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دعوات لتحرير ا�سترياد النفط من االحتكار

هل تسقط املناطق 
الوسطى يف قبضة 

القاعدة

البلعيدي يطالب املراق�صة بتحديد موقف من عنا�صر القاعدة يف اخلرب

هيثم قا�سم يتاأهب ملعركة ما بعد املخا

القبض على 2 اخريني وثالث انتحر من الدور الرابع 

متسولة كشفت الوكر عقب مشاهدتها احد العناصر مبالبس نسائية

اجملموعة كانت تقطن يف 3 شقق بعمارة مأهولة بالسكان يف أمناء

انفراد .. تفا�سيل �سبط م�سئول جتنيد انتحاريي داع�ش بعدن

ضبط 25 حزاما ناسفا كانت جاهزة يف بدروم العمارة

الدولة ت�ستعيد هيبتها يف ال�سالع

رفع كافة النقاط غري القانونية والدبابات تتدخل لردع امل�سلحني

 توقف جلان �سرف مرتبات اجلي�ش بعدن

 اأزمة امل�ستقات على طاولة الرئي�ش
النفط تكشف بالوثائق افتعال العيسي لالزمة

اجتمع بقيادات النفط وحمافظ عدن والعي�سي..
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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

تقرير / خضر عبداهلل :
 

لقي ما ال يقل عن عشــرة جنود مصرعهم وجرح 
اخرين، بحســب مصــادر طبية، في سلســلة هجمات 
شنها مســلحي تنظيم القاعدة االرهابي، على نقاط 
أمنية وعســكرية في مناطق لودر الوضيع والمحفد 

بمحافظة أبين.
وقال سكان محليون لـ" عدن تايم " أن وأضافت 
أّن عناصر القاعدة هاجمت نقطتي أمن متفرقة على 
الخط العام الرابط بين لــودر والمحفد، في محاولة 
منها للســيطرة على تلــك المواقع غير أن مواجهات 

مع  قوات األمن حالت دون ذلك.
وبحســب المصــادر تســبب الهجــوم بانــدالع 
اشــتباكات وصفــت بالعنيفة بين القاعــدة و قوات 
الحزام األمني بلودر في نقطة الكهرباء  مســاء أمس 
األحد باألسلحة الرشاشة وقذائف ار بي جي, وأسفرت 
االشــتباكات عن ســقوط قتلى بين الجنــود بعدها 
انســحبت عناصر أنصار الشــريعة اثــر حرقها طقم 

أمني .
وصدت قوات الحزام األمني بلودر، األحد، هجوم 
إرهابي لعناصر القاعدة على عدد من النقاط األمنية 
وجبل يســوف  شــرقي المدينة, حيث اسفر الهجوم 
عن استشهاد أربعة وجرح جنديين حصلت الصحيفة 
على أســمائهم وهــم: ناصر صالح مقــرع الضمجي، 
وعلي أحمد الضباعــي، والخضر العود، ومحمد أحمد 
مصور الجعري، وجريحان هما: ســالم عوض وصالح 

الجعدني.
وخــالل األيام القلية "قامــت عناصر من تنظيم 
القاعدة ا بهجوم مباغت على جبل عكد جنوب شرقي 
منطقة العيــن من اتجاهات عدة فــي محاولة منها 
للســيطرة على تلة الجبل االســتراتيجية، مستخدمة  

قذائــف الهــاون، كمــا نجا القائــد بالحــزام األمني 
بزنجبــار احمد منصــور بلعيدي من كمين مســلح، 
مطلع االســبوع، نفــذه عناصر القاعــدة، في منطقة 

مشبك بخبر المراقشة. 
وبحســب البلعيدي ل)عــدن تايم( فــان أفراده 
نصبوا نقطــة تعقب في الطريــق الواصل الى بلدة 
الوضيــع والتــي كان يتواجد فيها عناصــر التنظيم 
وهو ما أدى جماعات القاعدة إلى الفرار بعد انكشاف 
أمرهم، داعيا قبائل المراقشــة الى لمناقشة األعمال 
اإلرهابية التي تقوم بها جماعات التنظيم في منطقة 

الخبر، ضد ابناء المراقشة او أي أشخاص آخرين.
وكانت مصادر قبلية فــي محافظة ابين، ذكرت 
في وقت ســابق أن عــددًا كبيرًا مــن عناصر تنظيم 
القاعــدة بينهــم عناصر تحمــل الجنســية األجنبية 
غــادروا مديريات )لــودر، الوضيع، المحفــد( باتجاه 

محافظة البيضاء.
وقال مدير أمن أبين وقائد قوات الحزام األمني 
بالمحافظة العقيد / عبداهلل الفضلي في حوار أجرته 
معه " عدن تايم" مؤخرا: انه تم رصد تواجد لعناصر 
القاعدة في المحافظة، وســيتم مالحقتها،  موضحا: 

هنــاك تواجد لهذه الخاليا ولكنهــا مرصودة, ونحن 
فــي الجهاز األمني الذي يشــمل  األمن العام وقوات 
الحــزام األمنــي وباقــي إدارات األمن نكمــل فريق 
واحد لرصد تحــركات عناصر تنظيــم القاعدة , وقد 
تــم القبض على عــدد من العناصــر اإلرهابية  بعد 
أن تــم رصدها من قبل أمن أبين . ولدينا معلومات 
عــن بعض األماكــن التي تتواجد فيهــا بعض هذه 
العناصر, ولكن ال يزال التحري على بعض المعلومات 
حتى يتم التأكد وبعدها تتحرك قوات األمن للقبض 

عليهم.

البلعيدي يطالب املراق�سة بتحديد موقف من عنا�سر القاعدة يف اخلرب

قتلى وجرحى خالل هجمات بقذائف الهاون على النقاط االأمنية يف اأبني

هل تسقط املناطق الوسطى يف قبضة القاعدة

عدن تايم/ خاص :

شــيعت جموع كبيرة من اهالي حي 
اكتوبــر بخورمكســر فجر امــس الثالثاء 
جثمــان ابنها البار الشــهيد زهير فاروق 
سليمان بادله الى مثواه االخير في مقبرة 

القطيع .
وكان زهيــر بادلــه رحمــه اهلل احــد 

شهداء وضحايا الحادث االجرامي لمليشيا 
الحوثــي الذين صوبوا نيران اســلحتهم 
يوم االثنيــن على حافلة الــركاب الراحة 
عنــد توقفه في نقطــة بمريس محافظة 
الضالــع والــذي كان متجهــا الــى عدن 

واستشهد زهير وآخرين .
الشــهيد زهير متزوج وله من االبناء 

ولدا وبنتا .

ابلــغ المواطــن عامر عمر 
صالح بن عمــرو بحافظة عدن 
عن االســتيالء علــى ارضيتين 
2 يحــوز بمهمــا وثائــق  1 و 
ملكيةبهما وتقع ضمن القرية 
الســياحية التابعــة لمشــروع 
أبين مديرية  الرويمي بساحل 

خورمكسر .
عامــر  المواطــن  وأكــد 
حيازته كل التراخيص الرسمية 
لبنائهــا وقــال : فوجئنا بقيام 
مســلحين بأخــذ مــواد البناء 
وتوقيــف العاملين مــن البناء 
عقــودا  لديهــم  ان  مدعيــن 
موقــع  ان  مــع  باالرضيتيــن 
بســور  االرضيتيــن محاطتين 

منذ 8 سنوات .
وبحسب المواطن الشاكي 
.. ان أطقــم عســكرية  عامــر 
الباســطين  بحمايــة  تقــوم 
على االرضيتيــن التي يملكها 
وقــد قــدم بالغا الــى محافظ 
عدن اللواء عيــدروس الزبيدي 
الــذي وجه مدير عــام مديرية 
خورمكسر باالطالع على وثائق 
الطرفيــن والتوجيــه بما يلزم 

قانونا .
وناشد المواطن عامر عمر 
بن عمرو مدير عام خورمكســر 
بانصافــه وفقــا للوثائق التي 
يحوزهــا مــن عقــود ملكيــة 

وتراخيص رسمية .

خورمك�سر تودع ابنها البار زهري بادله اأحد �سهداء حافلة النقل اجلماعي مبري�ش

م�سلحني يب�سطون على ار�سيتني يف خورمك�سر
ليس العبــادي وحده من ينتظر تبلور سياســات الســيد الجديد 
للبيت األبيض. أغلب الظن أن الرئيس بشــار األسد يقّلب األمر في 
هذه األيام. يفكر في المكاســب التي يمكــن أن يحققها إذا اختار 
ترامــب الذهاب بعيــدًا في التعاون مع روســيا، تحت الفتة محاربة 
اإلرهــاب. يفكــر أيضًا في موقــع نظامه في أي صفقــة أميركية - 
روســية. يفكر بالتأكيد في األضرار التي يمكن أن تلحق بنظامه إذا 

قرر ترامب فعليًا لجم االندفاعة اإليرانية في اإلقليم.
أيــام انتظار مثيــرة. فالديمير بوتين نفســه ينتظــر. والرئيس 
الصيني يســتعد لكل االحتمــاالت. والمستشــارة األلمانية خائفة 
مــن الميول الحمائيــة. وجنراالت األطلســي يحاولون استكشــاف 
المرحلــة المقبلــة. ورجب طيب إردوغــان ينتظر ليرى مــا إذا كان 
عليــه متابعة رحلته الروســية بالســرعة نفســها أم الضغط على 
الكوابح. وقادة مجلس التعاون الخليجي ينتظرون مالمح السياسة 
اإليرانيــة لترامــب. محمود عباس ينتظر على أحــرّ من الجمر. رفع 
العلم الفلسطيني في الفاتيكان ومؤتمر باريس لم يبددا قلقه من 

حديث ترامب عن نقل السفارة األميركية إلى القدس.
أيام ترامب المثيرة، ستكون حافلة بالجمل القصيرة والتغريدات 

والعواصف.

تتمة ..أيام ترامب املثرية..!
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�أخبار

عدن تايم/ سبا : 

عقد فخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي 
رئيــس الجمهوريــة اليــوم فــي العاصمــة 
المؤقتــة عدن اجتماعًا موســعًا للوقوف على 
ازمــة المشــتقات النفطيــة بحضــور رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.
وفــي االجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ومدير 
مكتــب رئاســة الجمهورية الدكتــور عبداهلل 
العليمــي ومحافــظ عــدن اللــواء عيدروس 
الزبيــدي ونائب وزيــر الكهربــاء المهندس 
مبارك التميمــي والمدير التنفيذي لشــركة 
مصافي عــدن محمد عبــداهلل البكري ومدير 
شــركة النفــط بعــدن ناصر مانع بــن حدور 
ومدير شركة عرب جولف احمد صالح العيسي، 
أكد فخامة الرئيس على ضرورة واهمية توافر 
المشــتقات النفطية وبصــورة دائمة وعاجلة 
وســريعة الرتباطها بمعيشة وحياة المواطن 
على المســتوى الخدماتــي واالحتياج اليومي 
فضال عن حاجة المستشــفيات ومراكز الكلى 
والعناية الطبية لخدمات الكهرباء الرتباطها 

بانقاذ حياة المرضى.

واســتمع فخامــة الرئيس من المســؤلين 
المعنيين في شــركة مصافي عدن وشــركة 
والواجبــات  المهــام  الــى طبيعــة  النفــط 
وااللتزامــات التي تقع عليهــم ويقوموا بها 

مــن خــالل االليــات المتبعة لتوفيــر وايجاد 
المشــتقات النفطيــة واحتياجــات مؤسســة 

الكهرباء.
وناقش االجتماع بمسؤلية واستفاضة كاملة 

واقع الحال وأوجه التحديات والصعوبات التي 
تحــول دون القيــام بالمهــام والمســؤليات 
المناطــة بــكل جهة علــى اكمل وجــه حتى 
ال تكرر الحقــاً هذه االزمات التــي ال مبرر لها 
اطالقا بعد اليــوم، كما ناقش االجتماع جملة 
من المقترحات والبدائل التي ســيعلن عنها 
الحقا والكفيلة بأنها أزمة المشتقات النفطية 

بصورة عملية ومدروسة.
ســداد  ضــرورة  علــى  االجتمــاع  وحــث 
االســتحقاقات المترتبة على خدمات الكهرباء 
لدى المؤسســات والمرافق الحكومية إضافة 
إلى تحمل المواطن مسؤليته في سداد قيمة 
استهالك فواتيره الشــهرية لتامين استمرار 

الخدمة والحرص على ديمومتها.
وقــال رئيــس الجمهورية" ان تــالزم توافر 
الكهرباء والمشــتقات النفطية ضرورة ملحة 
تقتضيهــا الحاجــة الماســة لذلك"..موجهــًا 
في هــذا الصدد وبصورة عاجلة شــركة عرب 
جلف بالضــخ المباشــر للمشــتقات النفطية 
الى شــركة مصافي عدن التــي بدورها تضخ 
المشــتقات النفطية الى شركة النفط ومنها 
الــى المواطن وجميــع الجهات المســتفيدة 

والمستهلكة.

عدن تايم - خاص :

تمكن فريق مكافحة اإلرهاب- أمن العاصمة عدن- من 
القاء القبض على المسؤول األول عن تجنيد االنتحاريين 

واستقطابهم لصالح تنظيم " داعش " ويدعى )ع . ص(.
ونفــذت العملية النوعيــة في حي انماء شــمال مدينة 
عدن، بإشــراف مباشــر من قوات التحالــف العربي وادارة 
امن عــدن، عقــب عملية تتبــع ورصد متقنــه حيث كان 
المتهم يقوم باســتقطاب الشــباب من صغار السن عبر 
حلقات المســاجد ومواقع التواصــل االجتماعي , بدعاوى 
نصــرة الدين والجهاد وإقامة شــرع اهلل ومــن ثم يقوم 
باســتقطابهم لتنفيــد عمليات انتحاريــة لصالح تنظيم 

داعش.
وبحســب االعترافات األولية: اعتــرف صراحة المدعو )ع 
.ص ( أنه تمكــن من تجنيد 25 عنصــرا لتنظيم داعش, 
5 انتحاريين قاموا بتنفيــد عمليات انتحارية في مديرية 
العاصمة #عــدن, و20 عنصرا الزالوا داخل عدد من أحياء 
العاصمة عدن, مضيفا أنه اســتغل عالقته ببعض األئمة 
الذين يســيطرون على المساجد لدمغجة الشباب وخاصة 

ممن يعيشون ظروفا مادية صعبة داخل أسرهم.
وحصل عــدن تايم على افادة خاصة عــن عملية ضبط 
المســؤول األول عن تجنيــد االنتحاريين واســتقطابهم 
لصالــح تنظيم " داعــش " في احدى العمارات الســكنية 

بانماء.
وروى احد الســكان لعــدن تايم التفاصيــل، مؤكدا ان 
متسولة هي من كشفت وكر المجموعة، عقب مشاهدتها 
احــد العناصــر اإلرهابية يخرج من احد الشــقق بمالبس 
نسائية، فقامت بابالغ احد النقاط التابعة للقوات األمنية 

التي قامت بمداهمة الشقة.
وأفاد ان العناصر االرهابية كانوا يقطنون 3 شــقق في 
العمارة المأهولة بالســكان، حيث داهمت القوات االمنية 
بداية شــقة  في الــدور الرابع، وضبطــت فيها عنصرين 
فيمــا اقدم ثالــث على االنتحــار بإلقاء نفســه من الدور 
الرابع، كما تم مداهمة شــقة في الدور األراضي عثر فيها 
على المســئول األول عن عملية التجنيد النتحاري داعش، 

وبحوزته 25 حزاما ناسفا،  في بدروم ارضي.
وأضــاف: لم يتــم أي اطالق نار خــالل المداهمة، وأثناء 
إخراج المســئول األول كان يتوعد قوات مكافحة اإلرهاب 

بأنه سيطلق سراحه.

عدن تايم - علي مقراط :

قال مصــدر في لجان صــرف مرتبات الجيش ان اللجــان توقفت عن 
عملها، امس، نتيجة مراجعات فنية والسيولة المالية .

واوضح المصدر انه كان مقرر ان يعقد الوزير احمد الميســري رئيس 
اللجنــة الوزارية اجتماعآ لرؤســاء اللجان، وتعذر عقــده بعد ابالغ احد 
مرافقــي الميســري تاجيــل االجتماع بينمــا كان في اجتمــاع مع قائد 
المنطقة الرابعة اللوا الركن فضل حســن ورئيــس العمليات الحربية 

ووكيل مساعد وزارة الداخلية اللواء احمد علي مسعود .

وتوقع مصدر في لجان صرف المرتبات استئناف عملية الصرف، اليوم 
األربعاء، ان لم يحدث إي طارئ .

ودخلــت عملية صــرف مرتبات الجيــش واالمن شــهرها الثاني على 
التوالي دون ان تتمكن اللجان االنتهاء من عملها قي الوقت الذي صدم 
المئات من الضباط واألفراد بســقوط ارقامهم من كشوفات المرتبات 
ومضــى لهم شــهر يراجعون لكن لم تحســم معانــات معظمهم في 
الوقت الذي شكا ضباط وقادة عســكريون بارزين من ممارسات وعدم 
تقدير الحاالت المرضية لكبار الضباط الذين افنوا ســنوات عمرهم في 

ميادين النضال وصميم المعركة الوطنية.

عدن تايم / خاص

اغتال مســلحون مجهولــون، أمس، نائــب مدير عام مصلحــة األحوال 
المدنيــة فــي محافظة شــبوة العقيد محمد لقشــم، وســط مدينة عتق 

عاصمة شبوة، ألسباب غير معروفة.
وقال مصدر أمني في شرطة محافظة شبوة لـ"عدن تايم": إن مسلحين 

مجهولين يســتقلون سيارة فتحوا نيران أســلحتهم صوب العقيد محمد 
لقشــم عقب خروجه من منزله وســط عتق، وتعرض إلصابــة في الرأس 

سقط على إثرها قتياًل على الفور.
وأضــاف أن المســلحين الذوا بالفرار على متن ســيارتهم إلى جهة غير 
معروفة، فيما ظل العقيد لقشــم، ينزف وحاول مســعفون نقله إلى أحد 
المستشفيات إلنقاذ حياته، لكنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته جرّاء 

إطالق النار عليه.

عدن تايم/ خاص

أشاد وزير اإلعالم، معمر اإلرياني، لدى زيارته امس، 
مؤسســة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشــر في 
عــدن، بجهود طاقم عمل المؤسســة والصحيفة في 
عملية إعــادة اإلصدار..مؤكدًا حــرص الحكومة على 

تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المؤسسة.
واســتمع وزير االعالم مــن القائــم بأعمال رئيس 
مجلس اإلدارة، رئيس التحرير رياض محفوظ شــرف، 
ونائب رئيس مجلس االدارة لشؤون الصحافة الحامد 

عــوض الحامد، وعدد من موظفي وعمال المؤسســة 
إلى شــرح مفصل عن وضع المؤسســة والمشــكالت 
الماليــة واإلداريــة التي تواجهها، خاصــة بعد إعادة 
إصدارها قبل نحو شــهرين، بعــد أن توقفت إجباريا 
اثنــاء محاولة االنقالب على الدولة من قبل مليشــيا 

الحوثي وصالح االنقالبية.
وطــاف وزير اإلعالم ومعه نائبه حســين باســليم 
بمكاتب مؤسســة 14 أكتوبر ومطابعها، واستمع إلى 
هموم وشــكاوى الصحافييــن والموظفين والعمال، 
وخاصة مشــكلة المرتبات المتأخرة للربع األخير من 

العام الماضي 2016 وموضوع الميزانية التشغيلية، 
والي وعد بحلها.

