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اأمن حلج : عملية نوعية مل ت�صفر عن اأي ا�صابات

الهالل الإماراتي يوقع اتفاقية تنفيذ م�صاريع تنموية يف عدن وحلج وال�صالع

قيادي يف احلزام: معلومات ا�صتخباراتية اوقعت بالرهابي
الق�صة الكاملة ملقتل اأمري القاعدة ) اأبو علي( بلحج

املدير التنفيذي مل�سايف عدن:

"عرب جلف" م�صتمرة با�صترياد النفط
هذه أسباب أزمة الوقود 
وخالفات املصايف والنفط

م�سرع زوجة وابنة زعيم القاعدة يف اليمن اأنور العولقي :

البنتاجون يكشف أسباب 
االنزال ويؤكد قتال نساء 

مدربات مع القاعدة

من هي أسرة الذهب اليت 
استهدفها األمريكيون يف 

البيضاء؟

املخا.. من أعرق موانئ النب إىل منفذ لتهريب املوت
معارك الساحل حمرقة للميليشيات اليت تلفظ أنفاسها األخرية

قوات �صاربة بنتها الإمارات تك�صر �صوكة امللي�صيات
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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

ألكثر من 15 عامًا دأب الشــاب صالــح العبيدي على مداواة جراح 
الناس، وخدمة المرضى والمصابين، إال أن حبه للتصوير دفعه لشراء 
كاميــرا يوثــق بها األحداث المهمــة التي كانت تحصــل في مدينته 
)عدن(، ويتم التعتيم عليها من قبل نظام الرئيس الســابق علي عبد 

اهلل صالح، إبان حكمه.
وبرز نجم العبيدي بوصفه أحد المصورين الصحافيين المرافقين 
للجيش والمقاومة الجنووبية أثناء تحرير مدينة عدن من الحوثيين 
وصالح، ثــم واصل تألقه مع زميله المصــور نبيل القعيطي في نقل 

أحداث عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي القائمة حاليًا.
يقول العبيدي: بعد ظهور صوري في وسائل اإلعالم، تعاونت مع 
وكالة الصحافة الفرنســية، وما زلت مصــورًا معهم، كما أزود قنوات 

)العربية( و)سكاي نيوز( بمقاطع فيديو تبث في نشرات األخبار.
واســتطاع العبيدي وزميله القعيطــي، المرافقان لقوات الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية أثنــاء تحرير مناطق الســاحل الغربي 
اليمنية، أن يكشــفا زيف اآللة اإلعالمية العفاشــية والحوثية في آن 
واحد، بعد نشرهما لالنتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة على 

مدار الساعة، موثقة بالصور الحية.
ويوضح العبيدي، في حديثه لصحيفة الشــرق األوســط ، أن أبرز 
الصعوبات التي يواجههــا هي التنقل وانقطاع الكهرباء وعدم وجود 
اإلنترنــت، متابعًا: أكثــر الصعوبات هي التنقل من عــدن، وانعدام 
الكهربــاء واإلنترنــت، وهو مــا يضطرنا للرجوع إلى عــدن بين فترة 

وأخرى.

وتجلى وقع األخبار التي نشــرها الشــابان خالل معارك الســاحل 
الغربــي التــي حقــق فيها الجيــش الوطنــي والمقاومــة انتصارات 
متســارعة، على اإلعالم المضاد التابع للرئيس الســابق علي عبد اهلل 
صالح والحوثيين، حيث شــنوا هجومًا عليهما بحجة أن ما ينشــرانه 

تضليل وزيف.
قال العبيدي: تم اختراق صفحتي على )فيســبوك(، بعد أن نشرنا 
صورًا لتقدم الجيش الوطني فــي المخا، وكان إعالم صالح والحوثي 
يقول إن الجيش الوطني في ذوباب، لكننا نشــرنا الصور من وســط 

المخا، األمر الذي أغضبهم كثيرًا، وكشف أكاذيبهم.
ودأب المصــوران صالــح العبيدي ونبيل القعيطــي على مرافقة 
قوات الجيش الوطنــي والمقاومة منذ بدء عملية الرمح الذهبي التي 
أطلقتها الحكومة اليمنية، بمساندة التحالف العربي، لتحرير المناطق 

التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين وصالح.
وعن عروض الزواج التي تلقاها عبر وســائل التواصل االجتماعي، 
قال صالــح العبيدي وهــو يضحك: بعض الناشــطات فــي المناطق 
الشــمالية كن يحفزن مقاومتهم من باب أن أول شاب يدخل صنعاء 
ســأتزوجه، وأخريات يعرضن ذهبهن، وعندما نزلت صورنا المختلطة 

بالرمال، قدمن لنا العروض نفسها.
واســتطاع صالــح العبيــدي توثيــق حصــول الجيــش الوطني 
والمقاومة على مخازن ســالح مليئة بمختلف أنواع األسلحة اإليرانية، 

مثل مضادات الدروع والصواريخ الحرارية وأسلحة القنص.

عدن تايم/ خاص/ صدام اللحجي  :

داهــم فريق من رجال األمن فــي محافظة لحج، أمس 
االول، مصانــع للخمور وقامت بضبط عــدد من القائمين 

عليها. 
وقــال مدير أمن لحج العقيد صالح الســيد في تصريح 
ل"عــدن تايم" ان فريقا من رجــال األمن في محافظة لحج 
نفــذ صباح اليــوم حملــة مداهمة في مخيمــات لآلجئين 
الصوماليين في منطقة خرز بلحج لضبط عدد من العناصر 
التــي تقوم بتصنيع الخمر المحلي في منزلين وتم اعتقال 

5 من تلك العناصر وأيداعهم في السجن. 
وذكر صالح السيد: أن العناصر التي تم القبض عليهم 
هم من أصــول صومالية وهــذه المنطقة معــروف فيها 

بتصنيــع الخمور وحتى بتهريــب صوماليين الى المناطق 
الشمالية. 

من جهته كشف القيادي في الحزام األمني بلحج محمد 
عمر في تصريح ل"عدن تايم" عــن عملية المداهمة قائال 
" أن افــراد رجال األمــن األبطال تمكنوا مــن خالل عملية 
خاطفــة من مداهمة مخيم خــرز للصوماليين وفيه تقوم 
عناصر بتصنيع وبيع الخمور وتم اقتحام المخيم وضبط 5 
أشخاص صوماليين وضبط ما بحوزتهم ومصادرة الخمور 

والمصنع". 
وقال ان " معدات التصنيــع تم مصادرتها وهي عبارة 
عن )شــول الطبخ( وما يقارب 100 لتر من الخمور التي تم 

تصنيعه حد وصفه.

عدن/ خاص :

عدن/ عمر محمد حسن
 )DNO( بشــركة  عمــال  نظــم 
النفط بالمســيلة  العاملــة في مجــال 
وقفة احتجاجية اليوم الســبت بســاحة 
العروض بخور مكسر وذلك احتجاجًا على 
تهميشهم من قبل الشركة وعدم صرف 

مرتباتهم المتوقفة لعشرين شهرًا.
وأقام المجلس التنســيقي لنقابات 
الوقفــة االحتجاجيــة رافعيــن   )DNO(
الفتــات كتــب عليهــا ؛ ’’ معــًا لتعديل 
اتفاقيــة إنتــاج النفط وقانــون العمل 
الذيــن أجــاروا تســريح وإهانــة الكادر 
الوطنــي المــدرب كون الشــركة تخلت 

بالكلية عن حقوق عمالها‘‘.
 "DNO" شــركة  ويشتكي مهندسو 
النفطــي  المســيلة  بحقــول  العاملــة 
بحضرموت من قيام الشركة النرويجية 
بتســريحهم من وظائفهــم ناهيك عن 
عدم تعويضهم قبل انتقال الشركة إلى 
إيران وعــدم اعترافها بالحكم القضائي 
اليمني الصادر لصالح العاملين وســط 

تواطؤ حكومي كبير.
وناشــد المحتجون الرئيس عبدربه 
منصور هادي والحكومة اليمنية ممثلة 
بوزير النفط الشــريف بسرعة البت في 
قضيتهم المتعثرة طيلة عامين بســبب 
مماطلة الشــركة األجنبية والتي تنكرت 
لعمالها ناهيك عــن األحكام القضائية 

التي تدينها. 

 )DNO( وقفة احتجاجية لعمال �صركة
النفطية للمطالبة مبرتباتهم

نهنئ ونبارك من االعماق لولدنا ال�ساب املتخرج 

ماجد حممد احلاج حممد 
مبنا�سبة تخرجه من كلية الهند�سة " ق�سم الهن�سة املدنية " جامعة عدن 

الدفعة 36 - دفعة بناة الوطن .
مبارك البكالريو�س وعقبى املاج�ستري والدكتوراه 

يا "ماجد" 
املهنئون : والدك القا�سي حممد احلاج ووالدتك 

واخوانك مار�سيل ومازن وندى وا�سيا وا�سيل وكافة 
االهل واالأ�سدقاء وعيدرو�س باح�سوان رئي�س حترير 

�سحيفة وموقع " عدن تامي " 

مبارك
 التخرج 

م�صور عدن تامي ) العبيدي ( يف مهمة ك�صف اأكاذيب املتمردين

ضبط 5 صوماليني خالل مداهمة 
مصنعآ للخمور يف خرز بلحج
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�أخبار

عدن/  خاص : 

وقع، أمس، اتفاق شــراكة بيــن هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتــي ومحافظي عدن لحج والضالع، 
وذلــك بهدف دعم مشــاريع تنمويــة في هذه 
المحافظات، ضمن جهــود هيئة الهالل األحمر 
االماراتــي لتطبيع الحياة وإعادة اعمار ما دمرته 

الحرب .
وقال مســؤول الهــالل األحمــر االماراتي في 
عــدن " خالــد المزروعــي "  ان تدشــين هــذه 
االتفاقية يأتي بالتزامن مــع توجيهات صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 
دولة االمارات والشيخ محمد بن زايد ال نهيان 
ولي عهد أبو ظبي بإعالن عام 2017 عام الخير، 
لذلــك قررنا في هيئة الهــالل األحمر االماراتي 
ان نتشــارك مع اخواتنا في اليمن االسم بحيث 
يكون عام الخير على اليمن أيضا من خالل دعم 

عدد من المشاريع التنموية .

بــدوره قال  اللواء عيــدروس الزبيدي محافظ 
العاصمــة عــدن شــكر الهيئة الهــالل األحمر 
االماراتي، على كل ما قدمته في العاصمة خالل 
الفتــرة الماضية وفي كافــة المجاالت، وقال ان 
مــا تم التوقيــع عليه اليوم هو اتفاق لشــراكة 
إســتراتيجية بين الســلطات المحليــة وهيئة 
الهــالل األحمر لدعم مشــاريع البنيــه التحتية 

والتي ستساهم في رفع معاناة المواطنين .
وخالل الحفل تم اســتعراض إنجــازات الهيئة 
في كافــة القطاعات الخدميــة واالغاثية والتي 
دعمتهــا الهيئــة منــُذ تحريــر العاصمة عدن 
والمحافظات المجــاورة، كما كرم محافظ عدن 
اللواء عيــدروس الزبيدي هيئــة الهالل األحمر 
وذلــك لدورها الكبيــر في دعــم عملية تطبيع 

الحياة في عدن.
بدورها هيئة الهــالل األحمر كرمت محافظي 
عــدن ولحــج والضالع وعــدد من الشــخصيات 
التي ســاهمت في إنجاح فعاليات الهالل األحمر 

االمارتي خالل الفترة الماضية.

عدن تايم / صدام اللحجي :

تمكنت األجهــزة األمنية في محافظة لحج، فجر أمس، 
مــن قتل أميــر تنظيم القاعــدة فــي المحافظة، عقب 
مداهمة منزله في منطقة الدبا بأطراف مدينة الحوطة.

وقال مديــر امن لحج العقيد صالح الســيد ان عملية 
نوعية مشــتركه نفذتهــا قوات األمن والحــزام األمني 
استهدفت منزل القيادي عمار قائد المكنى ب" ابو علي 
اللحجي" وهو احــد أمراء القاعدة في لحج أســفرت عن 

مقتله.
وأضاف الســيد- الذي قاد تلك العملية النوعية- بان 
القــوات األمنية داهمت المنزل بهدف اعتقال "أبو علي 
اللحجي" إال انه واجه رجال األمن بإطالق النار، فنشــبت 
اشــتباكات أســفرت عن مقتل أمير القاعــدة في لحج، 
مشيرا إلى أنه لم تحدث خســائر في جانب قوات األمن 

والحزام األمني.
وقــال القيادي في الحــزام األمني فــي محافظة لحج 
حســين الســعيدي ل"عدن تايم" عــن تفاصيل عملية 
مداهمــة القيــادي في التنظيــم، بناء علــى معلومات 
اســتخباراتية تم رصــد اإلرهابي أبو علــي اللحجي في 
منزلــه في منطقــة الدباء، وبعد تلقينــا معلومات عن 
تواجده فيــه تحركت قوة مــن فريــق المداهمات إلى 

مكان تواجده وتم محاصرة المنزل.
وأضاف الســعيدي: قام اإلرهابي اللحجي بإطالق النار 
علينا فقمنا بالرد واالشتباك، مما أدى إلى مصرعه، حيث 
تــم نقل جثمانــه إلى ثالجة ابن خلدون، وشــكر قيادة 
التحالف والجهات التي ساعدتنا في اإلبالغ عن أبو علي 
اللحجــي ورجال األمن في محافظة لحج لما يقدموه من 

جهود للحفاظ على األمن واالستقرار في لحج.
ويعد أبو علــي اللحجي احد أبرز القيــادات الميدانية 
فــي تنظيم القاعدة في محافظة لحج وأخطرها لتنظيم 

القاعدة المتطرف.
ويأتي مقتل زعيم القاعدة في محافظة لحج القريبة من عدن في إطار حملة واســعة تقوم بها أجهزة األمن بدعم 
مــن قوات التحالف لتعقب العناصر المشــبوهة والخاليا النائمة للقاعدة وداعش فــي محافظات عدن ولحج وأبين، 

وذلك بعد دحر ميليشيات القاعدة من المناطق الساحلية جنوب اليمن.

عدن/ مجد محمد سعيد :

جرت في كلية التربية عدن المناقشة 
العلنية لرســالة الطالب محمد عبد اهلل 
محمد أمجذارة، الرســالة الموسومة ب:  

"صناعة العلل في صحيح البخاري".
أ.  مــن:  المناقشــة  لجنــة  وتكونــت 
مشــارك د. فرحــان ســيف األحمــدي، 

رئيســًا ومناقشــًا داخليًا، وأ. مشارك د. 
علوي حامد بن شــهاب، عضوًا،ومناقشًا 
خارجيًا، وأ. مشــارك د. أحمد سعيد عبد 

اهلل المقشاش، عضوًا، ومشرفًا.
ومنحــت اللجنة الطالــب تقدير ممتاز 
مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة 
الجامعة وتبادلها بين الجامعات؛ نظرًا 

لتميزها وقيمتها العلمية في بابها.

عدن تايم/ خاص  :

رفــع كبــار تجــار الجملــة بعدن، 
اسعار المواد الغذائية اليوم بنسبة 

تصل الى 15 بالمائة. 
وقال عدد من التجــار لعدن تايم 
ان كبار تجار الجملــة بعدن، رفعوا 
اســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 
تصــل الــى 15 بالمائــة، مؤكدين 
ان االرتفاع شــمل المواد الغذائية 
والزيــوت  االرز  مثــل:  االساســية 

وغيرها. 

الــى  االســعار  ارتفــاع  وارجعــوا 
انعدام الدوالر في الســوق المحلية 
وبقاء ســعره عند 325 رياال للدوالر 
الواحد وهو ســعر غير مسبوق منذ 

بدء الحرب. 
وبحســب مصادر عــدن تايم فان 
كبــار التجار يملكــون مخزون كبير 
كان يفترض بيعه بالســعر السابق 
الرقابــة  وغيــاب  الجشــع  ان  اال 
الرســمية دفــع هــم الــى اعتماد 
تسعيرية جديدة ، سيعاني تبعاتها 

المواطن. 

عدن تايم / برهان مانع :

فــي  ونقابيــون  وعامــالت  عاملــون  أكــد 
المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في 

عدن اســتالمهم لمرتباتهم لالشــهر سبتمبر 
واكتوبــر ونوفمبر 2016م ومتابعــة التعزيز 

بالنسبة لراتب شهر ديسمبر .
وعبروا في رســالة عن الشكر والتقدير لوزير 
التربية والتعليم د.عبــداهلل لملس ولمحافظ 

عــدن اللــواء عيــدروس الزبيــدي ود. محمد 
عمــر باســليم المديــر التنفيذي للمؤسســة 
علــى جهودهــم الحثيثة في صــرف رواتبهم 
مؤكدين عدم صلتهم بــأي وقفات احتجاجية 
التي نظمها آخرون ال يمتوا بصلة للمؤسســة 

في االيــام الماضية بصــدد المطالبة بصرف 
الرواتب وأي مستحقات

واعلنوا في رسالة تلقت عدن تايم نسخة عن 
ثباتهم في اداء واجبهم وبوتائر عالية .

