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يف اأول حوار �ضحفي.. مدير اأمن اأبني العقيد/ عبداهلل الف�ضلي لــ) عدن تامي (:

 اليابلي رئي�شا ل�شورى عدن 

20 الف قطعة �سالح �سرفها التحالف وقيادات باعتها يف الأ�سواق
خاليا القاعدة مازالت موجودة ونـجري حترياتنا لرصدها ومداهمتها

سنفعل مراكز الشرط وما يعيقنا هو املباني اليت مازالت مدمرة بالكامل

حمافظ عدن يؤكد أهمية 
املشاركة اجملتمعية يف 

صناعة القرار

جتربة عام على م�ساركة احلراك اجلنوبي يف ال�سلطة

الوكيل الغريب لعدن تامي: 

الع�سوائيات والقتحامات 
خالل اأيام

ا�ستئناف حملة اإزالة 

) عدن تامي ( يف اخلطوط الأمامية 
جلبهة باب املندب
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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 /  لطفي باخوار  :  

يواصــل االالف مــن المتقاعديــن اعمال 
قطع طرقات رئيســية في عــدن، احتجاجا على 
عدم استالمهم لمرتباتهم رغم وصول التعزيز 
المالــي وتوفر الســيولة النقدية لــدى البنك 

المركزي اليمني.
الرئيســية  ويقطــع المحتجون الشــوارع 
اإلطــارات  فــي  النيــران  وأضــرام  باألحجــار 
وقطعــوا حركــة الســير لعــدم تمكنهم من 
استالم رواتبهم من مكتب البريد مما يفضى 
إلــى ازدحــام كبير فــي المواصــالت وتكدس 

للسيارات.
هذا ويشــكوا الكثير مــن المتقاعدين من 

عدم تمكنهم استالم رواتبهم لشهر ديسمبر أربعة 
أشهر ماضية بسبب نفاذ السيولة من مكاتب البريد 

التي تشكو هي األخرى من عدم التعزيز المالي من 
البنك المركزي اليمني بعدن.

ومن المفترض أن يقوم البنك المركزي اليمني 

بتزويــد مكاتب البريد المختلفة بعدن  بالســيولة 
الكافيــة ليتمكن معهــا المتقاعدون من اســتالم 
رواتبهم كاملة وتنتهي أزمة السيولة نهائيًا حسب 

تصريحــات رئيس الحكومة اليمنــي أحمد عبيد بن 
دغر بالتزامــن مع وصول الدفعة األولى من العملة 

الوطنية إلى عدن قادمة من روسيا.

عدن تايم / احمد ناصر حميدان:

الحرب وباء ما أثقل مصائبها على المواطن 
, هنــاك مــن فقد مصــدر رزقه, وأخر اشــتد به 
المرض أو احد عائلته , وكثر فقدوا مســاكنهم 
وممتلكاتهم , وأشــدهم وجعا ذلــك الذي فقد 
احــد أقاربه أو جزءا من جســده أو روحه أو عقله 
, بعد الحرب ســنرى مضاعفــات لحاالت مرضية 

نفسية وعضوية وما أشدها .
وما أكثر الحكايات المؤثــرة اليوم , كجارنا 
الطيــب , وزوجتــه المصابــة بمــرض عضــال 
يســتدعي العالج الســفر للخارج , ثالث سنوات 

وهــو يبحــث عن مصــدر تمويــل العالج اســتطاع 
بفضل أهــل والخيرين واألقارب جمع ما اســتطاع , 
وبدأ يســتعد للســفر , وبينما هو يتابع اإلجراءات , 
كانت المصيبة , اقتحم لص مســكنه ونهب كل ما 
بحوزته مــن مال ومجوهرات ومالبــس , هو حزين 
ومتألم , والكل في المســجد يواسيه ويطبب علية 
, ال يســتطيعون مساعدته فكل واحد اليوم في هم 

والراتب يأتيك جرع تقيك من الموت فقط .
المشــكلة اليــوم ان المجرميــن واللصــوص 
والقتلــة طلقــاء , أطلقتهم الحرب من الســجون , 
النصب  يعبثــون بالمدينة ويمارســون هويتهــم 
واالحتيال واالغتيال ,, السجون اليوم مكتظة بتهم 

اإلرهاب واالشتباه .
منطقة ريمي بالمنصورة حي اشــتكى كثير من 
اللصوص , حاولوا تحصين منازلهم , لكن للصوص 
حيلهم كانــت أفظع , صار المواطــن في هذا الحي 
يعيش مرعوب متيقظ لكل حركة او حركشــة قليل 
النوم والراحة , شكوى للجهات األمنية في المديرية 
, ولعلمكــم قــال لــي هذا الرجــل أن رجــال األمن 

يعرفون جيدا من هم اللصوص .
هذا الحي قدم أبنائه مالحم بطولية في مقاومة 
البغاة واالنقالبين منه الشهداء والجرحى واألبطال 
والقــادة في المقاومــة , ويعاني مــن اإلهمال من 
المجلــس المحلــي والمحافظة , كتبنــا كثيرا حتى 
ملينا من التطرق لهموم هذا الحي , الشوارع رديئة 

, مخلفات مشــروع متعثر , نتيجة فساد والحرب 
أكمــل الباقــي , يكثر فيــه اختناقــات المجاري 
فتطفح للمساكن , يقال أن هناك خالل هندسي 
, األمطار كارثة لهــذه المنطقة تقع بين تلتين 
شــارع الكورنيــش المرتفــع جدا عن شــوارعه 
وشــارع أخر واألمطار تتجمع فيــه ليتحول الحي 
لبركة مياه مع مرور الوقت تكون ضحلة ومصدر 
وباء , وتنتشــر فيــه الكالب الضالــة والمريضة 
,وتزعج األطفال والشــيوخ والنساء , تصور حال 

سكان هذه المنطقة .
الشــكوى لغيــر اهلل مذلــة ولكــن نخاطب 
الجهات المســئولة نظرة لحالنــا , نزول لتلمس 
وضعنــا واحتياجاتنــا , هناك شــارع واحد فقط في 
الحــي مضاء باألنوار ليال ونهارا , يســكنه مســئول 
فــي المحافظة , وخلفنــا حي يســكنه المحافظون 
السابقون ومسئولي الدولة , وهو عبارة عن ثكنات 
عســكرية لحمايــة الجماعــة ربنا يجنبهم من شــر 
اللصــوص والمجرميــن ونحن لنــا اهلل ومن فيهم 
خيرا ســنجدهم يهتمون بنا بحينا وقد يؤثر فيهم 
حكايات هذا الحي ونســمع عما قريب نزول لتلمس 
أوضاعنا , ويدرج مشروعنا المتعثر ضمن خطة إعادة 
ترميم شــوارع عــدن , و وضع خطــة أمنية لمحاربة 
اللصوص وخطــة لمحاربة انتشــار األوبئة والكالب 

الضالة , واهلل الموفق. 

عدن تايم/خاص :

دشــنت مؤسســة بانافع للعود لصاحبها الشــيخ/  عمر 
بانافــع) أبو حاتم( اعمــال تركيب مظــالت ومقاعد جلوس 

بكورنيش ريمي في مديرية المنصورة بعدن.

وباشرت المؤسسة تركيب 30 مظلة ومقعد جلوس على 
طول الكورنيش،  والتي ستوفر مقاعد الئقة لجلوس عشرات 

األسر التي ترتاد الكورنيش البحري يوميا.
وتنفذ مؤسســة بانافع للعــود لصاحبها الشــيخ/ عمر 
عبداهلل بانافع ) ابو حاتم( 100 مظلة في الشواطئ واألماكن 

العامة بمدينتي عدن ولحج.

عدن تايم / أحمد سعيد كرامة :

أوقف مديــر عام األشــغال العامــة بمحافظة عدن، 
مشــروع تجاري فوق ســائلة المياه الواقعــة قرب مبنى 

مديرية صيرة. 
وقال م. حسين عقربي مدير عام االشغال ان السائلة 
في االصل ســائلة لتصريف مياه األمطار التي تهطل في 
كريتر وهضبة شمسان كريتر .. مشيرا ان السائلة بطول 
300 متر ومتوسط العرض 25 متر وتطل عليها المباني 

من الجانبين. 
وأوضــح العقربــي ان لدى مكتب االشــغال دراســة 
لمنسوب المياه في السائلة لخمسين سنة ماضية لعمل 
مؤشر للمساحة التي يجب أتاحتها لتصريف مياه االمطار. 

وبحســب خطاب وجهــه مدير عام االشــغال الى محافظ عدن ردا مشــروع تقدم 
بــه مدير عام صيرة خالد ســيدو القامــة مركز تجاري اســتثماري.. اوضح العقربي ان 
المشــروع ال يحمل اي تصاميم هندســية وغير واضحة وال تتطابــق مع الموقع واكد 
العقربــي ان اي اســتخدام لالرض وتخطيطها والتصرف بها مــن اختصاصات الهيئة 

العامة لالراضي والتخطيط العمراني قسم االستثمار وتخطيط المدن . 
وجدد مدير عام االشــغال تأكيده في الخطــاب للمحافظ في الحفاظ على الموقع 
بوظيفته كســائلة لتصريف مياه االمطار للمدينة بشكل عام وعدم البناء عليه نهائيا 

وتصفيته بصورة دائمة من المخلفات والقمامة .

عدن: متقاعدون يقطعون الشوارع احتجاجًا على عدم استالم رواتبهم

حي رميي باملنصورة معانات وإهمال ولصوصية ونصب

ايقاف مشروع جتاري على سائلة تصريف مياه بكريرت  تركيب 30 مظلة يف كورنيش رميي باملنصورة
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�أخبار

عدن تايم - خاص :
 

الزبيدي  عيــدروس  اللــواء  رأس 
محافظ عــدن صباح اليوم اجتماعا 
لمجلس شورى عدن بحضور اللواء 

شالل علي شائع مدير أمن عدن .
وأكد المحافــظ الزُبيدي ضرورة 
تفعيــل دور مجلس حكمــاء عدن 
والذي صدر بقرار من االخ الشهيد 
اللــواء جعفر  الســابق  المحافــظ 
محمد ســعد، مشــددا علــى الدور 
الهام الذي يجــب أن تلعبه النخب 
المثقفة في عدن ومجلس الحكماء 
في  المجتمعية  المشاركة  وأهمية 

صناعة القرار حد قوله ذلك .
وفــي االجتمــاع رشــح المحافظ 

الزبيــدي الكاتب المعــروف نجيب 
محمد يابلي لرئاسة المجلس خالل 
القادمة حتــى االنتهاء من  الفترة 
تداول الالئحة التنظيمية للمجلس 

واغنائها .
ولقي ترشــيح المحافظ الزبيدي 
اجمــاع الحاضريــن وتزكية نجيب 

اليابلي لرئاسة المجلس .
عــدن  شــورى  مجلــس  ويعــد 
المجلــس ذاته الذي دشــن اعماله 
الشــهيد اللواء جعفر محمد سعد 
اثنــاء توليه قيــادة محافظة عدن 
باســم مجلس حكماء عــدن والتي 
اثارت تســميته جدال واسعا حينها 
..مما تــم اليــوم الموافقــة على 

اقتراح تغيير تسمية المجلس.

عدن تايم - خاص :

ســلمت لجنة صــرف مرتبــات الجيــش واالمن في 
محافظــة المهرة برئاســة وزير الدولــة عضو مجلس 
الوزراء عبدالرب السالمي تقريرها الختامي الى مكتب 
رئيــس الــوزراء بالعاصمة المؤقتة عــدن، كما قامت 
اللجنة بتحويل المبلغ الفائض وقدره 45 مليون ريال 

يمني الى خزينة البنك المركزي في عدن.
وكانــت اللجنة قد قامــت خالل فترة 12 اثنا عشــر 
يوما بعملية صرف المرتبات لعدد 7200 ســبعة آالف 
ومائتيــن من أفراد وضباط القوات المســلحة واألمن 
في محور المهرة واأللوية التابعة له ووحدات الشرطة 
واألمــن وحرس الحدود بمبلغ 700 ســبعمائة مليون 

ريال.

وقال رئيــس اللجنة الوزير عبدالرب الســالمي: "أن 
اللجنة اســتكملت واســتقصت كافة األفراد والضباط 
والمجندين المتواجدين في جميع الوحدات العسكرية 
واالمنيــة الواقعــة فــي المحافظــة وصرفــت لهــم 
مرتباتهــم جميعا وفق كشــوفات معتمدة وبالبصمة 
وباشراف مباشــر من اللجنة الوزارية ومكتب المالية 

والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وعــن الميزانية المنصرفــة قال الوزير الســالمي: 
"أن إجمالــي المبلــغ المخصص للوحدات العســكرية 
واالمنية في المهرة هو: سبعمائة مليون ريال يمني، 
وقد تــم الصرف منه ثم قمنا بتحويل المبلغ الفائض 
وقدره: خمســة واربعون مليــون وثالثمائة الف ريال 
من فــرع البنك المركزي بالغيضة الى البنك المركزي 

في عدن". 

عدن تايم - خاص :

اختتــم الهــالل األحمــر اإلماراتي مشــروع 
الحقيبة المدرســية في محافظة لحج بتوزيع 
الحقائــب المدرســية فــي مدرســة خالد بن 
الوليد بقســميها البنين و البنــات في قرية 

شظيف مديرية تبن بلحج .
واســتهدف التوزيــع فــي مدرســة البنــات 
المراحل الدراسية من الصف االول إلى الصف 
التاسع و من الصف الرابع إلى الصف السادس 

في مدرسة البنين. 
وكيلــة  عبــرت  و 
بــن  خالــد  مدرســة 
للبنــات  الوليــد 
صالح  ريم  األســتاذة 
عــن شــكرها للهالل 
االماراتي على جهوده 
لدعــم  المقدمــة 

التعليم في لحج .
االســتاذ  قــال  و 
وادي  فضــل  صالــح 
مدير مدرية خالد بن 
الوليد للبنين : نشكر 
االماراتــي  الهــالل 
علــى زيارتــه اليــوم 
مشــروع  اختتــام  و 

الحقيبة المدرسية في مدرسة خالد بن الوليد 
بقسميها البنين و البنات .

 واضــاف : نحن نأمــل كل الخيــر من دولة 
االمــارات و مــن الهــالل اإلماراتــي ونتمنى 
يســتمر دعم مدارس لحج وخاصــة المدارس 
الواقعة فــي القرى كونها تحتــاج للكثير من 

الدعم و تفتقر ألبسط االمكانيات .
ويعــد مشــروع الحقيبــة المدرســية احــد 
المشاريع المقدمة من الهالل األحمر اإلماراتي 
لدعم قطاع التربية و التعليم وشمل المشروع 

عدن و الضالع و اختتم في محافظة لحج .

عدن/ جهاد الوادي

الدكتــور/  ناقــش 
رئيس  لصــور  الخضــر 
جامعــة عــدن، أمــس، 
مع أعضــاء لجان صرف 
أعضــاء  الرواتــب مــن 
والهيئــة  النقابــة 
بالجامعة،  التدريســية 
مالحظــات آليــة صرف 
المرتبات لشهر نوفمبر 
مــن العــام المنصــرم 
في  المحاســبين  عبــر 
والصعوبات  الكليــات، 

التــي واجهت اللجان أثنــاء عملية الصرف للعمل 
على تذليلها ومعالجتها.

وثمــن األخ/ رئيــس جامعة عدن الــدور الكبير 
للجان الصــرف في الكليات، داعيــًا جميع اللجان 
إلى توحيد هذه اآللية لتســتمر إلى شــهر مارس 
مــن العام الجاري، وذلك لحصــر المنقطعين عن 

العمل وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة.
وأكد رئيس الجامعة تحسين أعمال هذه اللجان 
من خالل الصرف عن طريق الســندات التي تحمل 
توقيــع جميع األعضــاء، وكذا التأكيــد على إيجاد 
أهمية وجود آلية لقضايا المبتعثين للدراسات في 

الخارج من خالل مطابقة أسماءهم بالكشوفات.

جلنة وزارية تعيد 45 مليون ريال إىل اخلزينة

اعتماد آلية جديدة لصرف رواتب جامعة عدن

عدن تايم - عدن :
 

قال العميد صالح محمد القملي مديــر عام البحث الجنائي بالعاصمة عدن: إن إدارة 
البحــث الجنائي حققت إنجازات كبيرة خالل العام الماضى 2016 رغم الظروف الصعبة 
التي تمر بها البلد وكذا الدمار الشــامل الذي تعرضت له البنية التحتية إلدارات البحث 

الجنائي إال أن مباحث عدن أنجزت ما يقارب 500 ملف ومحضر.
وأضــاف مدير مباحث عــدن، في تصريحات صحفــي: أنه تم عــرض المحاضر وجمع 
االســتدالالت، من قبل إدارة البحث الجنائي بالعاصمة عدن على نيابة االستئناف عدن 
ونيابة األمن والبحث الجنائي ويتم التأشير عليها وإحالتها بحسب االختصاص المكاني 

والنوعي لها وفقا للقانون.
وأكــد القملــى، أن إجمالي تلك االســتدالالت التــي بلغت 493 محضــرا وملفا تحت 
الجهوزية وهي تتوزع باآلتي: نيابة االســتئناف 3 محاضر، نيابة المرور والمخالفات 11 
محضــرا، نيابة البريقة 39 محضرا، نيابة صيرة 81 محضرا، نيابة التواهي 37 محضرا، 
نيابة الشيخ عثمان 41 محضرا، نيابة المنصورة 69 محضرا، نيابة دار سعد 64 محضرا، 
األمــوال العامــة 43 محضــرا، النيابة الجزائيــة المتخصصة 51 محضــرا، المحافظات 
المجاورة والجهات األخرى 7 محاضر، والمحاضر التي تم حفظها 17 محضرا، والمحاضر 

التي ما زال البحث والتحري فيها مستمر 37 محضرا.
وتابع: أّن إدارة البحث الجنائي أنجزت خالل العام 2016م ما يقارب خمســمائة "500" 
ملف ومحضر، وهي مستمرة ومن ضمنها قضايا تتبع لعام 2015م، إضافة إلى ذلك أنه 

تمت إعادة السجناء إلى السجن المركزي وأيضًا اكتشاف عدد من القضايا المجهولة.

