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العطا�س يف روؤية �سيا�سية جديدة :اجلفري يحذر خ�سوم اجلنوب العربي :

)عدن تامي(  تنفرد  ..

اجبار املتقاعدين على دفع 5 آالف ريال للحصول على املرتب

   ازمة الوقود يف عدن 

مكاتب بريد عدن.. فساد 
ومسسرة بتواطؤ اإلدارة العامة 

اثق ان الرئي�س هادي لن ي�سمح ان 
مي�س الن�سيج اجلنوبي ولن يكون 

يف �سف اي �سراع 
دولة اجلنوب العربي 

الفدرالية اجلديدة قادمة 
السباب تفرض ذلك

اي تفاوض حول ازمة الوحدة 
جيب ان يراعي املعطيات 

اجلديدة على 
االرض 

التم�سك بحق تقرير امل�سري واال�ستعداد 
للتفاو�س حول �سيغة �سراكة بني 

ال�سمال واجلنوب 

تفا�سيل االتفاق الكارثة
وثائق تكشف 
خالفات تعرقل 

ترميم معامل عدن 
جتار اجلملة يتالعبون بقوت املواطن العدني االثرية 

توجيهات بنقل املشتقات النفطية من حضرموت إلنهاء أزمة عدن

ملاذا ت�ستهدف القوى االنتهازية الدور االماراتي يف اليمن؟ 
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

تقرير/ صدام اللحجي :

قال المجلس األهلي فــي مدينة الحوطة 
بلحــج، في "بيــان مناشــدة" وجهــه الى كل 
المنظمــات والجمعيات في الداخــل والخارج 
وذلك ماأســماه إعــادة الحياة الى المدرســة 

المحسنية الواقعة في مدينة الحوطة بلحج.
وفــي بيــان المناشــدة التــي تحصلــت 
صحيفة"عدن تايم" نســخة منه جاء فيه: الى 
األحبــة في لحــج وكل الغيورين علــى تراثها 
ومعالمها،إنه لمن المؤلم أن نرى المدرســة 
المحسنية ذلك الصرح الشامخ الذي تفردت به 
لحج زمن تأسيســه،والذي ظل شامخآ وصامدآ 
طوال الفترات الصعبــة والعصيبة التي مرت 

بها يتحول إلى أطالل وركام.

وعبــر بيــان أهلــي الحوطة باألســف عن 
هذا االهمال : انه ألمر مشــين أن نمر بجانب 
األم"الثانيــة" التــي احتضنت وربــت وعلمت 
الكثيرين مــن أبناء لحج"فــي الحوطة وتبن" 
وآخريــن من دونهــم من مناطق شــتى في 
الجنوب العربي ومن غيره وهي في ذلك الحال 
يأسف له العدو قبل الصديق،وإنا لنراه جحودآ 
غير متوقع أاليرد جميلها ألئك القادة واألعالم 
الذين تلقوا تعليمهم فيها وعارآعلينا كذلك 
وقوفنا صامتين أمام مســلل االعتداءات التي 
ظلت تطالهــا حتى يومنا هذا،والتي لألســف 
تصــدر عــن أناس تقــع عليهم قبــل غيرهم 

مسؤولية حمايتها بحكم الجوار.
وأعاد البيــان الى االذهان دور الســلطان 
محسن بن فضل : لقد أوقف باني المدرسة جل 

مايملكه من أراض زراعية في لحج وأبين،لقد 
أعطى الرجل كل مايملكه ولم يســتبق شــيئآ 
لنفســه،ومات في ســن مبكــرة دون أن يرى 
النهضوي  والنافع،ومشــروعه  الجميــل  حلمه 
يتحقق علــى أرض الواقع،فقد أراد الســلطان 
محســن فضل من بناء المدرســة،التي حملت 
الحقآ اسمه،السير بأبناء بلدته التي أحبها في 
ركب الحضارة والتقدم وذلك عن طريق نشــر 
العلــم والمعرفــة في أوســاطهم،وهذان في 
الدنيا هما اللذان التقوم نهضة أمة من األمم 

إالبهما.
واختتم البيان بمناشــدة: إننــا ومن هذا 
المــكان نوجه مناشــدتنا إلى قيادة الســلطة 
المحلية في المحافظة وخاصة مكتبي األوقاف 
والتربيــة والتعليم،كما نوجه مناشــدتنا إلى 

المنظمات والجمعيات والخيرين لكي يفعلوا 
شــيئآ من أجل إعادة الحياة الى هذه المدرسة 

الرمز لتعود كما كانت في زمنها الجميل.
الجدير بالذكر أن المدرسة المحسنية تعد 
صرح تعليمي شــامخ أنتصب في عشــرينيات 
القرن الماضي في حوطة لحج عاصمة السلطة 
العبدليــة حينهــا في تلــك الفتــرة وعاصمة 
المحافظة اليوم،ســميت المحسنية نسبة الى 
األمير محســن فضــل بن علــي العبدلي الذي 

انشأها وأوقف عليها.
وقد أســتقدمت في عام 1937م أول بعثة 
تعليمية من مصر وبذلك تكون ســلطنة لحج 
هي أول من أستقدمت بعثة تعليمية من مصر 
على مســتوى الوطن العربي لتسهم في وقت 

مبكر بخدمة المجتمع وتقدمه نحو النهوض.

عدن تايم / خاص

ناشدت االســر النازحة في مديرية 
الوازعيــة بتعــز، كل من يهمــه االمر 

لتقديم الدعم والمساعدات لها.
ونصبت االســر النازحــة مخيم في 
منطقة الخور مشــاولة عليــا بالمعافر، 
يأوي ٤٠ أسرة من ضحايا الحرب، حيث 
قدمت مؤسسة وقف الواقفين، الخيام 
ووزعت سالل غذائية تكفي لمدة شهر 
والمنظمات  الحكومة  وناشــدوا  فقط، 

االنســانية وفاعليــن الخير الــى زيارة 
المخيم وتقديم ما تيسر لهم من عون 

مباشرة للنازحين.
فــي  معســكر  اول  انشــاء  وتــم 
منطقــة المعافــر من نازحيــن الحرب 
في الوازعية، حيــث نصبت الخيام وتم 
تأمين المياه من بئر قريبة والحمامات 
فــي المدرســة المجــاورة بدعــم من 
مؤسسة وقف الواقفين جنوب افريقيا، 
وتنسيق المركز اليمني وتنفيذ مبادرة 

نحن هنا.

