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جلنة حكومية لشراء الوقود لكهرباء عدن

النفط واملصايف تعلنان 
مناقصة جديدة

ا�ستمرار بيعها رغم املداهمات 

القيادي البارز يف احلراك اجلنوبي علي هيثم الغريب  لـ"عدن تامي": 

نريد لقاء وطنيا �شامال وخطوات 
اإيجابية جتاه اجلنوب املحرر

الوضع اجلنوبي برمته حباجة إىل تصحيح

تراجع أسعار صرف العمالت مقابل الريال عقب لقاء املركزي بصرايف عدن

زورقان لتهريب االفارقة يف 
قبضة قوات النخبة بشبوة

مدير أم��ن حلج: 65 معتقال 
بانتظار تفعيل النيابات عدن..م�شرحًا مفتوحًا لل�شالح

هالل الإمارات.. ب�صمات العطاء يف كل اأنحاء اجلنوب
مشاريع تنموية يف املدن احملررة

عالج اجلرحى يف مستشفيات االمارات

تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

الحوطة / صدام اللحجي :

اغتال مسلحان يعتقد انتمائهما 
لتنظيم القاعــد، األحد الماضي، احد 
عناصــر الحــزام األمني فــي مدينة 
 24 الحوطــة بمحافظــة لحــج، بعد 
ســاعة من مقتل احد عناصر القاعدة 

واعتقال  3 اخرين.
وقال ضابــط البحث الجنائي في 
محافظة لحج مختار الموزعي لـ"عدن 
مجهوليــن  مســلحين  ان  تايــم": 

يعتقــد  ناريــة  دراجــة  يســتقالن 
اغتاال  القاعــدة  لتنظيم  انتمائهمــا 
الجندي بالحزام األمني الشــاب عارف 
ناصر محسن، في مفرق الوهط تبن 

بلحج.
فــي  األمنيــة  القــوات  وكانــت 
محافظــة لحــج بقيــادة مديــر أمن 
الســيد،  صالح  العميــد  المحافظــة 
ينتمــون  إرهابيــة  عناصــر  ثالثــة 
لتنظيــم القاعــدة، كمــا ُقتــل رابع، 
السبت الماضي،خالل عملية مداهمة 

نفذتها قــوات األمن والحزام األمني 
لوكــر التنظيم بمنطقــة المحلة في 

لحج.
وقال مديــر أمــن محافظة لحج 
العميــد صالــح الســيد: ان العملية 
جــاءت بعد عمل اســتخباراتي دقيق 
تمكنــت من خالله األجهــزة األمنية 
معرفــة الموقــع الــذي تتحصن فيه 
عبــارة  وهــو  اإلرهابيــة،  العناصــر 
عن هنجــر، تقــوم بتدبيــر أعمالها 
اإلرهابية التي تقلق السكينة العامة 

وتزعزع أمن واستقرار لحج.
العناصــر  أن  الســيد:  وأضــاف 
اإلرهابية أطلقــت النار على األجهزة 
األمنية خالل مداهمتهــا، وأن رجال 

األمن تعاملوا مع الموقف بحزم.
عقــب  العمليــة  هــذه  وتأتــي 
العملية النوعيــة التي نفذتها قوات 
األمــن والحزام األمنــي في محافظة 
لحــج، والتــي أدت إلى مصــرع زعيم 
تنظيم القاعدة المكنــى بـ"أبو علي 

اللحجي"، قبل أسبوع.

عدن تايم / خاص

مديريــة  شــرطة  أتلفــت 
التواهي بعدن، قبل أيام، كميات 
كبيرة من أطعمة فاســدة ومواد 
غذائيــة منتهيــة الصالحية عثر 

عليها قبل اسابيع.
واشــرف على عمليــة إتالف 
التي  الصالحية  المنتهية  المواد 
تــم ضبطهــا فــي عــدة محالت 
البحــث  تجاريــة بعــدن مديــر 
الجنائــي العميد صالــح القملي 
وعضــو النيابة العامــة قحطان 

محمــد عبداهلل ومدير التجارة والصناعــة بالمديرية والعقيد نبيل 
عامر قائد شرطة مدينة التواهي.

وفي تصريح لوسائل اإلعالم، قال مدير البحث الجنائي العميد 
صالح القملي: نحيي إدارة شــرطة التواهــي والبحث الجنائي بهذه 
المديرية التي كانت السباقة بضبط مثل هذه المواد التالفة التي 

سببت أضرارًا وامراضًا للمواطنين.

ولفت الى ان هــذه القضية 
تــم إنهــاء اإلجــراءات الخاصــة 
بمتابعتهــا من قبل إدارة البحث 
القضيــة  ملــف  اســتالم  منــذ 
وبدورهــم قامــوا برفعــه الــى 
المتمثلــة  المختصــة  الجهــات 
بنيابــة البحــث بمحافظة عدن، 
وحاليا هي تــدرس ملف القضية 
ونحن منتظريــن القضاء ليقول 

كلمته األخيرة.
وقــال العميد صالح القملي: 
بالنسبة لنا نحن وجهنا الجهات 
المختصــة بعموم محافظة عدن 
متابعــة مثل هــذه القضايا التي تشــكل خطــورة اجتماعية بالغة 
األضرار بحياة المواطن مثلما حصل في مديرية التواهي من تسمم 
غذائي ونقل المرضى الى المستشــفى بعدما قام ضعفاء النفوس 
ببيع مثل هذه المواد المنتهية للصالحية في األســواق، وأكد على 
اتخاذ اإلجــراءات والعمل جنبا الى جنب مع النيابة العامة على مثل 

هذه القضايا وأماكن بيعها.

عدن تايم / خاص

أكــد القبطان شــفيع الحريــري مدير عام األرصفة والســاحات ميناء عــدن، مقدرة وجاهزيــة محطة المعال 
الخدماتية والعملياتية للقيام بدورها في اســتيعاب نشــاط الحاويات المتزايد ال ســيما وكون ميناء عدن أصبح 
قبلــة التجار اليمنيين الذي عبره تتدفق واردات وصادرات الجمهورية اليمنية والذي من خالله أصبح ميناء عدن 

شريان حياة المواطن اليمني في كل محافظات الجمهورية.
وقال القبطان شــفيع الحريري عن وضع رئاســة موانئ عدن خططًا تشجيعية للتجار المحليين الراغبين في 
توجيه شــحناتهم إلى محطة المعــال للحاويات ال تقتصر على عروض في خفض أســعار المناولة وتمديد فترات 

الخزن في مساحات محطة المعال للحاويات.
كما أكد استعداد اإلدارة العليا بالميناء تذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها التجار والموردين والمتعاملين 
والســيما الخطوط المالحية ووكالئها، وقال: إننا ال ندير نشــاط تجاري فحسب بل ندير نشاط خدماتي وإنساني 

السيما والظرف الراهن الذي يمر 
به الوطن.

والجديــر بالذكــر بأنــه قام 
الفريق الفنــي في محطة المعال 
للحاويــات بإدخال بعض معدات 
الخدمة  إلــى  الحاويات  مســاحة 
بعد إصالحها وصيانتها تمهيدًا 
المحطــة  لقيــام  واســتعدادًا 
المعهــود  الريــادي  بدورهــا 
لألنشــطة  أساســي  كشــريك 
التجاريــة والخدماتية منذ عقود 
ســابقة رســم فيها مينــاء عدن 
اســمه كرافد محلي وإقليمي في 

نشاط المالحة البحرية.

عدن تايم/ خاص :

كشــفت مصادر في شــركة مصافــي عدن عن 
توظيــف بالجملة ألبناء كبار المســئولين، وحصلت 
"عدن تايم" على كشف بأسماء الموظفين من أبناء 
كبار المسئولين، بتواطؤ من قِبل كبير المحاسبين 
سابقًا محمد أبو بكر البكري، المدير التنفيذي حاليًا.

وأکدت المصادر ان هناك عدد كبير من األسماء 
سيتم كشفها وبوثائق رسمية في وقت الحق.

وشملت األســماء: -1 سامح محمد عبدالرحمن، 
-2 معــاد علي عبدربه الحاصل، -3 ناصر عمر ناصر، 
-4 محمد مســعد حميد، 5 - محمد فضل، -6 محمد 
خالد فقيه، -7 احمد خالد فقيه، -8 محمد جمال ابن 
اخته خالــد فقيه، -9 خالد احمــد محمد البيضاني، 
-10 احمــد محمد احمد، -11 وهران محمد عبداهلل، 
-12 نزيــه ســعيد علــي، -13 صــدام عــادل، -14 
مختار حســين احمد، -15 مروان مكرم، -16 فهيم 
عبدالباسط، -17 ناصر علي عبداهلل، -18 هاني علي 

فضل، -19 كمال عبداهلل عبده.

مقتل احد عنا�سرها واعتقال  3 يف مداهمة للحزام االمني

اغتيال جندي عقب �شربات موجعة للقاعدة بلحج

توظيف باجلملة ألبناء كبار  إتالف مواد غذائية منتهية الصالحية بعدن
مسؤولي مصايف عدن

عدن: ميناء املعال جاهز الستقبال النشاط املتزايد للحاويات
ناشــد المواطــن خالد محمد ســعيد 
  37 بلــوك  أهالــي حــي  المصــري مــن 
بمديريــة المنصــورة بعــدن الســلطات 
االمنيــة والنيابة بمحافظة عدن بســرعة 
القــاء القبض علــى عدد من األشــخاص 
الذيــن قامــوا باغتصــاب ابنــه الصغير 
البالغ من العمر 11 عام واتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم .
وقال المصــري انه تقدم ببالغات الى 
الشــرطة والى الحــزام االمنــي ضد عدد 
مــن األشــخاص يقطنون حــي بلوك 37 
بالمنصــورة قامــوا باغتصــاب نجله قبل 
أشــهر ، مشيرا الى ان قائد الحزام االمني 
بمحافظــة عدن وجــه كذطرة الــى قائد 
قطاع المنصورة بالقبــض عليهم اال انه 

لم يتم تنفيذ ذلك . 
ودعا المواطن خالــد المصري جهات 
االختصــاص فــي قيــادة محافظــة عدن 
وادارة امن عــدن والنيابة العامة بضبط 
المتهميــن فــي واقعــة اغتصــاب ابنه ، 
مســتغربا مــن عــدم اكتراث الســلطات 
بجريمة اغتصاب طفل لم يتجاوز الحادية 
عشــر من عمره بعد ، كما دعا المنظمات 

الحقوقية التدخل إلنصافه .

مواطن يناشد حمافظ عدن ومدير امنها 

والسلطات القضائية بضبط مغتصيب طفله
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�أخبار

تعز/ سبأ :

شــكل رئيس الــوزراء الدكتور أحمــد عبيد بن دغر 
لجنة لشــراء مادتي الديزل والمــازوت لكهرباء عدن 
برئاســة نائب وزيــر المالية وعضويــة كال من نائب 
وزيــر الكهرباء و وكيــل أول محافظة عــدن و مدير 
عام شركة النفط ومدير شركة المصافي ومدير فرع 

البنك المركزي عدن.
وتضمــن قرار رئيس الوزراء بتشــكيل اللجنة وقف 
كل أعمال الشراء المباشر أو بعروض دون إعالن عن 

الكميات المطلوب شراؤها .
و أوكل القــرار للجنة القيام بحل مشــكلة النقص 

الشــديد فــي المازوت والديــزل والــذي أدى لتوقف 
محطــات الكهرباء عــن العمل وتقوم هــذه اللجنة 
بشــراء كمية عاجلة من الديــزل والمازوت عبر طلب 
عروض عاجلة من الديــزل والمازوت و طلب عروض 
عاجلة من التجار لتغطية احتياجات الكهرباء للعشرة 

األيام القادمة .
وحســب القرار على اللجنة بوضع اآلليات القانونية 
لضمــان آليــات دائمــة ومناســبة لشــراء الكميات 
الشهرية من المشــتقات النفطية كلها بما في ذلك 

البترول.
وخــول القرار اللجنة لمرة واحدة بالشــراء بعروض 
لحل المشــكلة وبعد ذلك تخضع جميع المشــتريات 

النفطية لقانــون المناقصات المعمــول به، و يمنع 
الشــراء المباشــر بعد ذلــك وتتكفــل وزارة المالية 
بتغطية قيمة المشتريات التي تقرها اللجنة بحسب 

األسعار المتاحة .
كما خول القرار الجنة االســتعانة بمن تراه مناسبا 

وألزم جهات االختصاص التعاون مع اللجنة .
وأكد القرار على أن تباشــر اللجنة عملها من تاريخ 

القرار وبصورة عاجلة .
واعلنت كال من شــركة النفــط اليمنية / فرع عدن 
وشركة مصافي عدن، امس، عن مناقصة لشراء، مادة 
الديــزل بكمية ) ٣٠ ( الف طن متري، ومادة المازوت 

بكمية ) ٢٤ ( الف طن متري .

عدن تايم/ خاص :

خــرج لقاء ضم قيادة البنك المركــزي اليمني ومالك محالت 
الصرافــة في عــدن، امــس، باتفاق إليقــاف انهيــار العملة 

الوطنية أمام العمالت الصعبة.
وقــال مصدر مصرفي لعدن تايم: انه تم االتفاق بين قيادة 

البنك المركزي ومــالك محالت الصرافة على االلتزام بشــراء 
الريال السعودي ب80 رياال يمنيا، والبيع ب  82 وشراء الدوالر 

األمريكي ب 300 ريال يمني، والبيع من 304 .
وحذرت قيادة البنك المركزي من التالعب بالعمالت الصعبة 
الذي أدى إلى األســابيع الماضية إلى انهيار متســارع للعملة 

الوطنية أمام العمالت األجنبية.

أبين/ خاص :

نفــى مصدر عســكري في الحرس 
الرئاســي االنبــاء حول اســتهداف 
نقطــة عســكرية فــي محيط قصر 

معاشيق بعدن. 

واســتنكر المصــدر ما أشــيع من 
وقــوع انفجــار واســتهداف لنقطه 

تابعه لقصر معاشيق. 
وأكد المصدر ان ) حشوة ( قذيفة 
اربيجــي انفجرت بالخطــاء في احد 
نتيجة الرتفاع  العســكرية،  االطقم 

درجــه الحرارة دون إحداث إي أضرار 
أو إصابات. 

بالوســائل  المصــدر  وأهــاب 
االعالميــة ان تكــون عــون لرجال 
الجيش واألمن فــي عدم نقل مثل 

هذا األخبار غير الصحيحة إطالقا.

عدن تايم/ خاص

تمكنت قــوات من أمــن نخبــة بالحاف من 
ايقــاف مهربيــن أفارقة يعملــون على جلب 
الالجئيــن من القــارة األفريقية إلى ســواحل 

شبوة .
وقال مصدر في قوات النخبة إن قوات األمن 
فــي نخبة بالحالف تمكنت، فجر اليوم الثالثاء، 
مــن مداهمــة مهربيــن أفارقــة وبحوزتهم 
زورقيــن يعملــون على تهريــب األفارقة إلى 

سواحل شبوة بطريقة غير قانونية .
وأضــاف المصــدر أنهــم خــالل مداهمتهم 
للزورقين والقبض على المهربين تمكنوا من 
القبض على قبطان الزورقين في عرض البحر.

وتقــوم قــوات أمــن النخبة على تمشــيط 
سواحل شــبوة ومتابعة المهربين على ساحل 
وتقديمهــم  عليهــم  والقبــض  المحافظــة 

للجهات القانونية . 

عدن تايم/ خاص :

قتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة االرهابي، أمس، 
في كمين بمنطقة خبر المراقشة محافظة أبين.

وقال ســكان في المنطقــة: ان ثالثة من عناصر 
تنظيــم القاعدة قتلــوا في كمين قبلــي بمنطقة 
الصبــار التــي تقع بيــن منطقــة خبر المراقشــة 

والمرون بمحافظة أبين.
ويتركز أكبر تجمع لعناصــر القاعدة في المنطقة 
الوســطى بأبين، تليهــا زنجبار وجعــار والمحفد، 
وتمتلك القاعدة، ثالثة معســكرات اهمها: موجان 

والمرون في خبر المراقشة، باإلضافة إلى المحفد.

عدن تايم/ خاص :

أكد مدير األمن في محافظة لحج العميد 
صالــح الســيد تشــكيل لجنــة لمتابعــة 
التحقيق في قضايا المعتقلين الذين في 
منطقة الرباط وفي ســجن مكتب الصحة 
بلحج، مشــيرا الى ان اللجنة شــكلت من 
بعــض الجهــات األمنية فــي المحافظة 
وبالفعــل باشــرة اللجنــة عملهــا وذلك 
بالتحقيــق فــي مختلف القضايــا األمنية 

والجنائية في آن واحد. 
وقال السيد: ان أكثر من 65 معتقآل في الرباط وفي سجن مكتب الصحة 
تم أستكمال كل إجراءاتهم القانونية في التحقيق بل قمنا بتقديم العديد 
مــن الملفات إلــى نيابة الحوطة التي باشــرة عملها ولدينــا العديد من 
الملفات مســتكملة اإلجراءات القانونية منتظرين مباشرة وكالء النيابات 

العامة لتسليمهم، وتوجيهات األخ المحافظ د/ناصر الخبجي. 
ولفت السيد إلى ان: أهم الصعوبات التي واجهة اللجنة خالل عملها هي 
شــحت األمكانيات المادية وتحملة عبئ كبير واستطاعت العمل ليل نهار 

حتى تتمكن من استكمال هذه األجراءات القانونية. 

ت�شكيل جلنة ل�شراء مادتي الديزل واملازوت لكهرباء عدن

تراجع أسعار صرف العمالت مقابل الريال عقب لقاء املركزي بصرايف عدن

احلرس الرئاسي يكشف حقيقة االنفجار يف حميط قصر املعاشيق بعدن 

مصرع 3 من القاعدة يف كمني بأبني

 مدير أمن حلج: 65 معتقال بانتظار تفعيل النيابات 

زورقان لتهريب االفارقة يف قبضة قوات النخبة بشبوة

عدن ..عبدالعزيز باداس  :

انهت الســلطة المحليــة بالعاصمة عــدن التجهيزات واللمســات 
االخيرة الفتتاح  مهرجان رســالة السالم من تحت الركام والذي يقام 
في ساحة فندق عدن  اليوم  )االربعاء(  تمام الساعة الثامنة صباحا.

وفــي تصريــح صحفي دعــا االســتاذ محمد ســعيد ســالم وكيل 
المحافظة لشــئون االعالم كافة وســائل االعــالم المرئية والمقرؤة 

لتغطية الحدث.

وقــال :  المعرض رســالة التي مــن خاللها نوصــل للعالم العربي 
واالقليمي هدفنا السامي من قلب العاصمة عدن .

واضاف:  رســالتنا واضحة وهي من تحت الركام عدن تبعث للعالم 
رسالة السالم رغم كل الماســي و ماتعرضت له فترة حرب مليشيات 

الحوثي واذنابهم من اتباع عفاش.
كما رحب بالســيد دومنيك راين المرشح لنيل جائزة نوبل للسالم 
صاحب فكــرة المعرض بدعم من اللواء عيــدروس الزبيدي محافظ 

العاصمة عدن .

برعاية اللواء عيدرو�س الزبيدي ..

اليوم معرض رسالة السالم من حتت الركام



4
    االربعاء/ 15  فرباير  2017م  - املوافق    18  جمادي االول    1438 هـ  - العدد )56(

4حو�ر
    االربعاء/ 15  فرباير  2017م  - املوافق    18  جمادي االول    1438 هـ  - العدد )56(

حوار

"عدن تامي": نبدأ بسؤال اللحظة؛ 
الســلمي  الجنوبــي  الحــراك  وبملــف 
والجهــود التــي تبــذل اليجــاد قيادة 
مشــتركة واحدة ، والذي عــاد للتداول 
مــن جديد عبــر العديد مــن الدعوات 
والمشاورات..فما هي ترتيبات اللقاءات 
القادمة فــي نظركم؟ وهل من لقاءات 
جديدة قادمة للتشاور النجاح المساعي 
واللقاءات السابقة؟ ،وما فرص نجاحها 

في ضوء تجميد لقاءات سابقة؟

ج: علــى الرغــم من حرصنــا على 
نشــر ثقافة التعايش التي ال تتعارض 
مع حرية اختيار الطريــق المالئم لكل 
مكون فــي تقرير مصيــر الجنوب عبر 
خطوات مدروســه تبدأ ببناء مؤسسات 
الدولــة الجنوبيــة ، وتنازلنــا عن كل 
مــا هو ذاتــي يخص البعــض، وكذلك 
اســتجابتنا لكل من رغــب ببذل جهد 
لوحدة الصف الجنوبي ســواء داخليًا أو 

خارجيا.
وهنــاك جهــود حالية تبــذل في 
مسعى لعقد لقاء وطني شامل، اليجاد 
كيان سياســي يحتضن ابناء الجنوب ، 
وتوجد ترتيبات حاليا لعقد هذا اللقاء.