الهالل الإماراتي يوقع اتفاقية تنفيذ م�صاريع تنموية يف عدن وحلج وال�صالع

القصة الكاملة ملقتل أمري القاعدة ) أبو علي( بلحج مناقشة رسالة ماجستري يف الرتبية بعدن

رفع أسعار املواد الغذائية بنسبة 15% يف عدن 

منتسبون ملطابع الكتاب املدرسي يؤكدون استالمهم لرواتبهم وينفون صلتهم بالوقفة االحتجاجية
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متابعات

عدن تايم/ سبأ :
 

ناقش رئيــس الوزراء الدكتــور أحمد عبيد بن 
دغــر، مــع المبعــوث اإلماراتي إلــى اليمن علي 
الحبابي إمكانية التسريع في تسلم القرض الذي 
كانت الحكومــة اليمنية قد تفاهمــت حوله مع 
صندوق ابوظبي للتنمية لتجديد شبكة الكهرباء 
التــي تربط بين الحســوة وإلخســاف والعريش 
والمنصــورة وباقي مناطق عدن وضرورة تفعيل 
القرض في أســرع وقت ممكن لتهالك الشــبكة 
القديمــة، وعدم قدرتها علــى تحمل التجديدات 

المحتملة في إنتاج الطاقة.
واستعرض اللقاء مجاالت التعاون بين البلدين 
.. شــاكرًا لإلمــارات وللشــيخ محمــد بــن زايد 
دعــم اليمن والحكومة الشــرعية فــي المجاالت 
اإلنســانية واإلغاثية والكهربــاء والماء والصحة 

وغيرها .
وطباعته وإمكانية دعــم اإلمارات لتطوير البنية مجــاالت اخرى تتعلــق بدعم الكتاب المدرســي تطــرق رئيس الوزراء والمبعــوث اإلماراتي إلى 

التحتية للبنك المركزي .
كمــا اســتعرضا الترتيبــات األمنيــة في عدن 
واإلجراءات المشتركة المتخذة في مجال التدريب 
والتأهيل لبناء القدرات لوحدات الجيش واألمن.

و أشــاد الدكتور بن دغر بالدعم الســخي والال 
محدود الذي تقدمة اإلمارات للشعب اليمني في 
معركته المصيرية مع الميليشيا االنقالبية التي 
تســببت بكارثة انســانية لليمن وأهلها وخلقوا 
اضطرابًا امنيــا في المنطقة بدعــم من اطراف 

اقليمية معادية للعرب والمسلمين.
وعبر عن امتنان الشــرعية فــي اليمن بقيادة 
فخامــة رئيس الجمهورية لهــذا الدعم المتعدد 
األوجــه.. منوها بــدور التحالف العربــي بقيادة 
المملكــة العربية الســعودية والــدور المتميز 
لإلمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في 
تحرير المناطق التي دنســتها المليشيا الحوثية 
وتســببت في الحــاق أضرار جســيمة بالشــعب 

اليمني ووحدته الوطنية واالجتماعية. 

عدن تايم/ خاص :

أكد العميد الركن هاشم 
الســيد قائد محور البقع في 
صعــدة أن المرحلــة األولى 
من المواجهــات مع الحوثي 
توجت بتحرير البقع بالكامل 
وأن العملية مســتمره حتى 
تحرير صعــدة بالكامل، وأن 
مســتعدة  الجيــش  قــوات 
الستكمال هذه العملية حتى 
تحقق أهدافهــا وهي تحرير 

محافظة صعدة بالكامل.
أن  الســيد  وأضــاف 
مهندسي األلغام قاموا بنزع 
ما يقارب ثالثة آلف لغم إلى 

اآلن وأنهم قاموا بجهد جبار، يشكرون عليه والجذير بالذكر أن العميد هاشم السيد كان له الدور األبرز في تحرير عدن 
ولحج وأبين وصوال إلى باب المندب وذباب ومعســكر العمري في تعز ثم وكل إليه قيادة لواء الصحراء لتحرير محافظة 

صعدة.
وأضاف العميد هاشــم أن الحوثي يعيش هذه األيام أســو أيامه بعد ما، مني بالخسائر الكبيره في الجبهات خاصة 

في معقلهم الريئسي في صعدة.
وختم العميد حواره بشــكر دول التحالف وعلى رأســهم المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

على ما. قدموه ويقدموه في دعم الشرعية في اليمن

عدن تايم/ متابعات :

أكد ناصر القميشي وكيل محافظة 
شــبوة أن قوة من أفراد النخبة مؤلفة 
من ثالثة آالف عنصر، ستدخل الخدمة 
في عدد من مديريات محافظة شــبوة 
لحماية المدنيين وحفظ األمن فيها، 
عقب اســتعادة ميناء بلحاف ومنشأته 
المســال  الغــاز  بتصديــر  الخاصــة 
فــي كانــون األول/ديســمبر، وعادت 
المنطقة التي كان يستخدمها تنظيم 
القاعدة لتهريب الســالح، إلى سيطرة 

الحكومة.
وقــال القميشــي إن قــوة النخبة 
تخضــع حاليــًا للتدريب فــي محافظة 
النخبــة  قــوات  بإشــراف  حضرمــوت 
الحضرمية وبدعم التحالف، وســتدخل 
ميدان الخدمة خالل األســابيع القليلة 

المقبلة.
للمشــارق  القميشــي  وأضــاف 
أن "القــوة الجديــدة تتضمــن عــدة 
تشــكيالت أمنية وعســكرية وستوزع 
على ثلثي مديريات محافظة شــبوة"/ 
مؤكدا ان "قيادة المحافظة أقرت خطة 

أمنية تشمل جميع مديريات محافظة 
شــبوة، بدأت بالقوة العســكرية التي 
تولــت حماية مينــاء بلحــاف بقيادة 

الشيخ خالد العظمي".
وتابع أن القوة تنتشر عبر منطقة 
بلحــاف وصــواًل إلــى مثلــث العيــن 
والمناطق المجاورة،  كما ســيتم نشر 
القــوة الجديــدة فــي بقيــة مديرية 
الرضوم التــي تتضمن منطقة بلحاف 
ومديريــات أخرى وصواًل إلــى ميفعة 

التي تضم منقطة عزان.
ولفــت إلــى أن عــزان كانت تحت 
ســيطرة القاعدة أكثر من مــرة، وقد 
ألحقت الهزيمــة بالتنظيم وأجبر على 

االنسحاب منها في كل مرة.
وأكد القميشي أن "محافظة شبوة 
تظل مطمــع الجماعات اإلرهابية وفي 
مقدمتهــا القاعــدة كونهــا محافظة 
تتوســط  وهــي  وغازيــة،  نفطيــة 
ومأرب  والبيضاء  حضرموت  محافظات 
وأبيــن التي تشــهد نشــاطًا متفاوتًا 
للقاعــدة وغيرهــا مــن التنظيمــات 

اإلرهابية".

ععدن تايم / خاص : 
 

تخرجــت الدفعــة الثالثة مــن قوات 
النخبــة الحضرميــة تحت اســم "أســود 
الربوة"، وانضمت إلى القوات العســكرية 
المنطقة  المنضوية في إطــار  الســابقة 
العســكرية الثانية مقرهــا مدينة المكال 
مركز محافظة حضرموت، بمشاركة ودعم 
قوات التحالف العربي بقيادة الســعودية 

واإلمارات.
وتلقــى أفــراد الدفعــة العســكرية 
الجديــدة جــاء عقــب تلقيهــا تدريبات 
عســكرية مكثفة وشاقة من لياقة بدنية 
وفنون قتالية حربية، وكذا طرق وأساليب 

التعامل مع كافة أنواع السالح باحترافية 
تواكــب التطــور والحداثــة العســكرية 

الراقية.
وأضــاف أن التخــرج تم بالمشــاركة 
الفاعلة والدعم الســخي من األشقاء في 
دول التحالــف العربــي بقيــادة المملكة 
اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة 
العربية المتحدة والذين كان لهم نصيب 
األســد بعد فضــل اهلل تعالــى ومنه في 
كل نصــر وإنجــاز تحقق ويتحقــق، فكل 
الشكر والتقدير لهم، وهنيئًا لحضرموت 
هذا اإلنتصار واإلنجــاز المحقق والتقدم 
الملحوظ نحو هدفها الســامي والمنشود 

والمتمثل في تثبيت األمن واالستقرار.

بن دغر ي�صيد بالدعم الإماراتي الال حمدود

مستمرون حتى حترير صعدة بالكامل
3 الف فرد من قوات النخبة 

حلفظ األمن بشبوة
ها�سم ال�سيد لعدن تامي:

خترج دفعة "أسود الربوة" من قوات حضرموت
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مدير البنك املركزي عدن:

حو�ر
املدير التنفيذي مل�سفاة عدن يك�سف اأ�سباب اأزمة الوقود وخالفات امل�سايف والنفط

عدن تايم / استماع : 

كشــف المدير التنفيذي لشــركة مصافي عدن 
محمد عبداهلل أبوبكر البكري، أن ســبب استمرار 
شــركة عرب جلــف دون غيرها بالقيــام بعملية 
اســتيراد المشــتقات النفطية هــو قدرتها على 
توفيــر كميــات كبيــرة مــن المــواد النفطية، 
والتعامــل باآلجــل، وبالعملــة المحليــة، بينما 
الشركات األخرى تشترط التعامل نقدًا وبالعملة 
الصعبة، ودعا المســتثمرين والشركات العاملة 
في مجــال النفط إلى التقدم بطلبات الســتيراد 
النفط وتخزينه في المصفاة وتسويقه بالسوق 
المحليــة بمــا يتناســب مــع الظــروف الراهنة 

وبالشروط المذكورة.

أزمة سيولة
وأرجع المديــر التنفيذي لمصفاة عدن البكري، 
فــي حديثه خــالل مقابلــة تلفزيونيــة ببرنامج 
"لقاء خاص" بثته قناة الغد المشــرق، مساء يوم 
اإلثنين الماضي، أسباب أزمة المشتقات النفطية 
إلى أزمة ودوران السيولة النقدية، وعدم تسليم 
الجهات المسؤولة المســتحقات المالية الخاصة 
بالشركات النفطية الموردة للمشتقات النفطية 
فــي مواعيدها المحــددة، وهو األمــر الذي دفع 
تلك الشركات إلى االمتناع عن توريد المشتقات 

النفطية.
ونفــى أن تكــون مصفــاة عــدن ســبب أزمة 
المشــتقات النفطيــة، مؤخرًا، وأفــاد أن مصفاة 
عدن تهمها حياة الجميع من الســكان واستمرار 
عمل القطاعــات الخدمية مثل الصحة والكهرباء 

والمياه وغيرهــا، بل أن مصفاة 
عدن تحملت الكثيــر من األعباء 

خالل الفترة الماضية.

ال نقف خلف االضراب

عمــال  إضــراب  بشــأن  أمــا 
وموظفــو شــركة مصافي عدن، 
قــال البكــري: إن اإلدارة ال تقف 
خلــف اإلضــراب، ولكــن هنــاك 
والموظفين  العامليــن  بعــض 
بمســتحقاتهم  المطالبيــن 
الماليــة ومرتباتهــم، هــم من 

ويضطرون  باإلضــراب  يقومــون 
اليقاف ضخ المشتقات النفطية، من أجل التفات 

الجهات المسؤولة إليهم وتلبية مطالبهم.
وأفــاد بأنــه منذ فتــرة الحرب توقف النشــاط 
وانقطعــت اإليــرادات، وفي الوقــت الحالي فان 
مصفاة عدن بحاجة إلى بيع 30 ألف طن للحصول 
على الراتب الشهري، ومضاعفة الكمية للحصول 
على مرتب شــهرين، وهكذا ممكن أن يســتمر 
العمــل، ودعــا الجميع إلــى العمل بمســؤولية 
وانضبــاط وعــدم تنفير المســتثمرين من أجل 

مساندة اإلدارة لتجاوز كافة العقبات. 

ختزين فقط
وأوضح أن نشــاط مصفاة عــدن حاليًا يقتصر 
على عملية التخزين فقط، وليس القيام بعملية 
تكرير النفط الخام وإنتاج المشــتقات النفطية، 
بســبب أوضاع الحرب وانقطاع خــام مأرب الذي 
كان يأتــي إلــى المصفاة بانتظــام، وفي اآلونة 

األخيــرة حصلنــا علــى مليــون 
برميــل من نفط خام المســيلة 

وهو مخصص للكهرباء.
وقــال إن مــا يتــم حاليــًا في 
المســتثمر  أن  هــو  المصفــاة 
يســتورد المشــتقات النفطيــة 
ويخزنهــا فــي المصفــاة ويتم 
النفــط بعــدن  تزويــد شــركة 
بالنفــط التــي بدورهــا تقــوم 
بعمليــة تســويقه، ولكن نهاية 
كل شــهر ال يتم توريــد المبالغ 
النفطيــة  المشــتقات  قيمــة 
المباعــة إلــى البنــك المركزي، 
لكــي تأخــذ كل جهــة المصفاة 
والنفط والمستثمر، حصتها من األموال، والعجز 
الناتج عن المــواد النفطية المقدمــة للكهرباء 
والجيــش واألمن تتحملــه الحكومة، كون جميع 
الجهــات تتعامــل وفقــًا لســلة واحــدة أقرتها 
الحكومة، وهنا على الجميع من جهات مســؤولة 
وموظفين ومواطنين التعاون من أجل حل كافة 

اإلشكاليات. 

30 مليار ريال مديونية النفط
وأشار إلى أن اإلشــكالية بين شركتي مصافي 
عــدن والنفط بعــدن، تعــود إلــى المديونية 
البالغــة نحو 30 مليــار ريال التــي على النفط 
لصالح المصفــاة، والمصفاة تطالــب بحقوقها 
وهــو ما لم تحصل عليه حتــى اآلن، حيث تدعي 
شــركة النفط أنهــا تقدم المشــتقات النفطية 
للكهرباء والجيش واألمن، ونحن ليس لنا عالقة 
بهذه المســألة، ولفت إلى بلوغ ما تقدمه شركة 

النفط من المواد النفطيــة لقطاع الكهرباء ما 
قيمته نحو 9 مليار ريال يمني شهريًا، ونحن في 
المصفــاة بحاجة إلى مليار ريال شــهريًا لصرف 

المرتبات.

احلاجة اىل الفني موظف
أمــا بخصــوص العــدد الكبيــر مــن العمال 
والموظفيــن فــي شــركة مصافي عــدن، ذكر 
المدير التنفيذي لمصفــاة عدن محمد البكري، 
أنه فــي الســابق كانت شــركة مصافــي عدن 
هدفها الربح، ولهذا كان عدد الموظفين قليل، 
أما حاليًا ُفرض على مصفاة عدن أن تتحول إلى 
اجتماعية وثقافية ومســاعدة للشباب بداًل من 
انحرافهم، وتم قبول عدد كبير من الموظفين، 
وقال: إن المصفــاة قد تكون بحاجة إلى حوالي 
1500 - 2000 عامــل وموظف، وفي حال عادت 
الشــركة إلى هدف الربح مــن الممكن التفكير 
بإعادة الهيكلة، ولكن في الحقيقة هناك حاجة 
إلى التوظيف ببعض األقســام الفنية بمصفاة 

عدن لتداول واستمرار العمل.
وأشــار إلــى أن الجديــد فــي مصفــاة عــدن 
بالمرحلــة المقبلــة هــو أنــه خالل أســبوع أو 
أسبوعين، سيصل مهندسون صينيون إلصالح 
وتشــغيل محطة الكهربــاء التابعــة للمصفاة 
والتــي تعد العمود الفقــري لمصفاة عدن، ألن 
إصالحها سيعود بالخير لكافة وحدات المصفاة، 
وهنــاك مهندســين ايطالييــن ورومانييــن، 
ولكن لم يتمكنوا من الحضور والتواجد بســبب 
األوضاع، ونسعى من أجل تمكنهم من الحضور 
الستكمال العمل، مع التحسن النسبي لألوضاع 

في الفترة القادمة.

كتب/ هدى الصالح

عادت أســرة "الذهــب" اليمنية إلــى الواجهة 
مــن جديد بعــد إعالن الجيش األميركي شــنه 
هجومًا على موقع لتنظيم القاعدة ليل الســبت 
الماضي، أســفر عن مقتل 3 قيــادات بارزة من 
تنظيــم "القاعــدة" وهم عبد الــرؤوف الذهب، 
وشــقيقه ســلطان الذهــب إلــى جانب ســيف 
الجوفي، ونجاة األخ األكبر عبد اإلله الذهب، في 
عملية اســتهدفت منزل عبد الــرؤوف في قرية 
يــكال، التابعــة لمنطقة قيفة شــمال محافظة 
البيضاء، وهي المنطقة الواقعة تحت ســيطرة 

الحوثيين.

من هي أسرة الذهب؟
لم تكن هذه العملية األولى التي تســتهدف 
فيها قــوات الجيش األميركي أســرة "الذهب" 
والتــي تأتــي أهميتها مــن مصاهرتهــا ألنور 
العولقــي زعيــم تنظيــم القاعدة فــي اليمن، 
حيث قتــل "قائد الذهب" )شــقيق عبد الرؤوف 
وســلطان( وأربعة مــن مرافقيه في ســبتمبر 
2013، بغــارة جويــة لطائــرة أميركيــة بدون 
طيار شنتها على ســيارة كان يستقلها الذهب 
التابعــة  المناســح  فــي منطقــة  ومرافقــوه، 

لمديريات رادع.
وبعــد مقتل طارق وأخيه غير الشــقيق حزام، 
أســندت زعامة القبيلة إلى عبد الرؤوف الذهب 
ويســانده شــقيقه عبد اإلله حيــث كان طارق 
وأشقاؤه اســتغلوا عالقتهم بالقاعدة لتأسيس 
نفوذهــم والعــودة إلــى زعامة القبيلــة، بعد 

تهميشهم من قبل إخوانهم غير األشقاء.