عدن تايم/ خاص :

أوقفــت قوات الحزام األمني اعمال ردم في احــدى بحيرات الملح بعدن، 
عقب قيام متنفذين بعملية ردم في البحيرة، بهدف التوسعة.

وقــال مصدر أمني إن متنفذا قام بأعمال ردم في بحيرات الملح الواقعة 
خلف مستشــفى البريهــي، بالحجارة والرمل للتوســعة عشــرات األمتار في 

البحيرة".
وأضــاف المصدر" إن فرقــة من قوات الحــزام األمني نزلــت إلى مكان 
وأوقفت اعمال الــردم تلك، رغم زعم المتنفذ ان لديه تصايح حكومية بردم 

البحر والتوسعة ألكثر من 100 متر في البحيرة".
واستغل نافذون بعضهم مسؤولون سابقون، مناصبهم واستولوا على 

أراض في مدينة عدن.

حلج : اأهلي احلوطة ينا�سد اإعادة احلياة اىل املدر�سة االأم

استمرار أعمال ردم املمالح بعدنالنازحون يف خميمات الوازعية دون مساعدات
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�أخبار

عدن تايم/ خاص :

صدرت توجيهات، أمس، بنقل المشتقات 
النفطيــة من حضرموت النهــاء األزمة في 

عدن.
وقالــت مصــادر موثوقــة لعــدن تايــم 
اتصــاالت  عقــب  صــدرت،  توجيهــات  أن 
بيــن قيادتي الســلطة المحيــة في عدن 
وحضرمــوت، قضــت باســتيراد قاطــرات 
حضرمــوت،  مــن  النفطيــة  المشــتقات 
وبمعدل 15 قاطرة يوميا، لمواجهة االزمة 

الخانقة الحالية في عدن.
وتشــهد مدينــة عــدن ازمــة خانقة في 
المشتقات النفطية منذ أسبوعين دون ان 
تتخذ الجهات المعنية أي معالجات لحلتها.

عدن تايم / متابعات :

أكــد نائــب رئيــس هيئــة األركان اللواء 
أحمد ســيف، أن الجيش رصد قنابل إيرانية 
الصنع استخدمها في وقت سابق "حزب اهلل" 
الميليشــيات  حاليًا  وتســتخدمها  اللبناني، 

الحوثية المتمردة.
وأضاف ســيف، أن المــادة الخارجية لهذه 
القنابل تصنع من األلياف الزجاجية، وتكون 
على شــكل حجر كــي يســهل إخفاؤها على 
جنبات الطرق، وتزود هذه القنابل بكاميرات 
لنقل الصور والمعلومات لمركز الميليشيات، 
وأثناء عبور آليــات وقيادات الجيش الوطني 

تفجر هذه العبوة أو العبوة التي تليها، الفتًا 
إلى أن هذه األســاليب جديدة في استهداف 

القيادات العسكرية.
وعن ســقوط خبــراء إيرانييــن في قبضة 
الجيش أثنــاء المعارك األخيــرة، ذكر اللواء 
ســيف أن الجيش لم يقبض على شخصيات 
إيرانيــة، إال أن المواجهــات األخيرة ســقط 
فيهــا الكثير مــن اليمنيين الــذي تعلموا 
وتخرجــوا فــي أكاديميــات إيرانيــة وفــي 
تخصصات مختلفة، كما سقط عدد كبير من 
للميليشــيات، خصوصًا  الميدانية  القيادات 

في المخا.
ولفت إلى أن إيران ضالعة وبشكل مباشر 

في دعم ميليشيات الحوثي وصالح بالسالح، 
والتي كان آخرها اســتخدام عــدد من الجزر 
فــي الجهة الغربية لليمن لتهريب الســالح 

وتوصيله لالنقالبيين.
وأكــد أن القيــادات العليــا فــي القــوات 
المســلحة أبلغت بتفاصيل عــن هذه الجزر 
التــي تســتخدمها إيــران لتهريب الســالح 
إلــى اليمن، وســيعالج هــذا الموضوع على 
مستوى القيادات العليا بالطريقة المناسبة، 
الفتًا إلى أن الفترة الماضية شــهدت تمكن 
الجيــش الوطني مــن ضبط ثالثــة مخازن 
لألســلحة عمــدت الميليشــيات إلــى إيداع 

األسلحة المهربة من الجزر فيها.

عدن تايم/ خاص

قال رئيس مركز مســارات للدرســات االســتراتيجية باسم 
فضل الشــعبي، هــادي يريد انشــاء مركز قــوى كبير مالي، 
عبر احمد العيســي، الذي اســندت اليه مهمة توريد النفط، 
وتموين الجيش، واالمن، بالتغذيــة، ومقاوالت اخرى كبيرة، 
ومركز عســكري عبر ضبــاط من ابين، يقودون معســكرات، 
ووحدات عسكرية، مختلفة، ومهمة هذا المركز هو السيطرة 

على الجنوب.
وأكد الشــعبي ان هذا النمو في مركز القوى الجديد، ياتي 
علي حســاب مؤسســات الدولة، والتغيير، وهــذا يحفز قوى 

اخرى على انشــاء مراكز قــوى مماثلة، في عــدن، والجنوب، 
ابرزها االمارات، التي ســعت الي ذلك، وكذا الحراك الجنوبي، 
وبدال من انصهار الجميع داخل مشروع بناء الدولة االتحادية 
الجديدة، ســيتحولون الي ادوات صراع، تغذيها قوى داخلية، 
وخارجية، لمنع اســتقرار المناطــق المحــررة، واعاقة تحرير 
كامــل التراب اليمني وابقاء اليمن ورقة للعب، والمســاومة، 
الدوليــة، فيما يطحن شــعبها باالزمات، والمشــكالت، التي 
لن يصبر الشــعب عنها طويال، ويتوقع انه ســيلجا لخطوات، 
واوراق،ضغــط، في محاولــة لضبط ايقاع الحيــاة، وتصحيح 
مســار الســلطات الشــرعية، والمحلية، فــي العاصمة عدن، 

لضمان حياة كريمة.