أما بخصوص فــرص النجاح فنحن 
تأمــل كثيــرا بنجاحهــا ســيما وهذه 
الدعــوات تأتــي متناغمة مــع دعوتنا 
التحضيريــة  اللجنــة  دور  لتفعيــل 
للمؤتمر الجنوبي الجامع وكذلك دعوة 
المملكــة العربية الســعودية للقاءات 
فــي الرياض مــع فخامــة االخ الرئيس 
هادي ومــع مستشــاري الرئيس هادي 
، العطــاس والمفلحــي وصالــح عبيد 
وعلي منصر وياســين مكاوي ، وكذلك 
الزبيدي محافظ  اللواء عيدروس  دعوة 

اليجــاد  عــدن  محافظــة 
كيان سياسي وعن لقاءات 
والخارج،  الداخل  في  تمت 
وهــذا يعــزز مــن فرص 
الجنوبية  اللقــاءات  نجاح 
الهادفــة اليجــاد كيــان 
سياسي يضم كل أطياف 
اللون السياسي الجنوبي.

"عــدن تايــم": هــل 
-وتحديــدًا  اإلقليميــة  للتطــورات 
االنتصــارات التــي حققتهــا المقاومة 
الغربيــة  الســواحل  علــى  الجنوبيــة 
الشــمالية، وما جرى  وداخل االراضــي 
من تطورات سابقة في الجنوب وصوال 
لتسلم قيادات عسكرية وامنية جنوبية 
إدارة الســلطات المحلية جاء  مقاليــد 
بعضها من بين قيــادات الحراك- من 
دور لهذا التقارب الجديد المرتقب بين 

الحراك الجنوبي والشرعية؟!

أثبــت  أن  وأســتطيع   ، طبعــًا  ج: 
مثــل هذا التغيــر الكبير الــذي حصل 
بين شــرعية الرئيس هــادي والحراك 
الجنوبــي وجناحــه المســلح المقاومة 
الجنوبية ، وألنه لــم تعد هذه العالقة 
السياسية سرية، وقد تم الحديث عنها 
في أكثر من مناســبة وهــي باختصار 
نحن شــركاء في بنــاء الجنوب كما كنا 
شــركاء في تحريره ، وذلك تمهيدًا ألي 
تطــورات قادمة، ثــم شــراكة الحراك 
الجنوبــي مع شــرعية الرئيــس هادي 

تكــون فيها الجنــوب أقــوى وليس 
اضعــف ، ثم ايجــاد كيان جنوبي 

ولنــا في ذلــك تصــور ايجابي 
محدد وأخيرًا تســوية سياسية 

مع كيان االحتالل اليمني.

هــذا  تــامي":  "عــدن 
أين  التالي..  للسؤال  يدفعنا 
اآلن  العربي  االقليمي  الدور 
من ملف الحــراك الجنوبي؟ 
وهل يمكــن نجــاح الكيان 
الشــرعية  السياســي بدون 

والتحالف العربي؟

ج:الدور االقليمي 

العربي حاضرًا وال ينقطع، ولكن ظروف 
دول االقليــم مــع القضيــة الجنوبية 
السابقة لم تعد تســعفهم لالستمرار 
في نفس الجهد الــذي كان عليه قبل 
الحــرب، ولكنهــم وفي نفــس الوقت 
ال زالــوا مصرين علــى أن يبقى الدور 
العربي االقليمي لتحرير الشــمال من 
االنقالبييــن الحوثعفاشــيين ، وملف 
القضيــة الجنوبية ســيبقى أبرز أوراق 

تحرير الشمال من االحتالل االيراني.

"عدن تــامي": قلتم في تصريحات 
أن:  الماضــي  األســبوع  خــالل  لكــم 
")الشــرعية الجنوبية( جــزء أصيل من 
الشــعب الجنوبي ، وقلتــم: قد نختلف 
معها في السياسة واألفكار حول ترتيب 
االوراق الجنوبية ، ولكننا نعيش معها 
في وطن واحــد هو الجنوب ، ونريد أن 

 ، يش ما نتعا و

يحكم بيننا الشــعب الجنوبي "... أنتم 
فــي تصريحكــم هــذا كيــف تنظرون 
للشــرعية ؟ وهل تحمل نفس الحرص 
ونفــس االفــكار؟ وهــل تــرون مــن 
تصريحاتكم هذه مقدمة لقرب تشكيل 
كيــان جنوبي يضــم كل أطياف اللون 

السياسي الجنوبي؟

ج: نرغب منذ بداية الحراك واعالن 
انطالقــة مســيرة التســامح والتصالح 

عام 2006م وندعو لترجمة التضحيات 
الجنوبية عمليًا وهي بال شك تضحيات 
شريفة وإيجابية، النها وجدت من اجل 
رفع الظلــم واعادة اللحمــة الجنوبية 
التوافــق  اليــوم  المطلــوب  ولكــن   ،
الجنوبيــة  الوطنيــة  الشــراكة  علــى 
نكتفــي  وال  العامــة،  والتفاهمــات 
بالشــعارات والعبارات التطمينية، فال 
يمكن أن تكون هنــاك قيادة جنوبية 
ناجحة بدون تقارب صادق وناجز؛ ألنه 
في ظل الشــك والتخويــن والمصالح 
الذاتية يصعــب االعتراف ال بشــرعية 
الرئيس هــادي وال بالحــراك الجنوبي 
وجناحه العســكري المقاومة الجنوبية 
، والتجربــة األخيــرة مثــال، حيث دعا 
الرئيس هادي لتحرير الســاحل الغربي 
التي  واســتجابت المقاومــة الجنوبية 
الحراك  اعــز وأشــرف قيــادات  قدمت 
الركــن  العميــد  الســلمي  الجنوبــي 
الشهيد عمر ســعيد الصبيحي رئيس 
المجلــس االعلى للحراك الســلمي في 

عدن ، قائد اللواء الثالث حزم.
الجنوبي  الحراك  أما مشــاركة 
الجنوبية  المحلية  في السلطات 
فهي روح البناء الحالي ، وبند 
تم التوافق حولــه من بنود 
الرئيــس هادي،  اخرى مــع 
جميعــًا  تطبــق  أن  نــود 
لصالح وحدتنا الجنوبية 
ومصالحــه  وشــعبنا 

الشرعية والمعتبرة.

 " تــامي  "عــدن 
وماذا عن األحاديث التي 
تتــردد هنا وهنــاك حول 
ما يســميه البعض التسابق 
علــى الســلطات المحلية في 

الجنوب؟
ج: ال يوجد أي تســابق  على 
الســلطات المحلية فــي الجنوب 
ومــن  ،بــل  المحــرر 
موقعــي  حكــم 
ر  كمستشا

لمحافــظ عــدن لشــئون المديريــات 
أستطيع أن انفي تلك األحاديث مؤكدا 
في نفس الوقت أن ذلك مجرد "أحاديث 

مقايل قات ال أساس لها من الصحة".

"عــدن تــامي": أخــذ البعض على 
نائب الرئيس السابق خالد بحاح وكذلك 
اللواء عيــدروس الزبيدي محافظ عدن 
اجتماعهما بقيــادات معينة )االول في 

الخــارج والثاني في الداخل( دون اللقاء 
مع بقية القيادات من القوى الجنوبية 
بالداخل وبالخارج، واعتبر البعض هذه 
اللقاءات مجاملة وتسويق قادم لهما...

بماذا تردون على مثل هذا القول؟

ج: خالد بحاح وعيــدروس الزبيدي 
قامتــان وطنيتان تتمتعــان  بالنزاهة 
والشــفافية، والرئيس هــادي هو من 
عينهمــا في تنــك الموقعــان وليس 
مــن يحاولــون صنع الفتــن وتضخيم 
االخطــاء والســلبيات، وتعاونهمــا مع 
الرئيس هادي في تلك االيام الســوداء 
التي تخلــى عنه بها كل المتســلقين 
نابــع  كان   ، الحالييــن  والمداهنيــن 
من ثقتهــم به وثقته بهمــا ، وهادي 
رئيــس عملــي لم يــأت للرئاســة من 
الباب الخلفي.وما كان لهما أن يرفضا 
التعييــن، وكان حــرص الرئيس هادي 
على اللحمة الجنوبية هو الدافع وليس 
مجاملة أي طرف، وكان موقف االســتاذ 
خالد بحاح هو احترام قــرار إزاحته من 
قبل الرئيس هادي رغم تسييســه من 
قبل البعض ، ونأمل ان ال تكون ذريعة 
تغيير بحاح حاضرة في العمل الوطني 
الجنوبــي الن البعض يفضلها معتقدًا 
انها الطريق الناجحة لكســب الرئيس 
هادي ، بينما هادي ال ينظر لذلك ابدًا.

"عــدن تامي": فــي قضية العالقة 
بين قيادات الحراك الجنوبي الســلمي 
والشــرعية اللــذان التقيــا فــي حرب 
الحوثــي والمخلوع صالح ، وبعد تأجيل 
العالقــة السياســية بينهمــا، مــا هو 
قراركــم حال طلب هــذا االمر من قبل 
دول التحالف العربي او الرئيس هادي ؛ 
وما هي السيناريوهات التي أعددتموها 
في الحراك الجنوبي السلمي حال طلب 

عقدها في الداخل او في الخارج؟

ج: نحــن ضد ايجاد قيــادة جنوبية 
بــدون  او  التحالــف  مســاعدة  دون 
التنسيق المباشــر مع الرئيس هادي ، 
ألن ذلك معناه تكريس انشقاق جديد 
فــي الجنوب واالعتــراف بــه عمليًا، اال 
في حالة واحــدة وهي عــودة الرئيس 
هادي الى صنعاء اذا ما حصلت تسوية 
الرئيــس  وقبــل  دوليــة 
هــادي ذلــك ، ولــن يفيد 
أحد مثــل هذا االجــراء، أما 
موقفنــا فــإذا حصــل مثل 
هــذا االمــر فحينها لكل 
من  ولدينا  حديث،  حادث 

الخيارات الكثير،

"عــدن تــامي": إذا ما 
تمت دعوتكم للمشــاركة 
في الحــوار الذي يجري بين الشــرعية 
واالنقالبييــن تحت رعايــة دولية، هل 

ستشاركون؟ وماهي رويتكم؟

ج: نحــن اآلن ندعــو ونفضل عقد 
لقاءات وطنية جنوبية شــاملة لترتيب 
التعايش  وتحقيــق  الجنوبــي  البيــت 
وإنهــاء كل االختالفــات التــي أفرزتها 
السابقة، وفي السياق ستأتي  المراحل 
مناقشة ومتابعة الشأن السياسي العام 

القيادي البارز يف احلراك اجلنوبي علي هيثم الغريب  لـ"عدن تامي": 

نريد لقاء وطنيا �شامال وخطوات اإيجابية جتاه اجلنوب املحرر
دعــا القيــادي البــارز يف احلــراك اجلنوبي ووكيل حمافظــة عدن ل�شــئون املديريات املحامي علــي هيثم الغريب 
اإىل "ترجمة ت�شريحات قيادة احلراك اجلنوبي ال�شــلمي واملقاومــة اجلنوبية االإيجابية جتاه دعوات عقد موؤمتر 
لتاأ�شي�ــس قيادة وطنية جنوبية م�شــركة عمليا"، مو�شحا، اأن احلراك اجلنوبي واملقاومة امل�شلحة ت�شعى لعقد لقاء 

وطني �شامل، اليجاد كيان �شيا�شي يحت�شن ابناء اجلنوب.
وحتدث الغريب يف حوار خا�س اأجرته "�شحيفة عدن تامي"  عن  الدور االقليمي والدور الدويل الذي باالإمكان 
اأن ي�شــاهم يف رعايــة وتبنــي احلراك اجلنوبي ال�شــلمي، كمــا ت�شمن احلوار عالقــة احلراك بال�شــرعية والتحالف 

العربي والعوامل امل�شركة بينهما.
وفيما يلي ن�س احلوار.

إجياد قيادة جنوبية جيب أن يكون مبساعدة التحالف وبتنسيق مباشر مع الرئيس هادي

الوضع اجلنوبي املكون من الشرعية واحلراك اجلنوبي والسلطات احمللية برمته حباجة إىل تصحيح

حاوره / فتاح المحرمي
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مدير البنك املركزي عدن:

حوار
للمشاركة  رؤيتنا  ومناقشة  بمجمله، 
بالحــوار، واألســس التــي ســينعقد 
عليهــا، ومناقشــة كيفية تشــكيل 
الوفــد الوطنــي الجنوبــي، وإعــادة 
السياســية  الجنوب  مؤسســات  بناء 
الشــراكة  أســس  على  والتنفيذيــة 
الوطنية الجنوبيــة، ألجل كل هذا ال 
بــد اآلن من عقد لقاء وطني شــامل 
فإصالح الوضــع الجنوبي ليس ملك 
مكون او شــخص دون آخــر، الوضع 
من)الشــرعية  المكــون  الجنوبــي 
والســلطات  الجنوبــي  والحــراك 
المحلية( برمته بحاجة إلى اصالح من 
خالل ايجاد كيان سياســي عبر اللقاء 
الشامل الذي ذكرته .. الن االشكالية 
ليست في االهداف والوسائل فحسب 
ولكن المشكلة الجوهرية تكمن في 
الثقافة التــي يحملها كل طرف. هل 
هي ثقافة تعايــش وقبول ام ثقافة 

إقصاء وتخوين.

"عدن تامي": كيــف ترون تجدد 
ترتيــب وتنظيــم أعمــال المقاومة 
الجنوبية رغــم قرار الرئيس بدمجها 
في الوحدات العسكرية؟ وهل الوضع 

في الشمال هو الذي استدعى ذلك؟
ج: نعــم ، الوضــع في الشــمال 
اســتدعى ذلــك ، النه كثــر الحديث 
حول المقاومة الشــعبية في الشمال 
، وهذا الحديث ال يســتند إلى الواقع 
هناك، ولكن في نفس الوقت شعبنا 
الجنوبــي هــو صانــع المقاومة ضد 
مليشــيات الحوثي والمخلوع صالح ، 
وصحيح ان المقاومــة الجنوبية كما 
كان الحــراك الجنوبي الســلمي هي 
متقدمة في مبادراتها على قياداتها 
فــي كثيــر مــن األحيــان، فشــعب 
الجنــوب عندما كان تحــت االحتالل 
مــن الطبيعي أن يتحمل مســؤولية 
فرديــة  كمســؤولية  المقاومــة 
المقاومة  تتقــدم  وجماعية، وعندما 
الجنوبية اليوم لتحرير بعض مناطق 
الشــمال من االنقالبييــن فنتائجها 
وانعكاســاتها تصبح لصالح القضية 
استمرار  الجنوبية، وسيبقى موضوع 
المقاومــة الجنوبية هــو الهدف من 
اجــل بناء الدولــة الجنوبية وما دون 

ذلك نعتبرها تكتيكات ووسائل.

"عدن تامي": كيف ترون سياسة 
المخلــوع صالــح الجديــدة "مغازلة 
المملكــة"، وحديثــه عــن التعامــل 
المباشر مع الســعودية دون الحاجة 
للشــرعية، بمــا يعيد انتاج مشــروع 

ايران للجنوب والشمال؟ 
ج: المخلــوع ثرثار وكثير الكالم، 
متطرف التفكيــر، اليزال يتكلم رغم 
انــه قد خلع مــن قبل شــعبه ثوريًا 
وعبر صناديق االقتراع وهو في موقع 
االنقالب كأنــه في المعارضــة ، غزا 
الجنــوب عــام 1994م وعام 2015م 
ولم ينجح في كسر إرادتنا، وما يهمه 
الســعودية هو  من دعوتــه للملكة 
التنســيق لحمايته مــن المحاكمات 

التي تنتظره.
الحوثــي وصالــح همــا صنيعة 
ايران ومازال اعتمادهما في تحصيل 

أسباب القوة من ايران.
أن يديــروا  الجنوبييــن  وعلــى 
أمرهــم بشــكل صحيح على أســاس 
الحراك الجنوبي الســلمي، والحوثي 
لن يرضى عن إنهاء احتالله للجنوب 
رغم التحرير الــذي صنعته المقاومة 
الجنوبيــة . وهنــاك مــن يعتقد انه 
ســينتصر للجنــوب عندمــا يجعــل 
االحتالل حليفًا له فــي حربه االخيرة 
علــى الجنــوب ، فهل ســمعتم عبر 
التاريــخ ان هنــاك ثــوار اســتعانوا 
باالحتــالل لتحريــر ارضهــم؟!، فمن 

يظن ذلك فهو واهم.

"عــدن تــامي": يــرى البعض أن 
الحراك الجنوبي الســلمي ما زال في 
فوهة بركان الوضــع الملتهب؛ ولم 
يستقر على اتجاه، وقد يعزو البعض 
هــذا لعــدم اســتقرار موقــف دول 
المحيط، لكن كيــف برأيكم الخروج 
من هذا المنعطف وهــذا التجاذبات 

التي تتقاذف الحراك يمنًة ويسرة؟
ج: الحراك الجنوبي السلمي وهو 
في محــور المقاومة ضد مليشــيات 
الحوثي وصالح أقام في نفس الوقت 
عالقــات متميــزة مــع كل الجهــات 
اإلقليميــة؛ ألن سياســته أن ال عدو 
إال االحتالل اليمني وأن كل شــعوب 
المنطقة مع قضيتنا، نحن حاولنا ان 
نجعل من قضيتنــا الجنوبية قضية 
جامعة وال نريد أن يفترق الداخل وال 
دول التحالف العربي حولها. وكنا في 
عام 2014م قاب قوسين او أدنى من 
اعتراف دول مجلس التعاون الخليجي 
بقضيتنا ، ولكن جاء االســتيالء على 
صنعاء من قبل الحوثي وصالح الذي 
خلع ثــم انقلــب على الشــرعية في 
ســبتمبر 2014م الى عدم اســتقرار 
الــزوارق  الن  باكملهــا  المنطقــة 
االيرانيــة كانــت فــي طريقهــا الى 
خليــج عدن وباب المنــدب ، انعكس 
ذلك سلبًا على قضيتنا، حيث لم يعد 
اســتقالل الجنوب هــو األولوية من 
قبل دول االقليــم العربية ، ونعتقد 
أن ذلــك ســيكون مؤقتــًا، ورغم ان 
الحرب ضد حلفاء ايران في الشــمال 
كان سببًا في اختالل البوصلة ، ولكن 
لــم يكن له أثر ســلبي على القضية 
والحراك الجنوبي السلمي ، بل عجل 
ميدانيًا فــي التحرير ، وتبقى الجانب 

السياسي.
 ، نحــن نعــرف طريقنــا جيــدًا 
وإن كنــا قــد تأثرنا بتعــدد "االعداء 
الشماليين"، لكننا في موقع الصمود 
واالنتصار النهائــي ، فنحن لم ننحاز 
ألي من هذه األطــراف اليمنية التي 
تتظاهر كذبًا وزورًا بانها مع القضية 
الجنوبيــة ، كالحوثي وحزب االصالح 
وانحزنا  اليمنيــة،  االحــزاب  وكافــة 
لمبادئنــا الســامية ، وانحزنــا إلــى 

شعبنا الذي ال يسعى إال لحريته.

