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مقتل قيادي يف القاعدة ومرافقيه يف كمني قبلي

لوبي النفط يدفع عدن نحو اال�شتعال
ركزت تواجدها يف املنطقة الوسطى وانشأت 3 معسكرات

قائد احلزام االأمني يف زنـجبار لعدن تامي:

 النفط: 17 الف طن ديزل يف خزانات املصايف 

   احلكومة: ختصيص 6 مليار ريال لتوفري املشتقات ووقود الكهرباء

     العيسي يضخ 9 آالف طن ويشرتط الدفع مقدما دون مناقصة

ملاذا افتعلت املصايف األزمة وجتاهلت توجيهات الرئيس وبن دغر؟

خارطة 
انت�شار 
القاعدة 
يف اأبني األمحر يستحوذ على املنح العسكرية واألمنية

الزياني : مستعدون إلعادة إعمار اليمن

احملفد
لودر

زنـجبار
جعار

مودية

احور

 األمن مستتب ونطالب السلطة احمللية بالعودة
إعادة القوات اىل شقرة والعرقوب وال مناطق مهددة بالسقوط

ا�شتكمال تطهري املخا واأ�شر 30 من عنا�شر امللي�شيات

عدن تامي تفتح ملف مافيا التهريب

الرئيس هادي يعود اىل عدن

كيف يتم التهريب من جزيرة فاطمة االرتريية إىل املخا؟
     الساحل الغربي اقطاعيات لشركاء املخلوع صاحل واألمحر

6 من أقوى االلوية واملعسكرات وزعت يف املخا وحميطها
      احد السكان يروي تفاصيل عملية التهريب يف ظل احلصار

من هو كبري املهربني يف اليمن والقرن االفريقي ؟
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قــال استشــاري االمــراض الجلديــة 
الدكتور محمد هرهرة المشرف المباشر 
علــى عالج الطفــل عبدالعزيــز أنه تم 
ترقيده مع والده ووالدته في مستشفى 
بابــل بكريتــر محافظــة عــدن وتمت 
معاينته ووضعــه تحت الرعاية الكاملة 

المركزة .
وأكد دكتــور هرهرة ان عالجه ممكن 
وتمــت معالجــة ثــالث حــاالت أخــرى 

مشابهة .
ودعــا والــد الطفــل المتبرعيــن أن 
أموالهــم ســوف تدخــل فــي حســاب 
المستشــفى وســتكون بيد د. هرهرة 
الــذي ســيرفع  تقريــر مفصــل عــن 

التكاليف.
ويتوقــع ان يســتمر عــالج الطفــل 
عبدالعزيز خالل شــهر كامــل  وعودته 

بصورة طبيعية بإن اهلل تعالى.
والطفل عمره اربع ســنوات من محافظة لحج وحالته صعبة جدا ال يستطيع النوم 

والمشي الن المرض يستوطن قدميه وحالة أسرته معدمة . 

للتواصل مع والده عبدالولي محمد سعيد 
00967700087104
730519974
737542123

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

كتب/ صدام اللحجي:

يعد عمــار قائــد والملقــب "أبوعلي 
اللحجــي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة 
في محافظة لحج، ترعرع ونشــأ في أســرة 
متوسطة الدخل تسكن في احد األحياء في 
منطقة الدباء الواقعــة في أطراف مدينة 
الحوطــة بلحــج،كان يعمل في األشــغال 
العضليــة ليتجــه بعدها علــى االعتكاف 
وحفــظ القــرآن الكريم،ثــم أنتقــل إلى 
محافظة أبين عــام2011م حيث كانت له 
مشــاركة في الحرب بين الجيش وعناصر 
تنظيم القاعــدة في والية أبيــن بقيادة 
قاضــي وقار"جعــار" أبــو محمــد حمدي 

الثعلبي وكان أحد مرافقيه الشخصيين.

أعتقل "عمار قائد" ومعه مجموعة في 
منطقة الشــعيب الضالع، ليتم تسيلمهم 
إلى الجهــات األمنية وتــم ترحيلهم إلى 
الســجن المركزي في صنعاء "القلعة"في 

ذلك الوقت.
مكث أبــو علــي ورفاقه شــهورا في 
سجن القلعة وســط غموض ليتم أطالق 
ســراحه بعدها بطريقة أثارت الشــكوك 
والريبة،حيــث تم مهاجمة ســجن القلعة 
من قبــل عناصــر القاعــدة ليهــرب أبو 
علي ومعه أكثر من 21من المســجونين 

والمطلوبين األمنيين.
ذاع صيــت أبــو علي وظهــر في أول 
إصــدار لتنظيــم القاعدة"هدم األســوار" 
حيــث ألقى كلمة حماســية ليــذاع صيته 

بعدها فــي المعمورة ويتم تنصيبه أميرا 
للتنظيم في والية "لحج".

كانــت بداية ظهوره فــي لحج خاصة 
بعد ســقوط معســكر األمن المركزي في 
"عمار  وشــارك  وذلــك2015م  المحافظة 
قائــد" فــي الحــرب األخيرة التي شــنتها 
مليشــيات الحوثــي علــى مــدن الجنوب 

ومنها الحوطة.
أعمــال  فــي  عمار"أبوعلــي"  أتهــم 
إرهابية مارســها في عاصمــة المحافظة 
"الحوطــة" منها تفجير بعض من المراكز 
األمنية خاصــة مبنى أمــن محافظة لحج 
الواقع وســط المدينــة ويتهــم بتفجير 
المجمــع القضائي عقــب انتهــاء الحرب 
األخيرة الواقع فــي أطراف مدينة الحوطة 

الجهة الشمالية.
وينســب ألبــو علــي مشــاركته في 
عمليــة نهــب البنك المركــزي بالحوطة 
في عــام 2015م والتي قدرت بعشــرات 

الماليين .
وفقــآ لمصادر أمنية فــإن عمار كان 
يتزعــم فرقــة اغتياالت قتلت العشــرات 
من أبرز القيادات العسكرية واألمنية في 

المحافظة.
وداهمــت قــوة أمنيــة متخصصــة 
االســبوع الماضي، منزل اللحجي وقتلته 
في عمليــة نوعية من حيــث تخطيطها 
وتنفيذها منذ بسط قوات الحزام األمني 
على المدينة، اســدلت الستار على قصة 

أبو علي اللحجي.

عدن/ وضاح فارع :

نفذ عمال وموظفو مكتب ضرائب عدن وفروعه، أمس، إضرابا 
جزئيا عن العمل ورفعوا الشــارات الحمراء تلبيــة لدعوة أطلقتها 
نقابــة عمال وموظفي مكتب ضرائب عدن وفروعه بالعاصمة عدن 
وذلك لعدم التزام إدارة المكتب بتنفيذ عدة مطالب واســتحقاقات 

قانونية تتعلق بموظفي المكتب بالعاصمة عدن .

وطالبــت النقابة إدارة بعدم تجاهل المذكــرات التي رفعتها 
بخصوص الخروقات المالية، والتالعب بحقوق الموظفين، ورفض 
إدارة المكتب تشــكيل لجنة شؤون الموظفين، باإلضافة إلى عدم 
معالجة االســتحقاقات القانونية المرفوعة إلى المدير العام الذي 
وجه إلى إدارة الموارد البشــرية للتعاون مع النقابة للمعالجة ولم 

يعطى اهتمام للموضوع.
وأشــارت النقابة إلى أن إدارة المكتب تقوم بإدخال متعاونين 
في فترة ما بعد الحرب مباشرة، دون وجود رصيد يتحمل نفقاتهم، 
مطالبــه بإطالعهــا علــى كشــوفات المتعاقديــن وإضافة 

عضوين من النقابة لمراجعة الملفات والكشوفات.
وأكدت النقابة بأنها ســتصعد إجراءات اإلضراب الجزئي 
إلــى اإلضراب العام مــا لم يتم االســتجابة لمطالب عمالها 
وموظفيها ، علما بأن ما يطالبونه هي استحقاقات قانونية 

ومن الواجب على إدارة المكتب االستجابة لها.
واختتمــت النقابة مطالبهــا بأن المدير العــام قد أقر 
بتثبيــت المتعاقديــن والمتعاونيــن القدامى فــي 5 يناير 
2017م، وهو اليوم الذي تأسســت فيه نقابة مكتب ضرائب 
عــدن وفروعــه، وقيامه بتهميــش الشــؤون القانونية في 

قرارات التعيين للمدراء والنواب ورؤساء األقسام.

عدن تايم/ خاص: :

أقــال مديــر عام المؤسســة 
لحج،  العامة لالتصاالت بمحافظة 
المالي للمؤسســة،  المدير  اليوم 

مكلفا آخر خلفا له.
المؤسســة  وأصدر مدير عام 
ناصــر المنتصــر قرار كلــف فيه 
مروان أحمد ثابت بمهام رئاســة 
القســم المالــي واإلداري، خلفــا 
لرئيــس القســم الســابق فخري 

الشعبي.
في  عاملــه  وقالــت مصــادر 
المؤسسة لعدن تايم: أن خالفات 
تشهدها المؤسســة بسبب الوفر 

المالي، والذي يتجاوز 60 مليون في حساب المؤسسة.
وأضافت المصادر أن المؤسســة تشهد حالة من الفوضى بسبب 
توقيــف اإلدارة العامة في المركز الرئيســي بصنعــاء، لموازنة الفرع، 

عقب تعيين المدير الحالي مؤخرا.

من هو )عمار قائد( القيادي يف القاعدة بلحج؟

صراع على 60 مليون ريال وفر إضراب جزئي ملوظفي ضرائب عدن
مالي يف اتصاالت حلج

طفل يعاني تقرحات حباجة اىل مد يد العون

يف اأجواء بهيجة احتفل الزميل االعالمي

سامح عبدالوهاب
بخطوبته

 و�سط فرحة االأهل واالأ�سدقاء بعدن وحلج
ل�سامح اال�ستثنائي كل االمنيات القلبية بال�سعادة 

الدائمة وفرح بحجم الكون
املبتهجون: اأ�سرة) عدن تامي( واخلال/ حممد عبده 

وعا�سم ال�سربي وح�سام ردمان وكافة االأهل واال�سدقاء.

مبارك 
اخلطوبة

يرقد يف م�ست�سفى بابل ..
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�أخبار

تعز/ سبأ :

تمكنت قــوات الجيش والمقاومــة الجنوبية أمس، مــن تطهير معظم 
األحياء الســكنية بمدينة المخا، من قناصة وخاليا مليشيا الحوثي وصالح 
االنقالبيــة التي تحاول االحتماء بالمواطنين بعد االنتصارات الكبيرة التي 

تحققت شرق وغرب المخا.
وقال مصدر عســكري "أن القوات اســتكملت عملية تطهير أحياء، كانت 
تختبي فيها ما تبقــى من عناصر المليشــيا وأن األهالي خرجوا للترحيب 
بقــوات الجيــش والمقاومة في المناطــق التي تم تحريرها اليوم وســط 

مدينة المخا".

وأضاف" أن العملية العسكرية مســتمرة لمطاردة بقية فلول المليشيا 
بعد فتح ممرات آمنة للســكان لمغادرة المنازل واألحياء السكنية"، مشيرا 
إلــى ان عــددًا من العناصر االنقالبية ســلموا انفســهم لقــوات الجيش 

الوطني وان جثث المليشيا تنتشر في الشوارع .
وأكــد مصدر ميداني أن الجيش الوطني شــن فجر أمس، هجوم مباغت 
من الخــط الدائري الرابط بين المجمع الحكومي وحارة العمودي شــمال 
المدينة مــن جهة كما توزعت قوات أخرى علي الخط الدائري بين الميناء 

والمجمع الحكومي وقامت بتمشيط حارة الحالي والسويس والجعدي.
وقــال المصــدر "ان الجيــش الوطني تمكن من أســر 30 مــن عناصر 

المليشيا ومقتل العشرات منهم والذ البقية بالفرار" .

الرياض/ خاص :

أكدت مصــادر موثوقة في الرياض لعــدن تايم: ان 
نائب الرئيس علي محسن األحمر، يستحوذ على معظم 

المنح العسكرية واألمنية في الخارج.
وبحســب المصادر فــان اغلب المبتعثيــن اليمنيين 
للدراســة فــي الكليــات العســكرية واالمنيــة ترفــع 

بترشــيحات من االحمــر، ويتــم اســتثناء المحافظات 
الجنوبية منها.

وكان االحمــر التقــى أمــس، أكثــر مــن 30 مبتعثا 
للدراســة في كليــة الملك فهد األمنيــة وحدها، حيث 
أصدر ترشيحات بالمئات البتعاث مقربين منه واعضاء 
في حزب االصالح من المحافظات الشــمالية للدراســة 
في كال من الســعودية والســودان واألردن وعددا من 

الدول العربية.

أبين/ خاص :

قتل قيــادي في تنظيــم القاعدة 
واثنيــن مــن مرافقيــه، امس، في 
كمين نصبتــه القبائل في منطقة 

الخديرة بأبين.

وقــال ســكان في المنطقــة: "إن 
مسلحين من القبائل نصبوا كمينًا 
لقيادي في القاعدة ببلدة الخديرة، 
وأطلقــوا عليه وابــاًل من الرصاص 
خالل مــروره على الطريق العام، ما 

أسفر عن مقتله ومرافقيه".

وتاتي العملية عقب إعدام عناصر 
القاعدة لضابط فــي قوات الحرس 
العواذل  قبائــل  وكانت  الرئاســي، 
بأبيــن صدت هجومــًا للقاعدة، إثر 
محاولة التنظيــم احتالل بلدة لودر 

قبل أيام.

عدن تايم/ خاص

عاد الرئيس عبدربه منصور هادي عصر امس الى عدن قادما من سقطرى.
وكان هادي قال"ان مشروعي الذي قدمت فيه دماء اغلى واحب الناس الى 
قلبي من اسرتي ودماء خيرة الرجال والشباب في كل بقاع يمننا الغالي، هو 
اليمن االتحادي الجديد، يمن العدالة والمســاواة والمواطنة، يمن ال ظالم 

وال مظلوم فيه".
واضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها في المهرجان الجماهيري 
الذي نظمه ابناء محافظة ســقطرى بمناســبة زيارته للمحافظة " لن تضيع 
دماء شــهداءنا هدرا، ولن نخذلكم ولن نســلم البالد لالنقالبيين ،وسنبني 
اليمن االتحادي الجديد، ونرفع علمنا الغالي فوق جبال مران، وعلى كل شبر 

من ارضنا الطاهرة ولن تحكمنا إيران وأدواتها مهما كلنا ذلك".
واشــار في المهرجــان الذي حضرتــه قيادات عســكرية وامنيــة ومدنية 
وشــخصيات سياســية واجتماعية ومشــائخ وأعيان وجمع غفيــر من ابناء 
محافظة ســقطرى ،الى انه قد تم ترقيم 2600 من أبناء سقطرى في قوات 
الجيش الوطنــي و545 في قوات حرس الحدود، ليكون أبناء ســقطرى هم 
من يحمون جوهرتهم النادرة ويدافعون عن تراب وطنهم الغالي مع بقية 

إخوانهم من أبناء المحافظات واالقاليم األخرى".
واكد رئيس الجمهورية انه وجه بتوظيف 60 مدرســًا في التعليم الثانوي، 

و290 مدرسًا في التعليم األساسي في محافظة سقطرى.

عدن/ خاص :

قــال مصــدر عمالــي في شــركة 
مصافي عدن، امس، ان ادارة شركة 
عــرب جلــف التابعة لتاجــر النفط/ 
احمد العيسي، قد أعطت توجيهات 
إلى الســفينة التابعة لها ب تفريغ 
9000 الــف طــن متري مــن مادة 

البنزين إلى خزانات المصفاة .
وبحســب المصــدر العمالي فانه 
تــم الضــخ مباشــرة ل 4000 الف 
طن متــري من البنزين إلى خزانات 

منشــآت شــركة النفــط البريقــة 
لتوزيعها بشــكل عاجل إلى السوق 
المحليــة ومحطــات الوقــود خالل 
الســاعات القادمــة ، مضيفــا: كما 
ســيتم أيضــا ضــخ 4000 الف طن 
متري من مادة الديزل إلى منشــآت 
شركة النفط لتوزيعها على محطات 

الكهرباء والخدمات األخرى .
لــن  الكميــة  هــذه  ان  يذكــر 
تكفــي لتغطيــة احتياجــات عــدن 
والمحافظــات المجــاورة ألكثر من 

يومين.

عدن تايم/ سبأ :

أكد االمين العــام لدول مجلس التعاون لدول الخليــج العربية الدكتور 
عبد اللطيف الزياني استمرار دعم دول مجلس التعاون للحل السياسي في 

اليمن في إطار المرجعيات االساسية الثالث المتوافق عليها دوليًا.
واســتقبل الزياني في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، سفير بالدنا 
لدى المملكة العربية الســعودية الدكتور شــائع محســن الزنداني والذي 
بحــث معه العالقــات الثنائية بيــن بالدنا ودول المجلــس، مجددا تأكيد 
استعداد دول مجلس التعاون المســاهمة في إعادة إعمار اليمن وبناء ما 

خلفته الحرب التي فرضتها الميليشيا االنقالبية على الشعب اليمني.
من جانبه أكد الســفير شــائع الزنداني حــرص الحكومــة اليمنية على 
الســالم والتوافق بين اليمنيين في إطار شــرعية الدولــة اليمنية وإنهاء 
االنقالب وما ترتب عليه من إجراءات أحادية نفذتها الميليشيا االنقالبية.
وأعرب الســفير الزنداني عن شــكر الحكومة اليمنية ألشقائها في دول 
مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي لدورهم الكبير في الوقوف إلى 
جانب القيادة الشــرعية والعمل على اســتعادة منظومة مؤسسات الدولة 
مــن االنقالبين.. مثمنًا دور األمانة العامــة لمجلس التعاون الخليجي في 

تقديم العون لليمن في كافة المجاالت.

عدن تايم/ استماع

كشــفت قناة " NBC " عن الهدف 
"الســري" للعمليــة التــي أجرتهــا 
القــوات الخاصــة األمريكيــة فــي 
اليمن أواخر الشهر الماضي، مؤكدة 
أن هذه العمليــة لم تحقق النتيجة 

المرجوة.
ونقلــت القنــاة عــن مصــادر في 
الجيش األمريكي قولها إن القيادي 
فــي تنظيــم "القاعدة فــي جزيرة 
العرب" قاســم الريمي كان الهدف 
الرئيســي للعملية، باعتبــاره ثالث 
أخطر شخصية في العالم اإلرهابي، 
لكــن العمليــة لم تســفر عن قتل 
الريمي أو إلقــاء القبض عليه. على 

الرغــم من ذلك، ما زالت واشــنطن 
واثقــة مــن أن الريمي فــي اليمن 

حاليا.
وذّكــرت القناة بــأن الريمي وجه 
األحد الماضي رسالة مصورة، وصف 
فيها عمليــة اإلنزال التــي نفذتها 
الواليــات المتحــدة فــي 29 يناير/

كانون الثانــي، بأنها بمثابة صفعة 
للرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وكان أحد العسكريين األمريكيين، 
الذين شاركوا في العملية، قد قتل 
في االشــتباكات التي أسفرت أيضا 
عن تصفية 14 مســلحا، بينهم عبد 
الرؤوف الذهب، زعيم خلية القاعدة 
في شــبه الجزيرة العربية، وشقيقه 

سلطان الذهب، ويوسف الجوفي.

