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ت�شاعد اأزمة امل�شتقات النفطية والكهرباء يف عدن

الرمح الذهبي يتاأهب من 
املخا لل�شيطرة على احلديدة

  نزع 3 آالف لغم ومئات العبوات الناسفة بينها إيرانية الصنع
 انتصار اسرتاتيجي يعزل املليشيات حبريا

اال�شمنت يغلق �شواطئ �شقطرى
حركة ن�سطة ملافيا االأرا�سي بتواطوؤ ر�سمي

 ح�شرموت.. االإ�شالح يف 
مهمة ف�شل اإقليمه اخلا�ص

وزير النقل يك�شف �شبب تاأخري مرتبات الع�شكريني
مدير الهالل االماراتي يف عدن لـ"عدن تامي":

 دعم ضخم خالل 2017 حلل االزمات 
يف خمتلف القطاعات
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

عدن تايم/ صدام اللحجي
 

كشف تقرير الطبيب الشــرعي الذي صدر أمس االول 
في قضية وفاة السجين حلمي عبدالحليم 37 عاما، معتقل 
على ذمة اإلرهاب، ان ســبب الوفاة "ذبحة صدرية" والوفاة 

طبيعية غير جنائية.
وافاد تقرير الطبيب الشرعي د/ يزيد محسن عطروش 
أخصائي الطب الشــرعي انه شــوهد على جســده: إزرقاق 
"سيانوزي"باألضافر، وعدم وجود أي آثار أصابة من الخارج.

واضاف: وبفتح التجويف الصدري شوهد أرتشاح دموي 
داخل بطانة القلب "الثامور" وتضخم بحجم القلب وتضخم 
عــام بعضالت القلــب بالبطين األيســر وضمور شــحمي 
بعضــالت البطيــن األيمن وضعــف عام بعضــالت القلب 

وأحتشاء.
واختتم تقرير الطبيب الشــرعي بقوله: اما بالنســبة 
للرأي الطبي تبين من كشــفنا على جثــة المتوفي حلمي 
عبدالحليم أنه توفي بســبب توقف القلب المفاجئ "ذبحة 

صدرية" حيث كانت الوفاة طبيعية بمعنى غير جنائية.
ونقل حلمي االحد الماضي الى مستشفى ابن خلدون 

بالحوطــة، بعد ان فــارق الحياة، والتقت عــدن تايم امين 
عبداهلل سالم احد السجناء، والذي روى كيف مرت اخر لحظة 
في حياة حلمــي بالقول: صباح اليوم كنــت مع حلمي في 
غرفة واحدة "مساجين"، حيث لم يكن يعاني من اي مرض 
أو غيرة وأكلنا وجبة الفطور معآ وبعد برهة، صرخ وقال انا 
مكظوم وتم أخذه مباشــرة الى المستشــفى وفارق الحياة 

مباشرة.
وقــال القيــادي فــي الحــزام األمنــي بلحــج محمد 
عمــر ل"عدن تايــم": ان اعتقال الشــاب حلمــي، تم خالل 
مداهمة منزل شــخص يدعى "محمد روميــو" في منطقة 
المحلة بلحج، وفقآ لمعلومات اســتخباراتية افادت بتواجد 
مطلوبيــن أمنييــن قمنا بعمليــة المداهمــة للمنزل، إال 
ان المطلوبيــن الذوا بالفرار ووجدنا الشــاب حلمي وقمنا 
باعتقالــه واخذه الى منطقة الربــاط وبعد فترة تم أحضار 
كل المســاجين بما فيهم حلمي الــى مجمع الصحة حيث 
قمنا بتأهيل مكاتب خاصة وحولناها لعنابر "ســجون" بعد 
مــرور أربعة ايام مــن تواجدهم في مجمــع الصحة توفي 
الشاب حلمي أثناء أســعافة الى المستشفى مباشرة حيث 

لم يكن يعاني من أي شي حد قوله.

عدن تايم/ خاص :
 

قالــت مصادر عمالية في شــركة مصافي عدن 
انها ماضية فــي اعادة تحريك القضيــة المنظورة 
امــام محكمة االســتئناف المتعلقة بشــراء اراضي 
الدولــة بوثائق مــزورة والتــي توقف النظــر فيها 

بسبب اندالع الحرب .
واتهمــت المصــادر مســؤولين فــي الجمعية 
الســكنية والنقابــة واالدارة  بشــراء اراضى للدولة 
بوثائق مزورة ورفعت القضية من النيابة للمحكمة 

لثبوت التزوير.
 وأكــدت المصادر قيام مســؤولين بتســهيل 

وتمريــر الوثائق المزورة التى علــى اثرها تم دفع مبالغ كبيرة 
الطــراف مســتفيدة موثقــة اســمائهم بالوثائق مشــيرة ان 

االراضــي تابعة للدولــة وال تتبع الجهة المســتفيدة والتى تم 
الشراء منها بوثائق مزورة.

تقرير طبي يك�شف غمو�ص وفاة معتقل يف �شجن بلحج  

عدن/ خاص :

أثار نبأ هدم مســجد حامد السقاف 
بشــارع الزعفــران بكريتــر بمحافظــة 
عدن اســتياءا واسعا وردود فعل غاضبة 
العــام واالوســاط االهلية  في الشــارع 
والجمعيات المعنية بحماية آثار وتاريخ 

المدينة .
واجتماعية  دينية  وجاهات  وتصدت 
خــالل اليومين لــكل التســريبات التي 
تداولت نبــأ هدم وإعادة مســجد حامد 
الســقاف الذي يعــود تاريخ بنــاءه الى 
مئــات الســنين األمــر الــذي اعتبرتــه 
الوجاهات حلقة ضمن مسلســل ممنهج 
لمحــو الذاكــرة التاريخيــة التــي تزخر 
بمســاجد ومعابد ومعالــم أثرية كانت 
قبلة الزائرين لها مــن كل بقاع العالم 
ومتحفا شــاهدا على اصالة مدينة عدن 
وعنوانــا بارزا لتاريخهــا الضارب جذوره 

في اعماق التاريخ.
مــن جانبه أكد ياســر محفوظ امام 
مسجد حامد الســقاف الكائن في شارع 
الزعفران بمدينة كريتــر، ان التصاميم 
الهندســية الجديــدة ســتحافظ علــى 

الشــكل الخارجــي بحيث يكــون مقاربا 
لنمط المسجد الحالي.

وأرجــع ســبب هــدم وإعــادة بنــاء 
المســجد يرجــع إلــى االزدحــام الكبير 
بالمصلين خصوصــا يوم الجمعة، حيث 
يضطروا الى الصالة في الشــارع المتالء 
المســجد بالمصلين، ناهيــك عن عدم 
كفاية حمامات المســجد ومحل وضوئه 
بالنسبة لعدد المصلين كما أن المسجد 
يخلــو كغيره من مســاجد الســوق من 

مصلى للنساء.
واضــاف فــي تصريح لعــدن تايم: 
سعينا الى إعادة بناء المسجد وتوسعته 
بما يتناســب وعدد المصلين على نفقة 
فاعل خيــر، تكفل بــكل ذلــك علما أن 
المسجد في حالته هذه يتسع لثمانمائة 
مصلــي وبعد التوســعة سيتســع لعدد 
الفيــن ومائتيــن مصلــي غيــر مصلى 
النســاء، علما أنه ســيضاف إليه ســقف 

ثالثة المحالت يتوسع المسجد فيها.
ويعتزم أهالي كريتر تنظيم سلسلة 
من الفعاليات التي تعبر الرفض القاطع 
لكل مايمس هويــة وتاريخ عدن ووقف 
مسلســل الهــدم والتشــويه للمعالــم 

الدينية واألثرية .

حتريك ق�شية �شراء ارا�شي �شكنية رف�ص هدم م�شجد عتيق يف كريرت
م�شايف عدن بوثائق مزورة

باقات من الورد نهديها للزميل الرائع

عامر املعمري
م�سور قناة العربي يف عدن

الذي احتفل بدخوله القف�ص الذهبي و�سط فرحة 
االأهل واالأ�سدقاء.

دامت فرحتك �سديقنا اال�ستثنائي وعقبال البكاري.
املبتهجون: خليل القاهري،، نبيل اليو�سفي، وائل القباطي، احمد 

حمران، هارون حممد، دليل املعمري وكافة اال�سدقاء.

الف 
مربوك
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�أخبار

عدن تايم / خاص :

تواجــه محافظــة عــدن، حاليــًا، أزمــة عاصفة 
بانقطاعــات التيار الكهربائي عــن كافة المناطق 
المشــتقات  أزمــة  تجــدد  نتيجــة  والمديريــات، 
النفطية، حيث ارتفــع معدل انقطاع الكهرباء إلى 
ثالث ســاعات مقابل تشغيل الكهرباء لمدة تصل 
لحوالي ســاعة ونصــف فقط، كما عادت مشــاهد 
اصطفاف وازدحام الســيارات أمام محطات تعبئة 

الوقود للتزود بمادتي البترول والديزل.
وأرجعت مصادر حكومية، عودة أزمة المشــتقات 
النفطية إلى تعنت شركة عرب جلف التي يمتلكها 
المستثمر أحمد صالح العيسي، وعدم ضخ كميات 
الوقود التي تحتكرها الشــركة في خزانات مصفاة 
عدن إلى الســوق المحلية، ردًا على رفض شــركة 
النفط / عدن تحديد أســعار المشــتقات النفطية 
من قِبل "العيســي"، ومواصلة شــركة عرب جلف 

احتكار استيراد المشتقات النفطية.

واســتغربت المصادر عودة األزمــة رغم انعقاد 
األســبوع الماضي اجتماعًا موســعًا برئاسة رئيس 
الجمهوريــة عبدربــه منصور هــادي، وضم كافة 
األطراف محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، والمدير 
التنفيــذي لشــركة مصافي عدن محمــد البكري، 
ومدير عام شــركة النفط / عــدن ناصر بن حدور، 

ومالــك شــركة عرب جلــف أحمد صالح العيســي، 
وعــدم تنفيذ الحكومــة حتــى اآلن مخرجات ذلك 
االجتماع وفي مقدمتها تحرير استيراد المشتقات 
النفطيــة أمــام المســتثمرين ورجــال األعمــال 

الجادين باالستثمار في قطاع النفط.
الكهربائيــة  االنقطاعــات  أزمــة  تجــدد  وجــاء 

بالتزامــن مــع وصــول ســفينة محملــة بحوالي 
1200 برميــل من الزيوت وقطع غيــار لعدد من 
محطــات الكهربــاء، إلى عــدن قادمة مــن دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وكانت فــرق فنية 
تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن باشرت 
فور وصول الســفينة اإلماراتيــة بالقيام بأعمال 
صيانة واســعة لمحوالت الطاقــة الكهربائية في 
محطة المنصورة، وذلك استعدادًا لمواجهة فصل 

الصيف القادم. 
وخــالل األيام الماضية، نقلت شــاحنات عمالقة 
توربينــات الطاقــة المقدمــة مــن دولــة قطــر 
مــن رصيف مينــاء عــدن إلــى محطة الحســوة 
الكهروحراريــة بأطراف مدينة الشــعب بالبريقة، 
وتزامــن ذلك مع عقد اللجنة المشــكلة من إدارة 
الكهربــاء قبل أيام اجتماعًا تدارس عرض شــركة 
اوكرانية لتنفيذ صيانة شــاملة لمحطة الحسوة، 
للمســاهمة في يرفع قدرتهــا التوليدية من 40 

ميجا بالمتوسط إلى 140 ميجا.

عدن تايم/ وائل القباطي :

قــال مدير الهــالل االحمر االماراتــي في عدن 
خالــد المزروعي ان الدعم الــذي تقدمه الهيئة 
لليمن ســيتضاعف خالل الفترة القادمة، مؤكدا 
ان توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس 
الهيئة قضت بتقديم دعــم ضخم لليمن، خالل 
عــام 2017م الــذي اعلنته دولة االمــارات" عام 
الخيــر"، لحــل االزمات التــي تواجههــا مختلف 

القطاعات الخدمية.
وبشــر المزروعي فــي تصريح صحفــي لعدن 
تايــم: الــى ان الهيئــة ســتعمل خــالل الفترة 
القادمــة على ملف االعمار، بالتوازي مع توســيع 

نشاطه في مناطق جديدة 
االحمــر  الهــالل  ان  الــى  المزروعــي  واشــار 
االماراتــي في عدن والمحافظــات المجاورة لها، 
ســيعمل على تغطية االحتياجات المرفوعة من 
قبــل المحافظين، في عدن ولحج والضالع، وكذا 
التوسع في مجال اإلغاثة ليشمل مناطق جديدة 

محررة غرب محافظة تعز. 
وشــدد علــى ان الهــالل االحمــر االماراتــي 
ســيواصل العمــل بدعم ال محدودو، وســيكون 
اخر جهة تغادر عدن بعد استكمال اعادة االعمار 

وايجاد مقومات حقيقية للتنمية.

عدن تايم/ خاص :

اعتقلــت األجهــزة األمنية فــي مطار 
عدن الدولــي، إيراني الجنســية، بينما 
كان مغــادرا البالد إلى الخارج، بحســب 

مصادر عدن تايم.
وأكدت المصــادر انه تم ضبط ايراني 
الجنسية يدعى/ حشمت اهلل علي محمد 

ثابت، بينما كان برفقة زوج ابنته نديم 
عبد البــاري الســقاف، في مطــار عدن 

الدولي، للمغادرة إلى األردن.
حصلت  التــي  المعلومــات  وبحســب 
عليهــا عــدن تايــم: فان حشــمت اهلل 
والســقاف ســبق ان تم احتجازهما في 
ســجن األمن القومي بصنعــاء، قبل ان 

يفرج عنهما الحقا.

عدن/ خاص :

الريــال  ارتفعــت أســعار صــرف 
اليمنــي مقابل العمــالت األجنبية 
بشكل غير مســبوق خالل اليومين 
الماضييــن، بالتزامــن مــع اختفاء 
مفاجــئ للــدوالر من االســواق في 

عدن.
 325 الــدوالر  وبلغ ســعر صــرف 
رياال يمني، بينما تجاوز سعر صرف 
الريال الســعودي 86 ريــاال يمنيا، 
فيما ترفــض المصارف الخاصة في 

عدن بيــع الدوالر وتقوم بتســليم 
الحواالت الخارجية بالريال اليمني.

وقال مواطنــون لعدن تايم انهم 
لــم يســتطيعوا اســتالم حوالتهم 
الخارجية المرســلة بالــدوالر، حيث 
المصارف استالمها  تشترط عليهم 

بسعر الصرف بالريال اليمني.
الشــرعية  الحكومــة  وتســلمت 
مؤخرا 400 مليار ريال من العملية 
المحليــة طبعت في روســيا، حيث 
ساهم توفر الريال بتضعضع قيمته 

امام العمالت االجنبية.

عدن/ ماهر الشعبي :

أكد وزير النقل مراد الحالمي  نائب رئيس اللجنة 
االشــرافية على عمليــة صرف مرتبات منتســبي 
الجيش واالمن، ان تأخير صــرف مرتبات مرتبات 
بعض الوحدات بســبب تأخر رفع الكشــوفات من 

وحداتهم.
ونوه خالل نزوله امس، بمعية مدير مكتب مدير 
األمــن العقيد عبد الدائم الشــاعري، لالســتماع 
الى شــكاوي محتجين مــن عملية تأخر إســتالم 

المرتبات.
وقــدم الوزير الحالمي لهم شــرحًا عــن عملية 
الصرف و إلى اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه 
وتواصل عملها في ساعات الليل والنهار وتتسلم 
تقاريــر ميدانية اوال باول مــن اللجان الميدانية 

في األلوية والوحدات العسكرية المختصة .
وتابع : أن اللجنة اإلشــرافيه العليا تمضي قدما 
في مهامها وقطعت شــوطًا كبيــر ولم يتبقى اال 
القليــل جدًا ونأمــل من اللجــان المختصة برفع 
الكشــوفات بصورة عاجلة ودونمــا اي تأخير لكي 

يتمكن الجميع من تسلم مرتباتهم .
ودعا الحالمي جميع من سقطقت اسمائهم من 
قوائم الكشــوفات المرفوعة إلــى اللجنة مراجعة 
وحداتهم العســكرية حيث تباشــر لجان مختصة 
برفــع وتســجيل جميع من ســقطت أســمائهم 
مــن كشــوفات المرتبــات وبدورهــا ترفعها الى 
الدائرة المالية بالمنطقــة الرابعة ومن ثم ترفع 
الكشــوفات الينا من قبــل الدائــرة المالية بعد 
مراجعتها واضافتها الى قوائم كشوفات المنطقة 

الرابعة .

اأزمة عا�شفة بالكهرباء وامل�شتقات النفطية 

دعم ضخم خالل 2017 حلل االزمات يف خمتلف القطاعات
اعتقال إيراني اجلنسية يف مطار عدن الدولي

 ارتفاع غري مسبوق ألسعار العمالت 

مدير الهالل االحمر االماراتي يف عدن :

 عسكريون حيتجون بسبب سقوطهم من كشوفات املرتبات
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تقارير

موؤ�ش�شة املانية تدرب 15 �شحفيا واعالميا يف بريوت لتطوير مهاراتهم

عدن تايم/ تقرير خاص
.

وأوضــح أن رجال القبائــل كانوا يتولون 
حماية انبوب الغاز وبعض المواقع المحيطة 
بمنشــآت بلحاف لتســييل الغاز، الفتا الى إن 
"المواطــن ال يريــد ســوى اســتتباب االمور 
األمنيــة واالســتقرار مــن أجــل أن يمارس 
نشــاطه بكل حرية وبدون اســتغالل من أي 

طرف آخر".
وأضــاف أن عودة وانتشــار قــوات االمن 
"سينهي االختالالت االمنية وخصوصا تهريب 
الديــزل الــذي كان ظاهرا امــام العيان عبر 

ميناء بلحاف من جهات مختلفة".

النخبة انهت امال االرهابيني

مــن جانبــه، أكــد خالــد العظمــي قائد 
الوحدات األمنية أن اســتقبال ســكان بلحاف 
والمناطق المجاورة التي انتشــرت فيها قواته 
"كان جيدا جدا مما يعكس اهمية الدور الذي 

ستقوم به هذه الوحدات".
وأضــاف العظمــي للمشــارق أن "تواجد 
قوات النخبة قد انهى أية آمال للسيطرة على 
منطقة بلحــاف من الجماعات االرهابية والتي 

كانت لها ظهور متقطع بين الحين واآلخر".
اليمنيــة  القــوات  عــودة  أن  وأوضــح 
وانتشــارها قطــع الطريــق عليهــا وعلى أية 
جماعات متطرفــة مســلحة أو عصابات أخرى 

كانت تستهدف زعزعة األمن ومنها التقطعات 
في الطريق العام.