البحث اجلنائي بعدن: أنـجاز 500 ملف 
وحمضر خالل 2016

اليابلي رئي�سا بالتزكية ملجل�س �سورى عدن

حمافظ عدن يوؤكد اهمية امل�ساركة املجتمعية يف �سناعة القرار

دعم اماراتي متواصل للتعليم يف اجلنوب
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ق�ضايا

عنــد فتح ابــواب البريد يتدافعون رجال ونســاء 
ومسنيين بأجســادهم التي أنهكها الذل والزمن؛ 
دفعًا؛ إلى الداخــل، واإلصطفاف أمــام الصرافين 
والصرافات يمنــون النفس بالحصول على معاٍش 
بالــكاد يحفظ لهم ماء الوجــوه التي أراق بعضها 
القائمــون على البريــد والسماســرة، حيث يلفظ 
المســنين أنفاســهم في رحلة العــذاب بحثًا عن 

الراتب. 

ممنوع التصوير
حاولــت أن أقــف بجانــب بــاب بريد دارســعد 
إللتقــاط بعض الصــور التــي توثق بعضــًا من 
المعاناة وتعذيب خلق اهلل أمام نوافذ الصرافين 
والصرافات فلم أتمكن ســوى من صورتين ومن 
الخلف، إذ تدخل شــاب يحاول منعي من التصوير 
بذريعة أن الحراس ) لو جرى بهم حاجة باتشــوف 

شــغلك ( هكذا وجه لي الــكالم ، والحمد هلل فقد 
آزرنــي ووقــف إلــى جانبي فــي هــذه المصيبة 
المفاجئــة من كانوا بجوارنــا حينها وصرخوا في 
وجهــه بالقــول ) هــذا صحفي ومن حقــه يصور 
ويكتــب عــن معاناتنا التــي يتجاهلهــا الجميع 
( فحمــدت اهلل ســبحانه فلدينــا قــراء يكنون لنا 
التقدير واإلحترام . المهــم أنني علمت بعد ذلك 

أن هذا المتطفل مجرد سمسار يتبع الحراسة !.

مسسرة
وينتشر السماســرة في بريد دارسعد كما في 
بريد الشــيخ عثمــان، حيث يمــارس الصرافين 
والصرافــات السمســرة دون حســيب وال رقيب 
واألنكى مــن ذلك أن عدوى السمســرة انتقلت 
أيضًا إلى أفراد الحراســات وما فيش حد أحســن 

من حد.
وأولئك هم الســبب في نفاد السيولة النقدية 

بزمــن قياســي، إذ يتســلمون مرتبــات الغير 
وبال وكالة وما يدرونه مــن أرباح حرام تذهب 
مناصفة بيــن هؤالء وأولئك وفــي ذات الخط 
يدخــل تجار الربــا الذين تتحطم لهم أســوار 
البريد وبواباته ونوافذه وخزائنه وال يغادرون 
إال وهــم يتأبطون الماليين ، مقابل حفنة من 
الرياالت تودع في جيوب الصرافين بكل يســر 
وسهولة، وذاك فضاًل عن المحظوظين الذين 
يتســلمون رواتبهم من الصرافين وأخواتهم 

الصرافات يدًا بيد خارج المكان والدوام !. 

متى اخلالص؟
رغم التــزام البســطاء بالطوابير امــام بريد 
الشــيخ عثمان واإلزدحام الشديد ؛ رجال ونساء 
غالبيتهم من المســنين، ولكــن بعض االيام ال 
يفتــح البريد ابوابه، ناهيك عن المشــادات التي 
تنشب بصورة دائمة، وشــهدتها بنفسي مشادة 
بين حارســين مســلحين تطورت إلــى " تعمير " 
الكالشــينكوف والتلويح باســتخدامه وهو األمر 
الــذي أصــاب النــاس بالخــوف والذعــر فأخذوا 
يركضــون هربًا ، وإذا بالحارســين ينقالن مكان 
" الصــراع " إلــى الممر الواقع بيــن مبنى البريد 
والعمــارة المجــاورة، وتمكنت مــن إلتقاط صور 
للمتجمهرين الذين ســاقهم فضولهم لمراقبة 

ما يحدث بحذر وعن بعد.
أدهى مــا في األمر ان حراســة مركــزي البريد 
بدارســعد والشــيخ عثمان يتركون واجبهم في 
الحماية، ويتحولون إلى سماســرة فال إحتياطات 
أمنية مفترضة لمنع توغل أي إنتحاري بين الناس 
ال قــدر اهلل.. وال تركوا العمل يســير وفق النظام 

بعيدا عن السمسرة.

عدن/ محمد القادري : 

نفــذت الســلطة المحليــة بمديريــة 
وبمســاندة  عــدن  محافظــة  البريقــة 
االجهزة االمنية والعسكرية حملة إلزالة 
االكشــاك العشــوائية المســتحدثة في 
الشــارع العام بالمديريــة بحضور مدير 

عام المديرية هاني محمد اليزيدي . 
وقال اليزيدي أن تنفيــذ الحملة تأتي 

بعد أن شــرع عدد مــن المواطنين في 
اقامة اكشاك لغرض البيع والشراء فيها 
في رصيف المشــاة فــي الشــارع العام 
بالمديرية بطرق غير قانونية مستغلين 
االوضاع االستثنائية التي تعيشها البالد  
واكــد مديــر عــام المديريــة هانــي 
اليزيــدي ، بــان الحملة ستســتمر حتى 
عــن  بعيــدًا  مهمتهــا  مــن  االنتهــاء 
االنتقائية و المحســوبية وستسري على 

جميع المخالفين بال اســتثناء ، مشــيرا 
الى أن الحملة تأتــي للحفاظ على الوجه 
الحضــاري والجمالــي التــي تتميــز بها 

المديرية. 
وقد لقيت الحملة استحســانا من قبل 
المواطنين ، مؤكدين وقوفهم الى جانب 
الســلطة المحليــة بالمديريــة لمحاربة 
هذه الظاهرة التي تشــوه المنظر العام 

لمديرية البريقة .

ما بعد ال�سيولة..

كتب / محمد ياسين

الإنــه يقــع يف طريقــي مــا بــن ال�ســوق والبيت ؛ فــان مــروري بجانب مركــز بريد 
دار�ســعد ؛ عادة يومية اإجبارية . ولذلك فان م�ســاهد املواطنن خارج الربيد اأو داخله 
مــن املناظــر املاألوفة لدي اإىل درجة االإدمان ! . وكم يعذبني هذا االإدمان الذي تتمزق 
ب�ســببه نيــاط القلب واأنــا اأوزع نظري - ال�سعيف اأ�ساًل - مابن ن�ســاٍء معظمهن م�ســنات 
وهن يف جمموعات يفرت�ســن ال�ســاحة الالهبة يف عز ال�سم�س اأمام الربيد ومثلهن يفعل 
الرجال الذين معظمهم كذلك من كبار ال�ســن ؛ فيتقا�ســمون امل�ســاحة قعودًا ووقوفًا يف 

انتظار معا�ساتهم التي تاأتي وال تاأتي !.

حملة لإزالة الع�سوائيات بالربيقة بعدن 

 م�ساهد موؤملة من اأمام مراكز الربيد بعدن
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مدير البنك املركزي عدن:

حــــــو�ر

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

- بداية.. ما هو تقييمك للو�سع االأمني يف املحافظة؟
- في البدء اشكر صحيفة " عدن تايم" التي اتابع 
غالبــًا ما يصدر عنها وأكن لهــا والقائمين عليها 
كل الحــب واالحترام، وبالنســبة لوضع األمن في 
المحافظــة فمنذ تســلمت مهامــي ونحن نعمل 
على بناء الجهاز األمني بالصور المطلوبة, وهناك 
تقدم إيجابي, حيث نحــاول إمالء الفراغ الموجود، 
كوننا أتينا وال يوجد شــيء نســتطيع العمل عليه 
بســبب إرث منظومة فساد طويلة األمد عمل على 
تأسيســها نظام المخلوع في كافة أجهزة الدولة 
ألجــل هذا اليــوم كي تبقــى هذهِ األجهــزة تدار 
بطريقه عشــوائية، فلم يكن بيني وبين أي مدير 
سابق تسليم وال يوجد أي مرفق من مرافق األمن 
قائم على الصورة المطلوبة، ومباني األمن شــبه 

مدمرة بالكامل وال زالت حتى يومنا هذا.
ولكــن منذ تســلمنا زمام األمــور األمنية أصبح 
األمن موجود وبتنسيق مع كافة الوحدات األمنية 
والعســكرية  في المحافظة ولدينا غرفة عمليات 
مشــتركة لألمن والحزام األمني بأبيــن, وبدورنا 
ونعمل جاهدين عــل إعادة تأهيل بعض المرافق 
األمنيــة وقد رفعنا للجهات المعنية مطالبنا بهذا 

الخصوص .

-  مــا الــذي يفتقــده قطــاع االأمــن ويتطلــب 
توفريه يف ا�سرع وقت؟

- أهــم ما هــو بحاجته قطاع األمــن بالمحافظة 
حاليــًا ويُعد احــد ابرز الصعوبــات التي نواجهها 
وهــو : ترميم وإعادة تأهيل مبنــى اإلدارة العامة 
لألمــن والنجــدة والمرور فــي المحافظــة والذي 
تضررت اثناء الحرب األولــى مع القاعدة , ونتمنى 
مــن صانعي القــرار النظر في هــذا الجانب حيث 
أن اإلدارة األمنيــة تجتمــع حاليًا فــي مبنى واحد 
وهو مبنــى المحافظة الــذي قمنــا بترميم بجزء 
بســيط منه بمجهودنا، وعن المرتبــات فاللجان 
باشــرت عملها بصــرف رواتب األفراد مــن تاريخ 

17/12/2016م وهي على وشك إنها مهمتها.

- يف هــذا ال�ســاأن هــل خاطبتــم اجلهــات ذات 
العالقة واىل اين و�سلتم؟

- نعم رفعنا مطالبنا إلى وزير الداخلية  وشرحنا 
هذه األمور إلى فخامة رئيــس الجمهورية بكامل 
احتياجــات األمــن بحيــث أننا في وضــع الطوارئ  
يتطلب مــن جهد ذاتي كبير ووعدونــا بتوفير ما 
طلبناه, كذلك ليســت الدولة المسئولة بمفردها, 
بل يجب ان يتعاون الجميع من مواطنين وأجهزة 
األمن على القيام بأمن واستقرار المحافظة إلى أن 
تأتي اإلمكانيات.. فأبين غنية بالموارد وبموقعها 

االســتراتيجي الذي من خالله يمكن  أن نبني أمن 
واســتقرار من الدخل المحدود للمحافظة ونجتث 

المحافظة من الفقر .

- هل هناك تن�ســيق بينكــم واجلهات االخرى 
يف املحافظة؟

- نعم هناك تنســيق بين كافة الجهات  األمنية 
والســلطة المحلية بالمحافظة، وبهذا التنســيق 
اســتطعنا ان نظهــر النجاحــات وهــي واضحــة 

ملموسة للجميع.

 - هــل مــازال هنــاك تواجد لعنا�ســر تنظيم 
القاعــدة او مت ر�ســد لتحركاتهــم يف مناطــق 

املحافظة؟
- هنــاك تواجد لهذه الخاليــا ولكنها مرصودة, 
ونحــن فــي الجهــاز األمنــي الذي يشــمل األمن 
العام وقــوات الحزام األمني وباقــي إدارات األمن 
نعمل كفريــق واحد لرصد تحركات عناصر تنظيم 
القاعــدة, وقد تم القبض على عــدد من العناصر 
اإلرهابية  بعــد أن تم رصدها من قبل أمن أبين، 
ولدينا معلومات عــن بعض األماكن التي تتواجد 
فيهــا بعض هذه العناصر, ولكــن ال يزال التحري 
علــى بعض المعلومات حتى يتــم التأكد وبعدها 

تتحرك قوات األمن للقبض عليهم.

- نفذت هجمات على النقاط يف لودر واملحفد 
والو�سيع..هل هذا موؤ�ســر لعــودة القاعدة اإىل 

اأبن؟
- أبيــن عصيــة برجالها الشــرفاء ومثــل هذه 
العناصر ليس لهم مكان في أبين وال في الجنوب 
عامة, ونحن على قدر من المســتوى لحماية أبين 
لكل من تســول له نفســه في المســاس بأمنها، 
فالتنظيم اإلرهابي ممنهــج وقد قام بالتفجيرات 
فــي كل دول العالــم, واذا كان التنظيــم قــادر 
علــى الســيطرة والتمكين من العــودة إلى أبين  
فســيواجه من رجال شــجعان لهم صــوت عالي ) 
كلنا أبين ( فســيواجهون أبناء أبين عامة وما هو 
حاصل اليوم أن هــذا التنظيم يالقي كراهية من 

قبل الجميع .

- كيــف ت�ســتطيعوا اأن تق�ســوا عــن ن�ســاطهم 
امل�ســتمر يف العدوان على اأفــراد االأمن واحلزام 

االأمني واجلي�س ؟
- لدينا معلومات عنهم ومعنا رجالنا الذين هم 
علــى كفاءة عالية لكي تفشــل أي عدوان من قبل 

هذه العناصــر المخربــة والضالة وقد 
تم إفشــال عدد الكبيــر من مؤامرة 

عناصــر هــذا التنظيم مــن قبل 
األمني  والحزام  األمنية  األجهزة 

بأبين .
يف  املواطــن  يالحــظ   -  
اأبــن هــذه االأيــام التوافد 
الكبري لالأفارقــة القادمون 

من دول القرن االأفريقي؟
- نعم هناك توافد لالفارقة 
ولكن يتم احتجازهم للتحري 
بإرســالهم  بدورنا  ثم نقوم 
للجهات المختصة لترحيلهم 
إلــى أوطانهم, والــذي لديه 
تصريح لجوء يتم إرساله إلى 
المناسبة  الالجئين  مخيمات 

لهم.

- ما زالت املراكز االأمنية مغلقة وكذا االأفراد 
لي�س لهم دورًا فعال.. ما تعليقكم على ذلك ؟

- نظام المخلوع صالح عمــل على إحباط رجال 
األمن فــي المحافظــات الجنوبية وكان يرســل 
رواتب األفراد عبر البريد لكي تتم الســيطرة من 
قبــل قياداتهم.. وبمعنى أصح يســاعدون رجل 
االمن على الفساد، ونحن اآلن بصدد  تفعيل كل 
المراكز األمنية التابعة ألمن أبين بعد أستكمال 
صــرف المرتبات وســوف نقــوم بتفعيــل كافة 
إدارات األمن وفروعها إن شــاء اهلل.. ولكن الذي 
يعيقنا مثل مــا ذكرت ســابقًا المباني المدمرة 
التابعة لألمــن تحتاج إلى إعــادة تأهيل ونلفت 
الجهــات المعنية عبــر صحيفتكم أخــذ األعتبار 

بهذا الشأن .

- ماذا ب�سان خطة انت�ســار الوحدات االأمنية 
يف مدن اأبن؟

- هنــاك خطــة أمنية موحــدة لــكل الواحدات 
األمنية في المحافظة, ومــا ترونه اليوم في هذه 
األيام هو عبارة عن تأمين اللجان لصرف المرتبات 
للمنتســبين لقــوات األمــن، اما النقــاط األمنية 
المنتشــرة في على الطرق الرئيســية  فقد فعلت 
بعــد الحملة التحرريــة للمحافظة والــكل ملتزم 

بموقعه .

- منت�ســبو االأمــن ي�ســكون من عدم ت�ســليحهم 
من قبلكم ويعتمدون على �سالحهم ال�سخ�سي.. 

ملاذا؟
- هناك قرار شــمل المحافظــات الثالث ) عدن – 
لحــج – أبين (للحزام األمني، حيــث صرف التحالف 
ما يقارب ) 20 الف ( قطعة ســالح لبعض الوحدات 
العســكرية وفوجئــت قيــادة التحالف ان الســالح 
المصروف للوحدات العســكرية يباع في األسواق، 
من قبل بعض القيادات العسكرية واألمنية، وحين  
اكتشــف التحالف هذا الطريقــة وضع خطة جديدة 
للحزام األمنــي للمحافظات الثالث المذكورة أعاله 
والــذي لدية الرغبة بااللتحاق بالحزام األمني عليه 
أن يجلب سالحه الشخصي وينظم بعد تأهيل إلى 

قوات الحزام األمني .

- البع�ــس م�ســتاأوؤون مــن مداهمــات قواتكــم 
الأبرياء ال �سلة لهم بالقاعدة.. ما ردكم؟

-  هــذا ليس صحيــح.. فاألجهــزة األمنية تقوم 
بمداهمات الموقع  بعد البالغ على مشــتبهين  او 
منتميــن أو عناصر ويتم التحقيق معهم والمتهم 

بري حتى يدان .

- كلمة اأخرية تودون قولها ..
- مــا أود قولــه هنــاء هــو أن رفــع جاهزيــة 
األجهــزة األمنية يتطلــب توفير متطلبــات هذهِ 
األجهزة وســرعة حل إشــكالية  المناطــة باألمن 
التــي ستُســاهم في رفــع معنويات رجــال األمن 
األبطال, كونهم يعملون ويبذلون جهود عظيمة 
وعليــة نأمل من األخوة فــي التحالف ومن فخامة 
األخ الرئيــس ومعالــي األخ وزيــر الداخلية النظر 
لمُتطلبــات المؤسســة األمنية بمحافظــة  أبين 
ومُنتســبيها بعيــن اإلعتبار والتوجيه بســرعة 
حلهــا ومن هنــا أوجه رســالة الشــرف والتحية 
لُلمجنديــن مــن أبنائنا في المؤسســة األمنية, 
وأقول لهــم: إثبتــوا , إصمدوا وال تنجــروا وراء 
مُضعِفــات النفــوس ويجــب علــى كل جنــدي 
متواجــد فــي الميــدان أن يعرف أننا ســنضعهُ 
فوق رؤوســنا إلنه صامد وثابت يدافع عن دينة, 
وأرضة, وعرضه, وعقيدتــه, وبالمقابل ثِقوا أن 
صمودكــم وثباتكــم يوجه رســالة للمتربصين 
بأمن البالد مفادها أنكم لن تسمحوا بالمساس 

بأمن المحافظة وأن من يفكر بهذا هو واهم.

 يف اأول حوار �ضحفي.. مدير اأمن اأبني قائد احلزام الأمني العقيد/ عبداهلل الف�ضلي لــ) عدن تامي (:

20 الف قطعة �سالح �سرفها التحالف يف عدن وحلج واأبني
كغريه من قطاعات واأجهزة الدولة وموؤ�س�ســاتها املختلفة، يجاهد قطاع االأمن يف اأبن، لتجاوز الواقع املرير الذي تعي�ســه املحافظة 

املحررة، وهو ما عك�س نف�سه على اأداء االأجهزة االأمنية وخدماتها املتمثلة يف حفظ االأمن وحماية حياة املواطن وممتلكاته.
ويفتقر قطاع االأمن يف اأبن، اإىل البنية التحتية وعدد من ال�سعاب واملعوقات متكنت حتى االآن من تقييد حركة وعمل هذا القطاع 
الهام، حول كل ما يتعلق باأمن اأبن التقت �سحيفة  " عدن تامي " بالقائد ال�ساب العميد / عبداهلل الف�سلي مدير عام االأمن واحلزام 

االأمني باأبن، يف اأول حوار �سحفي له منذ تعيينه، فاإىل التفا�سيل..

