرصة 
ســانحة لالنقضاض على هذه المؤسســة وينهبوا 
محتوياتهــا مــن مكائن وآالت عمل ومســتودعات 
وحراثــات وســيارات لتصبــح اإلدارة خاويــة علــى 
عروشــها ، بل تعدى ذلــك إلى التخريــب المتعمد 
لمكائــن محلج القطــن وأخذ منها قطع نحاســية 
صغيــرة قيمتها زهيدة جــدا ولكنها خربت مكائن 

وآالت قيمتها ماليين الرياالت.

حملج قطن اأبني ي�ضتاأنف العمل بعد 6 �ضنوات من توقفه
عدن تامي �سلطت ال�سوء عليه و�ساهمت يف اإعادته اإىل احلياة

عدن تايم/ خاص :
 

ناشــد مكفوفي عدن االطفــال الجهات 
المعنيــة وفاعلــي الخيــر، صيانــة الباص 
الخــاص بنقــل االطفــال المكفوفيــن الى 

معهد  النور.
الوحيــد خاص بمعهد  الباص  وتعرض 
النــور للمكفوفين، للعطــب وهو ما صعب 

على العديد من االطفال المكفوفين الذين 
يدرســون فــي معهد النــور االنتقــال من 

مناطقهم البعيدة.
وقالــت ادارة المعهد ان الباص القديم 
يحتــاج لصيانــة المحــرك فقــط، متمنية 
مــن الجميــع التفاعل مــن اجــل االطفال 
الذهاب  المكفوفيــن النهم ليســتيطعون 
والعودة بانفسهم فمن الضروري ان يكون 

لديهم حافلة تنقلهم. 

عدن: االطفال املكفوفني ي�ضتغيثون
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حتقيق 

هذا التقرير اللي كلمتك عليه كم بايجي اشتغله 

"عدن تامي" تتابع سير صرف مرتبات وحدات املنطقة العسكرية الرابعة

كتب / احمد ناصر الصوفي : 

سلكنا طريقنا على طول انتشار النقاط العسكرية ولفت انتباهنا احلالة املعنوية 

لشباب امن اللواء 31  وشعرنا بالفخر وهم يقومون بواجبهم بالتفتيش والتدقيق 

في وثائق الوافدين للمعسكر .

وعند وصولنا مقر اللجنة كانت الدفع االولى قد غادرت بعد استالمها الراتب وبقية 

املدونني  في السجالت البيانية للضباط واالفراد  منتظرين كاًل حسب دوره عبر 

التسلسل في اقدمية الرقم العسكري .

  العميد ركن / صالح القاضي رئيس اللجنة حتدث عن مهام اللجنة في عملية 

عدن تايم رصدت سير عملية إجراءات التخليص 
الجمركي في الجمرك المخصص للســيارات التي 
أتت عبر المنافذ البرية ونقلت أحاديث وشــكاوى 

مالكي السيارات وخرجنا بالحصيلة التالية...
تخفيض بسيط على الموديالت الحديثة

عبــداهلل صالــح وهو مالــك ســيارة هايلوكس 
حديثــة كان أول مــن اســتوقفناه للحديث معنا 
فقال : بعد ســاعنا بفتح الجمــارك واألخبار التي 
تتحــدث عــن تخفيضــات بنســبة %85 ســارعت 
إلى اســتخراج بيان جمركي، ومنــذ اليوم الثاني 
لمباشرة العمل أي يوم االثنين26/ديسمبر بدأت 
معاملتي في االدارة وها أنا اليوم وبعد أربع أيام 
مــن المعامــالت اإلجرائية المتعبــة احصل على 

البيان الجمركي.
وأضــاف عبــداهلل الذي بــدأ على بشــرة وجهه 
الســمراء عالمات فرح ممزوجة بحزن: ما يحزنني 
انــه لم أكــن أتوقــع أن تكــون تكلفة إجــراءات 
الــف  "620000" ســتمائة وعشــرين  الجمــارك 
فهــذا مبلغ كبير يعكس عدم صحــة األنباء التي 
تتحــدث عن تخفيضــات، ومع هذا فقــد ارتضينا 
إكمال المعاملــة رغم ارتفاع الكلفة لكون البيان 

الجمركي هو ضمان للمواطن والوطن.
وتابع عبداهلل: حين سألنا اللجنة قيل 
لنا أن التخفيض يخص موديالت 2006 
ومــا قبلها، ونحن هنــا نطالب الجهات 
المعنيــة أن ال تقتصــر التخفيض على 
الســيارات والمركبات القديمة خصوصا 
والســيارات الحديثــة متواجــدة بكثــرة 

وبقاء الرسوم دون تخفيض قد يدفع بالكثير من 
مالكي السيارات للعزوف عن جمركة سيارتهم.

عماد يوســف شــاب في مقتبل العمر خرج من 
بيــن مجموعة مــن المواطنيــن الواقفين أمام 
أحــد النوافذ وتبدوا عليــه عالمات الغضب وكان 
يقول"اين التخفيض الذي تحدثوا عنه انا بطلت 
اجمرك" اقتربنا منه وســالناه مــا الذي اغضبك.؟ 
قال بعد أن ســمعنا عن التخفيــض اتيت اليوم 
بهــدف جمركية الســيارة وحين اســتعلمنا عن 

الكلفة الخاصة بجمركة ســيارتي )اكسنت 

2012( قيــل لــي أن الكلفة هــي 273000ريال 
مئتان وثالثة وســبعون الف فأين هو التخفيض 

الذي تحدثا عنه.
وأضاف ونظرا لذلك فقد قررت أن أغادر المكتب 
وماشتيش اجمرك السيارة فالمبلغ مرتفع ونسبة 

التخفيض بسيطة جدا.

الكلفة يف البيضاء أقل
بهــذه الكلمات تحدث الحاج "بن فريد" حســب 
تعريفه لنا باســمه، الحاج الــذي كان برفقة ابنه 

ســيارة  لدينــا  قــال: 
صالــون موديــل2005 وقد 
أتينــا مــن يافع الحــد من 
أجل جمركة الســيارة وحين 
استعلمنا عن التسعيرة قيل 
لنا أن الكلفة هي "500000" 
خمســمائة الف ريــال، وهذا 
مبلغ لم نكن نتوقعه ســيما 
والتخفيــض الــذي ســمعنا 

قيل إنه بنسبة 85%.
الكلفــة  هــذه  واضــاف: 
الكبيــرة توحــي بأن نســبة 
التخفيض ضئيلة جدا، حيث 

ســبق وأن ارسلت بيانات السيارة إلى صديق في 
محافظة البيضا وسألته عن الكلفة فاخبرني أنها 
فــي حــدود 200000 إلــى 300000 مائتين إلى 
ثالثمائة الف ريال وهذا مبلغ مناسب مقارنة مع 
تكلفــة جمارك عدن وهذا مــا يضطرني للذهاب 

إلى البيضاء لجمركة السيارة.

مسسرة ومعامالت حتت الطاولة
وشكى عدد من مالكي السيارة من بطىء سير 
إجراءات تخليص معامــالت الجمارك في المكتب 
حيث قال البعض أن لهم ثالث أيام ترددون على 
المكتــب ولم تكتمــل معامالتهــم، وقالوا أن ما 
يؤسف هو ترافق هذا البطىء مع ما تمرير ملفات 
وتخليص معامالت من تحــت الطاولة في عملية 
سمســرة بدت لنا خالل معامالتنا، حيث وجدنا أن 
بعض زمالئنا اســتكملوا معامالتهم في مدة لم 

تتجاوز يومين وهذا ما يكشف عملية السمسرة.
اجــراءات تخليــص معامــالت  بــأن  وأضافــوا 
البيــان الجمركــي ال تحتــاج أليام عديــدة حيث 
أن اإلجراءات تشــمل على إحضار أوراق الســيارة 
وتعبئة اســتمارة طلب، ومن ثــم يتم أخذ الملف 
إلــى اليوابة"المنفســت"لعمل مطابقة البيانات، 
وتعبئة بيانات ومعاينة الســيارة، ومن ثم يحال 
الملف إلى قســم التسعير وبعدها إلى الصندوق، 
ومن ثــم تعــود اليوم الثانــي الســتالم البيان 
الجمركي، وهذه اإلجراءات تعتبر بسيطة وتتطلب 

مدة ثالث أيام بالحد االقصى حد قولهم.
التخفيض %50 وليس 85%

وبدورهم تحدث عدد من مالكي الســيارات ذي 
الموديل القديم وتحديدا موديالت 1984_1989 
والذيــن كانوا يقفــون طابور بســيارتهم "التي 
تسمى صالون" بانتظار المعيانة من قبل اللجنة-
ومرحلــة المعيانة هــي مرحلة ما قبل التســعير 

ودفع الرسوم-،
وقالوا فــي احاديثهم ل"عــدن تايم" نحن اآلن 
بانتظار معاينة اللجنة لسيارتنا وإجراء المطابقة، 
مشــيرين الــى تذمرهم مــن بطىء اإلجــراءات 

تخليص معامالت الجمارك.
وحيــن استفســرنا منهــم عن كلفــة الجمارك 
الخاصة بســيارتهم قالوا ان التكلفة "250000" 
ان  الــى  الــف( مشــيرين  )مائتيــن وخمســون 
التكلفــة الســابقة لنفس الموديــالت تصل إلى 
"500000")خمســمائة الف(وهــذا مــا يعني ان 
النسبة التخفيض هي %50 وليس %85 كما نقلت 

األخبار.

" عدن تامي" تر�سد �سري اأعمال التخلي�ش يف جمارك عدن لل�سيارات القادمة عرب املنافذ

التخلي�س �ن�ضبة التخفي�س جلمركة ال�ضيارات .. 
بني عدن �مدن جما�رة

تحقيق / فتاح المحرمي:
علــى مقربــة مــن جولة كالتك�ــش باجتــاه مدخل مينــاء احلاويات بعــدن يتزاحــم املئات من 
مالكي ال�ســيارات الغري جممركة علــى نوافذ مكتب اجلمارك ويت�ســابقون لتخلي�ش معامالتهم 
اجلمركيــة هكذا كان امل�ســهد العام اأثناء زيارتنــا للمكتب لالطالع على �ســري عمل االإجراءات 

اجلمركية التي انطلقت بداية االأ�سبوع احلايل.

تذمر من بطء االجراءات وروتني املعاملة 
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حو�ر

- بدايــة ، كيف تقيم الو�ســع احلايل الذي و�سلت 
اليه جامعة عدن ، خ�سو�سا بعد االحداث االخرية 

؟
  جامعــة عــدن ، مثلهــا مثــل الكثيــر من 
القطاعات في محافظة عدن نالت نصيبها من 
التدمير ، جراء حرب المليشيات االنقالبية التي 
عبثت فــي المحافظة والمحافظــات الجنوبية ، 
على المستوى االنشائي كان هناك تدمير طال 
الكثير من المنشــئات خصوصا مبنى الجامعة 
الرئيســي ، جزء مــن مباني كليتي الهندســة 
والحقوق وكلية زنجبار والزراعة في لحج وايضا 
كليــة التربية الضالع تعرضت لدمار شــامل .. 
وهنــاك معــدات وتجهيزات نهبــت وتعرضت 

للسرقة والعبث .
طبعــا انــا توليــت رئاســة الجامعــة في 20 
ســبتمبر 2016 ، وســبق هــذه الفتــرة تولــي 
الدكتور حسين باسالمة قائما باالعمال وعمل 
هو وزمــالءه جهود جبــارة في اعــادة االمور ، 
ونحن سنواصل المشــوار مع كل الخيرين في 
جامعة عدن ، ونرى ان جامعة عدن ان شــاء اهلل 
بدات تســتعيد توازنها ، لكــي تخطو خطواتها 

نحو المستقبل الذي نطمح اليه .

-  هل تاثر الت�سنيف العلمي للجامعة او االعرتاف 
اخلارجي ب�سهاداتها جراء احلرب االخرية ؟

  مســالة االعتراف الدولي بشهادات الجامعة 
هــذه لهــا شــروط تخص الــدول نفســها في  
االعتراف بالشهادات ، لكن من ناحية مخرجات 
جامعــة عــدن فــال زال طــالب الجامعــة على 
مستوى البكالريوس او الماجستير والدكتوراة 
يتميــزون ، امــا االعتــراف فهناك اشــتراطات 

تحددها كل دولة .
مخرجــات جامعة عــن ال زالت ممتــازة ، لكن 
الــذي حصل فــي الجامعة كثرة اعــداد القبول 
، لدينــا اعداد كبيــرة الن جامعة عدن اصبحت 
الملجــأ االخيــر للنــاس بحكم عــدم توفر منح 
دراســات عليا في الخارج وعدم توفر معاهد وال 
هناك تجنيد ، فالشــباب كلهــم يتجهون نحو 
جامعة عدن ويحصل تنافس شــديد ســواء في 

الكليات العلمية او كليات العلوم االنسانية.
هناك ايضا اعداد كوادرنا من اساتذة واساتذة 
مشاركين بدات تقل نتيجة تقاعد الكثير منهم 

، هنــاك حاجة الــى تحديث طواقــم التدريس 
بشــكل عام ، باالضافة الى رفدنــا بالمكتبات 
والمختبرات التي تنقص جامعة عدن ، خصوصا 
مختبــرات كلية الصيدلة وكلية طب االســنان 
بحاجة الى اعــادة تاهيلها وتزويدها باالجهزة 

والمعدات . 

-  يعنــي احلــرب مل يكــن لهــا تاثــري خا�ــش علــى 
االعرتاف ب�ســهادات جامعة عدن وال زالت �ســروط 

االعرتاف اخلارجي بكم كما كانت قبل احلرب ؟ 
  الحــرب اثــرت علــى كل شــيء وليس على 
جامعة عدن فقط وانما على اليمن بشكل عام 
، اريد اقول لك انه خالل االعوام 2013 – 2014 
كثير من الطالب لم يستلموا حتى شهاداتهم 
، وقريبا وقعنا اربعة االف شــهادة بكالريوس 
خاصة باالعوام االخيــرة ، فاذا كان طالب هذه 
البكالريوس  االعوام لم يستلموا شــهاداتهم 
فكيف يذهبون الى الخارج ليواصلوا دراستهم 

.
امــا االعتــراف فهي مســالة تصنيــف دولي 
يعتمد معاييــر معينة قد ال تكــون عندنا في 
هــذه الفترة ، لكن نحــن االن بصدد التواصل 
مــع كثير من الجامعــات الدولية ، وكان اخرها 
مــع الجامعات المصرية كجامعة عين شــمس 
في القاهــرة وايضا الجامعــات االردنية بحيث 
يكــون تاهيل كليات جامعــة عدن مثل كليات 

الجامعات االردنية .