عدن/ معتز الميسوري :

اتهــم مدير عام مكتــب وزارة الصناعة والتجارة بعدن، حســين مكاوي، 
بعض تجار الجملة برفع ســعر مادة الســكر بزيادة غير مبررة حيث وصلت 
الزيــادة إلــى 2500 عن الســعر الحقيقــي للكيس 50 كجم، مســتغلين 
المضاربة بالعملة من قبل تجار الشنطة أو تحايل بعض مكاتب الصيرفة 
الذين لم يتقيدون بســعر البنك المركزي، واســتغرب لحــال تجار الجملة 
لماذا يتم البيع بزيادة تصل الى مئات الرياالت للكيس الدقيق دون مبرر، 
كمــا يبيعون أكياس الدقيق فــي مخابر األفــران دون الحصول على إذن 

وكالة من الشركة.
وأوضح مكاوي ان تأرجح أسعار العملة بشكل غير ثابت وبفعل مضاربات 
الصيارفة مما أدى إلى ارتفاع في األسعار غير المبررة، خصوصا وأن البنك 
المركزي قد حدد سعر صرف العملة 80 ريال لسعر صرف الريال السعودي 

و 300 ريال لسعر صرف الدوالر.
واحتضنــت الغرفة التجارية بعــدن، أمس االول، إجتمــاع بحضور قيادة 
المجلــس اإلداري للغرفة والتجار وعدد من رجــال األعمال وممثلو مكتب 

وزارة الصناعة والتجارة بعدن.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية في عــدن باعبيد قائال: انه ال توجد عملة 
صعبــة وال توجد مــوارد الدولة مــن االحتياطي النقــدي وأصبحت عمالة 

القطاع الخاص 90 % خسارة فادحة.
وطالــب التجار الحكومة بتوفير العملة الصعبة وفتح اإلعتمادات البنكية 

حتى يتمكنوا من توفير قوت الشعب بالسعر المناسب والمعتمد.

تعز/ خاص

اقتربــت قوات الجيــش والمقاومة 
المدعومة من قوات التحالف العربي 
من اســتعادة السيطرة على معسكر 
خالــد بــن الوليــد والتقــدم صوب 

الحديدة لتحريرها من االنقالبيين.
وتسعى قوات الشــرعية إلى بسط 
سيطرتها الكاملة على معسكر خالد، 
الذي يعد من أهم المواقع العسكرية 
الواقعــة على طريق المخــا - البرح، 
ومن شأن الســيطرة على المعسكر 
تعزيز تأميــن مدينة ومينــاء المخا 
اإلســتراتيجي، وقطع خــط إمدادات 
االنقالبيين بين محافظتي الحديدة 

وتعز عبر الطريق الساحلي.

وأفادت مصــادر ميدانيــة ل"عدن 
المســلحة  المواجهــات  أن  تايــم"، 
استعرت بمختلف أنواع األسلحة بين 
قوات الجيــش والمقاومة من جهة، 
وميليشــيا الحوثي وصالح من جهة 
أخرى، في جبل النار والهاملي مفرق 
المخا شــرقًا وتبــاب معســكر خالد 
شــمااًل، وأكــدت أن قوات الشــرعية 
تجــاوزت جبل النار إلــى ما بعده من 
تباب، كمــا تجاوزت قوات الشــرعية 
قرابــة مســافة 7 كيلــو مــن المخا 
صــوب محطة التحليــة وذلك بعدما 
وصلت إلى مدخــل قرية يختل وقبل 
ذلك تطهير مواقع المدينة السكنية 
ومحطــة الكهربــاء والدفــاع الجوي 

المحاذي لها.

توجيهات بنقل امل�ستقات النفطية من ح�سرموت النهاء االأزمة يف عدن
جتار عدن يتالعبون بقوت املواطن 

ويطالبون بالدوالر

اجليش يطبق احلصار على معسكر 
خالد املشارف على املخا

اللواء احملرمي: رصدنا قنابل إيرانية حبوزة احلوثيني

رئي�س م�سارات لعدن تامي:

هادي ينشئ مركزا ماليا عرب العيسي للسيطرة على اجلنوب

عدن تايم/ عبدالسالم هائل : 

بنــاء على توجيهات اللواء عيدروس قاســم الزبيدي 
محافظ العاصمة عدن واللواء شــالل على شايع مدير 
امــن العاصمة وباشــراف العقيــد / احمدعلــي مانع 
مســاعد مديــر االمن تم صبــاح اليوم ازالــة المباني 
العشــوائية داخــل حــوش المجدلة التابــع لصندوق 

النظافة والتحسين بالعاصمة عدن . 
وفي تصريح لمديرعام صندوق النظافة والتحســين 
المهنــدس / قائد راشــد اوضــح ان الحملــة االمنية 
الزالة العشــوائي داخــل حرم حوش مبنــى الصندوق 
جاء تنفيذا لتوجيهات القائد اللواء / عيدروس قاســم 
الزبيــدي محافظ العاصمــة عدن واللواء شــالل علي 
شــايع مديرعام أمن العاصمة وبمســاعدة الســلطة 
المحليــة بمديريــة خــور مكســر ومكتــب االشــغال 

العامــة ممثال بادارة ازالة العوائــق .وذلك بعد اربعة 
عشــر شــهرا من االعتداء على ممتلكات الصندوق في 
البســط والبناء العشوائي في اكثر من مكان وبعد ان 
اســتنفذنا كافة الوسائل الخراج المعتدين من اراضي 
وممتلكات الصندوق التي تعد جزءا اليتجزأ من اراضي 
الدولة ومن المتلــكات العامة التي يجب علينا جميعا 

الحفاظ عليها . واشاد 
بتعــاون كافة افــراد االمن المشــاركين في الحملة 
ورجال العوائق وموظفي الصندوق الذين شاركوا في 
تنفيذ الحملة وفــي الحفاظ على ممتلــكات وعقارات 
صنــدوق النظافة والتحســين .حضر اعمــال االزالة / 
نبيل غانم نائب مديرعام الصندوق للشــؤون المالية 
واالداريــة والمهندس / غالب مســعد نائب مديرعام 
الصندوق لشــؤون النظافة ومــدرا االدارات وموظفي 

الصندوق . 