حاوره / الخضر عبداهلل :

   سنفعل مراكز الشرط وما 
يعيقنا هو املباني اليت مازالت 

مدمرة بالكامل

خاليا القاعدة مازالت 
موجودة ونـجري حترياتنا 

لرصدها ومداهمتها

 قيادات عسكرية وأمنية 
باعت السالح املصروف هلا 

يف األسواق
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تقريـــر

وتصاعدت اعمال البناء العشوائي والبسط على 
الممتلكات العامة والخاصة موخرا، سيما منذ تحرير 
عدن من مليشــيات عدوان صالح والحوثي، وتتعدد 
اوجــه البناء العشــوائي فــي عدن بين بنــاء محالت 
وأكشاك ألغراض تجارية او البسط في على ممتلكات 
عامة وخاصة من قبل نافذين في الســابق والحاضر، 
وشكل البناء العشوائي المستحدث أضاف إلى أعمال 
البســط والبناء العشوائي الســابق عبىء كبير على 
الســلطة المحلية وخلق أمامها مشاكل هي في غنى 

عنها.

محلة مل يكتب هلا النجاح 
في منتصــف نوفمبر من العــام الماضي أطلق 
وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات علي الغريب 
حملة إلزالة العشــوائيات وطرد مقتحمي الممتلكات 
العامة والخاصة وكانت مديرية كريتر منطلق لهذه 
الحملة واستمرت فيها ليومين وقطعة شوطا كبيرا 
في إزالة العديد من األبنية العشوائية المستحدثة، 
وفــي اليوم الثالــث حصلت بعض االشــكاليات مما 
اضطر الحملة للتوقف واالنتقال إلى مديرية التواهي 
وما لبثت هي االخــرى أن تتعثر فعادة من جديد إلى 
كريتر لتســتمر تلــك الحملة بوتيرة أقــل من األيام 

األول ووسط عراقيل متعددة.
ورغــم أن المرحلة األولى للحملــة كان مخطط 
لها أن تســتهدف أربع مديريــات من مديريات عدن 

ال8  هي كريتر، التواهي، المعال، خور مكســر إلى أنه 
تعثر اســتمرارها بعد حوالي نصف شهر لتتوقف عند 
مديريتين همــا كريتر والتواهي التي قطعت فيهما 
الحملة شــوطا كبيرا في حين تعثــر البداية في خور 

مكسر والمعال.
مــا تحقق خالل هــذه الحملة وما ســبقتها من 
حمالت على مســتوى المديريــات كان مقتصر على 
أماكــن محددة وايضــا لم تنجــز الحملــة اهدافها 
الكاملــة فــي مناطق االســتهداف، ويبــدوا أن هذه 
الحملــة لم يكتب لهــا النجاح حيث واجهــة العديد 
من العراقيل والصعاب التي حالت دون اســتمرارها 
مما اضطرها للتوقف على أمل االســتئناف مرة أخرى 

بصورة أفضل من ذي قبل.

تقييم احلملة السابقة 
بعــد أن كثــرت العراقيــل والصعوبــات ونظرا 
للضــرورة الراهنة التي تتعدد فيهــا األولويات أمام 
الســلطات المحليــة في عدن اضطــر القائمون على 
الحملة إيقاف عملها وخــالل فترة التوقف تم تقييم 
العمل والبحث عن ســبل والتخطيــط لمرحلة ثانية 
تكــون أكثر نجاحــا، وفي هذا الصدد يقول األســتاذ 
علــي هيثم الغريب في تصريح خاص ل )عدن تايم(" 
نحــن في اللجنة القائمة على الحملة كرســنا الكثير 
مــن جهودنا خالل فترة التوقــف وعملنا على تقييم 
المرحلة األولى التي تعثرت وعقدنا عدد من اللقائات 

والمشــاورات علــى مســتوى الســلطة المحلية ومع 
الحكومــة للبحث واإلعــداد والتهيئة العــادة إطالق 
الحملــة من جديد وبصــورة فعالة للحد مــن البناء 
العشــوائي وأنها االقتحام والبســط علــى األماكن 
العامة والخاصة التي يشــكل استمرارها مخاطر جم 

على عدن.

مساعي الستئناف احلملة 
ويعود الغريب ليقول ارتئينا في اللجنة وقيادة 
الســلطة المحلية أن نســعى من اجل التواصل مع 
مختلف األطــراف في الحكومة ومــدراء المديريات 
في ســبيل توحيــد الجهود للخــروج بمخرج يصب 
في مصلحة إعادة اســتئناف الحملة بصورة ناجعة 

وهادفة لما فيه المصلحة العامة.
وجــدد الغريــب تاكيــده علــى أن الحملة لن 
تستهدف المواطن البسيط وأنها سوف تستهدف 
علــى  اســتولوا  الــذي  والمتنفذيــن  الباســطين 
الممتلــكات العامة والخاصــة واخراجهم منها إلى 
جانب ازالته االســتحداثات التي اســتحدثها  بعض 
مــن اســتغلوا المرحلــة لبنــاء محالت أو أكشــاك 
في أماكــن عامة وبمحــاذات الطرقات والشــوارع 

والمتنفسات.
ودعــا الغريــب كل المســؤولين في الرئاســة 
والحكومة والســلطة المحلية بعــدن والمواطنين 
إلــى التعــاون والتازر مــن أجل الحد مــن ظاهرة 

البناء العشــوائي والبسط على الممتلكات الخاصة 
والعامة التي يعد اســتمرارها بهــذه الصورة خطر 
كبير يهدد بتحويل عدن المدينة الحضارية إلى ما 

يشبه القرية.

محلة قادمة 
األعــداد  يجــري  أنــه  إلــى  الغريــب  ويشــير 
والتخطيط إلعادة استئناف حملة إزالة العشوائيات 
وطرد المقتحمين من الممتلكات العامة والخاصة، 

خالل األيام القادمة.
وأفاد بأن الحملة القادمة وحسب ما هو مخطط 
لديهم ســوف تسير حسب خطط معدة سلفا تحدد 
األماكن المســتهدفة وتعززها قــوة أمنية لحماية 
تنفيذ سير إجراء الحملة، مضيفا ان الحملة القادمة 
سوف تسير حسب التقســيم السابق بحيث تشمل 
فــي مرحلتها األولى مديريات خور مكســر والمعال 
واســتكمال ما تبقي في مديرتي كريتر والتواهي، 
علــى أن تســتهدف المرحلــة الثانيــة المديريات 
األربع اآلخر في محافظة عدن وهي الشــيخ عثمان، 

دارسعد،المنصورة، البريقة.
وأوضح الغريب بانه ســوف يعقد اجتماع اليوم 
األربعاء للبحث في موضوع حملة إزالة العشوائيات 
وإخراج المقتحمين والباســطين علــى الممتلكات 
العامة والخاصــة والترتيبات الجارية الســتئنافها 
فــي األيام القادمــة، موكدا على أنهــم في اللجنة 
والســلطة المحلية ســيكثفون مــن جهودهم من 
أجل إيجــاد الحلــول الناجعة لهذا الملف الشــائك 
بما يحقــق المصلحة العامة ألبناء عدن ومدينتهم 

الحضارية.
وفي ذات الســياق وقف االجتماع الدوري األول 
لمجلس الخدمــات للعام الحالي 2017 الذي انعقد 
األحد برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن 
أمام ما نفذ من حملة إزالة العشــوائيات وأســباب 
توقفها، حيث كلف االجتماع مدراء عموم المديريات 
بالحصر الجيد لحاالت االقتحامات والبناء العشوائي 

الستئناف الحملة تحقيقًا للمصلحة العامة.

توقف توؤكد ال�ســلطة املحليية يف عدن، انه موؤقت، كان هذا م�سري حملة ازالة الع�ســوائيات واخراج املقتحمن، التي اطلقتها قيادة املحافظة يف ال�ساد�ــس من 
نوفمــرب اأواخــر العــام املا�سي، قبل ان تواجه بالكثري من العراقيل والتدخالت التي اأثرت على �ســري احلملة وايقافها موؤقتاآ منذ �ســهر ون�سف، لتقييم ما اجنزته 

احلملة يف مديريات �سريه والتواهي، وتدر�س ال�سلطة املحلية و�سع احللول واملعاجلات لالختالالت واالنطالق باحلملة جمدد خالل الفرتة القادمة.
ويف الوقت الذي التزال فيه احلملة متوقفة تت�ساعد اأ�سوات املواطنن للمطالبة بتفعيل حملة ازالة الع�ســوائيات واإعادة عملها وفق خطط مدرو�ســة حتى 
تت�سدى لهذه الظاهرة ال�ســلبية التي ت�ســوه مظهر العا�سمة عدن وت�سايق طرقاتها وار�سفتها ومتنف�ساتها...وي�ســتعر�س التقرير التايل �سري التجربة ال�سابقة 
التي مل يكتب لها النجاح كما يفت�س يف اأروقة اجلهات امل�سوؤولة يف ال�سلطة املحلية عن تقييم احلملة ال�سابقة واالآلية املعدة ال�ستئناف تلك احلملة خالل االأيام 

القادمة.

تقرير/فتاح المحرمي

الوكيل الغريب: ا�ستئناف احلملة خالل االيام القادمة بح�سب اخلطة ال�سابقة

ملاذا مل توقفت حملة اإزالة الع�سوائيات 
واإخراج املقتحمني يف عدن؟



PB
7

    االربعاء/ 11  يناير  2017م  - املوافق    13  ربيع ثاين    1438 هـ  - العدد )51(

ر�ضــــــد 

وأفــاد الدكتور العمــاري أن المعضلة األولى تتمثل 
بترنح) موت( مصادر الدخل التي تعتمد عليها األسرة في 
عدن والتي تعرضت لالســتنزاف منذ فترة طويلة ولكنها 
ازدادت ســوءًا بســبب الحــرب التي فرضت علــى اليمن 

وضمنها محافظة عدن. 
أما المعضلة الثانية فتمثل بجنون األسعار الناجمة 
عن انخفــاض قيمة العملة اليمنية والتــي أضافت عبئًا 
كثيرًا على حياة األســرة، واستنزفت نســبة ))40 80%-(( 

من ما تبقى من حصيلة الدخل ) إن تبقى شيء منه(. 
وســلط الضوء على ما أصاب الدخل من جراء الحرب 
من أثار أدت إلى فقدانه بشــكل كلي لقطاع واســع من 
أبناء المحافظة بســبب انعكاســات الحرب الظالمة التي 
أدت إلى تدني الدخل بل وفقدانه أو موته بصورة كاملة 
مــن خالل أواًل إخــراج العديد من المنشــآت االقتصادية 
عن النشــاط بصورة كاملــة )من جراء التدمير الشــامل 
الذي تعرضت لــه أو اإلغالق الكامل( وقــد أدى ذلك إلى 
تسريح إعداد كبيرة من العمال والموظفين الذين كانوا 
يعملون فيهــا. وذكر الباحث في محاضرته على ســبيل 

المثال وليس على سبيل الحصر: 
)1(  توقف النشــاط التجاري في ثالثــة من المراكز 
الكبيرة في المحافظة )ســوق عدن مــول، مجمع العرب، 
مركــز الشــامل( ويمكن تقديــر العمالــة بحوالي )500 

 .)-600
)2(  تدميــر عدد مــن الفنادق أو نهــب محتوياتها 
مــن ذلك فندق الشــيراتون )285( موظف وعامل، فندق 
ميركيــور )120( موظــف وعامل، باإلضافة إلى سلســلة 
فنادق ســاحل أبين، وأخرى في خط عــدن – تعز )-150 

200(موظف وعامل، وفندق عدن. 
)3(  إغــالق مصنــع األندومــي )-80 100( موظــف 

وعامل. 
إغالق مصنع الحديد.   )4(

إغالق حديقة الكمسري بالشيخ عثمان.   )5(
اضطــرار بعــض المنشــآت إلــى تخفيض   )6(
العمالــة لديهــا نتيجة انكمــاش النشــاط ) حديقة فن 
ســيتي( ) مجموعة هائل( )الكريمــي للصرافة( )العمقي 

للصرافة(. 
وأوضــح أن هنــاك أكثر مــن )-1300 1500( عامل 
وموظف من خالل هذه األمثلة قد فقدوا مصادر دخلهم، 
ناهيــك عن أعداد أخرى من الصعب حصرها قد تعرضت 
لذلك. وثانيًا فقــد قلصت الموازنة العامة للدولة، وأدى 
ذلك إلى توقف الصرف لألبواب )2، 3، 4(، واقتصار الصرف 
على الباب األول )الرواتب( مع شــطب العالوات والحوافز 
وغير ذلك، وأدى هذا التقليص إلى توقف كل األنشــطة 
الحكوميــة التي تمّول من تلك اإلعتمادات، وهذا بدوره 
أفقد قطاع واســع من المواطنين ) على مستوى اليمن 
ومنها عدن( من فرص الحصول على مصادر دخل ســواء 
عن طريق تنفيذ بعض المشاريع االستثمارية أو اإلنفاق 
مقابل الخدمات التي تقدم لمختلف وحدات الجهاز اإلداري 
للحكومة. أما في ثالثًا فقد ذكر توقف كثير من األنشطة 

االســتثمارية في القطاع الخاص ) في مختلف المجاالت( 
أفقــد العديــد من الناس فــرص الحصول علــى مصادر 
دخل )أعمال البناء على ســبيل المثال( أفقد العديد بمن 
يعملون في هذا المجال بصورة مباشــرة أو غير مباشرة 
مصــدر دخلهم الذي كانوا يعتمدون عليــه. ورابعًا تأخر 
صرف الرواتــب )لكل الموظفين والمتقاعدين( ألشــهر، 
كل ذلــك أدى إلى انعــدام – أي – تدني الدخل لكثير من 
مواطني المحافظة، والذي يمثل مصدر الدخل الرئيســي 

والوحيد لمعظم األسر في محافظة عدن. 
أمــا االنعكاس الخامس الــذي أدى إلى تدني الدخل 
بالمحافظة عدن هو العــبء الذي نتج عن هبوط العملة  
الوطنية وانعكاســه على األســعار قد مثل القشــة التي 
قصمت ظهــر البعير من خالل األثر الــذي أنعكس على 
تخفيض القيمة الحقيقية لما تبقى من دخل لدى بعض 
األسُــر في المحافظة، وذلك من خالل االنعكاس السلبي 
على أســعار الســلع والخدمات التي يعتمد عليها سكان 
المحافظة حيــث أدى ذلك إلى ارتفاع األســعار بمعدالت 
قياسية بلغت في بعض المواد إلى )%100( وفي حدودها 

الدنيا تراوحت بين )-30 40%(. 
وللوقــوف على أثر كل ما ســبق علــى حياة الناس ) 
األســرة العدنيــة محدودة الدخــل( قــدّم الباحث عرضًا 
ميزانيــة شــهرية  ويمثــل  األول  الجــدول  لجدوليــن، 
الحتياجــات ُأســرة فــي إحــدى مديريــات محافظة عدن 
لتوفير الغذاء ) لقمة العيش، ألفراد األســرة المكونة من 
ســتة أفراد، أب، أم، إبن أكبر طالب بالجامعة، وابنان في 

التعليم العام، األخر دون سن الدراسة( . 
ويتضــح مــن خــالل الجــدول أن إجمالــي المبلــغ 
المطلوب لتوفيــر الحدود الدنيا للغــذاء وما في حكمه، 
إضافة إلى قيمــة المواصالت لألب واالبن األكبر قد بلغ) 

85.190( ريال شهريًا. 
وكما يتضح من خــالل الميزانية إنها إقتصرت على 
متطلبــات المعيشــة والمواصالت فقــط، وفي حدودها 
الدنيا، واســتثناء ما تحتاجه األسرة في بقية االحتياجات 
األخــرى ) إيجار الســكن، الكهربــاء، الميــاه، االتصاالت، 
الدواء، المالبس، الفواكه، اللحــوم، المواصالت، األخرى، 
متطلبات الدراســة من مالزم وكتــب ومصروف يومي...