-  ت�سنيــف �ســنغهاي للجامعــات قــال حتديدا ان 
�ســبب خروج جامعة عــدن من الت�سنيــف هو حالة 
االختــالل االمنــي املوجود والتي قــد تثري خماوف 
من ح�سول بع�ش الطالب على �ســهادات ب�ســكل غري 

�ســرعي .. اىل اأي مــدى ممكن ان تبعثــوا تطمينات 
اىل اجلهات االكادميية الدولية بهذا اخل�سو�ش ؟ 

  الجهات الخارجية تســتقي معلوماتها من 
االعــالم ، وكان هناك تهويــل اعالمي نوعا ما 
بخصــوص ان الوضع غير مســتقر ، واالن انتم 
تالحظون خصوصــا في المحافظــات المحررة 
ان مســتوى االمن افضل بكثيــر مما كان في 
الســابق ، والشــهادات وقعناهــا خــالل فترة 
الشــهرين هذه اكثر من اربعة االف شــهادة ، 
واجواء الحرب اخرجتنا من التواصل مع االخرين 
وكذلك الســمعة االمنية وهــذه مؤثرات اثرت 

سلبا .
 

-  وقعتــم موؤخــرا اتفاقيــة لتاهيــل ثــالث كليات 
بتمويــل كويتــي ، مت االعالن عــن ان كلفة التاهيل 
�ســبعني مليــون ريــال ، متى �ســتكون اعمــال التاهيل 

جاهزة ؟
  اكثر من ســبع كليات سيتم اعادة تاهيلها 
، االخــوة في الكويــت يعملوا عبــر مجموعات 
مثال مؤسســة التواصل ســترمم ثالث كليات 
والصنــدوق الخيــري الكويتــي ســيؤهل اربع 
كليات ، وكل كلية رصدوا لها حوالي عشــرين 
مليــون ريال ، وهذا تاهيل اســعافي او تاهيل 

جزئي لمدة ثالثة اشهر . 
تمت االتفاقيــة بين االخوة الكويتيين وبين 
المقاولين ، هم اتــوا بالمقاولين ، نحن دورنا 
مجــرد تعميــد ، لكن االشــراف االساســي من 

الهيئة االغاثية الكويتية . 
طبعا بعد ثالثة اشــهر بدون شــك سيكون 
هناك تحســن ملحوظ ، لكن ما تحتاجه كليات 

الجامعة مبالغ اكبر .
قبــل ان التقي بــك التقيت بممثلــة الهالل 

االحمــر االماراتي ووعدوا ايضا بالتدخل ، وقبل 
ايــام كان وزير التعليم العالي في زيارة لمركز 
الملــك ســلمان لالغاثــة وزودناهــم بما هو 
مطلوب مــن احتياجات لتاهيــل كليات جامعة 

عدن . 
ليســت الحرب وحدها اثرت على جامعة عدن 

وانما سنوات من قبل الحرب .
حاليــا نحتــاج مختبــرات وتجهيــزات واعادة 
تاهيل كثيــر من المباني  وبناء بعض القاعات 
، هذه كلها متطلبات الجامعة وهناك اكثر من 

د. اخل�سر ل�سور رئي�ش جامعة عدن يف حوار خا�ش مع ) عدن تامي ( : 

جامعة عدن تت�ضلم حاليا 13 % فقط من موازنتها
يف ال�ساحيــة الغربيــة للعا�سمــة عــدن ، حيــث املكتبــة املركزيــة ويف الق�ســم املخ�س�ش لذاكــرة جامعة عــدن كان لقائي 
بالدكتــور اخل�ســر نا�سر ل�سور رئي�ــش اجلامعة، ظهًرا بعد اجتماعــني متواليني عقدهما هناك . كان �سوته �ســاحبا للغاية 
لدرجة توحي ب�سرورة تاأجيل اللقاء نظًرا للطارئ ال�سحي.. التم�ســت له تاأجيل اللقاء لكنه رد بحر�ش م�ســهود ونبل معهود :  مل 

اأحب ان تعتقد باين اتهرب من احلوار  .
كان هذا املوعد هو الثاين بعد موعد �ســابق تاأجل بفعل االزدحام املهني يف جدول رئي�ــش اجلامعة ، �سيق الوقت و�ســحوب �سوت 
الدكتــور، جــراء وعكــة طارئة يف احلنجرة، جعلني اختزل كثرًيا من اال�ســئلة التي كانت يف جعبتــي .. ورغم هذا حاولت الرتكيز 

على االملام مبختلف الق�سايا االكادميية والطالبية.. وان كنا اغفلنا بع�سها ف�سنتطرق اليه يف حوارات قادمة ان �ساء اهلل ..
فيما يلي ح�سيلة احلوار مع الدكتور اخل�سر ل�سور رئي�ش جامعة عدن وقد كان حواًرا ال تنق�سه ال�سراحة:

حوار / عبدالرحمن انيس :

   توجيهات رئاسية بتاهيل 
كليات اجلامعة بتمويل 

حكومي

  تاهيل كليات الرتبية 
عدن والزراعة بلحج 

خالل اسابيع

 دشنا تعيني املندوبني 
باالسم وسننتهي قريبا 

من متحيص امللفات

   هناك وزراء وسفراء يتسلمون مرتباتهم من اجلامعة .. 
ومدرسون اكملوا تاهيلهم واجتهوا للعمل يف دول اخرى
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حو�ر
جهة داعمــة ممكن ان 

تساعدنا .
ان  الــى  باالضافــة 
هناك توجيهات رئاسية 
من  الجامعة  بتمكيــن 
التواصــل مــع بعــض 
لتأهيــل  الشــركات 
الكليات على كلية كلية 
، وان شــاء اهلل ســنبدأ 
بتاهيــل كليــة التربية 
خورمكســر  في  العليــا 
 ، حكومــي  بتمويــل 
هذه  تنفيذ  وسيدشــن 
الرئاســية  التوجيهــات 

خالل االســابيع القادمة ، وكذلــك حفر بئر في 
كلية الزراعة لحج مع اعادة تاهيلها ، وسيكون 
تاهيــل كليتي التربية والزراعة في آن واحد ان 

شاء اهلل . 

-  اىل اأي مــدى ميكــن االعتمــاد علــى املوؤ�س�ســات 
االكادمييــة يف دول التحالــف وحتديــدا اخلليجية 
منهــا لتغطية العجز املايل الــذي تعاين منه جامعة 

عدن ؟
  مجلس التعــاون ودول التحالف دورهم دور 
كبير جدا في هذه الفترة وفي الفترة الســابقة 
، وكان دورهم فــي عاصفة الحزم واعادة االمل 
دور جبار ، واالن في التاهيل االمني ، دور االخوة 
في التحالف ومجلس التعاون دور كبير ، وواهم 
مــن يعتقد ان بامكاننا االســتغناء عن دورهم 
ودعمهم ، ونحن نعول كثيرا عليهم في تاهيل 

الكثير من المؤسسات.
 

-  حدثتنــي عــن توا�سلكم مــع عدد مــن املنظمات 
االغاثية اخلليجية ، لكن هل توا�سلتم مع موؤ�س�سات 
اكادميية خليجية لتوفري احتياجات جامعة عدن ؟ 
  ال اريد ان اكون متفاءل كثيرا ، ولكن اريد ان 
اقول لك اننا امس وقعنا على رسالة الى شركة 
افرســت وهذه شــركة متخصصــة ، ودعوناها 
لزيــارة جامعــة عــدن خــالل االيــام القادمة 
لتســاعدنا فــي المتطلبات االكاديمية بشــكل 
عام ، وهي مختصة بالتواصل مع الجامعات في 

الخليج والسعودية والجامعات االردنية .
نحــن ايضــا مرتبين لزيــارة لجامعــة الملك 
ســعود في الشــهر القادم الن هناك اتفاقيات 
سابقة ونسعى الحياءها وتحديثها وتجديدها .

-  ما هي اأبرز ال�سعوبات التي تواجهكم حاليا ؟
  ابــرز الصعوبــات هــي الكــم الهائــل من 
المتقدميــن للقبــول ، وكيفيــة عمــل آليــة 
للتسجيل والقبول ، الكل االن متجه نحو جامعة 
عــدن ، والكل يريد الطب واالســنان والصيدلة 
، طبعــا انا ال الوم االهالــي او الطالب النهم ال 
يمتلكون خيارات اخرى ، فحصة عدن والمناطق 
الجنوبية من الدراسة في الخارج محصورة حتى 
مــن قبل الحرب وهناك كثرة في عدد الطالبات 

المتقدمات للدراسة في الداخل .
اضــف الى هــذا ان ميزانية جامعــة عدن في 
الوقــت الراهن هــي 13 % مــن موازنتها التي 
كانــت معتمدة ، 13 % فقــط حاليا من اجمالي 
مــاكان مخصص للجامعة حتــى العام 2014 – 
2015 ، واغلــب الطالب في اليوم االول تقبلهم 
فــي النفقة الخاصــة او الموازي ومباشــرة في 
اليــوم الثاني يطلبــون اعفاء وهــذه معضلة ، 
االهل يقولون نحــن ظروفنا صعبة ليس لدينا 
راتب او رب االســرة استشــهد وهنــاك ظروف 
صعبة فعــال ، لكن كيــف نعمل ونحــن بدون 
موازنة تشــغيلية .. نحن بين خيارين احالهما 
مــر : ان اعفينــا وقفت الجامعــة ، وان لم نعف 
فحالة الناس وظروفهــا صعبة ونحن من هذه 
البيئة ولم ناتي مــن كوكب اخر ونعرف ظروف 

الناس . 
مــن الصعوبات ايضا ، كثرة عــدد المنتدبين 
والمتعاقدين لفترة طويلة وهذا يشــكل عبء ، 
هم فعال يقدموا خدمات ، لكن كيف نساعدهم 

.. هذا غيض من فيض .

-  طاملــا انكــم ت�ســتلمون 13 يف املئــة مــن موازنــة 
اجلامعــة فقط فعجز املوازنة جتاوز 85 % ، ما تاثري 

هذا على اجلامعة ؟ 
  برنامجنــا االســتثماري صفر ، ال منشــآت ال 
تحديث ، ال مشتروات .. طالبنا الذين في الخارج 
عودتهــم او ســفرهم ، ميزانيتهــم مصفــرة ، 
البحوث والدراسات نفس الشيء ، بعض االحيان 

يلجا الطالب ان يدرس على حسابه .
طبعا موازنة العام 2017 ســتعاد الى ســابق 
عهدهــا ، لكن الى االن نعاني من العجز، هناك 
ايضا اكثر من 340 تســوية الساتذة مساعدين 
واســاتذة مشــاركين .. تصور ان يستلم استاذ 
45 الف ريــال ، ايش تتوقع منــه يقدم ، يعني 
في اليوم الف ريال ، لكن طرحناها في الموازنة 

التشغيلية لعام 2017 وان شاء اهلل تقر.
 

-  اعلنتم موؤخرا تعيني ع�سرة منتدبني من ا�سل ما 
يقارب االلف منتدب .. ما م�سري البقية ؟\

  هــذا تدشــين ليــس اال ، الن الكشــوفات 
لدينا اكثــر من 900 .. لكن هل فعال كل هؤالء 
موجوديــن وهل يؤدوا مســاقاتهم الدراســية 
.. لهــذا نحــن دشــنا باالســم ، لــن نقبل بعد 
االن حكايــة يعيــن التاليــة اســماءهم اولهم 
زيد واخرهم عمرو ، دشــنا التعيينات باالســم ، 
وســتكون الخطوات من رئيس القسم العلمي 
ثم نائب العميد للشــؤون االكاديمية ثم عميد 
الكلية ثم مدير الشــؤون التعليمية ، ثم نائب 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ، والسادس 
رئيس الجامعة .. واكيد سيكون هناك تمحيص 
، من كان موجودا فعلى العين والراس ، والذي 

غير موجود او مسافر سنمحص كل شيء . 
ولهذا التدشين كان عملي وباالسم ، وان شاء 
اهلل بعد شــهر نلتقــي انا وانت وســابلغك كم 

اصبح عدد الفعليين . 

-  طلبتم موؤخرا ا�سماء املنقطعني يف ظل ما تعانيه 
بع�ــش االق�ســام مــن نق�ــش يف عــدد اال�ســاتذة ، مــا 

توجهكم جتاه املنقطعني ؟ 
  المنقطعيــن والدارســين والعالقين كلها 
مترادفات لشــخص غير موجــود ، نحن اعطينا 
عميد كل كلية المســؤولية االساســية وعنده 
مندوب من النقابة ومن الجانب المالي ، اللجان 

تعمل من نوفمبر حتى مارس .
هنــاك عــدد كبيــر مــن الذيــن يســتلمون 

مرتباتهــم مــن جامعــة عــدن موجودين في 
الحكومــة ، في منهم وزراء ، في منهم ســفراء 
، فــي منهم نواب وزراء ، هــؤالء عندهم قرارات 
.. فــي اخرين دارســين اكملوا مــدة تاهيلهم 
واتجهوا لدول اخرى يعملــون فيها وهو ال زال 
محســوب على جامعة عدن ، ولهــذا نحن نريد 

اللجان تخرج بحصيلة . 

-  واذا تو�سلتم اىل ح�سيلة ؟
  شــوف نحن كوظيفة لــن نقطعها صراحة ، 
لكــن المبالغ التي يتحصلون عليها ســناخذها 
لزميــل فعلي ، لكن المنقطعين بشــكل كامل 
فسنتعامل معهم وفق قانون الخدمة المدنية 
، لكــن هنــاك مثــال مدرســين مــن المناطق 
الشمالية وال يســتطيعون الحضور حاليا فهذه 
ممكــن نعمل لها حلول فنحــن نتعامل معهم 

كزمالء . 

جامعــي  ا�ســتاذ  كل  اجلامعيــة  اللوائــح  تلــزم    -
بتقــدمي بحــث علمــي �ســنويا ، لكــن هنــاك كثري من 
االق�ســام العلمية تخلو من حملة درجة اال�ســتاذ او 

اال�ستاذ م�سارك ، ما تعليقكم ؟
  نحن لدينا من حملة االســتاذية كثير ، لكن 
هناك بعض االقسام ، نحن بحاجة مثال الى كلية 
علوم وكلية اعالم ، ومساقات لبعض الدراسات 
غير موجودة عندنا كالعلوم السياســية ، وهذه 

يجب ان نعمل معالجات لها . 
اللي يحصل لالســف هناك من لديه تخصص 
ماجســتير فــي مجال معيــن ويذهــب يدرس 
دكتوراة في مجال اخر ، والنقل من تخصص الى 
اخر مشــكلة ، ونحن بحاجة الى العمل باللوائح 
.. نحــن دورة اجتمــاع مجلس الجامعــة االخير 
ســميناها ) دورة اللوائح ( .. وشــكلنا عدد من 

اللجان العادة النظر في عدد من اللوائح .
في اجتمــاع مجلس الجامعــة االخير تم طرح 
موضوع ان االســتاذ هو من يشــرف على درجة 
الدكتوراة واالســتاذ المشارك يشرف على درجة 
الماجســتير ، لكن نظرا لوجود نقص في بعض 
االقسام العلمية نحن نتجاوز بعض االستثناءات 
، وســنحاول التغلــب على هذه االشــكاالت في 
بعــض االقســام العلمية ولــو اضطررنــا الى 
االســتعانة بــكادر اجنبــي حتى يتم اســتعادة 

التوازن .
-  هناك �ســكاوى مــن نق�ش حملــة الدرجات العليا 

يف كليات الطب ؟ 
  هناك فــي كلية طب االســنان كثير خرجوا 
للتفرغ العلمي وهو ما اخل بالتوازن ، لكن نحن 
على تواصل مع االخــوة الكوبيين لرفد الكلية 

باساتذة وقريبا سيكونوا موجودين .