"عدن تــامي": أعلنتم عن عالقة 
متينة بين الحراك الجنوبي السلمي 
هناك  كانــت  الشــرعية...هل  وبين 
عجلة فــي إعالنكــم عن هــذا األمر 
الذي أثار حفيظة أطراف عديدة، مما 
عرض الحــراك الجنوبي لضغوط، بدا 

وكأن هناك تراجع من قبله؟
ج: عندمــا اعلــن الرئيس هادي 
دك االمــن المركزي في عدن في 19 
مارس 2015م وقام الحراك الجنوبي 
الى جانب وزيــر الدفاع اللواء محمود 
الصبيحي ، المتواجد اآلن في سجون 
االحتــالل مع رفاقــه ناصــر منصور 
وفيصل رجب واحمد عمر المرقشــي 
وآخريــن ، اهلل يفك اســرهم ، بهذه 
المهمــة ، أعلنــا وقوفنا الــى جانب 
شرعية الرئيس هادي ولو ال العالقة 
بين الرئيس هادي والحراك الجنوبي 
لما ظهرت المقاومة الجنوبية وتحقق 
النصر على مليشيات الحوثي وصالح 
، وإذا كان البعــض أبدى تحفظه من 
عالقاتنــا مع شــرعية الرئيس هادي 
فهــذا يعــود إليــه، فالحــرص على 
حسن العالقة مع الشرعية الجنوبية 
مطلوب، وتفعيلها ال يعتبر استعجااًل، 
نحن نتكلم عن واقع موجود، وكانت 
الجنوبي السلمي أن  الحراك  رســالة 
الجنوبــي ســيظل دومًا إلــى جانب 
الجنوبــي... والمرجفــون ال يؤثرون 

بهذه العالقة.

"عدن تامي": مــا هو ردكم على 
محاولة بعــض الجهات وعبر ابواقها 
االعالميــة الحديــث عن ما يســموه 
الى  االيراني..وكيف تنظرون  الحراك 

مواقف ايران؟

ج:مثل هكذا ادعاءات هي محض 
كذب وافتراء قوى انتهازية عجزت عن 
مواجهة االنقالبييــن، وقبلت بالذل 
والهوان على نفسها، إال يخجل هوالء 
من أنفســهم حين يتحدثــوا بمثل 
هكــذا كالم والواقــع أثبــت ويثبت 
من الذي علــى عالقة بإيران هل هو 
الذي هرب مــن مواجهة االنقالبيين 
المواليــن اليــران..أم الــذي تصدى 
لهــم وهزمهــم شــر هزيمــة فــي 
الجنوب، واضحــى يطاردهم في عقر 

ديارهم شماال،
وفي هــذا الصدد دعنــي أوضح 
لك وللقــراء الكــرام ان ايــران منذ 
عــام 1994م كانت تقف مع االحتالل 
وتدعمه في مواجهة شعبنا وتحميه 
فــي المؤسســات الدوليــة، وتعتبره 
حليفــًا تدعمــه بالمليــارات وأحدث 
األســلحة وتتبنى المواقف االحتاللية 
بما في ذلك وصــف الحراك الجنوبي 
الجنوبية  المقاومة  الســلمي وبعده 
بالقاعــدة والدواعــش، بــل وقامت 
الجنوبــي  الحــراك  بتفريــخ  ايــران 
السلمي وتفكيكه ، ونحن في الحراك 
الجنوبــي اكتســبنا دروس كبيــرة ، 
وال نلتفــت اليــوم لهــذه المواقــف 
الحوثعفاشــية غيــر األخالقيــة ألن 
االحتالل اليمني هو أقصى أســاليب 
اإلرهاب وأدواته، واســتخدام الحوثي 
لوصــف  )اإلرهــاب(  صفــة  وصالــح 
والمناضلين  الجنوبيين  المقاومين 
للمجتمــع  مرفــوض  تضليــل  هــو 
ونحن  الدولية،  وللمؤسسات  الدولي 
نتشــرف أن نكــون مدافعيــن عــن 
شــعبنا وحقنا، ولم نفعل ذلك لننال 
مكافــآت حتى نخاف مــن تهديدات، 
ايــران بتصرفاتهــا الطائشــة تلك ، 
حيث تخلط األوراق وال تســاعد على 

استقرار المنطقة.

"عــدن تــامي " هــل مــن كلمة 
أخيرة لكم سيادة الوكيل؟

ج: في نهاية الحوار أود ان اقول 
نقاط أو فالشات عابرة وهي كالتالي:

- اعتقد ان ايران في مأزق ،وأنها 
سقطت في مستنقع الشرق األوسط.

- االيرانيــون ال يعرفون الجنوب 
العربــي جيــدًا ، ارادوا االنفــراد بنا 
في بيــروت نتيجــة حاجتنا الماســة 
الي صديــق يدعم الحــراك الجنوبي 
السلمي ، فكذبوا وهزموا شر هزيمة 

في عاصمتنا عدن.
- للجنــوب تاريــخ طويــل فــي 
مقاومــة البريطانييــن واليمنيين ، 

وهناك اجيال ضحت في سبيل ذلك
- باإلمكان دول التحالف العربي 
ان تعلن دولة الجنوب اآلن قبل بكرة 

.
- ولــد الشــيخ بعد فــوز ترامب 
لــن يتــورط فــي موضــوع "تدليع" 

الحوثيين والمخلوع صالح
-حســب  الحوثيــون  كان  اذا   -
دعاية البعض- مع القضية الجنوبية 
فلمــاذا غــزوا الجنوب عــام 2015م 

بتلك الوحشية؟!
- ال يمكــن ان تكــون الجزيــرة 
العربيــة في مأمن مــن انصار ايران 
فــي اليمــن اذا لــم يمنــح الجنوب 

استقالله
مــا يجري فــي صنعاء يــكاد ان 

. \km يكون صورة طبق االصل لما

ورغــم اختالف أهــداف الثورتين الجنوبية والشــبابية في أهدافهما الرئيســية، حيث 
طالبت األولى باســتعادة وبناء دولة الجنــوب التي كانت قائمة قبل العــام 1990م، بينما 
طالبــت الثانية بطي صفحــة الحكم العائلي بزعامة المخلوع صالــح، والتي امتدت نحو 33 
عامــًا، إال أن الثورتين أجمعتــا على تغيير الواقع البائس الذي كانت تعيشــه البالد آنذاك، 
متحديتان آلة القمع المسلحة التي اســتخدمها النظام الحاكم ضد الثوار الذين قدموا في 

سبيل أهدافهم قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

اأول �شهيد
وعقــب أيــام قالئل من انطالق أول شــرارة لثــورة 11 فبراير التي حققــت الكثير من 
أهدافها، ســقط أول شهيد في الثورة وهو الشاب محمد علي عبده شاعن، البالغ من العمر 
"19 عامــًا"، وكان حينها طالبًا في الصف الثاني ثانوي، بمدينة المنصورة وســط محافظة 
عدن، برصاص قوات األمن المركزي في يوم األربعاء الســادس عشر من فبراير/ شباط عام 
2011م، وذلك أثناء مشــاركته الثوار في المظاهرات الســلمية المطالبة بإســقاط النظام 
ورحيل المخلوع صالح، إلنهاء شــقاء وعناء تحملهم مــا أثقل كاهلهم وهم مازالوا في عمر 
الزهور من ظلم وفســاد وغالء المعيشــة ووعود زائفة بتلبية مطالبهم من قِبل الســلطة 

التي كانت هي أساس تدهور أوضاع البالد.

اإلهام ثوري
وقال القيادي في الحراك الجنوبي علي الكثيري، إن الثورة الســلمية الجنوبية انطلقت 
بأهدافها التحررية متكئة على تراكم نضالي ســلمي خاضه أبنــاء الجنوب منذ اليوم األول 
لالجتياح العســكري اليمني ألرضهم عام 1994م، وبذلك ألهمت ثورة أبناء الجنوب أشقائنا 
في اليمن الذي انطلقوا بثورة الشــباب عام 2011م، كون ثورة الجنوب التي كســرت حاجز 
الخوف وأرهقت نظام المخلوع صالــح، وبالتالي هيأت إلخواننا في اليمن ظروفًا موضوعية 
أدت بهــم للخروج في الســاحات والمياديــن للمطالبة برحيل ذلك النظام الفاســد الباغي 
والتغيير، لكن بعض القوى التي كانت شريكة في ذلك النظام تقافزت من سفينته الجانحة 
لتركب قطار الثورة الشــبابية اليمنية ولتحرفه عن مساره على النحو الذي أفرغ ثورة شباب 

اليمن من مضامينها وحولها إلى صراع عسكري على سلطة نظام المخلوع صالح.
ورأى أنه علــى الرغم من أن الثورة التحررية الجنوبية الســلمية ألهمت أحرار اليمن، 
لكــن طبيعة الثورتين وأهدافهمــا ظلتا مختلفتين، فإذا كان الثــوار الجنوبيون انطلقوا 
في مســيرة ثورتهم الســلمية ابتغاء تحرير واســتقالل أرضهم الجنوبيــة وبناء دولتهم 
الجديدة كاملة الســيادة، فإن أشقائهم اليمنيين انطلقوا في ثورتهم مستهدفين تغيير 
نظام الحكم واإلصالحات الدستورية والسياســية واالقتصادية، وعبّر عن أسفه ألنهم لم 
يســتطيعوا انتزاع تلك األهداف بعد أن سلموا ثورتهم ألقطاب من النظام الفاسد نفسه 
فحولوهــا بذلك إلى أزمة سياســية تقلصــت أهدافها من رحيل النظــام كاماًل إلى رحيل 

رئيس ذلك النظام وأفراد أسرته فقط.

اإ�شقاط التوريث
ومن جانبه أكد الناشط البارز في الثورة الشعبية السلمية باسم الشعبي، تحقيق ثورة 
فبراير الكثير من أهدافها وأبرزها إســقاط مشــروع التوريث والحكم العائلي وإنقاذ اليمن 
من االنهيار والســقوط في وحل التقســيم، وصواًل إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 

والخروج برؤية لليمن االتحادي لتأسيس دولة يمنية جديدة.
ولفت إلى أن مســار الثورة اتجه صوب الحرب بســبب عدم دعم الثورة إقليميًا ودوليًا، 
نتيجة منح الحصانة للمخلوع صالح، ولعدم اســتيعاب فكرة الثورة الشــاملة من قِبل قوى 
التغيير الذي تعاملت مع واقع ما بعد الثورة بصورة أضعفت الثورة وأخلت بأهدافها، وشدد 
إلى الحاجة لتصحيح مســار الثــورة الذي اعترته الكثير من األخطــاء واألهواء، والوعي أيضًا 
بأن المقاومة الشــعبية انطلقت لتصحيح مســار الثورة التي تم االنقــالب عليها من قِبل 

االنقالبين، كما تبقى حاليًا تصحيح مسار إدارة الشرعية للبالد.
وأشــار إلى أن ثورة الحــراك الجنوبي مثلــت اإلرهاص األول واألرضيــة الصلبة لثورة 
الشباب الشعبية، ألن ثورة الحراك الجنوبي كسرت حاجز الخوف لدى اليمنيين ودفعتهم إلى 
الشــوارع للمطالبة بإسقاط النظام الفاســد، وأختتم حديثه قائاًل: استطيع القول إن الثورة 
اليمنية واحدة وان اختلفت الشــعارات ولكنها في األخير تهــدف إلى التغيير الجذري وبناء 

مشروع وطني، ودولة جديدة اتحادية لكل اليمنيين، وهذا ما أثبتته المقاومة الشعبية.

الثورة اجلنوبية.. ك�سرت حاجز اخلوف 
واألهمت ثوار اليمن للتغيري

عدن تامي / فاروق عبدال�شالم

ا�شــتمدت ثــورة ال�شــباب ال�شــلمية يف اليمن التــي انطلقت يــوم الـ 11 من �شــهر فرباير/ 
�شباط من العام 2011م، اإلهامها نحو تغيري نظام املخلوع علي عبداهلل �شالح، و�شنع م�شتقبل 
اأف�شــل، مــن الثورة اجلنوبية ال�شــلمية التي �شــبقتها وانطلقت يف الـ 7 من �شــهر يوليو/ متوز، 

كا�شرة معها حاجز اخلوف من بط�ش النظام احلاكم.
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�خبار

كتب/ سامي اليافعي :

٤٨ ســاعة من التوتر والحشد حول مطار عدن 
الدولي قامت به قوات من الوية الحماية الرئاســية 
فرضــت حالة من الرعــب بين اوســاط المواطنين 
وقطعت العديد من الطرقات الحيوية وهاجمت وفد 
وســاطة من قيادة الحزام األمنــي بعدن وتلطخت 

ايديهم بدماء عزيزة علينا وغالية من أجل ماذا؟.
كل هــذا كان بحجــة الضغــط واجبــار القوة 
الحاميــة لمطــار عدن الدولــي حاليًا علــى مغادرة 
مواقعهــا وتســليمها الى قوات بديلــة تتبع الوية 
الحماية الرئاســية بقرار كان قد صدر منذ اكثر من 
شهر ونيف، اذا لماذا اثير تطبيق هذا القرار في هذا 
الوقت وماهو تخصص الوية الحماية الرئاسية من 
اجل ان تقوم بحماية مطــار مدني بل ُقل من أجل 
مصلحة مَن تترك تلك القوات مهامها التي انشأت 
من اجلها وتتجه الى المطار الذي تتواجد فيه فعليًا 
قوات باشراف التحالف العربي ممثاًل بدولة االمارات 
العربيــة المتحدة قامت وتقــوم بدورها على أكمل 

وجه منذ تحرير عدن حتى اللحظة.
ماهــي الغايــة مــن هــذا التحرك الــذي يقف 

بواجهتــه الرئيس هادي وبالتأكيد هنالك من يقف 
خلفه وله اليد الطولى في تأزيم االوضاع؟ هل تناسى 
هــادي دور قــوات التحالف وتنكــر لتضحياتهم في 
تحرير عــدن وما بعد التحرير من محاربة الجماعات 
االرهابية وتأمين العاصمــة المؤقتة قطعة قطعة 
كأنها تجمع مكعبات الروبيك بحرفية عالية اظهرت 
مدى صدق وجدية القوات المسلحة االماراتية وقوة 
الحــزام األمني وادارة أمن عــدن والتي عملت تحت 
قيادتهــا وضحت بالغالي والنفيس لتتحرك مواكب 

هادي وحكومة شــرعيته في شوارع عدن بكل أمن 
وامان، بل وأمنت المواقع العســكرية التي شــيدت 

عليها ألوية الحماية الرئاسية.
بالتأكيــد أن ما يحدث في عــدن لم يكن وليد 
اللحظة ولم يكن محض صُدفة خصوصًا وان هنالك 
جبهــات مشــتعلة وانتصارات تتحقق في الســاحل 
الغربي على ايدي ابطال القوات المسلحة االماراتية 
والمقاومة الجنوبية بكافة تشــكيالتها العسكرية 
احرجت جيش جرار من عشــرات األالف فشــل حتى 

اللحظــة في تحقيــق نصر حقيقي علــى الرغم من 
تدفــق الدعــم بكافة انواعــه وعلى مدار الســاعة، 
كل هــذا يؤكــد لنا بما يدع مجااًل للشــك ان هناك 
ثلــث معطل يحاول الصيد في ميــاه عدن الهادئة 
تعويضًا عن فشــله ومستغاًل انشــغال االبطال في 
جبهــات الشــرف لتمرير اذرعــه بين المؤسســات 
األمنية واظهار نفســه الفصيل األقوى والمسيطر 
األول ليفــرض فيما بعد شــروطه وتعييناته بقوة 
العسكر ويتحكم بحركة الدخول والخروج من مطار 
عدن الدولي لتهريب قوت هذا الشــعب ومقدراته، 
فعلى المحيطين بالرئيس هادي ان يدركوا أن من 
فشــل في تحقيق نصر على تبــاب خالية في جبال 

نهم لن يجني سوى الفشل في عدن.
أخيرًا نقول يا هؤالء ... من ضحى من أجل عدن 
فــي ليلة مظلمة حاماًل كفنه علــى اكفه لن ترهبه 
هــذه المحاوالت ولــن يتنازل في الحفــاظ على ما 
تحقق وتســليم رقاب الناس لقــاء مصالح ضيقة او 
كرســي منصب وحلفاءنا يعلمون مــن الصادقين 
ملبين النــداء حين المحــن ومن ينتظــر الفرصة 
أللتهام الجيــف، عودوا إلــى جحوركــم فالمحاولة 

افشلها الرجال رفعت االقالم وجفت الصحف.

عدن تايم / خاص :

وصلت الى ميناء بئر علي بمديرية رضوم محافظة شبوة، 
يوم األحــد الماضي، الدفعة األولى من قوات خفر الســواحل 
قادمــة من مينــاء الضبــة محافظــة حضرموت بعــد تلقي 
التدريبات العســكرية بإشــراف دول التحالــف العربي ممثلة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وتنفيذ قيادة خفر السواحل 
حضرموت، وســتقوم القوة المتخرجــة بتأمين ميناء بئر علي 

الواقع على ساحل البحر العربي.

وكان في اســتقبال الدفعــة األول بميناء بئــر علي االخ 
ســالم صالح باداس نائب قيادة مقاومــة بالحاف واالخ هادي 
الخرماء امين عام المجلس المحلي بمديرية رضوم وعدد من 

الشخصيات االجتماعية بمديرية رضوم.
وتأتــي هذه الخطوة فــي إطار الجهود التــي تهدف إلى 
تعزيز األمن واالســتقرار في شبوة وتشديد اإلجراءات األمنية 

للحفاظ على سواحل شبوة والقضاء على التهريب.
يشــار إلى أن األفراد الذين تــم تدريبهم هم من أبطال 

المقاومة الجنوبية في بالحاف.

عدن تايم / خاص :

التجاريــة  الغرفــة  ادارة  مجلــس  عقــد 
والصناعيــة عــدن اجتماعا تم خاللــه تكليف 
عضو مجلس اإلدارة ورجــل األعمال المعروف 

ابوبكر سالم باعبيد بمهام رئاسة غرفة تجارة 
وصناعة عدن.

ويأتــي خلفــا للراحل الشــيخ محمد عمر 
باشــموس الذي وافته المنيــة العام الماضي 
في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

عدن تايم / خاص :

احتفل مئات المشاركين، امس، في مهرجان عدن الثالث 
، الــذي أقيم في صهاريج عدن التاريخيــة، وحقق نجاح كبير 

العامين الماضيين. 
وتدفق المئات للمشــاركة في المهرجان ورســم الفرحة 

على وجوه األطفال والنســاء الذين ملئوا الساحات والممرات 
في صهاريج عدن . 

وشهد المهرجان اطالق نار كثيف، عند بوابة الصهاريج، 
عقــب اقدام مجموعة مســلحة من منطقــة " الطويلة " على 
منع مأمور مديرية صيرة خالد السيدو من دخول المهرجان، 

تخللته اشتباكات عنيفة. 

عدن تايم / خاص :

الحكوميــة  االنبــاء  وكالــة  قالــت 
االردنيــة ) بتــرا ( ان لجنــة االعتــراف 
التعليم  بــوزارة  الشــهادات  ومعادلــة 
العلمــي االردنية قررت  العالي والبحث 
المنعقدة  في جلســتها رقــم 2017/5 
يوم االحــد الماضــي تعليــق االعتراف 

بالجامعات اليمنية اعتبارا من تاريخه.
وبررت اللجنــة قرارها بعدم القدرة 
علــى معرفــة مــدى التــزام الجامعات 
اليمنية بالمعاييــر االكاديمية في ظل 

الظروف الراهنة.
ولــم يصــدر اي تعليق مــن وزارة 
العالي في الحكومة الشــرعية  التعليم 

اليمنية بعد.

عدن تايم / خاص :

تعرضت شركة صرافة في وادي حضرموت لعملية سطو مسلح.
وبحســب المصادر فقد تعرضت شركة المحضار للصرافة بدوعن لعملية سطو 

مسلح أسفرت عن إصابة الحارس المكلف بحماية شركة الصرافة.
ونُقل الحارس إثر اصابته إلى المستشــفى لتلقي العالج، بينما الذ المسلحون 

بالفرار باتجاه عقبة بضة.