الخ ( ومع إنها متطلبات أساسية وال يمكن اإلستغناء من 
معظمها، ااّل أنه إفترض ان األسرة تتجاهل اإلهتمام بها 

إلى حين تحسن  الوضع !! 
أمــا الجــدول الثانــي فقد خصــص للوقــوف على 
الدخل الشــهري لـ )100( أســرةفي عدن ممثلة في سبع 
مجموعات تختلف في قيمة الدخل الشــهري الذي يتراوح 
بين )40.000 ريال( كحد أدنى للمجموعة األولى، ومبلغ 
)100.000 ريــال( كحد أعلــى للمجموعة الســابعة كما 
تختلف تلــك المجموعات فــي عدد األســر الممثلة لكل 
مجموعة مشــيرًا إلى ان هذه البيانــات إفتراضية، لكنها 
يمكــن إعتبارها ممثلــة لحقيقة الواقع كــم هو معلوم 

لحالة عينة في محافظة عدن. 
وأوضــح الدكتــور/ محمــد العماري  أنــه من خالل 
بيانات الجدول تبيّن ان متوسط الدخل الشهري للعينة 
قد بلــغ ))67.700(( ريــال وهو يقل عن تلبيــه الحاجة 
الشهرية ألفراد األســرة الواردة في الجدول األول بمبلغ 
))17.490(( وبمــا يعــادل ))%26((، وبقســمة متوســط 
الدخل الشهري على متوســط عدد أفراد األسرة للعبنة، 
الذي يبلغ ))5.25((فرد يكون متوسط نصيب كل فرد من 
األفراد الممثلين للعينة: 67.700   5.25 = 12.895 ريال 
، وبمــا يعادل =)430( ريال في اليوم الواحد أي مايعادل 
)1.4( دوالر يوميًا، وهذا يعنــي أن الدخل اليومي للفرد 
الواحد كمتوســط يقل عن )2( دوالر يوميًا، والتي تعتبر 
المقياس المعتمد للدخل المحــدد لخط الفقر، ويوضح 
بذلــك نجــد أن كل أفراد العينة، هــم يقعون تحت خط 
الفقر ألن أعلى دخل كان ألفراد أســر المجموعة السابعة 
البالغ )555ريال(، بما يعادل ))1.85(( دوالر بافتراض ان 
ســعر الدوالر هو )300(ريال، مع أن السعر قد وصل إلى 
)310( ريال لكل دوالر أواخر شــهر نوفمبر الماضي، وهو 
قابــل للزيادة خالل الفترة القادمــة، وهو ما يعني مزيد 
من المعاناة التي تهدد حياة الناس وتهدد مســتقبلهم 

في هذه المدينة. 
وأشــار في ورقته البحثية بعنوان " األسرة العدنية 

بين مطرقة الدخل وســندان األسعار" إلى األثار السلبية 
الناجمة عن تفاقم الوضع اإلنســاني لســكان المحافظة 
عــدن من ذوي الدخل المحــدود أو ممن ال يملكون الحد 
األدنى مــن مصادر الدخل )) كجزء ممــا يعانية أمثالهم 
في مختلف المحافظات اليمنية(( منوهًا إلى أخر البيانات 
المنشــورة تشــير إلى أن )%85( من سكان اليمن بحاجة 

إلى المساعدات اإلنسانية. 
وبيّن فــي الورقة البحثية  أن االثار الســلبية التي 
بــدأت تظهر بصــورة جليّــة أحيانًا، وأحيانــًا الزالت غير 
واضحــة ليــس لعــدم وجودها، وإنمــا لعــدم االهتمام 

بدراستها. وأورد األثار التالية:- 
•  ازديــاد معــدالت الفقر بيــن ســكان المحافظة، 
صحيح أنــه لم يعلــن عن حجم هــذه المشــكلة والتي 
أصبحت ظاهرة على الســطح وال يمكن إغفالها وما نجم 
وسينجم عن ذلك عدد من الظواهر الصحية واالجتماعية 

والتعليمية ، أوجزها باآلتي:- 
1(  ظهور مرض ســوء التغذية عنــد األم واألطفال 
دون ســن الخامسة وعلى أساسها تم افتتاح مراكز طبية 
في بعض المديريات خاصة بمعالجة هذا المرض )المعال 
مثااًل( وذلك من قبل أطباء بال حدود، وتشــير أخر بيانات 
نشــرت بشــكل رســمي عن هذا المرض إن النسبة بين 
األطفال دون ســن الخامســة قد بلغت فــي عدن )19%( 

وأعالها في الحديدة )31%(. 
2(  ظهــور بعــض األمــراض التــي لــم تعهدهــا 

المحافظة منذ عقود، الكوليرا. 
3(  عجز بعض األســر عن قيد ابنائها في المدارس، 
ناهيــك عــن الجامعــة ،وال اســتبعد ان بعــض الطالب 
الدارسين في الجامعات قد قطعوا دراستهم لعدم قدرة 
األســرة على توفير متطلبــات المواصالت والمالزم وغير 

ذلك. 
4(  توقع أن تتدنى نســبة التحاق الفتيات بالدراسة 
خالل هذه الســنوات ، أن لم تكن قد حدثت فعاًل )تحتاج 

إلى دراسة(. 
5( بروز ظاهرة بيع المقتنيات الشخصية واألسرية ) 

بيع ذهب النساء ، بيع األثاث المنزلي(. 
6(  ازدياد معدل الجريمة )الســرقات والنشــل وغير 

ذلك(. 
ووجــه في ختام ورقته نداءا إلى الجهات المســؤولة 
بإعطاء أهمية لهذه الوضعية التي تعيشها عدن والبالد 

برمتها. 

الأثار ال�سلبية على اغالق من�سئات جتارية 
و�سناعية و�سياحية بفعل احلرب

"االأ�سرة العدنية  بن مطرقة الدخل و�سندان االأ�سعار 

عرض / أمين احمد عبده 
قال اأ. د. حممد اأبوبكر العماري اأ�ســتاذ املحا�سبة كلية العلوم االإدارية بجامعة عدن اإن فكرة الورقة 
التــي قدمهــا ملنتدى بن جازم بال�ســيخ عثمان موؤخــرًا جاءت من خالل املعاي�ســة اليومية ملعاناة االأ�ســرة 
الب�ســيطة يف حمافظــة عــدن والتــي ن�سادفهــا يف كثري من االماكــن )) عند بائع ال�ســمك، بائــع اخل�سار 

والبقاالت وعند املخابز(( وهي تكابد الظروف من اأجل احل�سول على ما ي�سد الرمق الأفراد االأ�سرة. 
وطــرح لنف�ســه كباحث ال�ســوؤال التايل : كيف ت�ســتطيع هذه االأ�ســرة العي�ــس وتدبــري متطلبات احلد 
االأدنــى للقمــة العي�ــس يف ظل هــذه الظروف  ال�سعبة، والتي ازدادت �ســوءًا ب�ســبب احلرب وانعكا�ســاتها 
ال�ســيئة على حياة النا�ــس يف املحافظة عدن. وبّن اأن النا�س اأ�سبحت ) وهي جتاهد يف �سبيل تويف لقمة 

العي�س( رهينة ملع�سلتن. 
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ملف
   عدن تامي يف اخلطوط الأمامية جلبهة باب املندب

توا�سل قوات اجلي�ــس الوطني واملقاومة ال�ســعبية اجلنوبية والتحالف العربي، تقدمها �سوب ميناء املخا اال�ســرتاتيجي يف حمافظة تعز، عقب �ســيطرتها على منطقة ذباب ومع�ســكر 
العمري القريب من باب املندب، فمنذ اطلقت احلكومة ال�سرعية وقوات التحالف العربي ممثلة بدولة االمارات، عملية )الرمح الذهبي( يوم ال�سبت الفائت، اأ�سيبت ميلي�سيا االنقالبين 

التابعن جلماعة احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �سالح، يف مقتل.
وجاء ذلك بعدما قطعت العملية الع�ســكرية الوا�ســعة التنف�ــس على االنقالبين، اإثر �ســيطرة قوات اجلي�ــس واملقاومة على مواقع ومناطق اإ�ســرتاتيجية، واأجزاء وا�سعة من ال�ساحل 
الغربي املمتد من باب املندب حتى املخا، الذي يعد الرئة التي يتنف�س منها االنقالبيون عرب تهريب االأ�سلحة املختلفة اإليهم من حلفائهم االإقليمين ويف مقدمتهم اإيران، الإعانتهم على 
اال�ستمرار يف املعارك امل�سلحة، واإطالة اأمد احلرب وك�سب رهانها، يف م�سعى من االنقالبين وحلفائهم لتنفيذ اأجندتهم بال�سيطرة على منطقة اخلليج العربي بعبورهم من بوابة اليمن.

الطريق اىل املخا

ولعبت قوات التحالف العربــي بقيادة المملكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أدوارًا 
إســتراتيجية في االنتصارات التي حققتها قوات الشرعية 
بالعمليــة العســكرية الواســعة التي انطلقت بإشــراف 
مباشــر من رئيــس الجمهوريــة عبدربه منصــور هادي، 
بمشــاركة نحو خمســة ألوية عســكرية تحركت من عدة 
محــاور، بهدف فــك الحصــار وتحرير محافظــة تعز، من 
ميليشيا الحوثي وصالح، وذلك من خالل الدفع بتعزيزات 
عســكرية كبيــرة ومختلفــة تضمنــت كاســحات ألغام، 
ودبابات، وعربات عســكرية، وأســلحة مختلفة وترافقهم 
مستشفى ميداني متنقلة، لدعم ومساندة قوات الجيش 
والمقاومة وإســنادها من خالل الغطــاء الجوي لمقاتالت 
التحالــف العربي، من أجــل تقدمها البــري الذي تهاوت 
أمامه مواقع ميليشــيا الحوثي وصالــح، وتقديم الرعاية 

الصحية للجرحى.

واعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف، صاروخين بالستيين اطلقتهما 
مليشــيات الحوثيين وحلفاءهم من أنصار المخلوع صالح، كانا يســتهدفان قوات 
الجيش الوطني التي ســيطرت على منطقة ذباب في باب المندب وتواصل تقدمها 
على الطريق الساحلية التي توصل إلى ميناء المخا ومدينة الحديدة الساحلية على 

البحر األحمر.

وبحســب خبراء المتفجرات في قوات الجيــش الوطني الذين تحدثوا لعدن تايم: 
فان مليشــيات الحوثي وصالح اقدمت على تفجير الجسور في الطرقات وزرع حقول 
الغام معقدة، وهو ما اخر تقدم القوات شمال ذباب، حيث رصدت عدسة عدن تايم 
مئات االلغام التي زرعتها المليشيات في محاولة إلعاقة وتأخير تقدم قوات الجيش 

الوطني والمقاومة الجنوبية، من منطقة ذباب إلى ميناء المخا.
ويتواصــل ارســال تعزيــزات عســكرية ضخمة من 
التحالف العربــي من عدن إلى منطقــة باب المندب، 
وتشــمل هذه التعزيزات مدرعات ودبابــات وناقالت 
جنــد ومدافع في مؤشــر يظهــر عــزم التحالف على 

الحسم العسكري في جبهات القتال. 
وعقب سلســلة من االنتصــارات الميدانية الكبيرة 
التــي حققتها قــوات الجيــش والمقاومــة مدعومة 
بقوات التحالف العربي على حســاب ميليشيا الحوثي 
وصالح، منذ اليوم األول، النطالق العملية العسكرية، 
بســيطرتها التي شــملت منطقة ُذبــاب، وموقع جبل 
الخــزان، ومواقــع بمناطــق كهبــوب والوازعية، كما 
تمكنــت قــوات الجيــش والمقاومة، مســاء اإلثنين 
الماضي، من فرض ســيطرتها الكاملة على معســكر 
العُمري وهو أحد معسكرات اللواء 17 مدرع المنضوي 
في إطار المنطقة العسكرية الخامسة مقرها محافظة 
الحديــدة الســاحلية، غربي البالد، كمــا نجحت قوات 
الجيــش والمقاومــة في أســر قائد المعســكر ومعه 
نحو سبعة ضباط وخمســة وعشرين فردًا، وجميعهم 

موالين لالنقالبيين.
وتتأهب قوات الشرعية للتقدم صوب مدينة وميناء 
المخــا الواقعــة إداريًا فــي نطاق محافظــة الحديدة 
الســاحلية، لتحريرها، ضمن جهود وتحــركات قيادة 

الشرعية سياسيًا وعسكريًا من أجل إنهاء االنقالب.

تقرير/ فاروق عبدالسالم

اخر �سورتن لل�سهيد ال�سبيحي قبل �ساعة من ا�ست�سهاده

اسناد جوي وتعزيزات ضخمة

صواريخ بالستية واآلف األلغام
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ملف
   عدن تامي يف اخلطوط الأمامية جلبهة باب املندب

توا�سل قوات اجلي�ــس الوطني واملقاومة ال�ســعبية اجلنوبية والتحالف العربي، تقدمها �سوب ميناء املخا اال�ســرتاتيجي يف حمافظة تعز، عقب �ســيطرتها على منطقة ذباب ومع�ســكر 
العمري القريب من باب املندب، فمنذ اطلقت احلكومة ال�سرعية وقوات التحالف العربي ممثلة بدولة االمارات، عملية )الرمح الذهبي( يوم ال�سبت الفائت، اأ�سيبت ميلي�سيا االنقالبين 

التابعن جلماعة احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �سالح، يف مقتل.
وجاء ذلك بعدما قطعت العملية الع�ســكرية الوا�ســعة التنف�ــس على االنقالبين، اإثر �ســيطرة قوات اجلي�ــس واملقاومة على مواقع ومناطق اإ�ســرتاتيجية، واأجزاء وا�سعة من ال�ساحل 
الغربي املمتد من باب املندب حتى املخا، الذي يعد الرئة التي يتنف�س منها االنقالبيون عرب تهريب االأ�سلحة املختلفة اإليهم من حلفائهم االإقليمين ويف مقدمتهم اإيران، الإعانتهم على 
اال�ستمرار يف املعارك امل�سلحة، واإطالة اأمد احلرب وك�سب رهانها، يف م�سعى من االنقالبين وحلفائهم لتنفيذ اأجندتهم بال�سيطرة على منطقة اخلليج العربي بعبورهم من بوابة اليمن.

الطريق اىل املخا

هدفان إسرتاتيجيان وأهمية متعاظمة

هدفان إســتراتيجيان ورئيسيان تسعى قوات الجيش الوطني والمقاومة الموالية 
للسلطات الشرعية وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة، إلى تحقيقهما من وراء إطالق عملية "الرمح الذهبي".
ووفقًا لقادة عســكريين بارزين، فــان عملية "الرمح الذهبــي"، يتصدرها هدفان 
بــارزان تســعى قوات الجيــش والمقاومــة والتحالــف العربي إلــى تحقيقهما على 
مرحلتين األول فك الحصار وتحرير محافظة تعز والقضاء على االنقالبيين وتأمينها 
بالكامــل، والثاني التقــدم صوب مدينة المخا الســاحلية التابعة لمحافظة الحديدة 
وتحرير المخا والحديدة، للقضاء على أي تهديدات مســتقبلية لميليشيا االنقالبيين 
التابعين للحوثي وصالح، تســتهدف خــط التجارة الدولي عبــر مضيق باب المندب 

اإلستراتيجي، وحماية خط التجارة المالحي الدولي.
وفي شــهر أكتوبر من العام الفائت 2016م، أقدمت الميليشــيات االنقالبية على 
تصعيــد خطير بتهديدهــا حركة المالحــة الدولية في باب المنــدب والبحر األحمر، 
من خالل استهدافها ســفينة المســاعدات التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
"ســويفت"، التي كان على متنها مدنيين بينهم جرحى ومرضى ومساعدات غذائية 
وطبية، وأيضًا محاولة اســتهداف مدمرة تابعة للبحريــة األمريكية في البحر األحمر 
قبالة الســاحل اليمني، بصاروخين ولكنهما ســقطا في المياه قبــل وصولهما إلى 

المدمرة، وهو ما قوبل بإدانة محلية وإقليمية ودولية.
وتعاظمــت أهمية باب المندب منذ افتتاح قناة الســويس عام 1869م، ربط البحر 
األحمر وما يليه بالبحر المتوســط وعالمــه، وبذلك تحول إلى أحد أهم ممرات النقل 
والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوربية والبحر المتوســط، وعالم المحيط 
الهندي وشرقي أفريقيا. ومما زاد في أهمية الممر، أن عرض قناة عبور السفن، وتقع 
بين جزيرة بريم والبر اإلفريقي، هو 16كم وعمقها 200-100م، وهو ما يسمح لشتى 
الســفن وناقالت النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين، كما 
ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية 
نفط الخليج العربي، ويقدر عدد الســفن وناقالت النفط العمالقة التي تمر فيه في 

االتجاهين، بأكثر من 21000 قطعة بحرية سنويًا )57 قطعة يوميًا(.
ولليمن أفضلية إســتراتيجية في الســيطرة على الممر المتالكــه جزيرة بريم، إال 
أن القــوى الكبرى وحليفاتها عملــت على إقامة قواعد عســكرية قربه وحوله وذلك 
ألهميتــه العالمية في التجارة والنقل، كما تبقــى أهمية باب المندب مرتبطة ببقاء 
قناة الســويس أواًل، وممر هرمز ثانيًا مفتوحين للمالحة، أمام ناقالت النفط خاصة، 
وذلك ألن تهديد هذين الممرين أو قناة الســويس وحدها يحول السفن إلى طريق 

رأس الرجاء الصالح.

الصبيحي.. سرية نضال وشهادة األبطال

اخر �سورتن لل�سهيد ال�سبيحي قبل �ساعة من ا�ست�سهاده

 مثل استشــهاد قائــد اللواء الثالث حــزم العميد ركن/ 
عمــر ســعيد الصبيحي خــال اليــوم األول للمعارك في 
باب المنــدب، بعد مســيرة حافة بالنضــال والتضحيات، 
حيث عرف الصبيحي كقيادي صلب في الحزب االشــتراكي 
اليمني، ناوى نظام صنعاء ولم يخضع ألســاليب الترغيب 
والترهيــب واإلقصاء التي مارســها المخلــوع صالح ضد 
القيــادات الجنوبي، كمــا تقدم الصفــوف األولى للحراك 

الجنوبي.
واستشــهد الصبيحــي خال المعــارك التــي يخوضها 
الجيش الوطني والمقاومة بجبهة ذو باب في باب المندب.
والشــهيد الصبيحي هو والد الشــيخ وضاح عمر سعيد 
الصبيحي، مدير مكتب األوقاف واالرشــاد بمحافظة لحج ، 

وعضو الهيئة الشرعية الجنوبية.
نبذه مختصرة عن الشــهيد العميد الركن عمر ســعيد 
ســالم عبداهلل الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم في جبهة 

كهبوب:
- من مواليد قرية صيح الفرشه في طور الباحه من أسرة 

فاحيه فقيرة في عام 1956.
- درس مراحله األولى في طور الباحه.

- شارك في قوات الردع العربيه في لبنان عام 1977 في 
صفوف الجيش الجنوبي.

- خريج الكلية العسكرية 1979.
- ماجســتير بدرجــة امتياز فــي العلوم السياســية من 

االتحاد السوفيتي لألعوام 1983 - 1986.
- اعتقل مرات عديدة اثناء مشاركته في الحراك الجنوبي.
- حاصــل علــى ميدالية التفــوق العلمــي والعديد من 

الشهادات التقديريه.
- في 2016 عين قائد اللواء الثالث حزم.
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��ضتطالع

استطالع مصور/ سامح عبدالوهاب
         

يقــول الطالب/ عبدالحق علي غالب ســالم 
البالغ من العمر 18 عشر عام أنه نزح بمعية 
أســرته من منطقة الجريبة بعزلة كرش إلى 
مدرســة الربوع الخيرية في القبيطة بعد أن 
باتــت قريتهم منطقة محظــورة واقعة على 
خطوط اشتباكات، والقصف العشوائي، حيث 
يدرس وزمالءه من أبنــاء منطقة الربوع في 
أماكن مفتوحة ويتلقون دروسهم تحت شيًء 
مــن ظل شــجرة ال تكد تمنــع عنهم وصول 
الشــمس خصوصــًا أثناء الظهيــرة ويضيف 

عبدالحــق كمــا يتعرضــون هــو وأقرانــه من 
الطالب لألتربة والرياح في وضع مأســاوي جدًا 

حد وصفه.
 