مقتل ابنة العولقي
وأســفرت عملية اإلنزال العســكري األميركي 
عن مقتل الزوجــة الثانية ألنور العولقي والتي 
تنتمي إلى أسرة الذهب إلى جانب ابنة العولقي 
"نــورة" والتي تبلغ من العمر )8 ســنوات( حيث 

كانت تعيش في منزل خالها.
هــذا ويعد أنور العولقــي األميركي من أصل 
يمني، أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة، قتل في 
غارة أميركية لطائرة "درون" بدون طيار نهاية 

سبتمبر 2011 في محافظة شبوة.
وعمد تنظيم القاعدة إلى تدريب أعضائه في 
العديد من القرى واألرياف في محافظات أبين، 
شــبوة، البيضاء، وكان تنظيم القاعدة قد أعلن 
نفســه في محافظة شــبوة ككيــان جديد في 
2009 بعــد اندمــاج فرعي اليمن والســعودية 
تحــت مســمى تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 

العــرب بقيادة ناصر الوحيشــي الذي يعد فرعا 
لتنظيــم القاعدة األم، غير أن هذا الفرع أنشــأ 
جناحا عسكريا تحت مســمى "أنصار الشريعة"، 
اعتبر أنور العولقي كمرجعية فقهية ومشــرف 

سياسي لها.

نساء مقاتالت
مــن جانبه قال المتحدث باســم وزارة الدفاع 
األمريكيــة )البنتاجون( جيف ديفيس، إن جنود 
القوات الخاصــة األمريكية الذين نفذوا عملية 

إنــزال نــادرة في اليمــن األحــد الماضي ضد 
تنظيم القاعدة فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن 

في صفوف التنظيم اإلرهابي.
وأضاف ديفيس )حسب بيان نشر على الموقع 
الرســمي للبنتاجون اليــوم الثالثاء( أن الغارة 
األمريكية التي اســتهدفت القاعدة في اليمن 
يوم 28 يناير الجاري أســفرت عن مقتل جندي 
أمريكي أثناء تبادل إطالق النار مع المسلحين، 
كما أصيب ثالثة جنود أمريكيين آخرون بجراح 
من جراء صعوبات واجهت مروحية من طراز ام 
في22- كانوا على متنها لدى تنفيذها هبوطا 

اضطراريا عنيفا قرب مكان الهجوم.
وأردف ديفيــس يقول: "بينما كانت العملية 
جاريــة، رأينا نســاء مقاتالت يركضــن باتجاه 
مواقع معدة مســبقا، كما لو أنهن تدربن على 

القتال ضدنا".
وأوضــح المتحــدث العســكري أن الهدف من 
اإلنــزال كان جمــع معلومــات اســتخبارية في 
عمليــة خاطفة تضع خاللها القــوات األمريكية 
يدهــا علــى أكثــر قــدر ممكــن مــن الوثائق 

والحواسيب واألجهزة اإللكترونية.
وأضــاف أن الجيــش األمريكــي أراد تحديدا 
مراقبة ومعرفة األماكن التي أعاد فيها التنظيم 
انتشــاره بعدما طرد من الشــريط الســاحلي 

الواقع بين المكال )جنوب شرق( وعدن.

لهذه الأ�صباب "عرب جلف" م�صتمرة با�صترياد النفط

من هي اأ�صرة الذهب التي ا�صتهدفها اجلي�ش الأمريكي؟
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ر�صـــد

كتب / فتاح  ... :
إال أن االنتهازية التي جســدها الحزب 
علــى األرض أكان بأذرعه العســكرية أو 
المقاومة المحسوبين عليه جعلت  قادة 
من تعامــل التحالــف أكثر حــذرا وربما 
قد تعــدم عليه فرصة العــودة للواجهة 
ســيما وهو يثبت يوما عن يوم عن هذا 

الخليط.
ويرصد كاتب التقريــر في هذا الصدد 
المتصلــة  الدينيــة  الحــزب  أذرع هــذا 
بالتطرف إلى جانب رصد ابرز الشــواهد 
عالقاتــه  أظهــرت  التــي  والثوابــت 
بالجماعات اإلرهابيــة وأيضا االنتهازية 
التــى أظهرها الوقائع علــى األرض منذ 

انطالق عاصفة الحزم.

الذراع الديين
الحديث عن ارتباط اخوان اليمن)حزب 
فــي  االرهابيــة  بالجماعــات  اإلصــالح( 
اليمن وعلى المســتوى العالمي لم يعد 
مجرد حديــث وتحليل بل إن العديد من 
الشــواهد أثبتــت ذلك وهذه الشــواهد 
الجماعــة  رأس  ادراج  ابرزهــا  كثيــرة 
وذراعهــم الديني عبدالمجيــد الزنداني 
على الئحة المطلوبين ألمريكا لعالقتهم 
باإلرهــاب، التحقيقــات مــع النيجيــري 
عمــر الذي حــاول تفجير طائــرة الركاب 
فــي ال2010م كشــفت عن أنــه تلقى 
محاضــرات ودروس فــي جامعة اإليمان 
التي يمتلكها الزنداني وهناك شــواهد 
أخرى منها استيعاب المجاهدين العرب 
افغانســتان  العائدين من  واليمنييــن 

مــن قبله وتجنيدهم ليظهروا فيما بعد 
كأدوات إرهابية له ولحليفهم المخلوع.

تقاريــر دوليــة كانــت قد أشــارت إلى 
ارتباط الزندانــي -هذا الداعيــة المثير 
للجدل والمعــروف با أســماه االعجازات 
العلميــة رغم أنــه لم يكمل الســنتين 
في دراســته للصيدلــة في مصــر التي 
استقى فيها فكر االخوان- بقادة تنظيم 
القاعدة وعلى رأســهم أســامة بن الدن 
وأيمــن الظواهري وغيرهــم من القادة 
الذين تعامــل معهم ليكونوا شــواهد 
على عالقة وتنســيق الحزب الذي يتزعم 
المتطرفة  بالجماعــات  الدينــي  ذراعــه 

ودعمهم بالمال.

يف قائمة االرهاب
منذ انهيــار التنظيم العالمي لإلخوان 
في مصر وإدراجه فــي الئحة التنظيمات 
االرهابية أضحى حزب اإلصالح النســخة 
اليمنيــة مــن تنظيــم االخــوان يحمل 
تصنيــف التنظيــم األم ومــا يؤكد على 
حملــه للصــف هــو  كشــف الخارجيــة 
المصريــة عن تلقي جماعة االخوان دعم 
بمالييــن الــدوالرات من قيــادة اخوان 
اليمن"حــزب االصــالح" اثنــاء مــا عرف 
باعتصام رابعة، وبموجبها تكون جماعة 
اخوان اليمن جماعة ارهابية وعلى عالقة 
باالرهاب ســيما ومصر اعتبــرت جماعة 
اإلخــوان بتنظيمهــا العالمــي جماعــة 

ارهابية.
ويعــزز هذا الموقف المواقف الشــجاع 
للملكة العربية السعودية والتي اعتبرت 
اخوان اليمن جماعة ارهابية وعلى عالقة 

بالجماعــات االرهابيــة، ورغــم احتضان 
المملكــة فيمــا بعد لعدد مــن قيادات 
االخــوان وتعاملها معهــم منذ انطالق 
عاصفة الخزم كواقع استدعته الضرورة.

 حاضن لالرهاب
وثالــث هــذا المواقــف التي تكشــف 
ارتبــاط اخــوان اليمــن باإلرهــاب هــو 
الموقف واالعالن االماراتي وعلى لســان 
وزير الدولة للشــؤون الخارجية الدكتور 
أنور قرقاش والذي كشف وعقب عمليات 
تحريــر المكال مــن القاعدة عــن وجود 
عالقة وارتباط وتنســيق مع اإلرهابيين 
فــي المكال وقــد وجدت قــوات التحالف 
األســلحة التــي ســلمتها لمقاومة تعز 
المحســوبة على اإلصالح لدى الجماعات 
اإلرهابية في المكال وهذا الدليل الدامغ 
إلــى جانب ما كشــفت عنــه العديد من 
االعترافات لبعــض المضبوطين موخرا 
فــي عدن وضلوع عدد مــن االنتحاريين 
ومنهــم انتحــاري تفجير حي الســنافر 
بعالقــة باخوان اليمن بــل انه كان أحد 
مدرســيهم يثبت وبما يدع مجاال للشك 
بوجــود عالقة وارتباط إلخوان اليمن مع 

الجماعات االرهابية.
وهذه العالقــة ال تقتصر علــى الذراع 
الدينــي حيث أن الذراع العســكري الذي 
يتزعمه على محســن أيضــا على عالقة 
باإلرهــاب وباعتــراف الجهادي الســابق 
الشــيخ/ طارق الفضلي أحــد االذرع التي 
دعمهــا واليــزال يدعمها، وفــي نفس 
الوقت يعمل الذراع القيادي والسياســي 
علــى دعم هــذا التوجه فــي العالقة مع 

التنظيمات المتطرفة. 

انتهازية مكشوفة
اليمن)حزب  اخــوان  الخليط اآلخر من 
االصالح( هي االنتهازية وفي هذا الصدد 
يقــول الكاتب والصحفي أديب الســيد" 
لقد بلغت انتهازية االخوان، مبلغًا كبيرًا، 
لكنهــا باتت مكشــوفة في ظل تســارع 
االحــداث والتطورات وظهور المســتور، 
ولم يعــد هناك متســع لــدى انتهازية 

االخوان ان تتستر او تخفي وجهها.
مضيفا "سنوات طويلة، ظلت انتهازية 
االخوان متســترة خلف الوطنية الزائفة، 
ولكن ما ان حانت ســاعة الحقيقة، حتى 
انكشــفت تلــك االنتهازيــة، معلنة ان 
وطنية االخــوان في اليمن، مجرد ديكور 
هش، وقناع سقط مع اول اختبار حقيقي.
وأردف الســيد"الناظر لما يجري اليوم، 
من تعمد االخــوان عدم خوض المعارك 
مع الحوثيين والمخلوع لتحرير ما تبقى 
من مأرب وتعز وحتى دخول صنعاء، إنما 
يأتي في إطار االنتهازية التي تمارســها 
تلــك الجماعــة ضــد التحالــف العربي، 
وهــذا ما كشــف عنــه مقاتلون عاشــوا 
كثيــرا مع االخــوان بل وكانــوا في صف 
واحــد، ورأوا كيف يقــوم االخوان بنهب 
الغنائم والسالح وتلقي الدعم على انهم 
يقاتلون، بينما مــن يقاتل هو غيرهم، 

خاصة في جبهة تعز".

استحواذ على أموال اجلبهات
والحديــث عن هــذه االنتهازيــة الذي 
أتى من جهات رسمية وحكومية داخلية 
وخارجية يطول وال يتسع المجال لذكرها 

ونعرج هنا على مــا ذكره رئيس مجلس 
الوزراء األسبق الدكتور خالد بحاح والذي 
قال فــي مقابلة ســابقة علــى قناة بي 
بي ســي: ان مقاومة تعز اســتلمت 300 
مليــون ريال ســعودي ولم تحقق شــي 
على األرض،مشــيرا إلى ان مشــكلة تعز 
في ابنائهــا باالضافة الى بعض االحزاب 
السياســية التي وصفها باالنتهازية في 

إشارة منه لحزب اإلصالح.
ويعزز هذا القول القيادي السلفي قائد 
الجبهة الشرقية بتعز،"ابو العباس" الذي 
اتهــم حزب االصــالح اليمنــي، وقيادات 
عســكرية باختالس مبالــغ مالية ضخمة 
في الحرب، سلمها اليهم بنفسه، وأخرى 
مــن التحالــف العربــي، متهمــا اياهم 
بالعمــل علــى تجميــع االمــوال، وعدم 

تقديم اي قتال يفك الحصار عن تعز.
والدليــل الدامغ على هــذا االنتهازية 
هو ما أورده الدكتــور أنور قرقاش وزير 
اإلماراتية  الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة 
الذي قــال "تيــار االخــوان انهــار أمام 
الحشــد الحوثي ولم يقف أمــام التمرد، 
ولم يشــارك في تحرير عــدن والجنوب، 
اإلخــوان حــزب انتهازي يســعى لدخول 

المشهد قرب النهاية".
اخــوان  اســتمرار  ضــل  ختاما..فــي 
اليمــن )حزب اإلصــالح( بهــذا الخليط 
من االنتهازية واالرهاب دون اســتغالل 
المرحلــة التي منحتهم فرصــة للتغيير 
، بات مــن المؤكد أنه مــن العبث ابقاء 
على هــذا الخليط في المســتقبل وهذا 
ما يســتوجد اخراجه من الحياة السياسة 
وهضم اذرعه الدينية والعسكرية وابقاء 

على قياداته في منفى مناصريهم

اأذرعه الدينية غذت التطرف وعا�سفة احلزم ك�سفت عالقاته باالإرهاب وانتهازيته يف اجلبهات

حزب التجمــع اليمني لالإ�سالح الن�ســخة اليمنية 
مــن تنظيم االخوان امل�ســلمني -هــذا التنظيم الذي 
�سنــف كمنظمــة اإرهابيــة عاملية- ادخــل فرعه يف 
اليمــن اتوماتيكيــا حتــت مظلــة ت�سنيــف التنظيم 

االأم.
ولعــل تعدد االذرع يف هذا احلزب الذي �سم خليط 
مــن التوجهــات وعقد العديــد من التحالــف -ومنها 
حتالفــه مــع املخلــوع �سالــح- اإىل جانــب م�ســاركته 
يف احليــاة ال�سيا�ســية وموؤخــرا تاأييــده االنتهــازي 
ل�سريعة الرئي�س هادي كل هذا باالإ�سافة اإىل وجود 
ذراع ع�ســكرية للحــزب جعــل احلزب ينــاور ويراوغ 
ويجــد لــه موطى قــدم يف املعــرك ال�سيا�ســي رغ+م 
اأن الــكل جممع علــى وجود عالقة لــه بالتنظيمات 
االرهابية، بــل اإنه �سنف كمنظمة ارهابية من قبل 
دول اخلليــج وال يزال الت�سنيــف ينطبق عليه رغم 
اأن املرحلة ا�سطــرت دول التحالف العربي للتعامل 
مع ذراعه الع�ســكري واقطاب �سيا�سية فيه ك�سرورة 

اإباحة حمظورة لعل وع�سى يثبت العك�س.

حزب ال�صالح " اخوان اليمن "..
 ثنائي النتهازية والإرهاب
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ملـــــف
عقب ا�ستهداف امللي�سيات للفرقاطة ال�سعودية.. 

للفرقاطــة  الحوثييــن  اســتهداف 
الســعودية قبالــة ســواحل الحديــدة 
االثنيــن يعــد تهديــد جديــد لحركة 
المالحــة فــي البحــر االحمــر، يضــاف 
إلــى التهديــدات الســابقة والتي كان 
اخرهــا المدمرة اســتهداف االمريكية 
وســفينة االغاثــة اإلماراتيــة، ولعــل 
هــذا االســتهداف والتحــدي الــذي لم 
يســتهدف التحالــف العربــي فحســب 
بل هــو في األصــل اســتهداف للمياه 
اإلقليمية يظهر عدم احترام مليشيات 
االنقالب للشــرعية الدولية، إلى جانب 
انــه يضع األطــراف التــي تتعاطف مع 
الحوثيين وتســعى وعبر الدبلوماسية 
الدوليــة إليجاد ســالم -يســتعيد فيه 
االنقالبييــن أنفاســهم- فــي موقــف 
محــرج ومــن المرجــح ان يقضي على 
جهود الســالم ويعطي اولوية لترجيح 
الحسم العسكري مع مليشيات الحوثي 
وبتأييــد دولي واقليمــي، وقد يتعدى 
األمــر لمشــاركة دولية مــن قبل دول 

كبرى بهدف تامين السواحل اليمنية.
ويعزز هــذه القراءة حديــث الرئيس 
االمريكــي الجديد ترامب فــي اتصاله 
بــن  ســلمان  الملــك  مــع  الهاتفــي 
عبدالعزيــز، حيث اجمــع الطرفين على 
العمل من أجــل إيجاد مناطق آمنة في 
اليمــن، ويمكن تفســير أن المقصود 
بالمناطــق االمنــة يتمثل فــي تعزيز 
األمــن فــي المناطــق المحــررة وعزل 
الخناق  وتضييــق  االنقالب  مليشــيات 

عليها في مناطق تأثيرها.
ولعــل حديث الرئيــس االمريكي عن 
مناطــق آمنــة يعــزز موقــف التحالف 
العربي في ذلك وال يســتبعد أن تكون 
اليمنية بالكامل من ضمن  الســواحل 
المناطق االمنة التي ســوف تكون من 
الراهنة العمل عليها  المرحلة  اولويات 

ايجادها وبدعم دولي كبير.

احلديدة ومينائها اهلدف القادم
فــي البيــان الــذي اصدرتــه قيــادة 
التحالف العربي فجر الثالثاء حول حادث 
اشارة  الســعودية  الفرقاطة  استهداف 

فيه الى ان مليشيات الحوثي تستخدم 
مينــاء الحديدة –وهــو الميناء المدني 
الهام والوحيد الذي يقع تحت ســيطرة 
إرهابية  عمليــات  لشــن  االنقالبيين- 
تهدد المالحة الدولية في باب المندب 
والبحر االحمر, ولعل االشارة التي اشار 
فيهــا البيــان لمينــاء الحديــدة تدفع 
بالتحالف العربي لجعل مدينة الحديدة 
ومينائها هي الوجهة الثانية في عملية 
الرمــح الذهبــي عقب اكمال تمشــيط 
ونــزع االلغام من مدينة المخا التي تم 
تحريرها والســيطرة على مينائها من 
قبل قوات الجيش والمقاومة الجنوبية 

بإسناد ومشاركة من قوات التحالف.
وعلى ما يبــدوا ان التحالــف العربي 
اضحى مضطر لتكــون مدينة الحديدة 
الهدف القادم للســيطرة على مينائها، 
بــل ان هــذا لم يعــد هــدف التحالف 
المجتمــع  هــدف  هــو  بــل  فحســب 
الدولي واالقليمي ســيما والمليشيات 
اســتخدام  فــي  اســتمرت  االنقالبيــة 
هــذا المينــاء المدني ألغــراض حربية 
واخــر عملياتهــا اســتهداف الفرقاطة 
الســعودية عبر هذا الميناء, في حادثة 

اظهرت جليا التهديد الذي يشكله بقاء 
ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين 
المدنيــة  والبــوارج  الســفن  علــى 
والتجاريــة العابــرة للميــاه االقليمية 
قبالة الســواحل اليمنيــة, ناهيك عن 
ان المليشــيات تســتخدم هذا الميناء 
والشريط الســاحلي الممتاد من المخا 
إلى ميــدي لتهريب األســلحة اإليرانية 

عبره للداخل.
ومــن هــذا المنطلــق تبــدوا اهمية 
الســيطرة علــى الحديــدة ومينائهــا 
والموانئ الصغرى الواقعة على امتداد 
الخــط الســاحلي الرابــط بيــن المخا 
وميدي وتتمثل هذه االهمية في تأمين 
الميــاه االقليمية في بــاب المندب الى 
جانب منــع تهريب الســالح للحوثيين 

من ايران عبر البحر.