ازالة بسط عشوائي داخل اراضي صندوق نظافة عدن
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�خبار

عدن تايم / خاص :

قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
فضل حســن محمد "ان المرحلــة الثانية من 
عملية الرمح الذهبي ستكون بالنسبة للجيش 
الوطني والمقاومة اقــل صعوبة من المرحلة 
االولى كون المليشــيات قد انكسرت شوكتها 
وتغالب انهزاما داخليا بخســارتها المخا وكل 
االمتــداد الغربــي الســاحلي لتعــز عوضا عن 
المعنويــات العالية التي يتمتع بها منتســبي 
الوحــدات العســكرية مــن الجيــش الوطني 
االنتصارات االســتراتيجية  والمقاومة بفعــل 
التي حققوها بمعارك باســلة ونوعية كما ان 
مســرح العمليات العســكرية للمرحلة الثانية 
اليخدم المليشــيات االنقالبية بل ســيضعها 
تحت نيران الجيش الوطني ومقاتالت التحالف 

العربي على نحو اكثر انكشافا".
وعن القوة التي ستخوض المرحلة الثانية 
مــن عملية الرمــح الذهبي رجح اللــواء فضل 

حسن قائد المنطقة 
الرابعة  العســكرية 
قتالية  وحدات  تقدم 
مــن محــاور اخــرى 
للجيــش  تابعــة 
اليمنــي  الوطنــي 
مســتبعدا مواصلــة 
القتاليــة  الوحــدات 
للمنطقــة  التابعــة 
الرابعة  العســكرية 
خوض معارك مابعد 
اتجــاه  فــي  المخــا 
الحديــدة  محافظــة 
الخطــة  ان  ونــوه 
فخامة  عليها  يشرف 
عبدربــه  الرئيــس 

منصور هــادي وبدعــم واســناد كبيرين من 
قوات التحالف".

واضــاف اللواء فضل حســن فــي تصريح 
مســنودا  الوطنــي  الجيــش  "ان  صحفــي 

تعز  فــي  بالمقاومــة 
حقق انجازات عسكرية 
الفترة  خــالل  كبيــرة 
واهمها قلب  الماضية 
العســكرية  المعادلة 
في  االنقالبيين  علــى 
فــرض الطــوق علــى 
وقطــع  مليشــياتهم 
وحصــار  اوصالهــا 
جيوبهــا فــي ســياق 
الوشــيك  التحريــر 
للمحافظــة  والكامــل 
كل  جســدت  التــي 

معاني الصمود
فضل  اللواء  وتابع 
الجيــش  "ان  حســن 
الوطنــي والمقاومــة فــي تعــز بالتزامن مع 
االنتصار االســتراتيجي في المخــا اثبتا جدارة 
الرهــان علــى التحريــر الناجز لــكل النطاق 
الرابعة من  الجغرافــي للمنطقة العســكرية 

المليشــيات الحوثية وقــوات المخلوع عفاش 
االنقالبية اذ لم يبقى لها حسب قوله من جود 
في نطاق جغرافيا المنطقة ومســرحها العام 
ســوى مجاميع تتمركــز في مناطــق محيطة 
بمدينــة تعز وباتــت تواجه إحــدا المصيرين 
اما الفــرار او االنتحار تحــت هجمات وضربات 
الجيــش والمقاومة ذلك مــا يدفعها إلرتكاب 
جرائم حرب بحق المدنيين ســواء في استمرار 
فرض الحصــار او بقصف االحيــاء والتجمعات 

السكانية.
وشــدد قائد المنطقة العســكرية الرابعة 
قائد اللــواء الثاني في تأكيــده على مواصلة 
عملية الرمح الذهبي لبســط ســيطرة الدولة 
وتحرير كل شــبر من اليمن من المليشــيات 

االنقالبية
وختم قائد المنطقــة الرابعة بالقول " ان 
القوات االماراتية تقاتل في الصفوف االمامية 
وقائدهــا ونائبــه في خــط النــار االول ودور 
االمــارات لن يمحى من ذاكرة اليمنيين اجياال 

بعد اجيال"

عدن تايم / خاص :

كارثــة صحيــة جديــدة تهدد 
مستشفى  ومرتادي  المرضى  صحة 
ابن خلدون بلحج بعــد تعفن أربع 
جثــث موتــى وفاحت منهــا روائح 
كريهة في أنحاء المستشفى بسبب 
إذ  للكهرباء..  المتكررة  األنطفاءات 
بمجرد دخولك الــى ثالجة الموتى 
فــي ابن خلدون تســتوقفك رائحة 
نتنة تزكــم األنوف، مصدرها أربعة 
جثــث لموتــى وصلــت إلــى درجة 
قصوى من التعفــن، نتيجة تعطل 
واالنطفاءات  التبريد  آالت  محركات 
الكهربائيــة المســتمرة الى جانب 
عــدم أتخاذ الجهــات المختصة في 
إجراءاتها فــي دفن الجثث التي تم 
أحضارها منذ أشــهر مــن منطقة 
يافع أثناء مداهمــة للحزام األمني 

في المنطقة.
وعند زيارة " عدن تايم " لثالجة 
خلدون  ابــن  بمستشــفى  الموتى 
وجدنا ما لــم نكن نتوقعه فالجثث 
قد تعفنت.. كما أن الثالجة الواحدة 
في المستشــفى كانــت تحوي على 

أكثر من جثة.
ويقول مســؤول ثالجة الموتى 
فــي ابــن خلــدون ل"عــدن تايم" 
أنيــس محمد عبــداهلل قاســم ان 
ثالجة المستشــفى تســتقبل شبه 
يومي العديد من الجثث المجهولة 
في بعض األوقــات والتي تأتي من 
محافظة  فــي  المديريات  مختلــف 
لحــج وأن هناك تتواجــد أربع جثث 
بداخــل الثالجــة لها فتــرة طويلة 
ممــا ادى الى تســرب روائح كريهة 
مما قد يسبب في أنتشار األمراض 
خاصة في قســم الوالدة كون هذا 
القسم قريب جدآ من ثالجة الموتى 
والمعروف أن قســم الوالدة نزالءه 
من مــن األطفــال بحيــث يكونوا 
عرضة سهلة ألصابتهم باألمراض .

أنيــس: كان من األحرى  ويرى 
من الجهــات المختصــة والمعنية 
وهم مدير األمن في محافظة لحج 
صالح السيد ومدير البحث الجنائي 
اتخــاذ  الصبيحــي  عبــده  محمــد 
األجــراءات القانونية تجاه مايحدث 
قبــل حــدوث اي كارثــة أنســانية 

فإكرام الميت دفنه .