نازحون يف املدارس
ويؤكد مدير مدرســة الربوع الخيرية األســتاذ/ 
فــارع ســعيد ان طــالب المدرســة، باإلضافــة 
إلــى الطــالب النازحيــن القادمين مــن مناطق 
االشــتباكات فــي كرش، يدرســون فــي جو غير 
مالئم، باإلضافة إلى نقص السبورات وعدم توفر 
دورات الميــاه وال يوجــد خيــم لتدريس الطالب 

سوى 3 خيام قدمتها اليونيسف.
وأشار الى انه بسبب عدم وجود مخيمات إيواء، 
اضطرت اسر النازحين الى السكن في المدرسة، 
الطــالب  بإمــداد  المختصــة  الجهــات  مناشــد 
بمخيمــات للتخفيف من أعباء الدراســة بشــكل 

مؤقت، خصوصا ان المنطقة 
أمطار شــتوية في  ستشهد 
األيام والتي ســتعمل  قادم 
العمليــة  تعطيــل  علــى 

التعليمية.
وقــال ان: هنــاك أكثر من 
مــن  وطالبــة  طالــب   170
اســتوعبناهم  النازحيــن 
ضمــن الطلبــة الملتحقين 
العــام،  لهــذا  بالمدرســة 
ومــا يــزال اإلقبــال متزايد 
إجمالي  يبلغ  للمدرسة حيث 
عدد الطلبة الحاضرين 850 
طالــب وطالبــه وال نملــك 
الكتاب المدرســي بالشــكل 
الكافي ناهيك عن األشــياء 

األخرى.

طالبات يف العراء

للطالبات ايضًا قصص اخرى من المعانات تقول 
الطالبة هيال حســين البالغة من العمر 17 عشــر 
عام إنها نزحت مع أســرتها مــن قرية الجريبة في 
كــرش  إلى مدرســة الربــوع واضطــرت لمواصلة 
تعليمها تحت قيض الشــمس نظرا لعدم فصول 
التدريس مسترســلة بحديثها انه ما إن يمر يومًا 
إال وتعــود مثقلة بالتعب واإلنهــاك جراء تعرضها 
لحرارة الشمس وكمية من األتربة والغبار التي لم 
تعتــد على تلقيها في مدرســتها قبل الحرب التي 
بســببها تواجه هي وقريناتها مــن الطالبات جل 
أنواع المعانات دون حصولهن على حل أو مساعدة 
تذكر من قبل جهات أو مؤسســات حكومية كانت 

أو غير ذلك.
وبالنســبة للطالب عمر صالح مــن أبناء منطقة 
جُحلة، تحدث عمر عن انه كان يدرس في مدرســة 

الربوع القريبة منه غيــر أن هذا العام بات يدرس 
هو وزمالءه في العراء تحت أشــعة الشمس الحارة 

بعد أن أصبح العراء مكان أوحد للدراسة.
850 طالب وطالبه 

يقول األســتاذ رياض ســالم أحــد المعلمين إن 
الوضــع التعليمــي فــي األماكــن المفتوحة مثل 
للطلبة وهيئة التدريس خطوة شــاقة في مسيرة 
التدريس لهذا العام، حيث اضطررنا ترك المدرسة 
التي باألســاس كنّ نّدرس فيها ألسر أتت هاربة 
مــن الحرب إلى هنا مما اضطرنــا تدريس الطالب 
تحت هذه األشــجار وفي أجواًء ال تالئم المســتوى 
التعليمــي للطــالب وتلقــي الطالــب التدريــس 

والمعلومة الجيدة.
وشــدد علــى إصــرار التالميــذ وكذلــك هيئــة 
التدريس مع إدراة المدرســة علــى التعليم وعدم 
تضييع عام من عمر الطالب جعلنا ندرس في مثل 
هذه األماكن أضيف إلى أن هنالك كثافة في أعداد 

الطالب أكثر من 850 طالبًا وطالبة يجلســون في 
مثل هذه األماكن، نتمنى أن يتحســن الوضع وان 
نعود إلى مدارســنا فمدرسة الربوع الخيرية تعتبر 
إحدى المدارس المتوســطة لــكل المناطق وفيها 
كثافة طالبية عالية باإلضافة إلى األسر التي هربت 

من الحرب وضمت أبناءها للتعليم فيها.
ال جتاوب 

وبحســب منســق لجنة االغاثة في كرش، صدام 
محمد رمان فان المنطقة لم تحصل على مساعدات 
كافية، فقــط 800 حقيبــة مدرســية تكفلت بها 
المنظمــة النرويجية للطالب النازحين في منطقة 
العند، و14 عشــر خيمة من اليونيسيف عبر مكتب 

التربية فقط غير أنها ال تتسع لمدرسة واحدة.
ويؤكد ردمــان انه تم دعوة الجهــات الحكومية 
والمنظمــات اإلنســانية دون تجــاوب، داعيا هذه 
الجهات المختصة الى تحمل مسؤوليتها االنسانية 
بالدرجــة األولى، حيــث يقطع الطــالب في بعض 
المخيمات البعيدة من المدارس لمســافة 3 إلى 4 
كيلو رغم عديد المخاطــر التي يتعرضون لها في 
فصل الشــتاء كإصابتهم بمرض الزكام والسعال 

وااللتهابات.
 ويضيــف بالم وحرســة بالغين: يــدرس طالبنا 
تحت أجــواًء مضطربــة حربًا متواصلــة على طول 
وعرض كرش دوي اإلنفجارات ال تغيب عن مسامع 
الطلبة ال نظمن كليًا سالمة الطلبة أثناء ذهابهم 
أو عودتهم من األماكن التي يتلقون فيها التعليم 
كل هذه المآســي ال تزال تشــكل حماًل ثقياًل على 

أرباب األسر وعلى الطلبة والمعلمون أيضًا..

 عدن تامي تنقل ق�س�س معاناة �سحايا امللي�سيات يف اأطراف كر�س بلحج

مدار�س مكتظة بالنازحني وطالب يدر�سون يف العراء
يدر�ــس املئــات مــن الطــالب النازحن مــن منطقة كر�ــس بلحــج، يف العــراء بعد اأن 
تركوا قراهم ومدار�ســهم ب�ســبب املواجهات والق�سف الع�ســوائي الذي ت�سنه ملي�سيا 
االنقالب، وت�سببت بنزوح اآالف االأ�سر اإىل مناطق واأماكن اأكرث اأمنًا ليتخذ النازحون 
من مدار�س تلك املناطق االآمنة مبيتًا الأ�سرهم واأطفالهم حيث باتت ف�سول املدار�س 
ح�سن دافئًا ملئات االأ�ســر خ�سو�سًا بعد اأن عجزت ال�سلطات توفري مالجئ وخميمات 
لهــم، مــا عمل على حرمان الطلبة من التعليم يف املدار�ــس التي ي�ســغل ف�سولها اأ�ســر 
هاربــة من �ســعري احلرب، مما عزى مبئــات الطلبة موا�سلة تعليمهــم يف العراء حتت 

�سماء مفتوحة واأجواًء غري م�ستقرة.
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تقريـــر

هل جنحت جتربة م�ساركة احلراك اجلنوبي يف ال�سلطة ؟ 

المحلل السياسي الجنوبي ورئيس تحرير موقع ) عدن العاصمة ( منصور صالح قال : )) يمكن القول ان تجربة الحراك الجنوبي في السلطة   
خــالل عــام  كانت تجربة جيدة رغم كل ما  واجهته من تحديات وعراقيل  ويمكن التأســيس عليها لبنــاء تجربة جنوبية في الحكم واإلدارة 
رغم ما شــابها من حاالت فشــل و قصور إال انه قصور مبرر  يمكن إعادته الى طبيعة الظروف االســتثنائية التي تسلمت القيادات الحراكية 
فيها الســلطة ومازالت هذه الظروف قائمة .. ولعل من أهم اوجه نجاح هذه السلطات هو النجاح االمني في مواجهة العنف الذي تسببت به 
الجماعات المســلحة منها ما ينتمي لتنظيمات تمثل خطورة كالقاعدة وداعش ،وهي نجاحات ملموسة وربما مثيرة لإلعجاب باعتبار إن دوال 

قائمة وذات قدرات أمنية وعسكرية هائلة فشلت في مواجهة هذه الجماعات (( . 
ويضيــف منصور صالح : )) شــخصيا أعتقد ان قيادات الســلطات المحلية نجحت كثيــرا في تجاوز كل المطبات التــي وضعت أمامها منذ 
اللحظــات األولى ومن ذلك قدرتها على الموازنة بين مهامها كســلطات حكومية تعمــل في إطار منظومة حكم ال تحظى بكثير من الرضى 

شعبيا ،وبين دورها كقوى ثورية مازالت تتبنى مطالب شعبية متحمسة ترفض المهادنة فيما يتعلق بأهدافها في استعادة دولتها رغم ان ذلك ال يدخل ضمن أجندة 
السلطة الشرعية وال دول التحالف على األقل ظاهريا (( .. مشيرا الى ان هناك نقطة مهمة في تجربة الحراك في السلطة هي نجاح هذه السلطات في نيل ثقة وتعاون  
دول ذات أهمية من التحالف العربي  وهذه خطوة مهمة وغير مسبوقة في تجربة قوى الحراك الجنوبي التي فشلت في نيل ولو جزء يسير من هذه الثقة.. مضيفا  : )) 

لقد نجحت قوى الحراك الجنوبي فعال في نقل القضية الجنوبية من الساحات والميادين إلى غرف السياسة وهذه انجاز مهم (( .
وعن الصعوبات ومكامن الخلل قال : )) دون شــك هناك قصور كبير في نواحي عدة أثرت على  أداء الســلطات الجنوبية المنتمية للحراك الجنوبي ، ومن ذلك الفشــل 
في تحسين اإلدارة وتشغيل المؤسسات ومواجهة التحديات في الجانب الخدماتي لكن يمكن تبرير ذلك في كونها مازالت مكبلة بقيود الحكومة التي تحد من حركتها 
وربما مثلت واحدة من المعوقات امام أدائها ،وكذا قيود اإلمكانات المادية وانهيار المؤسســات الخدمية   ناهيك عن تعطيل اإلدارة المرتبط أساســا بعجز الدولة عن 

صرف مرتبات موظفي الدولة في مقابل عدم وجود مصادر ايراد يمكن االعتماد عليها اليجاد المعالجات لذلك (( .
ويختتــم منصــور صالح حديثه بالقول : )) في الخالصة يمكن القول ان الســلطات المحلية نجحت بصورة الفتة في المجال االمني ، بفعل امتالكها للعنصر البشــري 
والدعم المادي من قبل التحالف ، لكنها تعثرت في الجانب اإلداري الفتقارها إلى الكادر الجنوبي المختص  الراغب في المشاركة في تنمية هذا الجانب وفق رؤية جنوبية 
خالصة مع عدم قيام الحكومة او التحالف  بالمســاعدة  على  تمكين الســلطات المحلية من تأهيل وتدريب كادر  قادر على إعادة بناء مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد 

الذي مازال ينخر جسدها حتى اللحظة دون حسيب او رقيب بل والمؤسف انه يحظى بدعم جهات حكومية نافذة (( .

أمــا الصحفي ياســر اليافعي رئيــس تحرير 
صحيفــة وموقــع ) يافع نيوز ( فيقــول : )) من 
الصعوبــة ان نقيــم أداء القيــادات الجنوبيــة 

المشــاركة في الســلطة خالل عام، وألســباب كثيــرة، اواًل ان الفترة 
قصيرة للغاية ، وثانيًا ان الوضع كان استثنائيًا وجاءت هذه القيادات 
لتعمل في ظروف اســتثنائية للغاية ، ســواء األمنيــة او االقتصادية 

وحتى السياسية  (( .
ويضيف : )) كان دافع هذه القيادات للمشــاركة في الســلطة ليس 
الســلطة بشكل أساســي، ولكن للحفاظ على ما تحقق من انتصارات 
ســواء كانــت انتصــارات عســكرية او سياســية، ومنع انــزالق عدن 
والمحافظات المجــاورة في الفوضى األمنية، ال ســيما بعد االنفالت 

األمني الكبير الذي شهدته عدن والمحافظات المجاورة  (( .
ويختتم اليافعي حديثه بالقول : )) ان التقييم ســيكون هل نجحت 
هذه القيادات فــي انجاز الملف األمني الذي كلفــت فيه، بكل تأكيد 
نعم وبنسبة كبيرة للغاية، والدليل تطبيع األوضاع األمنية في عدن 
ولحــج وابين والمكال، بعــد ان كانت بعض المدن تخضع لســيطرة 
الجماعات المســلحة ولسنوات طويلة، بل ان ما تم تحقيقه من انجاز 
عجز الرئيس المخلوع صالح وجيشــه ونظامه تحقيقه في ســنوات .. 
طبعــًا كان دعم دول التحالف وال ســيما االمارات دورًا مهمًا في نجاح 
هــذه القيادات، نتيجة لدعم القطــاع األمني وقطاع الخدمات وهو ما 
انعكــس ايجابًا علــى أداء هذه القيادات رغم الظــروف الصعبة التي 

وجدت فيها (( .

الناشــط السياســي والناطــق باســم مجلــس قيــادة 
المقاومة الســابق علي االحمدي تحدث قائال : )) الشك أن 
القضيــة الجنوبية قد حققت قفزات مهمة في الســنوات 

األخيرة بسبب عدة عوامل ومتغيرات تضاف للصمود والنضال الذي خاضه الحراك 
الجنوبي الســلمي . وأهم هذه العوامل تبني القيادة السياسية لنهج واضح نحو 
تمكيــن القضيــة ألن تكون في مســارها الصحيح نحو تحقيــق العدالة والحرية 
للجنوبيين . ومن هذه الســبل تسليم عدد من مواقع الســلطة والقرار لقيادات 

في الحراك الجنوبي (( .
وأضــاف : )) هــذه الخطوة وبعد مرور عــام عليها يمكن تقييمهــا بأنها نجاح 
واخفاق في آن واحد . فالنجاح هو في تســلم مسئولي السلطة المنتمين لبعض 
قــوى الحراك لزمام الســلطة في ظل وضع خطيــر ومتفجر ال توجد فيه ابســط 
مقومات الدولة والمحاولة الحثيثة لحل مشــاكل الخدمات دون تلقي دعم واضح 
او موازنات كافية من الحكومة ومع ذلك هناك قدر من التحســن ملحوظ . ولكن 
االخفاق الحقيقي مــن وجهة نظري هو في عدم تمكن القيــادات الحراكية التي 
تواجدت في رأس العمل من اشراك باقي القوى السياسية والمجتمعية الجنوبية 
المختلفــة في المســئولية لتحملها معها وحتى تكون مداميــك بناء العدالة في 
الجنوب واستعادة الحقوق قائمة على التشارك والتكامل ال التنافر واالنفراد الذي 
دمر الجنوب في العقود الماضية وســبب الكثير من اآلالم والمشاكل التي التزال 

تلقي بظاللها علينا اليوم (( . 
ويختتــم االحمدي حديثــه بالقول : )) إن لم يتمكن من تصدر المســئولية من 
قوى الحراك الجنوبي والمســؤولين من ايجاد صيغة تعايشــية مع جميع القوى 

والمكونات الجنوبية األخرى فسيظل النجاح محدودا (( .

تقرير / عبدالرحمن أنيس :
عدن وماأرب مدينتان يف جنوب اليمن و�ســماله ، االوىل هي العا�سمة املوؤقتة للحكومة ال�ســرعية مر عام منذ تعين الرئي�ــس عبدربه 
من�سور هادي قيادات جنوبية ثورية يف مواقع م�ســوؤولة يف الدولة ، وكانت املرة االوىل التي ت�ســارك فيها قيادات يف احلراك اجلنوبي 
يف ال�ســلطة ، يف حن كانت ال�ســلطة منذ انطالقة احلراك اجلنوبي يف 2007 تنظر اىل مطالبه الثورية على انها مطالب غري م�ســروعة 
وت�ســف قياداتــه باخلارجن عن القانون ، كما ان قيادات احلراك اجلنوبي ظلت خالل الفرتة املا�سية ترف�س اأي م�ســاركة يف ال�ســلطة 

وت�سف النظام القائم بـ ) االحتالل اليمني(. 
وكان لو�سول رئي�ــس جنوبي اىل ال�ســلطة دورا كبريا يف تخفيف ال�سغط والتنكيل احلكومي باحلراك اجلنوبي وقياداته ون�ســطاءه 
والذين عانوا من ويالت املالحقة واالعتقال والقتل يف فرتة الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �سالح ، كما ان التقاء هديف ال�سلطة ال�سرعية 
واحلــراك اجلنوبــي يف دحر الغزو الذي نفذته ملي�ســيا احلوثي و�سالــح االنقالبية على حمافظات اجلنوب يف العــام 2015 كان له دور 
اأكرب يف اذابة اجلليد بن الرئي�ــس هادي كرئي�ــس جنوبي للجمهورية اليمنية وبن قيادات احلراك اجلنوبي املطالبة با�ســتعادة دولة 

اجلنوب وا�ستقالله عن ال�سمال .
ود�ســنت اول م�ســاركة لقيادات ثورية جنوبية يف ال�ســلطة بقرارين جمهورين ا�سدرهما الرئي�ــس عبدربه من�سور هادي يف دي�ســمرب 
2015 ق�سيا بتعين اللواء عيدرو�س قا�سم الزبيدي حمافظا ملحافظة عدن واللواء �سالل علي �سايع مديرا المن عدن ، ثم جرى الحقا 
ا�سدار قرار بتعين رئي�ــس جمل�ــس احلــراك اجلنوبي يف حلج الدكتور نا�سر اخلبجي حمافظا ملحافظة حلــج ، ثم توالت قرارات بتعين 

قيادات جنوبية يف مواقع اخرى كوكالء ومدراء تنفيذين وم�ست�سارين . 

املوازنة بني السلطة والثورة

نـجاح واخفاق يف 
آن واحد

انـجازات امنية 

وظروف صعبة

ويرى الصحفي المعروف ومراسل 
قناة الجزيرة في عدن فضل مبارك 
انه ال يمكن بأي موضوعية تقييم 
خــالل هــذه التجربة خــالل العام 
نظــرا لماهية األوضــاع التي مرت 
وال تــزال تمر بها البلــد في هذه 
الفترة ، يضاف إلى ذلك عدم اعطاء 
الصالحيات  والحكومــة  الرئاســة 
هــذه  فــي  المحليــة  للســلطات 
المحافظــات وتمكينها من العمل 
دون أيــة تدخالت أو تجــاوزات أو 
خلق أمامها الكثير من العراقيل  . 
ويضيف فضل مبارك بالقول : )) 
تجربة األداء خالل هذا العام كانت 
مشوشــة إلى حد كبيــر وال يعني 
ذلك تحميل سلطات الحراك أوجه 
القصــور والســلبيات ..لكــن من 
وجهة نظر شــخصية وقد طرحتها 
من البدء انــه ما كان يتوجب على 
القبــول بتولي  الحــراك  قيــادات 
السلطة في هذه الظروف دون أن 
وضمانات  اشــتراطات  لهم  تكون 
أن  األمــر  حقيقــة  ألن   .. كافيــة 
قيادات الحــراك التي قبلت بتولي 
السلطة قد أوقعت نفسها واوقعت 
الحراك في مطب ومازق من خالل 
إتاحــة الفرصة لكثير مــن القوى 
للحراك من  والمعادية  المناهضة 
التشنيع على الحراك والزعم بعدم 
قدرته علــى إدارة األمور وكان لها 

استشهاداتها (( . 
ويتابــع : )) لقــد جاءت قــرارات 
تكليــف قيــادات من الحــراك من 
قبــل الرئاســة بنية غيــر صافية 
ظاهرها العســل وباطنها الســم. 
. فــي خطــوة تهدف مــن خاللها 
إلى تعريــة الحــراك وااليحاء بأن 
قياداتــه عاجزة وغيــر قادرة وهي 
في األساس من تعمد ذلك لغرض 

لم يعد خافيا (( . 