-  ما هي روؤيتكم للمرحلة املقبلة ؟ 
  لدينــا خطــط قصيــرة المدى ومتوســطة 
وبعيــدة المدى ، الخطط القصيــرة المدى هي 
التاهيــل االنشــائي للكليــات ورفدها  اعــادة 
ببعض التجهيزات ، وكيفية اعادة تاهيل الكثير 
مــن الكوادر فــي الهيئــة التدريســية ، وفيما 
بعــد العمل على توســعة الكليات مثل انشــاء 
كلية للعلــوم وكليــة للتمريض ، عــدن فيها 
اول مدرســة للتمريض من الخمســينات لكن 
جامعــة عدن منذ عام 1970 ال توجد فيها كلية 
تمريــض بينما هنــاك جامعات حديثــة لديها 

كلية تمريض . 
هنــاك الكثيــر لدينا فــي مايتعلــق بالكادر 
التدريســي وكيــف خلــق بيئــة مناســبة مثل 
التامين الصحي وســنتخذه هذا العام ان شــاء 

اهلل ، مشــكلة عندمــا يمرض 
استاذ وال تســتطيع مساعدته 

بالعالج . 

-  اىل اأي مــدى قد تواجهون 
�سعوبــة يف ا�ســتقبال ا�ســاتذة 
زائرين ل�ســد النق�ــش يف بع�ش 
الكليــات يف ظــل الو�ســع املايل 
باالمــكان  هــل   .. ؟  الراهــن 
بالتن�ســيق  امل�ســكلة  هــذه  حــل 
او  اخلليجيــة  اجلامعــات  مــع 

املقاي�سة العلمية ؟
  مثــال فــي قســم اللغــة 
الفرنســية لدينــا اتفاقية مع جامعــة جيبوتي 
وســيصلوا اســاتذة قريبــا ان شــاء اهلل ضمن 
التبــادل الثقافي ، ايضا في تواصل مباشــر مع 
االساتذة الكوبيين عبر وزارة الخارجية للوصول 
الى كليات طب االسنان والصيدلة ، وبخصوص 
نفقاتهــم ممكــن فــي البدايــة تغطيتها من 
رسوم برنامج النفقة الخاصة ، لكن نحن عملنا 
مبالغ لهم في الموازنة التشــغيلية على حساب 
الدولــة ، وهنــاك ايضــا وعود مــن االخ رئيس 
الوزراء بعمل استثناءات في بعض التخصصات . 

-  ما هي احتياجات النهو�ش جلامعة عدن ؟
  اوال تاهيــل الــكادر البشــري ، ثــم العامل 
المادي فالدراســة والبحوث العلمية بحاجة الى 
امكانيــات ، وكذلك تاهيل الكليات ومختبراتها 
ومكتباتهــا ، وخلــق بيئــة مناســبة للطالــب 

ولالستاذ الجامعي .
بالمناســبة الخميس هذا االســبوع سيدشن 
الربط الشــبكي لكليات الجامعة وسيدشن من 

كلية الهندسة .
-  املجال�ــش الطالبية مت جتميد ا�ســتبدالها لفرتة 
طويلــة حتــى ان االحتــاد الطالبــي احلايل يرا�ســه 
ا�ســتاذ يف اجلامعــة ونائبــه هــو مدير مكتب رئا�ســة 
اجلمهوريــة .. متــى �ســيتم تفعيل جمال�ــش طالبية 

منتخبة من الطالب الدار�سني ؟ 
  ال ادري لمــاذا اوقفــت المجالــس الطالبية 
من الســابق ، لكــن من المهم جــدا ان يكون 
لها نشــاط في هذه الفترة ، انــا تواصلوا معي 
بعــض الطــالب وســنعمل لقــاءات مــع نائب 
رئيس الجامعة لشــؤون الطــالب لبحث كيفية 
اعادة تفعيلها ، لكن نخشــى ان يدخل الطالب 
في اشــكاالت بفعل التوتر الموجــود حاليا في 
الظروف السياســية ، انا شخصيا مع ان الطالب 
ينشــطوا في مجالســهم الطالبية ، لكن دائما 
اقول لهم التحصيل العلمي اوال .. صحيح يجب 

ربطهم بالمجتمع لكن بعقالنية .

-  حتدثتم عن ان�ساء كلية علوم بحيث تكون كلية 
ا�سا�ــش لطالب الطب والهند�ســة ، اىل اين و�سلتم يف 

هذا االمر ، وماذا عن ان�ساء كلية لالعالم ؟ 
  كلية العلــوم انا متحمس لها ، وهي تجربة 
في اكثر من بلد ، في الســعودية وفي السودان 
، واعتقــد حتى في مصر ، وهذه تســمى ســنة 
تحضيريــة ، المشــكلة لدينــا فــي القبول الن 
الــكل يريدوا هذه الكلية لكــن يجب ان تكون 
لدينا سنة تحضيرية علمية تدرس فيها المواد 
المرتبطة ، وعلى ضوء هذه السنة يروح الطالب 
الطب او الهندسة بحسب معدالتهم ، اما حكاية 
ان امتحــان القبول او امتحــان الثانوية العامة 
يحدد مصير الطالب فاعتقد آن االوان ان نعيد 
مراجعــة هذا االمــر ، وان شــاء اهلل نبدا العمل 
بهذه الكلية قريبا وهذا قيد الدراســة .. وكلية 

العلوم ستضع حدا للقبول العشوائي .
امــا كليــة االعــالم فســيكون موقعهم في 
معســكر 20 او فــي الفنــون الجميلــة ، هناك 
البعض يقول ان انشــاءها سيكون على حساب 
كليــة االداب ، لكن كلية االعــالم آن أوانها ان 

تكون .

-  كلمة اأخرية تودون قولها ؟ 
 أي مقترحات بنــاءة مرحبين بها ، اما الهدم 
يكفي ، عدن يكفيها الذي فيها ، نقول للجميع 

دعونا نفتح صفحة بيضاء ونشتغل مع بعض .

وقعنا اربعة االف شهادة بكالريوس خالل فرتة الشهرين
حنن االن بصدد التواصل مع جامعات دولية لتأهيل كليات اجلامعة

  كلية االعالم آن اوانها ان تكون .. وسننشئ كلية للتمريض 
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حلج.. ا�ضتعادة الد�لة املفقودة منذ �ضنوات
برغــم مــن صعوبــة عــام 2016، إال ان نصفــه 
الثاني، كان أفضل قياســا باألعوام الماضية، حيث 
شــهدت المحافظــة اســتقرارا امنيًا غير مســبوق، 
عقب التخلص من الجماعات االرهابية والتخريبية، 
التي اســتغلت فترة الفراغ األمني بالمحافظة، منذ 

تحريرها من مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح.
وعادت الحيــاة الى لحج، بفترة وجيزة وبامكانيات 
شــحيحة، حيــث رافقــت العــام 2016م، وحققــت 
نجاحات كبيرة، رغم ان لحــج تعد المحافظة االكثر 
تضــررا ودمارا من بيــن كل المحافظــة الجنوبية 
والشمالية التي عبثت فيها مليشيات الدم والدمار 

الحوثية وحليفهم المخلوع علي عبداهلل صالح.
ومنــذ منتصف عام 2016م، باتــت محافظة لحج، 
اكثر المحافظات المحررة اســتقرارًا، حيث انخفضت 
فيها نســبة الجريمة، بشــكل كبير جدًا، وشــهدت 
استقرار امني لم تشهده خالل الـ 25 سنة الماضية، 
مع تفكيك شبكات العصابات والجماعات المتشددة.

1750 �سهيد
كانــت لحــج هــي أول محافظة تتعــرض لهجوم 
المخلــوع صالح،  الحوثيــة وحليفهم  المليشــيات 
كونها الطريق األقرب الى عــدن، فتعرضت للدمار 
المهول جراء تلك الحــرب، والتخريب والنهب الذي 
كان مخططــا ان تشــهده لحــج، بفعــل افراغهــا 
المقصود من االجهــزة االمنية والعســكرية، قبل 
ايــام من الحــرب، وترك مرافقها للنهب والســلب، 
وافتعال ادخالها في االنفالت األمني، أكثر مما هي 

عليه منذ سنوات.
وخــالل الحــرب، تعرضــت البنيــة التحتيــة فــي 
لحج، للدمــار الكامل، حتى اصبحــت لحج، محافظة 
منكوبة، واالكثر تضررا من بين مختلف المحافظات 
الجنوبية، التي شــملتها تلك الحــرب، اذ ان غالبية 
مرافقها باتت خارج عن الجاهزية، بفعل ما تعرضت 

له من دمار، وتحول بعضها الى ركام.
وبلغ عــدد شــهداء الحــرب بلحج 1750 شــهيد 

و2650 جريح.

وكر لالرهاب
وعقب الحرب، اضحت لحــج في حالة كارثية يرثى 
لها، وتزداد ســوءًا مع تواجد الجماعــات اإلرهابية، 
خاصــة في مديريتــي الحوطة وتبــن، والتي قامت 
هي األخــرى، بإكمال ما تبقى مــن مباني لم تدمر 

بالحرب، فتم تفخيخها وتفجيرها ونسفها.
واستغلت تلك الجماعات، وضع المحافظة والغياب 

االمني فيها، لتعزيز تواجدها، واتخاذها من الحوطة 
وتبن، مركزا لتحركاتها بكل حرية والتي امتدت الى 
عدن، ومحافظــات مجاورة، ونشــر الرعب والخوف، 
والقيام بعمليات تقطع، ونهب وسرقات، واغتياالت 
وتصفيــات، حتى باتــت محافظة الخــوف ولصيقه 

بوصف االرهاب والجماعات المتشددة والمخربة .
وازدادت حالة لحج انهيــارًا، مع الغياب الحكومي، 
وأجهزتهــا التنفيذية، واالمنيــة، إضافة إلى غياب 
عمل المنظمات، التي كانت تنظر الى لحج، محافظة 

غير آمنة، ووكر االرهاب.

عودة االأمل
عقب صــدور قرار تعيين الدكتــور ناصر الخبجي، 
محافظا لمحافظة لحج، سعت قيادة المحافظة خالل 
فترة وجيزة وقياســية، إلى اعادة الحياة للمحافظة 
بجهود ذاتية رغم الظروف المعقدة، وعدم توفر أي 

ميزانية تشغيلية.
وشــكل الجانب االمني، التحدي االبرز امام قيادة 
المحافظــة، حيث تــم التعامل مع هــذا الملف بعد 
دراســته، ووضع خطــوط عريضــة كفيلــة بإنجاح 
الخطــط االمنيــة التي وضعت لمعالجته، باشــراف 
الرئيس عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع قوات 
التحالف العربي، وخاصة القوات االماراتية في عدن.

خطة اإنعا�ش 
بادرت قيادة لحج، الى جانب عملية تطبيع الحياة، 
بمتابعــة الجبهات من جهة لمواجهة المليشــيات 
العدوانيــة، ومن جهة اخــرى لمواجهة االرهاب في 
الحوطة وتبن، واعلن عن ) الحملة الشــعبية لدعم 
جبهــات الحدود كرش والصبيحة ( والتي تم خاللها 
تســيير قوافل غذائية للجبهــات، ودعمها باألدوية 
والعالجــات االســعافية، اضافــة الى عمــل زيارات 
لجرحى الجبهات في المستشــفيات التي يتعالجون 

فيها، وتقديم مساعدات مالية لهم.

عودة احلياة
وســجلت محافظة لحج، خالل عام 2016، تحوالت 
جوهريــة، كنموذج فريد بين مختلــف المحافظات، 
رغم انها المحافظة االكثر تضررا من الحرب، ودمارا 

وانهيارا في البنية التحتية.
وفي ظــل الغيــاب الحكومــي الكامــل، وتدهور 
كافة الخدمات االساســية، وتحــول الحوطة وتبن، 
الــى مدينتي رعــب وخــوف، فيما بقيــة مديريات 

المحافظــة، كانــت بانتظــار مصيرهــا المجهول، 
بــدأت خطوات المحافظ ، وكل قيــادات المحافظة، 
تســير بكل ثقة وهدوء، نحو اعادة الحياة لمحافظة 
لحج، بــدءًا بتطبيق الخطة المرســومة، في مختلف 

الجوانب.

الكهرباء.. حتد كبري 
شــكلت الكهرباء، تحد كبير امام قيادة لحج، حيث 
اوقفت الشــركة المؤجرة للطاقــة، العمل، مطالبة 
بمســتحقات ومديونيــات من المحافظــة، بلغت ) 
مالييــن الــدوالرات (، وتحملــت قيــادة المحافظة 
مســؤولية تشــغيل محطتي ) بئر ناصــر وعباس(، 
وتوفيــر نفقاتهــا التشــغيلية، واعمــال الصيانة 

والزيوت، اضافة الى مرتبات موظفي المؤسسة.
كمــا تم اعادة تشــغيل الكهرباء فــي المديريات 
التي تغذيها الكهرباء من محافظة عدن، من خالل 
متابعــة مســتمرة وحثيثــة من قبــل محافظ لحج 
شــخصيًا، حتى تم اعادة التشغيل، واصالح االعطاب 

التي طالت شبكة نقل الطاقة جراء الحرب.

ترميم 12 مدر�سة
وفي مجالي الصحــة العامة والتعليــم، تم اعادة 
العمــل االداري فــي اإلدارتيــن، وجــل مشــكالت 
الموظفيــن ونقابات االطبــاء والموظفيــن، وكذا 
مخاطبــة والتواصل المســتمر مــع مختلف الجهات 
الحكومية، والمنظمات بتقديم المساعدة لمحافظة 
لحج، في مجالي الصحة العامــة والتربية والتعليم 

واعادة االعمار.
وتــم ترميــم 10 مــدارس فــي الحوطــة وتبــن 
والصبيحــة على نفقــة ) الهالل االحمــر االماراتي( 

ومدرســتين علــى نفقــة ) الصنــدوق االجتماعي 
للتنميــة ( باالضافــة الــى توفيــر الخيــام لبعض 
المــدارس التــي يجــري متابعة ترميمهــا، كما تم 
ترميــم المعهد الزراعــي التجاري واعادة نشــاطه 
ومعهــد ) ابو مدين ( وكليــات التربية في ) صبر – 
ردفــان – طور الباحة – يافــع (وكلية ناصر للعلوم 
الزراعية بالحوطة ورصد مبالغ مالية لترميم كليتي 

التربية بصبر والزراعة بالحوطة.