عدن تايم / سبأ :

عام  مديــرة  دعــت 
منظمة األمــم المتحدة 
والعلــوم  للتربيــة 
ايرنا  يونسكو  والثقافة 
الجمعة  اليــوم  بوكوفا 
الى فتح تحقيق مستقل 
الصحفــي  وفــاة  فــي 
محمــد  االســتقصائي 
العبســي، الــذي ذكرت 
مصادر بما فيها أسرته 

أنه قتل بسبب عمله.
وشــددت بوكوفــا في بيــان لها 
علــى ضــرورة فتح التحقيــق في أقرب 
وقت "من أجل توضيح مالبســات قتله 

ومحاسبة المسؤولين".
وتوفي العبســي 35 عاما على نحو 

مفاجئ يوم 20 ديسمبر 
الماضي في مستشــفى 
وجبــة  تنــاول  بعــد 
أقاربه  أحد  العشــاء مع 
العاصمــة صنعاء  فــي 
التــي تســيطر عليهــا 
الحوثــي  مليشــيات 

وصالح االنقالبية.
العبســي  وكان 
فــي  ينشــط  صحفيــا 
التحقيقــات الصحفيــة 
النفطي  القطــاع  عــن 
المتصلــة  والعمليــات 
ســيطرت  خــالل  بهــا 
.. واســتطاع  االنقالبيــة  المليشــيات 
أن يصــل إلى معلومات هامة تكشــف 
العديــد من األســرار وحجــم التالعب 

بهذا القطاع.

ماأ�شاة الثلث املعطل يف اأزمة مطار عدن

قوة جنوبية مدربة اإماراتيًا توؤمن ميناء بئر علي يف �شبوة

باعبيد رئي�شا للغرفة التجارية وال�شناعية/ عدن

عدن.. تبتهج رغم الر�شا�ص الأردن تعلق اعرتافها بجميع اجلامعات اليمنية

�شطو م�شلح على �شركة م�شرفية واإ�شابة 
حار�شها بح�شرموت

منظمة دولية تدعو للتحقيق بوفاة 
ال�شحفي العب�شي يف �شنعاء
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تقرير

ويعكــس حمــل الســالح حالة من 
الال أمن والال اســتقرار التي تعيشــها 
المدينة، فمن الســهل حــدوث عملية 
القتل عندما يكون الســالح في متناول 
الشــخص أيًّا كان حاملــه، فقد أصبح 
الســالح حاضــرًا فــي كل المشــادات 

كبيرها وصغيرها.
وتعد هذه الظاهرة التي تُشــاهد 
في شــوارع المدينة بكثرة مصدر قلق 
للســكان اآلمنين, بل وتشكل تهديدًا 
مباشرًا على حياتهم وأمنهم خصوصًا 
عند نشــوب اشــتباكات مســلحة بين 
خارجين عن القانــون، وإطالق األعيرة 
الناريــة بشــكل عشــوائي وكثيف في 
الهــواء فــي حفــالت األعراس وســط 
األحياء والمناطق السكنية، والتي غالبًا 
ما يذهــب ضحيتها مواطنيــن أبرياء, 
هذا ما جعــل البعض يؤكــد أن هناك 
جماعات ال تريــد لمدينة عدن وأبنائها 
األمــن واالســتقرار، فجعلوهــا مرتعًا 
للعنف والســالح الذي ال يكاد يخلو بيت 

منه.
تنديد 

ويعتبر القصور األمني الذي تشهده 
المدينة أحد العوامل التي ساعدت على 
انتشــار تلك المظاهر المسلحة، وأصبح 
حمل الســالح والتجوال به في المدينة 
في الفترة األخيرة من القضايا الخطيرة 
التي بلغــت مداها، حيث نــدّد وطالب 
الجميع بتنظيم حمل وحيازة األســلحة 
واالتجــار بها وفًقــا للقانــون كخطوة 
أولى على طريــق القضاء عليها، كذلك 
سرعة دمج شــباب المقاومة في السلك 
العســكري، وإقامــة مشــاريع متنوعة 
واإلنتاج  بالعمــل  لربطهــم  كوســيلة 
وإدماجهم في ســلك الحيــاة المدنية، 
بداًل عن الفراغ الذي يعيشونه ويشكل 
سببًا رئيســيًا للجوء إلى حمل السالح. 
باإلضافــة إلى التوعية واإلرشــاد للحد 

من هذه الظاهرة.
الصحفــي منصور  الكاتــب  وقــال 

صالح: " أن الحرب أنتجت ظاهرة انتشار 
الســالح  بطريقة ملفتة وبأيدي شباب 
الكثيــر منهم ينتمي إلى فئة الشــباب 
المســتهتر، الذي  لم يسبق له التعامل 
مــع الســالح قبل هــذا، ولذلــك كانت 
نتائج حمل هؤالء للسالح  كارثية ضرت 
بالمجتمــع وأقلقت الســكينة العامة و 
أســاءت ألرث عــدن وتاريخهــا الثقافي 

والحضاري".
الال أمن 

والناشــطة  المحاميــة  وقالــت 
الحقوقيــة هــدى الصــراري فــي هذا 
اإلطــار: "أن هــذه الظاهرة غيــر مبرر 
انتشــارها بالــذات بعــد تحريــر عدن 
ووجــود الحكومــة فيها، لــذا يجب أن 
تشــن أجهزة الدولة ممثلة بإدارة أمن 
عدن حملة في الشوارع والطرقات وأخذ 
كافة أســلحه التي بحــوزة المواطنين 
ومن غيــر تراخيص ويجــب أن يعامل 

الكل وفًقا لهذه اإلجراءات".

وقــوة  الدولــة  "هيبــة  تضيــف: 
القانون تتلخــص في القضاء على مثل 
هذه الظواهر ومحاسبة المتسبب فيها 
التي  المســاواة فاإلجــراءات  على قدم 
تقــوم بهــا إدارة االمن ليســت كافية 
فيما يخص انتشــار السالح وحمله في 
عدن، ويجب اســتصدار تراخيص لرجال 
االمن فقط فهم الوحيدين المخولين 
بحمل الســالح فــي داخل المــدن كما 
يجــب فــرض عقوبــات رادعــه لمــن 
يحملون االســلحه ويتجولــون بها في 
األماكــن العامة، ويجــب ضرورة فرض 
غرامــات مالية إلطالق األعيــرة النارية 

في األعراس".
مصدر قلق 

 وبات اســتخدام مختلف األســلحة 
والتباهــي بها فــي األعــراس وإطالق 
الرصــاص بشــكل عشــوائي ومخيــف 
مصدر قلــق للمواطنين، حيث تســبب 
ذلــك بحــوادث كثيــرة، راح ضحيتهــا 

عدد كبير من األبرياء، واســتمرار حالة 
الفوضــى هذه التي تعيشــها المدينة، 
ســوف يــؤدي إلــى كثــرت النزاعــات 
وتعطيــل المصالــح، وإصابــة مفاصل 

المدينة باالنهيار.
ويضــف منصــور صالــح: "رغم أن 
هــذه الظاهرة لــم تعد بنفــس القوة 
التي كانــت عليها بعد الحرب مباشــرة 
إال أن المشــكلة ما زالت قائمة وما زالت 
عــدن تحتاج إلــى تشــريعات وإجراءات 
صارمة تنظم حيازة وحمل الســالح وأي 
الجهات أو الشخصيات المسموح لها مع 
تجريم حملــه دون ضرورة. ومن المهم 
أن تقــدم الســلطات عروضًــا مغريــة 
للمواطنين بتسليم ما لديهم من قطع 
أســلحة  أكانت تلك التي تم نهبها من 
معسكرات الدولة أو تلك التي استخدمت 
في المواجهات العسكرية وتحديد مدة 
زمنية لذلك  ومــن يتخلف يعد متمردًا 
وينبغي أن يخضع للمساءلة القانونية. 
من المهــم أن تتكاتف جهــود الجميع 
إلعــادة الــروح المدنيــة  والحضاريــة 
لعدن بعيدًا عن ثقافة العنف والسالح  

والفوضى والفساد".
أسباب الظاهرة 

ولعــل أهم األســباب التــي أدت إلى 
زيادة انتشــار هــذه الظاهــرة هي عدم 
وجود تشــريع قانوني واضح يجرم حمل 
السالح مع تحديد الجهات التي يجوز لها 
حمل وحيازة الســالح، إضافــة إلى تعدد 
الجهــات العســكرية واألمنيــة المخولة 
بمنح تصاريــح حمل الســالح األمر الذي 
يتوجب تحديد جهــة واحدة مخولة بمنح 
تصاريح حمل السالح للشخصيات المهمة 
جدًا من كبار مســئولي الدولــة وتحديد 
العدد المسموح به من المرافقين وقطع 
الســالح لكل شخصية بحســب أهميتها 
وموقعها فــي الدولة وذلــك بموجب ما 
يحدده القانون وإيجاد العقوبات الرادعة 
الحقيقية لمن يحوز السالح بطريقة غير 

قانونية.

ا�ستمرار االأ�سواق رغم املداهمات وال م�سادرة يف نقاط التفتي�س

عدن.. م�شرحًا مفتوحًا لل�شالح



8
    االربعاء/ 15  فرباير  2017م  - املوافق    18  جمادي االول    1438 هـ  - العدد )56(

اولــى الهالل األحمــر اهمية كبرى واولوية كريمة للقطاع التعليم ففي هــذا االطار عمل الهالل االحمر على 
إعادة إعمار وترميم 154 مدرسة في محافظة عدن.

حيث تم تسليم أكثر من 123 مدرسة في المحافظة بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل المعدات واألثاث المكتبي 
الخاص بالكادر التعليمي، لتســتقبل الطالب الذين انتظموا في صفوفهم الدراسية بمختلف المراحل التعليمية 

على مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها.
إضافة إلى توزيع المســتلزمات المدرســية على الطلبة والطالبات الذين  عادوا لمقاعدهم الدراســة بشكل 

معتاد دون التاثر بما خلفته الحرب من دمار .
و بلغت القيمة اإلجمالية لصيانة المشاريع التعليمية وإعادة إعمارها 81 مليونًا و300 ألف درهم إماراتي.

واهتمت االمــارات بتجهيز المدارس التي رممتهــا  باألدوات التعليمية الالزمة)كمبيوتر، كراســي، طاوالت، 
مكيفــات، مختبرات(، إضافة إلى توفير متطلبات الجامعات التعليمية، وصيانة ســكن طالب الجامعة، عالوة على 

توفير قرطاسية، وحقائب مدرسية للمحتاجين.
االمارات عملت بشكل مكثف على رعاية االنشطة الطالبية وتقديم الدعم الكامل لها كما وزعت االف الحقائب 

المدرسية على الطالب المحتاجين بمحافظات عدن ولحج وابين والضالع وحضرموت وشبوة .

تواصل هيئة الهــالل األحمر اإلماراتية تبني إقامة مشــاريع تنموية في عدد 
من المحافظات ضمن جهودها اإلنسانية الهادفة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب 

ورفع معاناة المواطنين في مختلف الخدمات األساسية.
وشــهدت مدينة عــدن في الواحــد والثالثين من يناير الماضــي حفاًل خاصًا 
لتوقيــع اتفاقية شــراكة بين »الهــالل األحمر« اإلماراتيــة ومحافظي عدن ولحج 
والضالع، تشــمل إقامة سلســلة من المشــاريع التنموية الراميــة لتطبيع الحياة 

والدفع بعجلة التنمية نحو األفضل.
وأكد مسؤول »الهالل األحمر« اإلماراتية في عدن خالد المزروعي، أن تدشين 
االتفاقية يأتي تزامنًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، بإعالن عام 2017 »عام الخير« .

وفي قطاع المياه وإصحاح البيئة قامت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، بصيانة 
محطات المياه وحفر وصيانة آبار مياه الشرب وشراء مضخات لشبكات مياه الشرب 
وصيانة شــبكات الصرف الصحي وشراء 16 سيارة نقل، باإلضافة إلى توفير 1600 
حاويــة نفايــات لمحافظات عدن والمــكال وحضرموت مأرب والمهــرة، وبلغ عدد 

المستفيدين منها 100 ألف فرد مواطن .
و ســلمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مؤسســة المياه عدن في وقت سابق 
من العــام الماضي كميات من مــادة الكلور لمكافحة مــرض الكوليرا الذي كان 

يمثل وباء سبب رعبا لدى المواطنين .
كمــا تبنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مشــروعًا  مهمــا لدعم قطاع المياه 
بحضرمــوت  وتوفير مياه الشــرب ألبنــاء مدينة المكال فــي محافظة حضرموت ، 

ضمن جهودها اإلنسانية لتحسين مستوى الخدمات األساسية.
الدعــم االماراتي لقطاع المياه بحضرموت ســيعمل على تحســين مســتوى 
اســتخراج المياه وضخها لمنازل المواطنين في أحياء المــكال بنحو %30 عما هو 

موجود حاليًا.  

اعداد: قسم التحقيقات :

قدمــت هيئة الهالل االأحمر وخالل اال�ســهر املا�سية  م�ســاهمات ان�ســانية وتنموية كبرية انعك�ســت يف 
التخفيــف علــى كاهل املواطنني ووفرت الكثــري من االلتزمات التي كانت مفرو�ســة على احلكومة التي ال 

تزال تعجز عن تقدمي الي�سري من اخلدمات لل�سعب.
�ســاهمت الهيئة االن�ســانية االماراتية يف مد يد العون وامل�ســاعدة للم�ســتحقني واملحتاجني يف خمتلف 
اأنحــاء اجلنــوب وماأرب وتعــز ، عرب تقدمي م�ســاعدات اإن�ســانية و�سحية واجتماعية ونقديــة، وذلك من 

خالل برامج متنوعة ت�سمل فئات �سعبية خمتلفة.
وتتميز م�ساعدات الهالل االأحمر االإماراتية بكونها تقدم الدعم وامل�ساندة دون اأي متييز يف املنطقة او 
االنتماء وتتوزع بح�ســب احلاجة وبدون ا�ســراطات معينة ، حيث ا�ستفاد من م�ساعداتها قرابة الثالثة 
مليون مواطن جلهم من اجلنوب .وذلك بهدف رفع املعاناة عن �سعبنا الذي ت�سرر ب�سكل كبري من االأحداث 

التي ت�سهدها البالد.
 كما قامت الهيئة بتقييم وفرز االأ�سر االأكرث حاجة لتوفري االأغذية، والدعم ال�سحي، وكفالة االأيتام، 
وكفالــة اأيتــام ال�ســهداء يف عــدن، ودعم عالج املر�سى، وتوفري م�سدر دخل ثابت الأ�ســر ال�ســهداء ح�ســب 

رغبة كل اأ�ســرة، وتاأهيلهم بح�ســب املجال الذي يودون العمل فيه، باالإ�سافة اإىل م�ســاريع اإعادة االإعمار 
وال�سيانة للمن�ســاآت اخلدمية وم�ســاريع البنية التحية، وتوفري كافة املعدات وامل�ســتلزمات لت�ســغيل تلك 
امل�ســاريع، فكان يف العام 2015 اأ�ســبوعيًا يتم ت�ســليم 10 مدار�س من اأ�سل 154 مدر�ســة، و�سيانة اأكرث من 
50 مدر�ســة يف حمافظــة عــدن فقط غــري ترميم ع�ســرات املدار�ــس يف ال�سالع وابــني ومت توفري حمطات 
كهرباء ا�سعافية لتوفري لتيار الكهربائي ملدينة عدن ا�سافة لقطع غيار ومواد م�سغلة وحمروقات، اإ�سافة 
اإىل اعتماد عدد من امل�ســاريع املتعلقة باملتنف�ســات واحلدائق وكذا ترميم كورني�ــس كــود النمر وحديقة 
االأطفــال يف املدينــة. وبلغت التكلفة االإجمالية مل�ســاريع امليــاه وتوابعها مبدينة عــدن، 22 مليونًا و674 

األف درهم.
 كمــا تبنت الهيئة م�ســاريع خا�ســة بال�سرف ال�سحي، ومتثلــت يف اإعادة تاأهيل �ســبكة ال�سرف ال�سحي 
بعدن، بتكلفة ت�سل اإىل 5 ماليني و703 اآالف و770 درهمًا، و�سيتم تنفيذ امل�سروع على مرحلتني، االأوىل، 
توريــد م�سخــات ال�سرف ال�سحي، واللوحــات الكهربائية للم�سخات، واملرحلــة الثانية، تركيب امل�سخات 

الأ�سر ال�سهداء وذوي االحتياجات اخلا�سة.
يف هذا امللف الذي تن�ســره �سحيفة عدن تامي �ســنحاول ان نوجز وباالرقام اهم امل�ســاريع التي نفذتها 
دولة االمارات العربية يف املحافظات اجلنوبية واليمن عموما عرب ذراعها اخلريي هيئة الهالل االأحمر:

ملــف

هالل الإمارات.. ب�صمات العطاء يف كل اأنحاء اجلنوب

مشاريع تنموية يف املدن احملررة

املياه واالصحاح البيئي

قطاع التعليم

مركز أول بالتمويل
أكــدت اإلمارات أنها تتبنى مقاربة شــاملة في دعم اليمن، على مختلف المســتويات، اقتصاديًا وإنســانيًا 
ولوجســتيًا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية، مع تبوئها المركز األول كأكبر مانح للمساعدات بمبلغ 

فاق المليارين و850 مليون درهم.
ولعبت الجهات المانحة اإلماراتية دورًا رئيسيًا في إغاثة المتضررين جراء األوضاع اإلنسانية الراهنة، حيث 

بلغت المساعدات التنموية لليمن أكثر من 2.853.1 مليار درهم أي بواقع )776.8 مليون دوالر(.
وشــدد أن دولة اإلمارات ســتظل داعمًا قويًا لليمن وشــعبه بالتعاون مع األمم المتحــدة وكل الفاعلين 
اإلنســانيين من أجل االســتجابة الحتياجات األشــقاء في اليمن ومســاعدتهم على إعادة بنــاء بلدهم ودعم 

استقراره وأمنه.
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وفــي قطاع الصحــة الــذي كان يعانــي كارثة إنســانية جراء اســتهداف 
المستشــفيات والمراكز الصحية، ومنع وصول األدوية والمستلزمات الطبية، إذ 
عملت اإلمارات عبر الهالل األحمر على عدة مشاريع متكاملة إلعادة هذا القطاع 
إلى وضعه الســابق، وبتكلفة إجمالية وصلت إلــى 48 مليونًا و500 ألف درهم، 
حيث تضمنت هذه المشــاريع تأهيل وإعمار مستشــفيات الجمهورية، والشيخ 
خليفة ومستشــفى باصهيب، بتكلفة تصل 35 مليون درهم، وتأهيل 3 مراكز 
خاصة بالصحة اإلنجابية و9 مراكز للرعاية الصحية في مديريات عدن الـ8، إلى 
جانب إعادة تأهيل المستودعات والمراكز الطبية في خور مكسر، وخالل الفترة 
الماضية، عاد مستشفى الجمهورية، أحد أهم المستشفيات الرئيسية وأكبرها 
إلــى العمل من جديد عبر عيادات الطوارئ، وقســم غســيل الكلــى والعيادات 
الخارجية، وهذه الجهود بذرة أمل لعودة المستشفى والقطاع الصحي في عدن 

من جديد في ظل الجهود المقدمة والمتواصلة من اإلمارات.
واســتطاعت هيئــة الهــالل األحمر في مايــو 2016، إدخــال دفعة جديدة 
مــن المعونات الطبية لمستشــفى الثورة في اليمن، ليتم تســليم مواد طبية 
تضمّنــت األدوية والمســتلزمات الجراحية للمستشــفى الــذي يواجه تحديات 
كبيــرة في أداء دوره في توفيــر الرعاية الصحية الالزمــة للجرحى والمصابين 
والضحايــا من المدنييــن األبرياء، بســبب األحداث التي تشــهدها المحافظة 

والحصار المشدد عليها.
وكان نقــل المعونات الطبية، وإدخالها إلى تعز عبر الطرق الجبلية الوعرة، 
لصعوبة إيصالها من خالل الطرق الرئيسة المغلقة، بسبب الحصار الذي استمر 
أكثر من عام، متســببًا بنقص حاد في المواد الطبية وشــح شــديد في األدوية 

والمستلزمات العالجية.
كما رصدت الهيئة أربعة ماليين درهم كدفعة أولى لشراء األدوية العالجية 
لمرضى السرطان وغسيل الكلى إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى بجانب مبلغ 
خمســة ماليين درهم لشراء سيارات إســعاف ونقل األدوية وسيارات نقل. كما 
اســتقبلت عددًا كبيــرًا من الجرحــى اليمنيين لتلقي العالج في مستشــفيات 
اإلمارات  ووعدت باســتقبال 1500 جريح يمني في مستشفياتها بحسب وعود 

اطلقت مؤخرا .