تواجد أمين قوي

وقــال العظمــي إن رجال القبائــل حاولوا 
حماية منشــأة تصديــر الغاز فــي بلحاف عبر 

تشكيل لجان شعبية.
وأشــار إلى أن عدد هؤالء بلغ 600 فرد تم 
اختيارهم وتم تدريبهم من قبل قوات التحالف 
العربي واعادة انتشــارهم ضمن قوات نظامية 

مدربة تعمل وفق استراتيجات امنية واضحة.
وتابــع أن "ســكان بلحــاف اســتقبلوهم 
بحفاوة كبيــرة وأيضا التزموا بــكل االجراءات 

األمنيــة ومنهــا االلتــزام بنقــاط التفتيــش 
والخضوع للتوجيهات االمنية واصبح الســكان 

عامل نجاح لقوات النخبة".
واضاف العظمي أن قوات النخبة انتشــرت 
علــى الخــط الســاحلي ابتــداء مــن المناطق 
المحاذيــة لمحافظة حضرموت مــرورا لمثلث 
العيــن في شــبوة، وشــكلت حزامــا أمنيا في 
منطقة احور وعلى الخط الســاحلي الذي يؤدي 

باتجاه محافظة ابين.
واختتم العظمي حديثه بالقول إن انتشــار 
قــوات األمن فــي مدينــة بلحــاف والمناطق 
المجــاورة لهــا سيشــكل ســدا منيعــا "امام 
اطماع الجماعات االرهابية التي كانت تســعى 
للســيطرة على بلحــاف والســيطرة على اكبر 

منشأة اقتصادية في اليمن".

النخبة حتد من التهريب وتعيد الن�شاط التجاري اىل ميناء بلحاف

بيروت / عيدروس باحشوان : 
اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت 
امس الثالثاء ورشــة عمــل تطوير مهارات 
الصحفيين حول الصحافة الحساسة للنزاع 
" بين صحافــة مؤيدة للنــزاع وصحفيين 
يقدمون المعرفة عن النزاع " التي نظمتها 
مؤسســة فريدريــش ايبــرت االلمانيــة - 
مكتــب اليمن خــالل الفترة مــن 21 _24 

يناير 2017 .
وخــالل ايام انعقاد الورشــة تلقى 15 
مشــاركا  على يدي المحاضر الدولي خضر 
دملي من العراق سلســلة من المحاضرات 
عــن مقومــات الصحافة الحساســة للنزاع 
وطبيعة النزاعات واســس العمل االعالمي 
اثنــاء النزاعــات ومفهوم صحافــة النزاع 
حيث رافقت سلســلة المحاضرات  تمارين 
عملية مارسها المشاركون من الصحفيين 
اليمنيين الذيــن يمثلون مختلف االطياف 
تمثل صحف ومواقــع االلكترونية وقنوات 

فضائية  .
واســتطاع المحاضر دملــي في ضبط 
ايقــاع الورشــة واســتقراء المختلفــة عن 
النزاع والحــرب في اليمن واعطــاء نماذج 
اخــرى مماثلة فــي دول عربية عــن النزاع 
وتداعياته وتعامــل الصحافة واالعالم مع 

ذلك النزاع .
كمــا تلقى المشــاركون 
مع  التعامــل  فــي  مواضيــع 
االخبار اثناء الحروب والنزاعات 
وظواهر التحريض على العنف 
في وسائل االعالم وشرح عن 
آليــات مواجهــة العنــف في 

وسائل االعالم صحافيا .
على  المشاركون  وتعرف 
مايجــب االهتمــام بــه اثناء 
النزاع وفي مقدمتها الجوانب 
بمصداقية  ونقلها  االنسانية 
وشــفافية واخذ تمارين حول 
آليــة التعامــل مــع االخبــار 
والمعلومــات اثنــاء النزاعات 
واعــداد مــواد صحفيــة آنية 

تتناول افاق النزاع وتداعياته على المجتمع 
برمته والبدائل.

وأدى المشــاركون تطبيقــات عمليــة 
علــى اعــداد مضامين صحفيــة خالية من 
التحريض اثنــاء النزاع واســس ومقومات 
اعداد المتابعات وكتابة مواد صحفية تعزز 
مــن دور الصحافة اثناء النزاع لبناء جســور 

التواصل بين اطراف النزاع .
وتعرف المشــاركون في الورشــة على 
المطلوب  والخطــوات  الصحفــي  التصريح 

اتباعهــا والتعامــل معــه اثنــاء الحــروب 
والنزاعــات وكذلــك بالنســبة للمقابــالت 
الصحفيــة البناءة اثناء النزاعات واســاليب 
تطبيقــات  اجــراء  مــع  اعدادهــا  وطــرق 

افتراضية  .
وخالل جلســات الورشة نصح المحاضر 
دملــي ان ال يكون الصحفي مســاهما في 
توســيع رقعــة الحــروب والنزاعــات بل ان 

يكون عامال للحد منها وتضييق رقعتها .
وفــي افتتــاح الورشــة أكــدت مديرة 
آرييال جروس،  إيبرت،  مؤسســة فريدريش 

أن الــدورة التدريبيــة تهدف إلى إكســاب 
الصحفيين معارف نظرية ومهارات لتقوية 
أدائهــم المهنــي أثنــاء النزاعــات، منها 
مهــارات إعداد مواد صحفيــة تتناول أفاق 
النزاع، وتعمــل على تعزيــز دور الصحافة 

لبناء جسور التواصل بين أطراف النزاع.
كما أوضح مدير البرامج في المؤسسة، 
محمــود قيــاح، أن المنظمــة حرصت على 
تنظيم هذه الدورة للصحفيين من مختلف 
وسائل اإلعالم بغية المساهمة في ترشيد 
الخطــاب اإلعالمي فــي ظل النــزاع، وبما 

يساعد الصحفيين على أداء دور أفضل في 
الحد من النزاع باتجاه الوصول إلى السالم 

الذي ينشده المجتمع.
وقــد اثنى المشــاركون في الورشــة 
فــي ختــام اعمالهــا امــس علــى حســن 
التنظيم واالداء الذي لعبه مكتب مؤسســة 
فريدريــش ايبرت االلمانيــة النجاح اعمال 
الورشة والمحاضر الدولي خضر دملي الذي 
قدم عصــارة جهده وخبرته في وقت قصير 
اليصــال كثير من المفاهيــم والمعلومات 

الصحافة الحساسة للنزاع .

اأكد نا�سر القمي�ســي وكيل حمافظة �ســبوة اأن قوات النخبة 
تب�ســط نفوذها و�ســيطرتها االأمنية على اخلط ال�ســاحلي وعدد 
مــن املناطق بتعــاون والتزام من رجــال القبائل وال�ســكان الذين 
يدعمــون هــذه املهمة، ولفــت اىل اإن "قوات النخبــة التي تولت 
حماية االأمن يف مناطق بلحاف وغريها ا�ســتقبلت برتحاب كبري 
وفرحة كبرية من النا�ــص، م�سيفا: اأن �ســكان املدينة ال�ســاحلية 
"كانــوا يحلمون بعــودة االأجهــزة االمنية ملناطقهــم رغم جهود 
رجال القبائل يف هذه االجتاه ، وقال حممد �سامل مدير مديرية 
ر�سوم يف حمافظة �سبوة، التي تتبعها منطقة بلحاف اداريا: اإن 
�ســكان بلحاف و�ســكان املناطق املجاورة التي انت�ســرت فيها قوات 
النخبة ا�سبحت يف حال اف�سل "واأن ذلك �سينعك�ــص يف الن�ســاط 

االقت�سادي والتجاري لل�سكان " .

ال�شحافة احل�شا�شة للنزاع ..مفاهيم وقواعد مهنية واخالقية
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مدير البنك املركزي عدن:

تقرير

اقليم اصالحستان
يرى قيادي عســكري حضرمي فضل عدم الكشــف 
عــن هويته ان حزب االصــالح المتحالف مع الجنرال 
النافذ علي محســن األحمر يســعى للســيطرة على 
وادي حضرمــوت والمهرة وصحراء شــبوة المحاذية 
لمناطــق العبر وبيحان وعســيالن وصوال الى منفذ 
الوديعــة وضمهــا لمــارب والجــوف الخاضعتيــن 
لســيطرته ليصبح اقليم مســتقل خاضــع بالكامل 
لسيطرة الجنرال الذي باتت فرصه في البقاء بعد أي 

مبادرة سياسية ضئيلة .
واوضح القيادي العســكري انه وفــي الوقت الذي 
تتقدم في المقاومــة الجنوبية غربا بعمق االراضي 
الشــمالية لتحريرها نجد حزب االصالح يتجه شــرقا 
في حضرموت وشــبوة للســيطرة على منابع النفط 
في وقت باتت جبهــات القتال التابعة لهم في نهم 

وصراح اشد برودة من برد الشتاء .
وبحسب القيادي العسكري فإن اقليم اصالحستان 
يهــدف إللغاء حدود اليمن الجنوبــي - ماقبل 90 - 
وبالتالــي انهاء فكرة نظــام االقليمين على الحدود 

الدولية السابقة .
المحلــل اكــد ان كل الحلول والمبــادرات االممية 
الموضوعة ستخرج االصالح من المعادلة السياسية 
تمامــا فنظــام االقليمين جنوب وشــمال ليس في 
صالحه فاالجنوب ســيحكمه ابناءه والشمال بات في 
حكــم الحوثي والمخلوع في ظل عجــز كامل أللوية 

المقدشي واألحمر للتقدم نحو صنعاء .
ويضيف القيــادي الحضرمي بالقــول " لن يقاتل 
االحمر وحزب االصالح مليشــيات الحوثي والمخلوع 
مــن ى رمــان صعــدة وقات صنعــاء وملــح عمران 
ويتركــوا غاز شــبوة ونفــط حضرموت فهم ليســو 

بهذه الدرجة من الغباء .

توهان يف موقف حزب االصالح
فــي الوقت الــذي اندفعــت فيه قيادات الســلطة 
المحليــة في الــوادي الظهــار تبرئها من مشــروع 
التقســيم , انقسم الوســط الحزبي االصالحي بين 

مروج للفكرة ورافض لها .

فمن جهته قال رئيــس المكتب التنفيذي الصالح 
حضرمــوت محســن باصــرة ان مشــروع تقســيم 
#حضرموت مات سريريا منذ 1998م مؤكدا بإن كل 
المكونات الحضرمية وشخصياتها االعتبارية رفضت 
تقســيم حضرموت منذ زمن في اشــارة لمســاعي 

سابقة للمخلوع لتجزئته المحافظة .
موقف محســن باصرة وهو قيادي اصالحي معتدل 
واحد قيــادات مؤتمر القاهــرة الجنوبــي الذي دعا 
لتقريــر مصيــر الجنوب لم يكن هــو الموقف العام 
للحزب المحافظة فقد تباينت المواقف معه وخاصة 
من قبل ناشطيه على شبكات التواصل االجتماعي .

يبــرر عــارف بامؤمن للفكــرة بالقــول ان الوادي 
فــي هيكلــه اإلداري بمثابة محافظة لــه مدير أمن 
خاص ووكيل لشــؤون الوداي يعمل بمثابة محافظ 

ومكاتب تنفيذية موازية لكل مكتب في الساحل.
الــوادي   " بالقــول  حديــث  بامؤمــن  ويواصــل 
هــو محافظــة غيــر معلنــة، ومعظــم المحافظين 
المتعاقبين يحتصرون في المكال ويظنون أنها كل 

حضرموت ويعالمون الوادي كمديرية "
ويؤكــد بأمؤمن ان الوادي بمســاحته الشاســعة 
يحتــاج ميزانية محافظة وإعالنه محافظة مســتقلة 

لتسهيل العمل اإلداري فيه " .

استنفار رافض
وبعد ســاعات فقط من تردد خبر مســاعي تجزئة 
حضرمــوت و تحوله الى قضية رأي عام ســارع عددا 
من مســئولي الوادي لنفي هذه المساعي والتأكيد 

على عدم القبول بها .
الوكيل عصام الكثيري وهو قيادي مقرب من حزب 
االصالح وعلى تباين مع قيادة المحافظة في المكال 
اكد ان حضرموت وحده واحده تحت قيادة المحافظ 
وان قيادة الســلطة المحلية بــوادي حضرموت جزء 

من التسلسل االداري في المحافظة .
واشــار الــى ان كل االفتراءات و االخبــار االعالمية 
التي انتشرت في االيام الماضية حول قيام عدد من 
الشــخصيات في وادي حضرمــوت بالمطالبة بإقامه 
محافظــة منفصلــة فــي وادي حضرمــوت جزء من 
الحرب االعالمية التي تمارس ضد حضرموت بعد ان 

اعاد ابناءها ترتيب اولوياتهم .
وهاجــم الكثيــري مناهضي التقســيم بالقول ان 

الحراك السياسي والتنموي والعسكري في حضرموت 
لم يعجب الكثير مــن المطابخ االعالمية ومن يقف 
خلفها لذلك اتخــذت تلك الجهــات والمطابخ حرب 

اعالميه شعواء من خالل بث االشاعات المغرضة .
من جهته اكد الوكيل المســاعد لشــؤون الوادي 
والصحــراء عبد الهــادي التميمي فــي صفحته على 
فيــس بوك ما ذهــب اليه الكثيري مشــددا على إن 

حضرموت التقبل القسمة على اثنين.

صراع حقول النفط
وتفجرت ازمــة النفــوذ و تنــازع الصالحيات بين 
اقطاب الشــرعية بعد عدة اجراءات تصعيدية كانت 

اطراف محسوبة على األحمر قد اتخذتها .
اوزير النفط والمعادن " ســيف الشريف " وهو احد 
المحسوبين على االحمر نفذ االسبوع الماضي زيارة 
ميدانية الى شركة المسيلة بحضرموت الستكشاف 

وانتاج النفط "بترومسيلة" .
وبحســب دعاوي الوزيــر فإن الزيــارة تاتي ضمن 
الجهود الجارية لضمان عودة االنتاج الى المستويات 

السابقة وخطط زيادته مستقبال.
وصاحب الوزير الشــريف في زيارته وكيل محافظة 
حضرموت لشــؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري 

وهو االخر من المحسوبين على األحمر .
الزيارة فجــرت خالف علني ظهر الى الســطح بعد 
توارد انباء عن احتجاج القيادة الحضرمية وتلويحها 

باالستقال.
ورغم نفي سكرتير المحافظ لتقديم المحافظ بن 
بريك اســتقالته إال ان القيادة الحضرمية دعت الى 
اجتماع اســتثنائي للوقوف أمام زيــارة وزير النفط 
إلــى المحافظــة دون أن تكــون الســلطة المحلية 
بالمحافظــة بالصــورة مــن هــذه الزيــارات والتي 
اعتبروها تحديًا ســافرًا لصالحيــات المحافظ وأبدو 
اســتيائهم واســتنكارهم باإلجماع لما قام به وزير 
النفــط مــن تجــاوزات لصالحيات ومهام الســلطة 

المحلية بالمحافظة .
أحمد بلفقيــة وهو كاتب حضرمــي بارزقال زيارة 
ســيف الشــريف اســتفزاز لحضرموت ولــكل القوى 

الجنوبية التحررية .
وتســاءل بلفقية : ماذا حققت الزيارة لحضرموت.. 

وماذا انتزعتموه يامن استقبلتوا الوزير الشريف في 
اشارة لقيادات وادي حضرموت ؟

واردف بالقــول : ال ننتظر من الشــريف ومن على 
شاكلته غير المضرة لحضرموت.

ومــا زاد الشــحن هو تــوارد انباء عن قيــام قوات 
تابعة لنائب الرئيس ، الجنرال علي محســن األحمر، 
باقتحام شــركة كاليفالي النفطية بمنطقة الخشعة 

في وادي حضرموت .
وقالت مصــادر إن “األحمر أصدر تعليمات باقتحام 
الشــركة وطرد عناصر الحماية منها واســتبدالهم 
بقــوات موالية لــه” ولكن لم يتم تأكيــد االمر من 

جهة مستقلة .

توجه مدمر
الكاتــب والمحلــل السياســي الحضرمي ســعيد 
عبداهلل قال إن مســاعي تقســيم حضرموت ليست 
وليــدة اللحظة بل هي مشــروع تم اإلعــداد له منذ 
زمن المخلوع صالح والقى حينها معارضة شــديدة 
من أبناء حضرموت مشيرا الى ان األمر جرى تمريره 

مضمونا و الغاءه .
ويوضح ســعيد عبداهلل في حديثــه لعدن تايم ان 
حضرموت منذ فترة أصبحت بمنطقتين عسكريتين 
وهــي المحافظــه الوحيــده التي تضــم منطقتين 
عسكريتين , كما جرى ربط موازنة سيئون والوادي 
بصنعاء مباشــرة دون المرور بالمكال مع منح وكيل 

الوادي صالحيات كبيرة .
وبحسب عبداهلل فإن ذلك جرى تحت غطاء التسهيل 
على المواطنين وتخفيــف األعباء األدارية الروتينية 
لدفع عجلة التنمية حسب بروباجندا النظام حينها .

ويشير سعيد عبداهلل ان تلك المساعي تعود اليوم 
للواجهة ولكن بخطوره أشــد إذ يسعى علي محسن 
األحمــر واألصالح لتعميــق التقســيم وتحويله من 
تقســيم إداري لتقسيم الوجهة السياسية والفكرية 

بين كل من المكال وسيئون .
و يؤكــد عبــداهلل ان هــذا التوجه المدمر يشــكل 
تهديدا حقيقيا ألمن حضرموت وســالمة نســيجها 
اإلجتماعــي ولهذا أرتفعت األصــوات بقوه في وجه 

هذا المسعى الخطير .