على نفسها جنت ..

فــي الوقــت الــذي تعمل مليشــيات 
االنقــالب علــى خلــق نصــر اعالمــي 
هجومهــم  حــادث  مــن  باالســتفادة 
االرهابــي االنتحــاري علــى الفرقاطــة 

معنويــات  رفــع  بهــدف  الســعودية 
عناصرهــم التــي أضحت منهــارة بعد 
تلقيها ضربات موجعة في باب المندب 
والمخــا، فان هذا قد يكلــف الحوثيين 
ويجعلهــم  كثيــرا  صالــح  وحليفهــم 
يدفعون ثمن هذا االستهداف اضعاف 

مضاعفة.
ويقول الصحفي ذويزن مخشف:"وجنة 
علــى نفســها براقــش" كمــا يقــول 
مثلنا الشــهير الذي مــن االمكان فيه 
تفســير العملية االرهابية المستهدفة 
الفرقاطــة البحريــة الســعودية قــرب 
ســواحل الحديدة والتي اســتخدم لها 
الحوثيين انتحاريين بــزوارق مفخخة. 
الواضــح إن العملية تأكيــد على لجوء 
المليشيات الى العمليات االنتحارية في 
محاولة منها تسجيل "فرقعة اعالمية" 
تهــدف لرفع معنويــات مقاتليها التي 
انهارت بدرجة كبرى عقب تحرير المخا.

ويضيف مخشــف: وفــي الجانب اآلخر 
فهذا االستهداف ومن جهة أخرى تأكيد 
علــى أن مليشــيات االنقــالب ترفض 
االستســالم مع أنها في الرمق األخير.. 
لكن ربه ضارة نافعة فبذلك ومن حيث 

ال تدري أعطت حافز قوي لقوات "الرمح 
الذهبي" والتحالف للتقدم نحو الحديدة 
وتحريرها من قبضتهم المليشاوية...!

حترير الساحل بالكامل
الثابــت ان التحالف العربي ســيعمد 
ودون تراجــع نحو الســير وبإصرار في 
عمليــة تحرير كافة الســواحل اليمنية 
وذلك من خالل استكمال تمشيط قوات 
الجيــش والمقاومــة الجنوبية لمدينة 
المخا ومواصلة فريق نزع االلغام عمله 
في المدينة وعقب ذلك ســوف يحشــد 
التحالف قواتــه ألطالق المرحلة الثانية 
الذهبــي والتي ســتنطلق  الرمــح  من 
وبإسناد جوي وبحري من المخا على ان 
تكــون وجهتها الثالثــة ميناء الحديدة 
الذي انطلقت منه الزوارق التي هاجمت 

الفرقاطة السعودية.
ومــا يؤكد هــذا هو اشــارة التحالف 
العربي في بيانه عقب الحادثة إلى أن 
المليشيات تســتخدمه ميناء الحديدة 
الميــاة االقليميــة وفي هذا  لتهديد 
اشــارة الى انه ســوف يكــون الوجهة 

القادمة لعملية الرمح الذهبي،
وبمقابل هــذا التحرك من المحور 
فمــن  بالمخــا  الغربــي  الســاحلي 
المحتمــل ان يوازيه تحــرك المحور 
اآلخــر مــن جهة الشــرقي لســاحل 
البحــر االحمر مــن اتجــاه محافظة 
حجة وتحديدا ميناء ميدي الذي يقع 
تحت سيطرة الشرعية ليكون التقاء 
الحديدة،  المحورين فــي محافظــة 
وحينها ســتعزل مليشــيات الحوثي 

وصالح بحريا.
ختامــا يمكننــا القــول ان الرياح 
لربما تأتي بعكس ما تشتهيه سفن 
تدور  الدائــرة  ويجعــل  الحوثييــن 
لكون المؤشــرات تدلل على ان الرد 
من قبل التحالف العربي سوف يكون 
مكلف كثيرا ســيما وهــذه العملية 
االرهابيــة تعدم فرص الســالم مع 
ورود  وبقــوة  وترجــع  االنقالبييــن 
انطــاق المثل القائل "على نفســها 

جنت براقش"..؟

اأمن البحر الأحمر لن ينق�صم على 2
منعطــف ا�ســتثنائي دخلتــه معركــة حتريــر ال�ســاحل 
الغربــي لليمــن، عقــب تعر�س فرقاطة �ســعودية م�ســاء 
االثنني لهجوم اإرهابي من قبل ملي�سيات احلوثي بالقرب 
من حمافظــة احلديدة الواقعة على البحر االأحمر، من 
قبل 3 زوارق انتحارية حوثية، حيث اأ�ســفر الهجوم عن 

ا�ست�سهاد جنديني من اأفراد الفرقاطة ال�سعودية.
ففي الوقت الذي ت�ســعى ملي�ســيات احلوثي خللق ن�سر 
اإعالمــي با�ســتهداف الفرقاطــة ال�ســعودية، بهدف رفع 
معنويــات مقاتليهــا املنهارة جراء الهزائــم املتالحقة يف 
بــاب املنــدب واملخا، اليبــدو انها موافقة يف ح�ســاب ردة 
فعــل التحالف العربي على هذه اخلطــوة املتهورة، فاأمن 
البحر االأحمر بان يف قائمة االلويات امللحة يف املرحلة 
القــادم امــام التحالف العربــي للت�ســدي الأي تهديدات 

قادمة.
كتب / فتاح المحرمي
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ملـــــف

اأثبتت قــوات التحالــف العربي بقيــادة اململكة 
العربيــة ال�ســعودية ودولــة االإمــارات العربيــة 
املتحــدة، مــن خــالل م�ســاركتها يف احلــرب دعمــًا 
عبدربــه  الرئي�ــس  بقيــادة  اليمــن  يف  لل�ســرعية 
من�ســور هــادي، مــن اأجــل اإنهــاء االنقــالب الــذي 
يقــوده حتالــف جماعــة احلوثــي واملخلــوع علــي 
عبــداهلل �سالح، اأثبتــت مدى قدراتها الع�ســكرية 
حتقيــق  يف  فارقــة  عالمــة  باأنهــا  وامل�ســلحة 
االنت�ســارات باملعــارك الدائــرة بجبهــات القتــال 
بني قوات ال�ســرعية والتحالــف العربي من جهة، 
وميلي�سيا االنقالبيني من جهة اأخرى، اإ�سافة اإىل 
اأن قــدرات التحالــف العربــي، باتــت قــادرة على 
الت�ســدي ومواجهــة التدخــل االإيــراين الداعــم 
لالنقالبيــني، بــل وجتــاوز تلــك التحديــات التــي 

تفر�سها التدخالت االإيرانية يف املنطقة.

تقرير/ فاروق عبدالسالم
القدرات العســكرية والمسلحة  وتجلت مدى 
الكبيرة لقــوات التحالف العربي، مؤخرًا، بشــكل 
كبيــر الفت من خــالل االنتصارات التــي حققتها 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بإسناد 
من التحالف العربي، في جبهات الشريط الساحلي 
الغربــي التي حققتهــا على حســاب االنقالبيين 

بإســقاط مواقعهــم واســتعادة الســيطرة على 
المناطق والمدن من قبضة االنقالبيين، في زمن 
قياســي بداية من بــاب المندب مــرورًا بمناطق 
ُذبــاب والعمري وصواًل إلى المخــا، محققة بذلك 
انتصارات إســتراتيجية بحكم أهمية تلك المواقع 
على المســتويات المحليــة واإلقليمية والدولية، 
قلبــت الطاولة علــى رأس ميليشــيا االنقالبيين 
التابعين لجماعة الحوثــي وصالح، والذي تكبدوا 
خسائر فادحة باألرواح البشرية والعتاد العسكري 

المسلح.

التحالف وإيران
كما أثبتت قيادة قوات التحالف العربي، مدى 
صوابية إســتراتيجيته الحربية في التعامل بحزم 
ومســؤولية أمام التدخالت اإليرانيــة في اليمن 
من خالل دعم الميليشــيات االنقالبية بالســالح 
من أجل صمودهم في جبهــات القتال أكثر وقت 
ممكن، وذلك في ســبيل تحقيق إيران مساعيها 
وطموحها المتمثلة بتنفيذ أجندتها بالســيطرة 
على اليمن والتوســع في منطقة الخليج العربي، 
باســتخدام أدواتهــا ميليشــيا االنقالبيين أتباع 
الحوثي وصالح، دون وضع أدنى اعتبار آلثار ومآالت 
الحــرب فــي اليمن علــى البالد والســكان، كون 
اليمن كانت تعاني منذ سنوات ما قبل الحرب من 
أوضاع سياســية واقتصادية وخدمية واجتماعية 
غاية في التعقيد والخطورة، أدت إلى تراجع البالد 
ســنوات كثيرة إلى الوراء، وسط انهيار شامل في 
هيكل ومنظومة الدولة وتردي األوضاع اإلنسانية 
والمعيشــية والخدمية األساســية إلى مستويات 
متدنية مخيفة للغاية فاقت أســوأ التشــاؤمات، 
وقــادت البــالد نحــو النفــق المظلــم والمصير 

المجهول، وهنا قامــت دول التحالف العربي وفي 
مقدمتهــا اإلمارات والســعودية بدورها الريادي 
المعــروف إلنقاذ اليمــن واليمنييــن، من خالل 
التدخل العســكري واإلنســاني الذي كان له أدوار 
وبصمــات واضحة وجلية في التخفيف من معاناة 
كافة شــرائح وفئات المجتمع واآلثار المدمرة في 

شتى مجاالت الحياة بدون استثناء.

مواصلة التحرير
وبرزت أكبر االنتصارات المحققة، مؤخرًا، من 
جانب معســكر قوات الشــرعية والتحالف العربي 
على حساب االنقالبيين التابعين لجماعة الحوثي 
والمخلوع صالــح، بتوغل القــوات البرية التابعة 
للجيــش والمقاومة تحت غطاء جوي من مقاتالت 
التحالــف العربــي، إلى مدينــة المخا الســاحلية 
والسيطرة على ميناء المخا اإلستراتيجي، والتقدم 
حتى قطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي 
الحديدة وتعز، كما تمكنت قوات التحالف العربي، 
الســبت الفائت، من تدمير طائرة عسكرية بدون 
طيار إيرانية الصنع في منطقة شمال المخا، قبل 
إطالقها من منصة متنقلة الســتهداف قوات من 
الجيــش والمقاومة، والعثور علــى كميات كبيرة 

من األسلحة المختلفة اإليرانية.

دور إماراتي معهود
وكعادتها كانت القوات المســلحة اإلماراتية 
حاضــرة وبقــوة من خــالل دورها اإلســتراتيجي 
والمحــوري فــي عملية "الرمــح الذهبــي"، حيث 
ســاهمت وبشــكل فاعل في تحرير مدينة وميناء 

المخــا اإلســتراتيجي، وحظي اإلســهام اإلماراتي 
في تلك االنتصارات بإشــادة رســمية وعســكرية 
نظير األدوار اإلماراتية المحورية واإلســتراتيجية 
فــي  والمقاتليــن  البريــة  القــوات  دعــم  فــي 
الميدان، والقيام بعمليات االســتطالعات الجوية 
والمســاندة البحرية والجوية باســتهداف مواقع 
االنقالبيين حتى تحقيق االنتصــار بتحرير المخا 
وتأمين خطــوط المالحة الدولية، وهو األمر الذي 
حرم ميليشــيا الحوثــي وصالح، من االســتفادة 
من المنفذ البحري لتهريب األســلحة إليهم، كما 
أعطت االنتصارات دافعًا معنويًا كبيرًا للمقاتلين 
من قوات الجيــش والمقاومــة لمواصلة التقدم 

صوب محافظة الحديدة.

صفعة إماراتية إليران
واعتبــر الدكتــور أنــور محمد قرقــاش وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية فــي دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة، أن  إســقاط سالح الجو اإلماراتي 
لطائــرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل، لمن 
يحتــاج إلى دليــل، لتورط إيران فــي دعم التمرد 

وإطالة الحرب في اليمن.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على موقع 
التواصــل االجتماعــي "تويتــر":  النفــي اإليراني 
المتكرر حول تســليح التمرد الحوثي يبطله دليل 
مادي حول تهريب الســالح اإليرانــي إلى اليمن، 
صدقية الدليل الحسّي تدحض البيان السياسي، 
كما أكد أن الســالح اإليراني فــي اليمن، كما هو 
في ســائر بالد العــرب، عامل فرقــة وعنف وعدم 
اســتقرار، ويبقى أنه لن ينجح فــي تغيير نتيجة 

الحرب في اليمن.

قوات �صاربة بنتها الإمارات تك�صر �صوكة امللي�صيات
قرقا�ش: �سالح اإيران لن يغري نتيجة احلرب
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ســيطر اســم "المخا" على عناوين األخبار 
خــالل األيام القليلة الماضيــة، بفعل العملية 
العســكرية التــي نفذتهــا القوات المســلحة 
والمقاومــة اليمنية، مســنودة بقوات التحالف 
العربــي، والتــي كان لإلمارات الــدور القيادي 
فيهــا، الســتعادة مدينة ومينــاء "المخا" التي 
تقع على بعــد نحو 94 كيلومتــرًا غرب مدينة 
تعز على ســاحل البحر األحمر، في إطار عملية 
واســعة النطاق لتحرير الساحل الغربي لليمن 

من أيدي االنقالبيين.
ويكتسب تحرير مدينة وميناء المخا أهمية 
استراتيجية في إطار معركة استعادة الشرعية 
فــي اليمن ومنع التدخــالت األجنبية فيه، عبر 
تأمين المنافذ البحريــة التي ظل االنقالبيون 
والمخدرات  األســلحة  لتهريب  يســتخدمونها 
والكثير من األشياء الممنوعة، والتي ليس هنا 

مكان الحديث عنها.
وبعيــدًا عن السياســة والحــرب وآثارهما 
المدمــرة علــى اليمــن عمومًا فــإن لـ"المخا" 
حكاية أخرى ال يعلمها إال قلة قليلة من الناس 

حول العالم بما في ذلك منطقتنا العربية.

حكاية عريقة
لقــد كان مينــاء المخــا هو المينــاء الذي 
انطلقت منــه أولى عمليــات تصدير البن من 
اليمــن وأثيوبيــا إلــى بقيــة دول العالم في 
منتصــف القرن الـ15 الميــالدي، وتحديدا في 
العام 1450م ، كما يؤكد جارفيلد كير مؤسس 

ومديــر "موكا بوتيك 1450" فــي دبي، والذي 
يؤكد أنه اختار هذا االسم ليوثق التاريخ الذي 
ســافرت فيــه القهــوة ألول مرة مــن منطقة 

الشرق األوسط إلى بقية دول العالم.

حكايــة هــذا المقهــى بــدأت فــي دبــي 
ونســجت خيوطها في تعــز، وتحديدًا في جبل 
صبر الشــهير، حيث تأسســت "جمعية طالوق" 
لمنتجــات البن من الســيدات، وهــي جمعية 

فريدة وغير مسبوقة في منطقتنا وفي العالم، 
كما تؤكد مؤسسة الجمعية مؤسسة ورئيسة 
الجمعية فاطمــة علي عبد الخبير، فهناك في 
وادي طالوق تحاول هؤالء النسوة إحياء زراعة 
البن الصبــري الشــهير، وهنا فــي دبي يتم 
الترويج للقهوة التــي لطالما فاخر اليمنيون 

بأنهم يملكون أجود أنواع البن في العالم. 

صفقات النب
في المخا عقد الهولنديون أغلى الصفقات 
التجارية للبن اليمني واستمروا في استيراده 
إلى مراكزهم التجارية في شمال غربي الهند 
ومــن ثم إلى هولنــدا التي بــدأت تبيع البن 
اليمنــي ألول مرة في عــام 1661، وليخوضوا 
بعدهــا منافســة شرســة مــع الفرنســيين 
المنافســة عن  والبريطانييــن لتســفر تلك 
إنشــاء معامل هولندية وفرنســية للبن في 
المخــا، ومنها انطلقت شــحنات البن اليمني 

إلى العالم.
واليــوم تحــاول اإلمارات اســتعادة رونق 
"المخــا"، آملة أن تعيدها إلى ســابق عهدها، 
فقبل أيام قادت اإلمارات عملية تحرير المخا، 
وليســتفيق ســكان المدينة الذين حاصرهم 
الفقــر والجــوع بفعل نظــام صالــح وكارثة 
االنقالب على أصوات قوافل اإلغاثة اإلماراتية 
تعيدهــم إلى الحياة، وها هــي دبي تحاول أن 
تفتح ســوقًا ألغلــى وأجود المنتجــات اليمنية 

"البن".