مشاريع خاصة بأسر الشهداء
تبنت اإلمارات مشاريع خاصة بأسر الشهداء، وأسهمت في تنظيم عدد 
من المهرجانــات ألطفال مدينة عدن، ورســم االبتســامة على وجوههم، 
تحت شــعار »بســمة طفل«، كما اهتمت بــذوي االحتياجــات الخاصة من 
خــالل جمعية محلية تعنى بهذه الفئة، بتكلفة وصلت إلى 700 ألف درهم، 
إلــى جانب إعادة تأهيل معهد النــور للمكفوفين، بتكلفة 600 ألف درهم، 

وستتم صيانة المعهد وتجهيزه بالمعدات التعليمية الالزمة.

مطار عدن
وحققــت اإلمارات في عملية إعادة تأهيل مطار عــدن الدولي إنجازًا كبيرًا من 
خالل األعمال المتســارعة في هذا الشــريان الحيوي الذي تم تدميره بشــكل كلي 
مــن قبل المتمردين، حيث عمل فريق فني إماراتي متخصص وشــركات فنية على 

مشروع متكامل إلعادة تأهيل المطار من جديد واستئناف نشاطه الطبيعي .
االمــارات قامت بترميم صالة المغادرة في المطــار وترميم برجه وكذا ترميم 

واجهته التي تدمرت بالكامل وتعرضت كل اجهزته للنهب .

تأهيل 8 حدائق
ووضعــت اإلمارات خطة متكاملــة إلعادة تأهيل 8 حدائــق، بواقع حديقة 
في كل مديرية من مديريات عدن الثماني، وتبلغ تكلفة المشــروع 16 مليون 
درهــم، وتــم من خالل إعــادة تأهيل المشــروع، صيانــة الممــرات بالحدائق 
وتشــجيرها، إضافة إلى تركيب ألعاب األطفال بالحدائــق التي تمت صيانتها، 
كمــا عملت الهيئة على إعادة تأهيــل كورنيش كود النمر بعدن، بتكلفة تصل 
إلى 4 ماليين درهم، ويتضمن المشــروع صيانة الرصيف، وتشجير الكورنيش 

وتجهزه بالمظالت.

المخــا  مدينــة  واســتقبلت 
الســاحلية قافلــة شــاحنات إغاثة 
إماراتيــة مقــدرة بـــ 9 الف ســلة 
غذائيــة، أشــرف علــى تجهيزهــا 
الهــالل األحمر اإلماراتــي .. تحمل 
إنســانية عاجلة لسكان  مساعدات 
المدينــة اليمنيــة تشــمل مــواد 

غذائية وإيوائية.
كما قام الهــالل بإعادة تجهيز 
المستشفى العام في المدينة الذي 
تضرر من الحرب ومخلفاتها ..على 
ان  تصل شــحنة أدوية وكادر طبي 

ليعود المشفى للعمل فورًا.
المدينــة عن  وعبــر مواطنــو 
الذي  المتواصل  للدعــم  تقديرهم 

تقدمه دولة اإلمارات والذي يساعد 
على تطبيع حياتهم من جديد بعد 
ممارســات  الميليشيات االنقالبية 
التي حاصرت المواطنين ومنعتهم 

من الخروج لممارسة أعمالهم.
األحمر  الهالل  وواصلت هيئــة 
الغذائيــة  المســاعدات  توزيــع 
على األســر القاطنــة والنازحة في 
منطقة بــاب المنــدب جنوب غرب 
اليمن، للتخفيف من المعاناة التي 
تجرعوها أثناء فتــرة الحصار الذي 
قبل  االنقالبية  المليشيات  فرضته 
انطــالق عمليــات تحرير الســاحل 

الغربي. 
عــددا من  الهيئــة  وافتتحــت 

المشــاريع التنموية والخدمية في 
جزيــرة ميون الواقعــة في مضيق 
إداريــة  والتابعــة  المنــدب  بــاب 
المشــاريع  عدن.وشــملت  لمدينة 
ميــون  جزيــرة  مســجد  تأهيــل 
وإضافة حمامات ومكيفات هوائية 
وبــرادات ميــاه وفرش للمســجد، 
كما تم تأهيل مدرســة الجـــزيرة 
االبتدائية وإضافة فصول لها لخلق 
أجواء تعليمية مناســبة، باإلضافة 
إلى افتتاح وحدة صحية طبية، بعد 
إعــادة تأهيلها ورفدهــا بما يلزم 
من احتياجات المواطنين في هذه 
المشاريع البالغ تكلفتها اإلجمالية 

38 مليون ريال.

أعلنــت هيئة الهالل األحمــر اإلماراتية عن تكفلها بعــالج عدد كبير من 
الجرحى اليمنيين، ممن تأثروا جراء الحرب في اليمن في إطار مبادرتها لعالج 
1500 جريح يمني تزامنًا مع مبادرة عام 2017 عامًا للخير التي أطلقها صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

، حفظه اهلل .
ووفرت هيئة الهالل األحمر الوســائل كافة لنقل الجرحى إلى مستشفيات 
الدولة لتوفير العالج والرعايــة الصحية الالزمة لهم، وفقًا لبرنامج تم إعداده 
بهــذا الخصوص وبناء على التقييم الصحي لــكل حالة من الحاالت إلى جانب 
تقديم كل ما من شــأنه أن يحد من معاناتهم ويســهم في عملية شفائهم، 
ويوفر ســبل الراحــة لهم ولذويهــم، ومرافقيهــم خالل فتــرة إقامتهم في 

االمارات .
وتحملت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية أيضًا تكاليف المرافقين الصحيين 
للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج 

الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحاالت التي تتكفل بعالجها. 
وكانــت »هيئة الهالل األحمر اإلماراتية« قد تكفلت ســابقًا بعالج العديد 

من الجرحى اليمنيين وسيرت العديد من القوافل الطبية واإلغاثية .

ملــف

تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية

املخا: 9 الف سلة غذائية وايوائية واعادة املستشفى للعمل

عالج اجلرحى يف مستشفيات االمارات
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ذ�كرة

حممد �سعيد الذي ال نعرفه
  - حممد سعيد ابن التواهي واحد من النماذج العدنية 

األصيلة يف تواضعه وإنسانيته وحبه لإلبداع

- مل يقَو على مقارعة الزمن واملرض فسقط يف أول 
أيام كهولته وهو شاب القلب - نظيف اخليال
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تقرير

ارتفاع األسعار
ولم تلبث أســعار الصرف تهوي، حتى صعدت 
أسعار السلع األساسية في األسواق المحلية بنسب 

متفاوتة، تجاوزت 20 بالمائة.
أغلقت العديــد من المحالت التجارية في أكبر 
اســواق البيع بالجملة بمنطقة الســيلة بمديرية 
الشــيخ عثمان بالعاصمة عدن أبوابها اليوم بعد 
تصاعد ســعر الــدوالر والعمــالت االجنبية االخرى 
مقابل الريال اليمني . وقال عاقل منطقة الســيلة 
مختار الربشة ان عددًا من تجار بيع المواد الغذائية 
ومواد البناء بالجملة أغلقوا اليوم محالتهم بسبب 
ارتفاع أســعار الصــرف للعمــالت االجنبية مقابل 
الريــال اليمني بعد ان تجاوز الدوالر أكثر من 400 
ريااًل . وأشــار العاقل إلى ان تدني مســتوى صرف 
العملــة المحلية يشــكل عبئــا ثقيالًً علــى التجار 
والمواطنين فــي آن واحد جراء االرتفاع المتصاعد 

لالسعار . 
وترفــض البنوك التجاريــة الخاصة بعدن من 
دفع ودائع الزبائن بالنقد األجنبي واالكتفاء بالدفع 
بالعملــة المحلية وبأســعار التعامالت الرســمية 
للبنك المركزي اليمني مما يتعرض له المودع من 
خســارة فادحة بفارق الصرف والســداد بالنقص ال 
يعني االنتهاء من ســحب المودعيــن ألموالهم _
بل_ ال يستطيع المودع سحب سوى )20 إلى 30%( 

من أمواله فقط بسبب نفاد السيولة النقدية.
 

56توقف حركة التجارة
وحــذر تاجر المــواد الغذائية فــي عدن محمد 
الشعبي، من ان انهيار العملة سيجبر تجار الجملة 
بإغــالق محالهم تفاديًا ألي خســارة قد يتكبدوها 
فــي حين ال يســتطيع أٍي مــن التجار اســتيراد أي 
شــحنة من المواد الغذائية مــن الخارج كون األمر 
يتطلــب عملة أجنبيــة وتعامل األســواق اليمنية 
بالعملة المحلية التي خسرت قيمتها بشكل كبير.

ودفعت االنهيــارات المتواصلــة للعملة تجار 
الجملــة؛ إلــى إغالق محالتهــم؛ مع توقــف حركة 
االستيراد بالنســبة لألدوية والمستلزمات الطبية 
لذات الســبب، حيث تتحكم السوق السوداء بحركة 
الصرافة ممــا القى بظالله على المــواد الغذائية 
والدوائيــة والســلع األخــرى التــي ترتبــط بحياة 
المواطن خصوصا: الدقيق واألرز والســكر والزيت 

والحليب وغيرها.
وبحســب اخــر االحصائيات فقد ســجل ســعر 
الدقيــق 50 كجــم  )7000( ريــال فيما بلغ ســعر 
الشــوالة الســكر 50 كجم )12000( ريــال والزيت 
عبــوة 20لتــر )8500( ريــال بينما توزعت نســبة 
الزيــادة في األرز %20 لكل نــوع كالربان والنقيب 

واإلقبال وغيره.
 

ختبط كبري
وقال عبد العزيز محمــد، وهو أحد الصرافين، 
فإن ســعر البيع والشــراء للعملة الصعبة يشــهد 
تخبطا كبيرا، مشددا على أن "تجار العملة هم من 
يعبثون بســعر الصرف، وإن العملية مرتبطة بهم 

بشكل رئيسي".
وأضاف محمد، "نتفاجأ أنهم يرفعون الســعر، 
وفــي اليــوم التالــي ينخفــض بنحــو 20 إلى 30 
رياال مقابل الدوالر الواحــد، وفجأة تختفي العملة 
الخضــراء )الــدوالر( من الســوق، وأحيانــا يتوفر 

بصورة كبيرة".
فيما رأى الصحفي والمحلل االقتصادي، فاروق 
الكمالــي، أنه "مــن الطبيعي تراجــع قيمة الريال 
في ظل الحرب وتوقف حركة االقتصاد واســتنزاف 

االحتياطي النقدي في الخارج".
وأضاف الكمالي، أنه "طوال السنوات الماضية 
كان ســعر الصرف يعيش وهم االســتقرار ألسباب 
سياسية، وليس لعوامل العرض والطلب، والتراجع 
األخير يعــود إلى غيــاب دور البنــك المركزي في 
الســيطرة على ســوق الصــرف، الذي أصبــح بيد 
المضاربيــن يتحكمــون به في عمليات ال تســتند 

إلى مؤشــرات اقتصادية وإنما الســتغالل تطورات 
معينة".

أزمة السيولة 
لكــن آخرين عــزوا التراجع في قيمــة العملة 
المحليــة إلــى معالجــة الحكومة ألزمة الســيولة 
الماليــة بطبعهــا 400 مليــار ريال )مليــار و600 
مليون دوالر( في روســيا، وضخ كميــة كبيرة من 

الرياالت في السوق.
ويقــدّر طــارق عبــد الرشــيد ملهي، أســتاذ 
المصــارف والبنــوك في المعهــد الوطني للعلوم 
اإلدارية والمصرفية، أن "ضخ الســيولة في السوق 
كان مخططا له من جانــب الحكومة في العاصمة 
المؤقتــة عدن، بهــدف ضــرب المخــزون المالي 
لجماعة الحوثيين، التي نهبت أكثر من 4 مليارات 

دوالر من البنك المركزي، بينها عملة محلية".
وأوضــح ملهــي أن "هناك أكثر مــن تريليون 
ريــال يمني اختفت من الســوق، وتم تخزينها في 
المخابيء والبيوت، ما تسبب في أزمة سيولة، حتى 
أن البنــك المركزي أخرج قبل أشــهر عملة محلية 

تالفة لصرف الرواتب".
واعتبــر أن "هذه الخطوة ســتكون بالنســبة 
للمواطن اليمنــي العادي قاصمــة للظهر، لكنها 
بالنسبة للحكومة أنســب الحلول.. أتوقع استمرار 
هبــوط الريال بشــكل أكبر في حــال ُأخرجت تلك 

األموال )المختفية( إلى السوق من جديد".

مساعدات أو ودائع 
ويضــع مدير البنك المركزي فــي عدن، خليل 
شــيباني، حلــوال تســعى إليهــا الحكومــة، منها 
التواصــل مع بعض الدول والمؤسســات النقدية، 

لمنح اليمن مساعدات مالية أو ودائع.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
بحث، في زيارته للدوحة، مــع أمير قطر، تميم بن 
حمد، األسبوع الماضي، إمكانية وضع وديعة مالية 

قطرية في البنك المركزي اليمني.
وقال شــيباني إن "انهيار قيمــة الريال يعود 
بدرجة كبيرة إلــى المضاربين تجار العمالت، حيث 
يتم رفع ســعر الدوالر بمجرد وصول السيولة التي 
ُطبعت في روسيا، وقبل أن تُضخ في السوق، فضال 
عــن النهب الذي طــال االحتياطــي النقدي للبنك 

المركزي من قِبل جماعة الحوثيين".

مضاربة مفتعلة 
واعتبــر رئيــس مركــز اإلعــالم االقتصادي ، 
مصطفــى نصر، أن هنــاك “مضاربة مفتعلة على 
الدوالر والعمالت األجنبية”، في الســوق اليمنية، 
مســتندًا إلــى افتعال أزمــة الريــال اليمني في 

صنعاء، وانتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتســاءل نصر عن أســباب بــدء التدهور في 
ســعر الريــال في صنعــاء، وليس في عــدن أواًل، 
مــع أن التحليــل االقتصادي المنطقــي، يقتضي 
أن األزمــة تبدأ من عــدن والمحافظات الخاضعة 
لســلطة الحكومة، ألنهــا بدأت تشــهد احتياجًا 
للعملة الصعبة، لمواجهة االســتيراد، وخاصة أن 
كميــات الريال بدأت بالزيــادة، األمر الذي يجعل 

المواطنين يستبدلونها بالدوالر.
ونــوه رئيس مركــز اإلعالم االقتصــادي، إلى 
أن “التراجع الحاد في ســعر الريال اليمني مقابل 
الدوالر والعمالت االخرى، يعود بدرجة أساسية إلى 
توفر كميات من الســيولة المحلية في األســواق، 
نتيجــة صــرف المرتبــات بالريــال، إضافــة إلى 
التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات 
التي تســيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب 

وعدن”.
وأشــار إلى ضرورة قيام الحكومــة، وتحديدًا 
البنك المركزي اليمني، بممارسة دوره في ضبط 
السياســة النقدية في البلد، ال سيما وأن البنوك 
المحليــة تعاني من تكــدس العمــالت األجنبية 
بالدوالر والريال السعودي، ولم تتمكن من نقلها 

منذ بداية الحرب.

ا�شتمرار انهيار الريال يهدد ب�شل احلركة التجارية يف عدن
مدير البنك املركزي عدن:  م�ساعي حكومية للح�سول على م�ساعدات مالية اأو ودائع

�ســجل �ســعر �سرف الريــال اليمنــي اأمام 
قيا�ســية  م�ســتويات  االأمريكــي  الــدوالر 
داخــل  عقــود  منــذ  االأدنــى  هــي  جديــدة 
"ال�سوق ال�سوداء" ، مع تفاقم اأزمة توفره يف 
البنوك وحمال ال�سرافة يف ال�سوق املحلية، 
حيــث بلغ �ســعر �سرف الــدوالر االأمريكي يف 
"ال�ســوق ال�ســوداء"، موؤخــرا، 356 ريــاال يف 
�سنعــاء، و360 ريــاال يف العا�سمــة املوؤقتــة 
عدن )جنوب(، بينما هو م�ســتقر يف ال�ســوق 

الر�سمية عند 250 رياال.
ال�ســوداء  ال�ســوق  داخــل  الراجــع  ياأتــي 
خــالل اأ�ســبوعني فقــط، بعــد متا�ســك نوعي 
للريــال اليمنــي على مــدى االأ�ســهر املا�سية، 
منــذ ا�ســتقراره عنــد 300 ريــال اإىل 310، 
مقابل الدوالر، منت�ســف العام املا�سي، عقب 
عملية هبــوط متكررة مــن اآن اإىل اآخر، كما 
�ســجل �ســعر �سرف الريــال ال�ســعودي مقابل 
اليمنــي م�ســتويات قيا�ســية اأي�ســا، اإذ و�ســل 
�ســعر الريــال ال�ســعودي اإىل 97 رياال مينيا، 
متجاوزا ال�ســعر ال�ســابق الذي ا�ســتقر عليه 
لنحو 5 اأ�ســهر، والذي تراوح بني 77 اإىل 82 

رياال.
تقرير/ إصالح صالح
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كتابات

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

 كل مافيهــا مــن جمــال يجعلــك تتحســر علــى أيامك 
الماضيــات التــي قضيتهــا في بلــدك المثقــل بالهموم 

واألوجاع وبكل معاني االحباط وغياب األمل ..
وعنــد حديثك مع النــاس هناك تحس بالفــارق المذهل 
بيــن أحاديثنا وحواراتهم ، فالوطن بالنســبة لهم هو كل 
شــيء وقبل كل شــيء ، وهو مــن أعطاهم هــدوء الحياة 
ونظامهــا الدقيق المتوازن والصارم الــذي نّظمَ حياتهم 
ووهبهم معنى اإلنسانية فعاًل وماذا تعني كلمة ) إنسان ( 
هذا المخلوق الــذي جعله الخالق خليفته باألرض وفضّلهُ 

على العالمين .
بالمقابــل يزداد حزنك عندما تجدهم يتغنون بأوطانهم 
وقادتهــم وأنظمتهم التي أزاحت عــن كاهلهم القلق من 
المســتقبل أو همّ القوت اليومي أو المتطلبات األساسية 
األخرى ، وأنت أيها الضيف العزيز تزداد أســىً وحسرة على 
هذا البلــد الذي وهبه الخالق الكريــم كل مقومات الحياة 
والعطاء والخيرات التي ســتجعل منــه بلدًا يوازي غيره في 
كل مقومات الحياة ، ولكن – لألســف الشــديد – أصبح في 

حالة يصعب وصفها .. 
عندمــا يتــداول النــاس هنــا أحاديثهم عــن أحوالهم 
المأســاوية هــذه والتــي يصعــب بــل يســتحيل تقبلها 
بالمطلق عــن قناعة عاقل أو كل من يحمل صفة إنســان 
.. لكن بالمقابل تجــد الجميع يصل إلى نقطة البداية عن 

السبب .. وإذا عُِرفَ السبب بطَل العجب !
وبعيدًا عن المزايدات واســتخدام عبارات الخطابة ، نجد 
أن القيادات السياســية المتتاليــة التي تعاقبت على حكم 
هــذا البلد الطيب أهلــه ، الوفير خيــره ، والعجيب أمره .. 
كانــت قيادات ال تحمل أدنى ذرة مــن الخوف من خالقها ، 
وال خوف من شــعبها في الحســاب والعقاب ، وال وطنية أو 

حتى الشعور باالنتماء لهذا الوطن .. 
كانــت المناصب غنيمــة ، والمســؤولية ترخيص مجاني 
 ، لعمــل كل شــيء أو أي شــيء دون حســيب أو رقيــب 
واستخدموا في سبيل ذلك كل صنوف التخويف والترهيب 
من االقتراب نحوهم أو محاســبتهم بل حتى مجرد التفكير 

في توجيه النقد لهم . 
حتى أصبح ذلك الخنوع وتلك االستكانة لدى الناس )ثقافة 
مجتمعيــة( تصل لدرجــة القناعات والمســّلمات ، فنمَتْ 

طبقــة متجبرة تحيــط بها هالة من الحصانــة القمعية ال 
يمكن المساس بها فهي مقدّســة ، وأصبح الوطن صفرًا 
في معادالتنا السياســية مقابل الحاكم وحاشيته أو الهرم 
الكبير من الوزراء والمدراء ومن لفّ لبهم مثقلين بالفساد 
والحصول على كل شيء دون اســتثناء لتلك النخبة ، ومن 
خالل ذلك الشكل السيادي المقدس الذي ساعدهم الجميع 
في تشييده ، أصبح مجرد التفكير لدى المواطن العادي في 
الحرية أو في مطالب الحياة األساسية البسيطة تكاد تكون 
جريمة تمسّ السلطة تصل لدرجة الكفر واإللحاد بالخروج 

عن طاعة الحاكم أكان صغيرًا أم كبيرًا .
فقدنــا االنتمــاء للوطن ، وأصبــح انتمائنا أمــا للحاكم 
وأتباعــه ، أو لهذا الحزب أو التنظيــم أو ذاك – وجميعهم 
من صنيعته – أو التقوقع بعيدًا هروبًا من مواجهة الذات 
بأن الوطن ليس زنزانة معاش شــهري أو وســيلة نقتات 

منها وكفى .
وهاهي النتيجة ، وهانحن ندفع الثمن باهظًا اليوم وغدًا 
لما عبــث به الفاســدون باألمس ويقاتلونــك اليوم لكي 

يكون الغد لهم أيضًا وليس لك !
الفشل الذريع لكل الحكام والحكومات المتعاقبة دفعت 
ثمنه األجيال وســتدفع أيضًا ، ويبقى السؤال : هل يحس 
أحدنــا باالنتماء لهذا الوطن الذي أخذ كل شــيء منا ولم 
يعطنا حتى أســمائنا وقتــل أحالمنا في العيــش الهادئ 

المستقر بأبسط مقومات الحياة لإلنسان كإنسان؟
إنني على يقين – كغيري الكثير – بأن الشعور باالنتماء 
ال يأتــي جزافًا ، وال يحس بــه إاّل من أعطاه الوطن حقوقه 
وأولويــات الحياة المعيشــية الكريمة فيــه ، حينها فقط 
يكــون للوطــن معنى ولالنتمــاء إليه فخــرًا ، وللذوذ عن 
كرامته وأرضه واجبًا مقدســًا ال يمكن التهاون فيه طالما 
وقــد منحنا مــا نصبو إليــه .. وحيث أن الوطــن اآلن هو 
الدولة )الســلطة( والســالح والصراع على صولجان الملك 
وســوط الحاجة يســلخ جلد المواطن ، فالوطن هنا زنزانة 
، وال تنتمي الشــعوب لســاجنيها أو زنازينهــم أو فوهات 
أسلحتهم التي كان يدفع – هذا الشعب المغلوب – ثمنها 
طوال عشــرات الســنوات الخوالي ، لتكون النتيجة : ضياع 
وطن وضياع شــعب وضيــاع تاريخ أمّة كانــت من خيرة 

األمم!