م�ساعي اخوانية لتعميق التجزئة وحتويل التق�سيم االإداري اإىل �سيا�سي

مل تكــن جمــرد زيــارة عادية تلــك التــي اقدم عليهــا حمافظ 
حمافظــة ح�سرمــوت اللواء احمد �ســعيد بن بريــك اىل مدينة 
�ســيئون مطلــع هــذا اال�ســبوع ، فالزيارة اكت�ســبت اهميــة كبرية 
تتجــاوز �سفتهــا العاديــة يف زيــارة حمافــظ ملديريــة يف اطــار 
املحافظــة التي يديرهــا فالتجزئــة االدارية والع�ســكرية التي 
حتكــم ح�سرمــوت اليــوم ا�سافــة اىل ت�ساعد خماوف التق�ســيم 
الكامــل جعلت مــن زيارته حدثا مهمــا تداولته و�ســائل االعالم 

برتكيز �سديد .
وجــاءت زيارة املحافظ القادم من مدينة املكال اخلا�سعة لقوة 
ح�سرمية خال�سة اىل مدينة �سيئون التي ال تزال حتت �سيطرة 
اجلي�ــص القــدمي ذو الرتكيبة ال�ســمالية املوالية ملراكــز النفوذ 
ب�سنعــاء ومــاأرب لتمثــل اول رد ح�سرمــي علــى م�ســاعي جتزئة 

ح�سرموت وف�سلها اىل حمافظتني .
يف هذا التقرير نحاول ر�سد حيثيات بروز فكرة التق�سيم بهذا 

الوقت ودوافعها ومن يقف خلفها ومن امل�ستفيد
وما موقف النخب والقيادات احل�سرمية واحلزبية منها.

عدن تامي / تقرير خا�ص 
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* تطور ون�ساأة كلية نا�سر للعلوم الزراعية: 
بالرجوع الى تأريــخ كلية ناصر للعلــوم الزراعية 
تجــد أن بدء التعليم الزراعي في اليمن كانت نواته 
بانشــاء معهد ناصــر للعلوم الزراعيــة في عاصمة 
محافظــة لحــج "الحوطــة" وكان ذلك في ســبتمبر 
من عــام 1969م كثمرة للتعاون العلمي بين مصر 
وجمهوريــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية آنذاك 
حيث التحق به الحاصلون على الشــهادة اإلعدادية 

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات. 

تخرجــت أول دفعة منه عــام 1972م وظل هذا 
المعهد تابعا لــوزارة الزراعة حتى عام1972 حيث 
الحق بــوزارة التربيــة والتعليم أســوة بالتعليم 
الثانوي العام ونظرًا ألهمية تأهيل الكادر الزراعي 
تأهياًل جامعيا بوصفه أحد أهم عناصر االســتثمار 
في العنصر البشري كان البد من ان يتطور التعليم 
الزراعي ليواكــب النهضة الزراعيــة التي تمر بها 
البــالد حيث البد من وجود كــوادر زراعية جامعية 
لذلك كانت هناك ضرورة ملحة إلنشاء كلية ناصر 
للعلوم الزراعية في أكتوبر عام 1972م باعتبارها 
أول كلية زراعية في الجزيرة العربية وحتى اليمن 
بشطريه الشــمالي والجنوبي، بتخصص واحد في 
مجال االنتاج الزراعــي حيث يلتحق بها الحاصلون 
على شــهادة الثانوية العامة من القســم العلمي 
أومــا يعادلها ويمنــح المتخرج بعد أربع ســنوات 
من الدراســة الجامعية شــهادة البكالوريوس في 

العلوم الزراعية. 

* للكلية ثالث وظائف رئي�سية هي: 
-1 االرشاد والتدريب

-2 البحث العلمي
-3 التعليم الزراعي

وخــالل فتــرة مــن انشــاء الكليــة فــي أكتوبــر 
عام1972م أشــرفت اإلدارة العامة للتعليم العالي 
بوزارة التربية والتعليم على شــؤونها الى أن صدر 
القانون رقم 22 لعام1975م بشــأن أنشــاء جامعة 
عــدن فأصبحت الكليــة احدى ثالث كليات شــكلت 

النواة لجامعة عدن. 
ليــس بالغريب أن كليــة ناصر للعلــوم الزراعية 
شــكلت نهضة علمية فــي مجال الزراعــة في لحج 
في الجنــوب ولحج على وجه الخصوص ، تخرج منها 

اآلالف من الكــوادر الزراعية التي اكتســبت خبرات 
علميــة عاليــة، وهي مــن تدير عجلــة التنمية في 

عموم البال د. 
فكلية ناصر للعلوم الزراعيــة كانت تمتلك أرضا 
زراعية قدرت بعشــرات الفدانات ومن أجود أراضي 

السلطان علي عبدالكريم
كمــا كان يوجد فيها العديد من المزارع وحضائر 
الحيوانات ومناحل النحل والعديد من أنواع الطيور 

وحتى االت الحرث الكبيرة. 

* ما الذي تبقى من كلية ناصر: 
أثناء زيارتنــا وتجوالنا في باحة الكلية وجدنا آثار 
الســلب والنهب والتدمير ظاهر للعيان خاصة بعد 
الحرب األخيــرة، واذا أمعنت النظر لن تجد األراضي 
الزراعية التي كانت تشتهر فيها كلية ناصر للعلوم 
الزراعية، حيــث تجد هذه األراضي عبارة عن صحراء 

قاحلة يكسوها شجر السيسبان .
أجزاء كبيرة من األراضي تم البســط عليها وفيها 
منازل خاصة على أطراف حرم الكلية ، حيث أصبحت 
أجــزاء كبيــرة من أراضــي الكلية يتم ريهــا بمياه 

الصرف الصحي مما يؤثر سلبًا في خصائص التربة 
نتيجة ريها بمياه الصرف الصحي واذا تابعت بحثك 
في ماتبقى في الكلية فلن تجد "منحل الكلية" الذي 
كان يدر العســل ويباع في أسواق المدينة ، كذلك 
انتهاء أنواع الطيور النادرة بشكل كلي، اما حضائر 
األبقارالتي كانت تعرف بهــا كلية ناصر والتي تدر 
كميات كبيرة من الحليــب ومن ثم يتم بيعها في 
األسواق لم يتبقى منها شيء وحضائر األغنام التي 
أنتهت بشــكل كلي أيضآ ، كما جرى اســتنزاف آبار 
الــري الخاصة بالكلية بشــكل كلي حيــث أصبحت 

أغلب أراضي الكلية جرداء وقاحلة من الزراعة.

 * كل ماحدث للكلية سببه الحرب األخيرة: 
بهــذه العبــارة تحدث معنا االســتاذ مشــارك د/

حســن صالح القائم بأعمال العميد في كلية ناصر 
للعلوم الزراعيــة بلحج ، مضيفا بأن ماحدث للكلية 
من دمار شــاهد للعيان ســببه الحــرب التي دمرت 
كل شــي في محافظة لحج فلم تســلم دور العبادة 
وال مســاكن المواطنين وال حتى الكلية، ففي فترة 
الحــرب تعرضت للنهب والســرقة بــكل مقتنياتها 

من مختبــرات وادوات وغيرها، حيث أصبحت الكلية 
تفتقر الــى أبســط مقوماتها العلميــة خاصة في 
الجانــب التطبيقي ، حيث نعتمد في دراســتنا على 
مســتويين رئيســيين همــا النظــري والتطبيقي 
اي "العملــي" ولألســف اليوجد لدينا الشــق الثاني 
التطبيقــي فالطالــب يتحصل علــى النظري فقط، 
حاليا نحــن موعودون من منظمة االغاثة الكويتية 
باصــالح بعض ممــا دمر فــي الحرب حيث ســيتم 
ترميــم 4 مختبــرات وقاعتين وكــذا االدارة العامة 

التي تعرضت للدمار. 
في المقابل كان لنا لقاء مع األســتاذ محمد سيف 
وهو معيد في كلية الزراعة بلحج قال: بصراحة 
مســتوى التعليم فــي الكلية متدني بشــكل 
كبيــر حيث أصبحــت الكلية تفتقــر الى توفر 
أجهزة ومختبــرات، ألن كل األدوات في الكلية 
قد ســرقت في فترة الحرب، حتى مناحل النحل 
واألبقار تعرضوا للسرقة.. كذلك الكلية تعاني 
من عدم توفــر قاعات دراســية للطالب لدينا 
قاعة واحدة كبيرة هي من نعمل فيها مع انها 
تفتقر الى ابسط الوســائل فال يوجد كهرباء، 
المســتوى األكاديمي فــي الكليــة جيد لكن 
اآلن نعاني من مشــكلة التقاعد للمدرســين 

فأصبحنا نعاني من عدم توفر البديل. 
الطالــب مشــيرعبدالرزاق وهو طالب ســنة 
ثالث قال: الوضع للكلية ســيئ للغاية في كل 
المســتويات فنحــن كطالب نعانــي من عدم 
توفر التطبيق العملي للكلية ودراستنا تعتمد 
علــى الجانب التطبيقي، كذلــك اليتوفر لدينا 
ســكن نحن كطالب نســكن حاليــا في بعض 
األقســام الدراســية وفي داخل المسجد كون 
السكن الداخلي الخاص بنا تم االستيالء عليه 
بالقوة من بعض األسر خاصة من حارة الحاو. 

ختاما
في األخيــر تركنا كلية ناصر وهــي تعيش واقعا 
أليما ومريرا جراء مالحق بها من دمار وخراب نتيجة 
سياســات رعناء انتهجها نظام علــي عبداهلل صالح 
آنــذاك الــذي دمر األنســان وثقافتــه وزرع الجهل 
والفشل في كل مناحي الحياة العلمية والثقافية.  

وغــادرت وفي ذهنــي العديد من األســئلة لماذا 
نظام علي عبداهلل صالح وسياساته العنصرية دمرت 
هــذا الصرح العلمي الكبير?! لكن في المقابل أين 
هــو دور أبنــاء لحج مما حــدث لهــذه الكلية?! ألم 
يكونوا جزء من المشــكلة وليس جــزء من الحل?! 

أسئلة كثيرة لم أجد لها اجابات !!!!! 

 �شرح علمي طاله الدمار 

تعتــر كلية نا�سر للعلــوم الزراعية احدى الركائز االأ�سا�ســية التي تكونت 
منهــا جامعة عدن وهي النواة مل�ســروع جامعة حلج الــذي مل يلقى النور حتى 
االآن ومات يف مهده بعد اأن ترع ووهب ال�سلطان علي عبدالكرمي �سلطان حلج 
بــكل اأمالكــه التــي تقع �سمن نطــاق الكلية خلدمــة العلم واملعرفــة .. "عدن 
تــامي" زارت الكليــة فوجدت اأو�ســاع الكلية مرتدية علــى ال�سعيد االأكادميي 
وحتى العلمي والبحثي والزراعي وحتى على م�ستوى الرثوة  احليوانية التي 

كانت الكلية تزدهر فيها .. 

كلية نا�سر الزراعية بلحج ..

أجزاء كبرية من األراضي مت البسط عليها .. ومنازل خاصة على أطراف حرم الكلية

الكلية تفتقر اىل أبسط مقوماتها العلمية خاصة يف اجلانب التطبيقي

السكن الداخلي اخلاص بالطالب مت االستيالء عليه بالقوة من بعض األسر

متلك الكلية قاعة واحدة فقط وال يوجد بها كهرباء

اختفاء "منحل الكلية" وأنواع الطيور النادرة وحضائر األبقار بشكل نهائي

أجزاء كبرية من أراضي الكلية يتم ريها مبياه الصرف 
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 حتقيق

الــذي قامــت بــه  النــزول الميدانــي  وخــالل 
الصحيفــة لمختلــف المناطق الســاحلية، الحظنا ان 
هناك اعتــداءات كبيرة على المتنفســات العامة في 
المناطق الســاحلية من قبل ما يســمون انفســهم 
بالمســتثمرين والتجار بمســاعدة الســكان مالكي 

األراضي، حتى أصبحت شواطئها شبة مغلقة. 

تهديد وظيفة احملمية
وبدأت مشــكلة االراضي الســاحلية في سقطرى 
قبل أكثر من عقد من الزمن، بســبب إغراء الســكان 
مــن قبل مفيــا االراضــي، بمبالغ قليلة مــن المال 
تدفــع لهــم، لشــراء االراضــي الســاحلية، دون ان 
يلفت انتباهم الخطر المســتقبلي لالســتحواذ على 
هذه المســاحات، وهو ما بات يتطلــب تدخل عملي 
واجــراءات جادة من قبــل الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ورئيــس الحكومة الدكتور 
احمد عبيد بن دغرن ألنقاذ محمية سقطرى، التي قد 
تفقد ميزاتها الســياحية والبيئيــة والطبيعية وكذا 
األمنية، مع استمرا توسع الخرسانات اإلسمنتية على 
مســاحات كبيرة من شــواطئ الجزيرة، منذرة بقادم 

اسواء للجزيرة الفطرية .

غياب املخططات
وتبرر بعض الجهات المعنية في الجزيرة عملية 
حجز االراضــي، بغرض اقامة مشــاريع اســتثمارية، 
لكــن تبقــى ثمة مشــكلة أخــرى، تواجه الســواحل 

لعدم وجــود مخططات تنظم الشــوارع والمواقف 
وطرق العبور الســيارات على طول السواحل وكذا 
األماكن العامة و المرافق  مما يزعج الواصلين من 
العملية العشوائية التي سارت عليه عملية السطو 
والبيع والشراء، وعدم قانونيتها او حتى أخالقيتها 

األراضي ملكية الدولة.
ويحمل األهالي الدولة مسئولية عملية البيع، 
حيث منعت هيئــة االراضي المواطنين من العمل 
فيهــا كــون األرض ارض الدولة، ممــا زاد مخاوف 
الســكان من ســطو الدولة على أراضيهم، فلجئوا 
للتصــرف فيهــا بطريقــة عشــوائية، والبيع دون 

مراعاة أي اعتبارات أو قيمة هذا األرض.

جهود ولكن
جهود الســلطة المحليــة و متابعــة من فرع 
الهيئــة العامة لحماية البيئة الزالت مســتمرة في 
منع البناء و بيع االراضي ولكن لالن لم تســتطيع 
لالنتهاء منه فالمشكلة كبيرة  ال تنتهي اال بتدخل 
حكومــي قــوي علــى ارض الوقع لحصــر االراضي 
المملوكــة وخاصــة المملوكــة لألجانــب لدفــع 

خســائرهم و إعادتهــا لحضن الدولــة و العمل على 
الحفاظ عليها من اي اعتداء  قادمة  باعتبار االراضي 
الساحلية ســيادية للدولة تمنع المســاس بها وفقًا 
للقانون وكذا للقرارات الحكومية التي صدرت  مؤخرًا 

للحد من هذا الظاهرة الكارثية .

قرارات حكومية
وكان مجلس الوزراء قد صدر قرارات بشــان منع 
اي عملية بيع وشراء االراضي على سواحل المحافظة 
اال ان القــرار لم يلقــه االهتمام من قبــل الحكومة 
لتنفيذه على ارض الواقع او تشــكيل فريق حكومي 
للنظــر في الوضــع و لمعرفة المشــكلة و ايجاد لها 
الحل المناســب وهي ال تزال فــي البداية الحل خالل 
هذا الفترة افضــل بكثير باعتبار الكثير من االراضي 
هي محجوزة و لالن بلم يتم البناء فيها وهذا يساعد 
الحكومــة علــى تعويض صاحــب االرضيــة و إعادة 

االرض لملكية الدولة.

مكاتب التوثيق
وســاعدت مكاتــب التوثيق بدورها فــي عملية 
توثيق االراضي لتســهيل عمليــة البيع دون الرجوع 
الى قوانين الدولة والقــرارات الحكومية التي تجرم 
هذا بيع وشــراء اي أرضية ال تبعد عن شــاطئ البحر 
بطــول 300 متــر كأقــل حــد باعتبارهــا منتزهات 
متنفسات عامة .. وفي الفترة األخيرة قامت السلطة 

المحلية بعقد عدد من اللقاءات بالمكاتب لتحميلها 
المســؤولية الكاملــة عمــا يجري في حجــز األراضي 
الســاحلية باعتبارها الجهــات القانونيــة التي تبرر 
البيــع  للغيــر وخاصة للجانــب التــي يقتنعون من 
بتوثيقهــا مما يشــكل أعباء كبيرة علــى الدولة في 
معالجــة قضيــة االراضي التــي تزداد تعقيــدًا يومًا 
بعد يوم لقيام تلــك المكاتب بعملية التوثيق دون 
الرجــوع إلــى مكتب األراضي و ألســقاط الهندســي 
ومكتب األشغال، وغيرها من المكاتب المختصة في 
هذا الجانب لضمــان مرورها بالجهــات المختصة و 

التأكد من المخالفة من عدمها.
خرسانات تغلق السواحل  

و الشــي المخيــف فــي مشــكلة بيــع األراضي 
الســاحلية كما الحظنا ان  المشــتريين االجانب من 
خــالل مندوبيهم من ابنــاء الوطــن يقومون بحفر 
اساس لقواعد خرسانية على طول شواطئ المحافظة 
وجدار اسمنتي حتى ال يقدر احد الوصول إلى االرضية 
وكذا لحجب البحر عن المارون منها بشكل و بطريقة 

استفزازي  لسيادة الدولة والمواطن.
 ومــن خاللها هناء تكمل ناقــوس الخطر فالبد 
معرفة الدوافع لمن تم البيع ومن الجهة التي تدفع 
بالمشتري حتى ال نجد انفسنا يومًا اننا قد تم احتاللنا 
من الداخل بشكل بطئ او نشكل نقطة عبور للمواد 

المحظور من األسلحة وغيرها إلى مختلف البلدان.

قضية شائكة
ويرعى الناشــط الحقوقي المعروف عبد الكريم 
بــن قبالن ان مشــكلة بيع و شــراء االراضي تزيدت 
في ظل ظــروف الحرب الدائرة علــى البالد لتبز على 
الســطح انهــا ظاهرة خطيــرة  مما اثــار ذلك غضبا 
واســعا بين أهالــى “جزيرة ســقطرى” وخاصة بين 
ناشــطين ودوي االهتمــام بهذه القضية الشــائكة 
والتي تُعد الظواهر الخطرة في المســتقبل القريب 

على المجتمع السقطري ككل.
وقــال بــن قبــالن ان ألكثر بــروزًا على ســطح 
تداعيــات هذه القضية ) قضية بيع وشــراء االراضي 
من االجانب ( الذين يقومون بحجز مساحات واسعة 
وكبيرة من الشــواطئ واألراضي فــي الجزيرة وعلى 
حســاب أراضي المشــاريع التنمويــة والحيوية التي 
ستحدث نهضة لهذا الجزيرة التي التزال بكرًا وغائب 

عنها الكثير من تلك المشاريع لالن.
الفتــُا ان األمر الذي لفــت أنظار أبنــاء الجزيرة 
والمنظمــات البيئيــة العاملــة فيها، وهــو ما دفع 
الكثيريــن منها إلى طلب وقف تلك األعمال ، ما أدى 
إلى صــدور القــرار الحكومي األخير بوقــف التصرف 
بشــواطئ وأراضي الجزيرة غير الواقعة في المناطق 
الســكنية وإن أي عمليــة بيــع أو شــراء لألراضــي 
فــي “ســقطرى”، خصوصا فــي المناطق الســياحية 
والمحميــات الطبيعيــة والمناطــق المطلــة علــى 

السواحل ، يُعتبر الغيًا بحكم القانون.