تأمني الساحل الغربي سيقطع إمدادت السالح واألموال اإليرانية

اخلبري الع�صكري علي �صالح اخلالقي لعدن تامي:

معارك ال�صاحل حمرقة للميلي�صيات التي تلفظ اأنفا�صها الأخرية
ومن جانبه رأى الباحث السياسي الدكتور 
علــي الخالقي، أن معــارك الســاحل بمثابة 
محرقة كبرى لميليشــيات الحوثيين، وأنهم 
يعيشون حاليًا أســوأ لحظات االنهيار، وقال 
الحقيقــة أن هذه المعركــة التي يقدم فيها 
أبنــاء القبائل وقــودًا في قضية خاســرة، لم 
يتعظــوا مما لحق بهم من انكســارات ومن 
قتــل الكثير من عناصرهم، وهــذا ما يحدث 
اآلن فــي الســاحل الغربــي بمعركــة المخا 
وقبلها ذوبــاب التي حصدت أرواح الكثير من 
مقاتلــي الحوثيين بما فيهــم أولئك الذين 
تــم تجنيدهم إجباريًا، مؤكــدا ان الحوثيين 
ال يهمهــم من يذهب من قتالهــم بقدر ما 
يهمهــم التمســك بأفكارهــم الدخيلة على 
مجتمعنــا والمتناقضــة حتــى مــع الوحــدة 
الداخلية باعتبارهم يمثلــون أجندة طائفية 
لهــا امتدادهــا الخارجــي المرتبــط بوالية 

الفقيه في إيران.
وأضاف الدكتور الخالقــي، الهزيمة التي 
تعرضوا لها خالل الفترة القليلة الماضية في 
ذوباب والمخا جعلتهــم يفقدون الكثير من 
عناصرهم خاصة وأن معركة الســاحل ليست 

كمعركــة الجبال التي يتمترســون فيها في 
الكهوف وفــي التواءات الجبال، بل الســاحل 
مكشــوف أمام ضربات الطيران التي تصطاد 
عرباتهم وعناصرهم بدقة فائقة السيما وأن 
القوة المشــاركة من جيش اإلمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة تمتلك الخبــرة والكفاءة 
التي أظهرتها هــذه المعارك األخيرة، كما ال 
شك أن معارك الساحل ستكون محرقة كبرى 

لمليشيات الحوثيين.
ودعــا الخبير العســكري القبائل التي ما 
زالت تحت غواية أفكار الحوثيين المضللة أن 
تسحب أوالدها قبل أن يذهبوا وقودًا في هذه 
المعارك التي ستشهد اآلن اشتداد المواجهة 
في أكثــر من جبهة خاصة وقد تم تمشــيط 
مدينة المخا ومينائها، كما يتم تدمير قوات 
الحوثيين في معســكر خالد الذي يمثل ربما 
أكبر تجمع عسكري لهم في الساحل التهامي، 
وهذا األمر من شأنه تعزيز االنتصارات شمااًل 
باتجاه الخوخة على طريق الميناء الرئيســي 
المتمثل بالحديدة ويمينًا الســتكمال التقاء 
الجبهات مع موزع والوازعية، وما نسمعه من 
انتصارات في جبهة تعز في مقبنة والضباب 

التي كسرت هجمة الحوثيين.
وأكــد أن نتيجــة االنتصــارات المحققة 
في المخا جــاءت بفضل تكاتف قوات الجيش 
الوطني والمقاومة الجنوبية وقوات اإلمارات 
ســواء الطيران بمختلف أصنافــه أو البوارج 
الحربيــة أو أولئــك العاملين علــى األرض، 
ورجّــح أن تكــون هزيمــة االنقالبيين على 
امتداد الساحل أسهل بكثير وربما تكون هي 
الضربــة القاصمة لهم، ألنــه بمجرد تأمين 
كافــة الســاحل الغربي يتم قطــع اإلمدادت 
والتهريــب واألمــوال اإليرانيــة، وبذلك لن 
يكون أمامهــم الصمود كثيــرًا في كهوف 
الجبــال التــي انطلقــوا منهــا ليفرضــوا 
ســيطرتهم بعد انتزاعهم ألســلحة الدولة 

بتواطؤ مع المخلوع صالح.
العمليــة  تحديــد  نســتطيع  ال  وقــال 
بأيــام ولكن هناك تالحــم خاصة مع قوات 
التحالف واإلمارات العربية المتحدة لحماية 
الشــواطئ من التدخــالت الخارجيــة التي 
تســعى لالســتئثار بموانئها، كمــا أعلنت 
مــرارًا وتكــرارًا دولــة الماللي فــي إيران، 
ولذلــك فسنشــهد فــي األيــام القادمــة 

المزيد من االنتصارات 
والمقاومــة  للجيــش 
الهزائم  مــن  والمزيد 
الحوثييــن  لقــوات 
الذين يعيشــون أسوأ 
في  االنهيــار  لحظــات 

الساحل الغربي.

املخا.. من اأعرق موانئ النب اإىل منفذ لتهريب املوت

ملـــــف
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موظفو وموظفات البنك الأهلي اليمني يهنئون 
قيادتهم اجلديدة  وي�سكرون القيادة ال�سابقة 

على ما قدمته خالل الفرتات ال�سعبة

د.امحد علي عمر بن سنكر 
مبنا�سبة تعيينه مديرا عاما للبنك االأهلي اليمني 

مبنا�سبة تعيينه نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة البنك االأهلي اليمني 

 سامي عبداحلميد مكاوي 

وفقا للقرار اجلمهوري رقم 12 ل�سنة 2017

د. حممد حسني حلبوب 
مبنا�سبة تعيينه رئي�سا ملجل�س اإدارة البنك االأهلي اليمني 

 وفقا للقرار اجلمهوري رقم 12 ل�سنة 2017

وفقا وقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 7 ل�سنة 2017

التوفيق وكل التوفيق يف مهامكم اجلديدة إلعالء راية البنك واحلفاظ عليه يف إعالء اهلرم املصريف يف اليمن 
وكما عهدمتونا موظفني خملصني هلذا الصرح اإلقتصادي الكبري  وسنظل كذلك.

يتقدم موظفو وموظفات البنك االأهلي اليمني  االإدارة العامة وكافة الفروع يف  
املحافظات اليمنية بخال�س التهاين والتربيكات اإىل كل من : 



PB
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نعــــى

سرية حافلة بالعطاء والتضحية

الفقيــد علي حســن باهــارون مــن مواليد 1 
ســبتمبر 1963م، وله ولد واحد )حسين(، وأربع 

بنات.
وهو خريج كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة عدن 
وحاصل على بكالوريــوس ادارة اعمال واقتصاد 

تخصص محاسبة.
وانتخــب الفقيد قبل بضع ســنوات كنائب أول 
لرئيــس البرلمان الجنوبي، كمــا اختير من قبل 
محافــظ عدن قبل عدة أســابيع كعضو لمجلس 
حكماء عدن، وهو يتــرأس تجمع القوى المدنية 
الجنوبيــة منــذ التأســيس حتــى يــوم وفاته، 
كمــا انتخب نائبــا لمجلس عــدن األهلي األعلى 
منذ,التأسيس حتى وفاته، كما كان للفقيد عدة 
أنشــطة تجارية منها مكتبا للســفريات ومكتبا 
للمقــاوالت غير انه اكتفى مؤخــرا بعمله بإدارة 

المركز الطبي الجامعي.
وتميــز الفقيد علي حســن باهــارون بدماثة 
األخالق وطيب القول والعمل وبعالقاته الواسعة 
بالمجتمع العدني والجنوبي عموما وباســتقباله 
وترحيبــه لكل مــن يقصد مجلســه اليومي في 
منزلــه بمديريــة خورمكســر بعــدن وبمواقفه 
الثابتة مع شــعب الجنــوب منــذ انطالقة ثورة 
الحراك الجنوبي، ورغم نضاله الطويل والسلمي 
والصلــب مع القضيــة الجتوبيــة والمعبر عنها 
في كل بياناته التــي عبر عن مواقفه فيها بكل 
شــجاعة والتــي واكبت كل األحــداث اال انه كان 
يعزف عن المنابر والظهور عبر وســائل االعالم 

وظل يناضل بصمت وعظمة الكبار .
وبفقدانه خسرت عدن وخسر الجنوب احد اهم 
اعمدته والشخصيات الجامعة واحد ابرز ناشطي 
الوطن الذي ربط همومه وهموم عدن والجنوب 
بمســيرة حياتــه حتــى توفــاه األجــل الجمعة 

الماضية.
والفقيــد الســيد علــي حســن باهــارون هو 
شخصية عدنية جنوبية معروفة وكفؤة ونزيهة، 
وينتمي الســرة من أصول حضرميــة لها تاريخ 
عريق انطالقا مــن بلدة الخريبة بمنطقة دوعن 
بحضرمــوت، حتى اســتقر بهم المقــام بمدينة 

عدن..، حيث تولى عمه "السيد زين عبداللطيف 
باهارون، منصب رئاســة الــوزراء لحكومة عدن 
ســابقا، كمــا أســس الســيد زيــن عبداللطيف 
باهــارون مع إخوته محمد، وعيدروس، وحســن، 
وعلــوي أول شــركة تحارية فــي بمدينة المعال 
بعدن، ثم شــركة اإلخــوان للســفريات بكريتر 
عدن وصوال إلى تأســيس شــركة طيران خاصة 
فــي المنطقة بأســم "طيــران اإلخــوان الجوية 
"باســكو"، التي أممت الحقا في عام 1970م من 
قبــل الجبهة القوميــة، ولم يتــم التعويض أو 
االنصاف ألســرة باهارون جــراء تاميم ومصادره 
شركة الطيران وممتلكاتهم العقارية حتى االن.

                  قالوا في وداعه

الرئي��س ه��ادي : ك��رس حيات��ه 
خلدمة الوطن

رئيــس  هــادي  منصــور  عبدربــه  الرئيــس 
الجمهوريــة حيا في برقية عزاء ومواســاة بعثها 
الى نجله حســين علي باهــارون وإخوانه وكافة 
أســرة باهارون مكانة الفقيد كأحد الشــخصيات 
االجتماعيــة في محافظة عدن.. مشــيدا بمناقب 
الفقيد التي جســدها خالل مشــوار حياته والتي 
كرســها لخدمة الوطن وقيم الثورة والجمهورية 

ومقارعة الظلم .
وعبر رئيس الجمهورية عن أحر التعازي وصادق 
المواساة الى أسرة الفقيد وأقاربه بهذا المصاب 
األليــم.. ســائاًل اهلل العلــي القديــر ان يتغمده 
بواســع رحمته ، ويســكنه فســيح جناته، ويلهم 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ب��ن دغر : هامة وطنية سياس��ية و 
اقتصادية

رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية 
عزاء ومواساة إلى اسرة علي با هارون 

قــال:  "ان الوطــن خســر برحيــل المغفور له 

باذن اهلل علي باهارون واحدًا من رجاالت الوطن 
البارزين ومناضليه الذين أســهموا في مســيرة 
النضال الوطني وترســيخ دعائم النظام والعمل 

لبناء اليمن االتحادي الجديد".
ان الفقيد كان من ابرز الشخصيات الهامة وله 
تاريخ مشــهود وناصع وهامة وطنية سياسية و 

اقتصادية قدمت خدماتها الجليلة للوطن .

الرئيس علي ناصر حممد : باهارون 
من أنبل الناس وارفعهم

عرفت علي حســن باهــارون الصديــق العزيز 
الشخصية االجتماعية المعروفة من أنبل الناس 
وارفعهم أخالق وســيرة حافلــة بالعطاء والجهد 
للوطــن و عمل بجهــد عظيم علــى اصالح ذات 
البيــن حرصًا منهُ على اســتمرار وثبات الســلم 
والوئــام االجتماعي و هامة وطنية و من اســرة 

عريقة بمدينة عدن الباسلة نعتز ونفتخر فيها.

عبدالرمح��ن اجلف��ري : افتقدن��ا 
مناضال وقياديا يف النضال السلمي

وفي رســالة العزاء للســيد عبدالرحمن الجفري 
قــال : تلقينــا بألم وحــزن نبأ وفــاة األخ العزير 
والقيــادي  المعروفــة  العدنيــة  والشــخصية 
السياسي واآلجتماعي الجنوبي السيد علي حسن 
باهــارون أثر مــرض داهمه في منزلــه بعدن..

وبرحيل الســيد باهارون تفتقد مناضال وقياديا 
في النضال السلمي الجنوبي .

و أتقدم بخالص العزاء والمواساة ألهل الفقيد 
وذويــه وآحبابه الُكثر ســائاًل المولى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويســكنه فسيح جناته وأن يعصم 
قلــوب الجميع بالصبر الجميل، وأن يعوض عدن 

النور بل وجنوبنا العربي الحبيب عن فقده.

اللواء عيدروس الزبيدي : باهارون .. 
دور بارز اىل جانب شعبه

محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي 
بعث برسالة عزاء قال في رسالة العزاء :

تلقينــا نبــأ وفــاة االخ  علي حســن باهارون  
عضو المجلس االستشاري بالعاصمة عدن، بعد 
حياة حافلة بالنضال والبذل والعطاء في خدمة 
الوطن والعاصمة عدن .حيث كان الفقيد رحمه 
اهلل مــن الشــخصيات السياســية واالجتماعية 
والتجارية البارزة والمؤثرة في أوساط مجتمعنا 
وإحدى القيادات الجنوبيــة الفاعلة الذين كان 
لهــم دور بــارز في الوقــوف إلى جانب شــعبنا 
وقضيتــه العادلــة ومــن الذين بذلــوا جهودا 
كبيــرة في إعــادة الحيــاة المدنيــة والثقافية 

والتجارية للعاصمة عدن ..
وبهذا المصاب الجلل نعبر عن اصدق التعازي 
وعميق المؤاســاة باسمي شــخصيا ونيابة عن 
الســلطة المحلية للعاصمة عــدن لجميع إفراد 
أســرته الكريمــة وللشــعب الجنوبــي قاطبــة 
ســائلين المولى عز وجــل إن يتغمــد فقيدنا 
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه  وذويــه الصبر 

والسلوان .

مكاوي : خس��ارة كربى منيت بها 
عدن

ياســين مــكاوي رئيــس مكــون الحــراك 
الجنوبي المشارك اعتبر  رحيله خسارة كبيرة 

منيت بها محافظة عدن والجنوب عموما . 
الجنوبيــة  الشــخصيات  مــن  الفقيــد  ان 
المعروفــة والمؤثــرة والتي تركــت بصمات 
طيبة في مســيرة النضــال الجنوبي ، منوها 
باســهامات الفقيــد النضاليــة واالجتماعية 
والمدنية والثقافيــة والتجارية في محافظة 
عدن وما عرف به مــن كفاءة ونزاهة ودماثة 

خلق وطيبة قلب وحسن معشر . 
ان عــدن خصوصا والجنوب عموما خســروا 
برحيل باهارون شخصية سياسية واجتماعية 
يصعب تعويضها ، وهامــة وطنية ونضالية 

افنت حياتها في خدمة الوطن والمجتمع .

 الغائب احلا�صر علي ح�صن باهارون 

ودعت مدينة عدن فجر ال�ســبت )28 يناير 2017م(، مبراأ�ســم ت�ســييع مهيبة، ابنها البار وال�ســخ�سية االجتماعية االأوىل بعدن ال�سيد علي ح�سن عبداللطيف باهارون، الذي وافاه االأجل 
قبل مغرب يوم  اجلمعة اأثر تداعيات ف�سل كلوي مفاجئ.