ا�شتكمال تطهري املخا واأ�شر 30 من عنا�شر امللي�شيات

األمحر يستحوذ على املنح العسكرية واألمنية يف اخلارج

مقتل قيادي يف القاعدة ومرافقيه يف كمني بأبني

العيسي يوجه بتفريغ 9 االف طن من البنزين ملصايف عدن

الزياني : مستعدون إلعادة إعمار اليمن

الكشف عن هدف عملية االنزال االمريكية يف البيضاء

الرئيس هادي  يعود اىل عدن
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متابعات

عدن تايم/ محمد مساعد:

دشن الفريق التطوعي للهالل األحمر اإلماراتي 
عام الخير في كل من عدن ولحج وذلك ببدء توزيع 
50 ألف سلة غذائية تستهدف أكثر من 100 قرية 

وعزله في ضواحي عدن ولحج.
وقالت المنســقة العام للهالل األحمر اإلماراتي 
آيــات العوذلي أن عملية التوزيع بدأت قبل ثالثة 
أيام بتنســيق وترتيب يشرف عليه بشكل مباشر 
الهــالل األحمــر اإلماراتــي والســلطة المحليــة، 
موكدة أن هناك مندوبين وفرق تشــكلت في كل 
القرى والعزل المســتهدفة ويجــري التوزيع على 

قدم وساق.
وأشــارت العوذلي أن عملية االتصال والتواصل 
بفرق التوزيع مســتمرة وســيتم خالل األســبوع 
إكمــال عمليــة التوزيــع والبــدء بمرحلــة ثانية 

تستهدف القرى النائية في كل من لحج وعدن .
وقــال أديب الســيد مديــر اإلعــالم والعالقات 
العامــة بمحافظــة لحــج كمــا عهدناه في اشــد 
الظــروف بعد الحرب، كانت هيئــة الهالل األحمر 

اإلماراتي سباقة، للتخفيف من معاناة المواطنين، 
باإلغاثة الغذائية واألدوية واالهتمام بالقطاعات 

الخدمية.
وليس بغريب أن يدشــن الهالل اإلماراتي عام 
2017 بمساعدات إغاثية للمواطنين، الذين باتوا 
بحاجة إليهــا، بعد معاناتهم مــع توقف الرواتب 

ألشهر بسبب إخفاقات الحكومة.
وال يقتصــر دعم الهــالل اإلماراتي فــي اإلغاثة 
فقط، بل أيضا في مجال اإلعمار والترميم للمباني 
والنهوض بقطاعي التعليم والصحة والمياه. وقد 
دشــن الهــالل قبل أيــام تقديم دعــم لعدد من 
المحافظات المحررة منها عدن ولحج والضالع، في 

مجاالت المياه والتعليم والصحة.
نحن في محافظة لحج نشــكر ونثمن هذا الدور 
الكبير ألشقائنا في اإلمارات شعبا وحكومة وهيئة 
-الهــالل األحمر اإلماراتي، ونؤكد أننا لن ننســى 

لهم هذا الدور التاريخي.
وعبر كافة األهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعب وذراعهم 
لألعمــال اإلنســانية والخيريــة الهــالل األحمــر 

اإلماراتي على استمرارية وصولهم وللمرة الثانية 
إليهم في ظل غياب تام من مختلف المنظمات.

أعلنــت في ســياق متصل هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي عن تكفلها بعالج مئات جرحى اليمنيين، 
ممــن أصيبــوا خالل الصــراع الدائر فــي بلدهم، 
بتوجيهــات مــن رئيس الدولة الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
وتقضي مبادرة الهيئة بعالج 1500 جريح يمني، 
تزامنــا مع مبــادرة عــام 2017 عامــا للخير التي 
أطلقهــا الشــيخ خليفة، وتعليمات الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي، ودعم الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، حسبما أعلنت وكالة أنباء 

اإلمارات )وام(.
ووفــرت الهيئة كافة الوســائل لنقــل الجرحى 
إلى مستشــفيات اإلمارات، كما ســتتحمل تكاليف 
المرافقين الصحيين لهم لضمان تهيئة الظروف 
الصحية والنفســية للجرحى، ضمن برنامج الدعم 
النفســي والمعنوي الــذي توفرها للحــاالت التي 

تتكفل بعالجها.
وأكد رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي الشيخ 
حمدان بن زايــد آل نهيان، أن الهيئة تعمل على 
"إمداد القطاع الصحي اليمني بالمساعدات الالزمة 
لتذليــل الصعوبات التي يواجههــا، حيث يتواجد 
ممثلو الهيئة بشكل متواصل في مختلف المناطق 
اليمنية لتقييــم االحتياجات والمســتلزمات التي 
تمكن األشقاء في اليمن من تخطي هذه المرحلة 

من تاريخ بلدهم".
يذكر أن البرنامج اإلنســاني واإلغاثي اإلماراتي 
في اليمن يعمل على توفير االحتياجات الضرورية 
مــن غذاء ودواء ومــواد طبية، لتحســين الظروف 
اإلنسانية والصحية لليمنيين بالتنسيق والتعاون 
مــع المنظمــات اإلنســانية اإلقليميــة والدولية 

الموجودة حاليا على الساحة اليمنية.
وكانت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي قد تكفلت 
ســابقا بعــالج العديد مــن الجرحــى اليمنيين، 
وسيرت العديد من القوافل الطبية واإلغاثية إلى 
اليمن، بالتوازي مع كل أنواع الدعم التنموي الذي 

تقدمه اإلمارات للحكومة اليمنية الشرعية. 

كتب / رؤى العامري: :

بعيــدًا عن الحــرب، وفــي ظاهرة نــادرة، يطبق 
العمى على ســكان قرية الخزنــة في منطقة "بني 
الحســن" بمديرية عبس الســاحلية فــي محافظة 
حجــة، وال يســتمتعون بنعمة اإلبصــار إال لياًل في 

الظالم الدامس.
يعيش ســكان تلك القريــة الواقعة جنوب غربي 
العاصمــة اليمنيــة صنعاء، فــي حالة مــن الفقر 
المدقع مع نقص شديد في الكهرباء والمياه، هذا 
فضاًل عن إصابتهم بالعمى نهارًا مع بزوغ الشمس 

وتحسن حالتهم البصرية مع غروبها.
ورغــم عــدم وجود أيــة تقارير أخــرى عن حاالت 
مشابهة في اليمن، إال أن األطباء يؤكدون أن سبب 

هذه الظاهرة هو اضطراب وراثي.
من جانبه، قال استشــاري طــب العيون، الدكتور 
حســين النفيلــي، وهو مطلــع على حالة ســكان 
تلك القرية، لـ"العربية.نت" بنســختها اإلنجليزية 
إن هــؤالء الســكان يعانون من مــرض يؤثر على 
مســتقبالت الضوء في شــبكية العين، موضحًا أن 
هنــاك نوعين مــن مســتقبالت الضــوء، أحدهما 
مســؤول عن اســتقبال الضوء لياًل واآلخر بالنهار، 

مشــيرًا إلــى أن المتضرريــن من هــذا النوع من 
االضطــراب ال يتوافــر لديهم ســوى %5 فقط من 
المستقبالت المســؤولة عن تلقي أشعة الشمس، 

األمر الذي يجعلهم ال يبصرون نهارًا.
وأشار النفيلي إلى أن هذا االضطراب في الرؤية، 

والــذي يصيب النــاس من مختلــف األعمار، ليس 
له عالج، لكن يمكن االســتعانة بنظارات شمسية 
طبية خاصة تســاعد في تخفيف حدة الضوء والذي 
يصــل لعيونهم نهــارًا، األمــر الذي يســمح لهم 

بالرؤية واالستماع بحياة طبيعية خالل النهار.

عدن تايم/ سالم الفراص:

خــرج اجتمــاع ضــم كل مــن رئيــس 
المنطقة الحرة حســن الحيد ناصر حدور 
مدير عام شركة النفط عدن، باتفاق على 

شق طريق بطول اثنين كيلو متر.
ويصل الطريق مكتب الشــركة الكائن 
في المنطقة الحــرة بكالتكس، بالطريق 
الرئيســي خارجهــا، وســيخصص لحركة 
القاطــرات المحملة بالنفط ومشــتقاته 
بعيــدا عــن زحمــة الطريــق المخصص 
لحركة النقــالت من والى ميناء الحاويات 
في المنطقة الحــرة كما تم الوقوف على 
إعــادة تأهيل الطريق القائم من ســابق 

بعرض خمسة متر.
وأعقــب االجتمــاع النــزول إلــى موقع 
الطريق المقترح شقه وتعبيده لتسهيل 
عمليــة تزويــد المحطات فــي العاصمة 
عــدن وكل المحافظــات بمــادة النفــط 
ومشــتاقاته حيــث تــم االتفــاق على أن 
يتم مباشــرة العمل في هذا الطريق من 
مســاء نفس اليــوم حتى تتمكن شــركة 
النفط وبمســاعدة المنطقــة الحرة من 
حــل مشــكلة االختناقــات الحاصلــة في 
تموين السوق ومحطات الكهربا بالنفط 

ومشتقاته .
وأكــد حســن الحيــد رئيــس المنطقة 
الحرة على حرصه في إنجاح هذا المشروع 
الحيوي وتذليل أية صعوبات قد تعترضه.

االإمارات تد�شن عام اخلري بـ 50 األف �شلة غذائية يف عدن وحلج

قصة قرية مينية ال يبصر أهلها إال يف الليل!

عدن : االتفاق على شق طريق خاص بالشاحنات يف كالتكس



PB
5

    االربعاء/ 8  فرباير  2017م  - املوافق    11  جمادي االول    1438 هـ  - العدد )55(

مدير البنك املركزي عدن:

تقريـــر
ملاذا افتعلت امل�سايف االأزمة وجتاهلت توجيهات الرئي�س وبن دغر؟

 عدن تايم / تقرير خاص 

ولحــل االزمة، ســلمت الحكومة شــركة النفط 
أمــر كتابيًا من رئيس الــوزراء بمبلــغ أربعة مليار 
ريــال يمنــي لشــراء الديــزل والمــازوت والبترول 
لمحطات الكهربــاء ولتغطية احتياجات المواطنين 
في عدن من البترول، بحسب تأكيد مصدر حكومي 
رفيــع أمس األول،  مؤكدا المصــدر: " أن الترتيبات 
وتوجيهــات فخامــة األخ الرئيس ورئيــس الوزراء 
تقضي بأن تقوم الشــركة مؤقتًا بتوفير المشتقات 
النفطية بانتظام، وفق مناقصات معلنة وشــفافة، 

ومتاحة للجميع، وكانت الحكومة 
قــد وجهــت وزارة الماليــة قبل 
أيام بتحويل عشــرة مليار ريال 
يمني للمصافي وشــركة النفط 
مناصفة بينهما لشراء مزيد من 
المشــتقات النفطية، كما قدمت 

الشركة ملياري ريال قبل ثالثة أيام 
للمصافي لشراء المشتقات. 

خالفات وحلول

ناقش  الخصــوص،  وبهــذا 
رئيــس الحكومــة الدكتور أحمد 

عبيــد بن دغــر، مع قيادتي شــركة 
المصافــي وشــركة النفــط بعدن، 
النفط  المالي بين  تســوية الوضع 
والمصافي، وإيجــاد الحلول لتجنب 

الخالفــات التــي قــد تؤثر علــى تقديــم الخدمات 
للمواطنيــن، بما في ذلك توقــف محطات الكهرباء 
وانعدام مادة البنزين فــي المحطات، جاء ذلك في 
لقــاء أبلغ فيه بــن دغر مدير شــركة مصافي عدن 
محمــد البكري، أنه اســتنادًا إلــى توجيهات رئيس 
الجمهوريــة عبدربــه منصــور هادي، ســيتم دفع 
مرتبات يناير مع مرتب شهر من الشهور المتأخرة، 
وأن أي ممارســة خارج هذه العالقة ســيخضع إدارة 

الشركتين للمساءلة.

استمرار األزمة

ورغم تلــك اإلجراءات والتشــديدات الحكومية 
الهادفة إلى إنهاء خالفات المصافي والنفط وأزمة 
المشــتقات النفطيــة، ما زالت عدن تشــهد، حاليًا، 
إغالقًا شــبه تــام لمحطــات تعبئة الوقــود نتيجة 
خلوها من مادتي البترول والديزل، وهو األمر الذي 
اضطرها إلى إغالق أبوابها، وبالتالي تسبب بمعاناة 
للسكان في تنقالتهم وقضاء حاجاتهم نتيجة عدم 
توفر وسائل النقل والمواصالت بشكل طبيعي، كما 

تعاني عدن من عدم انتظــام خدمة الكهرباء التي 
بــدت مترنحة بين االنقطاع والتشــغيل، والســبب 

أيضًا انعدام المواد التشغيلية من ديزل ومازوت.

أسباب األزمة
وارجعت شــركة مصافي عدن أزمة المشــتقات 
النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن إلى 
نفــاذ مخزون مادتي البنزيــن والديزل من خزانات 
المصفــاة، مؤكدة أن إضراب العمــال والموظفين 

تم رفعه بشــكل نهائي وحل اإلشكالية خالل زيارة 
رئيــس الجمهورية عبدربه منصــور هادي إلى مقر 

الشركة قبل يوم من مغادرته إلى قطر.
وكشف المصدر، عن وجود باخرة تابعة لشركة 
عــرب جلف منذ أكثر من شــهر ، فــي غاطس ميناء 
الزيت التابع للمصفاة على متنها 28 الف طن متري 
مــن مادة البنزين، وإشــتراط التاجــر دفع قيمة أي 
كمية يتم تفريغها مقدمــًا، وهناك مناقصة عامة  
لشراء المشتقات النفطية سيتم اإلعالن عنها خالل 
األســبوع وســيتم التفاوض مع التاجر  شركة عرب 
جلــف من أجل الحصول علــى كميات معينة تغطي 

استهالك المشــتقات النفطية خالل األيام الحالية 
وإلــى حين االنتهاء من المناقصــة العامة ووصول 
المشــتقات إلى ميناء الزيت  وذلــك تجنبا ألي أزمة 

كما هو حاصل اآلن.  

النفط ترد
من جانبها كذبت شركة النفط بيان المصفاة، 
مؤكــدة وجود كميه تصل لنحو ) ١٧ ( الف طن من 
مــادة الديزل في خزانات المصفاة ونحو ) ٢٧ ( الف 

طن من مادة البنزين في الغاطس، لكنها لم تضخ 
اي كميــات جديدة من الوقود، على الرغم من قيام 
شــركة النفط خالل اليومين الماضيين بتســليم 
شركة مصافي عدن شــيك بمبلغ اثنين مليار ريال 
قيمة مواد نفطيه لم تســتلم منها شــركة النفط 
ســوى كمية تعادل قيمتها نحو نصــف مليار ريال 

فقط ال غير.
وحــول مــا وصفهــا المصــدر المســئول في 
المصفاة بمديونية ومشــكلة شركة النفط والتاجر 
المتعهد بتوريد المشــتقات النفطية بشأن ما قال 
المصدر بانها مديونيات ســابقة للتاجر.. فقد قال 
المصدر المسئول بشركة النفط 
ان الشــركة وعقــب توجيهــات 
رئيــس الجمهوريــة األخيرة لم 
تعد تربطهــا اي صلة بالتاجر او 
عمليــة مخاطبتــه خصوصًا بعد 
ان قامت شــركة النفط بتسديد 
كامل ما عليهــا من مديونية للتاجر 
مع أواخر الشهر الماضي يناير ٢٠١٧ 
م وتم إلزامها أيضــا بالتخاطب 
فــي أي معامالت فقط مع قيادة 

شركة مصافي عدن.

من املسئول؟
وفــي الوقت الــذي تُشــير فيه 
أزمــة  ســبب  أن  إلــى  المعلومــات 
تعنــت  هــو  النفطيــة  المشــتقات 
شــركة "عرب جلــف" التــي يمتلكها 
رجل األعمــال أحمد صالح العيســي، وعدم قيامها 
بتصريف وتوزيع كميــات الوقود التي يحتكرها في 
خزانــات مصفاة عدن بصورة منتظمة إلى الســوق 
المحليــة، وذلــك بعدمــا رفضــت شــركة النفط / 
عدن تحديد أســعار المشــتقات النفطية من قِبل 
"العيســي"، وكذا مواصلة شــركة عرب جلف احتكار 
اســتيراد المشــتقات النفطيــة، بالمقابــل أعلــن 
المدير التنفيذي لمصفاة عدن محمد البكري، خالل 
المقابلة التلفزيونية على  قناة "الغد المشرق"، أن 

سبب استمرار شركة عرب جلف دون غيرها .

لوبي النفط يدفع االأو�شاع يف عدن نحو اال�شتعال 
تدفــع  عــدن،  م�ســايف  �ســركة  مازالــت 
اىل تفاقــم وت�ساعــد ِحدة اأزمــة الوقود 
وامل�ســتقات النفطيــة املمتــدة منــذ عــدة 
اأ�ســهر ب�ســكل ن�ســبي حتــى بلغــت ذروتها، 
موؤخــرًا، وباتــت ت�ســتنزف حمافظة عدن 
ب�سكل كبري، مت�سببة برتدي و�سوء العديد 
من اخلدمات االأ�سا�ســية التي مت�ــس حياة 
خمتلــف �ســرائح وفئــات املجتمــع بــدون 
ا�ســتثناء، وياأتــي امتنــاع �ســركة امل�ســايف 
عــن �سخ امل�ســتقات الفتعال اأزمــة خانقة، 
مــن  امل�ســتقات  ل�ســراء  �سفقــة  ومتريــر 
العي�ســي مقدمــا وبال�ســعر الــذي يفر�سه 
هــو ا�ســتباقا لقرار احلكومــة باخ�ساع اأي 
�سفقــة �ســراء م�ســتقات ملناق�ســة عامــة، 
حيث مل ي�ســفر تدخل الرئي�ــس وبن دغر 
عن احتــواء االأزمة التي انعك�ســت اآثارها 
ال�ســلبية على �ســتى املجاالت والقطاعات 
احليويــة واال�ســرتاتيجية حتــى الوقــت 

الراهن.