وتــم التوصــل إلى حل مشــكلة متأخــرات مرتبات 
الربع األخير من العام الماضي لمنتسبي مؤسسة 14 
أكتوبر، كما جرى االتفاق على تشــكيل لجنة مشتركة 
من وزارة المالية والمؤسسة لمتابعة كافة اإلشكاالت 
الخاصة بتســوية وضع المؤسسة المالي والتراكمات 
التــي حدثت خــالل الســنوات الماضية، وبنــاء على 
توجيهــات وزير اإلعالم، جــرى االتفاق علــى تعيين 

مندوب من المالية في المؤسسة.

اأزمة امل�ستقات يف عدن على طاولة الرئي�س

تفا�سيل اجتماع الرئي�ش بقيادات النفط وحمافظ عدن والعي�سي حلل اأزمة امل�ستقات

عدن: مكافحة اإلرهاب تعتقل املسئول األول عن جتنيد انتحاريي داعش
توقف جلان صرف مرتبات اجليش بعدن

اغتيال نائب مدير مصلحة األحوال املدنية يف شبوة

وزير اإلعالم يعد حبل مشكلة مرتبات وموازنة مؤسسة 14 أكتوبر
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ق�ضايا

تقرير مصور/ نبيل ماطر

ضويشــكو ســكان منطقــة 
ســوق الصيــد وفــرزة ) عدن- 
المحفد- شــقرة(، من  لــودر- 
عــام  لمديــر  دور  أي  غيــاب 

المديرية و المؤسســة العامة 
للمياه والصرف الصحي التي لم 
تحرك ساكن، لمعالجة مشكلة 
طفح المجاري وانتشار القمامة، 
فالمجاري وأكوام القمامة التي 
تحتــل أجزاء واســعة في احياء 
مديريــه  زنجبــار وتمتــد الى 

رصيــف المشــاة وتعيق حركة 
سير المواطنين.

احاديث  وكشــف األهالي في 
دور  أي  غيــاب  تايــم:  لعــدن 
لمديــر عــام المديريــة احمد 
رشيد الشدادي، وآلليات وعمال 
وطالبــوا  الصحــي,  الصــرف 

المســئولين بســرعة إيجــاد 
للمشــكلة,  جذريــة  حلــول 
اســتيائهم  عــن  معربيــن 
الجهات  لصمــت  وتذمرهــم 
مياه  عــن طفــح  المختصــة 
المجاري في الشــوارع واألزقة 
والتي أصبحت تحاصرهم من 

كل االتجاهات.
وتحــدث لصحيفــة المواطن 
محمــد صالــح ســالم حســن 
يســكن زنجبار قائــال:" الروائح 
المنبعثــة مــن ميــاه الصرف 
الصحي ازكمت أنوفنا وأصابتنا 
بالغثيــان لمــا لها مــن روائح 

قــذرة، وكــذا لمــا تجلبــه من 
الحشــرات التي تنقل األمراض 
الخطيــرة والمزمنــة، هي التي 
زادت من معاناتنا في في فرزه 
عدن حيــث رفنا عدة شــكاوى 

دون أي حل يذكر.
ويضيــف: الوضــع ال يحتمل، 
المتدفقــة  المجــاري  فميــاه 
في  تســببت  يوميــة  بصــورة 
عرقلة الســير ومنــع المصلين 
من أداء فريضتهــم، باإلضافة 
إلــى األطفــال الــذي يحاولون 
قطعهــا ويغرقــون فيهــا ثم 
ينقلون القذارة معهم وهذا ما 

زاد استياءنا .
وتراكم  الســلطة  غياب  وأكد 
المديريــة  فــي  اإلدارة  ســوئ 
لســنوات الماضيــة، فزنجبــار 
محتاجة لإلعــادة تأهيل للبنى 
التحتيــة بما فيها مياه الصرف 
الصحــي واهلل اننــا نســتغرب 
لســنين  مضت نحن كما نحن 
فالمدينة  تسبح بمياه المجاري 
وانتشــار القمامات، فيما عمال 
صنــدوق النظافــة يواصلــون 
اإلضــراب حتــى صــرف كافــة 
مســتحقاتهم المنقطعة ألكثر 

من ستة اشهر حسب قولهم.

عدن تايم/ خاص  :
بعــث ســكان مديريــة حجــر بمحافظة 
حضرموت، مناشــدة عاجلة لــكل الخيرين 
مــن رجــال األعمــال والتجــار لدعمهــم 
في إصالح جســر أرضــي لمعبــرة المعابر 
والتي تربط مديرية حجر بمناطق ســاحل 

حضرموت. 
وقــال ســكان مديريــة حجــر أن طريق 
المعابر يشكل خط حيويا يربط المديرية 
بالمديريات ســاحل حضرموت وأن الفترة 
الحالية هــي األفضل إلصالحه، ومناســبة 

للعمــل، قبــل أن يأتــي موســم األمطار 
والســيول، والذي نعرف فيه قيمة وأهمية 

طريق المعابر. 
وأضــاف "الســكان" بأن هنــاك عدد من 
الخيريــن مــن أبنــاء المديرية يســعون 
بشكل تطوعي مع عدد من رجال الخير في 
حضرموت لدعمهم في إصالح جسر أرضي 
للمعابــر، وذلك مــن أجل إنهــاء المعاناة 
المتكررة لهم في كل موسم أمطار من كل 
عــام، مجددين دعوتهم لــكل رجال الخير 
بحضرموت لدعمهم في إصالح الجسر قبل 
قدوم الكابــوس المفزع "موســم األمطار 

والسيول" لسكان المديرية. 
وتعتبــر معبــرة "المعابر" شــريان حياة 
للمديريــة حجــر، حيــث يشــكل موســم 
األمطار والســيول كابوس مفزع للسكان، 
إذ تنقطع بهم الســبل جراء جرف السيول 
المتدفقــة من الوادي والتــي تخلف أضرار 
مادية بالطرق وخصوصا طريق "المعابر"، 
مما يضطر المواطنون العالقون من قطع 
الوادي ســباحة، وتارة مشــيا على األقدام 
بحســب انخفاض منســوب الميــاه، وهم 
الغذائية  ويحملــون مرضاهم وموادهــم 

على األكتاف للعبور 

طفح املجاري واأكوام القمامة يغلقان زجنبار
ت�ســهد �ســوارع مديرية زجنبار عا�سمــة حمافظة اأبني  هذه االأيــام ، طفح غري 
م�ســبق للمجاري واأكــوام القمامة، حيث انت�ســرت برك امليــاه املتدفقة من غرف 
ميــاه ال�سرف ال�سحي، ب�ســكل اأعــاق حركة املواطنني، يف خمتلــف اأحياء مدينة 

زجنبار عا�سمة حمافظة ابني.

ح�سرموت : �سكان حجر ينا�سدون اإ�سالح ج�سر " املعابر"  



PB
5

    االربعاء/ 18  يناير  2017م  - املوافق    21  ربيع ثاين    1438 هـ  - العدد )52(

مدير البنك املركزي عدن:

حتقيق

 وباتت اطماع رجل النفط احمد العيســي تهدد 
كيــان النفــط بعدن، واكثــر من 4 الــف موظف في 
الشركة الحكومية التي تحتكر تسويق وبيع مشتقات 
النفــط، وهو ما دفع قيادتها إلــى رفع عدة مذكرات 
الى الرئيس والحكومة تثبت عرقلة العيسي وافتعاله 
الزمــات المشــتقات بمحافظــة عــدن والمحافظات 

الجنوبية المحررة .
شلل مظاهر احلياة 

منذ قرابة األســبوع تشــهد العاصمة عدن أزمة 
خانقة في المشتقات النفطية انعكست بدورها على 
كل مظاهر الحياة التي أصيبت بالشلل، وبات مشهد 
اصطفــاف  مئــات الســيارات أمام محطــات الوقود 
مشــهدا مألوفا بعــد ان كان المواطنين قد نســوه 
فــي الفترة الماضي، حيث اصطفــت مئات المركبات 
في طوابير طويلة أمام محطات الوقود, طيلة األيام 
الماضية رغم عدم وجود اي تباشــير بانفراج وشيك 

لألزمة المفتعلة.
وانعكســت األزمة على مظاهــر الحياة المخلفة 
في عدن، حيث ســارع مالكو سيارة األجرة لرفع قيمة 
تعرفة النقل لتصل الــى 300 ريال للراكب المتنقل 

الواحد بين مديريات المدينة .
 

عودة أسواق المشتقات السوداء
و في مشــهد مصاحب دائما الزمات المشــتقات 
النفطية تعود االســواق السوداء الى الواجهة لتمثل 
الخيار الوحيد لشــراء القليل من الوقود للمضطرين 

ممن يريدون بقاء مراكبهم قيد الحركة .
األزمة األخيرة أعادت هذه األســواق إلى الواجهة 
وبطريقــة  علنيــة، حيــث تتضاعف أســعار " الدبة " 
البتــرول لتصل إلــى 15 ألف ريــال دون ضمان عدم 

خلطه بالماء أو مواد أخرى مكثفة .

الكرة مبلعب احلكومة 
وأمام هذه األزمة الخانقة لم يجد مدير شــركة 
النفط بعدن الشيخ "ناصر بن حدور " من طريق غير 
نقــل خالفه مــع التاجر النافذ الى شــبكات التواصل 
االجتماعي ووســائل اإلعالم حيث أوضح بتصريحات 
صحفية عنقلت عنه  أسباب أزمة المشتقات النفطية  

متهمــا التاجر النافذ بتصعيدها 
دون مبرر .

وقال في تصريحات صحفية 
إن أسباب األزمة تعود إلى امتناع 
" شــركة رأس عيســي لخدمات 
التــي تتبع   " النفــط والطاقــة 
التاجر العيســي من ضــخ مواد 

نفطية إلى السوق المحلية.
وأضاف حدور أنه رغم سداد 
كافــة الديون التي على شــركة 
النفــط وهــو مبلــغ وقــدره )5 
مليار ريــال(، كما يظهر شــيك 
حصلت  عليه  صحيفة عدن تايم 
" إلى إن الشــركة التابعة للتاجر 
رفضــت ضــخ المشــتقات الــى 
وتطالب بسعر  المحلية،  السوق 
أعلى من السعر السابق، وهو ما 

ترفضه شركة النفط .
وفتح   االحتكار  كسر 

السوق
تصريحات بن حــدور اخلت 
وحملتهــا  الشــركة  مســئولية 
للتاجر النافذ الذي بات متحكما 
ومحتكــرا  النفطــي  بالقطــاع 

لتوريد المشــتقات الى عدن والمحافظات الجنوبية 
رئاســية  توجيهــات  اعطتــه  حيــث  منافــس  دون 
الحــق الحصري بذلــك، حيث دفعت االزمــة االخيرة 
بالناشــطين والمتابعين الى المطالبة بكســر هذا 
االحتكار المدعوم رئاســيا  وهو ما مــا طالب به بن 
حــدور في رســالة اخرى حصلــت عليها عــدن تايم 

وموجهة الى رئيس الحكومة بن دغر .
وطالب بن حــدور رئيس الوزراء بن دغر باصدار 
توجيهاته الــى مصافي عدن تلزمهــم فيها بانزال 
مناقصة لشــراء المشــتقات النفطية بحسب احتياج 
الســوق المحلي، مؤكدا ان هذه الخطوة ســتضمن 
اســتقرار الســوق تموينــا وحــل المشــكلة جذريا، 
وبحســب حــدور فإن هــذا الطلب مازال فــي طاولة 

رئيس الوزراء ولم يرد عليهم بعد.
 

توريييد مسييتمر بربح متغييري وقيمة 
جمهولة

ومن ابرز نقاط الخالف بين شركة النفط والتاجر 
النافــذ هو امتناعه عن تحديد اســعار شــحناته من 
الوقود التــي يوردها حيث يخضع االســعار لمعايير 
مختلفة تضمن له تحقيق مكاسب مالية هائلة تعود 

بالضرر على شركة النفط والحكومة .
يقــول ل " حدور " ان شــركة التاجــر المحتكرة 
اســتيراد النفط ضخت كميــات كبيرة مــن الوقود 
خالل الفترات الماضية دون تحديد ســعر وتركتهم 
تحت األمر الواقع، مما تسبب للشركة بخسائر كبيرة، 
وهو ما ال ترضاه شــركة النفــط، حيث تطالب التاجر 
بتحديد سعر البيع أواًل ووضع حد للبيع المجهول من 

قبل شركة التاجر.
ويلجــئ التاجر لهذا االســلوب لضمــان تحقيق 

اعلــى المكاســب في ظــل انهيــار العملة 
المحلية  المتسارع .

حل جذري 
ودعا الصحفي ياســر اليافعــي القيادة 
السياســية باالبتعاد عن الحلول الترقيعية 
التي تجعل مــن 4 محافظات جنوبية رهينة 
بيد تاجر، مشــددا على وجوب اتخاذ اجراءات 
وحلــول جذرية لالزمة مشــيرا الــى ان حال 
شــوارع عدن اليوم بات يذكره ما كان عليه 
الحال عند انطالق الحرب العدوانية الحوثية 

على عدن .
وأشــار اليافعي الــى ان  ما يحصل من 
تعطيل للخدمات باشراف ورعاية من اطراف 
فــي  الشــرعية يأتي فــي اطار اظهــار عدن 
غير آمنة وال مســتقرة، فــي وقت يتم توفير 
كل الخدمــات في مأرب الظهارها بالعاصمة 
البديلــة   وهــذه هــي خطة علي محســن و 
حزب االصالح، متسائل بالقول : هل سمعتم 
قيادي اصالحي او وســيلة اعالمية اصالحية  
انتقــد تعذيب ابناء عدن وقطع المشــتقات 
النفطيــة عنهم ؟!! بالتأكيــد ال ..  لذلك هم 
شــركاء بل مخططيــن لتعذيــب الناس في 

عدن تحت اسم الشرعية.
الــى ذلك قدم الناطق الرســمي باســم 
السلطة المحلية بعدن نزار هيثم  شكره الدارة مكتب 
النفــط بعدن على توضيحهم وكشــف المتســببين 
وراء األزمــة، واصفا تصريحات بن حــدور بانها اخالء 

مسؤلية شركة النفط من ازمة انعدام الوقود.
واكــد هيثم على ان االزمة الحالية هي دليل اخر 
على ان هناك مؤامرة قذرة لنشر الفوضى بالعاصمة 
عــدن وقطع امدادهــا بالوقود من تجــار عملوا على 
تدميــر المصفاه واســتغاللها كمخــازن ألردئ أنواع 
الوقــود وبيعها بســعر تعجيــزي  وبموافقــة إدارة 
المصفــاه ورضاهــا، مضيفــا: نتأمل كثيــرآ ان يقف 
الرئيــس ورئيس الوزراء مــع مصلحة الوطن والعمل 
بصــدق إلنهاء االزمــات التي يعاني منهــا المواطن 
وان يقفوا ضد الفســاد المستشــري بالمصفاه وان 
ال يتحولــوا الى غطــاء ومظلة للفاســدين الراغبين 

باالحتكار .

�سركة النفط تك�سف بالوثائق افتعال العي�سي لالزمة
دعوات لتحرير القطاع النفطي بعدن من االحتكار

ك�سف مدير عام فرع �سركة النفط 
عــدن، نا�ســر بن حــدور حقيقــة ازمة 
امل�ســتقات النفطية التي �سلت احلركة 
يف العا�سمة عدن واملحافظات املجاورة 
منُذ 5 اأيام، مرجعا ال�ســبب اإىل امتناع 
" �ســركة راأ�ــس عي�ســي خلدمات النفط 
والطاقــة " التي تتبع التاجر العي�ســي 
ال�ســوق  اإىل  نفطيــة  مــواد  �ســخ  مــن 
املحلية، رغم �ســداد كافة الديون التي 
على �ســركة النفــط وهو مبلــغ وقدره 
)5 مليار ريال(، حيث تطالب ال�سركة 
ب�ســعر اأعلى من ال�سعر ال�سابق، وهو ما 

ترف�سه �سركة النفط.

اعداد/ قسم التحقيقات
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حو�ر

حاوره/ وجدان محمد مقبل

�س1- بداية.. ما هي اولوياتكم للعام اجلديد2017؟

ج١- اولوياتنا هي إرســاء قاعدة البيانات وتفعيل 
البرامــج التــي كانت موجودة وتوقفــت منذ مارس 
٢٠١٥ وفتــرة الحــرب النهــا مركزيــة لهــذا من 
اولوياتنا إعادة تفعيل البرامج وإرساء برامج جديدة 
بديلة وهناك توجه ان يكــون مكتب الخدمة مركز 
رئيسي على مســتوى االقليم وسيتم العمل كوزارة 

هذه هي التوجهات االن.
نعمل حاليا على إرســاء قواعــد البيانات وتفعيل 
البرامــج التــي كنا نعمــل عليها لتنفيــذ أي مهام 
قادمة، فعمــل الخدمة المدنية هــو عمل آلي على 
صعيــد التســويات والمرتبات والتوظيــف والكثير 
من القضايا التي تهم موظفي الدولة على مستوى 

محافظة عدن.

�ــس2- بالن�ســبة للوظائــف اجلديد كيف يتــم التعامل 
معها من قبلكم؟

ج٢ الوظائــف الجديدة تخضــع لبرنامج المفاضلة 
اآلليــة الموجــودة فــي الكمبيوتر وهــذا البرنامج 
معروف لــدى الجميــع وطالبــي العمــل على علم 
بنقاط المفاضلة المعتمدة وهي لها عالقة بالتخرج 

والمعدل  التســجيل  وســنوات 
المعايير  مــن  وكثير  التراكمي 
طبعا، والمحصلة األخيرة تعطي 
جملة من نقاط المفاضلة ويتم 
االختيار وفقــا لألعلى في نقاط 

المفاضلة.

يف  االأولويــة  تكــون  ملــن  �ــس3- 
املفا�سلة ؟

بالدرجات  ج٣- عنــد االبــالغ 
الوظيفيــة الســنوية لمكتــب 

الخدمة المدنية يطلب من كل الوحدات التي لديها 
وظائــف رفع خطة تخصصــات وعندمــا تقوم هذه 
المرافق برفــع خطة التخصصــات للخدمة المدنية 
تعكس خطة التخصصات هذه في البرنامج وقاعدة 
بيانات طالبي العمل وتقســم حســب التخصصات 
فالمفاضلــة تتم وفق كل تخصص وال توجد أولوية 
وال يدخــل كل طالبي العمل فــي المفاضلة ولكن 

بحسب التخصصات المطلوبة من الجهات

�س4- ما هي معايري املفا�سلة؟
ج٤- معايير المفاضلة هي المعدل التراكمي كلما 
كان المعدل أعلى كلمــا حصل نقاط مفاضلة أكثر، 
وهذا معيار والمعيار اآلخر لــه عالقة باألقدمية اي 
بمعنى اقدمية التســجيل واقدميــة التخرج في كل 
ســنة تعطى نقــاط مفاضلة من عــام التخرج لكل 
ســنة نقطتين لحد أقصى عشر سنوات، وعدلت في 

وقت لحق بســبب تكــدس المخرجات بشــكل كبير 
وأصبحــت المخرجات تعاني من ركود بســبب عدم 
الطلب من الوحدات اإلدارية فأعطوا هامش بمعدل 
ثالث نقاط وذلك لمعالجة حالة الرســوب الوظيفي 
بمعــدل ١٥٪ من كل تخصــص يفاضلوا فيها من 
تجاوزوا العشــر الســنوات من االنتظار ولكن ربما 
تعدل اســس المفاضلة في المرحلة القادمة، فالى 
اآلن لم نســتطيع إدخال البيانات في الحاسب وذلك 
من عام ٢٠١٥م، بســبب توقــف البرنامج والزالت 
اإلدارة تقوم بالتســجيل اليدوي والملفات موجودة 
في المركــز وننتظر تفعيل البرنامــج لندخلها في 

برنامج القيد والتسجيل أثناء تفعيل البرنامج.