# أن التحالف في تعامله مع الجنوب اما كقضية 
أو جزء من قضية يثير االســتغراب فليس مطلوبا 
منه االعتراف باســتقالل الجنــوب لكن المطلوب 
أن يتعامــل مــع مكونــات الجنوب بأنها شــريك 
قدم تضحيات من أجــل قضية وليس اإلهمال أو 
تهيئة قوى تؤكد مســارات الحــرب على اإلرهاب 
بأنها ســتكون من مكوناتها ما يؤكد ان التحالف 
الينطلــق مــن اســتراتيجية واضحــة المعالــم 
تجــاه الجنوب نظــرا لتداخل وتعــارض اطرافه - 
الســعودية واالمــارات قطر - واالخيــرة ال تملك 
قوة علــى األرض لكنها مرتبطة بمشــروع محلي 
وتقوم هي فقط بتنقية المســارات أمامه ليصل 

إلى مايطمع اليه 
# في مأرب على سبيل المثال تم إخراج اإلمارات 
من مشهدها في وقت مبكر وال أعتقد أن خروجها 
كان ســببه صواريــخ الحوثــي بدرجــة أساســية 
فالمعلوم عســكريا أن الحرب ليســت نزهة صيد 
، بــل ان خروجها يرجــع بالدرجة االساســية إلى 

مكونات القوى التي تدير مارب حاليا ، أو ما يمكن 
أن نســميها خلطة الجنــرال ، إخوانية / إرهابية / 
قبليــة ، وأعتقــد أن اإلمــارات رأت ســيطرة تلك 
الخلطة من القوى الممســكة بهــا كلها معادية 
لالمــارات بنفس درجة عداء الحوثــي لالمارات او 
أكثر وأنها تحارب وســتحارب الحوثي فيها بظهر 

وميمنة وميسرة مكشوفة
# فــي حضرموت كان أداء اإلمارات أكثر من رائع 
النها أمســكت الملف بكل تفاصيله ، ساعدها في 
ذلك أن ال رؤوس متعددة محليا تدعي استحقاقات 
إخراج القاعدة من حضرموت كما ان خلطة الجنرال 
فيها ليست بقوة خلطته في مأرب فثبت ان ليس 
لها اي تأثير يذكر في حضرموت بعد قمع االرهاب 
وهزيمته مهما كان الصوت الفسبكي مرتفعا لها 

بادعاء مظلومية أحيانا لها في حضرموت 
# وضع عــدن مختلــف ، فمن ناحيــة أن تحالف 
الحوثي وعفاش أدار فيها أقوى معارك واشرســها 
، واجهتهــا بشراســة مقاومــة جنوبيــة ال تخضع 

لرأس قيــادي واحــد والتنطلق من رؤيــة وطنية 
واضحة اختلط فيها الوطنــي بالديني/المذهبي. 
وشــهدت تدميرا لكل بنيتها وخدماتها األساسية 
، كما ان هزيمة الحوثي وعفاش لم تحقق هزيمة 
مشــروع عميق ظل عفاش يرعــاه ويتعهده طيلة 
عقــود ، عدا أن عدن ثغر قــاري ، الجزء األكبر منه 
يهم العالم والعالم يهمــه ترتيب مصالحه فيها 
اكثر من اهتمامه بمصالــح أبنائها كما أن خلطة 
الجنرال بركنيها اإلخواني واإلرهابي تتحرك فيها 
بقــوة اضافة الى ذلك فإن مكونــات المقاومة لم 
تحســم موقفها حتى اآلن فإما تلتحق بالشــرعية 
كمكونات غير متحدة أو تظل مســتقلة لكن تحت 
قيادة مؤسسية واحدة تخضع لرؤية وطنية واحدة 
، فهــذا الوضع من انعدام المرجعية المؤسســية 
والوطنيــة جعل منها عبء وعنصر نشــاز ســوف 
تســتغلها المشاريع ذات المؤسســية والرؤية أن 

عاجال أم آجال
# علينــا أن ال نكــون اغبياء ونعتقــد أن خلطة 

الجنرال مهزومة أو غير قادرة أو فاشــلة في مأرب 
أو الجوف فمن يعتقد ذلك وأهم فاختيارهم طريق 
مأرب / نهم لتحرير صنعاء ال يدل على ضعف نظر 
استراتيجي وان كان يبدو في ظاهره غباء,عسكري 
فألجانب االســتراتيجي يدل أن معركتهم ليســت 
فــي صنعاء فلو أرادوها الختــاروا لها طرقها التي 
تســقطها تاريخيا ، مأرب قاعدة تجميع لوجستية 
لكل خلطة الجنرال هذه الخلطة ليســت معركتها 
فــي المخا وال حرض وال في تعز انما معركة خلطة 
الجنرال االساســية وام المعارك في مشروعه في 
عدن وأبين مهما تجــزأت األدوار بين أطرافها أو 

حتى أظهر بعضهم لبعض العداء
# فــإن الحمــالت ضد اإلمــارات تأتــي في هذا 
الســياق فاإلمارات هي الوحيدة من التحالف التي 
تملك مشروعا واضحا ضد خلطة الجنرال في هذه 
الحــرب لذا يجب أن إل تنســاق بقية القوى وتخدم 
مشــروع خلطة الجنــرال وهي ال تــدرك مراميها 

وابعادها .

خلطة اجلنرال واحداث املطار
# ان احداث االمس يف مطار عدن تفرض عىل اجلميع مراجعة فهيا موضوعية ومصداقية واختاذ قرارات تتجاوز احلاسبات الفردية خاصة للقوى اجلنوبية ، مالم فاهنا 

مؤرش لربميل بارود سينفجر وال ميكن الحد ان يتنبأ بنتاجئه  .

وبالقدر الذي نتفهم طروحات الرئيس 
ومشــروعه .لكننا فــي ذات الوقت نقول 
: الــذي نعرفه ان الشــمال قبل الجنوب 
يرفض مشروع األقاليم الستة وان تحالف 
عفاش- الحوثة أنما أعلن الحرب تاكيدا 
على رفض مشــروع األقلمــة أما الجنوب 
فمعروف موقفــه واليحتاج الــى فذلكة 
وطول اجتهاد ومع ذلك يافخامة الرئيس 
من غير تســويف يظل منطلق االعتراف 
بفشل مشــروع وحدة 22مايو هو الخيار 
األصح ذلك ان تداعيات مشــروع سياسي 
فاشــل تظل كارثيــة ومؤلمــة ومدمرة 
ومايجــري وجرى من حروب 94و وصعدة 
وثورة الشــباب المختطفة وحرب 2015 
المشــروع  هيى نتــاج واســتمرار لذلك 

الفاشل شاء من شاء وأبى من أبى.
وكنــا قدســمعنا من قــال قبلكم ذات 
العبــارة عندما قيل لنــا ان الوحدة هيى 
الخياراألســلم واألضمــن للشــعب الذي 
عانى من حروب ويالت التشطير وماغير 

ذلك سوى الحرب . 
وعندما احتربــت الدولتان قبل الوحدة 
كان كل طرف يقول ان ذلك ضروريا من 
اجل وحدة الشــعب وبغير نجاح مشــروع 
كل طــرف فليس هناك من خيار ســوى 

مزيدا من 
الحروب والحــرب وهكذا تقول القاعدة 
وداعــش من غير تثبيت شــريعة الدولة 
االسالميــة كمــا لوكنا غير مســلمين 
فليــس هنــاك من خيــار ســوى الحرب 
ويقــول عبدالملك الحوثــي أما االذعان 
لمشروعه الساللي وبغير ذلك ليس من 

خيار ســوى الموت والحرب امــا األخوان 
هــو  )األسالم  فشــعارهم  المســلمين 
الحل ( وماغير ذلك ســوى الحرب وهكذا 
فــكل رئيــس وكل حــزب وكل متنفــذ 
يقول باالخذ بخياره وماغير ذلك ســوى 
الحــرب بقي ان الزعيم عفــاش ايضا له 
مشــروعه وتحالفاته وتكتيكاته حتى مع 
الشــيطان وحقق شــعاره انا ومن بعدي 
أوالموت  الوحدة  الطوفان وتحت شــعار 
حضر الموت وقتلت الوحدة مليون قتلة 
وماعرفناه تحت شــعاره المســروق من 

فرنسا سوى حروب وليس حرب .
باختصار كل الذي عشــناه وعرقناه مع 
كل شعارومشــروع يرفــع ســوى الحرب 
ســوى الحرب عرفناها قبل الوحدة وفي 
الوحدة الملعونة وفــي االقاليم وعادها 
مجرد مشروع االوقد أحضرت سوى الحرب 
لست متشائما والشامتا واهلل لكننا عشنا 
ونعيش في هذا االستثناء المميت )سوى 
الحرب (وعبر الزمان وماعرفنا خير الوحدة 
وال الجمهوريــة والالملكيــة وال الثــورة 
والالديمقراطية وال وال وال ولم نعرف مع 
كل هذه الشــعارات والمشــروعات سوى 
الحــرب يبدوا ان ذلــك قدرنا ولن نعرف 
في كل حياة أبائنا وحياتنا وحياة اوالدنا 
ســوى الحــرب وكل حــرب تخلــق معها 
ويالتها ولم نجن ســوى الحوب والحرب 

وأم الصروم وأم الجن وأم . 
مــن يضمن لنا ان حرب مشــروعة هي 
اخر حرب ونبصم له بالعشر والعشرين.. 

نشتي نعيش.

على كيف يافخامة الرئيس ؟؟ 
يا بالستة ..... يا بسواها !!!!

مــع  لــه  مقابلــة  اخــر  يف  هــادي  الرئيــس  راح 
صحيفــة )القــدس العــريب (يفنــد أهميــة خيــار 
األقلمــة بعــد اندماجيــة عاصفة باعتباره اخليار 

األمثل ألن البديل كما قال هو احلرب .

عندمــا تغــادر بلــدك إىل أي بقعــة يف هــذه المعمــورة يعصــف بــك الشــوق اللهتــام مناظرهــا 
اخلالبة أو طبيعهتا من تضاريس أو مناخ أو اخرضار ال يفارق عيناك ، ومدهنا اجلميلة النظيفة 

األخاذة ، طرقاهتا ...

صالح الدويل باراس

احمد يسلم صالح

هل فقدنا االنتماء للوطن ؟

 محمد كليب أحمد
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منوعات

ثقافة

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

فــي مســقط رأســه بمدينــة 
حضرمــوت  بمحافظــة  الشــحر 
احيــا اتحــاد األدبــاء والكتّــاب 
اليمنييــن" وجمعيــات ثقافيــة 
وشبابية فعاليات بمناسبة مرور 
ســبعة عشــر عامــًا علــى رحيل 
الشاعر الحضرمي حسين أبو بكر 

المحضار )1930 – 2000( 
أبرز  أحــد  "بكائيــات"  صاحــب 
الشعراء الشــعبيين والملحّنين  
الذيــن تركوا أثــرًا واضحــًا في 
الحضرمية  الموســيقى  تجديــد 
عبــر اشــتغاالته المتنوّعــة في 
إدمــاج إيقاعــات جديــدة، أو في 
تحديث أغنيتها بقصيدة مكّثفة 

وبسيطة في آن.
نشأ المحضار في عائلة من كبار 
المتصوّفة فــي الجنوب اليمني، 
ودرس على يد شــيوخها القرآن 
وعلوم اللغة واألدب. كتب الشعر 
فــي الرابعة عشــرة مــن عمره، 
والتــزم مجالس الدان الحضرمي 
)حلقــات الطرب(، حتــى غدا من 
والمرتجلين  المســاجلين  أهــم 
فيهــا عند ســن مبّكــرة، والقت 

قصائده وألحانه انتشارًا واسعًا.
لــم يحفــظ اليمينــون علــى 
اختالف مســتوياتهم وثقافتهم 
أشعارًا للحب كما حفظوا لصاحب 
التي قدّمها  العشــاق"،  "أشجان 
العديد من المغنين، منهم: أبو 
بكر سالم، وأحمد فتحي، وكرامة 

مرسال.
وربما لم يتوافقون كذلك على 
شــاعر مثلــه بســبب ترّفعه عن 
الصراعــات التي عصفــت ببالده 
منذ الســتينيات حتى تسعينيات 
القــرن الماضــي، مبقيــًا علــى 
مسافة بينه وبين جميع الخصوم 
ومكرّسًا قصيدته النتقاد الواقع 
االجتماعــي وتداعيات السياســة 
بعيدًا عن االصطفــاف مع طرف 

دون اآلخر.
رغم أنه لــم يتعّلم العزف على 
آلة موســيقية أو إيقاعية إاّل أنه 
أتقن التلحين من خالل السماع، 
وكان يضــع ألحانــًا يرتجلها في 

المجالس والطرقات واألسواق.
العام  الفعاليــات هذا  وتخللت 
توّثق  وأعمــال  لصــور  معرضــًا 
حيــاة المحضار، وعرضــًا لبعض 
مقتنياته، إضافة إلى ندوات حول 
تجربته وأمسيات شعرية وحفالت 
موســيقية غنائية، كما تضمنت 
زيارة إلى "متحــف المحضار" في 

الشحر.

احملضار يف ذكرى رحيله.. 
أشجان العشاق

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

اختير الفيلم الحضرمــي القصير "باحثون 
فــي الهوية" ليكون ضمــن أفضل 10 افالم 
أخــرى قصيرة متأهلة ومنافســة لمســابقة 
االســكندرية للفيلــم القصير بمصــر والتي 
ستقام خالل الفترة ) 24-19 ابريل 2017م(.

ويحمل هذا الفيلــم القصير خامه ونوعية 
فريدة ومميزة، إذ يجمع لنا الجانب الوثائقي 
والدرامــي بقالــب واحد شــيق، مــع تميزه 

بعرض ترجمة باللغة االنجليزية.
وتــدور أحــداث الفيلم حول ثالثة شــباب 
من حضرموت، تســتوقفهم اخبار اإلنســان 
الحضرمــي وانجازاته ، وكيف اســتطاع رغم 
المشــقات آنــذاك ان يصنع له اســما جديرا 
باالحتــرام والتقدير ومصــدر اعتزاز لألجيال 
القادمــة، وكيــف آلــت إليــه تلــك الصورة 
النموذجيــة الناصعــة البياض فــي األجيال 

الالحقة المتأثرة بالتحوالت.
ويأمل المشاركون في هذا الفيلم القصير 
أن تشــكل فكرة هذا الفيلم مشروعا شبابيا 
نهضويا لشحذ همم األجيال، وإعادة األخالق 
الفاضلة لدى الشباب، وأن يحقق هذا الفيلم 
فوزه في هذه المسابقه وغيرها من المحافل 

األخرى ليلقى رواجا وصدى أوسع وأشمل.

ويتكون فريق العمل من :
- يوسف غازي الحسني مخرج ومصور

- م.احمد جعفر الحبشي فكرة وسيناريو
- محمد منير حسان مونتاج وجرافيك

- عبداهلل حسين بارجاء بطولة
- احمد غازي السقاف بطولة
- احمد محمد بارجاء بطولة

- احمد محمد السقاف مساعد مصور
- م.حيدر العيدروس عالقات عامة

- عبدالقادر حسين الحبشي تنسيق إعالمي
- علي جمال السقاف هندسة صوت

كتابــة  يحيــى  بــن  الخطاط.محمــد   -
المخطوطة.

عدن - ماهر الشعبي :
أصدرت مؤسّســة أمجد للطباعة والنشــر والتوزيع ومقرها 
عمان المملكة األردنية ، االســبوع الماضي كِتابين جديدين 
بعنوان: "البعد السردي في شعر عبداهلل البردوني ، والتجربة 
النقدية عند عبداهلل باذيب " ألســتاذ األدب الحديث المشارك 
في قسم اللغة العربية بجامعة عدن كلية التربية طور الباحة 
أ.د محمد ردمان علي ســعيد ، وتشــارك ِبهما الدار حاليًا في 
معــرض القاهرة الدولي للكتــاب ، بجمهورية مصر العربية ، 

وسيستمر العرض حتى الجمعة .
وما يميــز الكتابان أنهمــا يتناوالن شــخصيتين أدبيتين 
تعدان من رموز الشعر والنقد في بالدنا، ويحتويان على عدد 
من الفصــول ، فضاًل عما يتميزان به من عمــٍق في األفكار ، 

وقوة ورصانة في األسلوب 
والطــرح ، وقد اســتخلص 
المؤلف تجليات الســرد في 
شــعر البردونــي والرؤيــة 
عبــداهلل  عنــد  النقديــة 

باذيب.
فــي  المؤلــف  ويتنــاول 
الموسوم ب)  األول  الكتاب 
شــعر  في  الســردي  البعد 
عبــداهلل البردوني( تجليات 
الســرد فــي شــعر عبداهلل 
محطــات  عبــر  البردونــي 

متعــددة ،وقــد أحتوى على تمهيــد وأربعة فصــول ، تناولت 
الفصــول الثالثة األولى البنية الســردية حيــث عالج الفصل 
األول الزمــن والفصــل الثانــي الصيغة أما الثالــث األصوات 
السردية وجاء الفصل الرابع تحت عنوان أثر السرد في الشعر .