االراضي الرطبة
تعــد أهميــة األراضــي الرطبة كبيــرة وهامة 
ألرخبيل ســقطرى وخاصــة للصياديــن والعاملين 
فــي االصطياد وبالتالي فأن هــذه المناطق وخاصة 
منهــا مصبات األودية، وبين المد والجزر أهم عامل 
اقتصادي وتجاري كبيرة لمســتقبل الجزيرة، ويعتبر 
التعــدي عليهــا، تجــاوزا واضــح  لقوانيــن الدولة 
والتشــريعات التي تحمي أرخبيل سقطرى من خالل 
قانون رقم )275( لعــام 2000م، والقاضي بحماية 
وتقسيم أرخبيل سقطرى لمناطق للحماية والتنمية 
وهو يعتبر المرجعية والخطة المستقبلية لما يقام 
في األرخبيــل ولهذا غيــب هذا القانــون وقوانين 
أراضي وعقارات الدولة بين ضعف الجهات المختصة 
ومنهــا االمنيــة  والقضائيــة في تطبيــق القرار و 
الحافظ على خصوصية األرخبيل و تنوعه الحيوية و 

طرق استغالل ارضيه التي تعتبر ثروة كبيرة .
 ومــن هناء نستشــعر الخطــورة القادمة لهذا 
الجزيــرة و التي أصبحت فــي  واقع مر وخطير يهدد 
الوطن الذي أصبح يباع ويشــترى بــه دون رقيب او 

حسيب .

اال�شمنت يغلق �شواطئ �شقطرى

حركة ن�سطة ملافيا االأرا�سي بتواطوؤ ر�سمي

الزالت �ســواحل جزيرة �ســقطرى العذراء و الفاتنة تعاين من االعتداء املتكرر عليها دون مراعات خ�سو�سيتها البيئية ومتيزها الطبيعي وحق 
ابنائها للتمتع بهواها  البحري النقي الذي منحه اهلل لهم، غياب الدولة واأطماع الكبار ت�ســبب يف تفاقم امل�ســكلة حتى اأ�سحبت اليوم ناقو�ــص خطر 

تهدد �سكان اجلزيرة بامل�ستقبل املظلم  وتعرقل تنفيذ امل�ساريع التنموية التي ال تزال �سقطرى تفتقرها وبحاجة ملحه لها.
تقرير / أحمد جمعان دبنهي
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تغطية خا�سة

انتصارا اســتراتيجي حققه الجيش الوطني، 
امــس االول، بســيطرته علــى  مدينــة المخــا 
ومينائهــا اإلســتراتيجي، بدعــم مــن مقاتالت 
وبــوارج التحالف العربي، حيث تعني الســيطرة 
على مينــاء المخا قطع شــريان إمداد رئيســي 
عن الحوثيين وقوات صالــح، حيث كانت تهرب 
عن طريقه األســلحة والمعدات العسكرية، كما 
أنها ســتؤدي إلى تخفيف معاناة أهل تعز وفتح 

متنفس جديد لهم.
وحتــى يــوم أمس قطعــت قــوات الجيش 
والمقاومــة الجنوبية الخط الرابــط بين المخا 
والحديدة، مواصلة تمشيط أحياء المدينة، حيث 
أكد سكان المدينة إنهم شاهدوا عناصر مليشيا 
الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد اهلل 

صالح تلوذ بالفرار باتجاه تعز والحديدة.
وتأتــي هــذه التطــورات فــي إطــار عملية 
"الرمــح الذهبي" التي أطلقهــا الجيش الوطني 
والمقاومــة في تعــز ولحج في نطــاق المنطقة 
العســكرية الرابعة بالتنسيق مع قوات التحالف 

الساحلي  الشــريط  العربي الســتعادة 
الغربــي لمحافظــة تعز، وخــالل األيام 
الماضية تواصل ســقوط المناطق بدء 

بذباب ووصوال الى المخا.
وبــدأت تلــك العمليــة فــي أربعة 
محــاور؛ كان رأس العمــل فيهــا محور 
ذوبــاب القــادم مــن محافظــة لحــج، 
إضافة إلى محــور المضاربة-الصبيحة-
الوطنــي  الجيــش  واســتعاد  لحــج، 
خاللهــا الســيطرة على جبــال كهبوب 
اإلستراتيجية بعد معارك عنيفة، إضافة 

إلى محاور إستراتيجية في تعز.
وقالت مصادر عسكرية إن الوجهة 
التاليــة بعد تمشــيط كامــل منطقة 
المخا، ســتكون ميناء الحديدة تمهيدا 
للســيطرة على كامل الســاحل الغربي 
وصوال الى الحدود مع السعودية، حيث 

شــنت مقاتالت التحالف العربي، غــارات جوية، 
أمــس االول، حيــث اســتهدفت كال مــن هيئة 

تطويــر تهامة ومعســكر القــوات الخاصة في 
الكيلــو 16، ومطار الحديــدة ومصنع الملح في 
منطقة رأس عيسى، اســتباقا لعملية السيطرة 

على مينــاء الحديــدة وكامل الســاحل الغربي، 
لفرض حصار جوي وبحــري وتضيق الخناق أكثر 

فأكثر على مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

عزل 
امللي�شيات 

بحريا

كتب/ فتاح المحرمي : 
تمكنــت قــوات الجيــش والمقاومــة وقوات 
التحالــف مســنودتان بغطــاء جوي مــن دول 
التحالــف االثنين من الســيطرة علــى مدينة 
ومينــاء المخا اإلســتراتيجية وبهــذا االنتصار 
الكبير تكون القــوات الجنوبية وقوات التحالف 
والشرعية قد حققه مكاسب جديدة ذات أهمية.

االنتصــارات في المخــا التي تأتــي في إطار 
عمليــة الرمح الذهبــي التي أطلقهــا التحالف 
والشــرعية موخرا ويشــرف على سير عملياتها 
الحربيــة الرئيــس هــادي، فيمــا يقودها على 
األرض نخبة من القادة العسكريين الجنوبيين 
وقادة من اإلمارات وباســناد جوي من التحالف 
العربي ضيقت على مليشــيات الحوثي وقوات 
صالــح االنقالبية وقطعت شــوطا كبيــرا نحو 
تشــديد الخناق على االنقالبيين وحرمانه من 

أي منفذ بحري.

أهمية اسرتاتيجية
المخــا،  مدينــة  تحريــر  أهميــة  تتمثــل   

الرمح الذهبي يتاأهب من املخا لل�شيطرة على احلديدة

االمارات .. يد حترر ويد تغيث

وتسببت مليشيات الحوثي بتردي كبير لالوضاع االنسانية في المناطق الواقعة 
تحت سيطرتها، حيث وزع الهالل األحمر اإلماراتي، امس، 700 سلة غذائية للنازحين 
من مناطق المواجهات في مدينة ذباب والمخا، تجســيدا لشعار:" اإلمارات يد تحرر 

ويد تغيث".
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المديريــة الواقعة في إطــار محافظة تعــز والقريبة 
من باب المندب ، في الســيطرة على مينائها القديم 
واالســتراتيجي، الذي يطل على البحر األحمر وال يبعد 
أكثر من72 كيلو عن بــاب المندب أهم ممرات النقل 
على طريــق المالحة البحرية في "البحر المتوســط و 

المحيط الهندي وشرق أفريقيا".
وتكمن أهمية هــذه االنتصارات فــي كونها تؤمن 
مضيــق باب المنــدب أمام المالحة الدولــي وأنه صار 
هذا الممر الواقع جنوبي البحر األحمر ال يشــكل خطر 
على أي ســفن تمر فيها وليس باستطاعة المليشيات 
اســتهداف الســفن مجددا بعد أن استهدف في شهر 
أكتوبر مــن العام الماضي ســفينة االغاثة اإلماراتية 

"سويفت" و"يو إس إس ماسون" األمريكية.
ويعتبر مراقبون أن هذا االنتصار من شأنه أن يوقف 
عمليات تهريب السالح القادم من إيران الى مليشيات 
الحوثي وصالح االنقالبية،مشــيرين الى ان استكمال 
تأمين الســاحل الغربي مــن المخا إلــى ميناء ميدي 
في حجة غرب البالد ســيعمل على خنق أوردة تهريب 

األسلحة إلى المليشيات بشكل كامل.
 وكانــت منظمة أبحاث تســليح النزاعات قد تحدثت 
الشــهر الماضي عن وجود خط بحــري حيوي لتهريب 

األســلحة من إيران إلى مليشيات االنقالب عبر شمال 
أفريقيا وصوال الى الســواحل الغربيــة من المخا إلى 
ميدي، وهــذا ما يؤكد على أهميــة تحرير المخا الذي 
ودأبت الميليشــيات اســتخدامه فــي عمليات تهريب 
األســلحة، واالتجاه مســتقبال الطباق الســيطرة على 
الســواحل الغربية وبالتالي يكــون االنقالبيين دون 

منفذ بحري.

استعداد لتحرير السواحل الغربية

ويرجــح مراقبون ومهتمين في الشــأن السياســي 
والعســكري أن تحريــر المخــا يعتبــر مقدمة إلطالق 

المرحلــة الثانيــة من عمليــة الرمــح الذهبي بهدف 
اســتكمال تحقيــق أهداف هــذه العمليــة من خالل 
الســيطرة على الســواحل الغربية لليمــن وصوال إلى 
ميناء ميدي في حجة، هذا االمتداد الذي يعد الشريان 

االستراتيجي لمليشيات االنقالب.
وبحســب المراقبــون فأن ســقوط مدينــة المخا و 
مينائها الحيوي ومعظم مناطق ســاحل محافظة تعز 
خــالل الثالث األيــام الماضية، يدفع نحو االســتعداد 

والتحرك نحو ساحل الحديدة وصوال إلى ميناء ميدي.
وبمقابــل هــذا التقدم تتقــدم القوات الســعودية 
ومعها قوات المقاومة الشــعبية مــن االتجاه األخرى 
علــى ســواحل البحر األحمــر وتحديــدا مدينة حرض، 
ويتزامن هذا التقدم مع التقدم من جهة باب المندب.

وأعتبر محللين عســكريين أن هذا التقدم المتزامن 
ســيما بعد إعالن مصر تمديد مشاركتها ضمن قوات 
التحالف العربي ومشاركة البحرية المصرية في عملية 
تحريــر المخا يؤكــد علــى أن تحرير كافة الســواحل 
الغربية بات أمر حتمــي ال تراجع عنه، حتى يزول خطر 
تهريب السالح بشكل تام، بعد أن تستكمل السيطرة 
على امتداد الشــريط الســاحلي الغربي في محافظة 

الحديدة وحتى حدود المملكة العربية السعودية.

نزع 3 اآالف لغم ومئات العبوات النا�صفة بينها اإيرانية ال�صنع

ال�شاحل الغربي.. 
حرب االلغام

 تقرير: فاروق عبدالسالم
دفعت االنتصارات التي حققتها قوات الشرعية 
الجيــش والمقاومــة الجنوبية بإســناد من قوات 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمــارات العربية المتحدة، مؤخرًا، في إطار 
العملية العســكرية الواسعة "الرمح الذهبي" على 
طول الشــريط الســاحلي الغربي ابتــداًء من باب 
المندب مــرورًا بمنطقة ُذباب وصــواًل إلى مدينة 
الميليشــيات  المخا اإلســتراتيجي، دفعت  وميناء 
االنقالبيــة التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي 
عبداهلل صالح، التخاذ قرارات ال تقل عن بشاعة عن 
جرائم الحرب، من خالل القيــام بزرع آالف األلغام 

في المواقع التي يخسرونها.

رهان خاسر
وكانت الميليشــيات االنقالبيــة تراهن كثيرًا 
على جدوى ســالح زراعة األلغام مــن أجل الحفاظ 
علــى المواقــع والمناطــق والمدن التي ســقطت 
تحت ســيطرتها أثنــاء غزوها واجتياحهــا للبالد، 
في مســعى منها لتنفيذ أجندتهــا المدعومة من 
قِبل قوى إقليميــة خارجية تتصدرها دولة إيران، 
كما زرعت ميليشــيا الحوثــي وصالح، آالف األلغام 
في جبهة الســاحل الغربي، وذلك ضمن مساعيها 
للتمسك وعدم خسارة المنفذ البحري الذي يتم من 
خاللها تهريب األسلحة إليها إلسنادها وتمكينها 
من الصمــود ومواصلة الحرب وعدم االستســالم 
في جبهات القتال، ولكنها مُنيت بسلســلة هزائم 
ساحقة أمام أبطال قوات الجيش والمقاومة بدعم 

التحالف العربي.

حرب أخرى
وتقود فرق نزع األلغام رغم شحة إمكانياتها، 

حربًا مــن نوع آخر فــي جبهات القتــال من خالل 
مرافقتهــا لقوات المقاومــة والجيش في جبهات 
القتــال المختلفــة للكشــف عــن مواقــع األلغام 
ونزعها، من أجل تمهيــد الطريق أمام المقاتلين 
للتقدم وتحقيق االنتصــارات، ويتعرض العاملين 
فــي مجــال نــزع األلغام لخطــورة شــديدة ليس 
فقط مصدرها انفجــار األلغام المزروعة، بل أيضًا 
يتم اســتهدافهم برصاص القناصــة والصواريخ 

الحرارية من قِبل عناصر االنقالبيين.
وللذكر ال الحصر فقد تمكنت فرق نزع األلغام 
المرافقة لقــوات الجيش والمقاومــة في جبهات 
باب المنــدب وُذباب والمخــا، مؤخرًا، مــن انتزاع 
حوالي ثالثــة آالف لغم ومئات العبوات الناســفة 
مــن إجمالي آالف األلغــام والعبــوات التي زرعها 
االنقالبيون التابعون للحوثي وصالح، في محاولة 
منهم لمنع قوات الجيــش والمقاومة من التقدم 
الميداني وتحقيق االنتصارات الكبيرة على صعيد 

جبهات القتال في الساحل الغربي.

تضحيات كبرية
وتسببت األلغام والعبوات الناسفة التي زرعها 
االنقالبيــون مــن أنواع مختلفــة وبينهــا ألغامًا 
إيرانيــة الصنع، في استشــهاد وإصابــة عدد من 
رجــال وأفراد الجيش والمقاومة وتقديم تضحيات 
كبيرة في معارك جبهات الساحل الغربي، وأبرزهم 
خبيــر نزع األلغــام العقيد محمد ثابــت العاطفي 
اليهــري الذي استشــهد أثناء قيامــه بواجبه في 
نــزع األلغام التي زرعها االنقالبيون بجبهة المخا، 
إثر اســتهدافه برصاص قناص، ويعتبر الشــهيد 
العقيد اليهري، أحد أبطال الجيش الجنوبي الذين 
ظلــوا يقومون بواجبهــم بكل تفانــي وإخالص، 
وشــارك في حرب صعدة ضد ميليشــيات الحوثي، 
كما شــارك في معــارك التصــدي للميليشــيات 

الحوثيــة في عدن، ومعــارك تحرير عدن في رأس 
عمران والمطار وخور مكســر، ومن ثم تحرير صبر 
ثم العند في لحج، وفي معارك تحرير أبين وحينها 
أصيب إصابة طفيفة في نقيل ثرة، كما شارك في 

تحرير باب المندب ثم ُذباب ومعسكر العُمري.

مكرمة إماراتية
كما نجا رئيس شــعبة نــزع األلغام في عدن 
العقيــد هيثــم حلبــوب اليافعــي، مــن الموت 
المحقق، وُأصيب بجراح خطيرة بعدما اســتهدف 
عناصــر الحوثي وصالح، ســيارته بصاروخ حراري 
بالقــرب من منطقة ُذباب، ما أســفر عن تعرضه 
وأحــد مرافقيــه إلصابــات خطيرة واستشــهاد 
أربعة آخرين مــن مرافقيه، وتم نقل المصابين 
إلى أحد مستشــفيات عدن لتلقــي العالج، ولكن 
نظــرًا لخطــورة حالتهمــا الصحية، جــاء تدخل 
ومكرمة دولة اإلمارات العربية المتحدة بنقلهم 
إلــى الخارج لتلقــي العالج، ويأتي ذلــك تواصاًل 
لــألدوار اإلماراتيــة الكبيرة في دعم ومســاندة 
الحكومة والقوات الشــرعية بهدف القضاء على 

االنقالبيين.

جرائم حرب 
جرائم ميليشــيا االنقالبيين ليست بجديدة، 
كونهــا تعتبر تكــرارًا للعديد مــن جرائمها التي 
ســبق لهــا ارتكابهــا فــي العديد مــن المناطق 
والمدن المحررة، حيث أقدمت عناصر الميليشيات 
االنقالبيــة إلى تلغيم مســاحات واســعة بكميات 
كبيرة جــدًا من األلغام المختلفــة، حتى بما فيها 
المعروفة "بمدنيتها البحتــة"، دون مراعاة هوية 
ضحاياها في المســتقبل الذين بدون شــك كانوا 
وســيكونون من المواطنيــن المدنييــن الذين 
بعضهــم ذهبــوا ضحايــا تفقــد منازلهــم بعد 

توقــف القتال وتطهيــر مناطقهــم ومدنهم من 
المتمردين.

تقرير أولي
وقدّرت حصيلة ســابقة ســجلت أرقامًا أولية، 
ســقوط أكثر مــن 600 قتيــل وجريح مــن أفراد 
المقاومة والجيش والمواطنين المدنيين، ضحايا 
األلغام التي زرعتها ميليشيا المتمردين التابعين 
لجماعــة الحوثي والمخلوع صالــح، ُقبيل هزائمها 
المتتاليــة بمختلــف المناطق والمدن الســكنية 
وجبهات القتال المحررة خالل العمليات العسكرية 
الناجحة للمقاومة والجيــش بدعم قوات التحالف 
العربــي بمواقع متعــددة في مختلــف محافظات 
البالد، وعــدد كبير منهــم بمحافظتي عدن ولحج 
وبعــض المناطــق الواقعة بيــن محافظتي عدن 

وأبين.

ألغام إيرانية
كمــا كشــفت المعلومــات األوليــة عــن زرع 
ميليشــيا المتمردين خــالل الحــرب آالف األلغام 
األرضية المضادة للدروع واألفراد مختلفة األحجام 
واألوزان والصناعــة بعضهــا إيرانية، في عدد من 
المناطــق التي انســحبوا منها ويتــم التحكم بها 
عن بُعــد، في عدد مــن محافظات البــالد بينها 
عــدن، وشــبوة، ولحــج، وتعــز، والبيضــاء ونهم 
شــرقي صنعاء، وهو مــا أكده عاملــون في قطاع 
القوات المسلحة – برنامج نزع األلغام بتصريحات 
صحفية بأن المتمردين من أتباع الحوثي وصالح، 
زرعوا آالف األلغام شــملت عبوات ناســفة وقذائف 
باستخدام عبوات غازية وفيوزات وبطاريات ومنها 

إيرانية عبارة عن "دوسات".