النفط: املصايف أوقفت ضخ ١٧ الف طن ديزل يف خزاناتها

انقطاعات متواصلة للكهرباء وارتفاع جنوني ألسعار الوقود واملواصالت

العيسي يشرتط الدفع مقدما دون مناقصة إلفراغ ٢٧ الف طن بنزين 

احلكومة: 6 مليار ريال سلمت للمصايف والنفط لتوفري املشتقات ووقود الكهرباء
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��ستطالع

قصة أغرب جريح

وصلــت حالــة الجريح الجنوبــي معاذ الميســري الذي 
اخترق جســده صاروخ حــراري في جبهة المخــا إلى أحد 
المراكز الصحية التي تديرها منظمة دولية في العاصمة 
عــدن ونظرا لحالة الجريح الميســري تخــوف طاقم عمل 
المرفــق الصحي الذي تديره المنظمة من معالجة الحالة 
أو إجــراء عملية جراحيــة نظرا لخطورتهــا، حيث أحدثت 
اإلصابــة صدمة لــدى المرفق ناهيك عــن تخوفهم من 

انفجار الصاروخ.
وعل اثر ذلك تم تحويلها على مستشــفى الجمهورية 
التعليمــي بمديــرة خــور مكســر ووصلــت الحالــة إلى 
المستشفى عند الســاعة ال5:30م،حيث تم التواصل مع 
قســم الطوارئ والذي قام بدوره في استقبال الحالة حد 
قول د.طــارق مزيدة:نائب مدير مستشــفى الجمهورية 
واحد المشــاركين في اجــراء العملية الجراحية للشــاب 

معاذ.
ويضيــف مزيدة: كنــت ضمن الفريق الطبــي المناوب 
وقمــت انا وزمالء لــي مــن المتخصصين فــي الجراحة 
بمعاينــة الحالة وبعــد المعاينة ونظرا لهــول الموقف 
وخطورتــه وتقديــرا منــا للتضحيات التــي قدمها معاذ 
وغيره من شــباب الجنوب في التصدي للمعتدين عقدنا 
العزم وبما يمليه علينا ضميرنا ورسالتنا االنسانسة على 
إجراء العملية الجراحية الخراج الصاروخ من جسد الجريح.

وتابــع مزيدة: فريق الجراحة تكون من اخصائي جراحة 
اوعيــة دمويــة وعظــام واوردة وهي المــرة األولى التي 
يشــارك فيها خبير متفجــرات ضمن فريــق طبي يجري 
عملية جراحية الحد جرحى الحروب، حيث تم استدعاء إلى 
جانب اطباء فريق الجراحة خبير متفجرات احتياطا النفجار 

قد يحدث للصاروخ اثناء إجراء العملية.

 ال45دقيقة االصعب في مجال العمليات الجراحية 
ال نبالــغ أن تحدثنــا عن كــون عملية اخــراج الصاروخ 
الحراري من جســد الجريح معاذ الميســيري والتي أجراها 
فريق طبي جنوبي متخصص في مستشــفى الجمهورية 
بعــد تعد من اصعب العمليــات الجراحية،حيث واالصابة 

هي االندر ربنا على المستوى العالمي.
وحسب الدكتور طارق مزيدة: أخصائي االوعية الدموية 
واحــد فريق الجراحة المشــارك فقد اســتقرقت العملية 
45ديقيــة، ومنــذ الوهلة األولــى لدخــول الجريح غرفة 
العمليات باشر فريق الجراحة والمساعدين وبرفقة خبير 
المتفجــرات عمله في ســبيل اخراج الصاروخ من جســد 

الجريح كخطوة اولى خوفا من انفجاره. 
وأضــاف مزيدة: بــأن خبيــر المتفجرات أوضــح لم أن 
"الصاعق" اليزال موجود في الصاروخ ولهذا فقد منعهم 
من استخدام االشعة في العملية وذلك تخوفا من أن تأثر 

الذبذبات التي تصدرها االشعة فيحدث انفجار للصاروخ.
واوضــح مزيدة: أن الفريق تمكــن من اخراجه الصاروخ 
بنجاح بعد خمس دقائق من بداية العملية،وحينها تنفس 
فريق الجراحة الصعداء بعد أن تم اخراج الصاروخ الحراري 
من جســد الجريــح المســيري ليتولى خبيــر المتفجرات 
تفكيك الصاروخ فيما واصل فريق الجراحة إتمام العملية 
بهمة عالية كــون تمكنهم من اخراج الصاروخ احدث في 
انفسهم دفعة معنوية وثقة في النفس كون هذا يعتبر 
نجــاح لهم في مهامهم ناهيك عن كونهم أســهموا في 

انقاذ الجريح.
 حجم االصابة 

وعند ســؤالنا للدكتــور مزيدة عن حجــم االصابة التي 
وجدوها بعد اخــراج الصاروخ قال: عقــب اخراج الصاروخ 
قمنــا بايقاف النزيــف ومن ثم تفقدنــا االوعية الدموية 
واعصــاب الرجــل وكانــت ســليمة وعملنا علــى تنظيم 

األنسجة المهترئة ووجدنا أن االصابات هي كالتالي:
- تفتت الثلث األعلى من عظم الفخذ االيمن.

- تهتك في مفصل الورك االيمن.
- تمزق عضالت الفخذ االيمن.

- إلــى جانب اصابة في القدم نتــج عنها انفصال اصبع 
القــدم )االصبع االكبر( وعمل فريــق الجراحة على تثبيت 

االصبع بواسطة المسمار.
وعقــب االنتهاء من العملية يقول مزيدة: كانت فرحتنا 
ال توصف وشكرنا اهلل على توفقينا في إجراء هذه العملية 
بنجاح، باعتبارها اغــرب واصعب عملية هي مخاطرة بحد 

ذاتها بنجاح،
وعن الدافــع للقبول بإجراء العملية يقــول مزيدة: أن 
قبول بهذه المخاطــرة أتى تقديرا لتضحيات االبطال في 
الجبهــات ناهيك عن أن هذا مــا يمليه عليهم ضميرهم 

وواجبهم في أداء رسالتهم االنسانية.
ويجدر اإلشــارة إلى أن الجريح الميسري تم نقله للعالج 
فــي الخارج بعــد توجيها واهتمــام مــن الرئيس هادي 

بنفسه. 
 جهود جبارة 

يســير العمل في مستشــفى الجمهورية بوتيرة عالية 
والزائــر للمستشــفى يجــد الحيــاة تدب فيه واألقســام 
مزدحمة وطواقم العمل كانهــا خلية نحل تبني خالياها 
ليكلل جهدها برحيق من الشهد يغير مذاق كل متداوي 

فيه ويعيد اليه وبإذن اهلل عافيته.
ويقول نائب مدير المستشفى: على الرغم من الضغط 
الذي نعانــي منه نتيجة كثــرة الحاالت التي نســتقبلها 
يوميــا وتعــدد المهام التــي نتحملها وهــي في األصل 
ليــس مــن اختصاصنــا -ولكن قبلنــا بتحملهــا خدمتا 
للوطن والمواطن- إال أن العمل يســير في بوتيرة عالية 
وفي ضل انضباط والتزام كبيران من كافة المنتســبين 

للمستشفى. 
وكشف نائب المدير انه حســب احصائيات المستشفى 
فقد بلغ عدد الحاالت التي اســتقبلها المستشــفى خالل 
العام 2016م )286000(حالة مرضية، في حين بلغ عدد 
العمليات الكبرى التــي أجريت )7300(عملية في مختلف 

التخصاص، كما أجريت )2300(عملية صغرى.
 اعباء 

تشــكل المهــام المتعــددة واالحمــال المختلفة التي 
يتحملها مستشــفى الجمهورية عــبء كبيرا على اإلدارة 

والعاملين فيه من الطواقم الطبية والمختصين..
حيــث يفتــح مستشــفى الجمهورية الباب الســتقبال 
المرضــى مــن المواطنين وبشــكل يومي وعلــى مدار 
ال 24ســاعة مــن أربع محافظات هي عــدن ولحج وابين 
والضالع، إلى جانب اســتقبال جرحــى الجيش والمقاومة 
من جبهات كرش وباب المنــدب والمخا، وجرحى القوات 
األمنية بما فيهــا قوات االمن والحــزام األمني والقوات 

العسكرية بمختلف تشكيالتها.
ويقول نائب مدير المستشفى أننا إلى جانب هذا العمل 
استقبلنا فريق البعثة السودانية وعملنا على تنظيمهم 
لعملــه في رصد حاالت جرحى المقاومة، ويضاف إلى ذلك 
أننا بصدد التجهيز الستقبال الحاالت من جرحى المقاومة 
الذيــن يتم عالجهــم بعثة فريــق مركز الملك ســلمان 
لالغاثــة واألعمــال االنســانية ، وهذا ما يجعــل األحمال 
والمهــام تتثاقل أمــام إدارة وطاقم المستشــفى الذين 

يتحملون اعباء كبيرة.
ودعــا نائــب المديــر الجهــات المعنية فــي الحكومة 
والرئاســة  إلــى تقدير الجهــود الجبارة التــي يقوم بها 
المستشفى وايالئه المزيد من الرعاية والدعم في سبيل 
النهــوض بهذا الصــرح الخدمي الهــام وتطويره ورفده 
باحدث التقنيات واالجهزة لينافس المستشفيات العربية 

والعالمية.
وتقدم نائب المدير بالشــكر لكل من ساهم في إعادة 
تأهيل المستشــفى ورفده باالجهزة والمعدات واالدوية 
وساهم في اســتنهاض العمل فيه بعد تدميره من قبل 

المليشيات االنقالبية. 
وخــص بالشــكر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والســعودية والكويــت ودول التحالف العربي والرئاســة 

والسلطة المحلية في عدن.

 45دقيقة .. مدة اأغرب عملية جراحية ابطالها جنوبيون

ا�شتقبال جرحى املقاومة واجلي�ش واالأمن 
ومواطني اأربع حمافظات جنوبية

كانــت عزمية اأبناء عــدن واجلنوب يف الت�سدي لعدوان ملي�ســيات 
احلوثي و�سالح عنوان لتجاحهم وحترير مدنهم مب�ساركة وم�ساندة 
اإخوانهــم يف التحالــف العربي ، �ســارت تلك العزمية وبجهود نف�ــس 
االبطــال وبدعــم �ســخي مــن دول التحالــف العربــي وعلــى راأ�ســها 
االإمارات وال�سعودية وا�ستنه�ست اجلانب اخلدمي يف العا�سمة عدن 

واخوانها...
جهــود اإماراتية كبرية اإعــادت الروح مل�ست�ســفى اجلمهورية ليغدو 
امل�ست�ســفى -وبعــد خراب ملي�ســيات احلوثــي و�سالح- اكــر حداثة 

وتطورا بل وادائا من ذي قبل.
وعلــى ما يبدو.اأن هذا جعل امل�ست�ســفى علــى موعد مع ق�سة جناح 
عنوانهــا )اأغــرب ا�سابة على مر التاريــخ( وكان لهذا ال�سرح الطبي 
�سرف اجنازها بنجاح بف�سل اهلل ومن ثم كادر طبي جنوبي حملي.

ولت�ســليط ال�سوء على ق�سة اجلريح معاذ املي�ســريي ونقل احداث 
اغرب عملية جراحية، كان ل�سحيفة عدن تامي زيارة اإىل م�ست�سفى 
اجلمهورية خرج املحــرر فيها باحل�سيلة التالية عن اأحداث الق�سة 
اإىل جانــب �ســري العمل بوتــرية عالية رغــم حتميل امل�ست�ســفى مهام 

ا�سافية...فاإىل التقرير...

عدن تايم / فتاح المحرمي.
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حو�ر

بداية اســتاذ ناصر نرحب بك ضيفًا عزيزًا على 
قراء صحيفة " عدن تايم " ؟

- اهاًل وســهاًل بكــم وبدوري ارحــب بصحيفة 
" األمنــاء" وبكــم شــخصيًا شــاكرًا لكــم زيارتكم 
واســتطالعكم  وضع القطاع التربــوي والتعليمي 

بمديرية لودر .
- حدثنــا باألرقام عن قطــاع التربية والتعليم 

بمديرية لودر ؟
 يبلغ عــدد مدارس التعليم االساســي ) 105( 
مدرســة منها ثالث مــدارس بنات للبنــات مؤثثة 
تأثيثا كاماًل ومكتفيــة بالمعلمات ،فيما يبلغ عدد 
مدارس التعليم الثانــوي )11(  منها اربع ثانويات 
للبنات .. ويبلــغ عدد الطالب بمــدارس المديرية 
) 24000( الــف طالبــًا وطالبــة أمــا أجمالــي عدد 
المعلمين االساسي والثانوي حوالي  1200  معلم 

ومعلمة .
- كيف تســير العمليــة التربويــة والتعليمية 

بمدارس المديرية ؟
تســير الدراســة بشــكل جيد رغم الكثير من 
الصعاب والمشــاكل بســبب الوضع الذي تعيشــه 

البالد من حروب وعدم استقرار .
- هل أثرت فترة واحــداث الحرب على العملية 

التعليمية ؟
-  طبعــًا أثــرت بشــكل كبيــر علــى العملية 
التعليميــة حيــث أثــرت نفســيًا علــى الطــالب 
والمعلميــن  البعــض منهم نزح خــارج المديرية 
، وحاليــا نعاني مــن عدم توفر الكتاب المدرســي  
وعــدم وجــود ميزانيــة إلدارة التربيــة والتعليم 
بالمديرية ، وتوقفها بعد دخول مليشيات الحوثي 
والمخلوع صالح مديرية لودر وكل ذلك أثر ســلبيًا 

على العملية التربوية التعليمية في المديرية 
هل تضررت  مدارس خالل  فترة الحرب ؟ 

 نعم ، توجد مــدارس  وخاصة مدارس منطقة 
الحضــن  المحاذية لعقبة ثرة التــي كانت تتوغل 
فيها قــوات مليشــيات الحوثي وقصفهــا طيران 
التحالــف ودمــرت بالكامــل ، مدرســة عمــر بــن 
عبدالعزيــز واصبحت كومة مــن االطالل ،  وهناك 
مــدارس اخرى تضــررت جزيئًا بمنطقــة  الحضن . 
وعن عاصمة لودر تضررت مدرسة ابوبكر الصديق 
للبنات في بعض الفصول ومدرســة ناجي  وكذلك 
مدرســة منطقة مهيدان تضرر أجــزاًء منها , كما 
تعرضت بعض مدارس المديرية لنهب ممتلكاتها 
حيث كانت هذه المدارس ســكنًا للنازحين .. وهي 
بحاجة إلى الترميم وتجهيزها باألثاث المدرسي ..

- هل رفعت تقارير بهذه االضرار إلى المحافظة 
..وهل تم نزول فريق هندسي لحصرها ؟

نعم ، ر فعنــا تقارير بهذه األضرار التي لحقت 
بالمدارس و تــم نزول لجان هندســية إلى مكتب 
التربية بالمديرية ، وكذا منظمات دولية ومنظمة 
الهــالل االحمر االماراتــي والصنــدوق االجتماعي 
ومنتظرين تحقيــق وعودهم لنا .. لكون مديريتنا 

االكثر تضررًا في المجال التربوي.
- هناك مــدارس تشــكو نقصًا  فــي معلمي 
ومعلمات بعض المواد الدراسية ، فما هي اسباب 
ذلك النقــص ..وكيف عالجتموه كمســئولين عن 

القطاع التربوي والتعليمي ؟
هناك نقص وذلك بسبب توقف التوظيف منذ 
عام 2011 م ، وهناك زيادة سنويًا في عدد الطالب 
والشعب الدراسية وتلك الزيادة في أعداد الطالب 
يقابلها النقص في القــوة الوظيفية خصوصًا مع 
توقف عملية التوظيــف .. فمثاًل في هذا العام تم 
تنزيل بعــض المعلمين للتقاعد مــن المديرية ، 
وهذا سبب نقصًا وذلك بسبب عدم وجود توظيف 

جديد بداًل عنهم .

- أسوة ببقية مديريات محافظة أبين ..هناك 
انقطاع من قبل عشــرات المعلمين ..ما هي آلية 
مكتبكــم لتغطية العجز الذي يتســبب  فيه هؤالء 

المنقطعون ؟
نحن نحــاول وضع الحلول لظاهــرة االنقطاع  
عن التدريــس بالبديل ، حيث يتــم تكليف طاقم 
التوجيــه الفنــي ، بالنزول إلى مــدارس المديرية  
ويتــم وضع حلــول ومعالجات مــن قبلهم فنقوم 
نحــن فــي إدارة التربيــة بتنفيذ توصيــات طاقم 
التوجيه لمصلحة العمل التربوي حسب االمكانيات 

المتاحة لنا.
 - هل تــرون أن آلية تغطية نقص المعلمين 
عبر توفير بدائل  لهم ناجحة ومكنتكم من التغلب 

على المشكلة ؟
هذه ظاهرة منتشرة في عموم اليمن وحقيقة 
هي ظاهــرة نحن غير راضين عنهــا ، وكذلك غير 
قانونيــة ، وتتم معالجة لتلــك الحاالت بالتدريس 
البديــل حيث يتم نزول طاقــم التوجيه بداية كل 
عام دراســي جديد والقيــام بحصر تلــك الحاالت 
ووضع بدائل لهم حســب االحتياج وتغطية العجز 

في التخصصات  .
وانــا ارى أن ظاهرة البدائل غير صحيحة  وغير 
قانونيــة  ومضرة بالعمليــة التربوية والتعليمية 
.ولكن ال يوجد لدينــا أي خيارات أخرى في تغطية 

العجز اال  بوجود بدائل وخاصة  في هذا الوضع ..
- هــل تواجهــون أي مشــكالت فــي جوانــب 
المدرســي  كالمبنــى  التعليميــة  المنشــأت 
والكتــاب  والمختبــرات   واالثــاث  والتجهيــزات  

المدرسي ؟؟
بالنسبة لألثاث تحصلنا على بعضه وأثثت به 
المدارس النموذجية  بالمديرية ومنتظرين بقية 

األثاث لتجهيز المدارس األخرى  .

وبالنسبة للمبنى المدرسي ، تم توقيف جميع 
المشاريع في جانب انشاء المدارس والبعض منها 

قيد التنفيذ بسبب الحرب .
- هل هنــاك متابعات من قبلكم لحلحلة تلك 

المشاكل ، وأين وصلت ، وماذا أثمرت؟
- نعم نقوم بوضع المعالجات  والحلول حسب 
االمكانيات المتوفرة لدينا وبالتنسيق مع السلطة 
المحليــة ومكتــب التربيــة بالمحافظــة وبعض 

المنظمات الداعمة للقطاع التعليمي .
- تواجهكــم ســنويًا  تقريبًا مشــكلة المراكز 
االمتحانيــة  لطــالب مرحلتــي النقــل االساســي 
والثانــوي ..فكــم عدد المراكــز المعتمــدة حاليًا 
وماهي خطتكم للعام الجاري .. من وجهة نظرك ؟
نحن في مديريــة لودر نعاني من المســاحة 
الكبيرة للمديرية والتشــتت الســكاني ، باالضافة 
لبعــد المديرية من مركــز المحافظة )180( كيلو 
متر تقريبًا .. والتوجد مخصصات لنقل االمتحانات 
واجابــات الطالب من وإلى مركــز المديرية  ومن 
مركز المديرية إلى المراكز االمتحانية  وإن وجدت 
أي مبالــغ كمخصصات لهذا  الجانب فهي ال تكفي 
لنقل مادة واحدة من عاصمة المحافظة إلى مركز 

لودر .
ولدينا ســتة مراكز للثانويــة  اثنين بعاصمة 
لودر واحد للطالبات وواحد للطالب . مركز الحضن 
.مركز امعين ومركز الصــرة ومركز الخديرة  زارة  
وعشرة مراكز للتعليم االساسي ، وفي خطتنا لهذا 
العام لدينا مقترح ســوف نقدمــه لمكتب التربية 
بالمحافظة بشــأن اعتماد مركز امتحاني للثانوية 
العامة بعاصمــة بالمديرية و مركزين امتحانيين 
للتعليم االساســي مركــز بعاصمة لــودر والثاني 
بمنطقــة العيــن .. ونتمنــى موافقــة المحافظة  

وتوفير اإلمكانيات ووسائل النقل  .
- صــف لنــا عالقتكــم بالســطلة المحليــة 

بالمديرية ؟؟
عالقتنا بالسلطة المحلية عالقة ممتازة ويتم 
التنسيق مع الســلطة المحلية في مساعدتنا في 
حل كثير من قضايانا التي تهم  الشأن التربوي .