اعادة املرافق للعمل
تــم تفعيــل االدارات والمرافــق الحكومية، رغم 
الدمــار فيها، إال ان خطة بديلة كانت ناجحة العادة 
العمل، وتتمثل في استخدام ) مكتب الصحة العامة 
والســكان بالمحافظة ( كمكاتب مؤقتة، للمحافظ 
واالدارات والمكاتــب االخرى التي تدمرت او تضررت 
مكاتبها، حتــى يتم اعادة بناءهــا او ترميم االجزاء 
المتضررة مــن المكاتب المتضــررة جزئيًا، وكذلك 
معالجة وضــع المكاتــب التي يقطنهــا مواطنون 

تضررت منازلهم، وترميمها.
وتــم إعــادة العمل الكامــل في غالبيــة المرافق 
الحكومية بالمحافظــة، والتي تمارس عملها اليوم 
يشــكل طبيعي، ويجري االســتعداد العــادة عمل " 

النيابات والمحاكم".
وتزايــدت االمال بان يكون 2017، عام اســتعادة 
المحافظــة لمكانتهــا والخــروج من الدمــار الذي 
حل بها، وانعاش كافة قطاعاتهــا، واعادة الحقوق 
للمظلوميــن، ومعالجــة ملفاتها الشــائكة، اذا ما 
اســتمرت جهود قيادة المحافظة بنفــس الوتيرة، 
دون وضع العراقيل امــام النجاحات التي بدت لحج 
من خاللهــا، كمحافظة تخط طريقهــا نحو النجاح 

بخطوات ثابتة.

مــن  ك�ســابقيه  2016م  عــام  ميــر  مل 
فرغــم  حلــج،  حمافظــة  علــى  االعــوام، 
�ســنوات  التــي اعقبــت  املدمــرة،  احلــرب 
طويلة مــن احلرمان والدمار والتهمي�ــش، 
حتــوالت  خاللــه  املحافظــة  �ســهدت 
جوهرية، اأعــادت اإليها احلياة، واأنع�ســت 
اآمــال �ســكانها بعــودة اال�ســتقرار املفقود، 
عقب االنت�سار على اجلماعات االرهابية، 
وكذلك الع�سابات التخريبية التي زرعت 

لالنتقام من املحافظة واأبناءها.
و�ســهدت حمافظــة حلــج خالل �ســنوات 
ا�ســتهدفت  اغتيــاالت  جرائــم  املا�سيــة، 
خرية كوادرها، وعاثت فيها اأيادي الف�ساد 
حتى غيبتها عن تنميتها، وا�ســتحقاقاتها 
من امل�ســاريع والبناء، حتــى اأ�سحت اليوم 
بــال بنية حتتية، عدى مــا فيها من مباين 
اأنهتهــا احلــرب وق�ســت علــى  وطرقــات، 

هياكلها.

حصاد عام 2016 ينعش آمال سكان احملافظة املنكوبة
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احلزن يتجدد يف الذكرى االوىل الغتياله مع مرافقيه

من هو احمد االدري�سي ؟ 

احمد االدري�ضــي ..
 علو يف احلياة ويف املمات 

احتشد املئات، عصر  اجلمعة املاضية ، يف الذكرى االوىل الستشهاد القيادي يف املقاومة اجلنوبية ورئيس جملس 
قيادة املقاومة بعدن امحد االدريسي و6 من رفاقه يف 30 ديسمرب العام املاضي.

واحتضنت ســاحة الشــهداء مبديرية املنصورة، مهرجان مجاهريي حاشد شــارك فيه عددا من قيادات املقاومة 
اجلنوبية وشخصيات اجتماعية وقيادات يف احلراك اجلنوبي، وختلله عدد من االستعراضات والكلمات.

والقيت يف الفعالية عدد من الكلمات اليت استعرضت مناقب الشهيد االدريسي ورفاقه .
ورفعت يف االحتفال اعالم دولة اجلنوب وصور الشهداء .

ال�ســليماين  نا�ســر  علــي  ح�ســني  اأحمــد   : اال�ســم 
))االإدري�سي ((

مكان امليالد: عدن
) والــده مــن منطقــة ال�ســليماين مبديريــة املفلحي 

يافع(
- تاريخ امليالد: 1981
- متزوج واب لطفلة .

-كان مطــاردا مــن االأمــن القومــي واالأمــن املركــزي 
اليمني منذ انطالقة احلراك اجلنوبي عام 2007 .

-يف نهايــة 2010 اقتحــم االأمــن القومــي منزلــه يف 
حــي العيــادات مبديرية املن�سورة بحثــا عنه ومل يكن 
موجــودا يف املنزل .. وتكررت العملية يف بداية 2011 

حني اقتحموا بيته وروعوا اهله .
- بــني عامــي 2013 -2014اقتحمــت قــوات االأمــن 
املركــزي بعدن بقيــادة املتحوث عبداحلافظ ال�ســقاف 

منزله اربع مرات ومل ي�ستطيعوا االإم�ساك به ..
- تعر�ــش الإ�سابة اأثنــاء قمع قوات االمــن ملهرجان 
�ســاحة  يف   2012 ينايــر   13 يف  والت�ســامح  الت�سالــح 

العرو�ش بخور مك�سر عدن  .
- يف فربايــر 2011 اختاره ال�ســباب املحتجون قائدا 
ل�ســباب ثورة 16 فرباير التي فتحت عدن اأمام اأن�سطة 
احلــراك اجلنوبــي بعــد ان كانــت عــدن مغلقــة علــى 

احلراك .
- اأدار واأ�سرف على اأول مليونية يعرفها اجلنوب وهي 
مليونيــة 30 نوفمــرب 2012 والتي اقيمــت يف املن�سورة 

وكانت فاحتة املليونيات اجلنوبية .
- عينه اللواء ال�سهيد علي نا�سر هادي قائدا ميدانيا 
واملديريــات  املن�ســورة  مديريــة  يف  املقاومــة  ل�ســباب 
القريبــة منهــا اأثنــاء احلــرب التــي �ســنتها ملي�ســيات 

احلوثي واملخلوع �سالح على عدن يف مار�ش 2015 .
وبــرز االإدري�ســي كمناه�ــش للجرائــم التــي نفذتهــا 
القــوات االأمنيــة املواليــة للمخلــوع �سالــح يف مدينــة 
املن�سورة خالل ال�ســنوات املا�سية وقائدا �سبابيا بارزا 
يف الثــورة اجلنوبية وكان يقود �ســباب 16 فرباير وهو 
الف�سيل املتحكم باالحتجاجات بعدن يف العام 2011 ، 
وعــني قبل اغتياله قائدا للمقاومة اجلنوبية مبدينة 

عدن.
- اغتيل يف 30 دي�سمرب 2015 هو و�ستة من مرافقيه 
اثنــاء مــروره يف �ســارع الت�ســعني مبديريــة املن�ســورة 

والذي مت ت�سميته الحقا با�سمه . 

شهيد استعادة مؤسسات الدولة 

حمافظ عدن يرثي االدريسي :
 وداعآ أيها الفذ العمالق

العميد عبداهلل الصبيحي :
 فقدنا برحيل القائد االدريسي بطال صادقا وخملصا

يعتبر الشــهيد احمد االدريســي الذي استشــهد وهو يحمل صفة رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن ، اول من ســلم مرفقا سياديا الى السلطة المحلية 
بعدن بعد انتهاء الحرب دون أي مواجهات ، في حين خاضت السلطات مواجهات الستعادة مرافق أخرى ، واستشهد االدريسي مساء نفس اليوم الذي تسلمت 

فيه السلطات المحلية منه الميناء .
وقــال وزير النقل مراد الحالمي في مقابلة صحفية نشــرتها صحيفــة ) عدن تايم ( في 13 يناير 2016 ان القيادي في المقاومة الجنوبية الشــهيد احمد 

االدريسي، دفع حياته ثمنًا لتنفيذ خطة استعادة مؤسسات الدولة السيادية وتحديدا ميناء الحاويات في مديرية المنصورة.
وقال وزير النقل : "عملية تسليم ميناء الحاويات في مديرية المنصورة الى أجهزة الدولة كانت عبر الشهيد احمد االدريسي فقد قمنا بترتيبات جبارة معه 

ولكن لالسف الشديد دفع حياته ثمنا لتعاونه مع اجهزة الدولة وتسليمه للميناء سلميا" .
واضاف " نتعهد الســرة الشــهد االدريسي بأننا ســنكون كما كان هو السرته وسنكون ســند عون لهم فالشــهيد انجب طفلة صغيرة وسنعتبرها ابنتنا 

وسنهتم بها ونرعاها وسنقوم بواجبنا تجاه ابنة الشهيد احمد االدريسي رحمه اهلل فسيخلد التاريخ الدور الوطني الذي قام به الشهيد أحمد االدريسي" .

لم تغب الذكرى االولى الستشهاد احمد االدريسي 
عن ذاكرة المقاوم عيدروس قاسم الزبيدي محافظ 

عدن ، حيث كتب مرثية قال فيها :
لم ترفع الجلسة بعد يا أحمد ..

لــم ترفع الننــا الزلنا نفتقــد بطاًل مقدامــًا محبًا 
للثورة عاشقًا للشــهادة في سبيل وطنه .. أتذكرك 
بقولك المفضل وأنت تقول الكفاح مستمر والنصر 

حليفنا
كنــت أيها البطــل رقمآ صعبًا فاغتالتك ايادي االجرام .. رأيت فيك مدرســة 

تنشأ اجياال للكفاح الثوري وتؤهلهم للعمل السلمي ...
رأيت فيك العزيمة والبطولة وكيف تفدي رفاقك بروحك الطاهرة فتغطيهم 

بجسدك النحيل ..
أي شهيدٍ أنت يا ادريسي ؟!

أي نوعآ من الشهداء الصادقين أنت لتحزن عدن وكل انحاء الجنوب لفقدانك.
أحرقت اعدائك قهرًا بعد موتك .. مثلما أرعبتهم خوفًا بحياتك ....

أذقت روحك الطاهرة حالوة الشــهادة وأذقتهم مرارة الهزيمة فأي شــهيدٍ 
أنت يا بطل ؟!

وداعآ أيها الفذ العمالق ، وســتبقى ذكراك حية ترتعش في قلوبنا ووجداننا 
، وتبقى مالمحك ترتسم أمام عيوننا في كل حين.

إلى جنات الخلد يا شــهيدنا وسنجعل يوم استشهادك انت ورفاقك االبطال 
يوم محفور بقلوبنا ألنك لم تمت بقلوبنا ولن تمت يا اخي

ســندعوا اهلل ان يصبرنا على فراقك يا ادريســي وإلى جنــات الخلد يا اخونا 
الذي قل ماوجدنــا مثيله بالصدق والتفاني وكان احد قــادات المقاومة التي 
ابتدأناهــا بعد حرب صيــف 94 والتي امتدت بعد ذلك صــوب العاصمة عدن 

ليكون االدريسي قائدها وممثلها في العاصمة .
رحمــك اهلل انت ورفاقك االبطال ، الخضر جمال الميســري ، مجد المنصوري ، 
محمد عباس الشعيبي ، مسعد صالح البعداني ، ومحمد سند، ورضوان االشبط.

لم ولن ترفع الجلسة حتى اجتثاث االرهاب من جذوره .
رفيقك عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي .

قال العميد الركن عبد اهلل الصبيحي قائد اللواء ٣٩ مدرع في الذكرى األولى 
إلستشــهاد القائد الشــاب احمد األدريســي " ان مديرية المنصورة ومحافظة 

عدن خاصة والجنوب عامة فقــدت احد الرجال األبطال 
الصادقيــن والمخلصيــن لــألرض الجنوبيــة الذيــن 

استشهدوا في سبيل ترابها " .
واضــاف الصبيحــي في تصريــح صحفــي وزعه على 
وســائل اإلعالم : " أن الشــهيد القائد أحمد األدريسي 
أحد القيادات الشــبابية البارزة الذيــن وقفوا في وجه 
مليشــيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي اجتاحت 

عدن مطلع عام 2015 م.
واستذكر الصبيحي دور اإلدريسي البطولي في جبهات 
القتال ضد المليشيات الحوثية والمخلوع صالح في كال 

من بير أحمد وجعولة والتقنية واصفا اإلدريسي بالرجل المقدام الشجاع الذي 
كان يتقدم رفاقه من المقاومة الجنوبية الذين كانوا تحت قيادته.