صعوبة 
يف 

التقييم 
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كتابات

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

"إن 13 ينايــر ال يجــب أن يكــون إال يومــًا للمصالحة 
الوطنية والتســامح واألخاء، واالغتســال مــن كل أدران 
الماضــي وجهاالتــه وجرائمــه وأخطائه الجســيمة حتى 
يمهــد الجنوبيون ذلك االلتفات الجــاد إلى اللذين عانوا 
منــذ االســتقالل وبعد وحــدة 7/7/94م، ويتجســد يوم 
المصالحــة برد االعتبــار المعنوي والمــادي لكل اللذين 
عانوا رجااًل ونساًء، ولكن هذا أمر ال يمكن تحقيقه إال بعد 
أن يستعيد الجنوبيون الوطن ويمارسون وطنيتهم عبر 

حق تقرير المصير". )1(
وفي موضوع آخر وحول نفس المســألة، كتب قائاًل: "يا 
أهل الجنوب اتحدوا وانبذوا كل هذه العصبيات الجهوية، 
واصنعوا من العصبية الجامعة لــب الوطنية الجنوبية". 

)2(
التاريــخ هــو الــذي ســوف ينتصــر لعمليــة التصالح 
والتســامح، ووحده من سيضعها في مكانة تليق بها مع 
غيرهــا من األحــداث التاريخية الهامة المجســدة للقيم 
اإلنســانية المعبرة عن النبل والسمو التاريخي، والسالم 

وحب الحياة الحرة الكريمة.
كان لعمليــة التصالح والتســامح التي أطلقها شــعب 
الجنــوب دورها التاريخــي في تحصين مجتمــع الجنوب 
ومــده بالمناعــة التي مكنتــه ليس فقط مــن مواجهة 
األخطار الوجودية التي اســتهدفت وجوده ودوره )ماضيه 
ومســتقبله(، وإنما أيضًا وفرت الشروط وهيئت الظروف 
المواتية والضروريــة النطالق ثورته الســلمية )الحراك 
الجنوبي الســلمي( التي جسد بسلميته مضمون ورمزية 

التصالح والتسامح.
والتاريخ اإلنســاني سوف يســجل لهذا الشعب أنه أول 
من أطلق عملية شاملة للتســامح والمصالحة بعيدًا عن 
إرادة القــوى الحاكمة، وعن مؤسســات الحكــم والنظام 

السياسي، بل والتي أعلنت عليها الحرب.
كما سيســجل له أيضًا أنه أول من أطلق ثورة ســلمية 
على كل ترابــه الوطني، صمدت وتصاعدت ولم تنكســر 
وطوال زمن تجاوز الثالثة عشر عامًا، وإلى حين ُأجبر على 
استخدام حقه المشــروع في الدفاع عن النفس، والسعي 
الســتعادة كامــل حقوقه، بما فيهــا الحرية والســيادة، 

والدولة الوطنية المستقلة.
ونظرًا لألهمية والمكانــة التي احتلتها عملية التصالح 
والتســامح وما أنجزته في مسيرتها من نجاحات، وتحول 

العميق الذي أحدثته في حياة هذا الشــعب، والتي كانت 
أســاس ثباته وصمــوده، ووقوفه موحــدًا وألول مرة في 
تاريخه بوجه عــدوان 2015م، ومكنته من هزيمة القوى 

المعتدية ودحرها بتحرير أكثر من %80 من أرضه.
وعلــى الرغم من إن عملية التصالح والتســامح والثورة 
الجنوبية السلمية قد شــكال معًا الجناحان اللذان نهضا 
بهما الجنوب وحلق نحو المســتقبل الذي يليق به، ومما 
يجمعهــم ويوحدهم، إال أن لكل مــن هاتين العمليتين 
التاريخيتين ما يميزها في منطلقاتها وقواها ورسالتها 
وديناميتها، وهو األمر الذي يستدعي الحرص على تجنب 
صهرهما، والذي ســيقود أن حصل إلــى اإلطاحة بواحدة 

من منهما.
فالتصالــح والتســامح تعنــي ثــورة قيميــة، ثقافية، 
حقوقيــة، سياســية، وســلوكية مــع الذات، تهــدف إلى 
تخليــص الجنوب مــن تركت الماضي وآثــاره، إلى جانب 
وما يعد األهم تحصينه وحمايته في الحاضر والمستقبل 
من العنف النزاعات والتشــظي الداخلي، وتســليح القوى 
والنخــب الجنوبية بوســائل وأدوات تمكنهــا من إعادة 
تشــكيل وبنــاء العالقــات البينيــة الجنوبية-الجنوبية 
على قواعد وأســس جديــدة، من الشــراكة وقبول اآلخر، 
وتكافــئ المصالــح والحقــوق، وأهمها االحتــكام إلرادة 
الشعب بدياًل عن العنف واإلقصاء والتسلط، وهي عملية 
ارتقائية تتفاعل وتتكامل مع الثورة السياســية، والفعل 
الجماهيري الميداني سواًء في مرحلة التحرير أو المرحلة 

الالحقة لها.
لقد تــم في الســنوات الماضية التعاطي مــع التصالح 
والتســامح بمفاهيم وشــعارات وخطــاب وأدوات الثورة 
السياســية، وهــو الخطــأ الــذي ألحــق باألولى أضــرارًا 
وتشــوهات، وحاصر دورها وتأثيرها في نطاقات محددة، 
وكانــت مــن األخطاء التــي ارتكبــت على صعيــد إدارة 
وتحقيق الفعل الثوري والسياسي، عدى ما حملته وحمته 

الجماهير وضلت وفيه له.
ويبــدو وجود إصرار على االســتمرار في هــذه األخطاء 
الفادحــة وتكرارها هذا العام، وقد لوحــظ ذلك منذ بدء 
التفكير بأحياء مناسبة انطالق عملية التصالح والتسامح، 
وهي أخطاء ترقى إلى مســتوى العبــث والتفريط بما تم 
تحقيقه، بل وإصرار لحرف التصالح والتســامح عن مساره 
وعــن أهدافه، أذ وبداًل مــن أن تكون المناســبة محطة 

النطالقة جديدة، لتطوير وتعزيز ما تم تحقيقه، واالرتقاء 
إلى مــا تتطلبه التحديات والظــروف الجديدة، يلمس أن 
هناك من يعمل لصالح غايات معاكسة، ويريد أن يجعل 
من المناسبة منطلق لتأجيج حالة االنقسام واالستقطاب، 
والعــودة بالوضع إلى المربع األول، ومــا االختالف المثار 
حول تشــكيل اللجنة التحضيرية ســوى مؤشر على هذه 
الحالة والذي ســوف تعكس نفسها على األعمال القادمة 

بما فيها مخرجات الفعالية إذا كتب لها النجاح.
أن المســؤولية والحــرص يتطلبــان أواًل الفصــل من 
قيادة المسار الثوري السياسي، ممثاًل بقيادات المكونات 
والقــوى السياســية، ومســار عملية التصالح والتســامح 
الــذي ينبغي أن تتشــكل قياداتها من أطر ومســتويات، 
تحقق أوســع نطاق من المشــاركة والتمثيل المجتمعي، 

السياسي، الروحي وغيرهم.
أمــا إذا كان اإلصــرار على تنظيــم االحتفــال لدواعي 
سياسية فما هو الجديد الذي يستدعي ذلك بعد احتفالية 
30 نوفمبر التي ال يفصلنا عنها ســوى خمســة أســابيع 
تقريبــًا، أال يعنــي ذلك تكــرار لذات المواقــف والخطاب 

السياسي، التي ال صلة لها برمزية ودالالت المناسبة.
أليس مــن الحكمة والصــواب والمصلحــة اإلقرار بأن 
تحديــات الحاضر وتعقيداته ال يمكــن مواجهتها وحلها 
بمــا كان يتبــع قبــل عــام 2015م، وأن ثمــة متغيرات 
جوهرية وأساســية وأولويات جديدة ينبغي االلتفات لها، 
وفي مقدمتها تلك التي أبرزها وميزها المفكر د/ أبوبكر 
الســقاف حين كتب قبل ســنوات: "ال توجــد في الجنوب 
مشاكل، بل مشكلة واحدة تناسلت منها مشاكل، أال وهي 
غياب اإلرادة السياسية الحرة ألبناء وبنات الجنوب، وحقها 
في تقرير مصيرها وإدارة شــؤونها واالرتقاء بها وحدها 
إلى الشــعور بكرامة المواطنة، بدون إضافة المتساوية، 

ألنها مثل الحرية أما أن تكون أو ال تكون". )3(

)1( د/ أبوبكر الســقاف - دفاعًا عن الحرية واإلنســان (
الطبعة األولى 2011م - )صـ 289.

)2( د/ أبوبكر الســقاف -دفاعًا عن الحرية واإلنســان (
الطبعة األولى 2011م - )صـ 287.

)3( د/ أبوبكر الســقاف -دفاعًا عن الحرية واإلنســان (
الطبعة األولى 2011م - )صـ 286.

 ولكن المؤكد أن هذا المشــهد قد اختلف وما عاد إال 
سرابا، وسـأتناول هنا الحالة التي نشاهدها في مدينة 

عدن.
كان من المثير للدهشة القرار الذي اتخذه الحوثيون 
بالتوجه إلى عدن بعد اســتكمال عملية السيطرة على 
عمــران ثم صنعاء وتوجهــوا بعدها إلــى تعز، لكنهم 
ســرعان ما ركزوا جهدهم العســكري للسير نحو عدن 
وليــس معروفا ما حدث بالفعــل ودفعهم التحاذ ذلك 
القــرار االنتحاري الذي كلفهم عــددا ضخما من القتلى 
بعد مقاومة شديدة من أبناء عدن وتدخل جوي وبحري 
من قــوات التحالف، ولم تكن أعــداد الضحايا وال دمار 
المدينة هما المحصلــة المحزنة الوحيدة لذلك الفعل 
األحمق ولكن األشد إيالما كان انفجار الكراهية والحقد 
ضــد كل ما هو شــمالي، ونــال أبناء تعز فــي البداية 
النصيب األكبــر من االتهامــات بمســاندة الحوثيين 
وتعرض عدد منهم لعملية طرد جماعية، لكن السلطة 
المحلية استطاعت السيطرة علـى األمر ومنعت استمرار 

تلك الممارسات.

أعاد اقتحام الجنوب مرة أخرى إلى األذهان حرب صيف 
١٩٩٤ التــي كان صالــح وحلفاؤه في صنعــاء يدعون 
أنها كانت »تعميــدا للوحدة بالدم« ولكنها في الواقع 
ألحقت بالجنوب دمارا نفسيا كبيرا وتم بعدها إقصاؤه 
من مركز القرار الفعلي وتهميشــه سياســيا باستثناء 
بعــض الذين ارتبطوا بمصالح شــخصية، وكان بعض 
الجنوبيين يعبرون بالتصرفــات المنفلتة عن رد فعل 
مكبوت اختزنوه فــي ذاكرتهم الجمعية ضد الشــمال 
وخاصة تعــز، ومثلت الحرب محفزا نفســيا الســتعادة 
الروايــات القديمة عــن دور أبناء تعز بعد االســتقالل 
وخالل أحداث يناير ١٩٨٦، وشارك في صياغة المشهد 
عناصــر جنوبية خســرت الصراع على الســلطة في ٨٦ 
ثــم أصبحوا جــزءا أصيال من حكــم الرئيس الســابق 
علــي عبداهلل صالــح الذي كان يرى هــو أيضا في األمر 
فرصة إلضعاف الجميع وخلق فجوات نفسية تصور أنها 
ستساعده في ترسيخ حكمه وأن يصبح حكما بين كافة 

األطراف وملجأ لها في خالفاتها.
مثــل دخــول الحوثييــن ثــم إخراجهــم مــن عدن 

مشــروع  ألصحــاب  فرصــة  الجنوبيــة  والمحافظــات 
»اســتعادة الدولة الجنوبية« لتأكيــد رؤيتهم ولقيادة 
الشــارع وصــارت أصواتهــم الصاخبــة الغاضبــة هي 
األعلــى واألكثــر تأثيــرا في الشــارع الجنوبــي واعتبر 
هؤالء أنفسهم ممثلين لسكان اليمن الجنوبي ودعوة 
االنفصال ســواء عبر قيام دولــة اتحادية من إقليمين 
أو بقيام دولة كاملة االســتقالل عن اليمن الشــمالي، 
ومازلت علـــى قناعــة ويقين أن قبول أحد المســارين 
هو األســلم لليمن كامال حتى يســتعيد البلــد توازنه 
النفســي، غير أنني أكرر أن تحقيق هــذا األمر يتطلب 
شــرطين أساســيين: تحديد ممثلي الجنــوب ومعرفة 
قدرتهم الحقيقية على حشــد الناس خلف شــعاراتهم، 
والشــرط الثانــي: هــو معرفــة موقف الرئيــس هادي 

ورئيس حكومته ووزرائه الجنوبيين من األمر.
الجنوبيون لهم الحرية في اختيار طريق المســتقبل 
وليس ألحد الحق أن يفرض عليهم توجها محددا وفي 
الوقت نفســه على قياداتهم توحيــد كلمتها والتجمع 
في كيان جنوبي موحد يخاطب اليمنيين أوال واإلقليم 

والعالــم، كما أنهــم البد مدركــون أن أمر اســتعادة 
دولتهم ليس قرارا داخليا فقط ولكنه يحتاج إلـى قناعة 
إقليمية ودولية بـــأهميته الستقرار المنطقة وال يجب 
االســتخفاف باألمــر واالعتقاد بأنه يمكــن فرضه على 
الجيران ألن تأثيراته لن تقف عند الحدود ولكنها حتما 
ســتتعداها، ومن هنا فإن من الحتمي دراســة القضية 
من كافة جوانبها دون تبسيط وتوهم أنه شأن داخلي 
في زمن زالت فيــه أهمية الخطــوط الجغرافية وحلت 
محلهــا ارتبــاط المصالــح الوطنية بمصالــح الجيران 

والعالم.
األهم في األمــر أن ينتهي القــرار الجنوبي إلى نقل 
اليمن لـساحة من التعايش بين أبناء الشمال والجنوب 
كمــا كان الحال أيام اإلمام في الشــمال واالســتعمار 
البريطاني في الجنوب، أي حدود مفتوحة وتنقل بدون 
عراقيــل ونقاط تفتيش ما ســيؤدي إلــى تعايش بين 

شعب واحد في إقليمين أو دولتين.

* كاتب ميني و�سفري �سابق

فـي االنفصــال
ســتنهتي احلــرب األهليــة يف اليمــن بعــد أن يكــون اليمنيــون قــد أحالــوه إىل أطــال بلــد مدمــر عــى كافــة المســتويات لكــن أخطرهــا عــى اإلطــاق ســيكون مهشــد التمــزق االجتماعــي 
والمذهــي والمناطقــي والــذي تتجــى ماحمــه يف أكــر مدينتــني كانتــا تتمــزان بتنوعهمــا المذهــي والثقــايف وكانتــا متثــان النموذج المدين الذي يتمىن أغلــب اليمنيني تكراره يف بقية 

المناطق،

 لــم يدر بخلــد أي مــن الحاضريــن مآالت 
وتبعــات تلك الحرب.. اليوم وبعد ما مر ويمر 
علينا أكاد أسمع صدى صوت صديقي وتتجلى 
بوضوح تفسيراته : إن الحرب تدهور وانهيار 
وتدميــر للبنــى التحتيــة فــي كل الجوانب 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية وصوال إلى 

اإلنسان ) وهو أغلى ما في األمر ( .
وال تنتهــي الحكايــة عند هــذا الحد بل إن 
األهــم في ذلك هو المجهــول الذي ال يعلمه 
إال اهلل تعالى في ما ســيئول إليه حالنا , ومما 
ال شــك فيــه أن النتيجة واحدة وهي خســارة 
الجميــع والمنتصر هو الشــيطان الذي أوعز 
لالنقالبييــن مغامــرة الحــرب حيــن غرهم 
قوتهــم وغرر بهم قــوى الشــر واعتقدوا إن 
اللعبة هي اللعبة وخطة العقد الماضي تصلح 

لليوم .
لنــا أن نعتبــر فــي الحربيــن العالميتين 
وكيــف أن األوربيين أوقفــوا الحرب وتعاونوا 
وتشــاركوا إلــى أن صارت لهم عملــة واحدة 
والغوا الحــدود فيما بينهم ولــم يعد هناك 
جنديــا واحدا في هذا الطــرف أو ذاك ولكل ) 
وطنه وثروته ( .. فهل نتعلم ونســتفيد من 
تجارب اآلخرين ونشــحذ الهمــم ونعمل على 
تعميــر األرض وبناء اإلنســان .. أنهوا الحرب 

وال تفرحوا بها .

مدر�س يف ق�سم طب االطفال / جامعة عدن
باحث دكتوراه جامعة اخلرطوم/ال�سودان

إنها 
احلرب فال 

تفرحوا 
بها

انتفــض بعلــو صوتــه   أحــد األصدقــاء 
: إهنــا احلــرب فــا تســهتينوا هبــا .. لكــن 
لــم يأبــه لــه أحــد , بــل إن الــكل رد عليــه 
) حــني كانــت تقــرع الطبــول ( : ولتكــن 

فنحن لها ..