 لن ن�سارك ببعد املخا وقوات االمارات يف اخلطوط االمامية

تعفن جثث املوتى يف ثالجة مستشفى ابن خلدون بلحج

قائد املنطقة الرابعة لعدن تامي:

لحج/ خاص :

أقر المكتب التنفيذي لمديرية القبيطة بمحافظة 
لحج،  تكليف مدير عام المديرية برفع مذكرة لمحافظ 
محافظــة لحــج المناضــل د. ناصر الخبجــي توضح له 
وضعية الجبهة وما تخلفه المليشيات من خسائر يومية 
الخاصة بالمواطنين  للضحايا والمباني والممتلــكات 
لدراســة الموقف والجلوس مع قيادة المنطقة الرابعة 
والتنســيق مع التحالف العربي إلسناد الجبهة بالقوى 
المزعزعــة لالمــن واالســتقرار فــي العاصمــة عدن 
واالعــداد لهجمة معززة باإلمكانيات لدحر تلك الفلول 
الى ما بعد منطقة الشريجة والراهدة ليعود النازحين 

المشردين من مناطقهم إلى قراهم . 

وناقــش اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لمديريــة 
القبيطة بمحافظة لحج، برئاسة عماد احمد غانم مدير 
عــام المديرية، تطــورات األوضاع فــي جبهتي القتال 
المشــتعلة في المديريــة والوضع اإلنســاني الصعب 
الذي يعيشــه النازحــي  بفعل عدم اســتقرار األوضاع 

واســتمرار القصف العشوائي للمليشــيات على منازل 
المواطنيــن االمنين باالســلحة الثقيلة والمتوســطة 
، ومفنــدا فــي تقريرا له مقــدم لالجتمــاع جملة من 

األنشطة والتحركات له منذ مطلع العام الجاري .
كما ناقــش االجتماع الفســاد المستشــري وحالة 
التســيب واالنفــالت فــي ادارة التربيــة والتعليم في 
المديرية وعملية التوزيع للمشاريع المقدمة من قبل 
الصنــدوق االجتماعــي للتنمية وتكليــف رئيس لجنة 
االغاثة في المديريــة بالجلوس مع مندوبي المديرية 
لدى منظمــة الغذاء العالمي للتوضيــح وإعطاء صورة 
كاملة  حول كمية المــواد اإلغاثية المقدمة للمديرية 
فــي كل عملية توزيــع ومعرفة كيفيــة التوزيع لتلك 
المواد مع التســليم لصورة من كشــف المســتفيدين 
الــذي تتــم عبــره عملية الصــرف لتلك  للمــواد حتى 
تكون ســلطة المديرية على علم واطــالع بما تقدمه 
تلك المنظمة البناء المديرية ومواجهة حالة الســخط 
واالستهجان والشكاوى والتظلمات من هذه المنظمة 
التــي تظهــر للســلطة بين الحيــن واآلخر مــن قبل 

مواطنين عددا من مناطق المديرية .

حلج: تنفيذي القبيطة يدعو مقاومة عدن لتحرير كرش
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مدير البنك املركزي عدن:

ر�صد

الخطوة أثارت جدال ليس في كونها تكســر 
احتكار شــركة النفط وأحقيتها الحصرية وفق 
القانــون في توزيــع المشــتقات المحلية على 
الســوق المحليــة وال فــي انها تخــرج وظيفة 
المصافــي من منشــأة تكرير نفــط الى مجرد 
مخازن للمشتقات وموزع لها ولكن الن الخطوة 
ستمثل خطرا محدقا بمستقبل اكثر من 10 الف 
موظف بالشركتين العمالقتين حسب شهادات 

متطابقة لعمال من الشركتين .

االتفاق
اقــر اجتماع حكومي مطلع االســبوع كســر 
احتكار شــركة النفــط لتوزيع المشــتقات في 
البالد وفتح باب التنافس بين شركتي المصافي 
والنفط بصورة عاجلة واستثنائية، وحق شركتي 

والمصافــي  النفــط 
والبيــع  لالســتيرات 
للمشتقات  المباشــر 
الســوق  في  النفطية 

المحلية .
كما اقر الحاضرون 
النفط  شــركة  احقية 
رصيــف  باســتخدام 
عبــر  الزيــت  مينــاء 
فــي  الضــخ  انابيــب 
الــى خزانات  الرصيف 
ان  على  النفط  شركة 
تدفع الحكومة تكاليف 
واســتخدام  التفريــغ 
وتكاليــف  المعــدات 
الفحــص،  شــركة 
الثالثة  المادة  واكدت 
علــى  االتفــاق  مــن 
توحيد سعر البيع بين 
الشركتين في السوق 

المحلية .
وتعهدت الحكومة علــى دفع تكاليف قيمة 
شحنة المشــتقات الخاصة بالكهرباء والمقدرة 
بـــ 30 الــف طــن ديزل والتي ســتوقع شــركة 
المصافي اتفاقية اســتيرادها لصالح مؤسســة 
الكهربــاء، وبحســب المحضر فانــه يجب ان ال 
يؤثر هذا االتفاق على االضرار بالشركتين وفي 
حال تعثر الشــركتين فإن الحكومة تلتزم بدفع 

رواتب الموظفين ومستحقات الشركتين .

حكومة تضحي ملصلحة تاجر
علت مطالبات في الفتــرة الماضية تطالب 
بكسر االحتكار في استيراد المشتقات النفطية 
والســماح لجميع التجار باالستيراد  والمنافسة 
في مناقصات قانونيــة كما كانت تجري العادة 

قبل اندالع الحرب االخيرة .

الحكومة وبدال من ان تكســر االحتكار الذي 
اعطتــه جهات عليا لرجل االعمــال النافذ احمد 
العيسي قامت بكســر احتكار شركة النفط في 
حقها الحصري بتوزيع المشــتقات النفطية في 

السوق المحلية .
حصول شركة المصافي على اجازة حكومية 
تمكنها من منافسة شــركة النفط في السوق 
المحليــة مــن خالل البيع مباشــرة مــن داخل 
المســاكب الخاصة بها يعني بوضــوح و بنظر 
متابعيــن تمكيــن غير مباشــر للتاجــر احمد 
العيســي من بيع ما يســتورده من مشــتقات 
للســوق المحلية دون الخضوع لأللتزامات التي 

كانت تفرضها الدولة على شركة النفط.
ويتهــم قطاع واســع مــن مواطنــي عدن 
وناشــطوها ادارة مصفــاة عــدن بالعمل وفقا 
لمصالــح  رجــل االعمــال الــذي ترفــض ادارة 

المصافــي ادخــال منافســين لــه فــي عملية 
االستيراد .

االدارة الواقعة في مرمى االنتقاد الشــعبي 
تتهــم بافتعالها ازمــات وصراعات مع شــركة 
النفط بعدن تصب في خدمة شركة عرب جولف 
التــي يملكها العيســي والتي تحتكر اســتيراد 

المشتقات النفطية الى عدن .