فيما جاء الكتاب الثاني الموســوم بعنوان "التجربة النقدية 
عند عبــداهلل باذيــب " بتمهيــد تاريخي عن الوضــع االدبي 
والنقدي في مدينة عدن فــي االربعينيات والتي على ضوئها 

بدأ باذيب الكتابة في نهاية االربعينيات .
ومــن ثم عرج المؤلف بين المســار النقدي المنجز ثم عالج 
عددًا مــن القضايا النقدية في كتابــات باذيب ، منها أهمية 
الحريــة فــي األدب ووظيفــة النقــد ومفهــوم األدب والنقد 

التطبيقي والجدال النقدي . 
وتضمــن القســم الثاني من الدراســة عددًا مــن المقاالت 
النقديــة التي نشــرها باذيب فــي مجلة المســتقبل وبعض 
الصحف ، مثل النهضة وصل إلى أقصى درجة من الوضوح في 

منتصف الخمسينيات .
وقال أســتاذ اللغة العربية وادابها بجامعة عدن المشــارك 
محمــد ردمــان علي بــأن كتابه الموســوم بعنــوان التجربة 
النقدية عند عبداهلل باذيــب  وألصادر  عن دار أمجد للطباعة 

والنشر عمان ، تضمن دراسة عن التجرية النقدية عند عبداهلل 
باذيب. وهي دراسة ســبق وان أنجزها قبل ثالث سنوات من 

اآلن وتتكون الدراسة من قسمين :

القسم األول دراسة تحليلية
والقسم الثاني توثيق لمعظم المقاالت األدبية التي كتبها 

باذيب نهاية األربعينيات والخمسينيات
ويؤكــد أ. د ردمــان بأن مــا دفعه إلى إنجاز هذه الدراســة 

المهمة يعود الى  أمور عدة :
البداية المبكرة لعبداهلل باذيب في الكتابة في النقد األدبي 
وترأســه لمجلة أدبية متخصصة مثل مجلة المســتقبل ،وهو 
مازال في ســن الثامنة عشــرة ، وهذا يدل علــى موهبة فذة 

تستحق الوقوف عندها .
مضيفــًا : فــي تلك الســنوات 
باذيب قضايــا ومفاهيم  تناول 
تجعله فــي صــدارة رواد النقد 
في بالدنا بل إنه أشــار في أحد 
تعليقاته إلى قصيدة النثر التي 
لم تكــون مألوفة في الســاحة 

العربية في نهاية األربعينيات.
وتابع : تناولت الدراسة الجهد 
الذي قدمه عبداهلل باذيب خالل 
بالنَّقد األدبي،  سنوات اشتغاله 
1949م وذلــك حين  منذ عــام 
صــدور مجلــة المســتبقل ثــم 
بعد ذلــك في صحيفة التهضــة عام 1951م وهــو جهد دلَّ 
على ســعيه الــدؤوب ومثابرته في ســبيل النهوض بالحركة 
النَّقديَّــة التي كانت تعاني من الخمول والجمود، كما بيَّنت 
الدِّراســة نزوعــه المبكر نحــو التَّجديد وتفاعلــه مع أحدث 
المناهج التي كانت ســائدة في السَّاحة النَّقديَّة، وتبنى منذ 

وقت مبكر الدَّعوة إلى خلق أدب واقعي .
فــكان باذيب أوَّل ناقدٍ في السَّــاحة اليمنية يتأثر بالفكر 
الواقعي النَّقدي االشتراكي وسعى إلى تطبيقه ، وقد تصاعد 
التَّركيــز في كتاباتــه عن الوظيفة االجتماعيَّة لألدب شــيئًا 
فشــيئًا حتى وصل إلى أقصى درجة من الوضوح في منتصف 

الخمسينيات .
ويعد األستاذ المشارك بجامعة عدن محمد ردمان علي أحد 
أبرز اســتاذة اللغة العربية في جامعة عدن ، وحصل في العام 
٢٠١٠ على درجة الدكتورة ، بدرجة امتياز مع مرتبة الشــرف 
من جامعة محمد الخامس  ، كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية 
، بالربــاط المملكة المغربية ، وذلك من قســم اللغة العربية 
وحدة بناء الخطاب الشــعري عن رســالتة الموســومة  "البعد 

السردي في شعر عبداهلل البردوني" .
ويتولى ردمان األشــراف على عدد من رســائل الماجســتير 

والدكتورة في جامعة عدن قسم اللغة العربية .

اختيار فيلم حضرمي ضمن عشرة افالم متاهله ل� مهرجان االسكندرية لألفالم القصرية

الصــور  معــرض  اختتــم 
المصورين  لملتقى  الفوتوغرافيــة 
العرب األول في قصــر الفنون بدار 
االوبرا المصرية الذي يشــارك فيه 
نادي عدن للتصويــر ممثال لليمن 
ضمــن 14 دولة عربيــة للفترة من 

21 يناير وحتى 11 فبراير 2017.
وكان وزيــر الثقافة مــروان دماج 
قد زار المعرض والتقى نايف السيد 
رئيس نادي عــدن للتصوير وعضو 
اتحــاد المصورين العرب والصحفي 
بسام القاضي المســؤول االعالمي 

للنادي .
وطــاف الوزيــر مروان دمــاج في 
حــول  لالطــالع  المعــرض  أرجــاء 
في  المشــاركة  اليمنيــة  األعمــال 
هذا الحدث العربي الهام ، مشــيدا 

بجهود نادي عدن للتصوير وممثلي اليمن البداعهم 
وتميزهم بالمشاركة الدولية ضمن 14 دولة عربية .

وأعــرب الوزير دماج عن ســعادته لزيــارة المعرض 
الدولــي الهام واإلطــالع على مشــاركات المصورين 

اليمنيــن في المعــرض ، مضيًفا نأمل أن نســتطيع 
خالل األسابيع القادمة تكرار هذه المعارض في عدن 

وأكثر من منطقة يمنية .
وأشاد دماج باتحاد المصورين العرب فرع جمهورية 

مصــر العربيــة علــى تميزهم في 
إقامــة معرض ملتقــى المصورين 
العــرب األول ، مبديــا اســتعداده 
لتبــادل  إليجــاد شــراكة وطيــدة 
الخبرات وإقامة مثل هكذا معارض 

مع وزارة الثقافة اليمنية .
وابــدى الوزيــر دمــاج موافقتــه 
عــدن  نــادي  لمقتــرح  المبدئيــة 
للتصويــر الــذي يهدف إلــى نقل 
صور معــرض ملتقــى المصورين 
العــرب األول إلــى عــدن وإقامــة 
دورات تدريبيــة في عدن يقوم بها 
مصورين عرب بهدف تنمية قدرات 

المصورين اليمنيين .
وطالــب نــادي عــدن للتصويــر 
بتقديــم مشــروع متكامــل حــول 
الفكــرة مــن ذلــك ، مؤكــدا أنــه 
ســيناقش مع اللواء عيدروس الزبيــدي محافظ عدن 
دعم المشروع ونقل المعرض الدولي إلى عدن وإقامة 
دورات تدريبيــة فــي بناء وتنمية قــدرات المصورين 

الفوتوغرافين في عدن وبقية المحافظات اليمنية .

وزير الثقافة يدعو نادي التصوير لتقديم تصور لنقل معرض عربي اىل عدن

"التجربة النقدية والبعد السردي عند الربدوني وباذيب" جديد ردمان
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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 - من الهامات والرموز الوطنية ال�سامقة واأحد املنا�سلني 
الذي قادواجنوب اليمن نحواال�ستقالل ، من مواليد دثنية 

يف حمافظة اأبني )1993 م(،التحق بحركة القوميني العرب 
اأثناء درا�سته يف كلية عدن وكان ينتقل بني عدن وتعز ملد 

جبهة القتال باملقاتلني اأثناء فرة الكفاح امل�سلح وتوىل 
اآنذاك قيادة القطاع الفدائي يف مناطق عديدة ،ويف عام 
1969 م توىل من�سب ع�سوجمل�س الرئا�سة رئي�س جمل�س 

الوزراء يف عدن ثم قدم ا�ستقالته بعدعامني واختار القاهرة 
منفى له اإىل اأن بداأ

مرحلة جديدة من ن�ساطه ال�سيا�سي يف �سنعاء بعدالوحدة 
وتوفى بعدها بثالث �سنوات  

2 -  دفر ـ جهاز قيا�س ا�ستهالك املاء ـ ن�سف كلمة و�سيط 
3 -  اأ�سرع وبداأ ـ كواهما باملي�سم 

4 -  بخل ـ زهور 
5 - نقي�س البطئ ـ اختبار 

6 -  متاألق بهاء ـ مثنى قو�س 
7 -  اأ�ساء )م( ـ مثنى در�س ـ �سغار البقرة 

8 - وجع ـ من اأنواع امليكروبات 
9 - حرف هجاء ـ مفيدات ـ مت�سابهة 

-10 للنداء ـ مت�سابهان ـ نقي�س فا�سد ـ اتيان اأوجمئ 
-11  حيوانات برمائية تتغذى احل�سرات ـ للتف�سري ـ 

حاجزمائي 

-12  كتاب يحتوي على حكايات تعتربمن اأبرزاالآثاراالأدبية 
يف الراث العربي القدمي 
-13   بع�سه اإثم ـ للتوجع 

-14 اآلة طرب ي�سرب عليها باليدين )دارجة( ـ ا�ستنبطه 
-15 نقي�س )دائنون( ـ األتهمه 

 عموديًا :- 
 1 -  حيوان ولد من غري اأم والاأب ـ اأول من �سام 

2 -  اأطوارها ـ مت�سابهان ـ اجلواب 
3 -  مدبب الطرف ـ �سحراء م�سرية ـ الغزال 

4 -  مبتهج ـ للتعريف ـ جمع الفن 
5 -  لعاب الفم ـ مكافح ـ ثلثا كلمة جول 

6 -  مت�سابهان ـ تعهدات ـ نافية )مبعرثة( 
7 -  خ�سم عنيد ـ اأمرمكتوم ـ فطامه 

8 -  قنوط ـ ا�سرجاع ـ مت�سابهان 
9 -  حطم اأوه�سم ـ �سمري املتكلم ـ النتائج 

-10  �سروري وملح ـ نقي�س مغلق ـ مت�سابهان 
-11  نبات ت�ستعمل ثماره لتطييب الطعام والعالج ـ حرف 

اجنليزي ـ للتف�سري ـ لال�ستدراك والتاأكيد 
-12  جمع م�سرح ـ موانع وعوائق ـ حر�س ليال ً )م( 

-13  ال�سخي والكرمي ـ مت�سابهان 
-14  جمع و�سوا�س 

-15 للتعريف ـ وقت

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

حل العدد السابق

تعلن قيادة ال�سلطة املحلية م/عدن والهيئة العامة لالآثار واملتحف م/عدن :
باأن الهيئة العامة لالآثار واملتاحف م /عدن هي اجلهة املعنية واملخت�سة يف ترميم و�سيانة وحماية االآثار عمال بن�س قانون االآثار م / عدن رقم )21( 
ل�سنة 1994م وتعديالته بالقانون رقم )8( ل�سنة 1997م ، وتهيب بجميع اجلهات احلكومية واجلمعيات االآهلية واالآفراد بااللتزام بذلك وعدم التعدي 

على املعامل واملواقع االآثرية والتدخل يف اخت�سا�سات الهيئة وذلك حفاظا على موروثنا احل�ساري والتاريخي من التخريب والت�سويه املمنهج بحجة الرميم 
، ومن يخالف ذلك �سوف يكون عر�سة للم�ساءلة القانونية لدى اجلهات املخت�سة .

هذا ما لزم تو�سيحه ملا فيه ال�سالح العام .
مع تقديرنا 

اللواء / عيدرو�س قا�سم الزبيدي
حمافظ حمافظة عدن رئي�س املجل�س املحلي

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

إعالن حتذيري

عدن تايم / متابعات :

أكــدت تقارير صحفية ألمانية، عــدم لحاق فرانك 
ريبيري وجيروم بواتينج، ثنائي فريق بايرن ميونيخ، 
لمواجهة آرسنال اإلنجليزي، بعد غد األربعاء، ضمن 

منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "بيلــد" األلمانية: "بدأ ريبيري )33 
عامًا( وبواتينج )28 عامًــا( في المرحلة التالية من 
التدريبــات التأهيلية من أجل عودتهم للمالعب، إال 

أن ذلك غير كاف للحاق بمواجهة آرسنال".
وأضافــت الصحيفة: "ركض ريبيــري الذي أصيب 
بتمــزق في الفخــذ األيمن قبــل أســبوعين، لمدة 
30 دقيقة تحت إشــراف جيوفاني مــاوري وتوماس 

فيلهيمي، مدربي اللياقة البدنية".
وتابعت: "ريبيري اكتفى بالركض ولم يشارك في 
التدريبات الجماعية، وهو لن يلحق بمباراة الذهاب 

أمام آرســنال رغم أن كارلو أنشيلوتي كان يأمل في 
االعتماد عليه كخيار في مواجهة الجانرز".

وأتمت: "أما بواتينج لن يكون متاحًا أيضًا رغم مشاركته في 

جزء من تدريبات الفريق الجماعية، اليوم األثنين بعد خضوعه 
لعملية جراحية في ديســمبر الماضي؛ بســبب إصابته بتمزق 

عضلي في الكتف". 

عدن تايم / متابعات :

وصل األسطورة دييجو أرماندو مارادونا إلى العاصمة 
اإلســبانية مدريــد، لحضور مبــاراة ذهاب الــدور ثمن 
النهائــي التي ســتجمع بين ريال مدريــد ونابولي، في 

ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وأكــدت صحيفة "مــاركا" اإلســبانية، أن األســطورة 
األرجنتينية، سيتواجد في مدرجات سانتياجو بيرنابيو، 
بدعوة مــن رئيس نادي نابولــي، دي لورينتيس، الذي 

لديه عالقة مميزة مع العب الفريق السابق.
وسيصل مارادونا مدريد بجانب بعض األشخاص من 
عائلته، ســيصطحبهم معه من بيونيــس آيريس، إلى 

مدريد، لمشاركته هذه اللحظة.
وســتُلعب المبــاراة في العاشــرة وخمســة وأربعون 
بتوقيت )عدن( ، على ملعب ســانتياجو بيرنابيو، اليوم 

األربعاء.

تأكد غياب ثنائي بايرن ميونيخ عن مواجهة آرسنال

خال�س العزاء وعظيم املوا�ساة اىل اآل عبدالر�سول دجني بوفاة 
ولدهم غسان عبدالرسول دن�جي 

ام�س الثالثاء اثر جلطة تعر�س لها اخلمي�س املا�سي
رحمه املوىل تعاىل وطيب ثراه وا�سكنه اجلنة .

كما نعزي االخ 
عيدروس السيد امحد

 بوفاة 

اخته 
يف ابوظبي باالمارات العربية املتحدة 

رحمها املوىل تعاىل وطيب ثراها وا�سكنها اجلنة 
املعزون : عيدرو�س باح�سوان وال�سيد ح�سني زين العيدرو�س ورواد 

ديوان من�سب عدن .

عزاء آل عبدالرسول دن�جي وعيدروس امحد مارادونا حيضر مباراة ريال 
مدريد ونابولي
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ريا�ضة

عدن تايم / نجيب المحبوبي:

بتوجيهــات من رئيس الــوزراء احمد عبيد ابــن دغر ومحافظ 
العاصمة عــدن عيدروس الزبيــدي عاد الفريق الكــروي بنادي 
التــالل لمزاولة نشــاطه الكروي في ملعب الشــهيد الحبيشــي 
وذلك بعد حرمانه من دخول ملعبه بعد الحرب األخيرة من قبل 
قوات رئاســة الجمهورية كونه الملعب يقع في منطقة تتبع دار 

الرئاسة.
تدريب التالل األول كان لفريق الناشئين حيث كان في مقدمة 
الحضــور الدكتور عزام خليفــة مدير مكتب الشــباب والرياضة 
والذي سعى كثيرًا من اجل التالل باإلضافة لحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة والعديد من محبي التالل الذي عبروا عن سعادتهم بهذه 
الخطــوة الجيدة ، خصوصــا كون التالل كان يعانــي كثيرًا بعد 

الحرب لعدم وجود ملعب خاص يزاول فيه تدريباته ومبارياته .
هذا وســيواصل التالل تدريباته في خالل األيــام القادمة في 
ملعب الشهيد الحبيشي خصوصا فئتي الناشئين والبراعم الذي 
تســتعد لخوض منافسات البطولة الذي ستنطلق خالل األسابيع 

القادمة.
من جانبه تقدم جميع أعضاء مجلس اإلدارة وكافة محبي التالل 
بخالص الشــكر لرئيس الوزراء احمد عبيد ابــن دغر والمحافظ 
عيــدروس الزبيــدي والدكتور عزام خليفة مدير مكتب الشــباب 
والرياضة على جهودهم الكبيرة الذي بدلت ، كذلك البن النادي 
األخ علي البيضاني الساكن حاليًا في الملعب بعد ان حل الدمار 
على منزله في الحرب ، والذي لم يكتفي بالترحيب بفريق التالل 
بل قدم الشــراب البارد احتفااًل ببدء التــالل تدريباته في ملعب 

الشهيد الحبيشي.

عدن تايم / نبيل ماطر:

توج فريق نادي حســان لكرة اليد 
بطال للبطولة التنشيطية المفتوحة 
ألنديــة أبين لفئــة الكبــار ، والتي 
أقيمــت تحــت أشــراف إدارة نــادي 
حســان الرياضــي وبرعايــة ودعــم 
االتحاد العــام لكرة اليد وذلك خالل 
الفتــرة 11-5 ينايــر ، والتــي لعبت 
كل مبارياتهــا علــى أرضيــة ملعب 
نادي حســان بمدينة زنجبار عاصمة 

محافظة أبين بمشــاركة أربعة أندية هي : حســان ، الفجر الجديد ، 
الجيل الصاعد ، خنفر( ، بنظام الكل مع الكل .

ونجــح العبــي نــادي حســان في 
تتويج مشــوارهم في البطولة الذي 
لم يشــهد أي خسارة بالفوز باللقب 
بعــد إســقاط العبــي نــادي الفجر 
الجديد بنتيجة 21/12 لصالح نادي 

حسان.
وفي ختــام اللقــاء ســلم األمين 
العام لنادي حســان الكابتن / علي 
ناصر عوض برفقة األخ نزار يســلم 
الحشــاش كاس البطولــة لالعبــي 
نــادي حســان وكاس للمركز الثاني 
من نصيب نــادي الجيل الصاعد وكاس للمركــز الثالث من نصيب 

نادي الفجر الجديد.