�ــس5- كيف يتم التعامل مع االخطــاء التي حت�سل من 
قبــل االدارة يف بيانات املتقدمني للعمــل وهذه االأخطاء 

ت�سبب يف حرمان طالب العمل من الوظيفة ؟
ج٥- من حسن الحظ اننا نتعامل مع خريجين من 
الدبلــوم وحتى الجامعة فعند خــروج القيد للخريج 
يطلع علــى البيانات وتتــم مراجعة الحقــة  ولكن 
اقــول لك جل من ال يســهو وفي زحمــة العمل في 
الكمبيوتر يرحلوها وفيها بيــان خطأ ولكن طالب 
العمل يســتلم قيد وعليه التأكــد من بياناته ، ألن 
أي خطــا بيانــي يترتب عليــه خطأ فــي المفاضلة 
فطالبي العمل معنيين بتصحيح بياناتهم حســب 
تخصصاتهــم وحســب المعــدل التراكمــي وحتى 
االســم يجــب مراجعته كذلــك وإذا كان هناك خطأ 

يأتــي الينــا ونحن نوجــه المركز بتعديــل بياناته 
حتى تطلــع بياناته ومفاضالته صحيحة فالمفاضلة 
ليســت يدوية وقاعدة البيانات كبيــرة جدا" تصور 
إنك تتعامل مع عشــرين الف طالب عمل فعند فرز 
بياناتهم ال نستطيع أن نعرف ان من بينهم بيانات 

خاطئة.

وظائــف  تنــزل  كانــت  املا�سيــة  ال�ســنوات  يف  �ــس٦- 
لــكل حمافظــة كم كانــت ن�ســبة حمافظة عــدن من هذه 

الوظائف؟
ج٦-  الوظائف التــي تصل إلى عدن ظلت بمعدل 
)٣٩٠(وظيفــة في كثيــر من الســنوات اي بمعدل 
)٤٪( اربعــة بالمائة فقط من حجــم طالبي العمل 
وهــو "قليل جدا"، ولكن بســبب  التراكمات وزيادة 
طالبي العمل أدى إلى إنفجار ثورة ) ٢٠١١( وخرجت 
الناس إلى الشــارع وهذه الثورة أدت إلى طفرة في 

الوظائف ورصــدوا حوالي  )٢٥٪( من طالبي العمل 
علــى مســتوى الجمهورية وعدن أعطوها إســتثناء 
خاص في تلك الفترة أعطوها )٥٠٪( رغم ان القرار 
٩٤عام )٢٠١١( اعطى )٢٥٪( فرصة لطالبي العمل 
المقيدين حتى ٢٠١٠ولكن عدن اعطوها إســتثناء 
ألن طالبــي العمــل كثير وعــدن كانــت لها وضع 
خــاص وكان الناس فيهــا معتمدين على الوظيفة 
الحكومية فأعطوها )٥٠٪( من كل تخصص فكانت 
حجــم الوظائــف )٧٩٢٠( ســبعة الف وتســعمائة 
وعشــرين وقــد كان اكبر رقــم من عــام )١٩٩٠( 
حتــى اآلن فقد كان المقيدين  مــن طالبي العمل 
في الخدمة المدنية )١٦٠٠٠( حتى )٢٠١١( اخذوا 
)٥٠٪( من قاعــدة البيانات بقــى )٨٠٠٠( ثمانية 
ألف في قاعــدة البيانات طبعا" بعد )٢٠١١( رجعت 
العمليــة، كما هــي االن )٢٠١٦( فقد وصل طالبي 
العمــل اآلن إلــى )٢٣٥٠٠( ثالثــة وعشــرين الف 

وخمسمائة إلى  قبل شهور.

�س7- هل يتم مناق�سة موازنة الوظائف اجلديدة وكم 
ن�سبة كل وحدة ادارية من الوظائف اجلديدة كل �سنة؟

ج٧—طبعا ، في كل ســنة تناقــش الموازنة على 
المســتوى المحلــي ولكن النقــاش كان يتم ليس 
على حسب االحتياج لكن على حسب السقوف كانت 
تأتي ســقوف مركزية، مثل عدن كان لها أربعمائة 
درجة هذه )٤٠٠( درجة يخصصوها مثل )٨٠٪( من 

الوظائف عــدن، كانت تذهب إلــى التربية والباقي 
تذهب إلــى الصحة ومكتب التعليــم الفني، وباقي 
المرافــق كانت تأخذ من درجة الــى درجتين  كلها  
هذه طبعا" ترصد في الموازنة من بداية مناقشــة 
مشــاريع الموازنــة عادة فــي شــهر )٦( او )٧( من 
كل ســنة فبعد ان تقر  هذه الموازنة على مســتوى 
الحكومــة والمركــز يبلــغ مكتب الخدمــة من اجل 

التنفيذ في الفصل االخير من كل سنة.

�س8-  متى يتم اإ�سعاركم بالوظائف كل عام ؟
ج٨- مكتب الخدمة المدنية يبدأ التسجيل وتجديد 
القيــد واصدار الردود في شــهر )٧( او )٨( ثم يأتي 
البــالغ بعد شــهر )١٠( او )١١( يعني  في  الفصل 
األخير من السنة فيكون قد استكملت عملية القيد 
والتســجيل والتجديد فتأتــي الوظائف فنطلب من 
المرافق مذكرة رســمية برفــع خطة تخصصات، ثم 

نقــوم بإدخال خطــة  التخصصات بحســب األعداد 
ونقوم بعمل مفاضلة بحسب التخصصات الموجودة 
وتخرج المفاضلة بحسب األعلى في نقاط المفاضلة 

في كل تخصص.

�س٩-- هل مت ا�سعاركم بوظائف جديدة لعام 2017؟
ج٩-- الــى اآلن ليــس لدينــا أي مؤشــرات علــى 
الصعيد الوظيفي في ما يخص هل ستعتمد وظائف 
أم ال، تم تشكيل لجنة  برئاسة رئيس الوزراء ووزير 
الخدمــة ووزير الماليــة ووزير التخطيــط، فعندما 
تأتينا المؤشــرات األولية للســقوف التاشيرية على 
مستوى بنود الموازنة ممكن بعد ذلك نعلم ما هي 

االحتياجات.

�ــس10-- مــع انتقــال الــوزارات واملكاتــب احلكوميــة 
وغريها هل �سيكون هناك وظائف جديدة ؟

ج١٠-- أتوقــع هذا طالما ان عدن ســتتحول إلى 
مركز قرار على مســتوى كل الوزارات اكيد سيكون 

هناك احتياج للكثير من الطاقات  الشبابية.

�ــس11- بالن�ســبة للمتعاقديــن وامل�ســاهمني يف املرافق 
احلكومية هل هناك معاجلة مل�سكلتهم ؟

ج١١- هذه قضية ليســت بســيطة هناك  بعض 
الوحــدات بحاجة الــى المتعاقدين والمســاهمين 
بســبب مؤهالت الوظائف التي تعتمد لهم سنويًا، 
فهــم يضطــروا إلى ذلــك وفقــا للحاجــة وقد تم 
معالجتهــا في أكثر من عام، وأصدرت 
قرارات مــن الجهــات المختصة ومن 
رئاســة الوزراء  وتــم معالجتها ولكن 
اســتمر األمر كما هو عليه، فالقانون 
المهــن  التعاقــد مــع  لــك  يتيــح 
واالشــخاص التي انــت بحاجة لها، 
ولكــن عليك التزامات كمؤسســات 
او جهــاز اداري قطاع عــام او قطاع 
مختلط تتمثل في : تســديد اقساط 
تأمينات ومعاشات للمتعاقد وان ال 
يقــل أجره عن مثيله فــي الوظيفة 
الدائمة بحيث ان صاحــب البكالريوس يكون راتبه 
مثــل صاحب البكالريوس في الوظيفــة الدائمة، ال 
ان تعطيه )١٠٠٠٠(عشــرة الف او)١٥٠٠٠( خمسة 
عشــر الف  او اقــل او اكثر او حتى متطــوع وتخليه 
ســنوات هذا مخالف للقانون يســتمر هذا الشخص 

سنة سنتين او أكثر.
الكثير مــن الوحدات لــم تتخذ اإلجــراءات بحيث 
ترصــد درجات وظيفيــة من اجــل توظيفهم النها 
مطالبة بالتثبيت فهم يأتوا الــى الخدمة المدنية، 
فعندمــا تريد هــذه الوحدات التعاقــد يجب عليها 
اواًل استشــارة الخدمة المدنية النهم بعد ما تصير 
المشــكلة يأتوا إلى الخدمة المدنيــة يطلبوا مننا 
التثبيــت والخدمة المدنية لن تصدر فتوى للتثبيت 
اال بوجود اعتمادات في اطار موازنات هذه الجهات.

:  مدير اخلدمة املدنية عدن عبد احلكيم حممد �سالح لـ عدن تامي 

اأكد مدير عام مكتب اخلدمة املدنية بعدن يف حوار خا�س مع "عدن تامي"  ان عدد طالبي العمل و�سل اإىل )23500( 
ثالثة وع�ســرين الف وخم�ســمائة، عدد كبري منهم مل يتم تقييد بياناتهم اآليا حتى االن، ب�ســبب توقف الربنامج منذ 
عــام 2015م، م�ســريا اىل انــه ال موؤ�ســرات حتــى االن بخ�سو�س اعتماد وظائف اأم ال، حيث مت ت�ســكيل جلنة برئا�ســة 
رئي�ــس الوزراء ووزير اخلدمة ووزير املالية ووزير التخطيط، وعندما تاأتي املوؤ�ســرات االأولية لل�سقوف التا�سريية على 

م�ستوى بنود املوازنة ممكن بعد ذلك حتديد االحتياجات.

 التوجه احلايل ان نعمل كوزارة 
ومكتب عدن هو املركز الرئي�ش لالإقليم 

القانون ينص على تساوي مرتب املتعاقد واملوظف الدائم
235٠٠ طالب توظيف .. وال مؤشرات خبصوص اعتماد وظائف جديدة
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تقريــر 

ومــن هــذا المنطلــق وحســب مــا يمليــه الواقع 
الملموس في عدن فال يســتبعد أن تكون الجماعات 
المماثلــة والموجــودة تمتلك ســالح مماثل، وتعدد 
هــذه الجماعات في عــدن في ضل امتالكها لســالح 
ثقيل يشكل عدة مخاطر على أمن واستقرار العاصمة 

عدن ويهدد السلم االجتماعي. 
ويتنــاول التقريــر مخاطر بقاء الســالح الثقيل بيد 
جماعــات غير نظامية والتأثير الــذي قد يترتب عليه 
والتعريج على بعض التجــارب المماثلة إلى جانب ما 

تتطلبه المرحلة الراهنة واقتراح بعض المعالجات..

املخاطر
ان المخاطر التي يشــكلها بقاء الســالح ثقيل بيد 
جماعات غيــر نظامية هــي في مجملهــا تهدد أمن 
واســتقرار الوطن والمواطن ألن في مثل هكذا وضع 
يكون حينها الســالح حاضرا في أي خــالف، وبالتالي 
يغلــب الطابــع الميليشــاوي على الطابــع النظامي 
الرسمي وتحل الفوضى والعشوائية ويمكن أن نوجز 

تلك المخاطر على النحو التالي :
اوال:

لعــل من ابــرز مخاطــر بقاء الســالح الثقيــل بيد 
جماعات غير نظامية من المحتمل ان يهيئ الظروف 
امام ظهور امــراء الحرب على قرار االفغنة والصومله 
وبالتالــي يتســيدوا المشــهد على حســاب الجهات 
الرسمية والنظامية التي التزال في طور البناء، وهذا 
سيعيدنا إلى ما قبل تحرير عدن ويؤدي بنا وبالتحالف 

إلى خسارة كل ما تحقق من انتصارات.
ثانيا: بقاء الســالح بيد جماعات غير نظامية يجعل 
تلــك األحــداث -التــي دارت موخرا في خور مكســر- 
تتكرر عدة مرات وهذا ما قد يؤدي مستقبال الى عدم 
االحتكام للنظام،وانتشــار الجريمــة، وزيادة حوادث 
قتــل االبريــاء، إلى جانــب تزايد االختــالالت االمنية 

وتوسع التهديدات العسكرية.
ثالثًا:

ومن المخاطــر االخرى أنها تمهــد الطريق لظهور 
وتفرعن جماعات مسلحة غير نظامية مستقبال وهذا 
سوف يدفع بها نحو البســط على الممتلكات العامة 
والخاصة وفرض جبايــات، تمكنهم من الصرف على 
اعوانهــم ، ناهيــك عن ان هــذا االمر يشــكل بيئة 
خصبة امام الجماعات االرهابية للتوســع في اعمالها 

االجرامية.
رابعًا:

بقاء الســالح بيــد الجماعــات غيــر النظامية يولد 
حالة من الفوضى ســوف تدفع نحو التخلف عن سداد 
مســتحقات الخدمات االساسية والرســوم والضرائب 
ممــا قد يؤدي الى نقص تلــك الخدمات والزيادة من 
معانــاة المواطنين،بــل ان هذا قد يــؤدي الى تمرد 

مجتمعي يدمر تلك الخدمات.

عربة من جتارب مماثلة
كشفت األحداث األخير والتي اعتدى فيها مسلحون 
علــى إدارة البحث الجنائي بقذائف)R.B.G(والســالح 
المتوســط عــن وجود ســالح ثقيل ومتوســط لدى 
جماعــات غير نظاميــة وبالتوازي مع وجــود جماعات 
مماثلة في عدن، فبقاء هــذه القوة خارج إطار القوى 
النظاميــة المتمثلــة باألجهزة األمنية والعســكرية 
يوحي بأن الســيناريو األفغاني والعراقي والليبي بدأ 
يطل برأســه من خالل هذه الحادثة، وفي هذا الشان 
يقــول اإلعالمي صالح بــن لغبر : "يعلــم الجميع ان 
فصائــل الجهاد في افغانســتان قتلت مــن االفغان 
اكثر ممن قتلوا في الحرب مع االتحاد السوفيتي وهم 
مجاهــدون لكنهم احتفظوا بالســالح بعــد التحرير، 
وتحــول قادة الجهاد الى امراء حرب وعندما لم يجدوا 
عدوا يوجهونه الى نحــره وجهوا الى صدور بعضهم 
ونحور شعبهم، واالمر تكرر في اماكن كثيرة، وأخشى 
ان هذا السيناريو بدا يطل براسه لدينا،وتساءل فهل 
سيقضي علينا وعلى احالمنا وبلدنا وامننا واستقرارنا 

ومستقبلنا من دافعوا عن كل ذلك يوم ما؟
واضــاف بن لغبــر "اقولها وبــكل حســرة،نعم اذا 

اســتمروا فيما يفعلــون وكبر الوهم في رؤوســهم 
وزادهم المطبلون والمسترزقون اوهاما بان كل شي 
ملكهــم وال احد اكبر منهم وهذه االرض لهم وانهار 
الدماء ســتجري بايديهم، اذا لم يعودوا عن الطريق 

الموحش ،ومن يعش فليذكر.

ضمانات ومتطلبات املرحلة

لعــل وجود قيــادات جنوبيــة على هرم الســلطات 
الحكومية والمحلية واألمنية والعسكرية هو الضامن 
الحقيقــي للمقاومــة الجنوبية التي اضحــت موخرا 
متعــددة التكوينات، لكي تضع ســالحها وقوتها إلى 
جانب رفقائها الذين اضحوا من يدير المرحلة الراهنة 
ليكونوا شــريك فعال في رسم معالم القادم والسير 

به نحو االفضل وهذا ما تتطلبه المرحلة الراهنة.
والضامــن اآلخــر هــو أن الجماعــات التــي بادرت 
لالنخــراط فــي إطــار القــوى االمنيــة والعســكرية 
النظامية تم تمكينها واضحت تشغل مكان في صنع 
القرار، والتحــاق الجماعات التى ال تــزال خارج القوى 
النظامية لن يجعلها تخســر شيء بل إنها ستستفيد 

كما هو حال القوى التي سبقتها.
وعلى مــا يبدو أن المرحلة الراهنــة ال تتطلب بقاء 
تلك الجماعات المســلحة في عدن وبسالحها الثقيل 
دون مهام وخارج اإلطار الرسمي وبقائها يعد أمر غير 
مبرر له ، كما أن المرحلة أيضا على مستواها الخارجي 
والمتمثلــة بالتوجهات االقليميــة والعالمية وتواجد 
التحالــف العربي الذي بات شــريكا في صناعة القادم 
ال تعطي مبرر لتواجد قوى غير نظامية وال يســتبعد 
أن ينظــر له مســتقبال كجماعات خارجــة عن النظام 
والقانــون كونها تشــكل عامــل معيــق لمتطلبات 

المرحلة.
الثابــت فــي القــول أن الدعــوة لســحب الســالح 
الثقيــل واالنتقــال إلى مرحلــة النظــام واالنظباط 
والتقيــد بالرســمية ينطلق من متطلبــات تفرضها 
المتغيــرات على الســاحة إلــى جانب كــون المرحلة 
المقبلــة وطابع عــدن المدني تتطلــب إنهاء الوضع 
العشــوائي المليشــياوي واالنتقال للبناء المؤسسي 
األمني والعســكري والذي يعد أســاس الشــروع في 
البناء واألعمار وتحســين الخدمــات ومعالجة قضايا 

المواطنين.

معاجلات مقرتحة
ان بقاء الســالح الثقيل لدى جماعــات غير نظامية 
ســيما في مثل هكذا مرحلة تتعدد فيها المهام أمام 
الجهات الرســمية واألجهزة األمنية والعسكرية يفتح 
المجال أمام صعود قوى موازية غير نظامية واعاقتها 
لجهود البناء والتأسيس لصراع نفوذ داخلي قد يهدم 
مــا تحقق من إنجــازات ويهوي بعدن تلــك المدينة 

الحضارية المدنية إلى منزلق خطير،
ومــن هــذا المنطلق تكمــن أهميــة معالجة تلك 
الظاهرة بالتعاون بين الجهات الرســمية والمقاومة 

ويمكن اقتراح بعض المعالجات على النحو التالي:
-1 البحــث فــي الحلول الممكنة لســحب الســالح 
الثقيل من الجماعات الغير نظامية، وانت تكون هذه 
الحلــول منطلقة مــن المصلحة العامــة التي تحفظ 
حقوق الكل وتســهم في تعزيز تواجد الدولة وفرض 
هيبتهــا ونظامها لما من شــانه تعزيــز جهود بناء 
الدولة بمختلف مؤسســاتها وعلى رأســها المؤسسة 

العسكرية واألمنية.
-2 يتم وضع الخطط الستيعاب أفراد تلك الجماعات 
التــي كان لهــا شــرف الدفــاع عــن عــدن والجنوب 
وقادتهــم في إطار الجيش واألمــن لتعمل إلى جانب 
األجهــزة األمنيــة والعســكرية ليكونوا عامــل بناء 
بــدال من أن يكونوا عامل هدم-أن حدث ســوف تعم 

مخاطره على الجميع-.
-3 ومــن بيــن المقترحات أن يتم جمــع الجماعات 
المســلحة التي لم تلتحــق باالجهزة الرســمية..يتم 
جمع افرادها وقادتها لينظموا انفســهم بأنفســهم 
ويتم وضــع برنامج تاهيــل وتدريب،ومن ثم تعتمد 
كقوة نظامية تعطى لهم مهام عسكرية تحت قيادة 

وإشراف المنطقة الرابعة.