تدمري مجاعي 
الناشــطة المجتمعيــة والعاملــة بالقطاع 
النفطي أماني شــفيق قالت ان قــرار الحكومة 
بتمكين شــركة المصافي من بيع المشــتقات 
اعطى العيســي انتصار ســاحق على الشــعب، 
وبحســب مــا دونته أماني شــفيق فإن شــركة 
النفط ال تمتلك مقومات االستيراد الذاتي فهي 

شــركة ال تملك منشــات قادره على اســتقبال 
المواد النفطية مباشــره مــن بواخر النقل عبر 
المينــاء و ولتجديد وترميم منشــاتها بشــكل 
مقبول ســتحتاج الى مبالغ مالية ضخمة و فترة 

زمنية طويلة .
واضافــت ان  شــركة المصافــي بدورها ال 
تملــك القدرة الماليــة لالســتيراد وان  المواد 
النفطيــة المتوفرة فــي حوزتها ملك لشــركة 
العيسي الذي بدأ بتسويق مواده بالفعل لسوق 
المحلية، مؤكــدة إن القرار هــو بمثابة  تدمير 
جماعي  لشركتي النفط و المصافي و تشريع و 

فرض شركة العيسي بالقوة و بدون اي حياء .
ووافــق الموظــف في شــركة النفــط فهد 
الخضر ما ذهبت اليه اماني شــفيق في حديثها 
فقد اكد الخضر ان قيام شركة المصافي بعمل 
مســاكب يعني دمارها هي اوال لكون  مهمتها  
االساســية هــو تكريــر النفــط 
وقيامها بالتوزيع فقط ســيؤثر  
ســلبا علــى  منشــاءاتها لعدم 

تشغيلها   .
حصــر  ان  اضــاف  الخضــر 
شركة المصافي لنشاطها بالبيع 
اعمال ســينهي  لرجل  والخــزن 
عمر  المعدات فيها  ويصبح كل 
عمــال المصافي عمالــه فائضة 
كــون عمليــه الخــزن والبيع ال 
تحتــاج  اال  لعــدد موظفيــن ال 
يزيــد عن 30  موظــف في وقت 
يتجــاوز عــدد موظفيهــا حاليا 

اربعة الف موظف.

قرار كارثي 
على  القــرار  تاثيــر  وحــول 
شركة النفط  قال مصدر عمالي 
الكشــف  رفض  النفط  بشــركة 
عن اســمه  ان القرار كارثي لكون 
الشركة ســتدخل  بمنافسة مع شركة المصافي 
الــذي يزودهــا رجــل االعمــال احمد العيســي  
بالمشــتقات حيــث سيســتغل هــذا بتخفيض 
االســعار للمصافــي لدفع شــركة النفــط الى 
االنهيــار وبالتالي  ضرب عصفورين بحجر حيث 
سيتم الحقا خصخصة شــركة المصافي كونها 
غير ذات فائدة وستلحق الشركة بمصير مصنع 
الغزل والنســيج والمؤسســات الحكومية التي 

انتهت في فترات سابقة .
وحذر المصدر ان القرار ســيمكن العيســي 
من االســتيالء علــى القطــاع النفطــي بعدن 
التعامــالت  وكافــة  الجنوبيــة   والمحافظــات 
الخاصة بهــذا القطاع وســيبيع للمواطن وفق 

شروطه ومصالحه .
 

األسوء مل يأتي بعد

بدوره حذر مصدر عمالي بشــركة المصافي 
من ازمة غير مسبوقة ستشهدها البلد في ظل 
عجز حكومي عن ادارة االزمة وانتهاج سياســات 

خاطئة .
المصدر بدأ بالتحذير من انعكاسات انهيار 
العملة المحلية امام العمــالت االجنبية مؤكدا 
بان اسعار البنزين والديزل سترتفع بشكل كبير 

ما يجعل كلفتها على المواطنين تعجيزية.
وتوقع المصدر ان يرتفع قيمة استيراد اللتر 
البنزين الواحد الى 225  وباضافة رسوم الخزن 
والفحص والتوزيع وارباح محطات التجار ستصل 

الدبة البنزين للمواطن الى 5000 ريال .
واكد المصدر العمالــي انه من دون تدخل 
حكومــي يضمــن توريــد المشــتقات وتوفير 
العملة االجنبية ســيصبح توريد المشتقات من 
قبل التجار مســتحيال وان تــم فبكلفة باهضة 
ســيتجرعها المواطن البســيط , حيث سيلجئ 
التجار الى رفع قيمة المشــتقات لتوفير وشــراء 

العملة االجنبية التي سيستوردون بها الوقود.
واوضــح المصــدر ان قطــاع الكهربــاء قد 
يشــهد توقف كامل ان لم تلتــزم الدولة بدعم 
محطات الكهرباء بالكامل بالوقود المشغل من 

ديزل ومازوت .
وكانت الحكومة قد اعلنت اســتيراد 30 الف 
طن من الوقود ولكن بحسب المصدر فالكمية 

لن تكفي محطات الكهرباء اكثر من شهر .
وكانت تســهلك محطــات الكهربــاء وقود 
بقيمــة  تتجــاوز 5  مليــار ريال شــهريا  إال ان 
انهيار العملة ســيلزم الحكومــة بدفع ما يزيد 
عن 8 مليار ريال شــهريا قيمة وقود للمحطات 
وهو ما يبدوا غيــر ممكنا في ظل عجز حكومي 
كامل عن تفعيل مؤسســات الدولة االيرادية او 
استئناف تصدير النفط الى الخارج من حقولها 

بمحافظات شبوة ومأرب وحضرموت .

عمال النفط ينتفضون
وسارع عمال شركة النفط بعدن الى الدعوة 

العتصام سلمي ووقفة احتجاجية ضد القرار .
وبعــد يــوم واحد فقــط من اعالن شــركة 
المصافــي المنافســة بتوزيع المشــتقات خرج 
عمال شــركة النفــط صباح االثنيــن في وقفة 
احتجاجية تم تنســيقها مع نقابة عمال الشركة 

امام مبنى االدارة في المعال .
وبحسب الجدول الموضوع من قبل النقابة 
فقد نفذ العاملــون وقفة اخرى ) الثالثاء ( امام 
مبنى المحافظه ليتحركوا ) االربعاء ( الى تنفيذ 

وقفة امام قصر معاشيق بكريتر.
مصدر عمالي بشــركة النفــط قال ان هذه 
الوقفات تهدف اليصال رســالة عمال الشــركة 
الــى كل اصحــاب القــرار من محافــظ ورئيس 
وزراء ورئيس الجمهورية وتتمثل هذه المطالب 
بســرعة توفير المواد عبر شــركة النفط لتقوم 
بمهامهــا دون ضغوطات و تذليــل المعوقات 
لمصافي عــدن لتقوم بدورهــا الريادي بتكرير 

المشتقات النفطية .
ومن المطالب التي وضعها عمال المصافي 
االعــالن الفــوري عــن مناقصات شــفافة لمنع 
احتكار االستيراد الي متنفذ او محتكر وكذا وقف 
التدخــالت والضغوطات لــزج تاجمبع بصراعات 
ممنهجة بين شركة النفط والمصافي كونهما 

شركتان وطنيتان تكامليتان .