يــة ورصينــة  يــة وسياســية ثر اإلهــداء إىل المفكــر العــريب الكبــر األســتاذ د/ أبوبكــر الســقاف، الــذي قــدم اهسامــات نظر
واشملــة عــن الوضــع يف اجلنــوب، )االحتــال والقضيــة والثــورة( شــملت أيضــًا عمليــة التصالــح والتــاحم الــي كانــت 
مــن بــني أهــم القضايــا الــي وضعهــا يف مركــز اهتمامــه ومتابعتــه، وخصهــا بعــدد مــن الموضوعــات يف مناســبات عــدة، 

اقتطفت اآليت مهنا:

مصطفى أحمد النعمان

 د. محمد باعزب 

عن التصاحل والتسامح

قاسم داؤود
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منوعات

ثقافة

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

 الرو ائية العدنية" اإميان م�سعبن " حتلق خليجيا:

هذه ق�سة جتربتي الأوىل: اليك قلبي
حاورها : نجيب محمد سعيد

لقيــت )إليــك قلبــي ( ترحيبــًا حارًا مــن القراء 
والمتابعين لكتاباتــك الروائية، حدثينا عن هذه 
الرواية وســبب اختيارهــا لتكون أولــى رواياتك 

المنشورة والمطبوعة ورقيا ؟
في البداية أود أن أشكرك  على االستضافة التي 
ال بــد لها أن تجذب مزيدًا من األنظار نحو روايتي 
بل هي طفلتي األولى.. فلك كل التقدير لرعايتك 

واهتمامك بها وبي.
وردًا علــى ســؤالك.. فــي الحقيقــة لقــد قمت 
بتقديــم رواية )إليك قلبــي( وروايةٍ أخرى تحكي 
قصة حياة والداي بكل مالبساتها الواقعية - التي 
لم أحســم موضوع اسمها حتى اآلن-.. لكن وبعد 
تشــاور مع دار النشــر.. قررنا البدء بطباعة رواية 
)إليك قلبي( التي أجدها تعبّر عني ككاتبة بشكٍل 

أفضل.. إذ أن جميع أحداثها من وحي الخيال.
ال شــك أن طباعة ونشر األعمال الروائية لكاتبة 
صاعــدة تقابلــه تحديــات.. ماهــي الصعوبــات 
والتحديات التي واجهتيها  في طباعة ونشر رواية 

اليك قلبي ، وكيف واجهتيها ؟
الخــذالن.. الخــذالن من بلدٍ ال يمــد يد العون 
مطلقًا ألٍي من طموحات الشــباب.. والخذالن من 
واقع مادي مفروضٌ علينا.. إذ أن أغلب دور النشر 
التــي قدمت لهــا الرواية كانــت تطالبني بمبالغ 
ماليــة تفوق قــدرات فتــاة في مقتبــل حياتها.. 

بعكس دار األدب العربي للنشــر.. وأقتبس جملة 
مديرهــا الســيد باســل الــذي اعفاني مــن أيةِ 
تكاليف مالية قائال: "أنتِ اسم جديد على الساحة 

األدبية.. لكننا مستعدون لنستثمر هذا االسم". 
كتابــة الروايــة يحتاج إلــى خبرة فــي الحياة ، 
وغوص في التجارب والعالقات البشــرية، وســرد 
ألحــداث وأزمنــة وأماكــن متعــددة .. ماهي في 
نظــرك من خالل تجربتك، العوامل التي أثرت في 
تطوّر مهاراتك في الكتابة والوصول إلى مستوى 

جعل رواياتك من بين الروايات الممتازة ؟
لكــي أجيــب عن هــذا الســؤال.. يتحتــم علي 
الخــوض في جانب خــاص في حياتي األســرية.. 
فقد كنتُ األبنــة الوحيدة لوالدان يتمتع كالهما 
بالقدرة على تطويع الحــرف.. فوالدي عبدالعزيز 
مصعبين اســتطاع فــرض قلمه كقــاص وكاتب 
مقالــة فــي الكثير مــن الصحف ليســت اليمنية 
وحدها بل العربية أيضًا.. ووالدتي سوسن محمد 
غالب كانت تتمتع بحس مرهف في كتابة الخواطر 
واألشــعار النثرية.. كما أن إصابة الوالدة رحمها 
اهلل بالمــرض الخبيــث وفي ســن مبكــرة جدًا.. 
جعلنــي كمــا كانت تقــول هي: "ضلــع ثالث في 
هندســة عائلتنا الصغيرة".. ربما تلك المعاناة.. 
والكثيــر الكثير من حبهما وتشــجيعهما دفعني 

لذات الميول وذات االهتمام.
إذًا هــل يمكــن القــول إن الرعاية والتشــجيع 
من األســرة واألصدقــاء والقراء كان لــه دور في 

انطالقتك والنجاح في هذا المجال ؟ 

بالطبــع.. ولن أنســى مطلقــًا فــردًا واحدًا من 
عائلتي وأصدقائي شــجعني وشــد من أزري.. بل 
وألتهــم تافه أحرفي قبــل عميقهــا.. أنني فتاة 
محظوظة جــدًا بكم هائل من األهــل واألصدقاء 

المشجعين والداعمين. 
وصفك بعض القراء والمهتمين بأنك تمتلكين 
ملكات إبداعية في الكتابــة ومثابرة وإصرار على 
االســتمرار .. كيــف تنظرين إلى مشــوارك الذي 

قطعتيه حتى اآلن ؟ 
أجــده مشــوار طيب وأفتخــر به.. لكنــي أتطلع 
للمســتقبل بعيــن الحماســة والمثابــرة.. فمــا 
مضــى لــم يكن بالنســبة لي ســوى خطــوة في 
طريــٍق طويل.. وكــم أود أن يكون طريقي حافل 
بالعطــاء.. ويصبح قلمي ملهمــا في تغير حيوات 

الناس من حولي.. ككل الكتاب العظام.
 نتمنى لك المزيد من التألق واإلبداع، وحبذا في 
الختام اطالعنا والقراء األعزاء على جديدك حاضرًا 
؟ وهــل ســنقرأ لك فــي  المســتقبل القريب إلى 
جانــب الرواية العاطفية ألوان أخرى من الروايات 

االجتماعية واإلنسانية ؟ 
أواًل أنا ال أفضل تصنيف الرواية كرواية عاطفية 
فقــط.. بل أحــب أن أطلق عليها إنســانية.. وما 
هو اإلنســان ســوى كتلة من العواطف والمشاعر 
المتماوجة.. أما بالنســبة ألعمالــي الحالية.. فأنا 
على وشــك االنتهاء من كتابة الجزء الثاني لرواية 
)إليــك قلبي(.. كما أنني شــرعت في كتابة روايةٍ 
أخرى باسم )رجٌل واحدٌ.. لن يكفي( تدور أحداثها 

فــي يمننا الحبيــب وتحمل في أحشــائها أبطال 
خياليين بواقع حقيقي.

 

عنوانهــا  التمّيــز  عدنيــة،  �ســابة 
والنجاح هدفهــا، و�سفــت باأنها كاتبة 
كتابيــة  قــدرات  لديهــا  موهوبــة 
وا�سحة يف التعبري ب�سال�ســة وب�ساطة 
عــام  يف  كتبتهــا  روايــة  اأول  وتاأثــري، 
2008 م وحتديــدا عنــد ح�ســار غزة  
تــدور احداثها يف احلبيبة فل�ســطن.
 " الكرتونيــًا  املن�ســورة  رواياتهــا  مــن 
دائمــا  معــك   " اميــاين"   " ال�سو�ســن" 
ورائعــة   ،" اأنطقهــا  ولــن  اأحبــك   "  "
)اإليــك قلبي (، وهي باكــورة رواياتها 
دار  عــن  ال�ســادرة  ورقيــًا  املطبوعــة 
يف  والتوزيــع  للن�ســر  العربــي  االأدب 
عــام  ال�ســعودية  العربيــة  اململكــة 
، و�ســاركت يف معر�ــس جــدة  2015م 
للكتــاب ويف معر�ســي الكتــاب يف دبــي 
وال�سارقة يف دولة االمارات العربية.

 كمــا طرحــت الــدار روايــة   " اليك 
قلبــي " للبيــع يف مكتبــات دول اخلليج 
العربــي ، وهي الرواية التي قال عنها 
ال�ساعر اليمني فوؤاد متا�س باأنها تغمر 
القلَب مب�ســاعر احلــِب واالإمياِن باهلل 
، وال ميكــن لكاتبــِة هــذه الروايــِة اأن 
تكتــَب مــا كتبــت لــوال اأّن قلَبهــا مليٌء 

باحلب واالإمياِن باهلل .
اليــك   ( مــن  معهــا  حوارنــا  ونبــداأ 

قلبي(..

أغلب دور النشر طالبتين مببالغ مالية تفوق قدرات فتاة يف مقتبل حياتها
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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  - - اديب و�ساعر غنائي وملحن راحل من مواليد ح�سرموت 

)1952 ـ2011م(له �سوالت وجوالت يف امليادين الرتبوية واالدبية 
والفنية والثقافية و�ساهم يف تطور االغنية على امل�ستوين املحلي 

والعربي ، غنى له كوكبة من الفنانن امل�سهورين يف مقدمتهم اأبو 
بكربلفقيه وعبد الرب ادري�س وعبداملجيدعبداهلل وهيام يون�س 

وحممد البلو�سي 
2 -  للنداء ـ نقي�س حرام ـ خوخ بري �سغرياحلجم 

3 -  مت�سابهة ـ �سوت االأفعى ـ النا�س )مبعرثة( 
4 -  ثمار تعترب مادة اأ�سا�سية يف �سناعة ال�سيكوالته ـ قبل اثنن ـ 

ن�سف كلمة حريق 
5 - خليط النحا�س والق�سدير ـ للتعريف ـ غري موافق 

6 -  من الفواكه )م( انعدام النوم )م( ـ اإله 
7 -  حاذقة ـ ي�ستجيب 

8 - مفارقة 
9 - للنداء ـ من الفواكه ـ للنداء 

-10 ماآب ـ اال�سم الثاين ملديرية �سرية مبحافظة عدن ـ مت�سابهان 
-11  اأديبة لبنانية عا�ست يف م�سر و�ساهمت يف النه�سة االأدبية 

فيها ـ الغنج 
-12  مفرد غيوب ـ دالل ـ جمع ند  

-13   اأ�سواء ـ من كائنات البحر ـ نقي�س ح�سر
-14 الروح فيه ـ ظهر اأو و�سح ـ يقّدر ال�سعر والقيمة 

-15 اجلوال )م( ـ االأ�سابع 

 عموديًا :-
 

1 - نبي ولد الأم عذراء ـ رمى نف�سه يف املخاطر 
2 -  قوة و�سدة ـ ريح طيبة ـ من دول القوقاز
3 -  امتناعهم عن الكالم ـ عا�سمة جيبوتي 

4 -  بروعطف ـ من اأبرز املدن اليمنية الثائرة 
5 -  مت�سابهان ـ يب�س اأوانقب�س ـ مت�سابهان ـ ينخل اأو ينقي 

6 -  ا�ستيقظ وانتبه )م( ـ عا�سمة عربية ـ للنهي 
7 -  اأ�سفياء النبي عي�سى وخوا�سه ـ طيور داجنة معروفة 

8 -  رق�سة عربية معروفة 
9 -  ك�سبوا ـ اأحد الوالدين )م( ـ ناعم امللم�س 

-10  حرف اجنليزي ـ الدخل اأوااليراد ـ للنداء ـ ذنب اأو 
وزر)م( .

-11  حقنة اك�ساب املناعة ـ يتبادلن اللكمات 
-12  جمع كادر ـ بلدعربي ـ �سمريمت�سل 

-13  نقي�س اأكرثـ ل�سع 
-14  ح�سام ـ مت�سابهة 

-15 ينكث ـ ع�سل التمر اأوالع�سري املعقود بالنار 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

فاز نجم ريال مدريد اإلســباني 
كريســتيانو  البرتغال  ومنتخــب 
رونالدو، بجائزة أفضل العب لعام 
2016 ، وذلك خــالل حفل توزيع 
بشــكلها  لألفضل،  الفيفا  جوائز 
الجديد بعــد االنفصال عن مجلة 

فرانس فوتبول.
استالمه  بعد  كريستيانو  وقال 
الجائــزة من رئيس الفيفا جياني 

انفانتينو:
"اريــد ان اشــكر كل زمالئــي 
عام  عائلتــي،  وايضــا  ومدربــي 
2016 كان مــن افضــل االعوام 
فــي مســيرتي، لقد فــزت بلقب 
غــال علــى المســتوى الوطنــي 
والشــخصي ولــم اكــن احلم ان 
اتفوز بهذا اللقب، واريد ان اكرر 

الشــكر لمدربيّ وفريقيّ  وايضا 
لزمالئي الالعبين،  واتأســف عن 

غياب العبي برشلونة"
رونالدو  وقد حصل كريستيانو 
على نسبة %34.54 من االصوات، 
وحل نجم برشــلونة ليو ميســي 
ثانيا مع نسبة %26.42 في حين 
الفرنســي انطوان جريزمان حل 
ثالثا بنسبة %7.53 من االصوات.

يذكــر أن هذه الجائــزة الثالثة 
التــي يحصل عليها كريســتيانو 
رونالــدو خالل عــام 2016، حيث 
لمجلــة  الذهبيــة  بالكــرة  فــاز 
فرانــس فوتبــول، وجائزة جلوب 
ســوكر ألفضل العب عــام 2016  
التــي أقيمــت مؤخرا فــي دبي،  
وجائزة الفيفا ألفضل العب التي 

فاز بها اليوم.

عظيم التعازي واأ�سدق املوا�ساة القلبية اإىل
الشيخ حممد وعمار وصفوان ونـجوان

يف وفاة ال�سيخ

طالل امحد حسن خدشي
�سائلن اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يلهم اأهله 

وذويه ال�سرب وال�سلوان..

املعزون:ماجد باحمرز  وفريد ح�سن .

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�س 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�س قا�سم الزبيدي
حمافظ حمافظة عدن رئي�س املجل�س املحلي

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

إعالن حتذيري

�سموات من الفرح.. اأكوان من االمنيات واأكاليل من الورد نزفها اىل 
النا�سط ال�سيا�سي

زكريا املاس
رئي�س احلركة ال�سبابية والطالبية ال�سابق م/ حاملن

بزفافه امليمون، فالف الف مربوك
املبتهجون: احلركة ال�سبابية م/ حلج،  �سام �سالح احلاملي، العقيد/ �سالح 
مقبل عبداهلل، عبدالقوي اال�سول، علي عبداهلل نا�سر، حممد مانع نا�سر، 

وجميع االأهل واالأقارب من قبيلة ال املا�س، وكال من ال�سهر واالأن�ساب من ال 
قبيلة الكلدي يافع عنهم: ماجد الكلدي وهيب الكلدي، وحممد علي الكلدي 

وجميع االأهل واالأ�سدقاء من اأبناء منطقة الرباط حاملن.

 الف مربوك

يعلــن المواطــن ريــدان عبداهلل زيد قاســم  فقدان
درويــش عن فقــدان بطاقــة شــخصي .. الرقم 
03010021643...علــى مــن يجدهــا  الوطنــي 

توصيلها الى اقرب مركز شرطة.

عزاء 
آل خدشي

كريستيانو رونالدو يتوج جبائزة افضل العب يف العامل
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ريا�ضة

عدن تايم / محمد فتحي :

يحتضــن ملعب شــهداء وحــدة عدن فــي مديرية 
الشــيخ عثمــان عصر اليــوم األربعــاء مبــاراة ذكرى 
التصالــح والتســامح الجنوبي برعاية معالي االســتاذ 
)نايف صالح البكــري( وزير الشــباب والرياضة واللواء 
القائــد )عيدروس قاســم الزبيدي( محافــظ العاصمة 
عدن وتنظيم نادي وحدة عدن وإشراف مكتب الشباب 

والرياضة واتحاد كرة القدم بعدن .
المباراة الكروية التي تقام بمناســبة ذكرى التصالح 
والتسامح تجمع في هذا العام نجوم محافظتي )أبين( 
و )الضالــع( بمنتخب موحــد يقوده المــدرب الوطني 

الكبير )حيدره فضل( ومســاعد المدرب الكابتن )خليل 
علوي( و)أنيل محمد( إداريــا ونجوم محافظتي )عدن( 
و )لحــج( بمنتخب موحد يقوده المدرب الوطني الكبير 
)محمود عبيد( ومساعد المدرب الكابتن )عارف هيكل( 
والكابتن )علي عوض متعافي( مدربًا للحراس والشاب 
الخلوق )احمد العســيلي( إداريــا لمنتخب نجوم عدن 
و لحــج  في يوم توحيد الصــف الجنوبي وإعالن ذكرى 
التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب الذي أرسل رسالة 
للعالم بان أبناء الجنوب على قلب حب الوطن الجنوبي 
لبناء مســتقبله المشــرق تاركيــن نزاعــات الماضي 
للنســيان ليكــون الهــدف القــادم اســتعادة الدولة 
الجنوبية وتحديد المصير من شعب الجنوب العظيم .

قائمة منتخب نجوم عدن ولحج تكونت من 22 العبا 
فيمــا اعتذرت )إدارة نادي التالل( عن الموافقة لالعبي 
فريقها للمشــاركة ضمن صفوف فريق )نجوم عدن( .. 

القائمة كالتالي :
- ســالم الهارش - علي العبســي - عمــار حمصان - 
متعــب نجيب - احمد الســالل - محمــد الكوني - عمر 
عبــداهلل - راضــي محمــد - محمــد علي فريــد - عالء 
الصاصي - عبدالخالق الشــعيبي - حمودي الشــيبه - 
اكرم الصلوي - مناف ســمير - ســعيد عبداهلل - احمد 
حامد - نواز عبدالهادي - كميل طارق - محسن قراوي 
- عقيل العطاس - ســليمان المحروقي - محمد صالح 

حيدره .

عصر اليوم .. نـجوم )أبني والضالع( يقابلون نـجوم )عدن وحلج( يف ذكرى التصاحل والتسامح

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

اختتمــت صباح األحد الدورة اإلنعاشــية لحكام كرة الســلة بعــدن ولحج والذي 
نظمها اتحاد عدن لكرة السلة وبرعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري 
وتحت إشــراف مكتب الشــباب والرياضة بعدن واحتضنها نــادي الميناء الرياضي 

بالتواهي.
الدورة اإلنعاشــية الذي اســتمرت لمــدة يومين وحاضر فيهــا المحاضر عدنان 
ابوبكر جليش وشــارك فيها حكام محافظة عدن ولحج ، حيث تم مناقشــة اللوائح 
والقرارات الحديثة الذي اســتحدثها االتحاد الدولي لكرة الســلة وذلك اســتعداد 

لعودة النشاط السلوي في عدن.
وفــي ختام الدورة تم تكريم الحكام المشــاركين فيها وتكريم المحاضر عدنان 
جليش باإلضافــة لتكريم مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشــعيبي بدرع 
تقديري وذلك تقديرًا لدوره في دعم بطولة 14 أكتوبر للناشئين الذي أقيمت في 
ملعــب نادي الميناء، باإلضافة لتكريم نادي الميناء واألخ عرفات الضالعي وتكريم 

نادي الجالء الذي تسم شهادته الكابتن السلوي القدير عبد أاله أمان .