واكــد الصبيحي " أن اإلدريســي من القيادات الشــابة النــادرة التي تميزت 
بالحنكة والصبر والتواضع والشجاعة والتي لم تتردد لحظة للذود عن محافظة 

عدن وإفتدائها بروحه.
واشــار الى " ان عملية اغتيال اإلدريسي من قبل القوى الضالمية تركت فيه 
وفي الجميع حزن فراق جســده مؤكدا أن روح اإلدريســي وآثار ما قدمه لوطنه 
بارزة جليا للجميع مبينا ذلك بقوله " أن األبطال الشجعان يخلدهم التاريخ وال 

يمكن للقلوب ان تنساهم مدى الحياة
ونوه الصبيحي " ان دماء اإلدريسي لن تذهب هدرا وقاتليه سياحسبوا عاجال 
أم آجــال مؤكدا لكل من يحبه وعرف طهارة قلبه وصدقه " ان دماء اإلدريســي 
الزكية ودماء رفاقه التي ســالت بتلك العملية الغادرة الجبانة ستكون على من 

غدروا بهم نارا تحرق مضجعهم وعذابا شديدا سواء بالدنيا او االخرة.
وختم الصبيحــي تصريحه قائال بأننا اليوم بهذه الذكرى األولى الستشــهاد 
المناضــل القائد البطل اإلدريســي نترحم عليه وعلى من استشــهدوا برفقته 
وندعــوا له في ظهر الغيب دائما ونوجه رســالة لذويــة وخصوصا اقربائه بأن 

اسرته حقيقة انجبت رجال من الرجال النادرين الذين ال يعوضوا.
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كتابات

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

اال ان تحقيــق هذا االمل في حــال تصادم مع قوى 
وطوابير العنف واالســتبداد والفساد ، التي اجهضت 
الثــورة وقوضــة الوحــدة وانقلبــت على الشــرعية 
والتوافــق الوطني ، مما جعــل جوانب الجهاد االكبر 
فــي الوطن ضــد هذه المحــن و طغاتهــا ضروروة 
حتمية في هذه المرحلة الســيما ضد عاتاولة العنف 

من امثال عفاش وحلفائه . 
- ومن وســط هذا الظالم الكثيف كان تيار الحراك 
السلمي المتصاعد منذ 2007 م ، يرفع شعار التصالح 
والتســامح من ميدان ردفان النابض بالحيوية إلى 

ميدان الهاشمي وسائر ميادين فعالياتها . 
شــعار مكــرر فــي االقــوال ... وعلى أمــل تكراره 

باالفعال ، وتتوالى السنون وذكريات الحدث ..
ولسان حال المواطن في مجتمعنا يقول .... اذا لم 
تجسد القيادات السياسية والشعبية في هذا الحراك 
المؤتلف وطنيًا وسائر الكيانات السياسية المحيطة 
به ، وتجســد االقوال الى افعــال ، فمن يقوم بذلك 

غيرها ومعها جماهير شعبنا ...؟ 
قد يقــول البعض .. ان هذه الســنوات المنصرمة 
من عمر مسرة هذا الحراك ، طغت فيها االقوال على 
االفعال الناقدة للخطايــا وتعزيز التعاون والروابط 

االجتماعية .
ولكــن المليونات 12 عبر الســنوات والمناســبات 

والميادين تنبئ بماهو ابلغ وابقى من االقوال .
وهنــاك من يقــراء محطات هذا النضال الســلمي 
نقديــًا ويقــول ان ســاحات هــذا الحــراك اثقلتها 
سياســات االنفراد من جهة ، وغياب دور هذا الحراك 
عن الجذب السياســي واالجتماعي لالخر ومع اوســع 
القوى الفاعلة في المجتمع ، وغياب سياسته وادارته 
السياســية لالحــداث والمســتجدات بفاعلية اقوى 
وتحالفات اوسع وعبر بوصلة سياسية ارقى من جهة 

اخرى 
وهذا بتقدير البعض صحيح وانما كيف ننفذه 

ويقينــي انه بهــذه السياســة كان تعامل قيادات 
وادارات فــي الحراك مع شــعار التصالح والتســامح 

النابض بالحيوية بنوع من الرتابة.
- وبهــذه المناســبة وفي هذه الســطور اود ايجاز 

خالصات ازاء التصالح والتسامح وذلك في االتي :- 

الشــعار  -1 ان هــذا 
السياســي ينظــر اليه 

البعــض كونه يتصل بااحداث 1986م - وهذا شــئ 
طبيعي و نثني على مساره .

-2 اما قضيــة المصالحة الوطنيــة التاريخية بين 
قــوى الثورة منذ 1967م - فيمكن ان ينطبق عليها 
مبدا العدالة االنتقالية وانصافها للحقيقة والضمير 
الوطنــي الموثقه فــي مؤتمر الحــوار بصنعاء .. مع 

احترامنا لمااخذ االخرين عليه. 
-3 و امام مناســبة احياء ذكرى التصالح والتسامح 
في حياتنا وحالنا الراهن وفي هذه الذكرى العاشــرة 
لنهوض وشعار الحراك .. نتسائل .... لماذا ال تدرس 
ادارة هــذه الفعالية المحتكرة مــن اطراف محدودة 
في الحــراك بتعدد اطرافه الحاليــة ، تدرس تكوين 
لجنة تمثل هذا الحراك واالطراف السياسية الوطنية 
المعاصرة والمشــاركة باحداث وتطــورات مجتمعنا 
الجنوبــي ، لجنة تتدارس الشــعار وتبلــور عدد من 
القضايا والمهمات الممكن التوافق عليها والســير 
على طريق تنفيذهــا خالل عامنا الجديد / 2017م ؟ 

وبما يعزز االصطفاف الوطني المأمول .
ان مهمة التصالح والتسامح تدعونا افراد ومنظمات 
مدنية واطراف سياســية ، إلى مبادرات طوعية وذات 
صلــة بمراحلهــا و قواهــا وظروفها بذهــن صافي 
وضمير حي ، سوا بنقد الخطيئة التي وقع بها او علم 
بموقع احد ضحاياها دون تأجيج لمنحى مبادرته بل 
تسجيل واقعتها واقفال لموضوعها لفحوى التصالح 

والتسامح.
في حــدود المهتميــن بهــا ودون اشــغال الغير 

والمرحله بتفاصيلها .
-4 ان اعتبار سائر القيادات والمناضلين من ضحايا 
صراعات وحروب الماضي .. شهداء لكل منهم سجلة 
النضالي ولوحة الشرف النضالية .. وحقه في اطالق 
اســمه على احد شــوارع او معالم مجتمعنا ال سيما 
القيادات البارزة الذي اســدل الستار على الماضي .. 
مؤمنين بحقوق ســائر الضحايا فــي التاريخ المبرئ 

من اخطاء البشر ..
- ولما تقــدم على ايجازه فان التصالح والتســامح 
مقدمات وافعاله متواضعه بصدقها انصافًا للضمير 

عودتنــا جميعا إلــى طاولة الحوار هي الســبيل 
المســار  الســتعادة  ضــررا  واألقــل  المنطقــي 
السياســي، واالحتكام لمــا توافقــت عليه جميع 
األطــراف بدأ من المبــادرة الخليجيــة ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن ذات 
الصلــة وخصوصــا 2216، ووصواًل إلى مســاعي 
الرباعية الدولية التي توســعت مؤخرا بمشــاركة 
عمانية، والتي أكــدت أن خارطة الطريق األممية 
هي الطريق األســلم ليعود اليمن بالتدريج رافدًا 
لإلقليــم العربــي ودرعــًا مــن دروع العروبة في 

مواجهة التدخالت الخارجية.
رجائنــا لنتائج أفضل في العــام الجديد مرهون 
بإعــادة النظر في "طرق تعاطينا وفعلنا وأدواتنا" 
مــع المجريات علــى كافة األصعــدة، فليس من 
المعقــول أن نفعل الشــيء ذاته وننتظــر نتائج 

مختلفة.
أمامنــا مهام كثيرة بحاجة للتأســيس الصحيح 
لها في العام القادم مع صيانة المكتســبات التي 
تحققت في العامين الماضيين والمحافظة عليها، 
دون العبث بها لمصالــح ذاتية، كما توجد الكثير 

من التحديات والملفات الشائكة، ولعل من أهمها 
مكافحة اإلرهاب واستعادة المناطق التي ما زالت 
خارج نفوذ الدولة الشرعية مع التحضير المنهجي 
لمرحلــة التنمية وإعادة اإلعمــار.. وتطبيب جراح 

المجتمع عبر مبادئ العدالة االنتقالية.
العالم اليوم منشــغل بنفســه، وهناك ملفات 
عالميــة وإقليميــة أخــرى تجتــذب اهتمامه، وال 
ينبغــي أن يكــون أحد أحــرص منا علــى بالدنا، 
فمــا لم نتوج دعم اشــقائنا فــي التحالف العربي 
باالحتكام للعقل والمنطق ونقدم مشــاريع سالم 

حقيقية ومنطقية بعيدا عن المصالح الذاتية فال 
سبيل لنهاية هذا المسلسل المؤلم من المآسي.

أملنــا الكبيــر في الشــباب مــن كافــة القوى 
الوطنيــة فــي عموم الوطــن.. بأن نغادر ســويا 
الماضــي وترســباته وندفــع بعجلة المســتقبل 
ونطلق أصواتنا عاليا إليقــاف األلم والتوجه نحو 

السالم والبناء.
تهانينا الخالصة ألمتنا وعموم االنسانية بالعام 
الميالدي الجديد ودعواتنا بــأن يكون عام محبة 

وسالم.

عام جديد وأمل آخر
ينقيض عام.. وحيل آخر، وتطلعاتنا باألمل من خالله أن يكون عامًا للتوافق والسالم اإلجيايب الدائم نطوي به المآيس ونفتح صفحة جديدة من تأرخي وطننا.

إن “إرادتنا الصادقة” هي نصف الطريق لوقف استزناف الوطن والمنطقة أمجع، ولن تكون بغري إميان راسخ مبا تستحقه شعوبنا من أمن واستقرار .

من حق مكتب بن عرب ان ينفي، ومن واجب الذين نشروا عن الواقعة، االعتذار اذا 
اســتطاع ان يثبت زيفها، وبطالنها، لكن ليس من الطبيعي، ان يتم توجيه التهمة 
الخريــن، وكانه يريد القــول: ان هناك جهات اخرى تقــوم بالتهريب، وليس نحن. 
بينما هو وزير الداخلية المســؤول، عن امن البالد، وعن كل صغيرة، وكبيرة، تحدث 
في عدن، او في غيرها من المناطق الخاضعة، لســلطة الشرعية، واي عملية تهريب 

تحدث لالنقالبين، المسؤول عنها وزارة الداخلية، قبل اي جهة اخرى.
اذن نحن لســنا امام حالة مناكفات غبية، وحقيرة، فحســب، بل امام حالة مخيفة، 
من انعدام المســؤولية، لدى مــن يفترض انهم رجال دولة، ومســؤولون عن امن 

البالد.
لســنا ضد بن عرب، ولسنا مع خصومه المفترضين، الذين وجه لهم مكتبه تهمة 
تهريب الســالح، في معرض الدفاع عن نفســه، ولكننا مع الحقيقة الساطعة، التي 
يحاول البعض دفنها، بتوزيع االتهامات، في كل اتجاه، وتحويل الموضوع الي اشبه 
بقصة مسلية، تفتقد للخيال،والحبكة، ومنزوعة الحقيقة، سرعان ما يملها المتابع، 

والقاريء، ويعزف عنها.
اقولها بصدق نحن امام حالة مرعبة، من انعدام المســؤولية، لقد ســمعنا الكثير 
وقرأنــا عن وقائع التهريب لالســلحة، الي االنقالبين عبر موانــئ، ومعابر، خاضعة 
لسلطة الشــرعية، وتم احتجاز ســفن، وناقالت، ومهربين، وليس اولها، وال اخرها، 
ما حدث بالقرب من باب المندب، قبل نحو اربعة اشــهر، لكن ســرعان ما يتم دفن 

الحقيقة، وطمس االدلة، وكأن االمر لم يكن.
الســؤال:لصالح من يحــدث ذلك؟ومن يحمــي المهربين ويقــف خلفهم؟ولماذا 
تصمت قيادات الشرعية، عن هكذا وقائع، ان كانت فعال يهمها امن البالد، والعباد، 

ويهمها حسم المعركة، مع االنقالبين؟
الي وقائــع التهريب، لالنقالبين، التي تتم من داخل عمق الشــرعية، هناك ايضا 
قصة بيع اســلحة التحالف، لالنقالبين، وهذا ما يؤكده كثير من القيادات الميدانية 
في جبهات القتال، ولن يكون اولها، وال اخرها، ما تحدثت به قيادات جنوبية، تقاتل 
في صعدة، لقــد صدمت عندما وجدت االنقالبين، يقاتلون باســلحة التحالف، لكن 

سرعان ما تم دفن هذا الموضوع ايضا.
ضبط قاطــرة تحمل اســلحة مهربة، في ردفــان، لالنقالبين، لن تكــون االولى، 
وليســت االخيــرة، اذا ما ظلت المســؤولية، والحرص، على امن البلــد، غائبان، عن 
مســؤولي الشــرعية، واســتمرت عملية المناكفات، وتصفية الحسابات، بين اطراف 

الشرعية، هي السائدة.
االمر مخجل، ومخيف، وال ينبغي تجاهله، فمن العيب السكوت عن ما يحدث، داخل 
معســكر الشرعية، فواجبنا يحتم علينا النصح، واالرشــاد،والتنبيه، وكشف الحقائق، 

وتعرية تجار الحروب، و المتالعبين بامن البالد، والعباد.
دعوة للرئيس هادي، والتحالف العربي، للوقوف بجدية امام ما يحدث،وفتح تحقيق 
في كل الوقائع، لتفادي تكرار ماحدث، ولحفظ وحدة الشــرعية، وتماسكها،وتفويت 

الفرصة على المتربصين.
وسؤال اخير اوجهه لبن عرب: اذا افترضنا ان واقعة ردفان غير صحيحة، فماذا عن 

واقعة مريس، التي تحدث عنها بيانكم، ومن المسؤول عنها؟!

بيان بن عرب ودعوة للتدخل ..
يــر الداخليــة، الــذي صــدر قبــل قليــل حــول  بيــان مكتــب وز
واقعــة شــحنة الســالح، المحتجــزة يف ردفــان، كان يفــرض ان 
يكون اكرث مسؤولية، وانضباط، من االخرين، وهو يتحدث 
نافيــا الهتــم الموجهــة اليــه، بــدال مــن ذهابــه لتوجيــه الهتمــة 
الخرين، يف سياق حالة المناكفات غري االجيابية، مع اطراف 

اخرى، تعمل حتت مظلة الرشعية..

عــى مــدى عقــود مخســة مضــت وهــذا الشــعب االيب يؤكــد عزمــه وحماوالتــه 
لتحقيــق االمــل المتمثــل باهــداف ثــورة 14 اكتوبــر 1963م يف التحــرر الناجــز 
وجمتمعهــا  الدميقراطيــة  واحليــاة   ، المدنيــة  ودولتــه  الوطــي  النظــام  واقامــة 

التعاوين العادل والمستنري بقيمه وثقافته العربية االسالمية ...

 خالد محفوظ بحاح 

باسم الشعبي

محمد أحمد العفيف

) التصاحل والتسامح( أفعال متواضعة
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كتب / علي صالح الخالقي:

في آخــر أيام العــام 1998م، الحــادي والثالثين 
من ديســمبر، أفل من ســماء الشــعر الشعبي في 
بالدنــا.. نجم من ألمع النجوم التي أضاءت بوهجها 
الشــعري حياتنا األدبيــة وطرزتها بعقــود لؤلؤية 
مــن األشــعار الشــعبية, بعذوبة كلماتها وســحر 
معانيهــا وتنــوع مضامينها, فقــد اختطف الموت 
الشاعر الشــعبي األلمعي شائف محمد الخالدي, إثر 
مرض عضال ألــم به عن عمر ناهــز 66 عامًا, وهو 
في قمــة نضجه وعطائه الشــعري, فخســر الوطن 
برحيلــه مناضاًل وشــاعرًا حمل الوطن فــي حناياه 
وظل شــاعرنا حتى آخر لحظــات حياته مفعمًا بحب 
الوطن والشــعب ومنافحًا عن القيم النبيلة, يقول 
كلمــة الحق، ال يخاف في اهلل لومة الئم، وال أدل من 
ارتباطه الحميمي بالشــعب والتعبيــر عن همومه 
وتطلعاتــه من تلك األبيات التي قالها وهو يضاجع 
الموت في فراش مرضه األخير منتقدًا فيه الجرعات 
االقتصادية ســيئة الصيت لحكومــة د.عبدالكريم 

اإلرياني التي عانها منها شعبنا وأثقلت كاهله:
يهل المجنة وسعوا َلصْحَابكم

خلوا نسم لِنْ عادها واصل دفع
الدفعة األولى على وشك السفر

والبعض آلخر عاده إالَّ منتظر
ج ذي قد تذاكرهم معاهم وازعه
ذي با تجيكم من مناطق واسعه

واصل إليكم بعد جرعه رابعة
للخامسه والسادسه والسابعه

وهكــذا كانت هموم الناس لديه أثقل من شــبح 
المــوت الذي اختطفه منا ونحن نــودع عام1998م 
ولم نكن نعلم أنه ســيودعنا فجأة، لكنها مشــيئة 
اهلل، وكل نفــس ذائقة المــوت. وأمثاله وأن توارت 
أجسادهم باقون بتراثهم الخالد في ذاكرة التاريخ.