بقاء ال�سالح الثقيل بيد جماعات غري نظامية واملخاطر امل�ستقبلية

املرحلة الراهنة تتطلب 
التخلي عن الع�سوائية 

والتقيد بالنظام والقانون
ك�سفت االأحداث التي �سهدتها خور مك�سر و�سط عدن حني هاجم م�سلحون مبنى ادارة امن عدن فجر اجلمعة و�سبيحة ال�سبت عن وجود �سالح ثقيل 
ومتو�سط بيد جماعات غري نظامية وال تزال حتتفظ بهذا ال�سالح بحكم انها اأحدى كتائب املقاومة التي �ساهمت يف حترير عدن، ولعل ما حدث يظهر 

نوع من اال�ستقواء على النظام والقانون واإ�سعاف لدور االأجهزة االأمنية والع�سكرية وتعطيل ال�ستكمال بنائها. 
عدن تايم / فتاح المحرمي :
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تغطية خا�ضة

عدن تايم/ خاص :

وجه مدير أمن عدن اللواء شــالل علي 
شايع بضبط الســيارات مجهولة الهوية 
وغيــر المرّقمــة وتلــك التــي ال يحمــل 
ســائقوها أوراقا تثبــت امتالكهم لتلك 

المركبات . 
وزار شــائع ونائب مدير األمن " العميد 
" أبــو بكر جبر " إدارة مــرور عدن ولقائه 
بمديرها" العميد جمــال ديان " وضباط 

وافراد اإلدارة التي تشــهد تحســنا الفتا 
في أدائها من خالل تواجــد أفرادها في 
مختلــف شــوارع وتقاطعــات مديريــات 

محافظة عدن . 
وقــال مدير أمن عدن " إن معســكرات 
عــدن تتســع آلالف الســيارات المخالفة 
التــي يكــن ضبطها مــن خــالل حملة 
منظمــة يُعلــن عنها مســبقًا ويُطالب 
خاللهــا جميع مالكــي المركبات بترقيم 
ســياراتهم وإعطائهــم فرصــة معقولة 

للقيام بذلك . 
واضاف اللواء شــالل شائع : لن نتجاوز 
مرحلــة مــا بعد الحــرب اإل بمثــل هذه 
اإلجراءات التي تطبقها كافة دول العالم 

 .
وشــدد مدير أمــن عدن علــى ضرورة 
البــدء بحملــة ضبــط هــذه المركبــات 
المجهولــة وبما يســهم تاليا في ضبط 
األمن واالســتقرار في عدن على مختلف 

المستويات .

الضالع/ عدن تايم) خاص(
وشــنت القوات األمنية والعســكرية حملة واسعة 
لمداهمــة ورفــع النقــاط غيــر القانونيــة،  حيــث 
أســفرت االشتباكات مع المســلحين عن مقتل احد 
المطلوبين امنيا وجرح عدد من الجنود، قبل تدخل 
دبابــات اللواء 33 مدرع المرابط في مدينة الضالع، 
اللــواء الركن/علــي مقبــل صالــح وقصــف مواقع 

المسلحين والسيطرة على األوضاع.
وأكــد محافــظ محافظــة الضالــع فضــل محمد 
الجعدي ان عملية رفــع النقاط غير القانونية جاءت 
بعد سلســلة مــن االجتماعــات والمشــاورات التي 
عقدتها السلطة المحلية بالمحافظة بقيادات امنية 
وقيادات فــي المقاومة الجنوبية منذ أكثر من عام، 
أفضت إلى اإلتفاق على رفعها واالكتفاء بثالث نقاط 

رئيسية.

اجلعدي: استعادة الدولة
وقــال المحافــظ في تصريــح لـ" عــدن تايم" ان 
الســلطة المحلية ركزت منذ البداية على اســتعادة 
العمليــة االمنيــة ودعم أداءهــا رغــم اإلمكانيات 

الشــحيحة التي ال تزال تعانيها المحافظة، بإعتباره 
اللبنة األساسية لعملية إستعادة مؤسسات الدولة 
وإنجاح مهامها فرص سلطتها، التي تراجعت نتيجة 
الحرب وما خلفته الميليشــيات من دمار كبير طال 
كل مجاالت الحياة فــي المحافظة، مضيفا: ان رفع 
النقاط المستحدثة خطوة تقود إلى إستكمال عودة 
الوضع األمني إلى مســاره الطبيعي، خصوصا بعد 

الجنوبية  المقاومــة  افــراد  دمج 
في اطــار الجيش واألمــن، وبدء 
بشــكل  اعمالهــم  مزاولتهــم 

رسمي.

3 نقاط فقط
إلــى ذلــك أوضــح المستشــار 
الضالــع،  لمحافــظ  االعالمــي 
وضــاح االحمــدي، انــه تــم رفع 
الممتدة على الخط  النقاط  كافة 
الضالــع مركز  العــام لمديريــة 
المحافظــة، وتم اإلبقــاء على ٣ 
نقــاط قانونية خاضعة لســلطة 
األمن، هي نقطة نقيل ربض في 

المدخل الجنوبي للمديرية ونقطة مفرق الشــعيب 
في منتصــف المديرية ونقطة ســناح، في المدخل 
الشــمالي للمديرية، مؤكدا اســتكمال إنهاء كافة 
المظاهر التي شــوهت الوجه الحضاري للضالع في 
طريق اســتعادة هيبة الدولة كاملة، وفي مقدمتها 
استعادة كافة مباني المؤسسات الحكومية التي تم 

اإلستيالء عليها عقب انتهاء الحرب. 
واضــاف ان رفع النقــاط تم بعد 
تنسيق مسبق بين قيادة السلطة 
بالمحافظ فضل  ممثلــة  المحلية 
الجعدي وقيادة الجيش واالمن من 
جهة وبين قيــادات في المقاومة 
اجتماعية  وشــخصيات  الجنوبيــة 
من جهــة اخرى.، منوهــا بتعاون 
كافــة األطراف في حــل احدى ابرز 
تعانيها  كانــت  التــي  المشــاكل 
الضالع منذ انتهاء الحرب في مايو 
عــام ٢٠١٥، والتي شــكلت حالة 
مربكة للعمل المؤسســي وإساءة 

للشرف الثوري ألبناء الضالع.

ارتياح كبري
وقوبلت عملية رفع النقاط المســتحدثة على الخط 
العام لمديرية الضالع، بارتياح واســع، كونها خطوة 
مهمة لفرض هيبة الدولة واســتعادة سلطتها التي 
فقدت نتيجة الحــرب وما لحقها من قصور في األداء 
للمؤسســات الحكومية خصوصا مؤسســتي الجيش 
واالمن في محافظة الضالع، أولى المحافظات المحررة 
من قبضة مبليشيات صالح  والحوثي االنقالبية، في 
٢٥ مايو عام ٢٠١٥، والتي مازالت سلطتها المحلية 
تشكو عدم اهتمام السلطة الشــرعية العليا لتوفير 

أساسيات عملها على اقل تقدير.
ومؤخــرًا تم دمــج اكثر من ٤٥٠٠ فــرد من افراد 
المقاومــة الجنوبيــة فــي اطار مؤسســتي الجيش 
واألمن في محافظة الضالع وذلك بحسب توجيهات 
أصدرهــا رئيس الجمهورية عبدربــه منصور هادي 
نهايــة العــام الماضــي بدمــج ٧ ألــف مــن أفراد 
المقاومــة، كمــا أكــد المحافظ الجعــدي إن لجانًا 
خاصــة مــن المقرر ان تســتكمل دمج باقــي أفراد 
المقاومة خــالل الشــهر الحالي، وصــرف رواتبهم 

الشهرية أسوة بزمالئهم.

الدولة ت�ستعيد هيبتها يف ال�سالع

اأكــر مــن 20 نقطة تفتي�ــس 
غــري قانونيــة، اأمتت ال�ســلطة 
ال�سالــع  مبحافظــة  املحليــة 
واجلي�ــس  االأمــن  ومب�ســاندة 
اجلنوبيــة،  املقاومــة  وقيــادة 
مطلــع االأ�ســبوع رفعهــا مبقيــة 
فقــط،  امنيــة  نقــاط   3 علــى 
عقب االأحداث املاأ�ساوية التي 
ت�ســببت بهــا هذهــي النقــاط، 
ناقلــة  تفجــري  اأخرهــا  وكان 
مواد كيميائيــة بر�سا�س احد 
بكارثــة  مت�ســببة  امل�ســلحني، 
بيئيــة، ناهيــك عــن مــا كانــت 
مــن  النقــاط  هــذه  تفر�ســه 
جبايات اأدت اإىل اإ�سراب مالك 
واالإ�ســرار  النقــل  قاطــرات 
بحركــة النقل يف ميناء عدن.

رفع كافة النقاط غري القانونية والدبابات تتدخل لردع امل�سلحني

عدن: توجيه ب�سبط ال�سيارات املجهولة وغري املرقمة 
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تقريــر

االإمارات قدمت االإ�سناد الفعال للجي�س واملقاومة يف انت�سارات ال�ساحل الغربي

عدن تايم / تقرير خاص
ويأتي ذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة "الرمح 
الذهبــي" التــي انطلقت قبل أكثــر من أســبوع، لتحرير 
الســاحل الغربــي الممتد من بــاب المندب حتــى المخا، 
من أجل قطــع الطريق عن تهريب الســالح لالنقالبيين 
والقضــاء علــى تهديداتهم لخطــوط المالحــة التجارية 
الدوليــة، واســتغاللهم موانــئ ومرافئ البــالد الواقعة 
على ســاحل البحر األحمر في تهريب األســلحة عوضًا عن 
اســتخدامها لتوفير متطلبات الشــعب، الذي تزداد حالته 
ســوءًا فــي المناطــق التي تســيطر عليها الميليشــيات 

االنقالبية.

ماذا بعد املخا؟
وبحســب تاكيد مصادر عســكرية لـ" عــدن تايم" فلن 
المخــا، نهاية المطــاف لقوات الجيــش والمقاومة، حيث 
توجد قــوة عســكرية ضخمة تضــم مقاتلين مــن أبناء 
محافظة تعز، ويقودها القيادي العسكري الجنوبي البارز 
اللواء ركن هيثم قاســم طاهر، حيث تستعد حاليًا بعدما 
أنهت كافة استعداداتها للمشــاركة بالقتال عقب تحرير 
المخــا، والتي ســتكون المخــا بمثابة نقطــة االنطالقة 
لتلك القوات التي ســتتولى مواصلة واستكمال العمليات 
القتاليــة الهادفة لتحرير المناطــق والمدن التي ما زالت 
بقبضة ميليشــيات جماعة الحوثي والمخلوع صالح، وفقًا 

لخطة عســكرية محكمة ســتنفذها تلك القوات بدعم 
وإسناد من قوات التحالف العربي على أرض الواقع. 

تقييم االنتصار  
وكان قادة عســكريون في الجيــش الوطني اعتبروا أن 
االنتصارات التي حققتها قوات الشرعية والتحالف العربي، 
في جبهات القتال بالساحل الغربي، خاصة في منطقة باب 
المندب، بمثابة ضربة موجعة لميليشــيا الحوثي وصالح، 
وتساهم بشكل كبير في تأمين الشريط الساحلي الغربي 
للبالد، والقضاء على كل تهديدات الميليشــيا االنقالبية 
لخطوط التجارة والمالحة البحرية الدولية عبر مضيق باب 

المندب االستراتيجي.
وبالمقابــل أشــاروا إلــى أن االنتصــارات ســتؤدي الى 
استنزاف ميليشــيا االنقالبيين التابعين لجماعة الحوثي 
والمخلــوع صالح، للكثير من قدراتها وقواتها من األفراد 
والســالح، وهــو االمر الــذي ســيؤدي حتمًا إلــى انهيار 
الميليشــيات، كونهــا ســبق وأن تلقت فــي المواجهات 
المســلحة من قبل ضربات أخرى أدت إلى استنزاف قدرات 
وقوات الميليشــيات االنقالبية، وتكبدها خســائر بشرية 

وعسكرية كبيرة باألرواح والسالح.
الدور اإلماراتي 

ومــن جانبه أكد نائــب رئيــس هيئــة األركان العامة 
للجيش اللواء ركن أحمد ســيف اليافعــي في تصريحات 
صحفية، أن القوات المســلحة اإلماراتيــة العاملة ضمن 

قوات التحالف العربي إلعادة الشــرعية في اليمن، قدمت 
بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة اإلســناد الفعال 
لقــوات المقاومة والجيــش اليمني، ما ســاهم في دحر 
ميليشــيا الحوثــي والمخلوع صالح مــن مديرية ذوباب 
والمناطــق المحيطــة بها، بمــا في ذلــك مدينة ذوباب 
الساحلية، وسلســلة جبال ذوباب، وجبال الخزان، والنمر، 

والسنترال، والعمري.
وقال القائد العسكري البارز اليافعي إن تحرير مديرية 
ذوباب جاء ضمن العمليات الواســعة التي تشــنها قوات 
الشــرعية مدعومــة من قــوات التحالف العربــي لتحرير 
كامل التــراب الوطني، خاصة الســواحل الغربية، وذلك 
بعد تعنت ميليشــيا الحوثي والمخلــوع صالح، ورفضها 

جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.
استكمال التحرير

وفــي الصــدد ذاته تواصــل قــوات الجيــش الوطني 
والمقاومــة الجنوبية زحفها باتجــاه مناطق جديدة على 
الساحل الغربي للبالد، وتمكنت من تحرير منطقة الجديد 
بعد الســيطرة على قرية المعقر، وذلك بمواصلة التقدم 
مــن ثالثة محاور باتجــاه المخا غرب تعــز وهي المدينة 
التــي تضم مينــاًء حيويًا وهامًا، وجاء ذلــك عقب التقدم 
الكبيــر الذي حققته قوات الجيش والمقاومة غرب مدينة 
ذباب، عقب معارك مسلحة عنيفة باستخدام مختلف أنواع 

الســالح الخفيفة والمتوســطة والثقيلــة، اضطرت إثرها 
الميليشيات االنقالبية إلى االنسحاب.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، سقط في المواجهات 
المسلحة بين الجانبين العشرات من عناصر الميليشيات 
االنقالبية التابعة للحوثــي وصالح، ما بين قتيل وجريح، 
حيث شــيع االنقالبيون عددًا من قتالهــم بينهم قيادي 

بارز إلى مقبرة بأطراف مدينة المخا.

الجيــش  قــوات  تمكنــت  كمــا 
الجنوبيــة  والمقاومــة  الوطنــي 
مــن أســر العشــرات مــن عناصر 
ميليشيات الحوثي وصالح، بينهم 
10 أطفال، وذلــك منذ بدء معارك 

تحرير الساحل الغربي.
وقــال أحــد القيادات المشــرفة 
على العمليات العســكرية في باب 
المنــدب أبــو زرعــة المحرمي: إن 

والمقاومة تمكنت  الجيــش  قوات 
خــالل معــارك ذوبــاب ومعســكر 
العمــري من أســر العشــرات من 
عناصر المليشيات بينهم قيادات، 
باإلضافــة إلى 10 أطفــال أحدهم 

مصور حربي.
وأضــاف أن األطفــال كلهم من 
منطقة رازح محافظــة صعدة، تم 
التغريــر بهم للقتــال في صفوف 

الميليشيات، ضمن سياستها التي 
تقضي بتجنيد األطفال والزج بهم 
في المعارك، وأشــار إلى أن قوات 
الجيــش والمقاومــة تولي أســرى 
الحوثييــن مــن األطفــال عنايــة 
خاصة، خصوصــًا أن أكثرهم قالوا 
إن الميليشــيات أجبرتهــم علــى 
القتــال في صفوفها إما مســتغلة 
فقرهم وحاجتهــم للمال، أو تحت 

والتحريــض  والوعيــد  التهديــد 
المذهبي والمناطقي.

وذكر أن أســر ذلك العدد الكبير 
من األطفال في جبهة واحدة يعد 
إثباتــًا جديدًا لتورط الحوثيين في 
تجنيــد األطفــال والــزج بهم في 
المعارك وال ســيما الجبهات األكثر 
اشــتعااًل كجبهــة بــاب المنــدب، 

وجعلهم وقود للحرب.

هيثم قا�سم يتاأهب ملعركة ما بعد املخا
ب�سعــة اأمتــار قليلــة باتت تف�ســل قوات اجلي�ــس الوطنــي واملقاومة ال�ســعبية 
اجلنوبية املدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية 
ودولــة االإمارات العربية املتحدة، من ال�ســيطرة على مدينــة وميناء املخا، ذات 
االأهمية االإ�ســراتيجية، واإنهاء اأحالم ميلي�ســيا االنقالبيني التابعني جلماعة احلوثي 

واملخلوع علي عبداهلل �سالح، بال�سيطرة على ال�سريط ال�ساحلي الغربي.

ع�سرات االأ�سرى بينهم قادة واأطفال
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تقريــر

 حتى عــام 2011م كان المعهد ما يزال عامرا 
بالطــالب يقدم الخبــرات العملية لســوق العمل، 
ويســاعد الشــباب على تجاوز حالة البطالة والفقر 
والعوز، ولكــن األيادي العابثة لم يــرق لها وجود 
مثــل هــذا المنجــز، فتم اإلجهــاز عليــه واحتالل 
مبانيه خالل الفترة الماضيــة، والتي كان المعهد 
أحد ضحايها، وتشــتت أســاتذته وأصبح ذكرى من 

الماضي.

تأهيل الشباب مهنيا
بني المعهــد بمعونة من جمهوريــة الجزائر 
العربية الشقيقة عام 1984م وافتتح عام 1986م 
وفي عام 1994م، وشــاركت المملكــة الهولندية 
في تجهيزه تجهيزا كامال تواكب مع ســوق العمل، 
وضــم 4 تخصصــات هــي: ) ميكانيك ســيارات ، 
كهرباء تمديدات ، نجاره عامة ، بناء عام (، ويعتمد 
نظام التعليم عامين، وكل تخصص يســتوعب 25  
متدربا فقط، بحيث يتــم تأهيل مخرجات المعهد 
تتواكــب مــع ســوق العمــل الداخلي خاصــة وأن 
األعمال الحرفية تعد مــن أهم متطلبات المجتمع 

في راهن العصر.
معهــد األوراس أيضا قســم داخلــي للطالب 
الوافدين من مديريــات المحافظة أو المحافظات 
األخرى مجهز بكل االحتياجات الغذائية واإليوائية.
كما كان المعهد يقيم دورات تدريبية قصيرة 
لمــدة 3 أشــهر - في جميــع التخصصــات - لغير 
المتعلمين ولمن ال يستطيعون مواصلة الدراسة 
المنهجيــة لتمكينهم من فهم األعمــال الحرفية 

كمصدر عيش وإشراكهم في سوق العمل . 