تغطية خا�سة
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تقريــر م�سور

 كانت تقــام في الملعب مباريات 
داخلية للفرق الرياضية في المحافظة 
مســتوى  علــى  وطنيــة  ومباريــات 
المحافظــات الجنوبيــة ، ولعــب فيه 
عدد من فــرق دول الخليج في بعض 
المناســبات ، فضال عن كونه مصلى 
يجمع أبنــاء عاصمة المحافظة لصالة 
عيد الفطر وعيد األضحى نظرا إلتساع 
بالحشــائش  وتجهيزهــا  مســاحته 
وتسويتها ، أيضا كانت تستضاف فيه 
المهرجانــات العامة في المناســبات 

الوطنية .

 بقايا أطالل

مــن يزور هــذا الملعب ال يصدق 
الحال الــذي وصل إليه بعــد أن كان 
قبلة للرياضيين وساحة للمهرجانات 
واإلحتفــاالت.. واليــوم أصبــح أطالال 
بالية.. طالته الحروب الظالمة فدمرته 
تدميرا ولــم ترحمه أيــادي التخريب 
التــي ال يرعــوي أصحابهــا.. والتحق 
بالزفــة فاحتلوا أجزاء  الجهالء  بعض 
منــه ليحولوهــا إلى مســاكن خاصة 
لحيواناتهم  الملعب مســرحا  فأصبح 

ومواشيهم.

  دمار كامل
 الصحيفــة زارت الملعب والتقت 
بأحــد المؤسســين  للرياضــة فــي 
أبيــن وعــدد مــن الالعبيــن فكانت 
أهميــة  علــى  تجمــع  تصريحاتهــم 
الملعب وضرورة إخراج المحتلين منه  

وإعادة ترميمه.
ويذكر  أ/ ســالم زيد عبدالرحمن 
- أحــد كبــار مؤسســي الرياضة في 

المحافظــة  أن أبيــن تعتبــر مصنعا 
المحافظات  علــى مســتوى  للرياضة 
الجنوبية كلها، وكانــت قيادات عليا 
أبــان شــبابها ســاهمت فــي صنــع 
فــي  وشــاركت  األبينيــة  الرياضــة 
مباريات على ملعب أبين الرئيســي ) 
ملعب البلدية حاليــا ( ومنهم القائد 
اإلنسان الرئيس الشهيد/ سالم ربيع 
علي ) ســالمين ( الذي قتل مظلومًا،  
مضيفا : شيد الملعب بطريقة عجيبة 
ال يجيدها إال المناضــل / محمد على 
أحمد  تمثلت في إشراكه المواطنين 
جانــب  إلــى  الطوعيــة  بالمبــادرات 

المهندسون والعمال الرسميين . 

مطالبات ولكن

 الكابتــن/ أحمــد ماطــر  - العب 
نــادي ) حســان ( الرياضــي بأبين - 
قال في تصريح خــاص للصحيفة: إن 
الحــروب التــي مرت علــى المحافظة 
دمرت الملعــب وأخرجته عن وظيفته 

التي أسس من أجلها.
 وطالــب وزير الشــباب والرياضة 
أ/ نائــف البكري بضرورة إعادة تأهيل 
ملعب الشهداء الدولي وكذلك ملعب 
خليجي 20 الدولي والصالة الرياضية 
المغلقــة كمنشــئات رياضيــة هامة 
ومتنفسا للشباب في أبين، كما طالب 
بواجبها  بالقيــام  المحلية  الســلطة 
الوطني تجــاه هذه المنشــئات حتى 
تعود لســابق عهدها محضنا للشباب 

وأنشطتهم الرياضية
 وناشد قيادة األمن في المحافظة 
للمنشــئات  المقتحميــن  بإخــراج 

الرياضية .

ساكنني ايضا
األخ/ ســالم ناصــر المرخي - أحد 
المقتحميــن لغــرف الملعــب - قال 
2011م  حــرب  دمــرت   : للصحيفــة 
منزلي واضطــررت إلى نقل أســرتي 
إلى هذه الغــرف إلدارة الملعب وهي 
أصال ل اتصلح للســكن لكن الظروف 

أضطرتني لذلك.
مضيفا : نطالب السلطة المحلية 
بصرف لنــا التعويضــات المقره من 
قبل لجنة اإلعمار إلعــادة بناء منزلي 
والعودة إليه بعــد بنائه فأنا ال أرغب 
في البقــاء فــي إدارة الملعب كونها 

ليست مخصصة للسكن .

 م�شكن للمقتحمني ومرعى لالأغنام
ما تبقى من ملعب) ال�سهداء ( الدويل باأبني..

 يعتــر ملعــب ) ال�ســهداء ( الــدويل مبدينــة زجنبــار عا�سمة حمافظة اأبني مــن اأهم املن�ســئات الريا�سية يف املحافظة اأ�س�ــص عــام 1983م وفق املعايــري الدولية للمالعب 
الريا�سية وزود بكافة املرافق التابعة له من قاعة ا�ســتقبال ال�سيوف اإىل من�سة لكبار ال�سيوف اإىل مكاتب خلفية الإدارة ال�ســوؤون الريا�سية يف املحافظة قبل اأن تبنى االإدارة 
امل�ســتقلة لل�ســباب والريا�سة مبحاذاته ، وكان ذلك املنجز على يد حمافظ اأبني االأ�ســبق/ حممد علي اأحمد الذي اأ�ســرك الفعل ال�ســعبي بالفعل الر�ســمي فاأنتج عمال رائعا بهذا 

تقرير مصور/ نظير كندحاملنجز وغريه مماحقق الأبني يف عهد قيادته للمحافظة .



PB
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تقريـــــر
وعود باإعادة بث قناة عدن تدريجيًا خالل االأ�سهر القادمة

االعالم الر�شمي يف عدن مل يتحرر بعد

وتأتي المطالبة بتفعيل اإلعالم الرســمي الذي 
يتمثــل في قنــاة "عــدن" العريقــة، والتي تعد 
أول تلفزيون تأســس في الجزيــرة العربية عام 
1964م، واإلذاعــات المحلية المتوقفة في عدن، 
لحج وأبين، باإلضافة إلى وكالة األنباء الرســمية 
"ســبأ" في عدن، بعد مرور ما يقارب عامًا ونصف 
العام على إعــالن "تحرير" المدينــة من "أنصار 

اهلل" وحلفائها. 
ومع استمرار وسائل اإلعالم التي سيطر عليها 
"الحوثيــون" في العمل من صنعــاء، وتوجيهها 
ضد حكومــة الرئيس هادي، لم تحرك الســلطة 
"الشــرعية" ســاكنًا في إعادة نشــاط مؤسسات 
اإلعالم الرسمية في عدن، بدعمها ماليًا للتغلب 
على أزمة النفقــات والمرتبات، رغم إعادة إصدار 
صحيفــة "14 أكتوبــر" الرســمية التــي مازالت 

مهددة بالتوقف في أي لحظة.

"أكتوبر" مهددة بالتوقف
ويقــول الحامــد عــوض الحامد، نائــب رئيس 
"14 أكتوبــر"  إدارة وتحريــر صحيفــة  مجلــس 
الحكومية، "واجهت صحيفة 14 أكتوبر في بداية 
عودتها للصــدور معوقات عديدة، أبرزها انعدام 
الموازنة التشغيلية، فرغم شح اإلمكانيات استمر 
إصدارهــا، بدعم تشــغيلي مؤقت من الســلطة 
المحلية فــي عدن". وأضاف "وجــه وزير اإلعالم، 
معمــر اإلرياني، بصــرف مكافأة ماليــة للعمال، 
الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثالثة أشهر، ومع 
ذلك تبقى الموازنة التشغيلية عائقًا أمامنا فقد 
تنفــذ في أي لحظة ونضطر إلــى إيقاف اإلصدار، 
لذا نناشد الحكومة ووزارة اإلعالم تحديدًا توفير 

موازنة مالية ثابتة للمؤسسة".

قناتان لعدن من خارجها!

وأطلقــت الحكومــة "الشــرعية" قنــاة "عدن" 
بتــردد جديــد٬ وأصبحــت هناك قناتــان بنفس 
اإلسم والشــعار٬ األولى يديرها "الحوثيون" من 

صنعاء٬ والثانية في عدن التي أصبحت الفضائية 
الرســمية الوحيــدة التــي تنقل أخبار وأنشــطة 
هادي٬ واألخبــار المتعلقة بـ"الشــرعية""، ولكن 

تدار من العاصمة السعودية الرياض.
 ويقول وكيل وزارة اإلعالم، أيمن محمد ناصر، 
"كّلفــت مــن قبل وزيــر اإلعالم باالشــراف على 
الفريق الهندسي المســؤول عن تقييم جاهزية 
قنــاة عــدن الفضائية، ونحــن بصــدد التوقيع 
النهائــي علــى تقريــر باالحتياجــات الضرورية 
ورفعــه للوزير إلعادة بث القناة، وقد وعد معالي 
الوزيــر بإعادة البــث تدريجيًا، واحتمــال بحلول 
سبتمبر وأكتوبر2017م سيكون البث %100 من 

محافظة عدن".
 وعــن جاهزيــة القنــاة، يشــير ناصــر إلى أن 
"بإمكاننــا القول إن قناة عــدن جاهزة للبث من 
الناحيــة الفنية والتقنية متى ما توفر لها التردد 
الفضائي، حيث تم تجهيز استيديوهين، لكن قد 
ال يكون البث بنفس مســتوى مــا قبل الحرب ما 
لــم تتوفر المتطلبات العاجلة الســتكمال بعض 
النقــص، إضافة إلــى ترميم مبنــى القناة الذي 
تعرض للنهب والســرقة والتخريــب أثناء الحرب 
وشراء المعدات وهذا يتطلب ميزانية، أتمنى من 

الحكومة أن توفرها".

تفاقم معاناة اإلعالميين
وعن وضع موظفي قنــاة وإذاعة "عدن"، تقول 
المذيعة، منى المجيدي، "حال موظفي التلفزيون 
واإلذاعــة صعــب جــدًا، فرواتبهــم ضئيلــة جدًا 
مقارنة برواتب موظفي صنعاء، فال يســاوي شي 
أمام ارتفاع األسعار وإيجارات المنازل واحتياجات 
األطفــال وطالب المــدارس، حاولنــا التأقلم مع 
الوضع والبعض اآلخر خرج للعمل في أماكن أخرى 
للحاجــة". وتضيــف المجيدي "كنــا نعتمد خالل 
عمــل القناة قبل الحرب على مبدأ المســاهمات، 
وهــو البند الثاني بالنســبة للقطاعــات األخرى، 
ويســمى اإلضافي كونه أعلى مــن الراتب، لكن 
انقطع هذا البنــد وتوقف البث خالل الحرب، كما 
تم قطــع رواتب العامليــن المتعاقدين وضلينا 

دون رواتــب حتى أغســطس 2015م، تم بعدها 
صرف راتب أغســطس وسبتمبر، ومن ثم انقطع 
حتى يناير 2016 واستمرينا على هذه الحال في 
االنقطاعــات. طبعًا هذا بالنســبة للمتقاعدين، 
نأمل أن تتحسن األوضاع ويعود بث قناة وإذاعة 

عدن".

اذاعتني خاصتني واحلكومية متوقفة

وكان وزير اإلعــالم معمر اإلريانــي اطلع على 
االحتياجــات الفنية والتقنيــة الالزمة إلعادة بث 
إذاعة عدن الحكومية، التي لــم تعاود بثها منذ 

عاميــن رغــم اســتمرار بث 
المدينة  فــي  اذاعــة خاصة 

وافتتاح اخرى.
االعــالم  وزيــر  وطالــب   
االذاعــة  علــى  القائميــن 
حــول  عاجلــة  بتقاريــر 
االحتياجات الفنية من اجل 
إعادة بثها، واتخاذ إجراءات 
ماليــة وإداريــة لمــا فيه 
مصلحة إعالميي وموظفي 
منوهــا  عــدن..  إذاعــة 
اإلذاعــة  بجهــود طاقــم 

الماضية  الفتــرة  خالل 
للحفــاظ علــى اإلذاعة، 
الوزيــر بتوفير  واعــدا 
اإلمكانيــات  كافــة 
بحيــث  المطلوبــة 
أســرع  البث في  يعود 
كصرح  ممكــن،  وقت 
وذات  شــامخ  إعالمي 
تاريــخ عريــق ليــس 
اليمن  على مســتوى 
علــى  بــل  فحســب، 
المنطقــة  مســتوى 
"، مضيفــا " ننتظــر 
لعودة  عاجلة  جهودا 

بثها وسنذلل كافة الصعوبات ".
ال يختلف الحال بالنسبة لوكالة األنباء الرسمية 
"ســبأ" التــي تــدار مــن العاصمــة الســعودية 
الريــاض، حيث يعكس اســتمرار اغتراب اإلعالم 
الرســمي صورة قاتمة عن تطبيــع الحياة داخل 
هــذه المــدن، التــي عــاودت عدد مــن الصحف 
ووسائل اإلعالم الخاصة نشاطها فيها، ما يعني 
أن صوت السلطة الرسمية أصبح مفقودًا، بينما 
الصــوت اآلخر هو الحصري كمادة يومية للناس، 
وهذا يُعدّ، بحســب مراقبين، عاماًل إضافيًا من 
عوامل هشاشة السلطة المدعومة من "التحالف" 

في الجنوب.     

ال يزال االإعالم الر�ســمي اخلا�سع حلكومة الرئي�ــص عبد ربه من�سور هادي الغائب االأبرز على ال�ســاحة، حيث تعي�ــص موؤ�س�ســاته التي توقفت عن العمل خالل احلرب االأخرية 
واقعًا �سعبًا يف املناطق "املحررة"، التي ما زالت تواجه حتديات اأمنية واقت�سادية كبرية رغم اإعالن "حتريرها"، با�ســتثناء �سحيفة "14 اأكتوبر" الر�ســمية، التي عاودت ال�سدور 

للمرة الثالثة بعد اأ�سهر من االإحتجاب، والتي باتت مهددة بالتوقف نتيجة غياب املوازنة الت�سغيلية.
تقرير/ اصالح صالح
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كتابات

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

الجندي يضحي بنفســه الغالية أكان 
ذلك داخل أم خارجه وطنه وهذا شــرف 
كبيــر له و للوطــن الذي ينتمــي إليه 
وكذلــك الطبيب و المهندس و المعلم 
وغيرهم كاٌل فــي مجاله يضحي بأمانة 
وبصــدق و بتفاني من أجل عزة و رفعة 

شعبه ووطنه . 
إنهــا االوطان لمن ال يعــرف المعنى 
الحقيقــي للوطــن ، الوطــن يحتاج أن 
نقــدم مــن أجــل ســالمته و الحفاظ 
عليــه أغلى األثمــان ، عندما تشــاهد 
جنــود  الســعوديين  و  اإلماراتييــن 
و مدنييــن و هــالل أحمــر وغيرهــم 
منتشــرين في بقاع كثيــرة من العالم 
فأعلم أنهــم يضحون من أجل وطنهم 
و لرفعتــه والــذود عنه مــن المخاطر 
اآلتية مــن وراء البحار و أعالي الجبال و 
الضربات االستباقية التي يقومون بها 
أفضــل بكثير من العمليــات الجراحية 
و  بالمخاطــر  المحفوفــة  الداخليــة 

المشكوكة النتائج و العواقب .
خير وســيلة للدفاع الهجوم مصطلح 
عسكري صحيح و ســليم %100 و أقرب 
وســيلة للهزيمة هو التفرق و التفرقة 
بيــن أبناء الوطن الواحــد و التخاذل و 
الخيانة و التنازع و االنتهازية و األنانية 
المفرطة وحب السلطة بجنون ، حتى لو 
إنتصرت عسكريًا على عدوك في وطنك 
فســيكون الثمن الذي ســتقدمه غالي 

جــدًا أكان ذلــك فــي األرواح أو العتاد 
أو البنيــة التحتيــة وذلك بســبب نقل 
المعركــة لداخل وطنك وجعله ســاحة 
حــرب يحرق فيــه األخضــر و اليابس ، 
ناهيك عن االثار النفسية على الشعب 
التي ستكون سيئة جدًا وصعب تجاوزها 
أو نســيانها إال بعد عقــود طويلة من 
الزمن و كذلك تعرض الشعب للتشريد 
الــكل   ، الخــوف و اإلذالل  الجــوع و  و 
ســيدفع ذلك الثمن الباهــظ جدًا دون 
إســتثناء جنود وشــعب و أرض كما هو 
الحاصل في اليمن أو العراق أو ســوريا 
أو ليبيا وغيرها مــن مناطق الحروب و 

النزاع المسلح العنيف .
هنيئًا للشــعب االماراتي و السعودي 
قيادتــه الحكيمة الرشــيدة التي قدرت 
حجم الكارثة و المخاطر القادمة إليهم 
فقــررت قيادات تلــك الــدول الدخول 
في الحرب االســتباقية دون إشــعار أو 
إذن مســبق من أحــد و دون تــردد أو 
خوف مــن عواقب تلك الخطوة الجريئة 
الشــجاعة التي ال يعلم نتائجها ســوى 
اهلل وحــده وهــي نتائج كانــت إيجابية 
بفضل اهلل ورعايتــه ، و أعلموا أن تلك 
الســعوديون  التي يقدمها  التضحيات 
و اإلماراتيون بالخصــوص هي لنصرة 
أشقائهم و الحفاظ على وطنهم سليم 
معافى مــن التحديات الخطيــرة التي 
تمــر بها المنطقة وما الضير أن تلتقي 

مصالحنا مع مصالحهم .
آن األوان لالعتماد على النفس و على 
القدرات الذاتية البشــرية و العسكرية 
حتى لو كانت محدودة فالنصر من عند 
اهلل أواًل و أخيــرًا ، وكما نشــاهد اليوم 
دول عظمى لم تســتطيع حسم معركة 
أو االنتصــار فيها أكان ذلك في فيتنام 
أم أفغانستان أم العراق و غيرها ، اآلالت 
العســكرية الحديثة و الفتاكة و العدد 
الهائل ألفراد الجيــوش صارو اليوم ال 
يصنعــون النصر المــؤزر األكيد لو لم 
يكن هنــاك رجال يضحــون بأرواحهم 
و يحبون وطنهــم ويمتلكون عزيمة و 
صالبة كصالبة الجبال ، بأولئك الرجال 