- كيف تقيمون عالقة إدارة التربية والتعليم 
في لودر بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ؟؟

- عالقــة ممتازة ، ولكن المكتــب بالمحافظة 
يعانــي هو اآلخر كمــا نعاني نحن مــن كثير من 

المشاكل والصعاب .
- هل لديكم ما تودون قوله ولم نســتعرضه 

معكم في سياق هذا اللقاء ؟؟
- اطالب جميع االهالي وباألخص الشــخصيات 
االجتماعية بمســاعدتنا ومساعدة مدراء المدارس 
في ظل هذا الوضع ، والحفاظ على جميع المنشآت 
التعليميــة ، كل فــي منطقتــه لما فيــه مصلحة 
العمليــة التربويــة والتعليمية التي شــيدت من 
أجلها ..  ولك انت جزيل الشــكر كما اشــكر جميع 
القائميــن على الصحيفــة  في دورهــم في نقل 

الحقائق بمهنية عالية .

مدير تربية لودر لـ عدن تامي :

نعاين نق�شا يف املخ�ش�شات املالية والكتاب املدر�شي
احلرب اأثرت على نف�شية الطالب واملعلمني

هناك نقص يف عدد املعلمني واملعلمات بسبب توقف التوظيف واالحالة للتقاعد

ميثــل قطــاع الرتبية والتعليــم اأهمية كبرية يف حياة املجتمع كونه يرتبط مبا�ســرة باإعداد اأجيال امل�ســتقبل .. ويف مديرية لــودر مبحافظة اأبني 
وب�ســهادة اجلميع تعترب اإدارة الرتبية والتعليم  االإدارة الوحيدة التي تعمل بفعالية ودون توقف ، ومل يتاأثر ن�ســاطها بكل الظروف التي مرت وما 

تزال متر بها البالد . 
) عــدن تــامي(  ا�ســتطلعت اأو�ساع هــذا القطاع الهام عقــب احلرب من خالل لقائهــا مبدير الرتبية والتعليــم مبديرية لودر نا�سر عو�س مو�ســى .. 

وخرجت باالآتي : 
حوار  / الخضر عبداهلل :
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أســتمر الميناء يــدار من قبــل مافيــا التهريب، 
لتنطلق معركة الرمح الذهبــي المدعومة من التحالف 
العربي لتحرير ميناء المخا والشريط الساحلي الغربي،  
وهــي الخطــوة التــي وصفهــا المراقبيــن باالنتصار 
االســتراتيجي لقــوات الشــرعية والتحــول األبــرز في 
تطورات الملف العســكري، الســيما وانه ســيؤدي إلى 
وقــف عمليات تهريب عمليات األســلحة المنتظمة الى 
المتمردين، حيث ستشــكل المخا نقطــة انطالق نحو 

بقية مناطق الساحل الغربي والمحافظات المجاورة.

اهمية اسرتاتيجية
اولويــة  المخــا  وتمثــل 
واقتصاديــة  اســتراتيجية 
وعســكرية، لقربها من مضيق 
باب المندب الرابط بين اليمن 
المباشــر  واشــرافها  وافريقيا 

على المالحة الدوليــة، إضافة إلى 
ربطهــا 3 محافظــات تمثل ســلة 

اليمــن الغذائيــة، وهــي: تعز 
والحديدة ولحج.

صالــح  المخلــوع  وحــول 
المخــا، طوال فتــرة حكمة إلى 
33عاما  الممتــدة ألكثــر مــن 
الــى منطقــة مشــبوهة، فقد 

كانــت عبــارة عــن ترانزيــت للتهريب 
وتجــارة الممنوعــات، وهو األمــر الذي 
رســم صورة ســلبية للمنطقــة، فما ان 
يتحدث اي شــخص الى المخا تتبادر الى 
األذهان حكايــات التهريب والممنوعات 
والخمــور، فرغــم دوره التاريخي والذي 
اشتهر تاريخيا بتصدير البن اليمني الى 
مختلف دول العالم حيث يطلق عليه في 

هذه الكتب موكا مخا.

اقطاعيات للمهربني
خــالل العقــود الماضيــة تحولــت 
المخــا إلى وكرا للقراصنــة والمهربين، 
ومينــاء لتصديــر المهربات واألســلحة 
والممنوعــات الــى داخل اليمــن ودول 
اإلقليم وهو األمر الذي ادى الى انتشــار 
هذه العصابــات وتناميها والتي وجدت 
مالذا أمانــا لحمايتها من قبل قائد لواء 
المخــا المخلوع صالح قبــل صعوده إلى 
كرســي الرئاســة في ســبعينات القرن 

الماضي.
الســالح  وتجــار  بالمهربيــن  عالقاتــه  وظلــت   
والمخدرات وطيدة فــي تلك المنطقة منذ تلك الفترة، 
كمــا أعطى تعليمــات باإلفراج عن العديــد من زعماء 
هذه العصابــات الذين وقعوا في قبضــة األمن ومنح 
الحماية لكبــار المهربين، محوال الســاحل الغربي الى 
اقطاعيات وممالك خاصة بالمهربين وزعماء العصابات 
والشــبكات، مثل إقطاعية ابراهيم عريــج في الخوخة 
واقطاعيــة المهرب األشــهر زيد عمر الخــرج في المخا 

وذوباب والوازعية ومشاركتهم في هذه االقطاعات .

6 الوية ومعسكرات
دفعت أهمية المخا إلى وضعها على راس أولويات 
المخلوع صالح اذ نشر فيها كبار األلوية العسكرية في 6 
معسكرات، توزعت في المخا والمديريات المجاورة لها 
مثل: معســكر خالد بن الوليد والذي يعد اكبر معسكر 
تابع للمنطقة العســكرية الرابعة، ومعســكر العمري 
واللواء 117وكذا لواء الدفاع الجوي ومعسكر الخوخة ) 
حرس جمهوري( ولواء الدفاع الســاحلي المتعارف عليه 
شــعبيا في المخا بـ " لواء التهريب" ومعسكر البحرية، 

بهدف السيطرة على شــبكات التهريب وتمويل مراكز 
القرصنة والفوضى في المياه اإلقليمية والدولية.

التهريب خالل احلصار
عقــب ســيطرت قــوات الشــرعية المدعومة من 
التحالــف العربــي على مديريتــي ذو بــاب والمخا، بدأ 
ســكان هــذه المنطقة التــي كانت تعانــي من ويالت 
وســطوة المهربين، بكشف مافيا التهريب، وطرق نقل 
األســلحة في ظل الحصار البحــري المفروض من قبل 
قوات التحالف العربي، وتحليق الطائرات االستطالعية.

وتحــدث احــد الســكان لعــدن تايم 
مشترطا عدم اإلفصاح عن اسمه خوفا من 
مالحقات خاليا المهربين، مؤكدا أن الحاجة 
دفعته للعمل مــع مجموعة من المهربين 
لعدة أشــهر، خالل العام الماضي،  يقول:" 
كنت ســائق دينه وفي الغالــب كنت انقل 
صناديق ال ادري مــاذا بداخلها، من ) المنطقة 
الحرة(- اســم اطلقــه المهربيــن على منطقة 
تتوســط الخضراء التابعة للمخــا وواحجة 
التي تتبــع مديرية ذو باب وتشــتهر هذه 
المنطقة بالمراســي الخشــبية واألشــجار 
الكثيفة وهو ما يســهل عمليــة التهريب 
والتخفي – الى معســكر خالد بن الوليد أو 

معسكر العمري في بعض األحيان.
 ويواصــل: الصناديــق والكراتين كانت مخزنة 
بكميات كبيرة في الساحل واحواش المنطقة الحرة، 
ويتــم التعامــل معها كما لو كانــت تحمل طماطم 
او بســكويت وليســت أســلحة ومواد كيماوية كما 

اكتشفت الحقا وهو األمر الذي أدى الى تركي لهم.
 وعــن العصابة التــي عمل معها أجــاب بأنها 
كانــت مجموعــة صغيــرة، انضم إليها عــن طريق 
مرافــق للمهــرب الكبيــر زيــد الخرج، تتبع شــبكة 
تهريب أكبر، وان اغلب اتصاالتهم كانت تأتيهم من 

افريقيا او صنعاء.
ويؤكد الخبــراء العســكريون ان معركة الرمح 
الذهبي تكتســب اهميــة كبيرة، كونها تســتهدف 
مدن الســاحل الغربي كافة وقطع شبكات التهريب 
التى تمد المليشيات باألســلحة والتموين لتضييق 
الخناق وعزل المليشيات جغرافيا، من خالل حرمانها 
من الســيطرة على المواني التــي تزودها بالموارد 
المالية واألسلحة وهو ما سيساهم في سرعة انهيار 
المليشيات، كما ستمكن السيطرة على ميناء المخا 
الحكومة من تاميــن الممر الدولي الذي تعبره أكثر 

من ألف قطعة بحرية يوميا.

 يف 28 �ستمرب 2014م، وقبل �سيطرة احلوثيني على العا�سمة �سنعاء، �سقط ميناء املخا التابع اداريا 
ملحافــة تعــز، يف قب�سة مافيا التهريب، حينها اقدمت جماميــع تابعة لكبار املهربني يف املدينة على منع 
مديــر عــام املينــاء حممد احمــد �سرب واملدعــوم من قائــد املنطقة الع�ســكرية الرابعة اللــواء حممود 

ال�سبيحي حينها من الدخول، ورفع �سعارات احلوثي على بوابة امليناء، بايعاز من املخلوع علي �سالح.
ويف اليوم التايل �سدر قرار رئي�ــس موؤ�س�سة موانئ البحر االأحمر، التي �سيطرت عليها امللي�سيات قبلها 

بيومــني، وق�ســى بتعيني احد جهابذة التهريب كمديــر عام مليناء املخا، واعادتــه اإىل اأح�سان املهربني 
حتت و�ساية و�سيطرة االنقالبني الذين اتخذوه، الحقا كمنفذ امن، ي�سل املخا باجلزر االإريرتية، التي 

ا�ستاأجرتها اإيران بغر�س اإمداد االنقالب الع�سكري بكافة اأنواع االأ�سلحة.

تقرير/ نادر الهباشي

تقريــــر

الساحل الغربي اقطاعيات لشركاء املخلوع صاحل من كبار املهربني

احد السكان يروي تفاصيل عملية تهريب االسلحة يف ظل احلصار
6 من أقوى االلوية واملعسكرات وزعت يف املخا وحميطها

ْيعــد زيــد الخــرج، مــن أكبر 
مهربي الخمور في القرن اإلفريقي، 
األبقار  تورّيــد  تصريــح  ويحتكــر 
يستخدمه  االقتصادية  للمؤسســة 
والمخــدرات  األســلحة  لتهريــب 

وغيرها.
ووصفة الصحفي االستقصائي 
العبسي الذي اغتيل في صنعاء قبل 
شــهرين، باخطبــوط التهريب في 
اليمن، ولديه شــراكة مع المخلوع 
الدولــة  داخــل  ولوبيــات  صالــح، 
كما  والعسكرية،  األمنية  واألجهزة 
يملك عدة ســفن بحريــة متعددة 
األغــراض ويســتخدمهم أيضا في 
عمليــات التهريب، غرقــت احداها 
بالقرب من ســواحل كينيا في عام 

2015 وكانت تحمل شــحنة اسلحة 
كبيرة بحســب الوثائــق األمريكية 

المسربة العام الماضي.

الخــرج  عالقــات  وبســبب   
العســكرية  بالقيــادات  الوطيــدة 
البحرية ورؤســاء ومــدراء المواني 
في القرن األفريقــي باإلضافة إلى 
مشــائخ القبائل وقيــادات الجهات 
في الداخل فــإن المخلوع وثق فيه 
وأعطــاه هذه المهمــة التي تعتبر 
الرئيســي لمد االنقالب  الشــريان 
باألســلحة الالزمة لهم في مختلف 

جبهاتهم.
التي  التهريــب  وتقــوم مافيا 
يتزعمهــا الخرج بنقل الســالح عبر 

قــوارب صيــد تقليدية مــن دول 
فاطمة  وجزيــرة  األفريقي  القــرن 
المســتأجرة مــن قبل  اإلرتيريــة، 
إيران لدعم مليشــيات الحوثي عبر 
الساحل الغربي، ومنه إلى الجبهات 

والمعسكرات.

عدن تامي تفتح ملف مافيا التهريب يف املخا
كيف تتم عملية تهريب ال�شالح واالموال من جزيرة فاطمة االرتريية للملي�شيات؟

من هو زيد اخلرج؟
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تقرير / الخضر عبداهلل:
تعيش المناطق الوسطى بأبين حالة من 
االســتنفار, السيما بعد قيام تنظيم  القاعدة 
بحشــد عناصره لالســتيالء على مدينة لودر 
واتخاذهــا مركزًا لها , حيــث هاجمت عناصر 
ارهابية تستقل  درجات نارية وسيارات حديثة 
عــددا مــن المنشــأت األمنية بمدينــة لودر 
ونقطــة مثلث الكهرباء وشــن هجومها على  
النقاط المتفرقة علــى الطريق بين أمصرة- 
أمعين- و لودر على الخط العام الدولي الذي 

يربط ) عدن بحضرموت وسلطنة عمان (.
ودفعت قوات األمن بتعزيزات عســكرية 
صــوب المدينة ومناطق أخــرى لتأمينها من 
التنظيــم اإلرهابــي، عقــب مواجهــات يوم 
الجمعة الماضي، والتي خسرت عناصر القاعدة 
خاللها 13 قتياًل في اشــتباكات مســلحة مع 

قوات االمن ورجال القبائل في لودر.
وأوضــح عــدد مــن ســكان المدينــة أن 
مسلحي التنظيم حاولوا التمركز في عدد من 
المقــرات الحكومية واألمنية، من بينها إدارة 
األمن ما دفع بقوات أمنية ومسلحين قبليين 
للخروج والتصدي لهم ومنعهم من السيطرة 
على المدينة، مشــيرين إلى أن هناك 4 جثث 
تابعــة لمســلحي  القاعدة، لــم يتمكنوا من 
انتشــالها خــالل انســحابهم باتجــاه مدينة 

مودية.
وعثــر مواطنون مســاء يــوم األحد على 

جثة المالزم عبداهلل الخضر االســرائيلي عقب 
اختطافه بســاعات مــن قبل عناصــر يعتقد 
بانتمائهــم للقاعــدة فــي مفرق الســالمية 
بالوضيع، واقتــادوه الى جهة غيــر معروفة، 

قبل ان يرموا جثته وعليها اطالق رصاص.
وقال العميد عبــداهلل الفضلي مدير عام 

أمن أبين انه ســيتم تعزيز لودر بقوة مكونة 
من 4 ألويــة مجهزة تجهيــزا كامال لتطهير 

اوكار القاعدة في المحافظة.
وأكــد الفضلــي الــذي قــدم اســتقالته 
مؤخــرا من قيادة الحزام االمني: أن الحكومة 
الشرعية تتابع كل ما يدور في أبين ومهتمة 

وحريصة كل الحرص على استتباب األمن في 
أبيــن عامة ولودر خاصة، وقدمت مبلغ وقدره 
عشــرة مليون ريال كمصروف وذخيرة، حيث 
ســيتم تحهيز أربع كتائب للمنطقة الوسطى 
بكامل عتادها وســالحها لقتــال القاعدة في 

لودر.
من جانبه طالب الخضر حمصان العوذلي 
قائد الحــزام األمني في مديرية لودر الجهات 
األمنيــة ممثلــة بحكومــة الشــرعية ووزارة 
الداخليــة وقيــادة الحزام األمنــي بمحافظة 
أبين، دعم قواته لتثبيت األمن في المديرية، 
وعن األحــداث التي جــرت بالمديريــة قال": 
لــودر عصية برجالها األشــاوس ولن يفرطوا 
فيها مهما بلغت التضحيات، ثقتي كبيرة في 
ابناء مديرية لودر الذين شــهد لهم الماضي 

والحاضر.
ويتركــز أكبر تجمع لعناصــر القاعدة في 
المنطقة الوسطى بأبين، تليها زنجبار وجعار 
والمحفــد، وتمتلــك القاعــدة لديهــم قرابة 
ثالثة معسكرات اهمها: موجان و المرون في 

خبر المراقشة، باالضافة إلى المحفد.
ومن جانب أخر أفــادت مصادر محلية في 
مدينة مكيــراس الواقعة علــى الطريق بين 
أبيــن والبيضاء بأن الميليشــيات االنقالبية 
دفعت بتعزيزات كبيرة صوب عقبة ثرة بغية 
التقدم صوب لودر وإعادة احتاللها حيث جرت 
أشتباكات عنيفة أمس االول، في محيط عقبة 

ثرة.

عقــب الهجمــات االأخــرية التــي ا�ســتهدفت النقاط 
االأمنيــة باأبــني، والهجــوم التــي تعر�ســت لــه مدينة 
لودر، التقت عدن تامي بقائد احلزام االأمني بزجنبار 

املقدم حممد العوبان واأجرت معه اللقاء املقت�سب..