عدن تايم / خاص :

تنطلق غدًا الخميس وعلى ملعب الهوكي بكريتر 
، مباريات الدور الثاني لبطولة الشهيد جعفر محمد 
سعد للفرق الشعبية، والتي ينظم منافساتها اتحاد 
شــبيبة عدن، برعاية معالي وزير الشباب والرياضة 
نايف البكري ، وبمشــاركة 32 فريق ) 16 فريق من 
كريتــر ، و16 فريق من خارج كريتر( وتقام البطولة 

بنظام خروج المغلوب .
المبــاراة  وســتجمع 
االفتتاحيــة للــدور الثانــي 
فريقا الســكنية من شــارع 
أروى ، وشــباب العيــدروس 
من منطقة العيدروس ومن 
المتوقع أن تكــون المباراة 
قمة فــي اإلثارة لما يمتلكه 
العبيــن  مــن  الفريقــان 
مميزين ويشهد لهم ملعب 

الهوكي .
قد  الســكنية  وكان فريق 
تأهل للدور الثاني بعد فوزه 
علــى حافة القاضــي ، فيما 
حقق فريق العيدروس الفوز 

على الرزميت ليتأهل لمالقاة السكنية .
وتتواصــل بعدهــا مباريــات الدور الثانــي بعدة 

مباريات هامة وحاسمة للتأهل لدور الثمانية .
اللجنــة المكونــة من األخــوة فهمي عبــد الرب ، 
والكابتــن جمال نديــم ، وعلى شــبير وعصام عمر 
وإيهاب باشــراحيل وســالم وليد واإلعالمي مختار 
محمد مشرقي بذلوا جهدًا كبيرًا في إنجاح البطولة 
حتى اآلن .. وذلك بالتواجد الدائم وتذليل أي عقبات 

أمام الفرق المشاركة والحكام والجماهير .

عدن تايم / عالء عياش :

يســتعد اتحاد كرة اليــد إلقامة بطولة 
كرة اليــد الشــاطئية للمحافظات والتي 
تقام ألول مرة في عدن برعاية ودعم من 
معالي وزير الشــباب والرياضة األســتاذ 
نائــف البكري والتي ضمــن برنامج عدن 
الرياضــي )2( , بمشــاركة ثمانية أندية 
من عــدن وأبين ولحــج وحضرموت في 
الفتــرة مــا بيــن 13-12 ينايــر الجاري 
ويحتضــن منافســاتها شــاطئ ســاحل 

جولدمور بعدن.
البطولــة التــي ســتكون هــي األولــى من 
نوعهــا في عدن والتي تشــارك فيهــا ثمانية 
أندية قســمت إلى مجموعتيــن حيث ضمت : 
المجموعة األولى الشعلة عدن , الفجر الجديد 
أبين , شباب القطن حضرموت , الحسيني لحج,
فيما أوقعت القرعة في المجوعة الثانية فرق : 
الجالء عدن , التضامن حضرموت , الشــرارة لحج 

, حسان ابين .
وفي تصريــح صحفي تحــدث الكابتن صائب 

اتحاد  رئيس  مقبل  ســالم 
كــرة اليد ورئيــس اللجنة 
للبطولــة قائال  المنظمــة 
المنظمــة  اللجنــة  أن   :
كافة  أكملت  قــد  للبطولة 
التجهيــزات والتحضيــرات 
الخاصــة بالبطولة لضمان 
المميز  بالشــكل  ظهورها 
خاصــة وبطولة كــرة اليد 
ألول  تقــام  الشــاطئية 
مــرة في عدن وهــي لعبة 
ومنافســة جديدة بالنســبة لالعبين وبالتأكيد 
ســنحاول إن نســعى جاهدين لتطويــر اللعبة 
ونشــرها وإرساء قاعدة تساهم في بروز العديد 
مــن الالعبين , واالهتمام فــي الفئات العمرية 

التي تعتبر الرافد األهم للرياضة وللعبة .
وأضاف : هناك بعض الصعوبات تعيق عملنا 
مثل المــوارد المالية ولكننا ســنحاول التغلب 
عليهــا في األيــام القادمة في ظــل دعم وزارة 
الشــباب والرياضة ممثلة بمعالــي الوزير نائف 

البكري .

اختتام الدورة اإلنعاشية حلكام 
كرة السلة بعدن وحلج

عدن تايم / نبيل ماطر :

حقــق فريــق نــادي حســان فوزه 
المســتحق على حســاب نظيرة نادي 
الترجيــح 7/6 في  الهــالل بــركالت 
المبــاراة التــي جمعتهــم على ارض 
ملعب البيتي ضمن منافسات بطولة 
الشهيد عبداهلل اليزيدي لكرة القدم 
، التي ينظمها مجلس الحراك الثوري 
م/ خنفــر بإشــراف لجنــة األنشــطة 
الرياضيــة بدلتا أبيــن وتضم أندية 
دلتــا أبيــن وأنديــة أخرى مــن لحج 
وعدن وتعلب بنظام خروج المغلوب.

المواجهة شهدت حضورٱ جماهيري 
كبير دخــل الفريقان وكال منهما يمني النفس بالفوز 
وخطــف بطاقــة التأهــل ليلعــب علــى كأس بطولة 
الشهيد بعد أن قدم الفريقان العريقان منازلة كروية 
رائعة ســعى كل منهما إلــى تحقيق الفــوز والنتقال 
إلى المحطة القادمــة وكان الفريقان يقدمان. أجمل 
مالديهما على أمل الوصول إلى شــباك المرمى لنيل 
الفــوز ورغم تعدد الفرص لهما لكنهما عجزا للوصول 
إلى معانقة شــباك اآلخر لينتهي اللقاء الذي لم يحقق 
ألي لون بعدما أصر الحارســين فــي االحتفاظ بعذرية 

شباكهما حتى النهاية.

ليحتكــم الفريقيــن لضربات الترجيح التي اتســمت 
في األخير لنادي حسان الرياضي الذي سجل 8 ضربات 

بينما نادي الهالل 7 ضربات وأهدر األخيرة.
وفي ختام المباراة نــال جائزة أفضل ألعب الكابتن/ 

حسام خالد علي
حضر األســتاذ حســين بامطيرة مدير مكتب الثقافة 
م / أبين والكابتن / عبداهلل مكيش واألســتاذ / حسام 

الحيدري و األستاذ/ مهدي شميله.
أدار اللقاء الحكم مكســيم علي ناصر وســاعده حكم 
أول عبدالرقيب الســيد ، وحكم ثاني أســامه حســن ، 

ورابعًا أنور الملحوس.

بركالت الرتجيح ..نادي حسان يتأهل لنهائي 
بطولة الشهيد عبداهلل اليزيدي خبنفر

غدًا .. انطالق الدور الثاني لبطولة الشهيد جعفر بكريرت غدًا اخلميس .. عدن حتتضن بطولة كرة اليد 
الشاطئية مبشاركة عدن وحلج وأبني وحضرموت



  
 حممد كليب اأحمد

http://aden-time.net

السموم القاتلة 
ختيم يف مساء 

الربيقة
 تعــوّدتُ أن أشــارك الطيور بكورها في االســتيقاظ 
الصباحي ، مســابقًا الوقت للحاق بالباص الذي يقّلـــني 
للعمل ، فــإذا تموضعــت بجانب النافــذة تجدني أمتع 
ناظــري بمناظر عــدن الخالبة التي تتداخــل في تناغم 
ســاحر مع شروق الشمس حين تالمس وجوهنا وتتسلل 
إلى رئتينا نســمات الصباح التــي تجدد من حيويتي كل 

يوم ..
ولكــي ال أمّل من نفــس الطريق - وبشــكل يومي – 
انني أجد لنفســي متعة دائمة في تجديــد الرؤية لتلك 
المتاظــر وتأمل قدرة الخالق الكريــم التي أغدقها على 

هذه المدينة الجميلة ..
لكن مــا شــد انتباهي مــرارًا وتكــرارًا تلــك الطبقة 
الرماديــة أو البيضاء من الســحاب الدخاني المنخفض 
الذي يحلــق في صمت علــى منطقة البريقــة بالكامل 
منطلقــًا مــن مقلب القمامــة والمخلفات فــي الطريق 
الممتد بين منطقتي الحسوة والبريقة حيث يتم هناك 
احراق مخلفات القمامة في منطقة بعيدة بعض الشيء 
عن األماكن المأهولــة ، لكن هذا البعد ال يعفي الهواء 
والرياح من حمــل ناتج ذلك اإلحراق مــن أبخرة ودخان 

سام إلى األماكن المجاورة .
 وألن اتجــاه الريــح ، وثقــل تلك الغــازات واألبخرة ال 
يساعدها على االرتفاع المأمون ، فتكوّن طبقة سحابية 
وضبابيــة على طــول ذلك الخــط الممتد وصــواًل إلى 
البريقــة لتغطي هذه المنطقــة الهادئة بطبقة دخانية 
ملوثــة برائحة قوية مقــززة تبعثر كل مــا جمعته من 
أفكار في كل صباح لمواصلة مشوار عملك وتحتل مكان 
الصدارة إلــى رئتيك بداًل من ذلك الهــواء العليل الذي 

كان من المفترض أن يمأل صدرك ويجدد نشاطك .
 ودعنا من النشاط والرومانسية الصباحية ، ولنتمعن 
في هذه الكارثــة البيئية التي تخيم على هذه المنطقة 
كل صبــاح لتضاعف المأســاة إلى جانــب التلوث الجوي 
الموجود أصاًل منذ عشــرات الســنين في هذه المنطقة 
الســاخنة المشــبعة بالغازات الناجمة عن تكرير النفط 

هناك .
  ولعلــه ليــس مــن اإلنســانية أو الســذاجة بمكان 
أن يتجاهــل الجميــع العــدد الهائــل مــن المســاكن 
والمواطنيــن القاطنيــن فــي المنطقة والذيــن تنخر 
أجسادهم وصدورهم منذ ســنوات تلك الغازات السامة 
المنبعثــة عــن خزانــات المحروقات والوقــود ومداخن 
الورش النفطية ومحطات الكهرباء أيضًا ، أضف إلى ذلك 
غازات عوادم السيارات والمولدات الكهربائية الصغيرة 
التي تمأل أجواء األسواق واألحياء السكنية بشكل الفت .

  وبــدأت تتضاعف هــذه المعاناة وتكبــر تلك الكارثة 
البيئية يومًا بعد آخر لدرجة ال يمكن الســكوت عليها أو 
تجاهلها على األقل من الجهات الرسمية ممثلة بقيادة 
مديريــة البريقــة – والتي تعتبر من مكونــات المكتب 
التنفيذي للمحافظــة – والراعي الحكومي لمصالح هذه 
المديرية ومواطنيهــا ، ومع ذلك ظل الوضع قائمًا بكل 

أسف ومأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..
وكان لزامــًا علينا أن نلفت انتبــاه األخوة في صندوق 
النظافة وتحسين المدينة عدن – مع احترامنا وتقديرنا 
الكبيرين لجهودهم الجبــارة في هذه المرحلة الصعبة 
وما يتخللها مــن متاعب – أن نلفــت انتباههم بمعية 
المجلــس المحلــي لمديريــة البريقــة وكل األنشــطة 
المجتمعية في المديرية إلى خطورة هذا الوضع البيئي 
، والبحــث عن حلول مناســبة للحد من هــذه الظاهرة 
لخدمــة المواطنين أواًل ، وحماية للبيئــة ثانيًا ، وتجنبًا 
لألعباء الهائلة في العالجات والمستشفيات التخصصية 
التــي يتوجــب توفيرها أو انشــائها فيمــا إذا تفاقمت 
هذه المشــكلة وأصبحت ظاهــرة األمراض التنفســية 

والسرطانات الرئوية وغيرها تدق في األفق ..
  كمــا أنني أتمنى أيضًا مــن مضاعفة الجهود لغرس 
وزراعــة المزيد مــن الشــجيرات والمســاحات الخضراء 
في المديرية للمســاهمة في تنشــيط عملية التشجير 
لما لذلك من أهمية باعتبار األشــجار هــي رئة المدين 
الهــواء  وتجديــد  لألكســجين  الطبيعــي  ومصنعهــا 
وامتصاص الغازات الســامة .. وقــد قلت ما قلت ال أريد 

جزاء وال شكورا . 

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

سيطرت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بأسناد جوي من مقاتالت 
التحالف على معسكر العمري في منطقة باب المندب مواصلة تقدمها 

باتجاه ميناء المخا بتعز. 
وقــال العقيــد الركن/ منصــور الحســاني الناطق الرســمي لقيادة 
محــور تعز ان قــوات الجيش الوطنــي والمقاومة الجنوبية ســيطرت 
علي معسكر العمري بشــكل كامل، وطيران األباتشي لقيادة التحالف 
يدخل في المعركة بقوة ويدك تجمعات وأســلحة المليشيات من امام 
ابطال الجيش ليتقدم بسرعة الي منطقة الجديد بعد معسكر العمري 
والمواجهات اآلن شــديدة هناك والســاعات القادمة ســتكون ساعات 

صعبة علي المليشيات اإلنقالبية.
واضاف: نشــكر قيــادة التحالف التي قدمت كل الدعــم واإلمكانيات 
وإلســناد الجوي الدقيق والناجــح وألبطال الجيــش الوطني للوحدات 
العســكري لمحور عدن ولحج وألبطــال المقاومة الشــعبية الجنوبية 
الذيــن يقدمــون التضحيــات الكبيــرة في المعــارك الدائــرة هناك 

ويسطرون مالحم البطولة والفداء.

عدن تايم/ سبا  :

الــوزراء  رئيس  نائــب  وجه 
المدنيــة  الخدمــة  وزيــر 
عبدالعزيــز جبــاري تعميمــا 
ومحافظــو  الــوزراء  لجميــع 
المحافظــات بســرعة موافاة 
بكشــوفات  المدنية  الخدمة 
ديســمبر  لشــهر  المرتبــات 
الوحــدات  لكافــة  2016م 

والمؤسسات والهيئات التابعة. 
التوجيه الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء قضى بان 
يتم رفع الكشــوفات الــى الوزارة وفقا لكشــوفات مرتبات 

شهر ديسمبر 2014م.

ناطق قيادة حمور تعز يشيد بالتضحيات الكبرية للمقاومة اجلنوبية

اخلدمة املدنية تصدر تعميما 
هاما خبصوص املرتبات

العالج يف اخلارج.. األمل األخري لرائد الشعيب
عدن/ خاص : 

مازال الشاب رائد علي الشعبي 30 عاما، يرق في مستشفى 
صابر بمحافظة عدن، منذ شــهرين، وذلــك بعد ان اجريت 
له ثــالث عمليات جراحية بالعمود الفقري للمريض " رائد "  

فشلت جميعها، عقب اصابته في حادث مروري.
  واعطــى لرائد تقرير بضرورة ســفرة إلــى الخارج، يقول 
عمه: خســرنا مبالــغ كبيرة داخل المستشــفى على أمل ان 
يتماثل للشــفاء ونجاح العمليات، وكانــت المفاجئة كبيرة 

بضرورة سفره لخارج الوطن .
وينحدر" الشــعبي " من أســرة  فقيرة، كما انه غير موظف 
ولديــة  طفليــن واب وام طاعنين في العمــر وقد تكبدت 
األسرة خسائر كبيرة داخل المستشفى وعليها ديون كبير .

وناشدت اســرته اهل الخير واإلحسان ومركز الملك سلمان 
والهالل االحمر االماراتي بضرورة التدخل ومساعدتها حتى يتمكن من عالجه خارج الوطن 

.

القبض على باعة ومروجي منشطات جنسية يف عدن
عدن تايم / مراد حسين

القــى أفــراد األمــن في شــرطة 
الشــعب بعدن، القبض على بائعي 
ومروجي عقاقير ومنشطات جنسية، 

في المدارس والجامعات بعدن.
تحركات  االمــن  أجهــزة  ورصدت 
مشــبوهة لبعــض االشــخاص من 
محافظــة اخــرى، والقــي القبــض 
عليهم وهم متلبســين وبحوزتهم 
العقاقيــر  مــن  كبيــرة  كميــات 

والمنشطات الجنسية مثل )maxman- والفياجرا -والعلك المنشط 
للمرأة، باإلضافة إلى أنواع أخرى، وكميات كبيرة من العوازل الذكرية 
والعقاقير( حيث كانوا يقومون باستغالل الشباب والشابات وبيعها 

لهم باسعارا خيالية داخل أسوار المدارس والجامعات.
وقال مدير شرطة الشعب محمد العقربي لعدن تايم: ان مثل هذة 
العصابات تســتغل الثغــرة القانونية، كون ان مثل هــذه العقاقير 
والمنشطات ليس لها قانون ينظمها فهيا تستعمل كعقاقير طبية 
يتم اعطائها لمرضى القلــب بوصفة طبية ولكن بعض الصيدليات 
وتجار االدوية يقومون بصرفهــا دون وصفة طبية مما اتاح المجال 

لتلك العصابات لترويجها بين اوساط الشباب.
وناشــد العقربي وزارة الصحة بان تقوم بعمــل االجراءات الالزمة 
لقوننة مثل هذه الكارثة التي قد تؤدي إلى افساد الشباب، داعيا في 
ســياق حديثه لعدن تايم الى فرض عقوبات صارمة على الصيدليات 

التي تقوم بصرف مثل هذة العقاقير واالدوية بغير وصفة طبية.

عدن تايم/ صالح العبيدي 

توقفت مئــات القاطرات بحمولتها في الخط الرابط بين عدن ولحج، كانت في 
طريقها لنقل شحنات تجارية من ميناء عدن الى صنعاء وبقية المحافظات. 

وارجــع ســائقي القاطرات في احاديث لعــدن تايم: ســبب إضرابهم الى نقاط 
الجباية المنتشــرة على طــول الطريق من عدن الى الضالع مــرورا بلحج، والتي 

تفرض عليهم اتاوات تصل الى عشرات االالف. 
وكان محمــد علــوي أمزربه رئيس موانئ عدن بأن هنــاك اجتماع مرتقب على 
رأسه موضوع الجباية واألوتاوات المختلفة المفروضة على سيارات النقل الثقيل 
فــي الطــرق الرابطة بيــن المحافظات وتبعاتهــا من تنفير وتضييق للنشــاط 

التجاري والخدمي.، متوقعا معالجة هذه اإلشكاليات في األيام القليلة القادمة.

توقف مئات القاطرات.. نقاط اجلباية ختنق ميناء عدن