من شاعر القبيلة إلى شاعر الوطن
ولد شــاعرنا عام 1932م في قرية "الجَاهْ" إحدى 
قرى القعيطي في الموســطة – يافع, التي تستظل 
بظالل جبل "َثمَرْ" الشهير وتصب مياهه في وادي 
" الجَاه", ونشأ وترعرع واشتد عوده في بيئة فالحية 
ومجتمــع تحكمه العادات والتقاليــد القبلية, ومنذ 
يفاعته بدأ ينســج قصائده الشــعرية بعد أن تخرج 
مــن الكتَّاب "المعالمــة" تدفعه إلــى ذلك موهبة 
فذة وعبقرية شعرية متقدة, مبتدئًا سلمه الشعري 
كشــاعر "قبيلة" فهــو ابن البيئة القبلية الســائدة 
حينهــا في يافع, التي لم تعرف الســلطة المركزية 
حتى عشية االســتقالل الوطني 1967م, وظلت في 
منًأى عن السيطرة االســتعمارية, وتعيش أوضاعًا 
مضطربة في ظل حكم ســالطيني ضعيف وزعامات 
قبلية مشــتتة وتعاني من العزلة والجهل والتخلف 

والفتن القبلية.
ومــن شــاعر قبيلــة انتهى بــه األمر إلى شــاعر 
للوطــن منذ أن تفتح وعيه الوطنــي مبكرًا, وكانت 
عــدن المدينة التي اختمر فيهــا وعيه الوطني بعد 
أن وصل إليها للعمل وهــو في مقتبل عمره, وفي 
الوسط العمالي توسعت معارفه ونهل من مختلف 
األفكار والثقافات التي كانت تموج بها عدن ونضج 
وعيه الوطني والقومي, السيما بعد قيام ثورة مصر 
الناصرية وتأثيرها في نمو الوعي التحرري ضد قوى 
االستعمار وعمالئه. وفي عدن برز الخالدي وتشكل 
صوته الشعري المميز الذي عكس من خالله الرفض 
للوجود االســتعماري ولكل صنوف الظلم والعسف 
واالضطهــاد, فتعرض للســجن والطــرد من عدن. 
ويزخر شــعره, منذ منتصف الخمسينات من القرن 
الماضي, بالمواقف والــرؤى الوطنية المبكرة التي 
سيحتاج إليها كل من أراد أن يؤرخ للشعر ودوره في 
اســتنهاض الهمم والتحريض ضد المستعمر وضد 
األوضاع القبليــة المزرية التي شــكلت عقبة كأداء 
أمام تطور المجتمع, حيث جرد سيف بيانه لمواجهة 
هــذا الواقع المتخلف, وبشــر بالثــورة ونافح عنها, 

ولو أن أشــعاره الوطنية وأشعار كثيرين غيره من 
الشعراء الشــعبيين في مراحل النضال والمقاومة 
نشــرت ولقيت االهتمام مــن الباحثين والمعنيين 
لكانت إضافات رائعة إلى مســاحة الشــعر الوطني 
الذي عرفناه لشــعراء غيرهم أمثــال إدريس حنبلة 
وصالح ســحلول وعبداهلل هادي ســبيت ومســرور 

مبروك وغيرهم. 
وعندما تعرضــت ثورة 26 ســبتمبر للخطر, كان 
ضمن من اســتجابوا لنداء الثورة في تلك الظروف 
الحرجــة والتاريخيــة, فالتحق في صفــوف الحرس 
الوطني مدافعًا عن الجمهورية الوليدة في عمليات 
بطوليــة في معــارك أرحب والحيمتيــن وجحانة – 
خوالن وغيرها, وفي الجنوب المحتل آنذاك انضوى 
في تشــكيلة جبهــة اإلصالح اليافعيــة التي كانت 
من الفصائل الرئيســية التي تكونت منها الجبهة 
القوميــة لتحرير الجنوب اليمني المحتل, وأســهم 
الشــاعر بالســنان واللســان في معــارك التحرير 
وكانت قصائده تؤجج المشــاعر وتحولها إلى لهب 

المقدس في  الغضــب  من 
وجه المحتل, بل إنها كانت 
تمثل "بيان هام" يفعل ما 
تعجز عنه عشــرات الخطب 

في التأثر على الجماهير. 
االســتقالل  تحقيق  ومنذ 
الوطنــي مــرورًا بالوحــدة 
المغدورة وحتى وفاته, ظل 
الشــاعر الشــعبي الخالدي 
في وظيفة بســيطة, لكنه 
كبيرًا  وإنســانًا  شاعرًا  كان 
عزيــز النفــس, لــم يرض 
أن يتكســب بشــعره, كما 
بذلك  فازداد  البعض,  فعل 
رصيده مكانة وشعبية لدى 
والمحكوم وكانت  الحاكــم 

تصل إليهم كلماته وأشــعاره دون استئذان, ألنها 
كانــت تالمس هموم الناس البســطاء وهم غالبية 
الشعب, وتلسع بسياطها ذوي الضمائر الميتة من 
المســئولين الذين غرقوا في الفســاد وغاصوا في 
وحــل مصالحهــم الضيقة واألنانيــة, وال غرابة أن 
يدفع شــاعرنا ثمنًا لمواقفه تلك فيدخل الســجن 
في ظل حكم الحزب االشــتراكي اليمني في الشطر 
الجنوبي, كما دخله في عهد االســتعمار, ولم يفل 
ذلك مــن قوة إيمانــه بموقفه وإخالصه لرســالته 
كشــاعر ربط مصيــره وشــعره بالوطــن ووحدته 
واالنتصــار لقضايــا الشــعب وقيم الحــق والعدل 

والصدق.
وكان الخالــدي من أوائل الشــعراء الذين رفضوا 
وقاومــوا نتائــج تلك الحــرب الظالمة، بــل وحذر، 
بجرأتــه، بُعيد نشــوة النصــر المزعــوم، وقبل أن 
تلتأم الجراح، من خطورة تحول اجتياح نظام صنعاء 
للجنوب، الذي ضحّى مــن أجل الوحدة، إلى احتالل 
وضم والحاق وتنكر لشــريك الوحدة..وبشر برحيل 
المحتل الثاني كما وصــف نظام المخلوع في زامل 

له عام 94م يقول فيه:
إيَّاك يا شعب الجنوب أن ترتبش

شُفها مراحل مثلما عابر سبيل

ما َحْد هبا دائم عى ِحْيِلْه وَغْش
ل رحل وآخر ُمراعي للرحيل َلوَّ

أواخــر  األولــى  بداياتــه  فبيــن  وهكــذا 
األربعينات)1948م( وحتى وفاته في 31 ديســمبر 
1998م تمتد رحلة نصف قرن، بالوفاء والتمام، من 
مسيرته اإلبداعية الزاخرة، تميز فيها بغزارة إنتاجه 
وجودته. ولذلك تُعد أشــعار الخالدي سجاًل للتاريخ 
ورصدًا للحوادث والمتغيرات التي شــهدتها بالدنا 
علــى امتداد النصــف الثاني من القرن العشــرين، 
والتي عاشها وعايشها وأبدع في تصويرها بكلماته 

السلسة والقوية التعبير.

الخالدي ومساجالته الشعرية
امتاز الشــاعر الشعبي شــائف الخالدي "أبو لوزة" 
بغــزارة إنتاجــه وجودتــه فــي نفس الوقــت, فقد 
أبــدع آالف القصائــد والمســاجالت والزوامل منذ 
بــدأ قول الشــعر في عــام 1948م, وتنــوع إنتاجه 
بين الشــعر الغزلي والشعر السياسي واالجتماعي, 
ويمكن اعتبار شعره سجاًل للتاريخ ورصدًا للحوادث 
والمتغيــرات التــي شــهدتها بالدنا علــى امتداد 
النصف الثاني من القرن العشــرين, والتي عاشــها 
وعايشــها وأبدع فــي تصويرها بكلماته السلســة 

والقوية التعبير.
وتشــكل المســاجالت مــع أنــداده من الشــعراء 
الشــعبيين من مختلف المحافظــات معظم إنتاجه 
الشــعري, الذي حرص على تدوينه بخطه وتوقيعه 
المتميز في ســجالت خاصة, الســيما منذ منتصف 
السبعينات, مما يسهل الدخول إلى عالمه الشعري 
ونشــر أعماله دون صعوبة كبيرة, باستثناء معظم 
أشعار الفترات التي سبقت ذلك التي تعتبر في حكم 
المفقــود حتــى اآلن, وقد 
مساجالته  في  شاعرنا  أعاد 
ما عُرف فــي أدبنا العربي 
وهــي  النقائــض,  بشــعر 
المســاجالت  أو  المناظرات 
الشعرية التي تُعرف شعبيًا 
بقصائد "الِبدْعْ والجَوَاب" 
والتي كان "أبو لوزة" واحدًا 
المقتدرين,  من فرســانها 
الذين ال يشــق لهــم غبار, 
فقد أبدع وبــرع فيها وهو 
المواجهة  غمــار  يخــوض 
العشرات من  والمنازلة مع 
ألمع الشــعراء الشــعبيين 
اليمن,  من مختلف مناطق 
قبــل وبعد الوحــدة, ممن 
تبادلوا معه مساجالتهم الشعرية نذكر من ابرزهم: 
يحيى احمد البرق المفلحي,محمد عبدالرب العروي, 
أبــو صالح المشوشــي, موســى أحمــد الخضيري، 
ســعيد يحيى المحبوش, صالح ثابت الحيدري, علي 
عبدالقــادر البكري, عبداهلل محمد لشــطل, ســالم 
قاســم علي عوذلي, الســيد قاســم محمــد, أحمد 
محمــد الصنبحي, احمد عبدربــه المعمري, عبداهلل 
صالــح العلفــي, محمد عبداهلل بن شــيهون, أحمد 
حسين عســكر, محمد ســالم الكهالي, يحيى علي 
الســليماني, منصر عبداهلل القاحلي, السيد عبداهلل 
علوي "خُو عــزي", فريد احمد جوهر البيحاني, علي 
حســين البجيري, علي عبداهلل الغالبي, عبداهلل عمر 
المطري، صالح حســين العمري, محمد صالح الوزير 
العصــري, ناصــر ســعد الصومعي, يحيــى محمد 
الفردي، عبدالرحمن الشــامي، علــي الجرادي, علي 
محسن الهندي، صالح ثابت الحيدري, محمد عاطف 
بن متاش، عمر علي الخالقي وعشــرات من األسماء 

الالمعة في ميدان الشعر الشعبي.
الخالدي.. شاعر جواب

كان الخالــدي فــي معظــم مســاجالته الكثيــرة 
شــاعر  الشــعبيين  الشــعراء  مــع  والمتعــددة 
جَوَاب,خاصــة فــي العقدين األخيريــن من حياته 
حيــث نجد قصائــد "الِبــدْع" التي بادر بهــا قليلة 
ووجههــا لمن يؤثرهــم من الشــعراء, وهذا ليس 
لتعاليه عــن أنــداده وأصدقائه, معــاذ اهلل, وإنما 
لكثــرة مــا يصل إليــه مــن القصائد مــن مختلف 
الشــعراء األمــر الذي يجد نفســه ملزمــًا للرد على 
كل ما يصل إليه ويســتحق الــرد فعاًل, ومنذ مطلع 
الثمانينــات كثر عدد الشــعراء الشــعبيين الذين 
اتجهوا إليه بقصائدهم من شــمال الوطن وجنوبه 
آنذاك, وازدادت أعدادهم بعد الوحدة وحتى وفاته, 
وكأن الشعراء الشــعبيين يتوجونه أميرًا لهم دون 
مراسيم رسمية, ألن عرش الشعر الشعبي ال يعتليه 
أحد بمرســوم أو قرار وإنما يصــل إليه من يفرض 
نفسه من خالل أشعاره التي يقر اآلخرون بجودتها 

ويعترف بأفضليتهــا األصدقاء والخصوم معًا، وهو 
األمر الــذي حضي به الخالدي وأقر له بمكانته تلك, 
التي لم يدَّعيها,أنداده الشــعراء, فكان يرد الصاع 
صاعين ويعطي كل ذي حق حقه, ويكيل لألصدقاء 
والخصوم بــذات الــكأس التي كالوا لــه فيها, بل 
ويزيــد, وكان يلتزم أدب الحــوار وأصول المناظرة 
ويحــرص علــى أن ال يســتخدم ألفاظًا فاحشــة ال 
يستســيغها الذوق العام،وعلى ما اتسم به شاعرنا 
من دماثة خلق وتواضع وخفــة روح فقد كان أيضًا 
ذا أنفــة وكبرياء ال يقبل أن يســتخف بــه جاهل أو 
متعالــي, وحين يبتلى بشــاعر ثقيــل كان يردعه 
بقوة وبقســوة, لكنه كان ال ينشر تلك القصائد وال 
يســمح بغنائها ويكتب عليهــا "محظورة ال تغنَّى" 
وهــذا دليل على عدم قناعته فــي خوض مثل تلك 
المســاجالت التي اضطر إليها اضطــرارًا فقط, كما 
لم ينساق إلى الرد على بعض المتطفلين والدخالء 
على الشعر الشــعبي, فأهمل أمثال هؤالء ولم يرد 
عليهم, فيما كان يتجاوب بســرور مع كل الشــعراء 
المجيدين بغض النظر عن شــهرتهم أو موقفهم 
الذي يكــون, على األغلب, نقيضــًا لموقفه, بل أنه 
كان يأخذ بيد البعض مشجعًا, وكان األهم بالنسبة 
له هو الشــعر ذاتــه كقيمة فنيــة وأدبية وكموقف 
أخالقي واجتماعي وتربــوي. وقد اعترف له خصومه 
بأفضليته ودهائــه, فهاهو الشــاعر عبداهلل صالح 
العلفي, وهو من أشد الشعراء خصومة مع الخالدي, 
لكنه ال يتحرج من قــول الصدق بحق الخالدي ففي 