التقاه/ رياض منصور

س ( ماهو تقييمك للوضــع األمني بزنجبار 
خاصة بعد التطورات األخيرة في المحافظة؟ 

وفيمــا يخص ســؤالك تــم اســتدعائنا من 
قبل التحالــف وتم تكليفنا بقيادة الحزام األمني 
بزنجبار والمناطق المجــاورة لها وتم كليف االخ 

عبداللطيف السيد بخنفر وشقرة وأحور .
وبعــد ان تم تكليفنــا قمنا باعــادة ترتيب 
النقاط األمنية واعادة االنتشــار األمني ونطمئن 
المواطنين بأن األمور طيبة وبخير وانه لن تعود 

جماعة أنصار الشــر الى أبين مطلقــا، كما قمنا 
بتفعيل غرفة العمليات للتواصل معها وتشكيل 

سرية معززة للتدخل السريع في أي وقت.
س ( هل هناك مناطق مهددة بالسقوط في 

أيدي القاعدة؟
ال توجد أي منطقة مهددة بالسقوط اطالقا، 
حيــث تم إعــادة القوة التي في شــقرة ومنطقة 
العرقوب، وقام القائد عبداللطيف الســيد بترتي

بها.                       
س(  كيف استطاعت القاعدة ترتيب صفوفها 

وما هي مناطق تواجدها؟ 
القاعدة هي في أيامها األخيرة وتجد صعوبة 
في التواصل فيما بينها بسبب تشديدنا الخناق 
عليها وما قاموا به االن، هو مجرد حرب إعالمية 
للفت األنظار اليهــم، وبعد الهزيمة التي لحقت 
بها فــي لودر تفرقت مجاميع مــن القاعدة بين 
موجان بالخبر والوضيــع ومودية والمحفد وهي 

كما قلت على شكل مجاميع فقط.                       
س(  هل يوجد خالف بينكم وبين قائد األمن 
بالمحافظــة وماهي رؤيتكم الصــالح المنظومة 

االمنية؟
التوجد أي خالفات بين قيادات الحزام ومدير 
األمن بأبين وعملنا مشــترك، كمــا ان التحالف 
لــم يقصر معنا وصرف الرواتب لألفراد والضباط 
وطلــب منا خطــة أمنيــة وبدورنا قمنــا باعداد 
الخطة األمنية وتسليمها، واصالح الوضع األمني 
هو بعودة الســلطات الداخليــة لألجهزة األمنية 
من بحث واســتخبارات وغيرها فنحن االن نقوم 
بمهام األجهزة األمنية في أبين كامال واستقرار 

الوضع هو بعودة تلك السلطات.
س( كلمة أخيرة تود قولها ســيادة المقدم 

محمد العوبان ؟
كلمتي األخيرة الى فخامة رئيس الجمهورية 
عبدربه منصــور هادي ومحافــظ محافظة أبين 

والســلطة المحليــة بالمحافظة وهــي أن أبين 
بحاجــة الى محافظ وســلطة محليــة تقيم في 
المحافظة يديــرون أمورها من داخل المحافظة 
وليس مــن خارجهــا ليكونوا أقــرب الى هموم 
المواطن والمحافظة، فاألمن في محافظة أبين 
مستتب وال وجود ألي اختالالت أمنية لتمنع عودة 
للمحافظة،  والتنفيذية  التشــريعية  الســلطات 
ونحن بدورنا ســنقوم بتوفيــر الحماية الالزمة 
للســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وكذلــك 

محافظ المحافظة.

تقريـر
ركزت تواجدها يف املنطقة الو�سطى وان�ساأت 3 مع�سكرات يف املحفد وموجان واملرون يف خرب املراق�سة

قائد احلزام االأمني يف زجنبار املقدم حممد العوبان لعدن تامي:

خارطة انت�شار القاعدة يف اأبني

احور

 األمن مستتب ونطالب السلطة احمللية بالعودة إىل احملافظة

قوات حكومية 

القاعدة
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��ستطالع

صــل  ا تو و
اإلمــارات تأهيل البنيــة التحتية في 
جهودهــا  ضمــن  اليمنيــة  المــدن 
اإلنسانية في عملية إعادة األمل التي 
أطلقهــا التحالف العربي إلعادة أعمار 
ما خلفتــه الحــرب. وافتتحــت هيئة 
الهــالل األحمر اإلماراتيــة حديقتين 
والمعال  المنصــورة  مديريتــي  فــي 
في مدينــة عــدن ضمن المشــاريع 
التنموية التي تبنتها الهيئة لتأهيل 
والمتنزهات  العامة  الحدائق  وصيانة 

في المدينة.
التخفيف من آثار احلرب 

وواصلــت هيئــة الهــالل األحمر 
اإلماراتيــة دعمهــا لقطــاع الحدائق 
والمتنزهــات في اليمــن حرصًا منها 
علــى توفير كل ســبل الراحة وأدوات 
الترفيه للمجتمــع والتخفيف من آثار 
الحرب وتبعاتها، حيث افتتحت الهيئة 
في محافظة عدن حديقة »بلوك 65« 
في مديرية المنصورة وحديقة النغم 
المعال، ضمن مشــروعات  بمديريــة 
الحدائق  وترميــم وصيانــة  تأهيــل 
والمتنزهات بالمحافظة، والذي بدأته 
الهيئة منــذ تحرير العاصمة المؤقتة 

عدن.
عــادل  جــدد  االفتتــاح  وخــالل 
اليزيــدي، مســؤول الجهــة المنفذة 
للحدائــق والمتنزهــات أســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى دولة اإلمارات 
قيادة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني 
الـ 45 لقيام االتحاد، وقال إن استمرار 

اإلمــارات ممثلــة في 
اإلنســانية  ذراعهــا 
الهــالل  هيئــة 
تنفيــذ  فــي  األحمــر 
المشــروعات  ودعــم 
والتنموية  الخدميــة 
اليمنية  بالمحافظات 
المحــررة أمــر ليــس 
هــذا  علــى  بجديــد 
المعطــاءة  الدولــة 
إلــى  وقفــت  التــي 
ودعمتــه  اليمنــي،  الشــعب  جانــب 
ماديًا ومعنويــًا، وتمكنت من تحقيق 
إنجــازات ملموســة أعــادت تطبيــع 
األوضاع، وأسهمت في تخفيف معاناة 
أبناء عــدن جراء الحــرب العبثية من 

قبل االنقالبيين.
وأكد اليزيدي، أهمية االســتمرار 
فــي تنفيذ هــذه المشــروعات التي 
ترسم البســمة على وجوه أبناء عدن، 
وتخفف عنهم آثار الحرب، مشيرًا إلى 
أن بناء الحديقتين استغرق أكثر من 
شهرين، بعد أن تم تنظيف المنطقة 
من المخلفات الصلبة وغيرها، وإعادة 
الكهربــاء والمياه إليهــا، عالوة على 
عمليات التشــجير والطــالء، وترميم 

موقف الحديقة بشكل كامل.
ازدحام كبري 

وقــال عــادل اليزيدي المشــرف 
علــى ترميــم الحديقــة، إن أعمــال 
التأهيل شــملت بنــاء ســور مرتفع، 
وإضافة ألعــاب ومقاعد جديدة، وكذا 
طالؤها بألوان بهية، مطالبًا السلطة 
المحليــة بتوســيع الحديقــة كونها 
تشــهد ازدحامًا وإقبــااًل كبيرين من 
أطفال الحارات المحيطة بها، مضيفا: 
أن هــذا ليــس بجديــد علــى أبنــاء 
اإلمارات، فهــم إلى جانبنــا، وقدموا 
الدعــم المــادي والمعنــوي وتمكنوا 
من تحقيق إنجازات ملموســة أعادت 
تطبيــع األوضاع وســاهمت بتخفيف 
معاناة أبناء عدن جراء الحرب العبثية 

من قبل االنقالبيين.
بأهميــة هذه  اليزيــدي  وأشــاد 
المشاريع الخاصة باألطفال والمجتمع 
ليتمكن الناس من الترويح والترفية، 
وأكد ضرورة اســتمرار الدعم في بناء 
الحدائق في محافظة عدن ألنه يعطي 
األمن واألمان، ويرسم االبتسامة على 
وجوه أبناء عــدن، ويخفف عنهم آثار 
الحرب وتبعاتها، ونوه بأن عملية بناء 
الحدائق وترميمها وصيانتها يتفاوت 
مــن حديقة إلى أخرى حســب العمل 
فترة  أخذتا  والحديقتــان  المطلــوب 
شهرين وأكثر، وشملت األعمال إزالة 
وإعادة  الصلبة وغيرهــا،  المخلفــات 
الكهرباء والمياه، إضافة إلى التشجير 
والطــالء وترميــم موقــف الحديقــة 

بشكل كامل.
إعادة روح عدن 

وقال عبد الرحمن شــيخ وكيل 
المحافظــة: إن مثل هــذه األعمال 
أن  إلــى  واضحــة  إشــارة  تعطــي 
عدن عادت إلى روحهــا وطبيعتها 
األصيلة، مثمنًا جهود دول التحالف 
العربي وبالخصوص دولة اإلمارات 
العربية المتحــدة، ممثلة بذراعها 
وهذه  األحمر«،  »الهالل  اإلنسانية 
اللفتة الكريمة وتقديمها لمختلف 

أوجه الدعم السخي.
وشكر خالد سيدوا مدير مديرة 
صيره، هيئة الهالل اإلماراتية على 
لمحافظة عدن  الدعــم  تقديمهــا 
لرسم البســمة على وجوه األطفال 
وإعــادة تطبيــع الحيــاة، خصوصا 
مديريــة صيره، حيث ســبق أن تم 
تأهيــل المجمعــات الصحيــة في 
أعمال  ذلــك  المديريــة، وســيلي 
تأهيل لبقيــة متنزهات المديرية، 
مؤكدا تنسيق وإشــراف المحافظ 
الزبيــدي ووكيــل المحافظــة بن 
المســتمرة  ومتابعتهــم  شــيخ، 

الستكمال تأهيل الحديقة.
 

رئة املدن
ويقــول المواطــن أحمد صالح 
والزائر إلحدى الحدائــق التي جرى 
ترميمها مــن قبل »الهــالل« في 
الحدائــق  المنصــورة،  مديريــة 
يتمتع بهــا الناس، ويرفهون فيها 
عــن أنفســهم.. ويهرعــون إليها 
كلما ضاقــت صدورهــم، أو تعبت 
أعصابهــم فيجــدون فــي رحابها 
الراحــة  أشــجارها  ظــالل  وتحــت 
والهدوء، ويشــعرون فوق مروجها 
وبيــن  الخضــراء  ومســطحاتها 
أزهارهــا وورودهــا بعظمة الخالق 

سبحانه وتعالى ويتأملون في بديع 
صنعه.

ويضيف أحمد صالــح: الحدائق 
مــن الناحية الصحيــة الرئات التي 
تتنفس مــن خاللها المدن، وزيادة 
مســاحة الحدائــق تعنــي البيئــة 
الصحيــة لإلنســان والفــن الراقي 
والذوق الرفيع للشــعوب، كما أنها 
تعلم اإلنســان النظام والمحافظة 
على مــا بها من نباتــات، كما أنها 
تســاهم بقــدر كبيــر فــي توطيد 
الروابــط االجتماعية بيــن الناس، 
حيث يتلقــون ويتعرفون بها على 

بعضهم.

حدائق عدن ت�شج باملتنزهني

الوكيل �سيخ: عدن عادت اإىل روحها وطبيعتها االأ�سيلة بدعم اماراتي �سخي
مل تــرتك مدفعيــة واآليــات االنقالبيني 
كل مــا قابلهــا مــن مظاهــر احليــاة، مبــا فيهــا 
واهيــة  ذريعــة  حتــت  تدمــري  دون  احلدائــق 
ومبــادئ طائفية، وال ين�ســى النا�ــس ما �سنعة 
احلوثيــون يف عــدن، وبقيــة املحافظــات التي 
غزوهــا اآثمني، ودمــروا فيهــا كل جميل، حتى 
االأر�س ومظاهرها، كاحلدائق التي كانت متتاز 
بهــا عــدن، والتي تعــد مــالذًا اآمنًا لــكل اأهايل 

عدن على مر االأعوام.
كل  ويف  ظهــر  مــا  كل  احلوثيــون  دمــر 
مــكان ليدكــوا مقــدرات الوطــن، وموؤ�س�ســاته 
التــي بنيت لهــم ولغريهم، حتى جــادت اأيادي 
ال�ســخاء مــن قبل االأ�ســقاء يف دولــة االإمارات 
باإعــادة احليــاة لهــذه املدينة التــي ن�سبت بها 
ال�ســعادة، وجت�ســيدًا للــدور االإن�ســاين الفاعل 
الــذي تقــوم به دولــة االإمــارات لدعــم اليمن 
وتخفيــف معانــاة �ســعبه، وفــاء مــن الدولــة 
لقيمهــا وثوابتها االأ�سيلة، واإميانها وفل�ســفتها 
االإن�ســانية الرا�ســخة التي اأ�سبحــت نهج عمل 
ملوؤ�س�ســاتها وهيئاتهــا اخلرييــة، اأعــادت هيئة 
غامــرة  بهجــة  االإماراتيــة  االأحمــر  الهــالل 
و�ســعادة عامــرة وابت�ســامة من خــالل ترميم 
احلدائق يف خمتلف مديريات حمافظة عدن.

كتب - رعد الريمي
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تقرير م�سور
مباين مدمرة واإمكانات معدومة..

 نادي ح�شان اأبني.. �شحية حروب متالحقة

ويمــارس النــادي عدة ألعــاب رياضيــة إلى 
جانب كرة القــدم وهي : ] كــرة الطائرة - كرة 
اليد - كرة التنس -  الشطرنج - سباق الدرجات 

الهوائية - كمال األجسام – الكاراتيه.

مسرية 68 عاما 
 تأســس نادي ) حســان ( الرياضــي الثقافي 
واإلجتماعــي بأبيــن فــي 1/ فبرايــر / 1949م 
علــى يــد الشــهيد الرئيس األســبق/ ســالم 
ربيع علي ) ســالمين ( - رحمــه اهلل - وقد كان 
يســمى نادي ) الشــباب ( الرياضي سابقا، وفي 
1/ إبريــل / 1963م تــم إغــالق النــادي بأمــر 
مــن الســلطنة الفضلية تحت مبــرر أن النادي 
يمارس عمال سياســيا .. وتحت ضغوط الشباب 
ومحبي ومشــجعي النادي تم فتح أبواب النادي 
لمواصلة األلعــاب واألنشــطة الرياضية وذلك 
فــي 2 / أكتوبر / 1963م تحت تســمية جديدة 
هي ) نادي األهلي الرياضي ( مواصال مشــواره 
الرياضي والثقافي واإلجتماعــي بإعتباره وريثا 

شرعيا لنادي شباب أبين .
 وفــي عــام 1976م أقــر المجلــس األعلــى 
للرياضة - أبــان جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشــعبية - دمج النادي األهلي وشــباب الكود 
والمسيمير وشقرة في نادي واحد عرف بنادي ) 

حسان ( الرياضي الثقافي اإلجتماعي .
استهداف 

وفي تصريح صحفــي للصحيفة قال الكابتن/ 
علي محســن عــوض نصيــب - رئيس نــادي ) 
حسان ( الرياضي بأبين سابقا - : ] وصل فريق 
) حســان ( الرياضي إلى مراتب عليا في مجاالت 
متعددة من األنشطة الرياضية فتصدر الدرجة 
األولــى في األلعاب الرياضيــة المختلفة ومنها 
كــرة القدم والطائــرة واليد وســباق الدراجات 

الهوائية والشطرنج [ .
واضاف : لألســف الشديد تم أستهداف النادي 
بقــرار جائــر من قبــل إتحــاد كرة القــدم عام 

2011م ليضعه في الدرجة الثالثة تلبية لرغبة 
نافذين، وهذا القرار كان أشــبه بالقشــة التي 
قسمت ظهر البعير، مناشدا القيادة السياسية 
ووزارة الشــباب الرياضة ممثلــة بالوزير/ نائف 
البكري بإعادة اإلعتبار لنادي ) حسان ( الرياضي 
بإلغاء القرار الجائر وعودته إلى مواقع الصدارة 

كما كان بسواعد شبابه الرياضيين .

ضحية حروب متالحقة 
 مــن جانبه قال األمين العام لنادي ) حســان 
( الرياضــي بأبين الكابتن/ علــي ماطر : نظرا 
لمــا مرت بــه محافظة أبين من حــروب مؤخرا 
وأولهــا حــرب 2011م فقد تســببت في تدمير 
بنية النادي التحتيــة، واآلن النادي خارج نطاق 
العمل.. وآخر محنــه مر بها النادي هي تدميره 
خالل الحــرب مع القاعدة فــي 2016م، مطالبا 
بإعادة ترميم النادي ليعاود نشــاطه الرياضي 

كما كان.
 وأضــاف ماطر : ونحن اليوم بصدد تأســيس 
مدرســة كروية حســانية تكون رافدا للرياضة 

في المحافظة وخارجها تحت إشــراف الكابتن/ 
علــي محســن عــوض نصيــب، ونتمنــى من 
المنظمــات الدولية ووزارة الشــباب والرياضة 
ممثلة بوزيرها الشــاب/ نائف البكري دعم هذه 

المدرسة لترى النور.

دعوة إلنقاذ النادي 
 هذا النادي العريق ال يستحق كل هذا اإلهمال 
من الســلطات المتعاقبــة ، ويحتــاج إلى لفته 
كريمة من دول التحالف العربي ممثال باألشقاء 
اإلماراتييــن ) الهالل األحمــر اإلماراتي ( لزيارة 
النــادي والوقوف علــى وضعه الحالــي وإعادة 
تأهيل مبانيــه ومنشــئاته الرياضية كحاضنة 
للشــباب الرياضــي تحفظهم مــن اإلنزالق في 

متاهات التطرف وجماعات العنف .
ومن أبرز النجوم والشــخصيات الرياضية في 
نادي ) حسان ( الرياضي : الفقيد/نصيب عوض 
نصيب و الفقيد/ عبوده منصر همام و الســفير 
/ عبداهلل عبده همام و د/ فيصل مهدي عبداهلل 
واللــواء/ محمــد مفتــاح عبدالــرب و العميد/ 

صالــح هادي ســعيد ) ربيــس ( والكابتن/ علي 
محســن عوض و الكابتن/ أحمــد صالح الراعي 
والكابتن/ عبــداهلل مكيش  والكابتن الشــبح/ 
جياب باشــافعي ) الحاصل علــى الحذاء الفضي 
كأفضــل ثانــي هدافــي العرب عــام 1997م ( 
وغيرهم، بينمــا كان من أبــرز مدربيي النادي 
الكابتن/ علي محسن عوض والكابتن/ عبداهلل 
مكيــش ) الملقــب بالثعلــب ( والكابتن/ أحمد 

صالح الراعي.
خــالل  الرياضــي   ) حســان   ( نــادي  وكان 
الخمســينات ومــا بعدها مقرا لتجمع الشــباب 
يتبادل فيها الخبرات، وهــذه الخبرات أدت إلى 
إنخــراط الكثير من قيــادات وأعضاء النادي في 
صفــوف النضال الوطني بمختلف أشــكاله ضد 
اإلســتعمار البريطانــي ممــا جعلهــا أن تتبوأ 
العديد مــن المناصب القيادية في الدولة وفي 
مختلف التخصصــات بعد اإلســتقالل في 30 / 
نوفمبر / 1967م وعلى رأســهم مؤسس النادي 
الرئيس الشــهيد/ ســالم ربيع علي ) سالمين ( 
والدبلوماســي المحنــك الفقيــد/ ناصر صداح 
واللواء/ محمد مفتاح عبد الرب وغيرهم الكثير .