وعقب �سالة اجلنازة على الفقيد علي باهارون مب�سجد العيدرو�س التاريخي مبديرية كرير فجر اليوم �سيع جثمانه الطاهر اإىل مثواه االأخري مبقربة العيدرو�س املجاورة للم�سجد بح�سور 
ح�سد كبري من ذوي الفقيد وامل�سوؤولني واعيان عدن واأ�سدقائه وزمالئه وحمبيه. 
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كتابات

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

 ليــس أصعب على اإلنســان مــن لحظة يجــد فيها 
نفســه مضطــر أن يكتب ما ال يحــب أن يكتبه، خاصة 
حين يكون الحديث عن نفســه.. ولكــن هناك أوقات 
يختار اإلنســان أن ينام على الجنب الذي يريحه، رغبًة 

أو اضطرارًا.
قــررت الكتابة لكم عن نفســي بإيجاز شــديد، عن 
الضحيــة والمضحــي، بمناســبة تشــكيل لجنــة دفع 
المرتبات بالبصمة برئاستكم،  لكي أتنفس لعل وعسى 
أن يجد فيها ما يفيد، ولســت مشــتكيًا وال مسترحمًا، 
وإنما أريد كشــف المســتخبي من تجربتي الشخصية 
العملية،  وأنا عبر رســالتي هذه اشــكو - فقط - فيها 
مكــر التاريخ الــذي ال يرحم، وغــدر الزمــان وتقلبات 

األحوال بعد فوات األوان على النحو التالي:
-1 أنا من القادة العســكريين القدامى المعروفين، 
الذيــن انقطب بهم الحبــل، وخدموا الوطن ألكثر من 
40 عاما، سقطة وقامة،  ولفوا وداروا وداخوا في الوطن 
)الســبع دوخات(، ومع ذلــك لهم بصمات فــي الحياة 
العســكرية تســاوي الشــقاء... وكاتب هذه الســطور 
خدماته زيــادة )حبتين(، لي بصمات في ســجن الفتح 

وسجن المنصورة، مع حسن السيرة والسلوك.
-2 ُأقــر وأعترف أننــي مغفل زايد عــن الحاجة، فقد 
شاركت في أغلب االحداث التي شهدها الجنوب، بالحق 

أو بالباطل، كعســكور )قال لي ســيدي ال ترجع(، وفي 
نفس الوقت تمنيت المشــاركة في أحداث حرب 2015 
في الجنوب، ولكن سبق السيف العذل، ومن يدري عمر 
الشــقي بقي،  خصوصًا أنه وبعد نصف قرن من العبث، 
نكتشــف أن مقولة الثورة الفرنســية، وشــعارها )لم 
نسامح ولم ننسى ولم نغفر(،  ينطبق اليوم ليس على 
بعض القيادات الجنوبية التي حكمت الجنوب باألمس 
فحسب، بل أيضًا على بعض قيادات ومكونات الحراك 

الجنوبي، في الداخل والخارج، وربنا يستر.
-3 سُــرحت - وانــا برتبــة نقيــب - مــن الخدمــة 
العســكرية مع عدد كبير من العسكريين من منطقة 
واحــدة )كبروفــة(، قبــل أيام مــن أحــداث 26 يونيو 
1978م،  وقد حُرمت من الرتبة والراتب والعمل لمدة 

عام كامل، وكل حقوقي في ذمة المنتصر حينها.
-4 فــي احــداث 13 ينايــر 1986 المشــؤمة، دخلت 
الســجن مع أعداد كبيرة، ومكثت عــام، وأيضا حُرمت 
من الراتب والعمــل، وكل حقوقي فــي ذمة المنتصر 
وقتهــا، حتى عدت للخدمة العســكرية في عام 1988، 

وترقيت الى رتبة مقدم إستحقاقًا.
-5 بعــد أن ســكتت المدافع فــي 7 يوليــو 1994، 
)وجبناهــا الملب(، يمين وشــمال، برًا وبحــرًا وجوًا... 
غادرت الوطــن في عام 1995م، وعلى أثر ذلك فصلت 

من الخدمة العســكرية، حتى قابلت الرئيس المشــير 
عبــد ربه منصور هادي - حفظــه اهلل - في عام 2013، 
وأعاد لــي إعتباري، وأمر بعودتي للخدمة العســكرية، 
كخدمة محتســبة وليس مكتســبة، وبنفس رتبتي في 
1994، رتبــة عقيــد، وهو صديــق عزيز قبــل ليكون 
رئيسًا، وسأظل ممنون له على موقفه اإلنساني معي.

هكذا، مــع مرور األيام والســنين، فقــد خرجت من 
المولد بــال حمص،  وبالتالي حُرمــت من كل حقوقي، 

وطرحت على )السويداء حجر( ولست نادمًا:
ذقت من الزمان وذاق مني

وجدت مذاقه حلوا ومرا
فال تندهش يا بن الميســري من هذا البدوي الجّلد، 
إذا مــا قلت لــك أنه من كثــر المطبّــات والحفر التي 
وقعت فيها، توقفت قدراتي عــن العجب والعتب،  وما 
هــو مكتوب علــى الجبين البد تراه العيــن... لذلك ال 
يعرف الشــوق إال من يكابــدة ومشــتاقين للربع في 

الغيضة، ويعود االمر لمزاج المستر ترامب.
وفِــي الختام أهدي لكم هذا البيت الشــعري واترك 

أمر تفسيره لكم:

 هادي علي قال باهلل بال مشرعة
باهلل في أمحيد وال في ظبور امباني

عادت إلينا أرضنا و كرامتنا و ســيعود 
إلينا شــعبنا كما كان ســابقًا و أحســن 
صيــف  ســاحبة  ســتمر  و   ، اهلل  بــإذن 
البلطجة و المناطقيــة و تجار االزمات و 
الحروب  وستشرق شمس الحرية و االمن 

االستقرار قريبًا بإذن اهلل .
ملحمــة معركة باب المنــدب لم تكن 
الثانيــة بعــد ملحمة  الملحمــة  ســوى 
الســهم الذهبي لتحريــر مدينة عدن و 
ضواحيها بسواعدنا الجنوبية و بسواعد 
إماراتيــة و بدعم و إســناد ال محدود من 
قبــل دول التحالف العربــي ممثاًل بدولة 
االمــارات العربية المتحدة الــذي أدى و 

أفضى بفضل اهلل إلى ذلك النصر المؤزر 
.

االمــارات والجيش الوطني و المقاومة 
الجنوبية الشجاعة سطروا أروع البطوالت 
و المالحــم و خاضــوا أشــرس المعارك 

بشرف و عزة و كرامة  .
نحــن بفضــل مــن اهلل ثم بأشــقائنا 
اإلماراتييــن حررنا ذبــاب و باب المندب 
والمخــا و نقلنــا معاركنا لخــارج أرضنا 
وهــذا هــو التكتيك الصحيح و الســليم 
في الحروب الحديثة والذي ســيؤدي إلى 
االنهيــار التام فــي معنويــات و قدرات 

العدوا بإذن اهلل تعالى .

االمــارات خططــت و دعمت وشــاركت 
جنبًا إلى جنب مع أشــقائهم من الجيش 
الوطني و المقاومة الجنوبية في معركة 
بــاب المندب و مينــاء المخــا ، االمارات 
كان مكســبها أيضــًا مكســب إقليمي و 
عالمي كبيرين من حيث إثبات شــجاعة 
الجنــود و الضبــاط  ومهــارة و كفــاءة 
اإلماراتييــن و قيادتهــم الرشــيدة من 
خــالل إشــتراكهم وقيادتهــم للمعارك 
بصــورة مباشــرة لتحريــر و تأمين أحد 
أهــم الممــرات المالحيــة العالميــة    ) 
مضيــق باب المنــدب ( ، كثير من الدول 
العالمية الكبــرى أرادت أن تطأ أقدامها 

الضفة اليمنية لباب المندب ولكن شأت 
األقدار أن تكون تلــك األقدام إماراتية ، 
ألن االمارات جازفــت بالدخول في أخطر 
بقاع العالــم أال وهي اليمــن وما أدراك 
مــا اليمن بــكل تعقيداته و مشــاكله و 
إنتمائاته و أذلوجياته و صراعاته و أخطر 
من ذلك كلــه أصبح مالذ آمن لكثير من 
المنظمــات اإلرهابيــة و غيرهــا ، فعال 
جازفت االمارات بدخول اليمن و خصوصًا 
جنوب اليمن ولكن بفضل اهلل إنتصرنا و 
إنتصرت االمارات في جميع المعارك ولم 
يتبقى لنا سوى معركة االمن و االستقرار 

و التنمية .

بدون مقدمــات وال دوافع اســتراتيجية انما مجرد 
البقاء مواربا في الوسط ال يمني وال جنوبي فبدال من 
اتحاد عــام لعمال اليمن يتحول مجــاراة للمتغيرات 
الى اتحاد عدني مقطعا اوصاله ومتنازال عن قطع من 
جســده متهربا من المســئولية القانونية والعرفية 
عن فروعــه واعضائه في المحافظات والســباب غير 

منطقية والمتوافق عليها .. 
كل الغرض منها فقط هو مســايرة المســتجدات 
السياســية والتعامــل معها بذهاء سياســي محنك 
نابــع عن خبرة ودراية عميقة في ترتيب اماكن وضع 

االقدام في كل مرحلة كون منطقة الوسط والضبابية 
هي الٱمن دائما اما الجيل الثاني فهو جيل الشباب 
المتقد بالحيويــة الراغب بالتجديد والحداثة الباحث 
عن آلية جديدة وشفافة الدارة العمل النقابي وبين 
هذين الجيليــن تحتدم النزاعات وتكثــر المهاترات 
الغير مفهومة دوافعها وابعادها السياســية ، بينما 
كان االحرى بتلك القيادات النقابية جميعها القديمة 
والجديدة وحرصا منها على مستقبل العمل النقابي 
وتصحيح مســاره كان عليها ان تجلــس على طاولة 
واحــدة بعيدا عن االســتكبار والغــرور الذي تظهره 

القيــادات القديمة. وكذا االلغاء واالقصاء الذي تنحو 
اليه القيادات الجديــدة .وعليه ماالذي يمنع الجميع 
من االشتراك في وضع رؤية جديدة وشجاعة واضحة 
المعالــم والتوجهــات وصريحة شــفافة يتم بناؤها 
فــي وضح النهــار بعيدا عــن المطابــخ والحصص. 
والمقاســمة المريضة والمكاســب الذاتية الفئوية. 
فهذه دعوة شــخصية كعضو نقابي شاهد على سوء 
ماسبق ومتخوف من تكتيكات كل مالحق كون العمل 
النقابي هو المؤشر االســتراتيجي للنهضة العمالية 
والبــد ان يكون تحت الســيطرة والتحكــم. فياترى 

من هي الجهة التي ســتتمكن من االمســاك بزمام 
االمــور وقيادة العمال في المرحلة القادمة. ،وتفاديا 
للســقوط. في المتاهة وخوض غمار تكــرار التجربة 
تعالوا جميعا نتفق خدمة للوطن الحقيقي ونرســم 
جميعا خارطــة واضحة المعالم تقودنــا نحو التحرر 
منالتبعية الذاتيــة االنوية والتوجهات السياســية. 
المرحلية والمصالح الحزبية لنضع اقدامنا فوق ارض 
حقيقية صلبة ثابتة تتطلع الى مســتقبل أفضل من 

اجل الوطن لقضاياه الحقة..
ايتها النقابات العمالية اتحدي.

ايها النقابيون تعالوا اىل كلمة سواء
تهشد العاصمة عدن يف هذه اآلونة ناشطا وتنافاس حمتدما للنقابات العمالية والتحضري لعقد المؤمترات االنتخابية للقواعد واللجان النقابية يف المرافق والمؤساست 
احلكومية واجلديد هذه المرة والمخالف للعادة ان التنافس عىل اشده وبقوة بني قيادات المايض والمستقبل جيلني من القيادات النقابية ختتلف فيما بيهنا يف عملية 

التحضري لالنتخابات القادمة فجيل القيادات النقابية الاسبقة يف االحتاد العام للعمال المتخبط من احتاد عمال اليمن اىل احتاد عمال عدن

نحن أبناء من قرأت يوما أنهم أحفاد حمير..وســبأ 
وكل تلــك المســميات التي ال تعرف أنت وأســالفك 
أنهم أهل األرض التي وطئ اجدادك الغزاة القادمون 
من غياهب ســجون فارس لمساعدة السبأي المتأمل 
بإســتعادة ملك آبائه الذي ســلب من قبل القادمون 
من أرض األحباش ..أما وقد علمت أيها الغر المعتوه 
بأنكم لســتم ســوى رعــاع ربيتم وترعرعتــم في عز 
أســيادكم أحفاد األلبان الذين وجدوا في بالد حاشد 
المرتع لمشيخة لم ينزل اهلل بها من سلطان..غير ما 
افتقده أحــد كبارهم من بديل إلبن لم يلد له..وهذا 
ما ال يمكن ان تنكره أنت أو ســواك من تلك القبيلة 

الصغيرة بمقاييس قبائل الشمال اليمني..
يا عبدالملك الحوثي:

ما أسطره اآلن إليك يكاد يكون نزرآ مما تجيش به 
خواطــر الماليين من أبناء هــذه األرض الطيبة التي 
قبلت بأجدادك ومن بعدهم آبائك..وأنت أيها الغر..
بــدأت ذات يوم مغامرة أجزم أنك لم تكن تعنيها..
وال جــال بخاطــرك يومآ إنها ســتصبح وتضحي وباآل 
علــى الناس..ولم يكن لك خيــار في العودة عما عزم 
عليه أســيادك من أهل العقد والعزم..ممن أنشــأوا 
لك كيان لــم تكن تحلم به..وأغروا قبلك به من قتل 

وهلك من أهلك..
يا عبدالملك الحوثي:

ثــق كل الثقة..ال يوجد في اليمــن عاقل أو متعلم 
يمكن أن يكــون متقبآل بوجودك..مابــال أن تصبح 

حاكم..
وفــي الجنوب لك فــي كل حي وحــارة وقرية طالب 

ثأر..
فأين لك من كل هؤالء نجاة ؟..

يا عبده..وهــو ما دئب أصحابك علــى منادتك به..
إســتيقظ عليك غضب اهلل وخلقــه..ودع عنك ما أنت 
فيــه من غــي..وإال ال تلومــن إال نفســك..أيها الغر 
المعتوه..عليك دين لن تج منه ال أنت وال من يتبعك 
من أخوة وأخوات نســاء أو رجال..ثأر ودم لن يسقط 

ولن ينتهي بالتقادم أو بالتغافل..
يا عبده...ستلعنك كل كائنات الشمال ..أما الجنوب 
فســتأخذ بثأرها منك..وممــن بعدك..بعد أن تقتل 

قريبآ وتهلك بعد أن قتل أخوك الغبي حسين..
يا عبده...ما أغباك..ما أغباك..

إىل املدعو عبدامللك احلوثي..
لــم  شــيئآ  أسكتــب 
قبل..فهــل  مــن  يكتــب 

تقرأ ما يكتب ؟ ؟
حنــن مــن يقــال لهــم أبنــاء 
قحطان..حنن أهل األرض 
اليت وجدت نفسك ذات 

يوم تطأها..

راسلة اىل االخ العزيز األستاذ أمحد الميرسي.. رئيس جلنة دفع المرتبات بالبصمة
أكتب اليكم راسليت هذه من خارج الوطن، وأبدأها بالسالم والتحية مع متنياتنا لكم بالصحة والتوفيق والنجاح... 

مقرونة بالشكر والتقدير عىل تعاونكم، وبعد.

بفضل الله ثم بفضل التحالف العريب ممثاًل باجليش االمارايت  الشقيق ردينا حنن اليمنيني اجلنوبيني الصاع صاعني 
و أعدنــا االعتبــار لنــا أمــام أنفســنا و اإلقليــم و العالــم بعدمــا أذاقنــا عفــاش ذل حــرب صيــف 94 م وعــدوان بربــري 

غاشم كاد يعيدنا لعهد العبودية و الساللية يف 2015 م .

جمال مسعود علي 

 علي صالح عاطف 

اىل رئيس جلنة دفع املرتبات بالبصمة

باب املندب : ملحمة إماراتية مينية جنوبية 

 عوض علي حيدرة

أحمد سعيد كرامة 
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منوعات

ثقافة

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

عيــب نســميها إذاعــة ! 
عندما تكون أشبه بشخص 
مســجل  يمتلــك  مخــزن 
ومجموعة أشــرطة ألغاني 
ومقلدين  فنانين   ، مخادر 
وعويل  وصيــاح  وطبــول 
واصوات رصاص ! وشريط 
 ، نــازل  وشــريط  طالــع 
وعندمــا يشــتي يريحــك 
بــكالم  يحدثــك  يجلــس 
فاضــي لســاعات طويلة ، 
تنساه بمجرد خروجك من 

باب الغرفة .

اإلذاعي الحقيقي يجب أن 
ينتقي كل وصلــة بعناية 
فائقة وتنسيق فني متقن 
يراعــي فيــه كافــة أذواق 
الناس .. هذا إذا كان لدى 
أي إذاعــة هــدف ورســالة 
تعرف كيــف ومتى تخاطب 
بها تشــكيلة متنوعة من 
األمزجة في المجتمع .. أما 
المخادر فتنتهي بـ " نِجيمْ 
جَّلسَــكْ  أيْشْ   , الصباح 
بعدما غبنا , ســامِرْ على 
الــورد والحِنّــا " وبعدها 
كل واحــد يروح يــدوّر له 
على تهريج جديد .. آســف 

: مخدرة جديدة .
كالمي هذا ليس هجومًا 
.. ال ابــدًا ، ولكنــه خــوف 
شــديد جــدًا علــى تراثنا 
اإلذاعي الثري من االندثار 
والضياع والســطو .. خوف 
على أثير عــدن النقي من 
التلــوث فــي ظــل غيــاب 
اإلذاعــة األم ) إذاعة عدن 
العامة  الفوضى  وانتشار   )
التــي تجتــاح حياتنا دون 

رحمة أو شفقة .
إذا لم تســتفيد اإلذاعات 
الوليدة من تراكم الخبرات 
المخضرمين  فــي عقــول 
الذيــن تتلمــذوا ولفتــرة 
طويلــة علــي أيــدي كبار 
مؤسســي إذاعــة عــدن ــ 
خاصة في مجالي التخطيط 
والتنســيق اإلذاعي ــ فلن 
يكــن لها مســتقبل حتى 
ولو استعانت بعباقرة من 

هذا الزمن .

أخاُف على أثرِي 
عدن من التلوث !

أبين/ عـيـدروس زكـي 
بعد توقفها القسري في منتصف ستينات القرن الميالدي 
الماضــي، تداعت النُخَب الثقافية و السياســية بمدينة " 

جعار " " إلعادة إصدار مجلة " يافع " الشهرية . 
خص بذلك " عدن تايم " األســتاذ محمد بن محمد ناصر 
العولقي، رئيس تحرير مجلة " يافع "، والشخصية السياسية 
والثقافية و اإلعالمية الشــهيرة على مســتويي الوطن و 
خارجه.. قائاًل: )) يتم حاليًا وضع اللَّمَسَــات األخيرة إلعادة 
إصدار مجلة " يافع " الشــهرية الثقافية االجتماعية العامة 
من مدينة جعــار بمحافظة أبين، لرؤيــة العدد األول من 
المجلة النور مجددًا، بحلة جذابة و ثوب قشيب، و يأتي هذا 
الفعل الثقافي الجَبَّار اســتمرارًا لمجلة " يافع " األم التي 
كانت تصدر في الســتينيات من القــرن الميالدي الفارط 
العشرين، ورأس تحريرها ــ آنذاكــ الشاعر واألديب الكبير 

المرحوم عبد اهلل أبوبكر التُّوِّي (( . 
ل إضافــة نوعية متميِّزة  وأكــدً أن هذا اإلصدار يُشَــكِّ
للصحافــة الورقية الجنوبية الجامعة، و يُمَثِّل تحديًا بحتًا 
و ال سِــيَّما في هــذه األثناء التي أضحــت خالله الصحافة 

الورقية المحلية تعاني من خجل الظهور القهري بســبب ارتفاع قيمة تكاليف 
الطباعة و رادفها قلة درجة دخل الفرد العادي المهتم و عدم قدرته الشرائية 
اإلجبارية للمطبوعات الورقية ، بسبب األوضاع السياسية المؤلمة الجارية من 
حولنــا و يمر بها الوطن كافة راهنًا و انعكســت بدورها ســلبًا على المواطن 

البسيط وأَقضَّت مضجعه . 
كاشــفًا النقاب عــن احتواء العــدد األول من مجلة " يافع "، الذي ســيُصدَر 
تحديدًا في مســتهل شــهر فبراير " شُــبَاط " 2017 م، علــى باقات فريدة و 
مُثيــرة من فنون العمــل الصحافي. . منهــا : التحقيقات و االســتطالعات و 
المقاالت الثقافية واألدبية والتراثية، التي تُشِبع نَهَم القارئ المكترث لها .