 سكن للنازحني
مدير معهــد األوراس للتدريب المهني بأبين 

م/ عدنــي باهــادي طالــب الجهــات المعنية من 
ســلطات محلية ووزارة التعليم الفنــي والتدريب 
المهني بالتوجيه إلعادة تأهيل المعهد ليعود كما 
كان حضنا للشــباب وحافظا لهم مــن الوقوع في 

براثن التطرف واإلرهاب بسبب ضيق ذات اليد .
ووجها نداء عاجال– عبر الصحيفة – لألشقاء في 
دولة الجزائر العربية التي أنشــأت المعهد بإعادة 

تأهيله إن عجزت السلطات اليمنية عن ذلك .
وأشــار إلى أن الذين لجئوا إلى مباني المعهد 
كســاكنين بعد تهــدم منازلهم من الحرب لســنا 
ضدهــم ونظــم صوتنــا إلــى أصواتهم كــي يتم 
تعويضهــم ليعيدوا بناء منازلهم ومن ثم الخروج 

من مباني المعهد.

خاو على عروشه
وأكــد باهادي ان بعض مرضــى نفوس قاموا 
بنهــب كل محتويــات المعهــد وآالت العمل التي 
تقدر ثمنها بمئات الماليين وأصبح المعهد خاويا 

على عروشه.
كما طالب المنظمات والهيئات والمؤسســات 
الدوليــة العمــل مــع الســلطات المحليــة إلعادة 
تأهيــل المعهد لما له من أهميــة كبيرة في رفد 
ســوق العمل بالخبرات الفنية وحفظ الشباب من 

اإلنحراف .
م/ عادل نصيب – أحد أساتذة المعهد ومدرب 
قســم البنــاء خريــج جمهوريــة ألمانيــا – التقته 
الصحيفة وقــد بلغ به الجهد مبلغــه بعد أن كان 
أحــد المدرســين والمدربين المرموقين، وشــكا 
بمــرارة معاناتــه وزمالئه المدربيــن بعد تخريب 

المعهد ونهب محتوياته.
وطالــب – نصيب – الجهات المختصة بضرورة 
العمل على إعــادة تأهيل المعهد ليلعب دوره في 

التعليم الفني والتدريــب المهني وحفظ 
الشــباب من الوقــوع في حبائــل العنف 
والتطــرف ناهيك عن رفد ســوق العمل 

بالخبرات الفنية المطلوبة . 

ماضي مزدهر
ويخضــع المعهد لــوزارة الخدمة 
المدنية ما قبــل الوحدة عام 1990م 
ثم تحــول بعــد الوحدة إلــى الهيئة 
العامــة للتعليــم الفنــي والتدريــب 

الشــؤون  بــوزارة  المهنــي 
االجتماعيــة والعمــل، وبعدهــا 
بأعــوام أسســت وزارة التعليــم 
الفنــي والتدريب المهني وألحق 

بها .
أســاتذة  المعهــد  وضــم 
ومدربين كلهم خريجي معاهد 
المانيــا  دول  فــي  وجامعــات 
والجزائــر  والمجــر  وروســيا 
كمــا  واألردن،  والســعودية 
تعاقــب على إدارة المعهد منذ 
تأسيســه عدد من الشخصيات 
اإلجتماعيــة والكوادر المهنية 

والفنيــة وهــم : ) د/ محمــد عبداهلل 
يســلم ، أ/ ســالم عبــداهلل ســالم ] 
اللبطــة [ ، م/ محمــد أحمد يســلم 
اليحوي ، م/ محمد عبداهلل السالمي 
، م/ محمد حســن معافا ، أ/ فيصل 
مقســم ، أ/ محمد صومل عطاء ، م/ 
اسكندر باشــريمه ، أ/ حسين فضل 
محســن ، م/ عدني باهادي – مدير 

المعهد حاليا(.

اأيادي العبث حولت معهد 
االأورا�ش املهني باأبني اإىل اأطالل

نهبت حمتوياته باملاليني وحتول اإىل �سكن للنازحني

ظل معهد االأورا�س للتدريب املهني بزجنبار عا�سمة حمافظة اأبني، احد اأهم الروافد االأ�سا�سية ل�سوق العمل يف املحافظة خالل ال�سنوات املا�سية، ظل املعهد قبلة ال�سباب 
الباحثني عن عمل يقيهم معاناة الفقر ويرفد �سوق العمل باحلرفيني خا�سة واأن متطلبات االأعمال احلرفية �سار لها �سوقا رائجا ما بعد عام 1٩٩0م، قبل ان تطاله اأيادي العبث 
وعقليات النهب والتدمري اإال اأن حتيله اإىل ما ي�سبه اخلرابة بعد اأن اأفرغته من حمتوياته وحولت مبانيه اإىل م�ساكن خا�سة بعد نهب حمتوياتها باإ�ستثناء جزء من مباين املعهد 

تقرير مصور/ نظير كندحالتي �سكنها مواطنون دمرت منازلهم اأثناء احلروب االأخرية التي مرت بها املحافظة .
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بروفايل

كتب/ صالح البيضاني :

 حتــى العام 2011 لم يكن أحد في اليمن قد ســمع 
بعلي البخيتــي عدا القليل من رواد موقع فيســبوك، 
كان نجمــه قد بدأ بالســطوع قبل ذلــك بوقت قصير 
كناشط على مواقع التواصل االجتماعي التي ساهمت 
فــي بروز جيــل جديد من الشــباب الذين ســرعان ما 
حولتهــم األحــداث المتالحقــة التي شــهدتها البالد 
إلى نجــوم بعد انخراط الكثير منهــم في االحتجاجات 
المتصاعدة ضد الرئيس الســابق علــي عبداهلل صالح 
والتي حظيت بتغطية إعالمية غير مســبوقة ساهمت 
في تســليط الضوء على “الثوار الشــباب” المطالبين 
برحيــل النظام ومن بينهم الشــاب القادم من الظل، 

التواق للشهرة والمتعطش لألضواء.
ولــد على ناصــر قايد البخيتي عــام 1976 في قرية 
“الملحــاء” في بيئة ريفية في منطقة الحداء بمحافظة 
ذمار جنــوب العاصمة صنعاء، بــدأ حياته مثل العديد 
من أبناء منطقته، غير أن ظروفا غير معروفة تســببت 
في انتقالــه إلى مدينة تعز عاصمــة الثقافة اليمنية، 
حيــث التحــق بمــدارس المدينــة وحصــل فيها على 
الثانويــة العامة فــي العــام 1995، انضــم البخيتي 
كجنــدي في قــوات األمــن المركزي وهــو األمر الذي 
اشتهر به أبناء منطقته الذين ينتهي المطاف بالكثير 
منهم في صفوف الجيش أو األمن، غير أنه لم يســتمر 
لفترة طويلة فقد كان الزي العسكري المموه ال يتسع 
لطموحات الشــاب الصغير الذي بدأ يختلق المشاكل، 
فتــرك العســكرية والتحق بكلية الشــريعة والقانون 

بإحدى الجامعات الخاصة وتخرج فيها عام 2005.
المحطــة األبرز في المرحلة األولى من حياة البخيتي 
كانــت اعتقاله مــن قبل األمن السياســي اليمني في 
يوليو مــن العــام 2008 عندما كان فــي طريقه إلى 
محافظــة صعــدة معقــل الحوثيين برفقــة صحافي 
هولندي، غير أنه ظل هــو وقبيلته الذين نظموا عدة 
فعاليات للمطالبة بإطالق سراحه ينكرون هذه التهمة 
ويقولون إنه اعتقل بينما كان في طريقه إلى محافظة 
مأرب )شرق صنعاء( برفقة سائح أجنبي، وإثر وساطات 
من قبل نافذين من أبناء منطقته تم إطالق ســراحه 
في 20 ديســمبر بعد ستة شــهور قضاها في السجن، 
وروى تفاصيلها الحقا في سلســلة حلقات نشــرها في 
صفحته على الفيســبوك، واعترف فيهــا بأنه كان في 
طريقه بالفعل إلى صعدة يسبقه فضوله للتعرف عن 

كثب على جماعة الحوثي التي انضم إليها بعد ذلك.
مثلــت احتجاجــات العــام 2011 الفرصــة المواتية 
للبخيتــي للتعبير عــن مواهبــه الكامنــة وتطلعاته 
السياســية، فانضم لســاحة الثورة الشبابية التي خرج 
منها للشارع اليمني من خالل التصريحات التلفزيونية 
التــي كان أحــد نجومها فــي تلك الفتــرة، فدأب على 

تقديم نفسه كقيادي في الثورة.
ترســخت عالقته بالحوثيين والتي بــدأت قبل ذلك، 
فصــار أحد أعضائهم الفاعلين في صفوف الثورة، كما 
قــدم لهم العديد من الخدمات فــي منطقته باعتباره 
شيخا قبليا حتى ذلك الحين وحوّل منزله في محافظة 
ذمــار إلى مقــر للجماعــة الحوثية، وكمكافــأة له تم 
إرســاله إلى كل من بيروت وطهــران في نهاية العام 
2011 حيث تلقى دورات سياسية وإعالمية مكثفة من 

بينها العمل تحت الضغط االجتماعي الشديد.
تفســر بعض المصادر ســبب تعمده، أثنــاء زيارته 
لطهران، نشــر صور مســتفزة من بينها تقبيل صور 
المرجعيــات اإليرانية الخميني وخامنئي واســتعراض 
عمــالت إيرانيــة، ونشــر صوره وهــو يمــارس مهنًا 
يعتبرها بعض اليمنييــن معيبة اجتماعيا على اعتبار 

أن نشــر هــذه الصورة كان جــزءا مــن التدريب الذي 
خضع له عل أيدي خبراء إيرانيين. واختتم زياراته تلك 
برفع صور القادة اإليرانيين، عند اســتقباله في مطار 
صنعاء، باعتباره أول من رفع هذه الصور بشكل علني 
في اليمن. وبرر بعد ذلك بســنوات هذا التصرف بأنه 
أراد من خالله كســر حاجز الخوف لدى أعضاء الجماعة 
الحوثية الذين كانــوا يتحرجون من إظهار أيّ ارتباط 

بالثقافة اإليرانية.
عالقتــه بالحوثيين ترســخت أكثر في زمــن الثورة، 
فصار البخيتي أحــد أعضائهم الفاعلين في صفوفها. 
وأخــذ يقدم لهــم العديد من الخدمــات في منطقته 
باعتباره شــيخا قبليا، وحول منزلــه في محافظة ذمار 
إلى مقر للجماعة الحوثية، وكمكافأة له تم إرساله إلى 
كل من بيروت وطهران فــي نهاية العام 2011 حيث 

تلقى دورات سياسية وإعالمية مكثفة
إفشال الحوار وتجميل الميليشيا

في العام 2013 بدأ البخيتي يشــق طريقه الســريع 
نحو الشــهرة بعد اختياره من قبــل الحوثيين ممثال 
لهم فــي مؤتمر الحوار الوطني وناطقا باســمهم في 
المؤتمــر. ويرى العديد من المراقبيــن أنه لعب دورا 
ســلبيا من خالل إطالق التصريحات السلبية، والسعي 
إلفشــال الحوار بدءا من الجلســة االفتتاحية التي قام 
خاللهــا بمقاطعة رئيــس المؤتمر، الرئيــس عبدربه 
منصور هادي، معلال ذلك باالعتراض على شــكر أمين 
عام الحوار في كلمته للدول الغربية التي رعت مؤتمر 

الحوار ووجود السفير األميركي في القاعة.
تكررت المواقــف الصاخبة له في كافة مراحل الحوار 
المختلفــة، وكأنــه يطبّق مــا تعلمه مــن دورات في 
بيــروت وطهران، وتباينت التفســيرات حــول مواقفه 
وتصريحاته المثيــرة للجدل، وذهــب البعض إلى أنه 
كان ينفــذ أجنــدة حوثية تهــدف إلى إفشــال الحوار 
الوطنــي، إلى جانب رغبته الشــخصية في البقاء داخل 

دائرة الضوء.
وشــهدت جلســات المؤتمر العشــرات من المواقف 
واالنســحابات للبخيتي والتي كانت تتزايد كلما اقترب 
المؤتمــر من نهايتــه، ومن أبــرز المواقــف في هذا 
الســياق توجيهه انتقادات الذعة وصلت إلى التهديد 
المبطــن ألعضاء لجنــة صياغة وثيقــة الضمانات في 
مؤتمر الحوار، وقام بنشر قائمة أسماها “قائمة العار” 
وقــد كان من بين أعضاء اللجنة ممثل جماعة الحوثي 
أحمد شــرف الدين الذي تم اغتيالــه وهو في طريقه 

للتوقيع على الوثيقة.
االنسحاب من اجلماعة  

انســحب الحوثيون مــن مؤتمر الحــوار الوطني في 
جلســته الختامية فــي يناير 2014 كمــا كان متوقعا 
ورفضوا التوقيع علــى الوثيقة النهائية التي تضمنت 

مخرجات الحوار.
بــرر البخيتي ناطقهم الرســمي فــي المؤتمر، ذلك 
الموقــف في تصريحات صحافيــة، واعتبر الحوار باطال 
ووثائقه غير شــرعية. وقد أرضى الــدور الكارثي الذي 
لعبه في إفشــال حوار اليمنيين الجناح الراديكالي في 
الجماعــة الحوثيــة، وتم تعيينه عضوا في مجلســهم 
السياســي، كمــا اســتمر فــي دوره اإلعالمــي المبرر 
للحوثييــن وتجميــل صورتهم، ولعــب دورا بارزا في 
التغطية اإلعالمية على جريمة تهجير آالف السلفيين 
من بلدة “دمــاج” بصعدة، وكل االنتهــاكات الحوثية 
التــي تلتها وصوال إلى دخول الميليشــيا الحوثية إلى 
محافظة عمران ونهب وتفجير العديد من الممتلكات 

العامة والخاصة في طريقها نحو العاصمة.
في ســبتمبر من العــام 2014 اجتاحت الميليشــيا 
الحوثيــة العاصمة صنعــاء وقامت بنهب مؤسســات 

الدولــة وطالت أيدي الميليشــيا منــازل المعارضين 
وممتلكاتهم فيما وصفت بأنها عملية انتقام بدائية 

لم يعرفها اليمن منذ عقود.
كان البخيتي قد عاد لممارســة مهنة المحاماة التي 
لــم يعمل بها من قبل، ويــرى العديد من المتابعين 
لمســيرته أنه اســتغل نفوذه في الجماعــة الحوثية 
لحمايــة مصالح العديد من رجال األعمال الذين لجأوا 

إليه.
ويقال إنه جمع معظم ثروته في تلك الشهور القليلة 
من خالل شــبكة المصالح الواســعة التي نشرها، قبل 
أن يصطــدم بقيادات ميدانية حوثية رأت أن مصالحه 
تتعــارض مع مصالحها نظرا التســاع رقعــة المصالح 
التي باتــت تحت حمايته وهو ما دفعــه للبدء بإطالق 
تصريحــات نارية ضد مراكز قــوى أصيلة في الجماعة 
الحوثية وعلى رأس من اســتهدفهم إعالميا في تلك 

الفترة عبدالكريم أميرالدين الحوثي 
عــم زعيــم الجماعــة عبدالملــك 
الحوثــي وأحــد أكثــر القيــادات 

نفوذا.
كانــت مواقــف 
السابقة  البخيتي 
لــدى  ورصيــده 

الحوثية كفيلين  الجماعة  زعيم 
بحمايتــه لفتــرة مــن الزمــن 
ولكن بشــكل عكسي مع انهيار 
مصالحــه التي اكتســبها خالل 
الفتــرة الماضيــة كمحــام في 
العلن ومظلــة حماية في الواقع 

رؤوس  أصحــاب  مــن  للعديــد 
األموال الذين الذوا به بعد دخول الميليشيات صنعاء 
وشــروعها فــي اســتهداف ممتلكات من يشــتبه في 

معارضتهم للحركة الحوثية.
مغادرة صنعاء 

تزايدت الوشايات ضده لدى عبدالملك الحوثي الذي 
كان الزال يضفي عليه بعض الرعاية، إضافة إلى رعاية 
شقيقه األكبر والقيادي الحوثي البارز محمد البخيتي. 
لكنه شــعر مبكرا مســتعينا بموهبته في استشــراف 

المستقبل أن أيامه مع الحوثيين باتت معدودة.
أخــذ يمهــد النســحابه الناعم والســلس من خالل 
إطالق الكثيــر من التصريحــات الخافتــة التي انتقد 
فيهــا الحوثييــن وممارســاتهم في صنعــاء، وصوال 
إلى إعالن اســتقالته من المجلس السياسي لـ”أنصار 
اهلل” في يناير 2015. وهي االســتقالة التي بررها في 
رســالة مفتوحة لزعيم الجماعة بأنهــا من أجل “لعب 
دور آخر يساهم في تمتين اللُّحمة الوطنية والتخفيف 
من حدة االســتقطاب السياســي الذي بدأ في التحول 
إلى اســتقطاب مناطقي وطائفي وأصبح يهدد الوطن 

بالتفتت ونسيجه االجتماعي بالتفسخ”.
وأضاف في نص اســتقالته والتي بــدا أنها موجهة 
للمناهضين للجماعــة أكثر من مؤيديها “كان رأيكم 
أن أتريث في إعالن االســتقالة حتى ال تُجيّرها بعض 
األطــراف ضد حركــة أنصار اهلل خصوصــًا وأن الصراع 
كان فــي مراحله األخيرة وكان هناك أمل في الوصول 
إلى تســوية مــع الرئيــس وأركان الســلطة، ونفذت 
رغبتكــم تلك وأجّلت إعالن االســتقالة، لكن تســارع 
األحداث وإعالن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة 
يحتّم عليّ إعالن االســتقالة اآلن ألتمكن من العمل 
مــن موقعي الجديــد”، كما حملت االســتقالة العديد 
من التبريرات لمواقف البخيتي طوال الفترة الماضية 
وكأنه يتهيأ لممارسة دور سياسي مختلف في المرحلة 
المقبلة، مدعيــا أن الدور الذي لعبه لصالح الحوثيين 

كان منطلقا من خلفياته اليســارية 
والمدنيــة وانتصــارا لما تعرض لــه الحوثيون من 
ظلم خالل الحروب الست وليس إيمانا بأفكار ومبادئ 

الجماعة.
أخذت مواقف البخيتي منحى مختلفا عقب استقالته 
من جماعــة الحوثي، وبدأ ينتقــد العديد من قيادات 
الجماعة بشــكل الفت، غير أن تغاضي الحوثيين عنه 
على غير العــادة أثار الكثير من عالمات االســتفهام، 
وقيــل حينها إنه ظل على تواصل مــع زعيم الجماعة 
وعدد مــن أعضاء المجلــس السياســي الذين طلبوا 
منه الوقوف على الحياد والتوقف عن انتقادهم، لكنه 

رفض ذلك.
فقرروا إرسال رسالة أخرى له خشنة هذه المرة، حيث 
تعرض لالعتداء من قبل نســاء حوثيــات عندما كان 
ينفذ مع مجموعة من الناشــطين اليمنيين اعتصاما 
للمطالبــة بالكشــف عــن مصيــر القيــادي اإلخواني 

المعتقل محمد قحطان في سبتمبر 2015.
وصلت الرسالة كما يبدو وأدرك البخيتي أن رصيده 
اســتنفذ لدى الحوثيين وأن حياته باتت على المحك، 
فغــادر صنعــاء بعد أيــام قليلــة برفقة أســرته نحو 
العاصمــة اللبنانية بيروت ومنها بــدأ مرحلة جديدة 
تحت شعار “صناعة السالم في اليمن”، على الرغم من 
التهم التي توجه إليه بلعب دور بارز في إفشال مؤتمر 

الحوار الوطني قبل ذلك بعامين.
ولم يمــض الكثير مــن الوقت قبل أن يســتقر مع 
أســرته فــي األردن لتســهيل مهمتــه الجديــدة في 
لعب دور الوســيط بين الرياض وصنعــاء، ويقال إنه 
حمل العديد من الرســائل من الرئيس الســابق غير 
أن جهــوده بــاءت بالفشــل بعد أن خســر الكثير من 
أوراقه، ففضّل الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات 
الكمبيوتر في منزله بعمان لبث التسجيالت المصورة 
التي يهاجم فيها االنقالبيين تارة والحكومة الشرعية 

تارة أخرى.
 