ويعتــرب نــادي ) ح�ســان ( الريا�سي يف 
حمافظــة اأبني، وفريقه الكــروي املتاألق 
مــن اأكــرب النــوادي الريا�سيــة املحلية، 
حيث كانــت لــه م�ســاركات ريا�سية على 
امل�ســتوى العربــي وطــارت �ســهرته متــال 
الدرجــة  النــوادي  مــن  وكان  االآفــاق.. 
االأوىل يف اليمن .. لكن احلروب املتتالية 
التي دارت رحاها يف اأبني وا�ستباحة كل 
�سيئ يف املحافظة طالت اأياديها العابثة 
نــادي ) ح�ســان ( الريا�ســي فاأ�سبــح يف 
واملالعــب  املبــاين هدمــت   .. كان  خــرب 
دمرت والبنية التحتية للنادي �ســارفت 

على النهاية .

تقرير مصور/ نظير كندح 
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كتابات

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

من خــالل خبرتــه الطويلة في الكتابــة ضد الجنوب 
وقضيتــه - الى دس الســم في العســل،  عــن طريق 
التّحريض اإلعالمي وإثارة الفتنة والكراهية بين أبناء 
الجنوب، وذلك بتذكيرهم بالماضي، وان الجنوب تاريخ 

حافل بالمآسي.
خلص الماوري في تقريره الى القول أن أبرز األحداث 
التــي مر بها الجنوب خالل الفترة من 1967 الى 1986 
"راح ضحيتها كبار قادة اليمن الجنوبي ومئات الكوادر 
المؤهلة وآالف المدنيين والعسكريين، وال تزال آثارها 
الدامية محفورة في نفوس من تبقى من المتصارعين 
حتى يومنا هذا". وهو بذلك تناســى - عن عمد - كيف 
توحــد الجنوبيين على قلب رجل واحد في حرب 2015، 
مــن المهرة شــرقًا الى بــاب المندب غربــًا, وانتصروا 
وحرروا ارضهم من القوات العســكرية اليمنية الغازية 
الرض الجنوب الموالية لصالح والحوثي، مجسدين قيم 
التصالح والتســامح الحنوبي الذي حققوه في 13 يناير 

.2006
ســيتبين للقارئ أن ما كتبه ويكتبه الماوري ال يدخل 
فــي باب التوثيــق التاريخي، بل يحــاول جاهدًا تثبيت 
فكرة شــيطانية لألجيال القادمة، وهي أنه وكلما ذكر 
تاريــخ الجنوب الى ماقبل خدعــة 22 مايو 1990، البد 
أن يقفز للذهن على الفور، تاريخ مليء بالتآمر والقتل 
وســفك الدماء. وبالمقابل وكأنه يقول: أن لدى اليمن 
الشمالي سِجّل ناص البياض، حافل باالمن واالستقرار 
والرخاء، ُكتب بأحرف من نور في صفحات التاريخ، ليظل 

يضيء لألجيال القادمة، ويعطي لهم الدروس.
وعليه، وبما أن الشــيء بالشــيء يذكر، سنقوم بذكر 
أهم األحداث التي مر بها اليمن الشمالي لنفس الفترة 
التي أشــار اليها الماوري، من 1967 الى 1986، والتي 
تعد بمثابة غيث من فيض، وما خفي كان أعظم، وذلك 

في حال أنه نسي او تناسى:
-1 إالنقالب على أول رئيس لليمن الشمالي، عبداهلل 
الســالل في 5 نوفمبــر 1967 - والحــرب األهلية بين 
الملكييــن والجمهورييــن ماتــزال قائمــة - بتهمــة 
محاولة االستحواذ على السلطة وإبقاء الحكم في ساللة 

آل السالل.

-2 إالنقــالب علــى ثانــي رئيــس لليمن الشــمالي، 
عبدالرحمن اإلرياني، في 13 يونيو 1974. والذي يعتبر 

الرئيس المدني الوحيد من حكام اليمن.
-3 إغتيــال ثالث رئيــس لليمن الشــمالي، إبراهيم 
لــواء  قائــد  الحمــدي،  عبــداهلل  وشــقيقة  الحمــدي، 
العمالقة، في 12 اكتوبر 1977،  وتشــويه ســمعتهما 
بربط مقتلهمــا إلقدامهما بفعل فاحــش مع فتاتين 

فرنسيتين.
-4 إغتيال رابع رئيس لليمن الشــمالي، أحمد حسين 
الغشــمي، فــي 24 يونيــو 1978، بتهمة المشــاركة 

المباشرة في قتل الحمدي.
-5 إغتيال 21 قياديًا في التنظيم الناصري المعارض 
في 5 نوفمبــر 1978، بتهمة محاولة إنقالب عســكري 

على الحكم.
-6 إتهام رجال الثــورة  األوائل بالعمالة والخيانة في 

الستينات، وإعدام وسحل الكثير منهم في الشوارع.
-7 التصفيــة الجســدية لمئــات مــن قــادة الجيش 
والكــوادر العســكرية والمدنيــة المؤيــدة للرئيــس 

ابراهيم الحمدي.
-8 إغتيــال الدكتور عبدالســالم الدميني وشــقيقيه 
الطبيــب عبدالكريــم الدميني وعبــداهلل الدميني في 

صنعاء بتاريخ 28 أغسطس 1980م .
-10 قتل وإعتقال وتشريد وتهجير عشرات اآلالف في 
حروب المناطق الوسطى للفترة من 1978 الى 1983.

-6 مقتــل )2560( شــخص، وإصابة )2344( بســبب 
األلغام في الشمال في السبعينات والثمانينات.

وفِي الختام، وحرصًا منــا الى إيضاح الحقيقة كاملة، 
وقطــع الطريق أمام أعداء الوطن ممــن يكنّوا العداء 
والبغضاء للجنوب وشــعبه، من أمثــال الماوري وغيره 
مــن كتبــة األمــن الوطني، الذيــن ينتهجوا أســلوب 
التّحريــض اإلعالمــي وإثــارة الفتنــة والكراهية بين 
الجنوبييــن، فإننا نطالب الشــخصيات التــي ورد ذكر 
أسمائها في تقرير الماوري، او أي شخصية كان لها دور 
أو شــاركت في تلك الفترة، الى الرد عليه ووضع النقاط 
على الحروف، وصواًل الــى كتابة تاريخ الجنوب الحديث 

وتوثيقه بعلمية وحيادية وموضوعية.

حتــى حل ليلــة الجمعــة جــاءت جماعــات اإلرهاب 
منتشــية تتبختر في ثقة وكأنهــم فاتحين )القدس( 
ومنتزعيها من )الكفار( فقامــوا بلعبتهم الصبيانية 
التي جبلوا عليهــا والتي اتخذوها من حلفائهم الغير 
معلنيــن )الحوثييــن( وهــي تفجير اماكن العســكر 
وهتفــوا مكبرين وهــم يدمرون غرفــة كان يتخذها 
أفراد )الحزام األمني( المنســحبين من مدخل مدينة 

لودر لراحتهم .
ســاد التوتر المدينة وكل ضواحيها فخرج الشــباب 
من شوارع وأزقة المدينة والغضب بادي على وجههم 
يعلنــون عــدم ســكوتهم عن مــا يجــري، رافضين 
االســتكانة، يتداعوا مــن أجل الدفاع عــن مدينتهم، 
وحيــن شــعر خفافيــش الظــالم بحركة أبنــاء لودر، 
أنســحبوا يجرون أذيال الهزيمة خلفهم، كانت الناس 
هتاك تنظــر اليهم شــزرا وهم يحركــون دراجاتهم 
النارية مغادرين األطراف الغربية للمدينة، في الوقت 
نفســه - لألســف - الزال صدى تفجيرهــم )البطولي( 
لغرفــة الحرس فــي مدخل لــودر يتردد في وســائل 

التواصل األجتماعي معلنة بجهل عن ســقوط مدينة 
لودر )زيفا( بيد هذه الجماعات اإلرهابية.

وعنــد منتصف ليــل الجمعة – الســبت عاودت هذه 
الجماعــات دخولها لودر، وكان هدفها هو أحتالل مقر 
شرطة لودر مقر )األمن( في شمال شرق المدينة، وثم 
استكمال ســيطرتها على المواقع األمنية والعسكرية 
.. وكان الشــباب بقيادة شــاب مقاوم )حفاظ عليه لن 
ننشر أسمه حاليا( قد أعدوا عدتهم وأتخذوا مواقعهم 
معلنين القتال دفاعا عن مدينتهم رافعين شعارهم 
)النصــر أو الشــهادة(، وتحــت إصرار الغــرور والتكبر 
قامت الجماعات اإلرهابية بأرســال وساطة ليفاوضوا 
افراد الشرطة واالمن والمقاومة لكي يسلموهم مقر 
األمن العام، في الوقت نفســه وصلــت تعزيزات من 
ابناء المدينــة وأبناء القبائل القريبــة منهم وخاصة 
ابنــاء قبائل ال عوذلــة )العواذل( ومن افــراد اللجان 
الشــعبية والمقاومة الجنوبية، رفض الشباب وساطة 
االستســالم فطردوا الوســيط وحذروه العودة اليهم 

مرة أخرى.

لم تكن اال دقائق حتى بدأت هذه الجماعات اإلرهابية 
هجومها الشــرس على مقر الشــرطة، وكانت الرجال 
تنتظر الطلقة األولى لتكن إيذانًا ببدء معركة )صمود 
لودر الثانية( وأستمرت المعركة لساعات الفجر األولى 
ليومنــا هذا يــوم الســبت 4/ فبرايــر 2017م حامية 
الوطيس كان الشباب المقاوم يجرعون هؤالء الجهلة 
اإلرهابيين العفاشــيين واســتطاعوا تنفيذ الهجوم 
المضاد وهكذا خرجت االليــات المقاتلة التي يقودها 
أبناء لودر لتنتشر في سوق لودر وفي شوارعها وحول 
مقــرات األمن، مطاردة لفلول الجبنــاء الذين فهربوا 
يجرون مرة أخــرى أذؤال الهزيمة والخزي والعار ومن 
شــدة خوفهم قاموا علــى عجل بمحاولــة زرع عبوات 
ناسف في الطريق لكي تعيق الشباب المتحمس الذين 
قاموا بمطاردتهم، اال إن قدرة الرحمن وأرتباكهم أداء 
الــى انفجارها فيهم مخلفة أربعــة قتلى منهم وعدد 

من الجرحى بالكاد أستطاعوا نقلهم.
غادروا لودر هاربين شــاردين بعــد ان تركوا بعض 
جثث زمالئهم مرمية وتركوا طقم بكامل عدته وفوقه 

احــدى القتلى )الســائق( لكنهــم لم يذهبــوا بعيدا 
فأتخذوا من )معسكر جبل عكد( الذي كان بحوزة رجال 
الحزام األمني ملجــئ لهم، ولكن. نقول لهم اليوم ال 

عاصم لهم من غضب اهلل – سبحانه وتعالى .
صبيحة اليوم السبت جاءت الناس من كل مكان الى 
مدينة لودر مدينة الصمود الباســلة جاءت والبســمة 
تعتلي وجوههم المسفرة الباســمة المحيا، يباركون 

بعضهم البعض في شوارع المدينة .
هكذا هي لودر وأبنائها، وهكذا يبدأ التاريخ بتسجيل 
حكايــة أخــرى، وملحمــة أخــرى للصمــود والفدائية 
والبســالة .فأرفعوا رؤوســكم يازمــالء )حوس( وعلي 
الصمــدي ومحمد عيدروس وياســر الجفري و)مفتاح( 
وأدهم الجعري والخضر قديش، وابن العلوني، وياسر 
المرافعي والبشــعي وعلي حســين قهس وعشــرات 
الشهداء وأضعاف اضعافهم من جرحى معارك الدفاع 
عــن مدينة لــودر فغدا تنتصــر لودر وزنجبــار وأبين 

والجنوب عموما.

هكذا أعتلت البسمة وجوه أبناء لودر وضواحيها

 كان الوقــت فجــر يــوم اخلميــس وكان العبــوس بــل والغضــب ينتــاب كل النــاس يف المنطقــة الوســطى حمافظــة أبــن، حصــل ذلــك مع كرثة تناول األخبار بقدوم مليشــيات 
اإلرهاب ألحتالل مدينة لودر وشقرة، أزدادت عزوة الناس هناك وحتدهيم ، 

صامــدة  ســتظلين  أبيــن  يــا  ولكنــك 
أمــام العواصــف والهــزات وتزدادين قوة 
وصالبــة ومتانة مهما عبث بــك العابثون 
والحاقــدون فانتــي مزرعة الرجــال وانتي 
مزرعة المقاتلين االشداء الذين اليجيدون 
التلميــع واالضــواء الفارغــة ورجالــك هم 
يقدمــون التضحيات في كل الجبهات دون 
مــن او اذى او مظاهــر اعالمية ابين تقدم 
التضحيات تلو التضحيات والتســمع ابيني 
يتبجح او يقول عملنــا وعملنا ابين تعمل 
بصمت فــي زمن اصبــح النفــاق والكذب 
هو كل شــيء في هذه البــالد ابين فرضت 
عليها قيــادات تحكمها مكروهة وليســت 
محترمة وليست منســجمة مع الشعب في 
هذه المحافظة عاثت في أبين الفساد ولم 
يحــرك رئيس البالد ســاكن بحــت أصوات 
رجــال ابيــن وكتــب االعالمييــن الكثيــر 
والكثيــر في الصحــف والمواقع وناشــدوا 
الدولة النائمــة ولكن الحيــاة لمن تنادي 
بل أضهــروا العناد والتشــدد اكثــر واكثر 
واتمســكوا بحثــاالت النصــب واالحتيــال 
والســرقات بقــوة وعرف الســبب لدى كل 
لبيب وحليم واليوم محافظة أبين تتعرض 
لمحاولــة أحتــالل مــن قبل قوى التشــدد 

والناس تصيح وتحذر دون فائدة.
األرهابيون غالبيتهم العظمى ياتون من 
خارج ابين والدعم لهم ياتي من خارج ابين 
وكل هذا العمل الخسيس موامرة وتشويه 
إلبيــن وصورتها الجميلة بصورة مقصودة 
ولو نظرنا للجماعــات االرهابية المتواجدة 
في ابين لوجدتها بواقع خمســة وسبعين 
في المية من خارج محافظة ابين ومن غير 
اهلهــا والكل يعرف ذلــك ويجب ان يعرف 

اخواننا في دول الجوار هــذه الحقيقة أبنا 
أبين ضد االرهــاب واعلنوها مــرارآ ولكن 
الحاقديــن على ابيــن ابوا واصــروا اال أن 
يشــوهوا صورتهــا الجميلــة ولكــن أبنا 
أبين يعرفــون عدوهم الحقيقي ويعرفون 
الموامــرة واهلهــا والزلنا ســاكتين لعل 
وعســى ان يعود هوالء الــى الصواب مالم 
سنظطر الى اجتماع موسع لكل قبائل ابين 
ونعلــن للمالء فــي موتمر صحفي اســماء 
هوالء ومن أين ياتون ولكننا نأمل ان يكف 
هوالء اذاهم عن أبين قبــل أن نظطر الى 
كشــفهم وكشــف مناطقهم على مستوى 
دولــي واقليمي لتصبــح مناطقهم مناطق 
تحلق فيها المقاتــالت أألمريكيةو ليعرف 
الحقيقة القريب والبعيــد والحليم تكفيه 
الــكل مراجعــة اصحابهم  االشــارة وعلى 
للرحيــل من أبيــن الى مناطــق أخرى الن 
سكوت اهل ابين لن يطول كثير على هذا 
العبــث والمهازل من يريــد االرهاب عليه 
العــودة الى منطقته ويترك ألبين شــانها 
أبيــن ضد األرهاب وتنبذ األرهاب وليســت 
بحاجة لمن ياتي اليها يعلمها دينه فأهلها 
مســلمون بالفطرة واهل تدين وخير وهم 
من مدحهم الرســول االعظم بقوله يخرج 
مــن عدن أبين أثنى عشــر الفــآ ينصرون 
اهلل ودينه وهــم خير مابيني وبينهم عدن 
ابين بأذن اهلل هي من تغير مجرى التاريخ 
فــي اليوم الموعود الذي بشــر به الصادق 
األمين عليه افضل الصالة والتسليم نرجو 
أن تعودوا الى الرشد والصواب وأن تعودوا 
الــى مناطقكم افضل لنــا ولكم فقد طفح 

الكيل واهلل ولي التوفيق .