قصيدة أرسلها للخالدي عام 1985م يقول:
ا وال يب خجل بو قيس الفىت كلميت، باْعِلْنَ

ْيل والكاذب حلق حليته، من قال إن اشئف َسِ

والله انه جبل من جبل، مثله يرضبوا به مثل

شيبه خربته واسعه، اشعر ما سبق له مثيل

خّلوا من كذب له كذب، يطلع فسل واالَّ بطل

ماَنا الصدق با قولها، اشئف من دواهي قليل

كان الخالدي رحمه اهلل شــاعرًا وإنســانًا ودودًا مع 
األصدقاء ولدودًا مع "الخصوم األحباء" من الشــعراء 
الشــعبيين, فبقدر ما يســتفزه أحدهم يكون رده 
أعنــف وحجته أقــوى, ولكنه كان كإنســان صديقًا 
للجميع, وبالــذات خصومه الشــعراء, الذين كانت 
تربطــه بهم صداقة حميمــة، وكان بيته في عدن، 
حي المعال, ملتقــى يؤمه كل أصدقائه والمعجبين 
بشــعره وشــخصيته المرحة والمتواضعــة، وكانت 
خســارة الوطن والشــعر الشــعبي بوفاتــه كبيرة, 
وخســر الشــعراء الشــعبيون شــيخهم وأميرهــم 
غير المتوج, وما يعكس خســارة الشــعر والشعراء 
الشعبيين بفقدان "أبولوزة" هو ذلك العدد الكبير 
من قصائد الرثاء التي وصلت من كل حدب وصوب، 
من داخل الوطن ومن المهجر, من أصدقاء الشاعر 
ومن المعجبين به والمتأثرين بفقدانه, وأذكر أننا 
في اللجنــة التحضيرية ألربعينيــة الفقيد الخالدي 
لم نتمكن من نشر كل ما وصل إلينا لضيق الوقت 
حينها, والتزامنا بإصدار الكتاب الخاص بأربعينيته 
فــي موعده, لذلك لم تظهر فــي الكتاب إالَّ قصائد 
قليلــة من قصائــد الرثاء, وال زالــت بحوزتي قرابة 
ســتين قصيدة لم تر النور وتكاد تشــكل لوحدها 
ديوانًا متكاماًل في رثاء الشــاعر من شعراء مشهود 
لهم في ميدان وسوح الشــعر الشعبي من مختلف 

المناطق اليمنية شمااًل وجنوبًا.
ويظل الخالدي خالدًا كاســمه بما خلفه من تراث 
شــعري ثري نشــر القليل منه والكثيــر من أعماله 
جاهزة للنشر إذا وجد من يدعم طباعتها لترى النور 
وتكون في متناول القراء والمعجبين وفاء لصاحبها 

رحمه اهلل .

منوعات

ثقافة

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

يف ذكرى رحيل �ضاعر اأحياأ النقائ�س 
�حلق باأ�ضعاره يف �ضماء املجد
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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  - علم وقامةاأدبية واقت�سادية �سامقة ، �ساعر عا�سر كبارال�سعراء 

اأمثال لطفي امان والزبريي وغامن وجرادة ، من مواليد عدن عام 
1936 م ، تلقى مراحله التعليمية االأوىل فيها وح�سل على ال�سهادة 

اجلامعية من القاهرة ، التحق مبهنة التعليم بعد عودته ثم غادر 
اإىل �سمال الوطن وال�سعودية واداربنجاح م�ساريع جتارية و�سناعية 
، له ق�سائد عديدة مبختلف اللهجات العدنية وال�سنعانية والتعزية 
واحل�سرمية واليافعية غنتها حناجر عمالقة الطرب امثال املر�سدي 

وايوب طار�ش وعبدالرب ادري�ش والزيدي . 
2 - نغم ـ غري رابح ـ جاهل القراءة والكتابة )م(  

3 -  �سفار البي�ش ـ من الفاكهة 
4 -  اأغلفة الدماغ ـ اأجهزة قاذفة 

5 - نوع من اجلنون ـ مفرد قيود ـ وجبة ال�سباح )م( 
6 -  من الفاكهة )م( ـ �سعاب حمراء يف البحر )م( 

7 -  التاج ـ التعظيم للخالق 
8 - حا�سرة حمافظة �سبوة ـ اال�سم االأول ملطرب 

م�سري �سهري ـ �سد كرث
9 - مت�سابهان ـ ن�سرت اإعالنا ً)م( 

-10 ح�سرات طائرة تاأكل الزرع ـ االإذن واالإجازة 
-11  من اأخوات كان ـ ي�ستغل ـ والدي 

-12  �ساعر عراقي �سهري راحل 
-13   ن�سف كلمة مباح ـ اأذاب )م( ـ مت�سابهان 
-14 للنداء ـ البحر الوا�سع ـ عراقيل وعوائق 

-15 �سائل اأحمر حيوي ـ احتفال مبنا�سبة تكرميية 
اأوت�سويقية ـ ملك الغابة 

 عموديًا :-
 1 - املمكن ـ دائرة ر�سمية تخت�ش بالر�سائل والطرود  

2 -  مت�سابهة ـ العادة التي يرثها اخللف من ال�سلف ـ 
اأحدالوالدين 

3 -  حرف جر ـ غرياملطيع ـ ممرفوق جمرى ماء 
4 -  للتف�سري ـ خا�ستك ـ اجتاز ـ من الفاكهة 

5 -  �سقيق ـ طموحاتهما ـ عبيط 
6 -  حرف هجاء ـ للنداء ـ من الطيور ـ عرباأواجتاز 
7 -  جمع ج�سر ـ ال�سبكة العنكبوتية ـ ن�سف كلمة 

عرين ـ منا�سبة دينية عظيمة 
8 -  جمع رزق ـ جمع اأمنية )م( ـ للنداء 

9 -  رائحة زكية قوية )م( ـ مت�سابهة ـ معيار وزن 
-10  حرف مو�سيقي ـ ب�سط ـ فعل اأمر مبعنى هلم )م( 

ـ �سدعلن 
-11  بحر ـ ع�سرة باالجنليزية )م( ـ اأقذفهما 

-12  التجمع والتكد�ش ـ قوانني وقواعد بني عليها 
العلم اأوالدين

-13  لزم ـ نقي�ش ذهاب ـ مت�سابهان 
-14  �سارع اأومم�سى ـ �سكب ـ لعبة ريا�سية 

-15 املفر)مبعرثة( ـ نقي�ش يقرتب 

كلمات متقاطعة :
حل العدد السابق

حل العدد السابق

اجمل والتهاين والتربيكات لل�ساب اخللوق 

 "حسام اجلعدني"
مبنا�سبة نيله �سهادة 
" املاج�ستري " 

بدرجة امتياز  من كلية احلقوق جامعة عدن .
الف الف مربوك ةعقبال الدكتورة

املهنئون: نربا�ش ال�سرمي ،اأ�سامة ال�سرمي ،عبداهلل ل�سور 
،وليد ال�ساحلي..

مبارك املاجستري 

عظيم التعازي واأ�سدق املوا�ساة القلبية اإىل
الدكتور جنيد حممد اجلنيد وآل اجلنيد

يف وفاة ال�سيد
 حممد زين اجلنيد

�سائلني اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يلهم اأهله وذويه 
ال�سرب وال�سلوان..

املعزون:
عبد الرحمن عبد اخلالق، خالد عمر  باح�سني، ح�سني اأحمد الفقري، عطا�ش 

اجلنيد، حممد زين الكاف، نا�سر  بحاح، عمر اأمزغلي، ه�سام املرفدي، منى 
با�سراحيل، نبيل عبد القوي، حممد با�سنبل، د. عبد اهلل بن �سحنة، د. ماجد 

جمعان،  د. حممد �سعيد العمودي، د. م�سعود �سعيد عم�سو�ش، د. عبد اهلل 
باغفار،  د. مبارك �ساملني ون�سوان العثماين، ن�سر باغريب. 

عزاء آل اجلنيد
عظيم التعازي واأ�سدق املوا�ساة القلبية اإىل

امحد وحكيم عمر خليل
يف وفاة 

والدتهم
�سائلني اهلل اأن يتغمدها  بوا�سع رحمته واأن 

يلهم اأهله وذويها ال�سرب وال�سلوان..
املعزون: ماجد باحمرز وجميع اهل باحمرز

البقاء هلل

تعلن قيادة ال�سلطة املحلية م/عدن والهيئة العامة لالآثار واملتحف م/عدن :
باأن الهيئة العامة لالآثار واملتاحف م /عدن هي اجلهة املعنية واملخت�سة يف ترميم و�سيانة وحماية االآثار عمال بن�ش قانون االآثار م / عدن رقم )21( 
ل�سنة 1994م وتعديالته بالقانون رقم )8( ل�سنة 1997م ، وتهيب بجميع اجلهات احلكومية واجلمعيات االآهلية واالآفراد بااللتزام بذلك وعدم التعدي 

على املعامل واملواقع االآثرية والتدخل يف اخت�سا�سات الهيئة وذلك حفاظا على موروثنا احل�ساري والتاريخي من التخريب والت�سويه املمنهج بحجة الرتميم 
، ومن يخالف ذلك �سوف يكون عر�سة للم�ساءلة القانونية لدى اجلهات املخت�سة .

هذا ما لزم تو�سيحه ملا فيه ال�سالح العام .
مع تقديرنا 

اللواء / عيدرو�ش قا�سم الزبيدي
حمافظ حمافظة عدن رئي�ش املجل�ش املحلي

حممد اأحمد �سامل ال�سقاف  مدير عام الهيئة العامة لالآثار عدن
18/12/2016

اجمل والتهاين والتربيكات لل�ساب اخللوق 
خالد علي عوض 

مبنا�سبة زواجه امليمون على ربة ال�سون والعفاف ابنة الزميل 

منري مصطفى مهدي 
زواج مبارك ودامت دياركم عامرة باالفراح .

املهنئون : عيدرو�ش باح�سوان واوالده ابناء املرحوم 
م�سطفى مهدي وريا�ش �سرف ونا�سر وادي وم�ستاق 

عبدالرزاق وقائد مقبل وجمد حممد �سعيد وجميع االهل

زواج مبارك

إعالن حتذيري
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ريا�سة

عدن تايم / خاص :

يواصل فريق مدرسة ســيف بن ديزن لكرة القدم 
)أوالد( حصد البطوالت الكرويــة في البطوالت التي 

يقيمها قسم األنشطة في مكتب التربية م/ صيرة.
آخر بطولة خطفها الفريق كانت قبل أسبوع عندما 
حصد لقــب الدوري الــذي أقيم بطريقــة الدوري .. 

وألول مــرة تلعــب المباريات ذهابــًا وأيابا وفي كل 
المدارس .

عــدن تايم التقت بالفائزين باللقب .. وكان اللقاء 
األول مع مدير المدرســة األســتاذ عبــد اهلل بادقيل 
الذي كان سعيدًا بالبطولة وســعيدًا بأداء الالعبين 
الممتاز فــي كل مباريات الدوري ولن ننســى الدور 
الكبير الذي قام به مدير المدرســة الســابق قاســم 

كشــام الذي لعب دورًا كبير في تهيئــة الفريق في 
البطولة بشــكل عام ، كما عبر األســتاذ فهمي عبد 
الحبيــب عن فرحتــه بمواصلة الفريــق لالنتصارات 
وحصد البطوالت خاصة وأن مدرســة سيف بن ديزن 

ال تدخل اي بطولة إال واللقب من نصيبها .
أما األســتاذ علي حســين الفضلي مــدرب الفريق 
فقد شــكر اهتمام إدارة المدرسة بالنشاط الرياضي 

واالهتمــام بالفريــق ، وشــكر إدارة األنشــطة فــي 
المكتــب علــى هذا الــدوري الــذي أقيــم ألول مرة 
بطريقة الذهاب في مدرســة واإلياب في مدرســة ، 
وشــكر خاص للكابتن جمال نديم الذي أشــرف على 
البطولــة ، والنزول إلى المــدارس وعمل على وجود 

حكام مما جعل لبطولة هذا العام نكهة خاصة .
أما الالعبين عمــر خالد )هداف البطولة( بســبعة 
أهداف فقــد كان ســعيدًا بلقب البطولــة أكثر من 
سعادته بلقب الهداف ، شاكرًا تعاون زمالءه معه في 

مده بكل الكرات التي سجل منها األهداف .
أما المدافع عبد الرحمن حسين مدافع الفريق فقد 
قــدم الشــكر للكابتن والمدرب علي حســين وإدارة 

المدرسة وكل زمالءه الالعبين .
وأختتم الالعب نجيب دحان شكره الجزيل لكل من 
ساهم في نيل لقب البطولة المدرسية لهذا العام .

الجديــر بالذكــر أن فريق ســيف بن ديــزن حصد 
البطولة بعد الفوز على شمسان بستة أهداف مقابل 
واحد ، ثــم الفوز على عقبة بن نافع خمســة مقابل 

هدفين ، والفوز على باحميش ثالثة مقابل هدف .

فريق مدرسة سيف بن ديزن لكرة القدم يواصل حصد البطوالت ملدارس صرية

عدن تايم / خاص :

كرمت أدارة نادي التالل الرياضي األستاذ عبد السالم صالح الزبيدي الوكيل المساعد 
في وزارة النفط والمعادن ذلك تقديرًا لدعمه الدائم لنادي التالل عميد أندية الجزيرة 

العربية.
تكريــم الزبيدي قــام به القائم بأعمال رئيس نادي التالل محمد الداوؤدي ومســؤل 
المال والممتلكات عبد الكريم قاســم عبد اهلل ومســئول النشاط عبدالكريم الشرجبي 
حيث أكد اإلدارة التاللية أن هذا التكريم شي قليل بحق هذا الرجل الذي دائمًا ما يقف 

مع التالل الذي يعاني كثيرًا جراء الغزو األخير لعدن.
من جانبه أعرب األســتاذ عبد السالم عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم الذي يعد له 
وسام شرف كونه جاء من نادي التالل عميد أندية الجزيرة العربية مؤكدًا وقوفه الدائم 

مع التالل وداعيًا الجميع للوقوف مع نادي التالل الذي يعد تاريخية بتاريخ عدن.