علي �لبخيتي..
 ق�سة العميل املزدوج 

الذي خ�سر كل اوراقة
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كتابات

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

 -وســمعت في المســجد االخر خطيب )قال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: ان بادروكــم الكفــرة 
والمشــركين مــن اليهــود والنصارى بالســالم فال 
تردوا عليهم بالقول وعليكم الســالم. بل ردوا فقط 
وعليكم( متناسيا قول اهلل تعالى: }وَال تَُقوُلوا لِمَنْ 
َأْلَقــى ِإَليُْكمُ السَّــالمَ َلسْــتَ مُؤْمِنــًا تَبْتَغُوَن 

عَرَضَ اْلحَيَاةِ الدُّنْيَا{ ]النساء:94[،
-وأخبرنــي صديــق بانه ســمع لخطبــه ووعظ من 
أحد أئمة مســاجد البســاتين يفتي بان كل منظمات 
المجتمــع المدنــي كافــرة وأنهــا تتبع الماســونية 

اليهودية والنصرانية.
-اعتقد شــي طبيعــي عندما يكون خطبــاء او ائمة 
بعض المســاجد. ثقافتهم العلمية محدودة وكل ما 
تعلمه مئات األحاديــث المختلف عليها وحفظ بعض 
السور القرآنية وشهاده من شيخ ناقل أحاديث تتلمذ 
علــى يديه في جــرف جبل. وتجده علــى المنبر يرعد 
ويزبد بما ال يعرف وتحت منبره المســتمعين بينهم 

من كبار أساتذة الجامعات.
-والشــي الطبيعــي والمتكــرر لهــذه اللحظــة ان 
يتخرج لنا مجموعه من صغار األحزمة الناســفة على 
ايادي هؤالء االئمه والخطباء التابعين ألحزاب صنعاء 

الدينية اكانوا الشيعية او السنية .
-شــي طبيعي جدا بســبب تعطيل وافشال وظيفة 
وزارة االوقاف واالرشــاد في تعييــن ومراقبة وتهيئة 
ائمة وخطباء المســاجد وترشــيد الخطــاب الديني. 
فتقوم بهــذه الوظيفة بــدال عنها عصابــات صنعاء 

اإلرهابية في الشمال والجنوب.
-المســتغرب والغير طبيعي بعد تحرير الجنوب ان 
يســتمر غياب وزارة األوقاف واإلرشــاد وعــدم تأدية 
وظيفتها في تعيين وتهيئة ومراقبة االئمه والخطباء 
وغربلتهم واختيار المشــهود لهم بالعلم والوسطية 
واالرتقاء بالخطاب االرشــادي والفقهي في المســجد 
وتفننه وتربطه بالتوجه العام في محافظات الجنوب 
وتسارع الى تغيير تركة 25 سنه من التدليس وحرف 
رســالة الديــن وســماحته. الن التطــرف اعتقاد في 

العقل. 
-في الجنــوب قبل الوحــدة. كان العنصــر الديني 
الوســطي المعتدل أحد أبرز عناصــر هويتنا وينتهج 
لنشــر الدعوة في الداخل والخارج الحكمة والموعظة 
الحسنة. هذا المنهج اإلسالمي العظيم في المدرسة 
الدينية الحضرمية الجنوبية كان األســاس في نشــر 
اإلســالم في شــرق اســيا وهــو الحافــظ والمحصن 

للنسيج االجتماعي والمانع للحروب الطائفية واالخالل 
بأمن المجتمع في الجنوب. 

-نجــد العكس فــي الشــمال اســتطاعت عصابات 
النفوذ الحاكمة ان تغــرس ثقافة المذهب المتطرف 
وفتــح معاهد وجامعــات لتدريســه وحــرف وظيفة 
المســجد التنويرية المعتدلة وتســخيره لــزرع هذا 
المذهب فــي عقول النــشء. فأنتجت هــذه الثقافة 
المتطرفة متضادين من شيعه وسنه وسلخت ثقافة 
المذاهــب المعتدلــة التــي كان يتمتع بها الشــمال 
مــع بقائها في الجنــوب. فغيب القانون والدســتور. 
واصبحت المرجعية لشــيخ الدين )المرشد األعلى او 
المرشــد العام( ســواء شيعي او ســني وأصبح بعض 
قيادات هذا الخليط قيادات راعيه ومنتجه للمنظمات 

اإلرهابية العالمية.
-والن قادة الشــمال قبــل الوحدة يدركــوا أهمية 
هذا العنصر الديني الوســطي في الهوية الجنوبية. 
وانه ال ســبيل لتفكيك النسيج االجتماعي المتماسك 
اال بتغيير هــذا العنصر الهام فكان الحل استنســاخ 
نمــوذج الدولــة الدينية فــي الشــمال لتطبيقه في 
الجنوب بإيجــاد امتداد ألحزابهم الدينية في الجنوب 
تمارس الدعــوة والترهيــب والترغيب ولهــا واجهه 
سياســية ســلميه امام العالم حتى تعطي مســاحة 
وشــرعية النشــاط والحركــة للمنظمــات اإلرهابية 
المنضوية تحــت وبأمرة قادة هذه األحــزاب الدينية 

المصنفة امميا كإرهابيه.
-ومنذ اول يوم وحدة بدأت بمحاربة وسطية الدين 
في الجنــوب واقصاء علمائها وترهيبهم واســتبدال 
بعــض االئمه والخطبــاء بما يتوافق لنشــر التطرف 
واإلرهــاب ونشــر كتب ومعاهــد التطرف وتســهيل 
الدراســة فيهــا فرئيس جامعــة االيمــان المتهمة 
باإلرهاب هو نفسه رئيس هيئه علماء اليمن ورئيس 
مجلس شــورى أحد األحزاب الدينيــة الحاكمة. والذي 

كان له نصيب في تكفير أبناء الجنوب.
-وفي نفس الوقت نجد زعيم أنصار اهلل الحوثيين. 
وهــم تيــار ديني لــه مليشــيات مقاتلــة مدربة قد 
ســيطرت بالخطاب الديني على كل الشمال واتجهت 
ميليشــياتها الى الجنــوب واجتاحته تحت شــعارات 
وفتاوي دينيه في 2015م قبل ان تهزم وتندحر على 

ايادي أبناء الجنوب االبطال.
- أصبحت هذه الثقافة تنتشر وبشكل علني وخاصه 
عندما تحولت سلطة الوحدة الى أدوات احتالل شمالي 
للجنــوب في عام 94م. فتغيرت دفة الثقافة لألجيال. 

فبينما كانت قبل الوحــدة تقود هذه الثقافة العائلة 
والمــدارس والجامعــات في الجنوب مثــل كل بلدان 
العالــم المتحضرة. اصبحت بعد وحــدة اإلرهاب تدار 
ثقافــة األجيال مــن قبل مســاجد األحــزاب الدينية 
ومعاهدها وجامعاتها المتطرفــة خارج رقابة الدولة 

وارشادها.
-فبذات موجات االستقطاب ألبناء الجنوب المحبين 
لدينهــم والراغبين في االســتزادة الهجرة الى اوكار 
وجحــور وكهوف جبــال الشــمال تحت اســم التعلم 
الشــرعي. وجاءت وفود شــيوخ وتجار الدين والفتوى 
من الشمال لتنشر التضليل والفتن مدعومة بسلطة 
دوله الوحدة والديمقراطية الى مجتمعات ومســاجد 
الوســطية الجنوبيــة وتســيطر وتطــرد وتضطهــد 
القائميــن عليهــا. وتولي اتباعها مــن أبناء الجنوب 

المغسولة ادمغتهم عليها.
-كل ذلــك ألجــل غســل وتقييــد عقــول الصغار 
والشــباب بالمركز وسياسته تحت ستار ديني متطرف 
مرتبط بمناهــج بعض الموروث اإلســالمي المحرف 
لهذا الغــرض. ولذلك تحول قله من شــباب الجنوب 
الى أدوات قمع وقتل واحزمه ناسفه وال زالت ابدانهم 
وعقولهم تحت رهن وســيطرة الشيوخ والساسة في 
الشــمال والذي يحركوا ميليشــياتهم من منتســبي 
االمــن والجيش تحــت مســميات القاعــدة وداعش 
وأنصار الشــريعة وأنصــار اهلل والتي تديــن بالوالء 
للمرشد األعلى او المرشد العام اللذان يعممان هذه 
الثقافــة والتي هــي وجهان لثقافه واحــده تنتج من 

نفس السرداب اإلرهابي في صنعاء.
- صحيــح ان أبنــاء الجنــوب ومقاومتهــم طــردوا 
جيوش صنعــاء لكنها تعــود بصوره أخبــث والعن. 
ليصبــح االحتالل يقتــل أبناء الجنوب بغســل عقول 
ليظلــوا  المشــبوهة  بحلقاتهــم  شــبابه وصغــاره 
تابعين لمشــايخ المركز الزيــدي المقدس وأدوات او 
احزمه ناســفه بأيديهم ضد أبناء وطنهم. فأصبحت 
مساجدنا مســروقة مع أحزاب صنعاء التي تحارب كل 

من يريد استعادة الدولة الجنوبية.
وهي اخــر ورقه لخــداع المجتمــع الدولــي لجعله 
يظن ان انفصال الجنــوب او إعطاء مقاومته مفاصل 

السلطة يعني تسليمه لإلرهاب.
)أنتم أســاس المشكلة / وأنتم من صنع المقصلة / 
صنعتم من الصبر قنبلة / ومن الحلم نارا مشــتعلة / 
حين الجشــع يتلبس الجهلة / حلــوا هذه المعضلة / 

حلوها يا ابالسة(

نعــم ما من مجتمع موحد وقــوي في الزمن الحاضر إال 
وكانــت له قصص مأســاوية مريرة خلقــت منه مجتمعا 

متماسكا متعايشا متجانسا .
وإذا ما نظرنا ل 13 يناير 86م فإنها كارثة ولعنة يجب 
أن تســتمد منها أجيــال الحاضر العبــرة والعظة ، إذا ما 

أرادت العبور إلى المستقبل المشرق .
والحــال ال يقتصر فقط على مأســاة يناير واالحتفاء به 
كذكرى للتصالح والتسامح وإنما المسألة يجب أن تأصل 
على كل فعل يؤدي إلى تمزيق النسيج المجتمعي وضرب 
العالقات اإلنســانية والعبث بمنظومة كاملة من القيم 

والنظم والقوانين الضابطة للحياة البشرية .
بلدان ظلــت قرونا وعقودا أســيرة التناحــر الداخلي ، 
منها ما أخذ منحى عرقيا وطائفيا ودينيا وجهويا ومنها 
ما كان بســبب التطرف السياسي والفكري واأليدلوجي ، 
لكنهــا وفي نهاية المطاف اســتفاقت من غيها الطويل 
، بعيد إدراكها باســتحالة أن تكــون أمة قوية وناهضة ، 
فيما هي رهينــة لتلك األغالل المقيــدة لحركة تطورها 

ونهضتها .
الواليات المتحدة والى حقبة الســتينات والســبعينات 
من القــرن الفائت وقضية التمييــز العنصري بحق ذوي 
األصول األفريقية تتصدر المشــهد العالمي ، قتل ملهم 
ثــورة العبيد المحامي مارتن لوثر كنج برصاصة متطرف 
متعصب لعرقه الذي ظنه ارفع وأســمى من بقية األعراق 
األخــرى ، كما وقتل متعصب هندوســي المهاتما غاندي 

برصاصة غادرة أودت بجسده النحيل .
إنهــا ذات األفــكار الشــوفينية الفاشــية النازية التي 

حملها أدولف هتلر ورفيقه موسوليني في ايطاليا .
وبرغــم هــول االضطهاد الــذي تعرض له الســود في 
أمريكا انتصــرت فكرة التعايش التي حملها الراحل لوثر 
كنــج ورفاقه الذيــن هلكوا في مضمــار نضالي لتحقيق 
العدالة اإلنســانية . كمــا وانتصرت فكــرة أمريكا األمة 
الواحدة التي نشــدها لوثر زمنا بقوله :" علينا أن نتعلم 

العيش معًا كإخوة ، أو الفناء كأغبياء ".
وكذلك فعلــت جنوب إفريقيا التي ظلت ألكثر من قرن 

رهينة االستعباد ومن قبل اقليه أوربية استعمرت البالد 
وإحالته إلى كانتونات بشــرية مضطهدة لآلدمية إلى أن 
جــاءت اللحظة التاريخية مطلع التســعينات وعقب خروج 
زعيم األغلبية األفريقية نيلسون مانديال من سجنه الذي 

قضى فيه 27 عاما من عمره .
وكذلك فعلت دوال أوربية وافريقية وأسيوية وأمريكية 
، فهناك اسبانيا والهند والمكسيك واألرجنتين والبرازيل 
والقائمة طويلة من الدول التي سلكت طريقا للمصالحة 
الوطنيــة والعدالــة االنتقالية ، وها هــي اليوم ماضية 
في مســيرة الدولــة الديمقراطية المســتقرة سياســيا 

واقتصاديا ومجتمعيا .
نعم ، لنتعلــم كيف نتعايش معا وإال فمصيرنا الهالك 
والتناحــر واالقتتــال ، وعندمــا أدعو للتعايــش فأنني ال 
اقصد فقط الجنوبيين وإنما يمتد ذلك إلى كل اليمنيين 
الذيــن يخوضون حربا مدمرة بســبب ممانعــة قلة من 
البشر ممن ال تؤمن بقيم التسامح والعدالة والمساواة .

الذيــن يقولون لكــم بإمكانية التســامح هنا ورفضه 

هناك ، هؤالء ال يؤسســون لمجتمــع متعايش متجانس 
بقــدر مــا فعلهم لمصلحــة طارئــة أو قولــوا للمزايدة 
والمكايدة السياســية ، فقيمة التسامح يجب أن تتجسد 
كســلوك وثقافة مجتمعية جمعية ال تعرف االستثناءات 
؛ ألن االســتثناء هنا ال يســتقيم مطلقا مع معنى وداللة 
المفاهيــم الحضارية اإلنســانية التي ينبغي أن تســود 
وتشــرق في كل نفس وذهــن وفكر وســلوك الكيانات 

القوية المحصنة من االختراق .
فمصيبــة مجتمعنا أزلية وليســت نابعــة من فروقات 
قاصمة لصميم مكوناته مثلما يتفلســف البعض ، بقدر 
مــا هي فــي نخبه وحكامــه الذين ال يســتطيعون إدارة 
خالفاتهم السياســية في الســلطة ،فيكون هنا استدعاء 
القبيلــة أو المنطقــة أو الطائفة طريقــة مثلى للحكام 
وللنخب السياســية لحشــر القوم في أتون صراع دموي 
ال ناقــة لعامة الناس أو جمــل ، فحكامنــا أتقنوا اللعب 
بعواطف وعقول الناس البســطاء وتوظيفها في الماسي 

والويالت بدال من استنفارها في صالحهم ولحياتهم .

لنتعلم كيف نتعايش بسالم ؟
 التاسحم قيمة إناسنية أصيلة ، فما من جمتمع مســتقر ومزدهر عىل وجه البســيطة إال وكانت هنضته وقوته كامنتني بتماســكه المجتمعي 
، وهذا التماسك ال يأيت بالعافية والشعارات الطنانة ، وإمنا بالعمل الدءوب وعىل كل المستويات احلياتية الثقافية والتعليمية والفكرية 

والسياسية والوعظية .

واالعمال االنســانية ابناء دولة االمارات العربية المتحدة 
الذيــن هبــوا ألداء الواجــب الــذي يمليه عليهــم دينهم، 
وقيمهــم وسياســات وتوجهــات دولتهــم والمتمثلــة في 
اغاثة واعانة اشــقائهم األفغان، الذين طحنتهم وشردتهم 
الحروب، وباتوا فاقدين ألبسط وســائل وضروريات الحياة، 
والعيــش الكريم، وما يعــد ضروريًا ليعيــد لهم االمل في 
نفوســهم بحاضرهــم ومســتقبلهم، وذلــك عندمــا كانوا 
بمعيّة ســفير دولة االمارات في زيــارة إلقليم قندهار يوم 
الثالثــاء 10/01/2017م الفتتــاح دار خاصة لأليتام، وتفقد 
سير العمل في مشاريع خيرية أخرى تشيد وتشغل بتمويل 
من شعب وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة، وقد ادت 
العملية االرهابية الى استشــهاد خمســة من أفراد البعثة 
االنسانية االماراتية وجرح آخرين بمن فيهم سفير االمارات.
لقد أعادت هذه العملية الدنيئة الى أذهان مواطني عدن 
تلك االعمال االرهابية المشابهة التي شهدتها مدينة عدن 
في فترة ما بعد التحرير، واســتهدفت العاملين في الهالل 
االحمر االماراتي وغيرهم، وترافق معها حمالت واســعة من 

التحريض والتشهير السياسي واإلعالمي.
وفــي الوقــت الــذي نجحت فيــه تلــك االعمــال الدنيئة 
والوحشــية في سقوط ضحايا بين شــهداء وجرحى ستظل 
اســمائهم واعمالهــم وتضحياتهم مدونــة بأحرف من نور 
في تاريخ الشــعب الذين هبوا لنجدتــه وإغاثته، اال انها لم 
تنجح ولن تنجح في المستقبل بإذن اهلل وارادته من تحقيق 
اهدافها السياســية، ســواء المرتبطة منهــا بزمان ومكان 
االحــداث، او العامــة التي تأتــي في اطار مشــروع تخريبي 
وعدواني عام يســتهدف دولــة االمارات العربيــة المتحدة 
بنجاحاتهــا ونهضتها الشــاملة، وبالدور الــذي تضطلع به 
اقليميًا ودوليًا، والتأثير الذي تمارســه باقتدار وثقة، وعلى 

أكثر من صعيد.
حيث ال يستبعد وفي إطار صراع األدوار والمصالح والنفوذ 
أن يوجد ومن خارج الدائــرة العربية من يعتقد إن اضعاف 
االمارات ودفعها الى التراجع واالنكفاء، سوف تخدم مصالحه 

ووضعه، وأطماعه اإلقليمية.
إننا وقد لمســنا من تجربتنا الخاصــة معنى وأهمية قوة 
الدول الشــقيقة، وأهمية دورها وتأثيرها وما تقدمه سواًء 
على الصعيد اإلنساني وغيره يتملكنا األمل والثقة الراسخة 
بأن تلك التضحيات الغالية وســقوط الشهداء الذين نترحم 
على أرواحهم ونسأل اهلل أن يسكنهم فسيح جناته، لن تؤثر 
إطالقــًا على قوة ومناعة دولة اإلمــارات وال على دورها على 
الصعيد الخارجي، وأن هذه األعمال الدنيئة والمشاريع التي 

ال مستقبل لها سيكون مصيرها الفشل.