تفا�سيل االتفاق الكارثة
العي�سي يبيع امل�ستقات مبا�سرة اإىل ال�سوق املحلية عرب م�ساكب امل�سايف

تضرر شركة النفط بسبب عدم  مقدرتها على االسترياد خالل أسابيع

مبجرد ان اأعلنت �ســركة م�سايف عدن بدء عملية البيع املبا�ســر للناقالت النفطية ) القواطر(، التابعة ملحطات الوقود اخلا�سة باملواطنني 
بالتوجه اإىل مقر ال�ســركة للح�سول على امل�ســتقات النفطية املعدومة منذ اأ�ســابيع عن ال�ســوق املحلية، يف وقت تعمل فيه امل�سايف حاليا على 
تخزين امل�ستقات النفطية اململوكة  لتاجر النفط العي�سي، وعجزت عن دفع مرتبات موظفيها الكرث من 5 اأ�سهر، ومبوجب االتفاق فان العي�سي 
هو من �ســيقوم  ببيع امل�ســتقات اإىل حمطات الوقود والتجار مبا�سرة من داخل امل�ســاكب اخلا�سة بامل�سفاة، والقيام بوظيفة �سركة النفط التي 

حتتاج اىل اكرث من �سهر ال�سترياد امل�ستقات وبيعها يف ال�سوق املحلية.
تقرير/ باسم الشعيبي
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تقرير

عندما اثيرت مشــكلة حول تســليم المجلس 
التشــريعي العدنــي الحــدى ناشــطات المجتمع 
المدني وما جــرى يومها من جدل ، تدخل محافظ 
عدن وحسم االمر بان يشــرف مكتب الثقافة على 
المجلس التشريعي العدني وان يقدم النشطاء اي 
مشاريع تخصه الى مكتب الثقافة بالمحافظة .. لم 
يغضب مســؤولو االثار يومها من تحويل االشراف 
علــى المجلــس التشــريعي الــى مكتــب الثقافة 
وتجاهل هيئة لالثار المختصة باالشراف على هذا 
المعلم ، اال انهم غضبوا وبقوة عند  تجاهلهم في 

اعمال ترميم لبعض االثار . 
تظهر وثيقة مؤرخة بتاريخ 11 ديسمبر 2016 
خطابا موجهــا الى محافظ عــدن اللواء عيدروس 
الزبيدي بشأن اعادة تأهيل قصر السلطان المهدد 
باالنهيــار في كريتر ، يقول الخطــاب الموجه من 
رئيســة جمعية التاريخ واالثار الدكتورة اســمهان 
العلس ان الجمعية نفذت في عام 2011 – 2012 
مشروع اعادة تاهيل منارة عدن وهي اليوم موقع 
ثقافــي يســتخدم في تنشــيط الحيــاة الثقافية 
في عــدن .. كما تشــير الى ان الجمعيــة في عام 
2014 حصلت على دعــم جديد العادةتاهيل قصر 
السلطان ولكن ظروف الحرب اوقفت العمل . ) لم 
يحدد في الخطاب مبلغ الدعم او الجهة الممولة ( .
يضيف الخطاب : اليوم وبعد استتباب النظام 
واســتعادة االمــن ســنبدا بتنفيذ مشــروع اعادة 
تاهيل قصــر الســلطان ونتطلع اليكــم في دعم 
جهودنا وتأمين بيئة آمنة لتنفيذ المشروع وذلك 
مــن خــالل توجيهاتكــم الكريمة الى الســلطات 
المحلية في مديرية صيــرة والهيئة العامة لالثار 
ووزارة التخطيــط وغيرهــم لتقديم التســهيالت 

الالزمة لنا .. 
توجيهــا  الخطــاب  علــى  المحافــظ  كتــب 
بروتوكوليــا الى مكتــب التخطيط وهيئــة االثار 
ومديرية صيــرة لالطالع واتخاذ ما يلزم بحســب 

النظام . 
لم يصل المســؤولون في هيئــة االثار بعدن 
وجمعية التاريخ واالثار بعدن الى اتفاق ، فالطرف 
االول يتهم الثاني بتجاوزه وتهميشــه والتفاوض 
المباشر مع داعمين لتنفيذ اعمال ترميم ، وعندما 
قامت جمعيــة االثار بهدم احد الجــدران تمهيدا 
لبدء العمل هدد مدير الهيئة برفع دعوى قضائية 

اذا لم يتــم ايقاف العمــل واالتفاق على اشــراك 
الهيئة وكوادرها في كافة الخطوات . 

في 22 ديسمبر 2016 اي بعد احد عشر يوما 
من خطاب جمعية االثــار الى محافظ عدن الذي 
تحيطــه فيها بحصولها على دعــم لتاهيل قصر 
الســلطان وطلبها التوجيه بالتعاون معها ، وجه 
مدير عام الهيئة العامــة لالثار والمتاحف بعدن 
محمد الســقاف خطابا الى محافــظ عدن وعنون 
الخطــاب بـ ) تجــاوزات وتدخالت جمعيــة التاريخ 

واالثار في اختصاصات مكتبنا ( . 
تشــير مقدمة خطاب مدير هيئة االثار بعدن 
الى انه ياتي عطفا على توجيه المحافظ باالطالع 
على خطاب هيئــة االثار واتخاذ الالزم ، ثم يضيف 
مدير هيئة االثار ان جمعية االثار والتاريخ منظمة 
اهلية من منظمــات المجتمع المدني ال يجوز لها 
ان تتدخــل فــي اختصاصــات هيئة االثــار كونها 
الجهــة الوحيدة المختصة بحمايــة وصيانة االثار 
والحفاظ عليها وفق قانون االثار – حسب المذكرة. 
يشير خطاب مدير اثار عدن الى اعمال ترميم 
سابقة لمنارة عدن التاريخية حصلت في فترة قبل 
تعيينه في هــذا المنصب ، ويقــول : )) مع العلم 
ان جمعية االثار استغلت االوضاع االستثنائية التي 
تعيشــها عدن في 2011 و 2012 وقامت بالتعدي 
على منارة عدن واالســتحواذ عليها الى يومنا هذا 