عدن تايم / خاص :

تتواصل بهمة ونشاط وتنافس مثير مباريات 
بطولــة الشــهيد جعفــر محمــد ســعد للفرق 
الشــعبية، والتي ينظم منافساتها اتحاد شبيبة 
عــدن، برعاية معالــي وزير الشــباب والرياضة 
نايــف البكري، على ملعب الهوكــي، في مدينة 
كريتر، بالعاصمة عدن، وبمشــاركة 32 فريق ) 
16 فريق من كريتر ، و16 فريق من خارج كريتر 

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب .
حثت تأهل فريق الفتح من التواهي إلى الدور 
الثاني من بطولة الشــهيد جعفر على حســاب 
فريــق الصمود مــن الممدراة بعــد الفوز عليه 

عصر االثنين بثالثة أهداف دون رد .
وبحضــور مدير عام مديرية صيــرة األخ خالد 
ســيدو ، تأهــل فريــق القطيعــي علــى فريق 
الخساف بهدفين مقابل هدف في المباراة التي 

أقميت عصر األحد.
وأكد فريق شــهداء القلوعة بقيادة المخضرم 
إبراهيم عوض أنه األفضل خالل هذا العام بعد 
فوزه الممتع عصر الســبت على فريق كود النمر 

بأربعة أهداف دون رد ، كما حقق فريق األهلية 
فوزا قويا على المنارة بهدفين مقابل هدف في 
المباراة التي أقيمت عصر الجمعة ، وتأهل فريق 
الشــهيد رعد من خورمكســر الى الدور الثاني 
بعد الفــوز على الموانئ بثالثــة أهداف مقابل 

هدف في المباراة التي أقيمت عصر الخميس .
وبصعوبة بالغــة وبركالت الترجيح أســتطاع 
فريق شــباب العيدروس من الفــوز على فريق 
الرزميت بعــد التعادل في الوقت األصلي 2-2 ، 

في المباراة التي أقيمت عصر األربعاء.
وحقق فريق شــباب المعال عصر الثالثاء الفوز 
بصعوبــة علــى فريق صبــر القاهــرة بضربات 

الترجيح بعد التعادل السلبي صفر - صفر .
وكانــت البطولة قــد أفتتحت عصــر االثنين 
الماضي علــى ملعب الهوكي بلقــاء جمع بين 
فريقي الســكنية وحافة القاضي ، وبعد مباراة 
مثيــرة وقوية مــن الطرفيــن أســتطاع فريق 

السكنية من الفوز بهدفين مقابل هدف .

إدارة نادي التالل تكرم عبد السالم الزبيدي 

عدن / محمد فتحي:

العاصمة  محافــظ  التقــى 
اللواء عيدروس قاســم  عدن 
الزبيدي ومدير امن العاصمة 
اللــواء شــالل علي شــائع – 
عصر يوم االحد بفريق وحدة 
عــدن الكروي بطــل بطوالت 
العاصمــة عــدن فــي العام 

2016م .
اللــواء  القائــد  وهنــئ 
عيدروس الزبيدي نادي وحدة 

عدن بنيله جميع البطــوالت الكروية في العام المنصرم 
خالل لقائه بالعبي وادارة النادي الوحداوي بطل الموسم 
الكــروي 2016 قائــاًل : ان ماتعرضــت لــه الرياضــة في 
عــدن خالل العقدين المنصرمين مــن تدمير فضيع ينم 
عــن كمية الحقــد الــذي كان يحمله نظــام صالح لهذه 
المدينة وفصلها عن تاريخها الرياضي الضارب في جذور 
التاريخ وروح اهلها المتســمة بالروح الرياضية والمدنية 
والحضارية كي يســهل خلق مناخات لألفــكار المتطرفة 
الدخيلــة علــى عاصمتنا عدن كــون الرياضــة وأخالقها 
الجميلــة تتناقض مــع تلك األفكار والســلوك التي حاول 

نظام المخلوع زرعها في عدن وفشل .
ودعــا اللواء الزبيــدي الى بذل المزيد مــن الجهود كي 
تعود رياضة عدن إلى ســابق عهدها فالكل يتذكر الزمن 
الرياضــي الجميل واللقاءات التاريخيــة التي كانت تجمع 
قطبــي الرياضــة الجنوبية وحــدة عدن والتــالل وتقاطر 

الجماهير من كل أنحاء الجنوب .
وأكــد المحافظ على اســتعداد الســلطة المحلية على 
التوجه نحــو النهوض بالقطــاع الرياضي وعــودة الروح 

لرياضة عدن حتى تستعيد مجدها الجميل
مــن جانبــه بارك اللواء شــالل علــى شــايع مدير امن 
العاصمــة تحقيق األخضر العدنــي لجميع البطوالت التي 

اقيمت في عام 2016.
وحث مدير األمن الشــباب والرياضيين على رفع وتيرة 
العمل الرياضي وتكثيف األنشطة الرياضية كونها تسهم 

في اجتثاث الفكر المتطرف .
وعبر اللواء شــالل شــايع عن شــكره إلدارة نادي وحدة 
عدن لمنحة رئاسة مجلس الشرف األعلى للنادي الذي كان 

احد مشجعيه في الزمن الرياضي الجميل.
كما تحدث في اللقاء محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة 
عدن مشــيدا بالبطوالت التي حققها النادي وعودة الروح 

لشباب هذا النادي العريق ..
مــن جانبه قدم رئيس نادي وحدة عدن الدكتور وســام 
معاوية جزيل الشكر واالمتنان للمحافظ اللواء عيدروس 
الزبيــدي واللواء شــالل شــائع علــى دعمهم لألنشــطة 
الرياضية فــي العاصمة عدن مقدمــًا دروع النادي اهداء 

للواء الزبيدي واللواء شالل شايع .
حضر اللقاء نجــم النجوم والمنتخبــات الوطنية ونادي 
وحــدة عدن الملــك احمد مهدي االحمــدي ورئيس نادي 
وحدة عــدن الدكتور وســام معاوية ونائــب رئيس نادي 
وحدة عدن المقاوم مؤمن السقاف ومدير مكتب الشباب 
والرياضــة فــي مديرية الشــيخ عثمــان الكابتــن فتاح 
عبدالمجيــد وعضــو االدارة احمد شــبيل ومديــر النادي 

ميثاق صالح يوسف .

حمافظ العاصمة عدن ومدير أمنها يلتقيا بالعيب 
نادي وحدة عدن أبطال بطوالت عدن الكروية

تواصل مباريات بطولة الشهيد جعفر على ملعب اهلوكي بكريرت



  
اأحمد الربيزي

http://aden-time.net

هي احلقيقة.. 
وأفهمها كما 

تريد ..!!
ذاكرة شعب الجنوب الحية تحمل الكثير من 
االحــداث والمحطات التي ســتظل عالقة في 
األذهان ماحيينــا، وخاصة المحطات والوقائع 
التــي عانينا من هولها كثيــرا، فدعونا نأخذ 
مــن الذاكرة بعض العبر التي نحن اليوم في 
إمس الحاجة الى استحضارها بقوة، في بداية 
عــام 2008م والحــراك الجنوبي فــي بداية 
وهجــه الثوري، قام الرئيــس اليمني -حينها 
- علي عبداهلل صالــح )عفاش( بزيارة مفاجئة 
الــى محافظة أبين والقــى يومها من ديوان 
المحافظــة كلمة تحريض موجهة ألبناء أبين 
ضــد أخوتهم مــن أبناء  الضالع، مســتحضرا 
احــداث عــام )86( ويدعوهــم الــى رفــض 
التسامح والتصالح، وكذلك وفي نفس الفترة 
تقريبــا، قام بزيارة الى الضالــع ليفعل األمر 
نفســه، محرضا ابناء الضالع على أخوتهم في 
محافظة أبيــن، وكان هدفه ابقاء الجنوبيبن 
متفرقين، حتى يستطيع ان ينهي ثورة شعب 
الجنوب التي عماد قوتها وقوامها التســامح 
والتصالح وقيمه االخالقية النبيلة، لم يكتفي 
)عفــاش( وأجهزته األمنيــة المتعددة بذلك، 
ففي صبيحــة احدى أيام العــام 2008م عثر 
نشــطاء الحراك الجنوبي فــي كل من زنجبار 
ولــودر بمحافظــة أبين وفي مدينــة الضالع 
كذلك، عثروا علــى )مجموعات من الكراتين( 
محشــوة باالالف من المنشورات التي تحرض 
الجنوبييــن ضد بعضهم بأســلوب ال أخالقي 
قذر. وعندما ايقن ان هذا األســلوب الخبيث 
فشــل ولم يســتجب له أبنــاء الجنــوب عمد 
الى اعتماد سياســة الضرب بيــدا من حديد، 
فشــهدنا جميعا ماجــرى لنا مــن قتل وجرح 

واعتقال وتنكيل .
الخالصة : ســعى ويســعى نظــام االحتالل 
في صنعاء بكل مؤسســاته األمنيــة وأحزابه 
ومنظماتــه االرهاربيــة وبخطــئ حثيثة منذ 
فترة طويلة على أشعال الفتن وازكاء النعرات 
المناطقيــة والتعصبات واحيــاء الثارات بين 
مناطق وقبائل الجنوب مع بعضها باستحضار 
الماضــي مــن جهة وبخلــق نزاعــات وثارات 
جديدة مستغال الغشــاوة على اعين البعض 
والغباء المســتفحل والعمالة العمياء لبعض 

المنبطحين من ابناء جلدتنا .
السؤال : بعد وجود وانتشار )مواقع التواصل 
االجتماعــي( هل الزال عفاش بحاجة الى القاء 
خطبة تحريضية بلهاء، أو الى طبع االالف من 

المنشورات الورقية ورميها في الشوارع ؟!!

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

أثنى الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــادي علــى جهــود الباحــث والكاتب 
العدنــي بالل غالم حســين في البحث 

وتوثيق في تاريخ عدن والجنوب .
ثنــاء فخامــة الرئيس هــادي ابلغها 
مستشاره ياسين مكاوي  للباحث بالل 
غالم في مقر إقامتــه في لندن وأخبره 

فيها بأن الرئيس هادي متابع جهودك 
التي تبذلها بشــكل تطوعي في البحث 
والتنقيب وثوتيق هذا العمل التاريخي 
الوطني الجبــار , وأن هذا العمل حتما 
سيسجله التاريخ لألجيال القادمة ولن 
تألــوا الدولة جهدًا فــي تقديم الدعم 

الالزم إلنجاح جهدكم هذا.

الرئيس هادي يثين على جهود 
الباحث بالل غالم

اختتــم نادي عدن للتصوير االثنيــن فعاليات المعرض 
الدولي الذي احتضنته عدن للفترة من 28 ديسمبر 2016 

وحتى 2 يناير 2017.
وحقــق المعرض الدولي نجاح كبيــر وحضور الفت وفق 
إفادات واشــادات الكثير من زواره كما وثقوها بأنفسهم 
في سجل انطباعات الزوار للمعرض حيث وصل عدد الزوار 
بحســب رئيس النادي نايف الســيد حســن الى ما يقارب 
1500 زائر من المواطنيين والمثقفين ونشطاء المجتمع 
المدني واإلعالمييــن وعدد من البعثــات األجنبية وكذا 

الجاليات في عدن .

الشــاب  ســعيد باغريــب مــن ابنــاء 
القارة مديرية غيــل الوزير بحضرموت، 
واحــد شــباب المقاومة  الذيــن قدموا 
ارواحهــم دفاعا عن الوطــن ، وعن امن 
مديريــة غيل باوزير ، أثناء تحريرها من 
تنظيــم القاعدة والــذي تعرض لالعاقة 
الدائمــة وعــدم قدرتــه علــى العمل ، 
بســبب تضحيته في الدفاع عن الوطن ، 
ومع ذلك الزال ينتظــر لفتة كريمة من 
المحافظ احمد ســعيد بــن بريك ومن 
ابن منطقته اللواء الركن فرج ســالمين 
البحسني بأن يتم ثتبيت راتبه الشهري 
ضمن رجال االمــن ، او ان يتم تعويضة 

عن االضرار التي لحقت به وزمالءه.
  البطل ســعيد باغريب يعيش ظروف 
صعبة بســبب عدم قدرتــه على العمل 

وهو رب اسرة والمعيل الوحيد السرته.

قناة ابوظيب ترعى عروض " صنع يف احلافة "املكال : انقذوا املقاوم البطل سعيد باغريب..

عدن تايم / خاص :

اقيم على مســرح معهد الفنون الجميلة عدن عرض مســرحي لفرقة 
خليج عدن مســرحية " صنع في الحافة" وهي تحاكي مشــاكل الشباب  

في المجتمع ومنها االرهاب والتطرف .
   وعقب العرض الذي تم االثنين كافأ االعالمي ياســر فيصل عبداهلل 
ممثل قنــاة ابوظبي فريق العمل المســرحي بمائتين الف ريال يمني 
مقدمة قناة أبوظبي الفضائية وتكفلت برعاية بقية العروض القادمة 
إضافة إلى القناة الهولندية الفضائيةكتشجيع استمراريتها ونجاحها.

صالح ابولحيم :

منح الزميل عبدالعزيز عمر )زيزو( 
اليمني  الرياضي  الصحفي  المصور 
الفخرية  الرئاسة  المحترف  العالمي 
لالنتــاج  ميديــا  زووم  لمؤسســة 

والتدريب االعالمي .
وزيــزو مستشــار اإلدارة العامــة 
لألخبار لشــؤون الخدمات المصورة 
بوكالــة األنباء اليمنية ســبأ وخبير 
التصويــر  مجــال  فــي  ومــدرب 
الفوتوغرافــي. يعتبــر اول مصــور 
صحفــي رياضــي يمنــي محتــرف 
يعتمد لــدى االتحــاد الدولي لكرة 

القدم ) الفيفا(.

مؤسسة انتاج وتدريب اعالمي متنح 
الرئاسة الفخرية ملصور حمرتف

إستديو عدن " من قناة الغد املشرق الفضائية
أبوظبي / عدن تايم / خاص :

تســعى قناة " الغد المشــرق " للوصول ببرامجها إلى مواقع صنع 
القرار وعكــس نبض الشــارع اليمني وفي هذا الجانــب تجري إدارة 
األخبار تحركات واســعة هذه األيام لإلعداد لبرنامج سياســي جديد، 
البرنامــج الــذي يحمل عنوان " اســتديو عــدن " ســيبث من داخل 
العاصمة المؤقتة عدن، ويعكف معد ومقدم البرنامج األســتاذ وديع 
منصور وطاقم البرنامج على وضع اللمســات النهائية للبرنامج الذي 

سينطلق خالل أيام قليلة.
فكرة البرنامج تقوم على إدارة حوار هادئ وبناء حول القضايا اآلنية 
فــي العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والبحث مع ضيوف 
البرنامج من مختصين ومســؤولين إلى حلول لمعالجتها، وسيكون 

البرنامج منصة تفاعلية لمشاهدي " قناة الغد المشرق".
ومن المتوقع أن تقدم " قناة الغد المشــرق " بهذا البرنامج تجربة 
رائــدة للعمــل اإلخباري بصــورة شــاملة ورؤية مســتقبلية لليمن 

المشرق.

1500 زائــر ملعــرض عدن 
الدولي للحضارة االسالمية