صربًا إمارات اخلري والعزة
دولــة  ارض  وعــىل  اخــرى  مــرة 
وافقرهتــا  مزقهتــا  الــي  افغانســتان 
واالعمــال  االهليــة  احلــروب 
والتدخــات  واالطمــاع  االرهابيــة 
البغــي  قــوى  تســهتدف  اخلارجيــة 
الوحشــية  بأعمالهــا  والــر 
ة يف الراسالت  اخلسيسة، والمجرمَّ
والعهــود  والمواثيــق  الســماوية، 
اإلناسنيــة،  والقيــم  الوضعيــة، 

اسهتدفت ُرسل اخلري، 

يف مسجدين متجاورين مبدينة كريرت عدن سمعت خطيبا يف المسجد األول يقول: )اسلوا رسول الله صىل 
الله عليه وسلم اي االسام خري فأجاب ان تطعم الطعام وتفيش السام عىل من تعرف ومن ألتعرف(.

 محمد علي محسن 

قاسم داؤود

ثقافة املسجد وتدليس املرشد
 جمال باهرمز
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منوعات

ثقافة

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

  منصور نور

عدن تايم - ياسر اليافعي :

شــهدت العاصمة عدن خالل عام 
2016، عــودة ملحوظــة لألنشــطة 
كافــة  فــي  والفنيــة  الثقافيــة 
مديرياتها، بعد توقف ألكثر من عام، 
بسبب الحرب التي شنتها مليشيات 

الحوثي وصالح على المدينة.
وكان عــام 2016 بالنســبة لعدن 
الثقافيــة،  الحركــة  تنشــيط  عــام 
لمكانتهــا  المدينــة  واســتعادة 
المرموقــة كمدينــة رائــدة ثقافيًا 
وفنيًا وحضاريًا، رغم الدمار الذي حل 
بها، جــراء حرب مــارس 2015 التي 

شنتها المليشيات عليها.
حيث شــهدت عدن تطبيــع كبيرة 
ألوضاع الحياة، بفضل دعم التحالف 
العربــي والســتقرار األمنــي الكبير 
الذي شــهدته مؤخرًا، وكان للجانب 
الثقافي، الســبق في إقامة العشرات 
والكتــب  الصــور  معــارض  مــن 
واألنشــطة الفنيــة فــي كثيــر من 
المعالــم األثريــة، وآخرها المعرض 
الذي  اإلســالمية  للحضــارة  الدولي 
العاصمة عدن للفترة من  شــهدته 
28 ديسمبر 2016، وحتى الثاني من 
الشــهر الجاري، بمشــاركة 20 دولة 

خليجية وعربية وإسالمية.

حضور المسرح
كما كان للمسرح حضور مميز خالل 
العام الماضي، عن طريق عرض عدد 
من المســرحيات، والتي تطرقت في 
مجملهــا لمناقشــة تداعيات الحرب 
وآثارهــا، ومحاولة تجاوز الســلبيات 
التي خلفتها الحــرب، إذ كان لفرقة 
خليج عدن المســرحية دور مهم في 
إعادة إحياء المسرح وتنشيطه خالل 

الفترة الماضية.
وقال رئيس فرقة خليج عدن عمرو 
جمــال، إن الفرقــة المســرحية منُذ 
تأسيســها في عام 2005 سعت إلى 
النهــوض بالحركة المســرحية في 
مدينــة عــدن، رغــم كل التحديات 
البنية  وأبرزهــا غيــاب  والصعــاب، 

التحتية للمســرح في المدينة، ومع 
ذلك، قمنا بإعادة تأهيل دار ســينما 
قديمة في عدن مع مالك الســينما، 
وأقمنــا عليها عروضنا المســرحية، 
ولــم يخذلنــا جمهور مدينــة عدن، 
وتوافد إلى المســرح منذ أول عرض 

مسرحي.
وأضاف: توقفنا في فترة الحرب وما 
تبعها بسبب االنفالت األمني، ولكن 
مؤخرًا، مع تحســن الوضــع األمني، 
المسرح  المسؤولية تجاه  استشعرنا 
والمدينــة، وقررنا العــودة بعروض 
مســرحية، وســنقاوم مــع مدينتنا 
كل  المخلص،  وجمهورنــا  الغاليــة 

طيور الظالم وأعداء الجمال.
تواجــه  مشــكلة  أبــرز  وعــن 

المســرحيين في عدن، قال إن غياب 
خشــبة المسرح، المدينة التي عرفت 
المســرح قبــل 110 أعــوام ال يوجد 
فيها مســرح، وتم تدمير المســارح 
فيها خالل فترة حكم المخلوع صالح، 

وبشكل متعمد وممنهج.
ازدهار األنشطة

بســام  الصحافــي  قــال  بــدوره، 
علــى  المشــرفين  أحــد  القاضــي، 
المعرض الدولي للحضارة اإلسالمية 
، إن عدن عــادت إلى طبيعتها، وبدأ 
الفــن والثقافة تزدهــر، رغم تعمد 
نظام المخلوع صالــح خالل عقدين 
ونيف، مــن تدمير ثقافــة وحضارة 
وألــق عــدن فــي المســرح والفــن 

والثقافة.
وأضــاف أنــه، وبجهــود ومبادرات 
شبابية، وبدعم األشقاء اإلماراتيين، 
فائقــة،  بســرعة  عــدن  نهضــت 
لتســتعيد مجدها الثقافــي والفني، 
ولتقــول للعالــم عدن لــن تموت، 
عــدن والدة الثقافــة وحاضرة الفن 
واإلبــداع منــذ األزل، وهــي مدينة 
التسامح والتعايش وصاحبة الريادة 
بذلك في الجزيرة العربية. وقال إن 
أحياء الفعالية الثقافية والفنية أمر 
مهم لهزيمة ثقافة العنف والتطرف 
واإلرهاب، ال ســيما بعــد خروج عدن 

من حرب مدمرة.

عدن تايم / محمد القادري :

أفتتح مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن 
هاني محمد اليزيدي، مكتبة ثقافية في جمعية 

الفردوس التنموية النسوية في المديرية.
وأشــار اليزيدي إلــى أهمية المكتبــة في رفد 
المواطنيــن بالمعلومــات وتشــجيعهم علــى 
القــراءة والبحــث وتطوير قدراتهــم المعرفية، 

معربا عن إعجابة بما احتوته 
المكتبــة مــن كتــب قيمة 
يمكن المواطنين االستفادة 

منها.
ودعا مدير عــام المديرية 
هاني اليزيدي، المؤسســات 
والجمعيــات االجتماعية إلى 
الجمعيــة  بهــذه  االحتــذاء 
وإقامة مثل هذه األنشــطة 
الثقافية والتي تعود بالنفع 

على المواطنين.
ومن جانبها أشارت رئيسة 
جمعية الفردوس المهندسة 
ســميرة عبداهلل نصــر، إلى 

أن إقامة  المكتبة تأتي في إطار األنشــطة التي 
تقدمها الجمعية، الفتــة إلى أن المكتبة تحتوي 
على العديد مــن العناوين الثقافيــة والدينية 
واالنجليزيــة، باإلضافــة إلــى مجــالت متنوعة 

واجتماعية.
حضــر االفتتــاح أمين عــام المجلــس المحلي 
بمديرية الشــيخ عثمان علي عبدالمجيد، ومدير 
إدارة الجمعيــات بمكتــب الشــؤون االجتماعية 

والعمل بالمحافظة عصام عمر وادي.

عدن تايم - صحف :

يدور جدل بين السعوديين بعد رفض محكمة 
االستئناف بعسير في السعودية، الحكم الصادر 
من محكمة أحد رفيدة في حق الخطيب ســعيد 
بن فروة، الذي كان يقضي في سجنه 45 يومًا، 
وذلك لتكفيره وشتمه الممثل السعودي، ناصر 

القصبي، في إحدى خطبه.
وذكرت صحيفة عكاظ الســعودية أن محكمة 
االستئناف أرجعت سبب رفض الحكم إلى كونه 
في غير محله ألن بن فروة -بحســب المحكمة- 
من أهل الصالح واالستقامة، إضافة إلى أنه لم 

يذكر اسم الممثل في خطبته.
كمــا أشــارت المحكمة فــي مالحظتهــا إلى 
أن القصبي ممن اشــتهر باالســتهزاء بالدين 

والمنتسبين إليه.

سند بن شهاب

عــرف عن الفنان محمد ســعد عبداهلل حبــه الجا رف 
للحج لمــا ال وهو اللحجي االصيل  الفنــان ابن الفنان 
كان الفنــان محمد ســعد حريصــا على زيــارة لحج با 

ستمرار ومشاركة اهل بالده افراحهم  دائما.
كان بن ســعد موضــع ترحيب النــاس ومحبتهم له 
وكانوا يدعونه باســتمرار في كل افراحهم االجتماعية 
وانشــطتهم الثقافيــة واالجتماعيــة وكان فرحا ملبيا 
كلما سنحت الظروف بذلك كان محمد سعد محبا للفن 

و يحب الفن ويحترمه 
ذات عصريــة من النصف االول من ســبعينات القرن 

الفارط.
كان بن سعد مشــاركا حفل عرس مخدره في حوطة 
لحــج حــارة النخــاره او ما كانــت تعرف باســم الحارة 
الجديدة انــذاك الحد ابناء الحاره محمــد مقبل عامر.. 
كان النــاس فرحين لمشــاركة بن ســعد وعندما اخذ 
بن ســعد العــود ليقدم وصلتــه الغنائيــة.. كان احد 
الحاضريــن فــي المخــدره يطلب من محمد ســعد ان 
يغني اغنيهدة صنعانية محددا اسمها لبن سعد وكان 

بن سعد ملبيا ذلك الطلب .
وما ان بدا ابن سعد العزف والدخول في اداء االغنية 
المطلوبــة حتى الحظ هو بنفســه ان مــن قام بطلب 
االغنية اخد جريــدة صحيفة وراح يتصفحها غير مبالي 

باالغنية التي طلبها او باداء الفنان بن سعد !
حــزن الفنان بن ســعد يومها ومــا أن اكمل االغنية 
حتى اقســم انه لن يغنــي بعدها ابدا فــي اي مخدره 

ووفى بما قاله.

الصولبان !!

    قـفـرٌ
    مرعـبٌ ،

    ظـالمٌ
    موحـشٌ ،،

    يُلفُ المكان.
    ظـلُّ الموت ،،،
    شـبحٌ القـتـل

    بشـعٌ
    مفـزعٌ ..

    ذئـبٌ
    يتـجاوز الحواجز الرملية

    والكثـبان ،
    يخـطف االبتسامات

    من أعيُـننا ،
    وهو ينتـزع األرواح

    وينهـشُ أجسـاد الشـبان !

    ال يسـمح لك ، بعد النهار
    أن تسمع ضحكة طفٍل

    يلعب بأمان ،
    الصبايا الكاعبات

    يرتعـبن .. يرفضنَ
    العبور بجانب األسوار

    المرتجفة ..
    نوافـذ البيوت مغلَّقٌة ،

    واألبواب موَصَـدٌة
    ال تسـمح بمـرور

    رائحة البـارود والدخـان.

    على عتـبات بيـوتـنا
    تربض الفتـنة

    وفي خزانة )الخُروسـتان(
    كل أسـبوع أو شهر

    وعام ..
    تتـعطر مالبسنا باألحزان.

    إذا ولَّى عام
    تفاءلنا بمقدم غيره ،،

    و إذا مضى 
    مهرواًل مثل قبله !

    وضعنا فوق كل قبٍر جديدٍ
    حبـقًا و ريحان.

    وأحيينا ذكرى المذبحة المتكررة ،،،
    صُـٍورًا ألزهار الياسـمين
    على الطرقاتِ واألسوار.

    وهذا عزاؤنا
    في شهداء العام القادم !

    إذا تكرر الدرس
    وتعددت األسباب

    في مذابح الصولبان.

عدن تستعيد مكانتها الثقافية والفنية

مدير الربيقة يفتتح مكتبة ثقافية يف مجعية الفردوس 

السعودية.. جدل حول براءة مكفر ناصر القصيب

ملاذا امتنع الفنان الراحل 
حممد سعد الغناء يف املخادر ؟
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات
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 .

اأفقيًا :
1- �سيخ املجاهدين الذين قارعوا اال�ستعمار االيطايل على 

االأر�س الليبية ، اأ�ست�سهد �سنقا ًوعلنا يًف مدينة بنغازي  
2 -  ا�ستيالء بالقوة على بلد ـ الفحم وقت االإ�ستعال 

3 -  م�ساب بداء اجلرب ـ جمع مرحا�س 
4 -  للنفي ـ املراأة ناعمة امللم�س 

5 - نقي�س خريـ خدع ـ �سعور 
٦ -  ثمر يتخذ من م�سحوقه �سراب وت�سنع منه احللوى ـ 

م�سروب حمرم 
7 -  للنفي ـ ناقو�س ـ بلون اللنب ـ مربى 

8 - دق ناعما ً ـ اإعالن ـ جواب ـ من احل�سرات 
٩ - حرف اجنليزي )م( ـ من املا�سية ـ للندبة 

-10 من يتدخل فيمااليعنيه ـ �سفوق ذو اإح�سا�س رقيق ـ 
تال )مبعرة( 

-11  جمع مطلب ـ نتدبر اأونفكر عميقا ً
-12  تبداأ ـ قاعة ا�ستقبال ال�سيوف ـ الطمع 

-13   نقي�س بعيدة ـ مت�سابهان ـ لهب 
-14 مت�سابهة ـ �سمريمنف�سل ـ من البقوليات ـ يثري ال�سك 

-15 يعني ممر بحري �سيق ـ منا�سبة دينية �سنوية 

عموديًا :
 1 -  نقي�س اآجل ـ غطاء املنزل ـ قب�س واأخذ

2 -  �سهر هجري ـ راأى بطرف العني ـ مفرد �سرو�س ـ �ساع )م( 
3 -  نظم اأور�س ـ ريب ـ ثالثة اأرباع قروي ـ تطبخ بالزيت  

4 -  من معامل الكويت العمرانية ـ �سغري احل�سان 
5 -  �سارلينا ً ـ هموم ـ يدهنه بالطالء 

٦ -  للنفي )م( ـ ال�ساطئ )م( ـ من االألوان 
7 -  مت�سابهان ـ مفرد العلب 

8 -  علم يبحث يف ما�سي ال�سعوب وحا�سرها ـ تكلم ب�سوء عن 
�سخ�س غائب ـ مت�سابهان  

٩ -  املربرات ـ ن�سف كلمة يطري ـ �سيل ماء يجري على االر�س 
-10  ثقل ومال اأوغلب على غريه ـ خا�ستي ـ بواخر ـ �سبع 

-11  بحر)م( ـ بلون ورق ال�سجر ـ ثالثة ارباع يتاح 
-12  بحث يلقيه �سخ�س اأمام جمع من النا�س )م( ـ حرف 

مو�سيقي ـ اأ�سهر نهر يف اأفريقيا 
-13  يو�سع على احل�سان ـ اأدوات �سغرية جلرف الراب 

وغريه 
-14  �سهر �سم�سي ـ �سئ ممغنط يتم عليه ت�سجيل االأ�سوات 

-15 عاليات مرتفعات ـ طاعة واإح�سان 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يراقب موهبة برازيلية جديدة، 
تمهيدا لضمها خالل الفترة المقبلة.

وتهتــم األنديــة األوروبيــة باســتمرار بمتابعــة المواهــب الصاعدة في 
البرازيل، والتي كان آخرها جابرييل خيســوس، المنضم لمانشســتر سيتي، 

إضافة لنيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى برشلونة قبل أعوام.
وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم، اإلثنين، بأن برشلونة يراقب 

الالعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، 16 عاما، العب فالمنجو.
وأوضحت الصحيفة أن الالعب الشاب فاز مع منتخب البرازيل ببطولة كوبا 
أمريكا للناشــئين، ويحظى باهتمام البارســا، وأيضا مانشســتر سيتي في 

الوقت الحالي.
وأشارت "ســبورت" إلى أن برشلونة اتصل بفالمنجو، للتعبير عن اهتمامه 
بفينيســيوس، وإمكانية ضم الالعب على المــدى البعيد أو حتى القريب إن 
أمكن، خصوصا أن عدة أندية مثل أرســنال، وتشيلسي أيضًا مهتمين بضم 

الالعب.
ويُقــال إن الالعب وقع عقــدًا احترافيًا مع النــادي البرازيلي حتى يونيو/ 
حزيران من العام 2019 يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

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 1٩٩4م وتعديالته بالقانون رقم )8( ل�سنة 1٩٩7م ، 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 الرميم 
، 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
18/12/201٦

إعالن حتذيري

بعون اهلل و توفيقه اكتملت اليوم ال�سبت املوافق 7 يناير 2017م الفرحة و 
ال�سعادة يف منزل املهند�س طريان

 حممد علي حمبوب 
و ذلك بزفاف ولده املهند�س املعماري اأكرم حممد علي حمبوب على ربة 

ال�سون و العفاف اأبنة عبداهلل نا�سر االأ�سيلي ..

بارك اهلل له و عليه و جمعهما يف خري و عافية و زودهما 
التقوى و رزقهما الذرية ال�ساحلة. 

املهنئون : اآل حمبوب .. اآل االأ�سيلي.. مبارك ال�سالحي 
..عيدرو�س باح�سوان .. احمد ال�سياد .. نورالدين عبدالغني 

.. اأبوبكر قطن..، و جميع االأهل و االأ�سدقاء

أفراح آل حمبوب 
وآل االسيلي

برشلونة يتحرك لضم موهبة برازيلية جديدة

مت خطبة االن�سه ايات عبدااهلل ال�سبلي 
على ال�ساب اخللوق 

يسري الزكري
نتمنى لهما حياة �سعيدة وعقبال الفرحه 

الكربى 
املهنئون : الوالده والوالد واختها 

ال�سغنونه لبونه وجدتها

مبارك اخلطوبة 
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ريا�ضة

اختتام البطولة التنشيطية لتنس امليدان بعدن

عدن / مختار محمد حسن :

أقصى فريق الضياء من )شعب العيدروس( نظيره فريق المرحلي )من الخساف( من دور 
الـ16  لبطولة دوري الشــهيد جعفر محمد ســعد بالفوز عليه بضربــات الترجيح 2-3 بعد 
التعادل الســلبي في الوقت األصلي صفر - صفر في المباراة التي أقيمت عصر االثنين في 

البطولة التي يرعاها وزير الشباب والرياضة نائف البكري وتنظمه اتحاد الشبيبة بعدن .
وبذلك يكون الضياء خامس المتأهلين إلى دور الثمانية بجانب الســكنية والشهيد رعد 

واألهلية وفتح التواهي .
المباراة لم تكن كما توقعها الجميع خاصة من فريق المرحلي ، والذي لم يشكل العبوه 

أي خطورة حقيقية على مرمى فريق الضياء .
فيما أستطاع فريق الضياء الذي معظم العبيه صغار السن من قلب التوقعات ، بل كانوا 

األفضل تنظيمًا في جميع خطوطه ، ومسك زمام المبادرة في فترات عديدة .
وبعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي ، ذهب الجميع لركالت الترجيح التي وللمرة 
الثانيــة يتألق حارس الضيــاء البطل )خالد محمود الضالعي( فــي التصدي وببراعة لركلة 

ترجيح كانت كفيلة بصعود فريقه للدور الثاني .
- قاد المباراة الحكم أحمد الوحيشي .