فقط تُحمى و تُصان االوطان .
يجــب أن نصحــح تلــك المفاهيم و 
و  المغلوطــة  المعلومــات  و  األفــكار 
الخاطئة التي قد عفى عنها الزمن منذ 
أمد بعيد وتم تجاوزها ، و أنكشــف لنا 
اليــوم ضعف الــدول العظمى بســبب 
األحداث و الحروب و األزمات المتسارعة 
المتالحقــة المتباعدة جغرافيــًا والتي 
أو  أو يتنبــئ بقدومهــا  لــم يخطــط 
حدوثها كبــار المحللين العســكريين 
و السياســيين و المفكرين و القادة و 

الساسة في العالم .
إنهــا السياســة ال عــداوة دائمة وال 
صداقــة أبدية المصالــح فقط هي من 
تحــدد نوعيــة العالقــة بين الــدول و 

خصوصــًا بين الدول الكبرى و الصغرى 
، إننــا نعيــش فــي مرحلــة جديــدة و 
فصل جديد مــن العالقــات اإلقليمية 
و الدوليــة أفرزهــا واقــع الصراعات و 
األزمات و الحروب الكبيرة التي تمر بها 
دول عديــدة في عالمنا الراهن ، و تلك 
الصراعــات أظهرت ضعــف و محدودية 
قدرات و إمكانيات تلــك الدول الكبرى 
أمام نشــوب صراعات على نطاق واسع 
في العالم و قد بُنيّت إســتراتيجيتها 
علــى أســاس الصراعات المحــدودة و 
المحصورة في نطــاق جغرافي صغير ، 
أشــبه وضع الدول الكبرى من مجريات 
األحــداث و الحــروب و األزمات بعمالق 
يواجه ذئب منفرد فيظهر و يستعرض 
ذلــك العمالق قوته و جبروته ولكن إن 
واجه أعــداد كبيرة مــن الذئاب حينها 
فقط ســيظهر ذلك العمالق بمظهره 
المستســلم  و  الضعيــف  الحقيقــي 
المهزوم ، الواليات المتحدة االمريكية 
و روســيا و فرنســا وغيرهــا ظهــرت 
علــى حقيقتهــا اليوم و ظهــر حجمها 
الطبيعــي وكانــت ردات فعلهــا تجاه 
االحداث و األزمات و الحروب متأخرة جدًا 
و متخبطة أكان ذلك بسبب مخاوفها أو 
جهلها مما يحــدث و كيف حدث و على 
مــاذا ســينتهي ، أو لعدم إســتيعابها 
من تزعم أو قاد أو أشــعل تلك الحروب 
و األزمــات فــي دول العالــم وماهــي 

توجهاتــه ، ظهر ذلك العيب القاتل في 
الدول العظمى واضحًا وضوح الشمس 
في رابعــة النهار من خــالل محدودية 
السياســية  و  العســكرية  تدخالتهــا 
فــي تلــك األزمــات و الحــروب وضعف 
ونقــص فــي العمليــات و المعلومات 
االســتخباراتية وكانت النتيجة ســرعة 
البحث عن التسويات السياسية للخروج 
مــن مســتنقع تلك الحــروب و األزمات 
الــذي ســيدمر إقتصادهــا المنهــك و 
ســيظهر للعالــم حجــم ذلــك الكذب 
و الخــداع الــذي كانــت تســوقه ألتها 
اإلعالمية الضخمة بتزييف الحقائق عن 
قدراتها العســكرية و االقتصادية التي 
ال تقهــر وال تنهار كما كانــوا يدّعون 
سابقًا ، اليوم ظهرت حقيقة تلك الدول 
العظمى و أصبحت ال تحتاج إال ألزمات أو 
لحروب تقليدية غير متكافئة من ناحية 
العدد و العدة لتســقط تلــك الدول و 
تنهار بصــورة دراماتيكية غير متوقعة 
مثل ســقوط االتحاد الســوفيتي بداية 
تسعينيات القرن الماضي وكان بسبب 
غــزوه ألفغانســتان وكذلــك الهزيمة 
المذلة للتحالف العالمي بقيادة أمريكا 
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كاتب و محلل سياسي

كنــا قد بدأنا المرحلة االنتقاليــة كمرحلة إعادة 
ترميم وبنا مؤسســات الدولــة االتحادية المدنية 
المنشــودة , تحقيقــا لطموحــات الجماهيــر في 
التغيير ,فانقلبوا عليها , ألنها تبدأ بأهم ركن من 
أركان المجتمع وهو اإلنسان ومنه الجيل الصاعد 
البنية األساســية للمســتقبل القادر على الحفاظ 
علــى كل االنجازات التي ســتحقق نهاية المخاض 
بــإذن اهلل بل قادر على تطويرها وتحســينها بما 
يواكــب التطــورات الجارية فــي العالــم والدول 

المتقدمة.
اعتراهم الخــوف من الثورة تعليمية على طريق 
التغييــر وتحقيــق أهــداف الثورة الشــعبية ,الن 
التربية والتعليم في بلدنا يعاني كثيرا من القصور 
واإلخفاقات خاصة وان مدارسنا أصبحت مخرجاتها 
لألســف هي تعصب باطل وأمثال مغلوطة وأدرك 
غيــر صحيح وعادات دميمــة والنتيجة هي مجتمع 
ممــزق متصارع متطرف لالمعقــول .ومناهجها ال 
تخدم هويتنــا وال ثقافتنا وال مســتقبلنا . .وتبدأ 

الثورة بمؤتمر تربوي تعليمي عام
ما مســنا لتقييم تجاربنا إن وجدت واستعراض 
تجارب ناجحة لمن سبقونا في هذا المجال بإشراك 
كل المهتمين واالختصاصين في التربية والتعليم 
في البلد ذوي العقول النيرة طاهرة من شــوائب 
الماضــي البائس , مــن المهتميــن والحريصين 
على المســتقبل , نحن بحاجة إلستراتيجية تعليم 

, وهــدف وطني عــام , يدفع بالنهــوض ويحطم 
القيــود لينطلق الوطــن للمســتقبل إلى مصاف 

الدول المتقدمة بإذن اهلل .
والتربية والتعليم ليســت مجرد شــحن الذاكرة 
بحقائــق ومعلومــات عــن الرياضيــات واللغــة 
والجغرافيــة والتاريــخ ....وغيرها بــل هي عملية 
تربوية تعليمية متكاملة لبناء الشخصية اليمنية 
المتطــورة مــن جميــع الجوانب بوســائل وطرق 
حديثــة نتائجهــا مثمــرة وفاعلة لهــا أثرها على 
الواقــع من كل النواحي ,هــي عملية تخص العام 
, والجريمــة الكبــرى التــي ترتكب بحــق الوطن 
واإلنســان عندما تتحول التربيــة والتعليم ألداة 
بيد مكون سياســي أو فكري أو عقائدي , يشــحن 
مــن خاللها عقــول ونفــوس التالميــذ والطالب 
والدارســين بفكــره وقناعاته وتعصبــه , جريمة 
مع ســبق اإلصرار والترصد بحــق الوطن واألمة , 
ترتقــي لمســتوى الخيانة العظمى , مــا يقوم به 
اليــوم االنقالبين اليوم في تغيير المناهج بأفكار 
مذهبهم وقناعاتهم التــي تتعارض وحرية الفكر 
والثقافة والمساواة والعدالة , هي جريمة يعاقب 
عليها القانون والدســتور والديمقراطية والدولة 
االتحاديــة بــكل قيمهــا ومبادئهــا , نحــن أمام 
خطر مدمر يجتاح العقول ويشــوه األفكار ويرسم 
مســتقبل موحش وجيل متعصب ومتزمت وعنيف 
وإرهابي بكل ما تحملــه الكلمة من معنى , نحن 

أمام ظالم يجتاح الســاحة ليقضــي على كل بذرة 
نــور تلوح فــي األفــق ويطفئها , ليبقــى الوطن 
مظلما موحشا تحت سلطتهم ولتنفيذ أجنداتهم 

اإلقليمية .
التربيــة والتعليم هــي أداة التغييــر االيجابي 
والســلبي , فال يمكن أن نقبل كشــعب وأمة وأي 
غيور علــى وطنه وعروبته وإســالميته , أن يقبل 
أن تكــون التربيــة والتعليم أداة التغير الســلبي 
لمزيد مــن االنهيار األخالقــي والفكري والثقافي 
والعقائدي والسياسي , على الحوثيون وحلفائهم 
أن يعرفون أنهم أمام شعب عريق وأبي لن يقبل 
أن ينجــر خلفهم كرعاع ويســمح لوطنه أن يكون 
بؤرة ألجنداتهم وأفكارهم المدمرة , عشم إبليس 

بالجنة.
على الشــرعية تكثف جهودهــا لتصحيح أوضاع 
التربيــة والتعليــم مــن المناطق المحــررة ومن 
عــدن كعاصمة لهم , إلصالح حال التعليم والعلم 
والثقافــة بهما تنهض األمم وتتجــاوز معوقاتها 
وتنعــم األوطان بالعــزة والكرامــة واالزدهار .وال 
يمكــن إصــالح البيــت التربــوي والتعليمي دون 
االهتمام في أهم محــور من محاوره وهو المعلم 
حامل الرســالة وذلك بتحسين مستواه المعيشي 
واالجتماعي وان نميزه في المجتمع بإعادة قانون 
المعلم ونظمن له حقوقه ونسهل أموره الحياتية 
والصحية ويمكــن بناء مستشــفى المعلم العام 

ونحصنه من التأثيرات السلبية ويمكن أن نفرض 
عليه فــي القانــون واجبات تتناســب ومســتوى 
االهتمام بــه وعقوبات صارمــة للمخلين باآلداب 
والقيم اإلنسانية وان نحسن عملية اختيار المعلم 
بموصفات تتناســب والرســالة التي يحملها حتى 
نضمن بناء جيل جديد خالي من التعصب السلبي 
والرذائــل الشــريرة وان يكون مصدر نــور وخير 

للوطن واألمة
وكذلك االهتمام بالمنهج الدراســي والوســائل 
التعليمية والمبنى المدرسي وحسن اختيار اإلدارة 
المدرســية وتحريم النشــاط الحزبــي والتأثيرات 
الحزبيــة داخــل الحــرم المدرســي والجامعــات 

والمعاهد.
وان نأخذ ببعض التجارب الطيبة في الشــطرين 
ســابقا فمثــال فــي الجنــوب كانت تــدرس مادة 
البلوتكنيــك فــي التعليم األساســي وذلك بفتح 
ورش كهربــاء ونجارة وحــدادة في مدارس المدن 
وزراعــة فــي مــدارس األريــاف لتعليــم الطالب 
المبادئ األساسية للحرف والمهن وإبراز مواهبهم 
وقدراتهم وحســن اختيار مســارهم للمستقبل , 
الثانوي أو المهني ,خاصة وان هذه المواد ألرافده 
للعمالــة المهنيــة للســوق المحلــي إلــى جانب 
االهتمام بالفنون والثقافــة والرياضة واالهتمام 
والمسرح والفنون المختلفة والمكتبات والمالعب 

والصاالت الرياضية بالمدارس

الرتبية والتعليم أداة التغيري
مؤرش قراءة مستقبل أي امة , إسرتاتيجية التعليم ومدى اهتمام ودعم الدولة للعملية الرتبوية والتعليمية , واعترب طه حسني العلم كالماء والهواء .

ألهميــة الرتبيــة والتعليــم يف هنضــة وتطــور األمــم , باعتبارهــا أســمى راسلــة وأداة هتذيــب لإلنــان وتطويــر ملكاتــه و هبــا يرســم مســتقبل األمــم , فاألمــم الــي قــررت الهنــوض بأوطاهنــا بــدأت 
بتغيري سياســها الرتبوية والتعليمية لتواكب تطورات العرص , ورســم سياســة تليب تطلعات أبناهئا لصنع جيل متســلح بالعلم وأدوات الهنضة واالرتقاء ,جيل صاعد حيطم قيود المايض 

وينطلق للمستقبل .

يظن البعض أن التضحية من أجل الوطن غالبًا ما تكون بالنفس فقط وداخل حدود الوطن حتديدًا من خالل الدفاع عنه أمام المخاطر األمنية و العســكرية المعتدية وال أحد ينكر 
أن التضحيــة بالنفــس أســمى أنــواع التضحيــات عــى اإلطــالق ، ولكــن الوطــن اليــوم حباجــة ماســة أيضــًا لتضحيــات مــن نــوع أخــر وعــى كافــة المســتويات و األصعــدة ومن مجيــع أبنائه دون 

إستثناء أكانت التضحيات داخلية أم خارجية .

احمد ناصر حميدان

اإلمارات و السعودية : التضحية من أجل الوطن

 احمد سعيد كرامة
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منوعات

ثقافة

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

  وصلــتُ إلى بيــروت في بداية التســعينات، في 
توقيت وصول الشاب خالد إلى النجوميّة العالميّة. 
ُأغنية واحــدة قذفت به إلى المجد• كانت أغنية "دي 
دي واه" شــاغلة الناس لياًل ونهارًا. على موسيقاها 
م عــروض األزيــاء، وعلى  تُقــام األعــراس، وتُقــدَّ
إيقاعها ترقص بيروت لياًل، وتذهب إلى مشــاغلها 

صباحًا.
ي مــن باريــس، وفــي حوزتي  كنــت قادمة لتــوِّ
مخطــوط "الجســد"، أربعمائة صفحــة قضيت أربع 
ســنوات في نحتها جملة جملة، محاِولة ما استطعت 
تضمينها نصف قرن مــن التاريخ النضالي للجزائر، 
إنقاذًا لماضينا، ورغبة في تعريف العالم العربي إلى 

أمجادنا وأوجاعنا.
لكننــي ما كنــت ُأعلن عن هويتــي إاّل ويُجاملني 
أحدهم قائــاًل: "آه.. أنــتِ من بالد الشــاب خالد!"، 
واجــدًا فــي هذا الرجل الــذي يضع قرطــًا في أذنه، 
ويظهــر في التلفزيون الفرنســي برفقة ........، وال 
جواب له عن أي سؤال ســوى الضحك الغبيّ، قرابة 

بمواجعي.
وفــورًا يصبح الســؤال، ما معنى عِبَــارة "دي دي 
واه"؟ وعندما أعتــرف بعدم فهمي أنا أيضًا معناها، 
ــر ســائلي علــى َقــدَر الجزائر، التي بســبب  يتحسَّ

االستعمار ال تفهم اللغة العربية!
وبعــد أن أتعبني الجــواب عن "فــزّورة" )دي دي 
واه(، وقضيت زمنًا طويــاًل أعتذر لألصدقاء والغرباء 

وســائقي التاكسي، وعامل محطة البنزين المصري، 
ومصففة شــعري عن جهلي وُأميتي، قررت أاّل أفصح 

عن هويتي الجزائرية، كي أرتاح.
لــم يحزنّــي أن مطربــًا بكلمتيــن، أو باألحــرى 

بأغنية من حرفيــن، حقق مجدًا 
ومكاســب، ال يحققهــا أي كاتب 
عربي نذر عمــره للكلمات، بقدر 
مــا أحزنني أنني جئت المشــرق 

في الزمن الخطأ.
كان  الخمســينات،  ففــي 
إلى بلد األمير  الجزائري يُنسبُ 
عبد القادر، وفي الســتينات إلى 
بلــد أحمد بــن بّلــة وجميلة بو 
حيرد، وفي الســبعينات إلى بلد 
هواري بومدين والمليون شهيد 

...
اليــوم يُنســب العربــي إلــى 
مطربيــه، وإلــى اْلمُغنِّــي الذي 
يمثله فــي "ســتار أكاديمي" ... 
وهكــذا، حتى وقــت قريب، كنت 
أتلّقى المدح كجزائرية من قِبَل 
الذين أحبُّوا الفتــاة التي مثلت 

الجزائــر فــي "ســتار أكاديمــي"، 
وُأواسَــى نيابــة عنهــا .... هــذا عندمــا ال يخالني 

البعض مغربية، ويُبدي لي تعاطفه مع صوفيا.

وقبل حرب إسرائيل األخيرة على لبنان، كنت أتابع 
بقهر ذات مســاء، تلك الرســائل الهابطة المحبطة 
التــي تُبث على قنوات الغنــاء، عندما حضرني قول 
"ســتالين" وهو ينادي، من خالل المذياع، الشــعب 
الروســي للمقاومــة، والنازيون 
علــى أبــواب موســكو، صائحًا: 
"دافعــوا عــن وطن بوشــكين 

وتولستوي".
وقلــت لنفســي مازحــة، لــو 
عاودت إســرائيل اليــوم اجتياح 
لبنان أو غزو مصــر، َلمَا وجدنا 
أمامنا من سبيل لتعبئة الشباب 
الوطنية،  مشــاعرهم  واستنفار 
ســوى بث نداءات ورسائل على 
أن دافعوا  الغنائية،  الفضائيات 
عن وطن هيفاء وهبي وإليســا 
ونانســي عجرم ومــروى وروبي 
وأخواتهــن .... فال أرى أســماء 
غيــر هذه لشــحذ الهمــم ولمّ 

الحشود.
وليــس واهلّل في األمــر نكتة. 
فمنذ أربع ســنوات خرج األســير 
المصــري محمود الســواركة من 
المعتقالت اإلســرائيلية، التي قضــى فيها اثنتين 
وعشرين سنة، حتى استحق لقب أقدم أسير مصري، 

ولم يجد الرجــل أحدًا في انتظاره مــن "الجماهير" 
التــي ناضــل من أجلهــا، وال اســتحق خبــر إطالق 
ســراحه أكثــر من مربّع فــي جريــدة، بينما اضطر 
مســئولو األمن في مطار القاهــرة إلى تهريب نجم 
"ســتار أكاديمي" محمــد عطيّة بعــد وقوع جرحى 
جرّاء تَدَاُفع مئات الشــبّان والشابّات، الذين ظلُّوا 
يترددون على المطار مــع كل موعد لوصول طائرة 

من بيروت.
فــي أوطان كانت تُنســب إلــى األبطــال، وَغدَت 
تُنسب إلى الصبيان، قرأنا أّن محمد خالوي، الطالب 
الســابق في "ستار أكاديمي"، ظلَّ ألسابيع ال يمشي 
إاّل محاطًا بخمسة حراس ال يفارقونه أبدًا .. ربما أخذ 
الولد مأخذ الجد لقــب "الزعيم" الذي أطلقه زمالؤه 

عليه!
ولقد تعرّفت إلى الغالية المناضلة الكبيرة جميلة 
بوحيرد في رحلة بين الجزائر وفرنسا، وكانت تسافر 
لة بما تحمله ُأمٌّ من  على الدرجة االقتصادية، مُحمَّ
مؤونة غذائية البنها الوحيد، وشــعرت بالخجل، ألن 
مثلها ال يسافر على الدرجة اأُلولى، بينما يفاخر فرخ 
وُلــد لتوّه على بالتوهات "ســتار أكاديمي"، بأنه ال 
يتنّقــل إاّل بطائرة حكوميّة خاصــة، وُضِعَت تحت 

تصرّفه، ألنه رفع اسم بلده عاليًا!