أن تكــون أديبا فهذا ليــس باإلمكان أن 
يكون سهاًل.

يلزم أن تكون ذا ثراء معرفي ولغوي زاخر؛
أن تعرف أسماء األشجار واألحجار والطيور 

والحيوان واألزهار.
الهســيس  مــن  بــدًءا  األصــوات؛  حتــى 
والخشخشــة وهفهفــات النســيم وصــدى 

الجبال وترددات األثير غير المرئي وصواًل إلى أبي حســل في هجير 
الصحراء.

نعم.. فأنت أديب؛ ذلك ليس سهاًل..
وال تنسَ أن كونك أديب يتطلب أن تبدأ باكتشاف وتنقية عالمك 
الداخلي بحًثا عن الكنوز العظيمة في وجودك األكبر.. حتى تتمكن 
بالتعويد المستمر ولكن الحقيقي والتهذيب أن تصل إلى الكائن 
اإلنسان العظيم الذي ال يحس إال بتشارك كل الحياة مع اآلخرين.

أن تكون أديبًا يعني أن تتغلب على أعدائك..
من هم يا ترى أولئك األعداء؟

الكراهية والبغضاء والجهل.
ما عدا ذلك فكل كائن هو لك حبيب.

أال ترى؟
يتطلبك الكثير قبل أن تصبح أديبًا..

إال أن هناك ما هو ضرورة كالماء والهواء للحياة..
ال تكن جامدًا بل حيًا. كن حقيقيًا..

ولذا:
ال بد من مهارة الوصف وامتالك األسلوب.

ولذعة اإلبداع أن تكون إلى كل ذلك مجنونًا.
*من صفحة الكاتب في فيس بوك

بعد نصف قرن على توقفها . . جملة " يافع " تعاود الصدور جمددًا 

احمد محمود السالمي

سعيد علي الحاج :
الفنان )محمد صالح بن حميد( من كبار فناني )الصف 
االول( بحضرموت المبدعين ، الذين يشار اليهم بالبنان 
، والذين اثروا الساحة المكتبة الموسيقية )الحضرمية( 
خاصــة واليمنيــة )عامــة( بعدد مــن اعمالــه الطربية 
البديعــة ، النابغــة من فيــض معين التــراث الغنائي 
والموســيقي الحضرمي االصيل الذي ال تنضب وال تجف 
ينابيع عطاءات هاماته الســامقة عبــر الزمان والمكان ، 
و )بن حميد( واحد من تلــك الهامات الفنية الحضرمية 

الطربية والموسيقية السامقة.
     و )بن حميد( محمد صالح ، شــفاه اهلل من )الوعكة 
الصحيــة( التي المت به فجأة واطــال عمره ، والتي على 
اثرهــا ، يرقد حاليــا بـ)العناية المركزة( بمشــفى )ابن 
سيناء( بمدينة عاصمة حضرموت ، )شاعر غنائي( ملهم ، 
يكفية شرفا )شاعرا( ان تغنى بكلماته الشعرية العذبة ، 
فنان حضرموت الراحل )كرامة سعيد مرسال( يرحمه اهلل 
، الذي قال عنه يوما ما ، انه خليفته الطربية الحضرمية ، 
ويكفيه شرفا )شاعرا( ان لحن كلماته الشعرية الغنائية 
، الموســيقار الكبير المبدع االستاذ )احمد مفتاح( اطال 

اهلل عمره.
     و )بــن حميد( محمــد صالح ابو )صالح( شــفاه اهلل 
واطــال عمــره ، واحــد مــن مؤسســي )جمعيــة فناني 

حضرموت( وواحــد من قياداتها الســابقين ومبدعيها 
المنضويين بعضويتها والمهمشــين من قبل قيادتها 
الحالية المتعاقبة على سكرتارية هيئتها االدارية ، وهو 
فوق )هذا وذاك( شــفاه اهلل ، واحد من فناني حضرموت 
المبدعين الكبــار الى يومنا هذا، الذيــن ال يألوا جهدا 
)خدمــة( لفــن حضرموت وبيارقــة عطاءاتــه االبداعية 
الكبيــرة والتخفيف مــن معاناتهم الحياتية المعاشــة 
)ماديا ومعنويا( اطال اهلل وشــفاه ، والذين منهم )من 
قضى نحبــه( ومنهم مــن )ينتظر( فــي غياهب نكران 
وعــدم مباالة )ســلطة حضرموت المحليــة و )منظمات 
مجتمعهــا المدنــي( المعنيــان بتكريمهــم واالعتراف 
بجميلهــم والوفــاء لهم نظيــر ما قدموه مــن خدمات 
جليلة لموسيقى حضرموت وحفظ تراثها الغنائي الثر.

     فهــل يالقي اليوم الفنــان )محمد صالح بن حميد( 
بعضا مما يستحقة منّا )افرادا وجماعات ـ سلطة محلية 
و منظمــات مجتمــع ـ وفاعلي خير واصحــاب رأس مال 
وطنــي حضرمي مقيــم ومهجر( وهو يمــر بهذا الظرف 
الصحــي الحرج ، والذي هــو جراءه )احــوج مايكون( الى 
تضافــر جهودنا جميعا و )دون اســتثناء( مــن اي وقت 

مضى.
     نرجــوا ذالــك ونتمناه ، واهلل مــن وراء القصد ، من 
قبل ومن بعد ، وهو ســبحانه في عــاله ، وليّ التوفيق 

والسداد.

اثرى ال�ساحة املكتبة املو�سيقية )احل�سرمية(.. 

بن محيد هل يالقي مما يستحقه

اأن تكون اأديبا

كتب / نشوان العثماني
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات
كو

سودو

     هــذه لعبة أصلهــا ياباني وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد 
طورها قاضٍ ســابق في هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشــارًا 

في العالم .
 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكون عبقريًا 
فــي الرياضيــات ، ويمكن البدء بحلهــا من أي خانــة بوضع الرقم 
المناســب  وتذكــر أن األرقــام التي تكتبهــا بداية تعتبــر مفاتيح 
تساعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشبكة من ) 9 - 1( 
بحيــث يجب أن يحتوي كل صف أفقــي وعمودي وكل مجموعة من 

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

اأفقيًا :
1 -  كاتب �سحفي �سهري راحل، من مواليد يافع )1944 

م( تلقى تعليمه االأويل يف يافع وقعطبة وعدن ، وتعليمه 
الثانوي واجلامعي يف م�سر ، وعمل يف امليادين الربوية 

واالذاعية والدبلوما�سية وغادر عدن اإىل �سنعاء ثم 
هاجر اإىل العراق ومنها اإىل ال�سعودية فاالمارات للعمل يف 

ال�سحافة ثم عمل م�ست�سارا ً ثقافيا ً يف ال�سفارة اليمنية 
باأبوظبي حتى وفاته بداية العام احلايل 

2 -  حرف مو�سيقي ـ من الفواكه ـ متل وت�سجر 
3 -  كنية ال�سيطان ـ نقي�س �ستوي 

4 -  عبقري اخلطط احلربية فجر اال�سالم وامللقب �سيف 
اهلل امل�سلول 

5 - اأبو الب�سر )م( ـ قطّعت اإىل قطع �سغرية 
6 -  مو�سع ا�ستخراج امللح )م( ـ عابر ـ اأحدالوالدين 

7 -  حمتلون وم�ستغلون لالأر�س والب�سر ـ مفرد اأندية 
8 - مكت�سف قانون اجلاذبية االأر�سية 

9 - ا�سم اإ�سارة للبعيد ـ اأكرث �سطارة )م( ـ منزل 
-10 له جائزة عاملية با�سمه ـ ن�سف كلمة باغت ـ ثلثا 

كلمة نلت 
-11  حرف مو�سيقي )م( ـ للتعريف ـ �سلوك حممود )م( 

-12  اأماكن غ�سل الثياب ـ ي�سعل 
-13   نقي�س يطيع ـ مت�سابهة ـ مت�سابهان 

-14 �سهر �سم�سي ـ رئي�س م�سري خملوع 
-15 نزيف الدم من االأنف ـ مت�سابهة ـ �سئيل اأوي�سري  

عموديًا :
 1 - ممثل م�سري من اأفالمه )�سعيدي يف اجلامعة 

االمريكية (  
2 -  وطئ برجله ـ �سياء ـ مرتفع 

3 -  الرثى ـ منطقة تقع مابني عدن وحلج 
4 -  من الطيور ـ حرف جر ـ قويل اأوحديثي 

5 -  يقال عنه �سيد االألوان )م( ـ مت�سابهان ـ ثلثا كلمة لغم 
ـ �سمريمت�سل 

6 -  مت�سابهة ـ راود اأوخادع ـ مت�سابهان 
7 -  رتبة ع�سكرية ـ �سفرة حالقة ـ حيوان برمائي مفر�س 

8 -  �سالب )مبعرثة( ـ اأذبح ـ القواعد 
9 -  عملة اليابان ـ حيوان مفر�س ـ اأ�سم ـ ب�سر غري اجلن 

واملالئكة 
-10  عرب اأو قطع اأو مر باملكان ـ ر�سم نقو�سا ًـ حرف اجنليزي 

ـ نعم باالجنليزية 
-11  للنفي ـ لقب ال�سحابي اجلليل �سلمان الفار�سي 

-12  مفرد اأ�سوات ـ حرف اجنليزي ـ غري جميالت )م( 
-13  مفرد قتلى ـ من االنبياء ـ للتعريف 

-14  يلبي حاجتهم ـ حرف اجنليزي ـ حرف مو�سيقي 
-15 �سعيف الفهم ـ �سمري املخاطب ـ جميع 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

مواجهة مرتقبة مســاء اليوم األربعاء 
فــي الــدور نصــف نهائــي كأس ملك 
إســبانيا، بين برشــلونة حامــل اللقب 

وأتلتيكو مدريد.
هــذه المواجهة التي ســتمنح الفائز 
فرصــة ذهبيــة للظفر بــكأس الملك، 
أعادت إلى األذهان ذكريات آخر مواجهة 
بيــن الفريقيــن في نفس المســابقة 

)عام 2015(.
وكانــت القرعــة قــد وضعــت ، نادي 
برشــلونة ومدربه لويــس إنريكي في 
ورطة حقيقية بعــد إجباره على خوض 
مباراتيــن مــن العيــار الثقيــل أمــام 
أتلتيكو مدريد بقيادة "التشولو" دييغو 

سيميوني.
ويطير برشــلونة إلــى العاصمة اإلســبانية لخوض مباراة 
الذهاب مع أتلتيكو مدريــد اليوم في مباراة صعبة في ظل 
تقلص حظوظ "الروخي بالنكوس" في المنافســة على لقب 

الليغا وابتعاده عن أندية الصدارة.
وبــدون أدنى شــك، يضــع المــدرب األرجنتينــي دييغو 
ســيميوني كامل تركيــزه على بطولــة "الكوبــا" من أجل 
الخروج بلقب هذا الموســم، كما أن الفريق العاصمي الذي 
يعتمد علــى القوة البدنيــة وااللتحامات الجســدية، يقدم 
مشــوارًا الفتًا في مســابقة دوري أبطال أوروبــا حيث يجيد 

رفاق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان اللعب في بطوالت 
"خروج المغلوب".

وكان أتلتيكو مدريد قد أقصى برشــلونة من دور الثمانية 
في النســخة الفائتة لـ"أمجد الكؤوس األوروبية"، كما أطاح 
به أيضًا من نســخة عام 2014 حيث وصل فريق سيميوني 
في المرتين إلى المباراة النهائية قبل الخســارة أمام الجار 

اللدود ريال مدريد.
وبعد لقاء الذهاب بثالثة أيام، يســتقبل برشــلونة ضيفًا 
مــن العيار الثقيل هــو أثلتيك بلباو ضمن لقــاءات الجولة 
الحادية والعشرين من الدوري اإلسباني الذي يبدو فيه ريال 
مدريد مرشحًا بشكل أكبر من غريمه للفوز باللقب المحلي.

عدن تايم / متابعات :

بلغت مصر الــدور نصف النهائي لــكأس األمم األفريقية 
الـــ31 لكرة القدم التي تســتضيفها الغابــون، بعدما فكت 
عقــدة المغرب التي الزمتها 31 ســنة بفوزهــا عليها 1 – 0  
مساء األحد على ملعب "بورت جنتيل" في الدور ربع النهائي.
وســجل محمــود عبــد المنعم "كهربــا" اإلصابــة القاتلة 

فــي الدقيقة 87 بعدما اســتغل هفوة دفاعيــة من مدافع 
جوفنتوس االيطالــي مهدي بنعطية ليهز شــباك الحارس 
منير المحمدي، لينهي "الفراعنة" عقدة طويلة أمام "أســود 

األطلس" بعدما حققوا الفوز الغائب منذ عام 1986.
وتلتقــي مصر مســاء اليــوم االربعاء )الســاعة العاشــرة 
بتوقيــت عدن( مع بوركينا فاســو التي تأهلــت إلى المربع 
الذهبــي بفوزها على تونس 0-2 على ملعب "دانغوندجي". 
سجل اإلصابتين أريستيد بانسيه )81( وناكولما بريجيوس 
)85(. وواصــل منتخــب بوركينا فاســو 
تفوقــه على منتخب تونس بالتخصص، 
حيث ســبق أن أطاح بالنســور من دور 
الثمانية في البطولة التي اســتضافتها 

بوركينا فاسو عام 1998.
الكونغــو  مغامــرة  غانــا  وانهــت 
الديمقراطية وتغلبت عليها 2 – 1 على 
ملعب "أوييــم". وســجل لمنتخب غانا 
الشقيقان جوردان ايو )63( واندري أيو 
)78 من ضربة جزاء(، ولمنتخب الكونغو 

الديموقراطية باول مبوكو )68(.
وستالقي غانا وصيفة النسخة األخيرة 
والتــي بلغــت المربــع الذهبــي للمرة 
السادســة على التوالي في دور األربعة 
غدًا الخميس في فرانسفيل الكاميرون 
الفائزة على الســنغال بركالت الترجيح 
4-5 بعــد تعادلهما 0 – 0 في الوقتين 

األصلي واالضافي.

أتلتيكو مدريد قد ُينهي اليوم أحالم برشلونة بالبطوالت الثالث

اليوم مصر وبوركينافاسو وغدًا اخلميس غانا والكامريون
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عدن تايم / خاص :

أقيم مســاء األحد في جامع 
العيدروس عزاء وختم  اإلمام 
درس والــذي اقامتــه أســرة 
الفقيد بالتنســيق مــع إدارة 
الفقيد  التالل على روح  نادي 
األستاذ والكابتن كمال صالح 
التاللــي  والمــدرب  الالعــب 
الســابق الــذي وافــاه األجل 

مساء الخميس الماضي .
ختــم الدرس الــذي حضره 
أعضــاء إدارة التــالل عنهــم 
األمين  داؤوي  األستاذ محمد 
بأعمال رئيس  والقائم  العام 
النادي وعبدالكريم الشرجبي 
وعبدالكريــم  بــرو  وحســن 
قاسم ومنير عزيم ولفيف من 

أصدقاء الفقيد ورواد مسجد اإلمام العيدروس .
وتعهدت إدارة نادي التالل أنها لن تكتفي عند هذا فقط ولكنها على اســتعداد 
للوقوف مع أســرة الفقيد كمال صالح الذي قــدم الكثير لنادي التالل العبا ومدربا 

وحان الوقت لتقديم الوفاء بالوفاء .