عدن تايم/ محمد النعماني:

مــن المنتظــر أن تغــادر العاصمة 
عدن هذا األسبوع بعثة نادي الشعلة 
الرياضــي للكرة الطائــرة متوجهين 
إلــى البحريــن لتمثيــل اليمــن في 
التي  الطائرة  العربية لكــرة  البطولة 
تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة 

منتصف الشهر الحالي..
الكبير  المسؤولية والحماس  وبروح 
والحــرص لتشــريف الوطــن يواصل 
الفريق الشــعالوي تدريباتــه صباحا 
ومســاء تدريباته في الصالة المغطاة 
بالمنصــورة بقيــادة الكابتن/ جمال 
سواده وخالد الزواهي بمشاركة كافة 
نجوم الفريق معززين بالنجمان مازن 

وجمال مفتاح.
وفي هدا الصدد عبر نجوم الشــعلة 
للبطولة وشــكرهم  عن جاهزيتهــم 
لكل من دعمهم ووقــف معهم وأكد 
النجم الكبير والمنتخب الوطني للكرة 
المجعلي  أديــب  الشــهير/  الطائــرة 
حرص وحماس الفريق تحقيق نتيجة 
مشــرفه في هده البطولة التي يعلق 

عليها كل الشعالويين آمالهم..
مشــيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة 
الرائعان / سواده والزواهي قد عملوا 
علــى رفــع جاهزيــة الفريــق بصورة 

جيــدة بعــد توقف 
بســبب  اللعبــة 
الحرب الظالمة على 
بفضل  لكــن  عدن 
اهلل والجهــاز الفني 
الالعبون  اســتطاع 
مــن  يرفعــوا  أن 
جاهزيتهــم بدنيــا 
وفنيــا إلــى مرحلة 
تؤهلهم  متقدمــة 
فــي  المشــاركة 
البطولة التي نتطلع 

إلى رفع اسم نادي الشعلة عاليا..
واجدهــا هنــا مناســبة أن اعبر عن 
شكري باســمي واســم كل الالعبين 
لــكل من وقــف معنــا وســاندنا في 
مشــاركتنا في هده البطولة العربية 
الخامســة والثالثين للكــرة الطائرة 
المقامة فــي مملكه البحرين ونخص 
بالذكر كال مــن رئيس الوزراء / احمد 
عبيد بن دغر ووزير الشباب والرياضة 
نايف البكري ومحافظ عدن عيدروس 
الزبيــدي ومديــر مصافي عــدن ابن 
النــادي محمــد البكري وخالــد فقي 
ومؤسســة المطاحن ممثلة باالستاذ 
رشــاد هائل والشــيخ رائد بن عوض 
النقيب واالســتاذ خالــد صالح وكيل 
وزارة الشباب والرياضة وعزام خليفه 

مدير عــام مكتب الشــباب والرياضة 
محســن صالح رئيس االتحاد اليمني 
والمهنــدس/ محمد  الطائــرة  للكرة 
حيدان رئيس اتحاد عدن لكرة القدم 
وملــك الهدافين / محمد حســن أبو 
عــالء وإدارة نادينا بقيــادة العميد / 
عبدالرب عبــد الرحمن كما ال يفوتني 
بالمناسبة أن اشــكر محافظ شبوه / 
احمــد لملس على دعمــه لي ووقوفه 
معي شــخصيا وكل من كان له الدور 
والفضــل بعــد اهلل في مــؤازرة نادي 
الشــعلة ودعمنا وعمل على تسهيل 
العربيــة  البطولــة  فــي  مشــاركتنا 
بالبحريــن وســنضل نتذكرهم بفخر 
نخذلهــم  لــن  اهلل  وبــإذن  واعتــزاز 
وسنشرفهم ونرفع رأس كل شعالوي 

في داخل الوطن وخارجه

عدن تايم / خاص :

المدرســي  المعــال  فريــق  حقــق 
للمدارس االبتدائيــة الفوز على فريق 
التواهي في افتتاح البطولة المدرسية 
التي يقيمها قسم األنشطة في مكتب 

التربية والتعليم بعدن .
وجاء الفــوز المعــالوي بعــد مباراة 
شيقة بين الفريقين ، حيث بكر فريق 
التواهــي بالتهديف عبــر الالعب علي 
نجيــب ، لكن أســتطاع فريــق المعال 
العودة سريعًا وتسجيل هدف التعادل 
عبر الالعب محمد رأفت ، ثم أســتطاع 
الالعــب عبــد الرحمن عبــد البني من 

تســجيل هــدف الفوز لفريــق المعال ، 
حاصدًا أهم ثالث نقاط في البطولة .

وفــي مبــاراة أخــرى تعــادل فريقي 
البريقة والمنصــورة بهدف لكل فريق 
.. ســجل هدف البريقــة الالعب مروان 
الهبة ، ولفريق المنصورة الالعب جالل 

خالد .
هذا وتواصل مباريــات البطولة على 
مالعب أنديــة عدن بنظام مجموعتين 

يلعب فيها الكل مع الكل .
المجموعة األولــى ) المعال ، التواهي 
، صيــرة وخورمكســر ، أمــا المجموعة 
الثانية ) البريقة ، المنصورة ، دارسعد 

والشيخ عثمان .

عدن تايم / الدمام / وضاح بن عسكر :

في إطار اســتمرار النشــاط الرياضــي للمغتربين وتقوية الترابــط االجتماعي 
والتعــارف وإثراء المحبة أقيمت مبــاراة ودية أخوية بين فريقــي الزعيم واللواء 

األخضر تحت شعار الرياضة للجميع بالتعاون مع شبكة العيسائي اإلعالمية . 
وقبل بدايــة المباراة القى الشــخصية الرياضة احمد صالح العيســائي كلمات 
مختصرة عن أهمية الروح الرياضية العالية ومد جسور التواصل بين الفرق وقال 
المباراة ودية تحمل رسالة ايجابية تهدف للمحبة والتعارف بين المغتربين وهذه 

اللقاءات الحبية تعكس الروح الحقيقي للرياضة في المنطقة الشرقية
بعد ذلك بــدأت المباراة وتحقق هدفها المرجو وحقــق منها فريق الزعيم فوز 
صعــب بثالثة أهداف مقابــل هدفين على نظيره اإلبي فريــق اللواء األخضر في 

مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب الريان بالدمام .
العبــي الزعيم دخلوا في أجواء المباراة بقوة وتقدموا في بداية الشــوط بهدف 
عبر الالعب الخلوق جالل محســن ، ولم تســتمر الفرحــة الزرقاء حتى تمكن العب 
منتخــب األمل والمنتخب اليمني للناشــئين الكابتن ماجد النزيلي من تســجيل 
هدف التعادل لفريق اللواء األخضر وانتهى الشوط األول بالتعادل االيجابي هدف 

لكل منهما.
ومع انطالقة الشــوط الثاني كثف الالعبين الهجــوم بطريقة مغايرة عما بدءوا 
عليه في الشــوط األول حتى تمكن الالعب جالل محسن من إضافة الهدف الثاني 
لفريقه وتقدم الزعيم وســط فرحة لم تســتمر طويال واحتسب حكم اللقاء صالح 
عوانه ركلة جــزاء لألخضر تقدم لها الالعب الخطير مروان عضالت وســجل منها 
الهدف الثاني لفريقه وسط فرحة كبير من العبين وإدارة وجمهور اللواء األخضر ، 
وظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل العادل بحكم تقارب المستوى القوي 
بين الفريقين ، وقبل نهاية المباراة تمكن كابتن فريق الزعيم جمال محسن من 
تســجيل الهدف الثالث من خارج منطقة الجزاء بتســديدة قوية صاروخية ليعلن 
بعدها حكم اللقاء صافرته نهاية المباراة بفوز فريق الزعيم ثالثة أهداف مقابل 
هدفين للواء األخضر،  وبعد المباراة بروح رياضية عالية تبادل الالعبين الســالم 
والصور التذكارية على أمل اســتمرار النشاط الرياضي واللقاءات الودية استعداد 

للبطوالت واالستحقاقات القادمة ومنها بطولة الساحل الشرقي.
وفــي الختام قال مدرب اللواء األخضر رامي حســن : أنــا راضي عن فريقي رغم 

الخسارة وسعادتي في هذا اللقاء الودي األخوي التوصف .
وأكــد كابتن فريق الزعيم جمال محســن على االســتمرار في اللقــاءات الودية 
ويتمنى اللقاء مع شمســان وصقور يافع والفرســان والوفاق وغيرهم من الفرق 
القديمة الن الرياضة فن وأخالق ومنافســة شريفة وتســلية ومتعة للترويح عن 
النفــس والبعد عــن ضغوطات الحياة في الغربة ، ويجــب أن نبتعد عن التعصب 

الرياضي وأن يكون شعارنا )الرياضة تجمعنا ( .

التالل يزاول نشاطه الكروي يف ملعب الشهيد احلبيشي

الزعيم يفوز على اللواء األخضر يف لقاء ودية أخوي بالدمام

فوز املعال على التواهي يف افتتاح 
البطولة املدرسية لكرة القدم

حسان يتوج بطال للبطولة التنشيطية لكرة اليد ألندية ابني

لوقفتهم مع الفريق يف مشاركته يف البطولة العربية بالبحرين .. العبو الشعلة يشكرون هؤالء !!

بتوجيهات رئي�س الوزراء واملحافظ
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الرئيس هادي 
انت املستهدف 

وأنت املتهم
هكــذا يــراد لــك ســيادة الرئيــس ان تكــون انت 
المتهم بتدمير نفســك ومن حولك ..هذه سياسة يتم 
انتهاجهــا ضدك وتنفيذها من قبلــك .عملية معقدة 

بتعقيدات المشهد ..
.. انت المتهم بادخــال الحوثين صنعاء وقتل اللواء 
القشــيبي هكذا قالوهــا جماعة االخوان المســلمين 
والزالوا يوثقــون االدله ..هكذا قالهــا منظر االخوان 
محمد جميح وفند اتهامك واتهام اللواء محمد ناصر..
هكــذا فندت قنــاة الجزيــره االتهامــات بثالثة افالم 
توثيقية وشــهد شــاهد مــن أهلهم اللــواء عبداهلل 

الصبيحي قائد معسكر بدر..
وانت المتهــم بالتعاون مــع دول التحالف بتمكين 
بعــض قــادة المقاومــة الجنوبية والحــراك الجنوبي 
والجيــش الجنوبــي مــن مناصــب قيادية فــي عدن 

والمحافظان الجنوبية ..
لذلك ومــع قــرب ســقوط صنعــاء وتمكينهم من 
االقتراب لكرســي الحكم بالشمال وقرب نهاية عفاش 
والحوثي ...فقــد انتهت مهمتك انت دمرت الشــمال 
ولن يرحمك الطفل والعجوز والشــيخ هكــذا االجماع 
الشــمالي نحــوك ووجهة نظــر جماعة ضبــاط االمن 
الوطني الشــمالي ومخابراته االســالمية ومموليهم..

والبد التخلص منك..
فالخطــة تتمثــل بمرحلتيــن االولــى ومقدماتهــا 
حــرب الخدمــات واغراق عــدن بظالم دامــس وظنك 
معيشــه وارتفاع اســعار وانعــدام رواتب ومشــتقات 
نفطية وتحميل اإلمارات العربية المتحدة مســؤولية 
ذلــك الوضع المتدهور وانت ينتابــك الحنق والغضب 
وتتخلــى عن اإلمــارات وتوعدك جهات دعــم االخوان 
المســلمين باالمــوال والمواطيــر ... وتنفــذ خطة و 
ســيناريوا الزج بخالف وصدام مع االشــقاء االماراتين 
فــأن انتصــرت عليهــم فانت زعيــم مؤقت ســتظل 
حتى تصطــدم بالمرحلة الثانية مع الحــراك الجنوبي 
والمقاومة الجنوبية وبعد ذلك ســتكون لقمة ســهلة 
انهزمــت  وان  بالمعركتيــن  انتصــرت  اذا  االبتــالع 
فاالخوان يتمنــون التخلص منك علــى ايادي غيرهم 
وفق خطتهم الجهنميه..يهمهم تجريدك من حلفائك 
االوفيــاء خارجيا االمــارات العربية المتحــدة وداخليا 
الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية وتفكيك )عناصر 
االنتصار (ويهمهم تدمير الجنوب بســببك وعلى يدك 

..
....ســيناريو مطــار عــدن فضيحة كبيــرة ياهادي 
فضيحــة احرجتنا جميعااحدى مقدمــات خطة تفكيك 

عناصر النصر ..
هناك من ينتظر اثبات نظريته بأن هادي ســيجلب 
الدمــار لعدن واهل عــدن والجنوب هكــذا قالوها لنا 

ويقولوها يوميا انتظروا هادي وكوارثه ودماره .....
جيش دولة اإلمــارات العربية المتحــدة ومنظومته 
العســكرية واالمنيــة يختلف عن الحوثيين ياســيادة 
الرئيــس التصدق ان هنــاك تحالف دولي ســيدعمك 
ضــد اوالد زايد..اإلمــارات ســندك وعضدك والشــرح 
يطول بذلــك ودورهــم بعاصفة الحــزم ومابعدها .. 
وكم كانوا كبيرين بنظري ضباط االمارات بمطار عدن 
عنــد عودتك من ابوظبي قبل اشــهر وانا اشــاهدهم 
يســتقبلوك بمطار عدن ويمســكون بيدك بكل حنان 
وعطــف وكأنــك ابوهم يتفرجــون حتى الــى اقدامك 
باخر درج ســلم الطائــرة خوفا تتعثــر قدمك يحلقون 
حولك بالسماء باالباتشي ويتســابقون على الشهاده 
لحمايتك وانت باالرض بســاحل ابين واعينهم عليك 
لم يحرسوا اي شخصية هكذا باستثنا الرئيس زايد بن 
سلطان رحمه اهلل ...التضيع الفرصة الذهبية ...اختتم 
حياتك بمسك الختام انت محظوظ اقولها بصراحه ...

فضيحة المطــار ايضا اظهرت انك لــن تنجح بدون 
اوالدك اللــواء عيدروس الزبيدي واللواء شــالل وقادة 
االجهزة االمنية واالســتخباراتية والعســكرية والعمل 
المؤسســي ..واصدقــك القــول ان الحاظن الشــعبي 
بالجنوب حاظــن المقاومة الجنوبية حاظن مدني ضد 
االرهاب ومع االشــقاء بدول التحالــف العربي المملكة 
العربيــة الســعودية واالمــارات العربيــة المتحدة...
ونقول ان قطرات الدم التي ســالت حول اســوار مطار 
عدن وجولة كالتكس دماء ابناءنا حسرة وألم برصاص 
جنوبــي يقتل اخــوه ..واالكثر حزن استشــهدوا جنود 
ادارة امن عدن ولم يتم ترقيمهم وصرف رواتبهم وتم 

ترقيمهم بثالجة الموتى حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

شبوة.. نداء اىل السلطات واملنظمات الصحية: مرض ينخر أجساد األطفال والكبار"

عدن تايم / خاص :

يقام اليــوم االربعاء معرض صــور للدمار الذي خلفتــه الحرب العبثية 
الغاشمة وصور للضحايا الى جانب صور تدعم تعزيز السالم في العالم. 

ويأتي برعايــة كريمة من محافظ عدن اللواء عيــدروس الزبيدي دعما 
لفكرة الســيد "دومنيك" ممثل مؤسســة الســالم العالمية المرشح لنيل 

جائزة نوبل للسالم العالمية . 
وحدد مكان المعرض فندق عدن شاهدا على عدوان المليشيات .

اليوم .. من حتت الركام عدن 
تبعث للعامل رسالة السالم

عدن : اصابة طفل بطلق ناري طائش يقعده فراش املرض "
عدن تايم / خاص :

ناصــر  عمــر  علــي  الطفــل  أصيــب 
)7ســنوات( بطلق نــاري طائــش اثناء 
خروجه مــن بيته بمديريــة المنصورة 

محافظة عدن .
وقال مصدر مطلع ان )علي( غادر بيته 
تمــام الســاعة الثالثــة و النصف عصر 
أمس متوجها الى " المعالمة " لتحفيظ 
القرآن واذا بطلق ناري عشوائي يصيبه 
في رقبته و يســتقر في فقــرات العنق 
أدى الى  الحاق ضرر في االوعية الدموية 
للرقبــة و االعصــاب المغذيــة للــذراع 
األيمن مشــيرا الطفــل نقل الــى احد 

المشافي على حساب اهله الخاص.
ومازالت ظاهرة اطالق النار العشوائي 
الضبــط  عــن  بعيــدة  االعــراس  فــي 
والمحاســبة والمســاءلة القانونية على 

الرغم من التحذيرات التي .

ابوريماس هادي بن رشيد :

يعاني ســكان منطقــة الحســوة بالحوطة 
بمديريــة ميفعــة فــي محافظة شــبوة من 
 xeroderma pigmentosa مــرض يســمى
يبدأ بطفــح تظهر في الجســم وبعد تعرض 
المريض ألشــعة الشمس يســتوطن المرض 

وينخر في الجسد ،
بينما تشير بعض التقارير ان المرض وراثي 
بينما اليعلــم أهالي المنطقة بأحد من أجداد 

هوالء األطفال مصاب بهذا المرض ...
وافاد أهالي منطقة الحســوة ان عدد المصابين بهذا 
المــرض حاليًا يبلــغ عددهم 11 حالة منها ســت حاالت 
مرضيــة فارقت الحياة بســبب هذا المرض ســتة اربعة 

ذكور واثنتين إناث.
احــد ابنــاء المنطقة وهو األســتاذ محمــد مبارك قال 
" بدايــة المــرض غامضــة والحــد يعلم ماهو الســبب 
الحقيقي لهذا المرض بينما تشــير بعض التقارير بانه 

مرض وراثي.
واضــاف بن مبارك ان المرض منتشــر 

منذ زمن حوالي من الثمانينات تقريبا.
وافاد اهالي المرضــى ان مرضاهم لم 
يتلقــوا اي دعــم او عــالج او فحص من 
مكتب الصحة واقتصر نزولهم إلى منازل 
المصابيــن بالمرض بالمعاينة بشــكل 

نظري ووعدوا بكتابة تقارير !
وناشــد اهالي المرضى وابناء المنطقة 
مكتب الصحة ممثلة بوزيرها والمنظمات 
الدولية والمحلية ســرعة إنقاذ األطفال من هذا الداء و 
ضرورة اتخاذ الحلول المناســبة النقــاذ حياة المصابين 
ونقلهم الــى الخــارج لعالجهم و إجراء لهــم فحوصات 

الألزمة والعالج المناسب.
وطالبوا برعاية المرضى رعاية اجتماعية خاصة .

و بعثــوا كذلــك بمناشــدة خاصــة ألصحــاب األيادي 
البيضــاء بالنظر لهؤالء االطفال المرضى و مد يد العون 

والمساعدة لهم .

صدر العدد)1( من صحيفة " صوت العامل" لتشكل اضافة جديدة 
ورافدا جديدا للصحافة الجنوبية ويرأس تحريرها الزميل االعالمي 

ماجد عزان .
صوت العامل تصدر في وقتها المناســب مواكبة للنشاط الجاري 
الســتعادة الق النقابات العمالية التي تجــري انتخابات كاملة بدءا 

من القواعد في المرافق والمؤسسات الحكومية .
أهال "صوت العامل " ونتمنى لكم النجاح .

المالح / ردفان/ مجد فضل صالح

تواصل منظمة اوكسفام البريطانية مساهماتها في تحسين حياة المواطن في المناطق 
الريفية بهدف ايصال مياه الشرب المأمونة وضمان توفير امدادات المياه الصالحة للشرب 

للمجتمع في قرى المالح بردفان .
وســلمت منظمة اوكســفام مشــروع مياه المالح االهلي مضخة مياه وشــبكة المدادات 
المياه الى الخزان الرئيســي وذلــك لتعزيز وتمكين المجتمع المحلي من ادارة وتشــغيل 

مرافقهم وايصال مياه صالحة للشرب .
حضر التســليم المهندســة مروئ حســين علي ممثلة عن المنظمه وصالح محمد صالح 

مدير مكتب المياه في المديرية وممثل مؤسسة المياه.

بالغ صحفي من حتضريية اربعينية فقيد الوطن اللواء "مصطفى"
عدن تايم / خاص :

التحضيرية  اللجنة  أصدرت 
الوطــن  فقيــد  ألربعينيــة 
اللــواء  الجســور  المناضــل 
محمــد  علــي  عبدالــرب 
رحمه  العيسائي،  )مصطفى( 
اهلل، بالغــا صحفيا دعت فيه 
كل زمالئه ورفــاق دربه إلى 
االســهام فــي الكتابــة عن 
الفدائــي  عــن  ذكرياتهــم 

الثائر والمناضــل المِقدام )مصطفى( للكتاب الــذي تنوي إصداره في 
الذكرى االربعينية .

 وقالت اللجنة ان الكتاب ســيدون فيه "مآثر الفقيد اللواء "مصطفى"  
النضاليــة التي تعفف عن تدوينها في حياتــه لما عُرف عنه من الزهد 
واالبتعاد عن األضواء وحب الظهور..ويملــي الواجب والوفاء إزاء هامة 
وطنيــة بحجم )مصطفى( علــى كل من عرفه أو ناضــل معه في فترة 
الكفاح المســلح أو عايشــه وعمل معه في مرحلة بناء الدولة والمراحل 
الالحقــة حتى وفاته أن يســهم فــي تخليد ســيرته العطــرة وأدواره 
النضالية ومناقبه وســجاياه النبيلة التي ستكون منهال لألجيال تتعلم 

منها قيم حب الوطن واإلخالص لقضايا الشعب.
 وعلى من لديه مقالة أومســاهمة نثرية أوشــعرية في هذا الشــأن 

التواصل مع الدكتور علي صالح الخالقي..".

صوت العامل .. رافدا جديدا للصحافة اجلنوبية

حلج : منظمة بريطانية تسلم مرافق يف املالح وسائل إمدادات املياه