وال حول وال قوّة إاّل باهلّل.. أواه.. ثمّ أواه..
ة مَن يسألني عن معنى "دي دي واه". مازال ثمَّ

رعد الريمي / )عدن( :
ثقافــة اليمــن غزيــرة وغنيــة بفنونهــا الشــعبية 
المختلفة، وتشــتهر اليمــن باألدباء والشــعراء وقادة 
الفكــر والتنوير، ولكن الرأي الحــر واإلبداع هما العدو 
األول لكل طغاة التاريخ، لذلك لم يتردد المغول لحظة 
في تدمير مكتبة بغداد وإحراقها، وســار القشــتاليون 
علــى دربهــم عنــد ســقوط قرطبــة وأحرقــوا مكتبة 
المدينة، وكأن نهج كل محتل غاشــم هــو محو تاريخ 
وذاكرة وهوية الشــعب المحتل، ولــم يكن الحوثيون 
استثناء في قائمة الطغاة الذين رفضوا االستماع لرأي 
وإرادة الشعب اليمني، وألن النظام البائد كان يحرص 
على إضعاف الحركة الثقافية، فكانت أول قراراتهم في 
التعامل مع الثقافة هو منع الكتب والمجالت والفنون 
الشــعبية، والتضييق على المثقفيــن لدرجة اضطرار 

بعضهم لبيع مكتبته أو آلة عزف يقتنيها.
يقول القاص والروائي اليمني منير طالل بعد توقف 
الصحف والمجالت األدبية والسياسية اقتصر األمر على 
صحيفتين أو ثالث فقط، ال تنشر سوى أفكار وتوجهات 
الميليشيات المذهبية وأفكار سيدها الغارق في أوهام 
التفوق العرقي، لكن األدب اليمني ال يزال نشــطًا رغم 
رزوحه تحت وطأة الحرب الشرســة التي تكاد تمتد إلى 
كل أجزاء اليمن، فوسائل التواصل االجتماعي المختلفة 
جعلــت المبدعين يضخون أشــجانهم وهمومهم في 
كل القضايا التي يرزحون تحت كاهلها، وهناك المئات 
من القصائــد والقصص تحكي واقــع اليمنيين تحت 
حكم الميليشــيات واســتطاع العديد من األدباء فضح 
أهدافهم وتوجهاتهم المعادية لروح العصر وللهوية 
الوطنيــة والقومية، وقد تكون مشــكلة األدب اليمني 
هــي انعدام وجود جهة تطبع أعمــال األدباء وتحتضن 
إبداعاتهم وتدافع عنهم بعد أن ســلبت الميليشــيات 

كل مؤسسات الدولة الثقافية.
يؤكــد محمد عبد الرحمن - عامل فــي مكتب ثقافة 
عــدن - أن واقــع الثقافة بائــس، فالحرب قــد دمرت 

رغم  والخدميــة  االقتصاديــة  المؤسســات 
ضعــف إمكاناتها في األســاس، أما الحركة 
الثقافية كانت في األصــل ضعيفة، وتعمد 

العهــد البائد على إضعافها، أمــا جماعة الحوثي فلها 
موقــف عدائي واضح للثقافة والفــن والتنوير واألدب، 
وتــرى أن المثقــف أصعــب عقبة في وج ه مشــروعها 
الســلطوي، خاصة أنها تعتبر أن لها ثأرًا مع المثقفين 
إلسهامهم في ثورة سبتمبر 1962 التي أسقطت حكم 

األئمة.
ويــرى أن المعــارك الدامية والحــرب التي تخوضها 
اليمن هي باألســاس حرب ثقافية، ضد عدو يستخدم 
الحوثييــن لفرض أجندته وأهدافــه، وإذا كان اإلبداع 
يولد من رحــم المعانــاة، واألدباء يعكســون معاناة 
النــاس في إنتاجــات أدبية وفنية، فمــن الطبيعي أن 
تفــرز هــذه المرحلــة الصعبــة التي يعيشــها اليمن 
إنتاجات أدبية وفنية كبيرة، ســوف تكشف أواًل صمود 
اليمنييــن في وجه االنقالب الحوثــي الذي جاء بهدف 
واحد هو السلطة والحكم، دون أن يمانع في أن يكون 
أداة في يد طهــران، وربما يكون أدباء ومثقفو اليمن 
قد تحركوا أدبيًا بالفعل في اســتخدام سالح المقاومة 
الثقافية، ولكن هذه األعمــال لم ترَ النور بعد، خاصة 
أن الواقع الراهن والقمع الذي تستخدمه الميليشيات 
ضد الشعب اليمني أكبر عقبة في وجه اإلعالن عن تلك 
األعمــال، إضافة إلى ذلك علينا أن ننظر بعين االعتبار 
إلى المؤسسات الثقافية خاصة في عدن، حيث شهدت 
تخريبــًا كبيــرًا فــي حــرب 94 وخرجت منهــا منهكة، 
واســتعملها النظام البائد لخدمــة أهدافه ومصالحه 
الضيقــة، ثم جاء االنقالب الحوثي ليســتكمل مخطط 

استهداف الثقافة في عدن.
وأضــاف أن المشــهد الثقافــي فــي اليمــن يحتاج 
أواًل إنهاء االنقالب واســتعادة ســلطة الدولة وقوتها 
وتحســين األوضاع المعيشــية أواًل، ثم اتخاذ خطوات 
جدية نحو حماية الحريات الفكرية والعامة من أعمال 

التضييق وتهديدات جماعات اإلسالم السياسي.

يقول الشــاعر عمرو األرياني عضو المكتب التنفيذي 
التحــاد األدباء والكتــاب اليمنييــن إن الواقع الثقافي 
اليــوم محصلــة لمراحل طويلــة من تهميــش الدور 
الثقافي والتعامل مع الثقافة كفعل موسمي ورسمي، 
وما زالــت المناطق المحــررة من قبضــة االنقالبيين 
تعيش آثار الحرب، باإلضافة لوطأة سنين من اإلهمال 
والعبــث، كما أن المراكز الثقافية وبيوت الثقافة ودور 
النشــر قليلة العدد، وســاهمت سياســات الســلطات 
السابقة في قصر نشــاطاتها الثقافية لصالح األهداف 
السياســية والمركزيــة الفجة، ثم ســحقت آلة الحرب 
الحوثيــة آخر المظاهر ودور الثقافــة، كما أنها تحاول 
فــرض ثقافتها الخاصــة واألجندة الثقافيــة اإليرانية 
في مناطق ســيطرتها، وهو ما يواجهــه األدباء وحتى 

المتلقين بمقاومة شرسة.
ويرى أن الخالص مــن االنقالب الحوثي يقترب يومًا 
عن يوم، وبعــد التحرير يجب أن تكون الخطوة األولى 
إلعادة إحياء المشروع الثقافي اليمني هي توافر اإلرادة 
السياســية التي تؤمن بالدور الرائد للثقافة والمثقف، 
وتحمل مشــروعًا ثقافيــًا يترجم الحق اإلنســاني في 
حريــة التعبير واإلبــداع وتولي المؤسســات الثقافية 
والمثقــف االهتمام وتكفــل الدعم لهم والمســاندة 
بعيدًا عن االشتراطات السياســية واأليديولوجية، ثم 
تأتي الخطوة الثانية واألهم وهي النأي بالمؤسســات 
الثقافيــة عن الصراعــات السياســية واالنتصار للقيم 
واألهــداف الثقافيــة التــي تصبــو لتحقيقهــا تلــك 

المؤسسات.
وطالب األرياني بإلغاء السياسات المركزية الثقافية، 
وإعــادة تأهيــل البنيــة الثقافية ورفدها بالمنشــآت، 
وتفعيــل األنظمــة واللوائــح الداخليــة للمؤسســات 
الثقافيــة، وإعــادة تقييم أوضــاع تلك المؤسســات، 

وتنفيذ برامج ثقافية فاعلة ومتنوعة ومتخصصة.

تريم /خاص :
احيــت فرقــة نجــوم حضرمــوت 
الرقــص  و  الكوميــدي  للمســرح 
الشعبي، حفال فنيا، بمناسبة عيدها 
التأسيســي بمدينة تريــم، بحضور 
مديــر عــام مديرية تريــم العقيد 
منصور ســالم التميمــي و الرئيس 
الفخــري لفرقــة نجــوم حضرموت  

الشيخ أحمد عبداهلل بامحرز.
الحفــل تخلله عدد من المشــاهد 
الشــعبية  الرقصات  و  الكوميديــة 
و األناشــيد التي نالت استحســاس 
الجماهير التي اقتضت بهم ســاحة 

االحتفال.
الجديــر بالذكــر ان فرقــة نجوم 
حضرمــوت للمســرح الكوميــدي و 
الرقص الشــعبي مقرها الرئيســي 
مدينــة الشــحر وتضــم عــدد من 
نجوم المســرح الحضرمي و الرقص 
الشــعبي من مدينة الشــحر و غيل 

باوزير وتريم و سيئون .

دي دي واه..

ا�ستهدفوا املثقفني ومنعوا الكتب وال�سحف

   بقلم: أحالم مستغانمي

احياء عيد تأسيس فرقة 
احلوثي مغول اليمن نـجوم حضرموت برتيم
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

يعلــن المواطــن رائــد ناصر علــي صالح  فقدان
عــن فقــدان جــواز ســفر صــادر مــن عدن 
رقــم الجواز06248375...علــى مــن يجدها 

توصيلها الى اقرب مركز شرطة.

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 - قائد ع�سكري فذ من مواليد ال�سالع عام 1937 م ، توجه 

اإىل الكويت للعمل عام 1958 م وهناك التحق بحركة القوميني 
العرب ثم عاد بعد �سنوات قليلة اإىل الوطن وكان من اأبرز طالئع 
اجلبهة القومية واأبرز الذين �ساركوا يف انطالق ثورة 14 اأكتوبر 
املجيدة ، تقلد عدة منا�سب ع�سكرية و�سيا�سية وحزبية قيادية 

بعداال�ستقالل ، وقتل يف اأحداث 13 يناير 1986 م يف عدن  
2 -  حرف مو�سيقي ـ روح اأوج�سد ـ منا�سبات فرائحية 

3 -  خا�ستي )م( ـ ثمانية باالجنليزية ـ عجن دقيقا ً ثم 
اأن�سجه بالنار ـ خدع 

4 -  عود بخور )م( ـ يرك�ص 
5 - �سمري املتكلم 

6 -  امتنعوا عن قبول احلق معاندة وتكرا ًـ اأن�ست 
7 -  للنهي ـ ن�سف كلمة ت�سرق ـ مربي النحل ـ مب�سر باخلري 

الوفري 
8 - مبتهجة ـ وجبة توؤكل عندال�سحر 

9 - نقائ�ص ـ ظرف م�ستقبل مت�سمن مغني ال�سرط ـ �سمري 
املتكلم ـ غري نا�سج 

-10 جرار )مبعرثة( ـ مو�سع على ظهر احل�سان ـ للنداء 
-11  اآلة ترمى بها ال�سهام ـ حجر كرمي �سديد اللمعان ـ 

�سائل اال�ستعال 
-12  طحني القمح ـ �سمني ـ اأرغمه 

-13   للعطف والتخيري ـ ا�ستوىل و�سادر ـ زعالنون )م( 
-14 �سلوات غريا�سالمية تتلى ملّحنة ـ لال�ستف�سار ـ امللل )م( 

-15 اأنبوبة املياه ـ انق�سى عمره ومات 

عموديًا :
 1 - بيت االأ�سد ـ جمع املعتقد  

2 -  نقي�ص نهار ـ رئي�سي ـ ذو رزانة 
3 -  �سمري املخاطب ـ جبال ـ مت�سابهان 
4 -  �سمرياملتكلم ـ �سهر ميالدي ـ حارب 

5 -  ولد الولد ـ نا�ص ـ كثري ـ حرف هجاء 
6 -  م�ستقبح ـ مفرد املباريات )م( 

7 -  واحد باالجنليزية ـ حاجز مائي 
8 -  �سعور ـ يزداد ويكر 

9 -  بيا�ص البي�ص ـ �سديد ال�سياء 
-10  �سديد ال�سجيج ـ الفر�ص 

-11  خوف وفزع ـ كفى )دارجة( ـ اأ�سدررنينا ً ـ الناعم 
ذوبريق �سايف 

-12  يبذر احلبوب يف االأر�ص )م( ـ اثنان باالجنليزية ـ 
ج�سم �سفاف �سهل الك�سر ي�سنع من الرمل واملواد الكيمياوية 

-13  �سمريمت�سل ـ ج�سد امليت من الب�سر ـ ميقته ويكرهه 
-14  تهزاأ ـ مت�سابهان ـ �سوت اجلر�ص )م( ـ مت�سابهان 

-15 فراق ـ موؤنث اأدنى ـ ا�سم اإ�سارة للبعيد 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

أوقعت قرعــة تصفيات الدور الثالث 
آســيا  كأس  لنهائيــات  والمؤهــل 
لكــرة القدم، المنتخبــات العربية في 
مجموعات متوازنــة، وخاصة المنتخب 
األردني الذي ســيتنافس في مجموعة 
ســهلة، حيث أنــه جاء في المســتوى 

األول.
وجاء األردن في المجموعة الثالثة إلى 
جانــب منتخبات فيتنام وافغانســتان 
وكمبوديــا بعد القرعة التي ســحبت 

اليوم اإلثنين في اإلمارات.
وشهدت المجموعة األولى منتخبات 
ميانمــار،  الهنــد،  )قرغيزســتان، 
مــاكاو(، والثانية تواجــد فيها )كوريا 
لبنــان،  كونــج،  هونــج  الشــمالية، 
الرابعة  المجموعــة  وفــي  ماليزيــا(، 
جــاءت منتخبــات )عُمان وفلســطين 
والمالديــف وبوتان(، وفي الخامســة 
الصيــن  تركمانســتان،  )البحريــن، 
تايبيه، سنغافورة(، وضمت المجموعة 
السادســة ) الفلبيــن، طاجيكســتان، 

اليمن، نيبال(.
كل  مــن  والثانــي  األول  ويتأهــل 
المنتخبات  إلــى  لينضموا  مجموعــة، 
التي تأهلت إلى نهائيات آســيا وهي: 
إيــران  العــراق،  الصيــن،  اســتراليا، 
، اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، قطــر، 
السعودية، سوريا، تايالند، أوزبكستان 

واإلمارات "الدولة المضيفة".

عدن تايم / متابعات :

كشفت تقارير صحفية إسبانية مدة غياب ثنائي 
ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي 
مارســيلو، عن الفريــق، إثر تعرضهمــا لإلصابة، 

خالل مواجهة ماالجا مساء السبت.
وحقق الميرينجــي االنتصار علــى ماالجا 2-1، 
ليواصل صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 43 

نقطة.
وقالــت صحيفــة "مــاركا" اإلســبانية: "غيــاب 
الثنائي ســيكون لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، 
وســيخضع الالعبان لفحوصات طبية غدًا لحســم 

فترة الغياب".
وأضافــت: "زيــدان يعلــم أنــه لن يســتطيع 
اصطحــاب الثنائــي للمباريات المقبلة، لتســتمر 

معاناة الملكي".
وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم الفريق البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو ســوف يخضــع للفحوصات 
الطبية تحت إشــراف الجهاز الطبــي للميرينجي، 

بعد اإلصابة التي تعرض لها في يده .
ووقــع زيــدان في أزمــة كبيرة خالل الســاعات 
الماضية، حيث تنتظره مواجهة مهمة أمام سيلتا 
فيجو اليوم األربعاء ، ضمن منافســات إياب الدور 
ربع النهائي لكأس ملك إســبانيا، حيث خسر على 
أرضــه 2-1، وهو مــا يصعب مهمــة الملكي في 

موقعة اإلياب.

قرعة متوازنة للمنتخبات العربية يف تصفيات كأس آسيا

املصائب تتواىل على ريال مدريد 
قبل موقعة سيلتا فيجو اليوم

 ببالغ االأ�سى واحلزن نتقدم بعظيم التعازي واملوا�ساة لالأخوة:
عبد الفتاح امحد حممد الذنييب
عبدالعزيز أمحد حممد الذنييب

 وكافة ال الذنيبي با�ست�سهاد

عمرو عبد الفتاح 
ن�سال اهلل اأن يتغمده بوا�سع رحمته الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه 

ف�سيح جناته ويلهمهم جميعا ال�سر وال�سلوان
 انا هلل وان اإليه راجعون                       

االأ�سيف: حممد خالد القباطي وكافة االأهل واالأ�سدقاء.   

صربا ال الذنييب
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ريا�سة

 شباب املنصورة يتوج بطال لبطولة العاب القوى للشباب

عدن تايم / المكال/ فهمي باحمدان :

احتضنت الصالة الرياضية المغطاة برئاســة جامعة حضرموت عصر ومساء األحد 
منافســات بطوالت ألعاب البلياردو وتنس الطاولة  والشــطرنج  ضمن الفعاليات  
الرياضية والثقافية الخاصة بالســكن الطالبي الجامعي للعام 2016/2017 التي 
تنظمها اإلدارة العامة لألنشــطة الطالبية  بالتنســيق مع اإلدارة العامة للتدريب 

والخدمات الطالبية .
, إذ جــرت ثالث بطوالت لطالب ســكن الغليلة وفوة وفلك أســفرت نتائجها عن 
تحقيق الطالب حســن علي قطران )  سكن فلك ( بطولة الشطرنج  عقب فوزه في 
المواجهة الختامية  على محمد علي راشد , وحصد البطل ) قطران ( قبل ذلك فوزه 
األول الذي أهله للنهائي على الطالب حساب عمر حسن باحبيل . فيما تأهل محمد 
راشــد للنهائي  عقب الفوز على الطالب عمر سالم صالح في ثاني المواجهات وفاز 

في الثالثة على الطالب عزيز عبدالرحيم السماوي .
وفي بطولة تنس الطاولة فاز الطالب منير شــكري بارجاء ) سكن فلك( بالبطولة  
بعــد فوزه بالنهائــي  على الطالب محمد علوي بن شــهاب ) ســكن فوة ( بثالثة 

اشواط دون رد 11/7-11/5-11/5 .
أدار مباريات هذه البطولة الحكم عبدالقادر احمد باعيسى.