عدن / مختار محمد حسن :

قامت اللجنة المنظمة لبطولة الشــهيد جعفر بإرجاع الجوائز 
إلى أصحابهــا المانحين واقترحت عليهم منحها لكبار الســن 
من مشــجعي البطولة الذين داوموا علــى حضور البطولة من 

بدايتها تكريما لهم وتقديرا .
وقد قوبل هــذا المقترح بالترحاب والقبــول من المانحين ، 
حيث رأت اللجنة أن تكون الجائزة األولى ألســرة فقيد الرياضة 
األســتاذ الكابتن كمال صالح حضر االســتالم نيابة عن أســرة 
الفقيــد الصحفي عالء عيــاش ، وكانت الجائــزة تلفزيون من 
نصيب الحاج حمود علي أحمد  ، فيما تحصل الحاج صالح محمد 

صالح على جهاز تلفون.
وكانــت الجائزة الرابعة من نصيب الحــاج أحمد صالح الخباز 
جهــاز تلفزيون ، وآخر جائزة وهي جهاز جوال كانت من نصيب 

الحاج صالح الضالعي الذي تغيب لعذر .
هذا وإذا تتقدم اللجنة باآلســف لعدم تمكنها من إذاعة أرقام الســحب في الميدان وذلك بســبب ضيق الوقت الشديد 

وتزاحم المشجعين مما اضطر اللجنة إلى إلغاء السحب حتى ال تتعكر أجواء النجاح والفرح.
وفق اهلل الجميع لكل خير

عدن تايم / خاص :

انتهت بطولــة الشــهيد جعفر لكرة 
القدم التي أقيمت على ملعب الهوكي 
بكريتــر .. وتوزعت الكــؤوس واأللقاب 
.. ولقب هداف البطولة حســمه وبقوة 
مهاجم فريق الســكنية جمــال رياض 

بستة أهداف من ثالث مباريات .
وبعــد التتويج قــال الكابتــن جمال 
ريــاض .. هــذا اللقــب أعتز بــه خاصة 
وأن البطولــة تحمل اســم )بطل عدن( 

الشــهيد جعفر ، وهذا اللقب اهديه كل زمالئي في فريق الســكنية الن هذا اللقب 
ليــس لي وحدي ، بل للفريــق بأكمله ، الن األهداف ال تأتــي إال بتمريرات من بقية 
عناصر الفريق .. ولهذا وجب تقديم الشــكر لهم لما وصلت إليه ، كما أني أرى فريق 
الســكنية هو البطل المتوج لهــذه البطولة لما قدمه من مســتوى رائع خالل هذه 

البطولة والبطوالت السابقة .

عدن / المكال / فهمي باحمدان:

يشــارك فريق الجودو بنادي الهــالل الرياضي بفوة ممثاًل ألنديــة محافظة حضرموت في 
بطولة الشــهيد جعفر  محمد ســعد للجــودو التي تســتضيفها الصالة الرياضيــة المغلقة 
بمحافظــة لحج في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل وتقام ضمن فعاليات وأنشــطة برنامج 

عدن الرياضي )2( الذي يرعاه وزير الشباب 
والرياضة األستاذ نايف صالح البكري .

وأنهــي فريق هالل فوه أمــس الثالثاء 
للمشــاركة  واســتعداداته  تحضيراتــه 
هــي  أوزان  بتســعة  ســيخوضها  التــي 
 /73/  25/30/35/40/45/50/55/60/66

فوق 73كجم .
لســير  التفقديــة  زيارتــه  وخــالل 
االســتعدادات للفريق عبــر  المدير العام 
لمكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت 

الســاحل الكابتــن حســن صالــح مســجدي 
عن ارتياحه لمســتوى األداء والتحضيــر الجيد من قبل الالعبين وجهازهــم الفني واإلداري , 
مشــيرًا إلى أهمية تمثيل المحافظة خير تمثيل في هذه البطولة الهامة وتقديم مســتويات 
مشرفة والتي ستعكس مدى التطور الذي تشهده اللعبة وانخراط الشباب فيها واتساع قاعدة 

المشاركة  لتشمل  في القريب كل أندية المحافظة .
وتقــدم المدير العام لمكتب وزارة الشــباب والرياضة بالشــكر لرئيــس اإلتحادين العربي 
واليمني المهندس نعمان شاهر على دعمه للعبة ومنحه البساط الدولي الذي سيتم استالمه 

خالل البطولة وكذا وعده بتقديم بدالت رياضية دولية لالعبي المحافظة .
الجديــر ذكــره أن برنامج البطولة ســيبدأ بعملية فحص األوزان وإجــراء القرعة واالجتماع 
الفني على أن تبدأ منافسات األدوار التمهيدية في اليوم التالي يعقبها منافسات أدوار نصف 
النهائــي والنهائي ثم مراســم التتويج والتكريم بحضور رئيــس اإلتحادين العربي واليمني 

للجودو المهندس نعمان شاهر .

عدن تايم / خاص :

تــوج فريــق صقور البســاتين 
الذي  بطاًل لدوري الشهيد جعفر 
والرياضة  الشــباب  رعــاه وزيــر 
ونظمــه اتحاد الشــبيبة بعدن ، 
بعد فوزه عصر السبت على فريق 
األهليــة ، بهــدف دون رد فــي 
المبــاراة النهائية التي جمعتهم 

على ملعب الهوكي بكريتر .
المباراة منذ البداية جاءت قوية 
منــذ البدايــة لكن غلــب عليها 
التحفــظ من العبــي الفريقين ، 
وانحصر اللعب في وســط اللعب 
مــع بعــض الهجمــات الخجولة 
هنــا وهناك ، لكــن العب صقور 

البساتين محمد حسين فاجأ الكل في الملعب بلعبه مقصية 
رائعة مســجاًل هدفًا صفق له جميع من في الملعب ، وأستمر 

اللعب حتى انتهى الشوط األول بهدف محمد حسين .
وفي الشــوط الثاني حاول فريق األهليــة الوصول لمرمى 
الحــارس مصطفــى ، لكنه اصطــدم بدفاع حديــدي بقيادة 
المحترف في العــراق الكابتن أحمد صــادق الذي حضر قبل 
المباراة بيوم من العراق وشارك بقوة مع زمالئه في الصمود 
أمام هجمــات فريق األهليــة لتنتهي المبــاراة بفوز صقور 

البساتين بهدف دون رد .
وفي ختــام المبــاراة قام األخــوة يتقدمهم عبــد الحميد 
الســعيدي وكيــل قطــاع الرياضــة ، وخالد الســيدو مأمور 
مديريــة صيرة ، وعبد الجبار ســالم األمين العام المســاعد 
للشــئون المالية واإلدارية في االتحــاد اليمني لكرة القدم ، 

ومحمد حيدان رئيس اتحاد الكرة بعدن ، و األســتاذ حســن 
سعيد الشــخصية الرياضية واالجتماعية ، ومحمد الداؤودي 
القائــم بأعمــال رئيس نــادي التالل بتســلم كأس البطولة 
لكابتن فريق صقور البساتين ، وكأس المركز الثاني لكابتن 
فريق األهلية ، وكأس هداف البطولة لمهاجم فريق السكنية 
الالعب جمال رياض ، وكأس أحسن العب في المباراة لمهاجم 
صقور البساتين محمد حسين ، وكأس أحسن حارس للحارس 

مصطفى علي حارس صقور البساتين .
قاد المباراة الحكم الرائع عالء البدوي الذي عودنا أن يكون 
متألقًا وقليل األخطاء وصاحب شخصية قوية وصافره رشيقة 

.. ودائمًا مايخطف األنظار في كل المباريات التي يقودها .
وقف الفريقين دقيقة حداد على أرواح الفقداء .. علي حسن 
باهــارون ، وكمال صالح ، وحســن قطيلــي ، وحموده محمد 

سالم ذيبان .

عدن تايم / خاص :

اإلنجــاز الذي حققه مدرب فريق صقور 
البســاتين الكابتــن فيدل ســعيد عبد 
النصير يســتحق اإلشــادة بعد أن خطف 
بطولــة الشــهيد جعفــر التــي أقيمت 
علــى ملعــب الهوكي بكريتــر ، بعد أن 
أســتطاع التغلب على فرق تتفوق عليه 
باإلمكانــات الكبيــرة ، فهــذا يدل على 

نجاح الفكر والعمل وإرادة الطموح التي 
تتغلب على ضعــف اإلمكانات .. كما أنه 
أســتطاع قيــادة كوكبة مــن الالعبين 
كل  يقــرأ  كيــف  وعــرف   ، الممتازيــن 
المباريات حتى وصــل بهم إلى المباراة 
النهائية وخطف الكأس من أنياب فريق 
سجل 10 أهداف في البطولة .. بأسلوبه 
الرائع في معرفة مكامن الضعف والقوة 

في الفرق األخرى.

تكريم قدامى املشجعني لدوري الشهيد جعفر جبوائز السحب

هداف بطولة الشهيد جعفر : لقب اهلداف نتيجة 
جهد مجاعي والسكنية يستحق لقب الدوري

جودو هالل فوة ميثل حضرموت يف بطولة 
الشهيد جعفر حممد سعد بعدن

صقور " البساتني" أبطال دوري الشهيد جعفر

إدارة التالل تقدم واجب العزاء ألسرة 
الفقيد الكابنت كمال صاحل

هذا املدرب يستحق اإلشادة



  
حممد علي حم�سن
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شقاة بيت
 الُثوير !!

كثيــر من خلق اهلل يماثلون " شــقاة بيت 
الُثوير " . وقصة شــقاة بيت الُثوير تجسدوا 
في قولة مأثورة يتداولها العوام في الضالع 

.
إمَّا مناســبتها فهي أن والدة احد الشقاة 
بدال من أن تدعي اهلل كيما يرفل على ابنها 
بالــرزق والعافية كانت تدعــي ربها قائلة : 
اللهم ارزق وانعم على بيت " الُثوير " اللهم 
اسقي أرضهم وحفظ أنعامهم – بيت الُثوير 
يقطنون اآلن غول ســبولة وجوارها شــمال 
شــرق مدينة الضالع  – حيث يشــتغل ابنها 
في إقطاعيتهم الزراعية الشاسعة بمقياس 

ذاك الزمن .
تلكــم المــرأة ربما يغفــر لهــا جهالتها 
وعفويتهــا وزمنهــا ؛ لكن وعندمــا يكون 
القائل هنا أناس نابغــون ومؤهلون إلدارة 
مؤسســات وجامعات ووزارات ؛ فذاك يعني 

أننا إزاء كارثة عظيمة .
فهــؤالء وعلــى مــا لديهــم من قــدرات 
ومؤهالت مازالوا مجرد شقاة أوغاد ديدنهم 
اإلطناب في منجــزات ومكارم رئيس مخلوع 
ال يســتحق أكثر من لعنات اليمنيين الذين 
ما برحــوا يقدمــون اآلف المهــج كقرابين 

مزهقة للخالص من كابوسه .
نعم ، هناك من يتباكى على نظام فاســد 
ســرق ونهب ودمر واغتــال أحالم وتطلعات 
شــعب مازال دمه ســائحا نازفــا في معركة 
استعادة وطنه الذي أحاله الزعيم المهووس 
إلى إقطاعية له وألقاربه وأتباعه الفاسدين 
اليوم مــع جماعــة كهنوتية  المتحالفيــن 
همجيــة خارجــة مــن كهــوف العنصريــة 

الشوفينية .
أســأل وبحيــرة ودهشــة : هل مــرد هذه 
األفعــال المذلة المحتقرة آلدمية اإلنســان 

اضطهاد مجتمعي أم انتهازية مقيتة ؟ .
مــا إذا ما كان دفــاع البعض مــن النخب 
الفكرية والثقافية وباســتماتة عن المخلوع 
ونظامــه العائلي العفــن المتحالف اآلن مع 
جماعة ســيدي حســين ، باعثه األول الخوف 
والهلــع الناتجين عــن حقــب تاريخية من 
االضطهــاد والهيمنــة والتســلط القمعي 
المذل أم سببه اإلفساد وشراء الذمم بالمال 
والوظيفــة أم انــه نتاج للعصبيــة المقيتة 
للعرق والمــكان أم الجهل المركب أم أم ... 

من األسئلة الصادعة للرأس  ؟ .
ختاما ، هنالك قولــة مفادها قدرة الحاكم 
المتســلط على تدمير حرية أي شعب وبكل 
ســهولة ، ومــن خــالل الهبــات والعطايــا 

والمنح.
اجــزم أن المخلــوع نجح فــي تدمير كثير 
من النخب السياســية والفكريــة والثقافية 
والدينية ، فمن خالل إغداقه عليهم بهباته 
وعطايــاه التي هــي في المحصلــة من دم 
وعرق وحلم البائسين المنهكين الجائعين 
، ها هم اليمنيون البســطاء في أتون رحلة 
كفاح الستعادة وطنهم المسلوب منذ عقود 
وقــرون ، وعليهم أن يعثــروا على وطنهم 
الــذي يســتحقهم وجديــر أن  يســكنهم 
ويعيشــون ألجلــه وليــس فقط يســكنوه 

ويهلكون في سبيله .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

كتب/ اصالح صالح :

كانت لحظات اللقاء األخيرة التي جمعت دكتور الطب الطبيعي أحمد ســيف بابنه الشــهيد 
نائــل، كفيلة بأن تخبــره أن ال لقاء بعد اآلن، فكان حدس األب يقول "وداعًا يابني إلى األبد". 
تذكر حينها ابنه الشــهيد نائف الذي ســقط مضرجًا بدمائه في معركــة تحرير التواهي من 
المليشــيات الحوثية. الشــهيد نائل أحــد ضحايا التفجير اإلرهابي  لمجندين أمام معســكر 
الصولبان في الثامن عشر من ديسمبر 2016م، فعمدت تلك الجماعات اإلرهابية إال أن تزين 

شجرة ميالد العام الجديد بدماء وأشالء الشهداء.
فقــد األبوان ابنهما في ذلــك اليوم وبحثا عنه طوياًل على أمل أن يكون منشــغاًل فيعاود 
االتصال بهما، إال أن ذلك األمل بدأ بالتالشــي، فأخذا يبحثان عنه بين ركام األحجار وأشــالء 

الشهداء في مشهد تخجل األرض والحجر منه.
 كان نائل قد نقل إلى المستشفى بعد أن أصابته شظية استقرت في رأسه، راح على أثرها 

بغيبوبة طويلة ثم فاق بعدها ليودع عائلته وداعًا أبديًا.
رحل نائل الذي لم يمضي شــهرين على زواجه، وما عاد يدق بقدميه عتبات منزله الجديد، 
تــاركًا وراءه أبــًا فقد فلذة كبده وأمًا طريحــة الفراش وزوجة ما تزال عروســاً، لتتالقى أرواح 

األخوة في السماء حينما تفترق في درب الحياة.
 فماذا عســانا أن نقول فيك اليوم يا أبو الشــهيدين يا من ربيت وزرعت مجد الوطن في 

قلــب ولديك أعلم أن حروفــي وكلماتي بل وحتى مداد األدباء ال يمكن أن تعبّر عما يختلج في 
صــدرك المفجــوع بفقد أبنائك، واالنتزاع الحارق لجزء من الكيان. وماذا نقول فيك يا أم الشــهيدين ولعينيك المكحلة بلون الــدم، كم هي مؤلمة نظراتك إلى 
أطراف المكان حواليك وأنتِ تشــعرين أنه أصبح موحشــًا مخيفًا بل هو األخر يسأل عن فقيديك ويشــاركك اللوعة لفراقهما، ولم يعد لذيذ الطعام يهناكِ لوال 
خشــية االنهيار، فما كنتي لترضي ألبنائك بتوديع الحياة وهم قبل منتصف زهرتها الندية، لكن الحياة في عدن ما كانت لتزهر إذ ما ســقيت بطهر الدماء. فسالم 

عليكم وعلى دماء الشهداء الطاهرة.

أسر الشهداء يف عدن.. أحزان بلون الدم

مبتعثو ماليزيا يشكون فرض رسوم تعسفية
عبر طالب اليمن في ماليزيا، استيائهم عن الرسوم التعسفية التي فرضتها مصلحة الهجرة والجوازات بخصوص 

تجديد الجوازات.
وشــكا الطالب الى الســفير اليمني بماليزيا الدكتور عادل باحميد عن الرســوم التعســفية التي فرضت عليهم 

وناشدوه بإن يكون سندهم وعونهم عند الجهات المختصة.
وقال باحميد انه مازال يتابع مع مصلحة 
الهجــرة والجــوازات إدراج الطالب ضمن 
الفئة ب او د، الفتا إلى ان السفارة التزمت 
بنفــس الرســوم المقــررة مــن مصلحة 
الهجرة والجوازات دون ان تفرض رســوم 

أضافية كما في بقية السفارات األخري.
ويعيش الطــالب اليمنيين في ماليزيا 
وضع معيشــي صعب من غالء المعيشــة 
والرسوم التي تفرضها عليهم الجامعات 
من رسوم فيز وتامين طبي وكذلك تأخر 

صرف األرباع. 

لم يمهل الســرطان الشــاب ســعيد 
حمود، الســائق المتعاقد في مؤسســة 
14 أكتوبــر الحكوميــة بعــدن، الــذي 
ترجل الــى نزل اآلخرة قبل ان يتســلم 
مرتبه ليســدد به جزء مــن ثمن لحقنه 

الكيماوي.
سعيد السائق المتعاقد منذ أكثر من 
11 عــام وبمرتــب ال يزيد عــن 20 الف 
ريال، خــاض صراع مرير مع الســرطان 
الذي اصابه في )المستقيم والبرستاته( 
منذ اشهر قليلة، لكن خبث هذا المرض 

تمكن من باقي جسده النحيل.
ورغم حصوله علــى مذكرة من عاقل 
الحــي الذي يقطنه في الممدارة بعدن، 
المرض  للمســاعدة بسبب  باستحقاقه 
الفتــاك اال ان الرجــل لفــظ انفاســه 
االخيرة علــى فراش المــراض بمنزله، 
دون اي مســاعدة مــن أحــد، فيمــا لم 
يتســلم بعد مرتباته منذ شهر اكتوبر 
كحال ســائر الموظفين في المؤسســة 

التي يعمل بها.
 يقــول زميلــه مــراد محمد ســعيد: 
ناشــدنا ألجله االنســانية .. طرقنا كل 
المحبــوب  صديقنــا  ألنقــاذ  األبــواب 
وزميلنا الشــاب ذو القلــب الطيب لكن 
بدون فائدة، ضاقــت عليه فأضطر الى 
مصاريفها،  لكثرة  المستشــفيات  هجر 
وظــل ينتظر ملــك الموت وحيــدًا في 
منزله الصغير في منطقــة "الممدارة" 

بجانب زوجته وطفليه.

السرطان مل ميهل" سعيد" إىل 
حني توفري حقنة الكيماوي