أبني متهمة باإلرهاب ومتوينه ياتي من خارجها
والعروبــة  والكــرم  والهشامــة  والتــارخي  والــرثوة  اخلــر  أبــن 
العمــود  ابــن  كلــه  للعالــم  الهــام  الــدويل  البحــري  والممــر 
تتعــرض  المتمــز  اجلغــرايف  والموقــع  للجنــوب  الفقــري 
لموامــرات حقــرة ودنيئــة مــن الداخــل واخلــارج والمصيبــة 
أن القيــادات الــي تنتمــي اىل هــذه المحافظــة المرشفــة عىل 

شئوهنا لالسف رشكاء يف الموامرة قوآل وفعآل 

يــرًا مطــواًل، يف  كتــب الصحفــي الشــمايل المقيــم يف واشــنطن، منــر المــاوري، تقر
يــدة الــرشق األوســط اللندنيــة، بتــارخي 2 فربايــر 2017، حــول مــا أســماه )رصاع  جر
الرفاق الدامي يف عدن.. من أول تصفية إلى آخر مذبحة، وان الجنوب كان منطقة شبه 

مغلقة على االستخبارات األميركية(، والذي سعى فيه 

 أحمد الربيزي 

 علي حسين البجيري

منري املاوري وحماوالت دس السم يف العسل

سليمان عوض المرزقي
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منوعات

ثقافة

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

في الســابع مــن شــهر فبراير من 
العــام 2013 رحــل عن دنيــا اإلبداع 
والفــن الفنــان الكبير محمد مرشــد 
ناجــي ، مخلًفا أعمــااًل فنية كثيرة من 
أروع األغنيات اليمنية التي ارتســمت 
في ذاكرة الجماهير ، فما من مناسبة 
أو موقــف إال وتذكرنا واحدة من روائع 
المرشــدي . حقًا لقد كان نجمًا سامرًا 

في سماء الفن واإلبداع .
ولعــل مــا ميــز فناننــا الراحل عن 
الكثيــر من فنانين اليمــن هو تفرده 
بغنــاء مختلــف ألــوان الفــن اليمني 
بمهــارة فريدة ، فقــد كان له نصيب 
األســد من االغنيــة الصنعانية ، حيث 

غنى عشرات األغاني من لون الغناء الصنعاني منها :
المعنى يقول يا من سكن في فؤادي 

واحتجب في سعوده
كم يكون الجفا يا فاتني والبعادي

ال جزى من يعوده
إن جسمي نحل من جور هذا التمادي

يا مطوع حسوده

لقد كان المرشــدي أكثر تألقا وأحســن أداًء لتلك األغنيات من غيره ، كما 
غنى المرشدي األغنية الحضرمية وأبدع في غنائها ، ويتضح ذلك من أغنيته 

المحضارية الكلمات تحت عنوان )دار الفلك ( ، والتي مطلعها :
قريب بابدل بداري دار

معمورة وديرة غير ذا الديرة
لكن قلبي ما رضي يختار

غير ) الشحر ( ال وليته الخيرة
ومن منا ـ أيضًا ـ لم يطرب بأغنياته اللحجية المنشأ والتي أبدع في أدائها 
أيما إبداع يجعلك تهتز طربًا أثناء ســماعك لها ومــن تلك األغنيات أغنيته 
الشــهيرة ) صادت عيون المها قلبي ( والتي هي من كلمات الشــاعر األمير 

أحمد فضل القمندان :
هل أعجبك يوم في شعري غزير المعاني

وذقت ترتيل آياتي وشاقك بياني
وهل تأملت يا لحجي كتاب األغاني

هل أسمعك فضل يومًا في الغناء ما أعاني
وكيف صاد الهوى قلبي وماذا دهاني

وهل دعاك الهوى يومًا كما قد دعاني
وكذلك أغانٍ أخرى من كلمات الشاعر عبد اهلل هادي سبيت ومنها )با نجناه 
( و) له يا بوي ( وغيرها الكثير من األغنيات اللحجية التي شدا بها المرشدي .
وبحكم أن المرحوم محمد مرشــد ناجــي من مواليد محافظة عدن حاضنة 
األدب والفــن ، فقد أخذ المرشــدي ينهــل من ذلك التنــوع الغنائي وكانت 
األغنية العدنية تشــق طريقها نحو الظهور ومحمد مرشد ناجي واحد ممن 
أسهموا في تطوير األغنية العدنية ، ومن أغانيه التي تنتمي إلى هذا اللون 
أغنية وقفة من كلمات الشــاعر محمد ســعيد جرادة وهــي أول أغنية لحنها 

المرشدي
هي وقفة لي لست انسى ذكرها أنا والحبيب 
في ليلة رقصت من األضواء في ثوٍب قشيب

لما التقينا والجوانحُ ال تكفُ عن الوجيب 
فهززته وهو الرقيقُ كنسمةِ الفجِر الرطيب

ومضى المرشــدي ينهــُل من معيــن التــراث اليمني ويفتــش عن درره 
المكنونة وكانت أغنية نشوان للشاعر الدكتور سلطان الصريمي واحدة من 
تلك الدرر ، وكذلك درة أخرى وهي من كلمات المرحوم عبدالفتاح إســماعيل 
) تاج النهار ( والتي ابتدأها المرشــدي بنوع من الموال المشهور في منطقة 
الحجريــة بـــ ) المال اله( فقــد كان هذا اللحن منســجمًا كثيــرًا مع كلمات 
األغنيــة ، ولعــل اختياره لهاذا اللحن لم يكن جزافًا بــل نابعًا من اإليحاءات 
التــي تزخرُ بها القصيدة ، وهذا ما يدل على الذائقة الفنية التي كان يتمتع 
بها المرشدي ، وقبل هذا استطاع الفنان المرشدي أن يشكل ثنائيته الفنية 
مع الشــاعر الدكتور سعيد الشــيباني فكان نتاج تلك الثنائية أروع األغنيات 
التي غناها المرشــدي ومنها أغنيته الشهيرة ) يا نجم يا سامر ( و) يا طير يا 
رمــادي ( وغيرها الكثير من األغنيات ، كما غنى للعديد من الشــعراء منهم 

أحمد الجابري ، وعبداهلل هادي سبيت ، ومحمد سعيد جرادة ..
ولــم يتوقف المرشــدي عنــد هذا الحد مــن اإلبداع ، ولم يكتــفِ بتقديم 
األغنية وتسجيلها ، بل ضل أســتاًذا ومعلمًا للكثير من الفنانين اليمنيين 
وغير اليمنيين واستطاع أن يتجاوزـ  بإبداعهـ  الحدود الجغرافية ، فهذا فنان 
العرب محمد عبده يثني على فناننا المرشــدي ويشهد بعبقريته ، كما غنى 
الفنان محمد عبده واحدة من روائع المرشدي أغنية ) ضناني الشوق ( وغيره 
الكثير من الفنانين الذين تأثروا بالمرشــدي وتغنوا بأغانيه وتتلمذوا على 
يده ، لذلك ســتتعاقب األجيال وما زال اسمه محفورًا في ذاكرة الفن واألدب 

، وسيبقى المرشدي نجمًا سامرًا في سماء اإلبداع والفن .

يف ذكرى وفاته الرابعة ..الفنان 
املرشدي نـجٌم سامٌر يف مساِء الفن

كتب/ محمد سلطان اليوسفي

القطن/ خاص :
نســيم  المخــرج  كشــف 
بــن حمــده، علــى صفحته 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
"الفيســبوك"، عــن فكــره 
"حضرموت  الوثائقي  الفلم 
والثروة النابضة" والذي تم 
حضرموت  قناة  على  عرضه 
مؤخــرًا من إنتــاج من أجل 

الحياة االعالمية بالقطن.
وقال المخرج الشــاب "بن 

حمــده" أن الفلــم الوثائقي 
هو مشــروع تخرجه من قســم الصحافة 
واإلعالم بجامعــة حضرموت وتم إنتاجه 

خالل شهر ونص في ثالث مراحل.
وأوضــح أن فكــرة الفلم أتــت من أن 
البحار الحضرمية أكثر  ســواحل وأعماق 
شــهرة علــى مســتوى الوطــن العربي 
ومــا تزخر به مــن ثروة ســمكية هائلة 

بحاجــة إلى مــن يعتني 
هناك  بأن  مشــيرا  بها، 
صياديــن وبحــاره لهم 
عالقة وطيده بالبحر منٌذ 
صغرهم وهناك مشاكل 
إلى  أدت  منهــا  يعانون 
نضــوب وتدميــر الثروة 
هــذه  مــن  الســمكية 
المشاكل الجرف، الحوي، 
اقفــاص االصطياد، ردم 
وتدمير مواقع الشــعاب 
التلــوث  المرجانيــة، 
المجاري  ميــاه  "تصريف 

إلى البحر بدون معالجة".
وأضاف "نســيم بن حمــده" أن الهدف 
الرئيســي من الفلــم الوثائقــي إظهار 
الصيــاد  عــن عالقــة  لمحــه بســيطة 
الحضرمي بالبحر، والسواحل الحضرمية 
وأعماقها لما تتمتع به من ثروة سمكية 
زاخرة على مستوى الوطن العربي، طرح 
معاناة الصيادين والمشكالت التي أدت 

إلــى تدمير ونضــوب الثروة الســمكية، 
إضافة طرح الحلول للمشــاكل التي أدت 

إلى نضوب وتدمير الثروة السمكية.
و لفــت المخرج الشــاب أنه أســتخدم 
في الفلم الوثائقــي "حضرموت والثروة 
النابضة" معدات بســيطة جدا من إنتاج 
"مــن أجل الحيــاة اإلعالميــة بالقطن"، 
حيث أســتطاع أن يطلــع بنتائج إيجابية 
لقنــاة  عــن شــكره  ومشــرفة، معبــرا 
حضرموت الفضائية والتي قامت بعرض 

الفلم على شاشتها
وللمخــرج الصاعد الشــاب نســيم بن 
حمده، العديد من االفــكار والتي تحتاج 
إلــى إمكانيــات، وعرضــت العديــد من 
أعمالــه على بعض القنــوات الفضائية، 
و التــي القت قبــول كبير بين أوســاط 

المشاهدين محليا وعربيا
والثروة  فلــم "حضرمــوت  لمشــاهدة 
https:// النابضــة" على الرابط التالــي

youtu.be/BhTnkvA5jq0

خمرج فيلم "حضرموت والثروة النابضة " يكشف الفكرة وهدفها

وضاح سالم فارع طالب :
تحت شــعار " وفاءا لعدن األرض واإلنسان " 
إستعدادات وترتيبات على قدم وساق تجريها 
اللجنة التنظيميــة للمهرجان المزمع إقامته 
فــي 13 مــن فبرايــر الجاري في أهــم معلم 
تاريخي وأثري بمدينة كريتر بالعاصمة عدن 
" صهاريــج عدن التاريخية " ، المهرجان الذي 
يقــام للعام الثالث علــى التوالي بعد نجاحه 

فــي عاميــن ســابقين منذ 
أنطالقته بالعام 2015م

وأكــد وديــع علــي أمــان 
وصاحب  ورئيــس  مؤســس 
بأن  عــدن،  مهرجان  فكــرة 
هــذه هــي الســنة الثالثــة 
المهرجان  فيهــا  يقام  التي 
مؤكدا بأن جميع أفراد فريق 
يعملــون  عــدن  مهرجــان 
بوتيرة عاليــة لتحقيق أعلى 
والتميــز  النجــاح  معــدالت 

لمهرجان هذا العام
وأضاف )أمــان( بأن المهرجان ســيتضمن 
العديــد مــن المحطــات الثقافيــة واألدبية 
واإلجتماعيــة والرياضيــة والدينية باألضافة 
إلى معــرض للصور التاريخية والفوتوغرافية 
و معرض للموروث الشعبي والفن التشكيلي 
ومعرض للفلكلور الشــعبي و معرض للكتب 
التاريخية ومعرض للدمى ومســرح للعرائس 
باإلضافة الى جناح )بازار( لمالكات المشــاريع 

الصغيــرة  )ربات البيــوت العدنية( ، وفقرات 
عروض إلسكتشات مســرحية وعدد 4 أطباق 
خيريــة، كمــا ســيتخلل المهرجــان وصالت 
غنائيــة وعزف متفــرد على العود ســيؤديه 
عازفين من )بيت العود العدني(، ومسابقات 

وجوائز وهدايا مجانية
كما ســيتم توزيع عدة أنواع من )التباتيك( 
واألكالت العدنية وسيشارك بالمهرجان عدد 
4 رســامين يقومون بتلويــن وجوه األطفال 

باالقنعة مجانا 
المهرجــان  وســيختتم 
بإطالق األلعــاب النارية من 

فوق جبل وادي الطويلة 
ودعــا )أمــان( كافــة أبناء 
عدن للمشــاركة فــي إنجاح 
يعــده  الــذي  المهرجــان 
نوعه  من  باألول  المراقبون 
فــي عــدن،  حيــث يحظــى 
اعالمية  بتغطية  المهرجان 
واســعة وقــدً تحدثــت عنه 
وسائل إعالم محلية وعربية 

في العام الماضي  .
الجدير بالذكر بأن جهــودا عظيمة يبذلها 
برئاســة  2017م  عــدن  مهرجــان  فريــق 
المؤســس )وديــع أمــان( وأعضــاء اللجنــة 
التنظيمية واللجان التنســيقية واالشــرافية 
وعــدد مــن المتطوعيــن الشــباب إلنجــاح 
مهرجــان هذا العــام إلظهــار االرث الثقافي 

والتاريخي لمدينة عدن. 

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

إستعدادات وترتيبات إلقامة النسخة الثالثة من 
مهرجان عدن الرتاثي الثقايف السنوي
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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 - �سهيدال�سباب والريا�سيني االأول يف عدن وكان من 

اأبرزجنوم كرة القدم، من مواليد عدن )1964 - 1941 
م(،�سارك يف كثري من املظاهرات �سداالحتالل الربيطاين 

وا�ستبك مرات عديدة مع جنوداالحتالل، مت تكليفه 
بتفجريحافلة تابعة للجنودالربيطانيني ويف اللحظة 

املرتقبة فوجئ ان احلافلة حتمل اأطفاال ًاجنليز اأبرياء ، 
وكان قد فتح اأمان القنبلة لكنه قررعدم رميها فاأنفجرت يف 

يده ومات �سهيدًا يف تلك اللحظة ،وتخليدا مًلواقفه البطولية 
اأطلق ا�سمه على اأ�سهر ملعب اآنذاك يف عدن  

2 - من املك�سرات )م( ـ اندفاعات هوائية ـ الياب�س العطاء  
3 -  ح�سرات تاأكل الزرع ـ و�سيلة �سعود ـ بخل ـ مت�سابهة 

4 -  �سمري مت�سل )م( ـ قبل اثنني ـ نقي�س خري 
5 - من يتعاطى النقداالأدبي )م( ـ مت�سابهان ـ للعطف 

والتخيري 
6 -  اأحل )مبعرة( ـ جمع موعد 
7 -  ا�ستجابت ـ من قارات العامل 

8 - مت�سابهة ـ كح ـ للتعريف 
9 - مت�سابهة ـ ا�ستنفع ـ ثلثا كلمة نغم 

-10 موؤ�س�س حزب البعث العربي اال�سرتاكي 
-11  مابني الكف واملرفق ـ ثلثا كلمة �سهم ـ �ساروا 

-12  ظاهرة بحرية مدمرة ـ ي�ساوي األف مرت 
-13   كوكب ي�ستمد نوره من ال�سم�س ـ عملة لبنان ـ حازم 

اليلني 
-14 حرف اجنليزي ـ حرف هجاء ـ فوز ـ ا�سم ا�سارة للقريب 

-15 عا�سمة اأوروبية ـ قيود ـ مت�سابهة 

عموديًا :
 1 - خلط ـ قناة ف�سائية لبنانية  

2 -  نف�س اأو وحي )م( ـ زهر طيب الرائحة 
3 -  وجع )م( ـ االح�سا�س 

4 -  من احلرفيني )م( ـ دين )مبعرة( ـ مت�سابهان 
5 -  ن�سف كلمة عري�س ـ قناع ت�سعه املراأة على وجهها ـ 

للتعريف ـ تقال يف الهاتف 
6 -  من اأخوات كان ـ بعد الثامن بالرتتيب العددي ـ مرفاأ 

)بدون همزة( 
7 -  يدخرون ـ �سرح اأوبيان 

8 -  اأثقال ـ حتته ـ مفرد لغات )م( 
9 -  من اأبناء نوح ـ غري مطيع ـ للنهي 

-10  قبيلة معروفة يف �سمال اليمن ـ اأب ـ �سند ا�ستالم 
-11  من ثمار النخيل ـ لال�ستفهام ـ نقي�س ف�ساد 

-12  حرف اجنليزي )م( ـ �سعيف الب�سر)م( ـ اأر�س 
الزرع فيها 

-13  �سوت ي�سدر عن النائم ـ نعم باالجنليزية ـ مقذوفاتها 
)الرباكني( 

-14  مت�سابهة ـ عقائد ـ ماذا باالجنليزية ـ �سمريمت�سل 
-15 خا�ستي ـ الرتاب املتطاير ـ مت�سابهان 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

تغمدها اهلل بواسع رمحته واسكنها فسيح جناته .. ربنا يلهم العزيز 
ماجد وكافة االهل الصرب والسلوان.. انا ملصابك حملزونني

انا هلل وانا اليه راجعون

االسيفون: أسرة عدن تايم

عدن تايم / متابعات :

عــاد المنتخــب الكاميروني، ليزأر ويســتعيد عــرش القارة 
األفريقية، بالتتويج بلقب كأس أمــم أفريقيا الـ31 بالجابون، 
بعــد 15 عامًا من فوزه باللقب، تحــت قيادة المدرب األلماني 

وينفريد شافير.
وقلب منتخب الكاميرون، بقيادة مدربه البلجيكي "الســاحر" 
هوجو بــروس، تأخره بهدف بالشــوط األول، للفوز )1-2( على 
مصر، مســاء األحد، في المباراة النهائية، على إســتاد الميتي 

"الصداقة" بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.
ونجــح بروس، في أقــل من عــام واحد، في خلــق التجانس 
والوحــدة بين العبي الفريق، ليتحول األداء الفردي الذي يتميز 

بــه األســود، إلــى أداء جماعي راق، قــاد الفريق للفــوز بلقبه 
الخامس، في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعمَّت االحتفاالت جميع أنحاء الكاميرون، خاصة وأن الفريق 
حطم العقــدة المصريــة، وحقق الفــوز األول له علــى أحفاد 

الفراعنة في 3 مباريات نهائية على مدار تاريخ البطولة.
وســبق لمنتخب مصر، الذي يســتحوذ على الرقم القياســي 
لعــدد مرات الفــوز باللقب األفريقي )7 مــرات(، أن تغلب على 
الكاميرون، بركالت الترجيح فــي نهائي 1986 بمصر، كما فاز 

)0-1( بنهائي 2008 بغانا.
ومــع فوزه باللقب القاري، تأهل منتخــب الكاميرون لبطولة 
كأس القارات التي يلتقي فيها منتخبات تشــيلي، وأســتراليا، 
وألمانيــا فــي المجموعة الثانيــة بالــدور األول للبطولة التي 

تستضيفها روسيا، منتصف هذا العام.

أسود الكامريون تزأر من جديد وترتبع على عرش القارة السمراء
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ريا�سة

عدن تايم / خاص :

كرم اتحاد كرة الســلة بالعاصمة عدن الدكتور احمد بن ســنكر مدير عام البنك 
األهلــي اليمني بدرع االتحــاد وذلك تقديرًا على دعمه وجهــوده الكبيرة من أجل 
تسيير النشاط السلوي والحتضانه بطولة الفقيد محمود اذن في شهر رمضان في 

ساحة البنك األهلي بكريتر .
التكريم الذي أقيم في مقر البنك األهلي وشــهد حضور رئيس االتحاد رائد قائد 
وبعض أعضاء االتحاد ونجوم أللعبه شــهد قطع تورتة ذكرى تأســيس اللعبة في 

عدن واليمن عامه .
من جانبه تم تعيين الدكتور ســنكر رئيســًا فخريًا التحاد كرة السلة بالعاصمة 
عدن حيث أعرب عن ســعادته بهذا التعيين متمنيًا كل التوفيق للعبة كرة السلة 
وداعيًا كل محبي لعبة كرة الســلة العمــل بصف واحد من أجل إنعاش بطولة كرة 

السلة خصوصًا في عدن الذي تثبت للجميع أنها بخير .