- حــارس الضياء خالد محمود اليتعدى عمره 19 ، لكنه كبيــر في المرمى بثقته العالية 
بنفســه ، من خالل الوقوف أمام أعتى المهاجمين ، بل تفنن في التصدي لركالت الترجيح 

بكل براعة ، فهو يذهب للكرة بالشكل الصحيح ويصدها بكل قوة .
- فريــق الضياء قلــب كل التوقعات .. فريــق كل العبيه صغار الســن واليتعدى معدل 
األعمار فيه 18 ســنة ، كما أنهم جميعًا )حافة( منطقة شــعب العيدروس دون تطعيم من 
خــارج منطقتهــم واليوجد فيــه أي العب من أي نــاد ، ومع هذا كله تجدهــم واثقين من 

أنفسهم وقادرين على مقارعة أي فريق .
- كلمة لفريق المرحلي ولمدربهم )فاروق المرحلي( .. أرفع رأســك فوق .. فريقك ممتاز 
بـــ) النظام ، الحضور ، االلتزام ، الزي ، األخالق العاليــة(، وغيرها من الصفات الرائعة التي 
قلما نجدها في فريق )شــعبي( .. فال تيأس وواصل المســيرة مــع العبيك فأنتم األفضل 

دائمَا .
- نقــول لقيادة فريق الضياء ممثلة بالكباتن حامد باحويرث ، ومعاذ عبد الحميد ، كنتم 
ممتازين بأداءكم في المبــاراة ، وبقيادتكم لبقية الالعبين الصغار ، فعندما يكون أداءك 
ولعبك أمــام الصغار بهذه القوة والفدائية فإنهم بالتأكيد يســتمدون منكم هذه القوة 
والفدائيــة ويقاتلون من أجل الفوز .. برافو حامــد .. برافو معاذ وألف مبروك لكم ولبقية 

الشباب .
- جماهير كثيرة حضر هذه المباراة .. والرابطة التي شــجعت فريق المرحلي كانت رائعة 

وساهمت في حالوة المباراة .

عدن تايم / وضاح بن عسكر:

تتجه األنظار مســاء يوم غدًا الخميس إلى ملعب األسطورة 
بمدينــة جــدة لمشــاهدة نهائــي بطولــة الزمــن الجميل 
بنســختها األولى برعاية ملتقى أبناء شــعب العرمي ، والتي 
يتم اعتمادها ســنويا على شكل أوســع في قادم المنافسات 
أتــت فكرتها بعد سلســلة مباريات وديــة لالعبين القدامى 
وقررت الفــرق إقامة بطولة وتم تنظيمهــا بجهود واهتمام 
ونشــاط الناشط الرياضي المعروف يســلم اليزيدي وأعضاء 
اللجنة المنظمة علي صالح الهيثمي و عبداهلل السناني ونبيل 
القعيطي باإلضافة إلى مدير العالقات العامة للبطوالت علي 
بن سعدان حيث أكدوا على أن البطولة تعكس صورة إيجابية 
لألجيــال عن أهمية التنافس الشــريف والروح الرياضية وقد 
وجهــت اللجنة المنظمــة دعوة عامــة للحضور فــي الحفل 
الختامــي للبطولة وســيكون في مقدمة الحضــور الالعبين 
القدامى وبعض الشخصيات الرياضية واالجتماعية وستجمع 
المبــاراة النهائية فريق حمومه وفريــق اليزيدي حيث وصل 
فريق حمومه إلى النهائي بعد فوزه على فريق فهود شــعب 

العرب وفريق اليزيدي وصل إلى النهائي بعد فوزه على فريق 
الصعيد بدون أي خســارة ، ومن المتوقع ان يشــهد النهائي 
حضور جماهير كبيرة من انصار الفريقين وحضور الفرق التي 

شاركت ومن متابعي ومحبي الرياضة . 
وقال عمــاد الصهيبــي مدرب فريــق اليزيدي : انا ســعيد 
بالوصــول الــى المباراة النهائيــة وكنت متوقــع الوصل إلى 
النهائي مــن بداية البطولــة وقال أيضًــا البطولة أهميتها 
كبيــرة وهدفها جميل كما هو أســمها البطولــة جمعتنا مع 
أصدقــاء لم نلتقي بهم من فترة طويلة وقال في ختام كالمه 

البطولة تعيد الذكريات وال يوجد بها خاسر
وقــال مدرب حمومــه أحمد القــرادي اشــكر الالعبين على 
المســتوى الرائع فــي هذه البطولــة واتمنــى ان تكلل هذه 
المستويات بالنجاح وتحقيق الكأس وقال ان البداية المتعثرة 
للفريق كانت بسبب ضعف اللياقة وعدم االستعداد ولم يختلف 
على ما قال به مدرب اليزيدي أن البطولة غالية وتحمل اســم 
جميل وتعتبر جزء من رد الجميل والتكريم لالعبين القدامى

بإعادة الذكريات لهم والفوز بنجاح هذه البطولة يعتبر فوز 
للجميع والقادم أجمل.

عدن تايم / نجيب المحبوبي:

اليــوم )االثنين( بطولة  انطلقت صباح 
شهداء كلية العلوم اإلدارية بعدن والذي 
يشــارك فيها أقسام الكلية ، وتقام بدعم 
ورعايــة الدكتــور الخضــر لصــور رئيس 
جامعــة عــدن وإشــراف الدكتــور توفيق 
باســردة رئيــس كليــة العلــوم اإلدارية 
ويحتضنهــا ملعب الســكن الجامعي في 

مدينة الشعب.
لقاء االفتتاح جمع قسم المستوى الثالث 
أدارة أعمال وقسم المســتوى األول أدارة 
الثالث  أعمــال وانتهى بفــوز المســتوى 
بأربعــة أهــداف نظيفة تقاســمها العبي 
الفريق الثالث بهدفين في الشــوط األول 
وهدفين بالشوط الثاني ليحصد المستوى 

الثالث أول ثالث نقاط له في البطولة.
حضــر اللقــاء نائــب عميــد الدراســات 
العليــا في الكلية الدكتور نوفل والدكتور 
عبد اهلل بــن ناهية ومدير األنشــطة في 
المرزوقي. وهذا  الكلية األستاذ مصطفى 
وتتواصل صبــاح غدًا منافســات البطولة 
على ملعب الســكن الجامعــي حيث تقام 
مبارتان ، ويلتقي في اللقاء األول المستوى 
الثاني محاسبة والمستوى الثالث إحصاء ، 
وفي اللقاء الثاني يلتقي المستوى الثاني 

أدارة أعمال والمستوى الثالث محاسبة.

بطولة الزمن اجلميل تعيد الذكريات 
لالعبني القدامى مبدينة جدة

يقام بدعم رئاسة اجلامعة .. انطالق بطولة 
شهداء كلية العلوم اإلدارية بعدن

يف واحدة من اأكرب مفاجاآت دوري ال�سهيد جعفر

فريق الضياء يقصي فريق 
املرحلي بضربات الرتجيح

عدن تايم / خاص :

اختتــم نــادي التنس العدنــي أنشــطة وفعاليات 
البطولة التنشيطية للتنس بعدن )البراعم تحت 12 
ســنة و الناشئين تحت 14 ســنة  والشباب تحت 16 
سنة والممتاز وزوجي الناشئين( ونظمها اتحاد عدن 

للتنس حيث أسفرت النتائج النهائية كالتالي:
حصد المركز األول في فئة )فردي الناشــئين تحت 
14 سنة( نورس فائز، وحل ثانيًا منصور محمد، بينما 
جــاء ترتيب الثالثــة المراكز األولى فــي فئة )فردي 
الشــباب تحت 16 ســنة ( احمد مرشــد المركز االول 
وعبد الحافظ محمد حال وصيفّا وكان المركز الثالث 
من نصيب عبدالرحمن فائز و)زوجي الناشئين( أواًل: 
الثنائي منصــور محمد وعبدالرحمن فائــز ، وثانيًا: 
الثنائي نورس وترتيل فائــز، وثالثًا: الثنائي عبداهلل 
العروس وعمرو ماهر، وبالنسبة لفئة )الكبار(، تمكن 
الالعب المتألــق فهد خالد ثابت مــن خطف المركز 

األول من شقيقه عزيز خالد ، الذي حال وصيفًا.
تعاقب باإلشــراف على مجريات مباريات وأنشــطة 
البطولة كاًل من وكيل نــادي التنس العدني ونائب 
رئيس االتحــاد العام الكابتن/وديع ثابت، وأســامة 

هيثمي عضو االتحاد وأمين عام اتحاد التنس بعدن 
الكابتن/زهير موشجي, وعزيز خالد

وفــي حفل اختتــام البطولة، تم تكريــم الفائزين 
بالمراكز األولى في الفئات السابق ذكرها، حيث قام 
كاًل من مديــر عام مكتب الشــباب والرياضة بعدن 
الدكتور/عــزام خليفة، والكابتن وديــع ثابت وكيل 
النادي ونائب رئيس االتحاد العام للتنس  ومستشار 
االتحاد احمد حسرت وزهير موشجي امين عام اتحاد 
عدن للتنــس بتوزيع الكؤوس والميداليات ، كما تم 

تكريم إبراهيم فهد كأول لفئة البراعم وفهيم زهير 
كأفضــل العب في البطولة، وحســام حســن الالعب 
المثالــي. وتــم تكريم جميــع المشــاركين بهدايا 

رمزية.
وحضر حفــل االختتام كاًل من عــارف يماني مدير 
أشــغال مديرية صيره أســامة هيثمي عضو االتحاد 
العام للتنــس والمهندس جمال الحــاج عضو اتحاد 
عــدن للتنــس وعــدد مــن المهتمين باألنشــطة 

الرياضية ومتابعين ومحبين للعبة.



  
غ�سان �سربل

http://aden-time.net

أيام ترامب 
املثرية..!

 
ال تزعــم أنك غير معنــيّ. وأن تلك البــالدَ بعيدة. أنت 
تعــرف أنها مجاورة لبالدك وإن كانــت في قارة أخرى. وأن 
سفارتَها أكثر من سفارة. وأن االقتصاد العالمي يعتل إذا 
مرض اقتصادها الذي يحتل موقع الصدارة. وأن أساطيلها 
سيدة البحار والمحيطات. وأن عيونها الساهرة في الفضاء 

ال تنام.
أنت تعــرف جيــدًا أنها القــوة العظمى الوحيــدة. وأن 
كلمتهــا مرهوبــة الجانب في مجلس األمــن، حتى ولو لم 
تلجأ إلى ســيف »الفيتــو«. وأن إصابــات طائراتها دقيقة، 
ســواء كانت بطيار أم من دون طيــار. وأن أرقى الجامعات 
علــى أرضها وأنك تشــتهيها ألبنائك. وأن ثــورات علمية 
وتكنولوجية تتالحق في مختبراتها. وأن ســلوكها يمسّ 
مصير بالدك واستقرارها. مرة حين تنتابها شهوة التدخل 

المفرط. وأخرى حين تنسحب وتختار العزلة واالنطواء.
أميركا دولة عظمى ومشــكلة عظمى. وسواء أحببتها أم 
كرهتها ال بدّ من الرقص معها. تخطئ وتصحّح. تتســرّع 
وتتهــوّر ثــم تنكفئ. يشــكو العالم يومًا مــن حضورها 
الطاغي. ويشــكو في يوم آخــر من الفــراغ المخيف الذي 

يحدثه انسحابها.
ذات يوم ســخر صدام حســين أمام مديــر مكتبه حامد 
الجبــوري من تســاقط الزعمــاء الغربيين. بســبب انتهاء 
واليتهم. أو بسبب فضيحة في صحيفة أو على الشاشة. أو 
خوفهم من الرأي العام. قال صدام شامتًا: »كيف يستطيع 
اتخــاذ قرار تاريخي من يفوز بنســبة 51 في المائة«. كان 
صدام يعتقــد كما آخرين أن القائــد التاريخي يذهب إلى 
االنتخابات ليرجع بتأييد 99 في المائة من أبناء شعبه. وأن 
الحماســة قد تدفع المتوفين إلى المشــاركة في االقتراع. 
عجز السيد الرئيس عن قراءة الوقائع الجديدة في العالم. 
القذافي أيضا كان يتســلى بإحصاء الرؤســاء األميركيين 
الذين تســاقطوا كأوراق الخريف في حين ظل هو ممسكا 
بعنق بالده. دفع الشــرق األوســط باهًظا ثمن سياســات 

رجال ال يعرفون العالم.
أيام انتظار تســلم الرئيس األميركي المنتخب ســلطاته 
مهمــة أصاًل. تعكف فيهــا الحكومات على إعــداد أوراقها 
ومطالبهــا ومخاوفها. لكــن المهمة كانــت أقل صعوبة. 
كان برنامــج الرئيس يتضح قبل اســتقراره فــي المكتب 
البيضاوي. هذه المرة تبــدو القصة مختلفة. رئيس جديد 
تمامًا ال يشــبه أحــدًا من أســالفه. ما قاله إبــان حملته 
االنتخابية وفي تغريداته ال يســاعد على استخالص مالمح 
واضحة لسياســة متكاملة. هذا الغموض يضاعف االرتباك 
واإلثــارة معًا. وثمة من يعتقد أنه ال بــد من رصد األيام 
المائة األولى للبدء في رسم احتماالت التعاون أو سياسات 

حصر األضرار أو ترتيب التعايش.
يعتقــد متابعون للرئيس الجديد أن سياســته الخارجية 
ســتقوم على ثالثة محــاور تعني منطقتنــا. األول إيمانه 
العميق بإمكان التعاون مع روســيا، رغم العاصفة األخيرة 
بســبب اختراقاتها اإللكترونية. والمحور الثاني هو محاربة 
اإلســالم الراديكالي، ويعتقد ترامب أن روســيا يمكن أن 
تكون شريًكا فاعاًل في هذه المهمة، إضافة إلى دول غربية 
وإسالمية. المحور الثالث تخفيف نفوذ إيران في المنطقة، 
وقد تجّلى ذلك بوضوح في اختياره لعناصر فريقه الدفاعي 
واألمني. لكن ذلك ال يلغي حقيقة تتعلق بشخصية ترامب 
نفســه، وهي أنه قد يقــدم على سياســات مفاجئة أو غير 

متوقعة.
أعطاني دبلوماســي مثاًل على ما يمكــن أن يكون. قال 
إن رئيــس الوزراء العراقــي حيدر العبــادي اتصل بترامب 
بعد فوزه، ساعيًا إلى االطمئنان إلى استمرار دور الشريك 
األميركي في معركة الموصل. تحدث العبادي عن العالقة 
االســتراتيجية بيــن البلديــن وأهمية الدعــم األميركي 
للجيــش العراقــي فــي محاربــة »داعــش« واقتالعه من 
الموصــل. ردّ الرئيس األميركي مؤكــدًا أن بالده ملتزمة 
مســاعدة العراق في حربــه ضد »داعــش«. وأنها ملتزمة 
أيضًا مساعدته لوجســتيًا واقتصاديًا. لكن ترامب أوضح 
للعبادي قبل اختتــام المكالمة أن اســتمرار هذه العالقة 
االســتراتيجية يفترض أن تكون سياســة العراق مستقلة 

وغير شبيهة بسياسة إيران.
قال الدبلوماســي إن ترامب لم يشرح تفصياًل ماذا يريد. 
لكــن كالمــه األخير أوحى بــأن أميركا لن تكون مســتعدة 
إلعطاء شيكات على بياض. أي أنها لن تقدم دعمًا مفتوحًا 

للحكومة العراقية إذا أصرت على انتهاج سياسات إيرانية.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

عدن تايم/ خاص 

يشهد متحف تاريخ مدينة عدن في العاصمة الصهيونية تل أبيب 
اقباال كبيرا.

وكتب الباحث فــي تاريخ عدن بالل غالم: بينما نتقاتل فيما بيننا 
ومُلئت الضغينة قلوبنا وتســفك دماؤنا في نواصي عدن, ويسعى 
الكثيــرون لطمــس هويتن .. يوجد هناك في الجــزء اآلخر من هذا 
العالم ُأنــاس يكنون كل الحب والوفاء لهــذه المدينة التي أوتهم 
ويتذكــرون مراتع صباهــم وأجمــل أيامهم فيها ويســعون بكل 
الســبل الحفاظ على هوية عدن وتاريخها. الصور من المتحف الذي 
أسسه رئيس الجالية اليهودية )مناحيم ميسا( في تل أبيب ويديره 
حاليًا حفيده )داني جولدســميث(, ويحتــوي على العديد من الصور 
والمقتنيــات العدنية التي كانت تســتخدمها الجالية اليهودية في 

عدن.

أقبال كبري على متحف تاريخ مدينة عدن يف تل أبيب

البحر يقذف حوت ضخم إىل شاطئ الربيقة
تفاجئ ســكان مدينة 
البريقــة بعــدن، امس، 
بحوت ضخم قذفه البحر 

إلى شاطئ المدينة.
مــن  عــددا  وقــال 
الصياديــن انهــم لــم 
يسبق ان شاهدوا حوت 

بهذا الحجم.
ناشــطون  وتــداول 
التواصل  وســائل  فــي 
االجتماعي صور لألهالي 
الذي هرعوا لمشــاهدة 

الحوت.

2 مليار ريال مديونية كهرباء ابني  
عدن تايم/ رياض منصور

يدخل موظفــو كهرباء أبين شــهرهم 
السادس على التوالي، دون مرتبات، فيما 
بلغــت مديونية المؤسســة 2 مليار ريال 

لدى الجهات الحكومية.
وناشدت نقابة كهرباء أمين عام محلي 
أبيــن بايجاد حلول لألوضاع المأســاوية 
التي يمر بها العمال الذين يعولون أسر 

كبيرة.
وكانت نقابة كهرباء أبين التقت مهدي 
الحامــد األمين العام للمجلــس المحلي 
بالمحافظــة وتــم في االجتماع مناقشــة 

أوضاع موظفيها.
وأطلعت نقابــة كهرباء أبين أمين عام 
المجلس المحلي علــى مديونية المرافق 
الحكومية والتي بلغت 2 مليار ريال منها 
50 مليون ريــال مديونية مكتب محافظ 
المحافظــة، والــذي بدوره وعــد بإطالع 
محافظ المحافظة على مشــكلة مؤسسة 

الكهرباء، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة. 
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