أما بطولة البلياردو الفردية المفتوحة  فقد حققها الطالب  حسن حيمد الشنيني 
) ســكن فلك (  بفــوزه  في النهائي  علــى الطالب أكرم عبداهلل الذبيبي ) ســكن 

الغليلة ( وسبق ذلك بفوزه على علوي بن سميط .
أشــرف على البطوالت المديــر العام لإلدارة العامة لألنشــطة الطالبية بجامعة 

حضرموت الكابتن زكي احمد باقويقو .
وتتواصل بملعب نادي التضامن الرياضي بمنطقة أربعين شقة مباريات بطولة 
كرة القدم بلقاء يجمع فريق سكن فلك ونظيره فريق سكن الغليلة , كما تتواصل 

مباريات الكرة الطائرة .
وكانت مباريات بطولة القدم قد دشــنت عصر األربعاء الماضي بلقاء ســكن فوة 
والغليلة واسفر عن تعادلهما دون أهداف , وتجرى المنسابقات الثقافية والفكرية 

يوم الثالثاء 31 يناير 2017 بمجمع الكليات بفوة .
يذكر أن الفعاليات والبطوالت الرياضية والثقافية تقام للطالب في العاب تنس 
الطاولــة وكرة القــدم وكرة الطائرة والشــطرنج والبليــاردو وللطالبات في تنس 

الطاولة والشطرنج . 

عدن تايم / خاص :

ســيكون عشاق كرة القدم الشعبية اليوم األربعاء على 
موعد مع مباريات مثيرة وممتعة في إطار المربع الذهبي 
لبطولــة الشــهيد جعفــر محمد ســعد التي تقــام على 
ملعب الهوكي بكريتر عدن ، وتحت رعاية وزير الشــباب 

والرياضة نائف البكري وتنظمها اتحاد الشبيبة بعدن .
المباراة األولى ســتقام عن الســاعة الرابعة من عصر 
اليــوم األربعاء تجمــع فريق األهلية الذي يمتلك ســجاًل 
رائعــًا في البطولة من حيث عــدد االنتصارات في الوقت 
األصلــي ، وعدد األهداف المســجلة فــي مرمى الخصوم 
، كمــا يمتلــك العديــد مــن الالعبيــن الممتازين على 
الســاحة الكروية ، ســتجمعه مــع فريق الزعفــران الذي 
هــو اآلخر يعتبر من أفضل الفرق الكروية على مســتوى 
الفرق الشــعبية ويمتلك أيضًا لعــدد كبير من الالعبين 

الممتازين .
أمــا المبــاراة الثانية والتــي تقام عصر غــدًا الخميس 
وســتجمع أفضــل فريق فــي البطولــة حتــى اآلن وهو 
فريــق الفتح مــن التواهي ، مع الفائز مــن لقاء التصدي 

والبساتين .
على أن تقام المباراة النهائية عصر يوم السبت القادم.

عدن تايم / خاص :

خلــق التعميم الذي أصدره مكتب الشــباب 
والرياضيــة بعــدن ، والذي ينــص على عدم 
مشــاركة اي فريق اواي اتحاد فــي اي بطولة 
تقــام فــي صنعاء المســيطر عليــه من قبل 
االنقالبييــن ، جــداًل واســعًا فــي الوســط 
الرياضي والذي أعتبــره بعض الالعبين يعد 

حكمًا ظالما لهم .
وجاء الجدل بعد استدعاء العبي أندية عدن 
لكرة القدم للمشــاركة في المعسكر الداخلي 

في صنعاء ، والذي يقيمه اتحاد كرة القدم من أجل االستعداد 
للمشــاركة في تصفيات كاس اســيا 2019 التي تشارك فيها 
)اليمن( في المجموعة السادســة إلى جانب منتخبات الفلبين، 

طاجيكستان، ونيبال.
و قــد طالب الالعبين بوضع حلول لهم في هذا األمر ، خاصة 
وأن الكثيــر منهم يعتبــرون االنضمام للمنتخبــات الوطنية 

مصدر رزقه بما يتحصلون منه على رواتب شــهرية وبدل سفر 
ومكافآت.

الجدير بالذكــر أن التعميم موضح فيه بان مكتب الشــباب 
بعــدن تلقى توجيهــات عليا بعدم المشــاركة بأي نشــاط أو 
شــبابي خارج العاصمة عدن ..  مذيال بنسخة مع التحية لوزير 

الشباب والرياضة ونسخة أخرى لمحافظ عدن.

اليوم انطالق املربع الذهيب لبطولة الشهيد 
جعفر يف ملعب اهلوكي بكريرت

جدل بسبب وجود قرار ملنع العيب أندية عدن من املشاركة مع منتخب اليمن

تواصل املنافسات الرياضية الفردية 
لطالب سكن جامعة حضرموت

عدن تايم / عالء عياش :

أحــرز فريــق شــباب المنصورة 
بطولة التصالح والتسامح ال العاب 
القوى فئة الشــباب وحــل الجالء 
ثانيــا والشــرارة لحــج ثالثــا في 
البطولــة التي اختتمت اليوم على 

مضمار ستاد عدن
وزير  معالــي  برعايــة  الدولــي 
الشــباب والرياضة نائف البكري ، 
الزبيدي  واللواء عيدروس قاســم 
صندوق  ودعــم  عــدن،  محافــظ 
النــشء والشــباب )عــدن( ضمن 
برنامــج عدن الرياضــي ) 2( الذي 
يضــم 18 بطولــة رياضية خالل 
المدة من ديسمبر -2016 مارس 

2017م .
التي شــهدت مشاركة  البطولة 
ولحــج وحضرموت  عــدن  أنديــة 
يتنافســون علــى مســافة 10م , 

1500م   , 800م   , 400م   , 200م 
, 5000م , , تطويح القرص , رمح 
الرمــح ,الوثــب الطويــل , الوثب 
الثالثي , دفع الجلة , في تظاهرة 
رياضيــة احتضنها مضمار ســتاد 
عــدن الدولي المدمــر في بطولة 
أقيمــت تحــت الركام فــي منظر 
ومشــهد رياضي يحاكــي واقعنا 

الرياضي .
فــي  الفائزيــن  تكريــم  وتــم 
المراكز األولى فرديا بالميداليات 
الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة 
وتكريــم فريق شــباب المنصورة 
بكأس المركز األول والجالء بكأس 
الوصيف والشرارة من لحج بكأس 

المركز الثالث.

حضر البطولة خالد صالح حسين 
و عبد الحميد الســعيدي و حمزة 
الشــباب  وزارة  وكالء  الكمالــي 
والرياضــة , عــزام خليفــة مدير 
مكتــب الشــباب والرياضة بعدن 
, وجــدان الشــعيبي مدير مكتب 
زير الشــباب , عوض مشبح مدير 
مديرية خورمكســر , رائد نعمان 
الرياضــي  النشــاط  عــام  مديــر 
بالوزارة , فرحــان المنتصر مدير 
عــام االعــالم بالــوزارة , صائــب 
سالم مدير عام المنشآت بالوزارة 
, لــؤي فيصــل صبــري مدير عام 
 , بالــوزارة  واألنديــة  االتحــادات 
خالد الخليفي مدير عام العالقات 
العامة بالــوزارة , نعمان شــاهر 
رئيس االتحادين العربي واليمني 
للجودو , مختار حمود رئيس اتحاد 

طائرة عدن , وجمهور كبير.
 

اأجمل التهاين والتريكات القلبية نزفها لالخ

وجدي حممود غالم 
مبنا�سبة عقدن القران

فالف الف مروك دامت دياركم عامرة 
باالأفراح

املبتهجون: حممد علي فارع ، اكرم 
ريا�ص ، ر�سوان البجريي ،جمد حممد 

�سعيد ، ماجد باحمرز وكافة االأهل 
واالأ�سدقاء. 

الف 
مربوك

على اأنقا�ص ملعب �ستاد عدن الدويل ..



  
حممد املو�ص

http://aden-time.net

تلقائية الرئيس 
هادي وعهد
)بين عفاش(

قــال الرئيس هادي خالل زيارتــه لميناء عدن 
)أن أعمــدة االســتقرار والتنميــة تقــوم علــى 
التعليم والتطبيــب والكهرباء والماء والطريق( 
وأقترح على الدول الداعمة تقاســم هذه االعباء 
لمساعدة الوطن على الخروج من عنق الزجاجة 
الذي أدخله فيه اغبيــاء ولصوص العصر، قالها 

الرجل بلهجة غير منمقة لكنها مفهومة.
شحذ البعض قلمه ولســانه النتقاد األسلوب 
الــذي تحدث بــه الرئيــس، بعضهم مــن أبناء 
الجنــوب الذين يتحدثــون بــذات اللهجة ليل 
نهــار، حتــى أن أصحــاب صالح الــذي كان في 
خطاباته يوزع الجنة والنــار على عباد اهلل وهم 
يصفقــون له رغم أن الرجل أعطى لنفســه حق 
ال يملكــه إال رب العالميــن، ناهيك عن الكذب 
الذي كان تعج به خطبه ليس أقلها كذبة إنتاج 
الكهرباء بالطاقة النووية، حتى هؤالء اشــتركوا 

في جوقة االنتقادات.
خــالل ســنوات مضت كنــا نســمع تصريحات 
لذكــر  داع  ال  تحريضيــة  إنشــائية  وخطــب 
مضمونهــا، خطــب ببغاويــة مكــررة ســمجة، 
وعلى مدى ســنوات، خطب يعلم أصحابها انهم 
يكذبون ونحن نعلــم انهم يكذبون ويعلمون 
أننا نعلم انهم يكذبون ومع ذلك يستمرون في 
الخطابة ونحن نســتمر في التصفيق، المضحك 
اننا، بعد نهاية المحفل نسأل بعضنا )ايش قال 

في الخطاب؟(.
عود على بدء.. نحن نعلم أن مخرجات التعليم 
خالل ســنوات )الوحلة( كانت من الســؤ بحيث 
تجد طالب جامعي ال يجيد تركيب جملة سليمة 
)امالئيا( ناهيك عن اســتيعاب علم من العلوم 
التــي يفترض بــه تلقاها، وأن عــدد الجامعات 
التــي )صجنا( بها عفاش لــم نلمس نتاج لها ال 
علم وال نهــوض ثقافي وال نهضة في أي مجال 
مــن المجــاالت وأننا كنــا نعيش وهــم تعليم 

كباقي االوهام التي كنا غارقون فيها.
أما حال الكهرباء فحدث وال حرج، فأنتاج البالد 
مــن الطاقة الكهربائية يعتمــد على )مواطير( 
كهربــاء  محطــات  هنــاك  وليــس  مســتأجرة 
مملوكة للدولة ســوى تلك التي في عدن وهي 
ملك لدولــة الجنوب، األدهــى أن مجموع إنتاج 
مواطير الحكومة يبلغ 800 ميجا وهو ما يعادل 
استهالك شــارع من شــوارع دول مثل حالنا أو 
مول تجاري من الموالت الكبيرة في دول الجوار.
ال تمر في شــارع أو تســلك طريــق طويل إال 
وتحكــي لك عن حال الطرقــات، وحال التطبيب 
تحكيه لــك الحاالت المرضية التي تنتظر فرصة 
عالج في الخــارج، ويكفينا دليال أن وزير الصحة 
في هذا البلد المنحوس يغادر لعمل فحوصاته 

الدورية في مستشفيات خارجية.
ال يمكــن حدوث تنميــة أو جلب اســتثمارات 
دون مخرجات تعليم قادرة على القيام بواجبات 
الوظائــف المهنيــة والتخصصيــة ودون وجود 
الطاقة الكهربائية الكافية ودون وجود طرقات 
بمواصفات عالمية، وغيرها من العناصر الجاذبة 
لإلستثمارات وفي مقدمتها كادر متخصص في 
التســويق االســتثماري، ومن هنا جــاءت دعوة 
الرئيــس التي طالب بعض )الســخفاء( بترجمة 

لغوية لها.
يا هؤالء.. عقول الحكماء ليست في ألسنتهم، 
وحجم الخبرات والمنعطفــات التي مر بها رجل 
مثل هــادي تجعلنــا أحوج ما نكــون أن نتعلم 
منها بدال من غرور الصبيان ونزق األغبياء الذي 

نراه.

أقول قولي هذا واستغفر اهلل لي ولكم. 

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

عدن تايم/ خاص 

شــكا مواطنــون من ســوء 
إدارة مكتــب جمارك ترســيم 
السيارات في كالتكس بعدن.

المعلميــن  احــد  وقــدم 
شكوى مرفقة بالوثائق، حول 
التــي ترتكب في  المخلفــات 

اإلدارة.
وبحســب الوثائــق المرفقة 
التي حصلت عليها عدن تايم: 
فقد تســبب خطــاء فني من 
قبــل الموظفين فــي مكتب 
موديــل  بتغييــر  الترســيم 
الســيارة الــى 2015 بدال عن 

موديلها الحقيقي 2016 وهو ما نتج عنه إضافة مبلغ 70 الف ريال على 
تكلفــة الجمارك، ورغم تعديــل تاريخ الموديل اال انه تــم رفض إرجاع 

المبلغ، وبتعنت وصل إلى طردي من داخل المكتب.
وقال المواطن للصحيفة: بعد مماطلة وتردد ألســبوع كامل لتصحيح 
الخطاء وتمسكي بحقي في إرجاع المبلغ، تفاجئت بأحد موظفي المكتب 
يســلمني نصف المبلغ 35 الف ريال، كتحكيم قبلــي، ومصادرة النصف 

األخر.
وروى المصــدر لعدن تايم فصول من معاناة المعاملين عند ترســيم 
ســيارتهم، ناهيك عن المماطلة في استكمال عملية الترسيم، وهو ما 

تسبب بمعاناة بالغة للقادمين من المحافظات المجاورة.

خمالفات باجلملة يف إدارة مجارك ترسيم السيارات بعدن

6 حبارة من عدن عالقني يف الشارقة منذ سنتني
ناشد ســتة بحارة من أبناء عدن، يعملون على 
متن الســفينة لكويد أيري في غطاس الشارقة، 
سفير اليمن لدى دولة االمارات العربية المتحدة 
فهد سعيد المنهالي، حل مشكلتهم بعد مضي 

ما يقارب عامين، وهم عالقين في السفينة.
وقالوا في مناشــدة عبر عدن تايم: نعمل على 
متن السفينة منذ عامين، وامضينا سنة تقريبا 
منذ بدأنا نطالب من الشركة النزول من الباخرة 
لكن وكيلها في دبــي، يماطل ناهيك عن عدم 
دفــع الرواتب وإجبارنا على البقاء في الســفينة، 
مؤكديــن تفاقــم معاناتهم النفســية بســبب 

بعدهم عن أهاليهم طوال فترة الحرب.
وناشدوا القنصل اليمني محمد صالح قطيش 
بمســاعدتهم لتســلم حقوقهم ومغادرة دولة 
اإلمــارات إلى عــدن، الفتيــن الى وجــود وعود 

سابقة من السفارة قبل أسبوع إلكمال إجراءاتهم، قبل ان يفاجئوا بتغير ردها، بإيعاز من الوكيل الهندي.

هل ادرك الحوثيــون وصالح حتى االن ماذا 
يعني تخريب الدولة وتسليمها للمليشيات ؟

هل ادركوا ماذا يعني االنقالب على السالم 
والتوافــق الوطني بقوة الســالح وغطرســة 

االعتقاد بوراثة الحكم او توريثه ؟
هــل ادركوا ما معنــى ان تملــك القوة وال 

تملك مشروعًا مقبواًل شعبيًا للحكم ؟
هــل ادركــوا ان الهيمنة تأكل نفســها مع 
مــرور الوقــت الن الشــعب الــذي يقاومهــا 
يضعها امام حقيقة واحدة فقط وهي الفشل 

ومن ثم العزلة ؟
هــل ادركوا ان الهيمنة هي مشــروع خائب 
بطبيعتــه وانــه يرتد على نفســه فــي أقوى 
فعل معاكس يتعرض له من يحاولون تغيير 
المســار الطبيعي للحيــاة ،اي المســار الذي 
يتوافق عليه الناس ، بارادة عمياء مغلقة على 
اوهام فيها من القبــح ما يجعل الدفاع عنها 

غير ممكن سوى بأدوات قبيحة هي االخرى ؟
هل ادركوا ان الشعوب عندما تقرر مقاومة 
الغطرسة فانها ال تقبل بحل يبقي على نصف 
الغطرســة ، الشــعوب التي تضحي هي التي 
تختار الحــل ، والشــعوب بطبيعتها منصفة 
حتى عندما تكون مضطرة للتضحية فانها ال 

تتخلى عن االنصاف ؟!
هل ادركوا انه لم يعد هناك من خيار سوى 
السالم بشروط السالم الذي يتحقق معه بناء 
دولة المواطنة والقانــون ونظامها االتحادي 
الــذي يتحقــق فيه حق الشــعب فــي تقرير 
خياراته السياسية وتطبيق العدالة االنتقالية 
في الوقوف امام كل من اســاء للشــعب من 
موقعه في الســلطة او أغرقــه في الحروب أو 

أفسد بنهب ثرواته وتجويعه!! 
ربمــا ان درس ) أمســاحل ( يمكنهــم من 

اعادة قراءة المشهد .

درس ) أمساحل (

د.ياسين سعيد نعمان

تحتفل صحيفة 14 أكتوبر 
الرســمية في عــدن، بمرور 

49 عاما على تأسيسها.
وتعــد 14 اكتوبــر اعــرق 
صحيفــة في مدينــة عدن، 
حيث تأسســت عام 1968م 
بالصــدور  واســتمرت 
المنتظــم منذ ذلــك الحين 
باستثناء توقف مؤقت خالل 
الحرب األخيرة التي شــنتها 

مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على عدن.
وتمثل 14 اكتوبر مدرســة رائدة فــي تاريخ الصحافة في 
الجزيــرة العربيــة أخرجت جيل من عمالقــة الصحافة، كما 
تمثل ذاكرة لعدن، حيث وثقت لكافة المنعطفات التاريخية 
والتحوالت التي شهدتها البالد خالل العقود ال 5 الماضية.

وتزف" عدن تايم" كل التهانــي، لزمالء التعب اللذيذ في 
مدرســتنا العريقة، الذين يختلط عرقهم دون مقابل بحبر 

الجريدة، لكي ال يتوقف دوران عجلة المطابع مجددا.

14 أكتوبر.. حتتفل باكمال عقدها الرابع