عدن تايم / المكال / فهمي باحمدان:

يواصل حامل لقب بطولة كأس حضرموت لكرة القدم 
فريق نادي التضامن الرياضي تحضيراته وإســتعداداته 
المكثفة للحفاظ على لقبه والمشاركة القوية في بطولة 
النسخة الخامسة من البطولة التي تنطلق في 17 فبراير 
الجاري ويخوض االزرق وحامل اللقب مباريات التصفيات 
األوليــة ضمن المجموعة الثانية التــي تجمعه مع أندية 

شباب روكب وشباب ميفع ووحدة المكال .
ويقــود تدريبــات األزرق مدربه الشــاب الكابتن أحمد 
ناصر الكلدي الفائز معه بــكأس بطولة الدورة الرباعية 
لكرة القدم التي أقيمت الشــهر الفائــت ) يناير 2017( 
ونظمهــا نادي وحدة شــحير بمناســبة ذكرى تأسيســه 
وحقــق التضامــن في هــذه البطولــة إلــى جانب كأس 
البطولــة كأس ذكرى التصالح والتســامح الذي قدم في 
المباراة اإلفتتاحيــة للدورة  في ال13 من يناير الماضي 

وفاز بها التضامن على حساب أهلي الغيل.
وشهد تدريب يوم أمس مشاركة عدد من العبي الفريق وإنضمام النجم الدولي منصر باحاج لتدريبات األزرق  ألول 
مرة وبحسب تأكيدات المشرف الرياضي بالنادي األرزق سيخوض ) باحاج ( بطولة كأس حضرموت مع فريق التضامن.
ويخوض منصر باحاج تجربة جديدة قادمًا من فريق الشعلة العدني قبل توقف الدوري الرسمي وسبق أن لعب عدة 
مواســم لفريق نادي  شعب حضرموت ولعب مؤخرًا مع الفريق الشــعباوي في البطولة الرباعية على كأس اإلستقالل 

التي فاز بها سمعون الشحر وأقيمت بتنظيم من إتحاد الكرة بحضرموت الساحل أواخر العام المنصرم.
ويخــوض التضامن مرحلة التحضير  واإلعــداد لبطولة كأس حضرموت للحفاظ على لقبه بأربع تدريبات إســبوعية 
عصرًا ومساءًا على ملعبه بمنشاة الفقيد عبداهلل مبارك سرور بمنطقة أربعين شقة , وتخللت مرحلة اإلعداد اإلسبوع 
الماضي   مباراة ودية جمعته مع  فريق نادي وحدة تريم الخميس الماضي كسبها الفريق األزرق لصالحه بهدفين دون 
رد , وســيخوض خالل فترة اإلعداد المتبقية عددًا من المباريات التجريبية للوقوف على جاهزية الالعبين واإلستقرار 

على التشكيلة األساسية التي سيخوض بها الجهاز الفني للفريق بقيادة ) الكلدي ( منافسات البطولة .
وتفاعالً  مع  تحضيرات االزرق للبطولة قدم مركز الشماسي لألدوات والمالبس الرياضية عبر مديره الشاب نزار علي 

الشماسي طقم بدالت لتدريبات الفريق .

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

اختتمــت في نــادي وحدة عدن بطولة الفقيد جعفر محمد ســعد لرفــع األثقال والذي 
شــارك فيها العبي أندية التالل ووحدة عدن والشعلة والشرارة والطليعة ومركزي عدن 

ولحج .
البطولة الــذي أقيمت بدعم ورعاية معالي وزير 
الشــباب والرياضة نايف البكري وذلك ضمن إطار 
البرنامج رقم 2 الذي يهدف لتنشيط جميع األلعاب 
الرياضية شهدن تنافس كبير بين كافة الالعبين 
الذيــن كان الهدف من مشــاركتهم عودت عجلة 
اللعبة للدوران من جديد ، حيث تنافس الالعبين 
على األوزان التالية ) 56 كجم، 62 كجم، 69 كجم، 

77 كجم، 85 كجم، 94 كجم، 105 كجم(.
وفي ختــام البطولة قــام الضيــوف الحاضرين 
للبطولــة بتكريــم كافــة الالعبين بالشــهادات 
التقديريــة والميداليات حيــث ان البطولة تهدف 

لتنشيط اللعبة .

التضامن يواصل حتضرياته للدفاع عن لقبه كبطل لكأس حضرموت

ختام مميز لبطولة الفقيد جعفر حممد سعد لرفع االثقال

الدكتور سنكر رئيسًا فخريًا الحتاد 
كرة السلة بعدن

عدن تايم / لحج / خاص:

التقى الدكتــور ناصر الخبجــي محافظ محافظة 
لحج رئيــس المجلس المحلي ومعه وضاح الحالمي 
وكيل المحافظة لقطاع الشــباب صباح أمس األحد 
فــي مكتبه بديوان المحافظــة بالعاصمة الحوطة 
قيــادة وزارة الشــباب والرياضة ممثلــة بالوكيل 
األول للــوزارة خالــد صالــح حســين وعبدالحميد 
الســعيدي وكيل قطــاع الرياضة، ونعمان شــاهر 
رئيــس االتحادين اليمني والعربــي للجودو، وعدد 
من مدراء العموم فــي ديوان الوزارة بعدن الذين 
حضــروا ختام بطولة الشــهيد جعفر محمد ســعد 
للجودو التــي رعى ختامهــا المحافــظ على صالة 

الفقيد عليان بالحوطة.
وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور الخبجي بقيادة 
وزارة الشــباب والرياضة في محافظة لحج ، مشيدا 
بما شــاهده مــن تنافــس مثير في ختــام بطولة 

الجودو ألندية عدن ولحج حضرموت، وما لمسه 
مــن حســن إدارة وتنظيم تثبت جــدارة الكادر 

الرياضي الجنوبي في تسيير وتطوير الرياضة.
وعبــر المحافــظ عــن ســعادته البالغة وهو 
يســتقبل كوكبــة مــن القيــادات الرياضيــة 
المجربــة والخبرات الكفؤة ، الفتا إلى أهمية أن 
تولى وزارة الشــباب والرياضــة االهتمام األكبر 
برياضــة محافظة لحج التــي عانت من اإلهمال 
في المدة الســابقة على صعيــد البنية التحتية 
بالنســبة للمحافظة عموما أو األندية على وجه 

الخصوص.
وطالــب المحافــظ باعتمــاد معيــار العدالة 
واإلنصــاف عنــد توزيع مــوارد صنــدوق رعاية 

النشء والشباب الذي كان يستأثر بها كلها المركز 
فــي صنعاء وحان وقت توزيعهــا بالعدل وبموجب 
اللوائح المنظمة لذلك بمــا يخدم تطوير الرياضة 
على المســتويين المحلــي والمركزي فــي الوقت 

نفسه.
من جانبه قدم األخ خالد صالح حســين وكيل أول 
وزارة الشباب والرياضة  شرحا مفصال عن األنشطة 
واألدوار التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة تحت 
قيادة معالــي الوزير نايف البكــري منذ أن تم فتح 

الديوان العام بالعاصمة عدن  أواخر 2015م، 
مشــيدا بتعاون اإلخوة في الســلطة المحلية 
فــي إنجاح ما تقوم به الوزارة من أعمال وفي 

مقدمتهم المحافظ الدكتور ناصر الخبجي.
وتناول الوكيل األول بشكل مفصل مجمل 
ما قامت به الوزارة من جهد لتنشيط الرياضة 
علــى المســتوى المحلــي فــي المحافظــات 
نفســها او مــا إقامتــه من أنشــطة مركزية 
ضمن برنامجي عــدن 1 ، وعدن 2 ، كما قدم 
لمحة مبســطة عن اولمبياد عدن للناشــئين 
الذي اقــرت الوزارة تنظيمــه الصيف المقبل 
بمشاركة كل محافظات الجنوب في 11 لعبة 

رياضية مختلفة.
وفــي االجتمــاع وجــه األخ محافظ لحــج الجهات 
المعنية بالمحافظة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين 
قيادتي وزارة الشــباب والرياضة والمحافظة بشان 

موارد صندوق رعاية النشء والشباب.

احملافظ اخلبجي يطالب قيادة وزارة الشباب والرياضة مبنح حلج اهتمام أكرب

عدن تايم / أبين / نبيل ماطر :

تختتم اليوم منافسات بطولة شهداء الجنوب 
لكــرة اليد ألندية محافظة أبيــن للمرة األولى 
لفئة الكبار والتي تقام تحت أشراف إدارة نادي 
حســان وبرعاية ودعم فــرع اإلتحاد العام لكرة 
اليــد بابين برئاســة الكابتــن / محمد فيصل 
سعيد التي استمرت من 5 إلى 8 يناير وأقيمت 
بنظام الكل مع الكل ، وأســتضاف منافســاتها 
ملعب نادي حســان الرياضي بمشاركة  أندية : 

حسان ، الفجر الجديد ، خنفر ، الجيل الصاعد.
وفي مباراة االفتتاح التــي أقيمت عصر األحد 

التقــى نادي الفجــر الجديد بنظيرة نــادي الجيل الصاعد 
وأسفر اللقاء بفوز العبي نادي الجيل الصاعد بنتيجة 11/ 
14 نقطة لصالح نادي الجيل الصاعد ، والتقى نادي حسان 
مع نظيــرة نادي خنفــر وانتهى اللقاء بفــوز العبي نادي 

حسان بنتيجة 15/5 نقطة لصالح نادي حسان .
وفي تصريــح لرئيس فرع اإلتحاد العام لكرة اليد بأبين 

الكابتــن / محمد فيصل أشــار بــأن هــذه البطولة تأتي 
لتفعيــل نشــاط كرة اليد التي ســاده الخمــول والركود ، 
وتقــام تحت شــعار )رياضيين يدًا بيد ( مــن أجل تفعيل 
نشــاط االتحاد ، مشــيرًا إلى جهود اإلدارة الشــابة لنادي 
حســان التــي تواصلت مع الفــرع إلقامــة البطولة ضمن 

الفعاليات الخاصة بالنادي.

اليوم ختام بطولة شهداء اجلنوب لكرة اليد املفتوحة ألندية أبني
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احلراك اجلنوبي 
والشرعية اليمنية .. 

املواجهة املؤجلة

ثمــة مواجهة سياســية مؤجّلة بين 
االســتقالليين الجنوبيين والشــرعية 
اليمنيــة التــي اتخــذت مــن عاصمة 

الجنوبيين عدن عاصمة مؤقتة .
المواجهة السياسية الحتميّة ينبغي 
فهمهــا بعيــدا عن المدلــول العنفي 
الذي ترسّــخ في الذهنيّة السياســية 
الجنوبية والعربية عموما، وهي - كما 
نتمناهــا - تعني المكاشــفة وتحديد 
األهــداف االســتراتيجيّة لــكل طرف ، 
ومغادرة الحالة الضبابية التي ال يجيد 
التعاطــي معهــا إال اإلنتهازيــون من 

الطرفين .
هذه المهمّة باتــت ملحّة وال تقبل 
التأجيــل ألنها الســبيل الوحيد إلنهاء 
حالــة التربّــص التي تحكــم منهجية 
وسلوك الشرعيين واإلستقالليين على 

حد سوى .
إن تأجيل المكاشــفة كّلف وسيكّلف 
الوطــن والمواطــن اثمانــا باهضــة 
ونتائــج كارثيــة ســيمتد تأثيرها إلى 
المســتقبل البعيــد . وال يختلف اثنان 
علــى ان الحرب األخيرة خلقت تحالفات 
مرحليّة بين قوى سياســية اتّســمت 
عالقتها إلى قبيل الحرب بالعداء نتيجة 
لتعارض المشــاريع واألهــداف ، هذه 
القوى - و في غمرة تصدّيها للمشروع 
الحوعفاشــي - وجدت نفســها ضمن 
أنســاق ومســميّات قد ال تعبّر بدّقة 
عــن المشــاريع الوطنية والسياســية 
التي يشــتغل عليهــا هــذا الطرف او 
ذاك . المكاشــفة تقتضــي أن تعبّــر 
القــوى االســتقاللية الجنوبية وبدون 
مواربــة عــن مشــروعها الوطنــي مع 
مراعاة تعقيــدات المرحلة ومتطلباتها 
خاصــة مايتعّلق بالتحالفــات الدولية 
واستحقاقاتها ، وإن تطلب بصوت عال 
من بعض الشرعيين الكف عن سياسة 
تفخيخ المشروع االستقاللي من داخله 
. المواجهة السياسية التي نعنيها هي 
الجهــر بالرفض للعبث الذي يمارســه 
افراد محسوبون على الشرعية بغرض 
تشويه صورة الســلطات المحليّة في 
بعض المناطق المحررة ) عدن نموذجا 
( حيــث تمارس قوى نافــذة حربا قذرة 
أفقــدت المواطــن آدميتــه ، وماكان 
لهــذه الحرب القــذرة أن تســتمر لوال 
أّن أطرافــا أو أفــرادا محســوبون على 
الشــرعية تغّذي وترعــى وتموّل هذه 

الحرب .
ال  التــي  السياســية  المواجهــة 
تقبــل التاجيــل تتطّلــب البحــث بين 
المتحالفين في العائد السياســي من 
الدفع بالجنوبيين لخوض حروب بإسم 
الشــرعية وضرورة الخــوض في إعادة 
النظــر فــي المســمّى وإعــادة النظر 
في الشــخوص الذيــن باتــوا عناوينا 
النجــازات وانتصارات لــم يقدّموا لها 
قطرة عرق واحدة . ودون ذلك ســتظل 

حالة التربّص قائمة . 

للحديث بقية . 

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

مواطن : ساعدونا للوصول اىل ولدي املخطوف من نقطة عسكرية للحوثة يف املدينة اخلضراء

احتفى فريق " كيبورد" االثنين بنجاح البرنامج الذي يقدمه 
االعالمي الشاب كرم باحشوان كل اسبوع من قناة " بلقيس" 

.
وحقــق البرنامج في تقديــم مادةإعالميــة متنوعة حظيت 

بمتابعة واسعة داخل اليمن وخارجه خالل موسم كامل .

فريق " كيبورد" حيتفي بنجاح الربنامج

نزيه يف خطر

حمافظ عدن يوجه بدعم معرض صور عن اضرار احلرب 

يجري الزميل نزيه عبــداهلل غدا الخميس 
عمليه جراحيه في مستشــفي صابر بعدن، 

ألزاله ورم في القولون. 
لم يتمكن زميلنا النزيه من اجراء العملية 
في الخــارج، ناهيك عن دفع تكلفة العملية 
التــي تتجاوز 750 الف ريــال،  ونحن بدورنا 
ال يســعنا اال ان نبتهــل للقدير ليمن عليه 

بالشفاء والسالمة. 
هــي مناشــدة لوزير االعــالم ومن يهمة 
االمــر للوقوف مــع نزيه في محنتــه،  قبل 
ان نتفاجــئ برحيل زميل اخر وســط صمت 

وخذالن الجميع.

اســتقبل محافظ العاصمة 
هذا االسبوع بمكتبه بديوان 
بالســيد  عــدن  العاصمــة 
مؤسســة  ممثل  "دومنيــك" 
الســالم العالميــة المرشــح 
لنيــل جائــزة نوبل للســالم 
العالميــه، حيــث ناقش معه 
امكانية اقامــة معرض صور 
الحرب  الذي خلفتــه  للدمــار 
وصــور  الغاشــمة  العبثيــة 
جانــب صور  الــى  للضحايــا 
تدعــم تعزيــز الســالم فــي 

العالم.
وفي اللقــاء رحب المحافظ 
بالســيد "دومنيــك" مبديــا 
دعمه للفكرة، موجها المركز 
االعالمــي بديــوان العاصمة 
المعرض  النجاح  معه  للعمل 

في اي مكان يختاره.

عدن تايم / خاص :

مضــى اكثر عام ونصف العــام على اختفاء 
الشاب عماد طارق عبداهلل احمد طالب "طالب 
جامعي ومهندس كهرباء" منذ تعرض حافلة 
النقــل الجماعي التابعة لشــركة الرويشــان 
لحــادث مؤســف خالل الحــرب التي شــنتها 
مليشــيات الحوثي وصالح علــى الجنوب في 

مارس 2015م.
والد عمــاد طلب مــن " عدن تايم " نشــر 
قضية اختفاء ولده ويتهم مليشيات الحوثي 

باختطافه بحســب شهود عيان للحادث ويروي 
المواطــن طارق عبداهلل احمد طالــب والد عماد الحكاية 

كاملة وننشرها دون تدخل : 
ولدي عماد شــاب مدنــي تعرض لحــادت خالل قصف 
باص الرويشــان يوم الســبت بتاريــخ6/6/2015 تمام 
الســاعة 6.4.دقائق مســاءا في موقع النقطة العسكرية 
في المدينة الخضراءم/لحج اثناء مرور باص الرويشــان 

الحديدة/عدن.
ركاب  ضمــن  عمادطــارق  ولــدي  كان 
البــاص حســب تاكيــد الشــهود وضمن 
الذين تم اسعافهم من قبل افراد النقطة 
العسكرية بواسطة سيارات تابعة النصار 
اهلل لكنهــم بعد اســعافه احتجزوه وحقق 
معه مندوبون من انصــاراهلل ثم اقتادوه 
الى جهــة غيرمعروفة واخفوه الى اللحظة 

وال نعرف عنه شيئا.
لقد انتهكت حريته وحرمانه من ابســط 
الحقــوق وحرمان اســرته من الزيــارة او 

التواصل معه بدون اي سبب .
ليس لــه أي ارتبــاط سياســي او دينــي او عقائدي او 
قاعدي.او اي شــي يضــر بالوطن .واالنســان..والصالح 

العام.
ولدي على خلق وســيرة حســنة ويتمتع بأخالق حميدة 
وطيبة في اوســاط المجتمع واسألوا عنه في الجامعة او 

المنطقة او في مكان اقامته.

وكل ما نعرف عنه انه موجود مع جماعة انصاراهلل وفي 
ســجونهم حســب تاكيدات من يتعاون معنا اثناء بحثنا 

عليه.
لــذا يرجى ومن لديــه ضمير حي من المســؤولين ان 
يســاعدنا في الوصــول الــى ولدنا/عمادطــارق عبداهلل 
احمدطالــب واطالق ســراحه والســماح له بالعــودة الى 
اسرته وجامعته ودراســته وحياته الطبيعية ورفع الظلم 

والقهر على اسرته.
جرم وحرام يكون الولد قابع في السجون بدون اي جرم 

او ذنب اوسبب؟؟
وجزاكم اهلل خير الجزاء

وحسبي اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة اال باهلل.  

والد:عمادطارق عبداهلل احمد طالب.
م/عدن.مديرية البريقة.

مدينة الشعب.
منزل رقم92الوحدة السكنية.

تعرض وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي الزمة صحية في اليومين 
الماضيين الزمتــه فراش المرض في مستشــفى البريهي .. ومازال تحت 

المالحظة الطبية والعالجية .
وتوافد المستشــفى اعداد كبيــرة من محبي الشــاذلي لالطمئنان على 

وضعه الصحي .
ســالمات والف سالمة اســتاذ محمد وشــدة وتزول بإذنه تعالى وتغادر 

المستشفى سليما معافى .

علي سالم اليزيدي  :

لــن تقف عدن حــرة دون المصفاة ولن تبقى شــرعية 
الي حكومــة في البــالد والجنــوب وعــدن خصوصا من 
دون مصفاة عدن ,ولن نعترف ونشــرعن ونؤســس بلد 
والمصافــي منهوبــة او تعــرض للبيع البنــاء ومقربين 
من الشــرعية او مهربيــن وتجار حــروب جنوبيين ,قبل 
الشماليين ,مصفاة عدن هي فاصل حكم من حكم وهي 
هاويــة الحكم الرذيل والزائف الي كان ,مصفاة عدن هي 
عدن حرة وطنيــة ملك للعدنيين ,ودون ذلك الســقوط 

,فاسقطوا وتبقئ المصفاة. 

سالمات الوكيل حممد الشاذلي

املصفاة .. عدن حرة وطنية 