بموافقة مدير عام مديرية صيرة في حينه (( .
تحولــت عمليــة الترميــم لمنارة عــدن التي 
مولتهــا الســفارة االمريكية في وقت ســابق الى 
عمليــة تعدي واســتحواذ في نظر مديــر عام اثار 
عدن ، وهو تعبير يعكس مدى غضب المسؤولين 
في اثــار عدن من ابتعاد الجهــات الممولة عنهم 
واتجاههم الى جمعيــات ومنظمات لتنفيذ اعمال 

الترميم . 
يتابع مدير اثار عدن في خطابه : )) ســبق وان 
ابلغنا جمعية االثار والتاريخ باننا نرحب بالمشاركة 
المجتمعيــة الداعمــة لجهود الهيئة فــي الحفاظ 
على المعالــم والمواقع االثريــة ال ان تحل محلها 
في اختصاصاتها بحجــة ان لديها المال ويمكنها 
ان تتجــاوز قانــون االثــار المشــار اليــه بما يضر 
بالمصلحــة العامة (( .. ويختتــم الخطاب بالتأكيد 
على ان هيئة االثار هي الجهة الحصرية المختصة 
في اعداد الدراسات الفنية واالشراف على تنفيذها 

لكل المعالم االثرية والتاريخية في محافظة عدن 
، عمال باحكام نصوص قانون االثار .

ليســت المنارة او قصر الســلطان هما ســبب 
الخــالف فقــط ، بــل كل عمليــات ترميــم بقية 
المعالــم كما يتضح فــي عديد مــن الخطابات .. 
في 12 ديســمبر 2016 وجه مدير عام هيئة االثار 
بعدن خطابا الى محافظ عدن يشكو فيه المديرة 
التــراث ويتهمهــا بتجاوز  التنفيذيــة لصنــدوق 

اختصاصاته . 
هيئة االثــار بعدن وصندوق التــراث هيئتان 
تابعتان لــوزارة واحدة هــي وزارة الثقافة ، اال ان 
خــالف الترميمات اشــتعل بينهمــا .. يقول مدير 
مكتــب االثار في خطابه هــذا : )) قامت المديرية 
التنفيذيــة لصنــدوق التراث بتجــاوز اختصاصات 
الصنــدوق من خــالل القيــام بترميــم المجلس 
التشــريعي واالتجــاه الــى ترميــم قلعــة صيرة 
التاريخية بالتنسيق مع المجلس المحلي بمديرية 
صيرة دون الرجوع الينــا باعتبارنا الجهة المعنية 

والمختصة في صيانة وترميم االثار (( . 
يطلــب مديــر االثــار فــي ختــام خطابه من 
المحافــظ توجيــه ) جميــع ( الجهــات الحكومية 
واالهلية بعدم التدخل في اختصاصات هيئة االثار 
، ويحــذر مما اســماه )) ظاهرة العبــث بموروثنا 

الثقافي بحجة الترميم (( . 
كان محافــظ عدن في وقت ســابق قد اصدر 

امــرا باضافة مدير عام هيئة اثار عدن الى مجلس 
ادارة صنــدوق التــراث بعــدن ، اال ان مدير االثار 
يشــكو في مذكرة الحقة انه لم يتم استدعاؤه الي 

اجتماع .
فــي 18 ديســمبر 2016 وقــع محافــظ عدن 
الى جانــب مدير هيئة االثار علــى اعالن تحذيري 
يحــذر الجهات الحكوميــة واالهلية مــن التدخل 
فــي اختصاصات الهيئة ويحصر فيها جميع اعمال 
الترميم والصيانة ، وفي يناير 2017 التقى محافظ 
عدن برئيسة جمعية االثار اسمهان العلس ووفق 
مكتبه االعالمي فقد شــددالمحافظفي اللقاءعلى
ضرورةايجادآليةتنسيقيةبينجمعيةاالثارومكتباآل
ثاربالمحافظةوالسلطةالمحليةمنأجإليجادآليةعم
لمشتركةإلعادةترميموصيانةالمعالماألثريةوالتا

ريخية .
وال زالــت المعالــم االثرية في عــدن مهددة 
باالنهيــار فــي ظــل خالف علــى احقيــة الترميم 
والصيانــة ، فالممــول يتجه باموالــه الى جهات 
مجتمعية ، وهيئة االثار ترى في هذا تهميشــا لها 
ولكوادرها وحقها في االشــراف والتنفيذ ، وسلطة 
محلية تكتفي بالتعليق علــى كل مذكرة يرفعها 
الطرفيــن بعبارة : )) لالطــالع واتخاذ ما يلزم (( .. 
هذا في شــأن معالــم اثرية واضحــة للعيان ، اما 
القطــع االثرية التي تعد بــاآلالف فال يعلم اال اهلل 

الحكمة من تاجيل جردها لعام تلو عام .

خماوف من ان يداهمها االنهيار

وثائق تك�سف خالفات تعرقل ترميم معامل عدن االثرية 
واملتاحــف  االآثــار  تعي�ســه  كارثــي  و�ســع 
يف عــدن منــذ فــرة مــا قبــل احلــرب وازاد 
�ســوءا بفعل احلــرب العدوانية التي �ســنتها 
ملي�ســيات احلوثــي وعفا�ــس والتــي احدثت 
ا�سرارا يف خمتلف مناحي احلياة .. متاحف 
عــدن مغلقة وعدد زوارهــا ) �سفر ( ، وق�سر 
ال�ســلطان مهــدد باالنهيار بعد غيــاب اعمال 
الرميم منذ 20 عاما ، واربعة االلف قطعة 
يتــم  ومل  للتلــف  معر�ســة  اكــرث  او  اثريــة 
جردهــا حتــى االن يف خمــازن االثــار ويتــم 
تاجيــل عمليــة اجلرد مــن فرة الخــرى .. 
ورغــم هــذا مل يــربز اخلــالف اال يف عمليات 

ترميم بع�س االثار .
تظهر عدد من الوثائق خالفات بني الهيئة 
العامــة لالثــار واملتاحــف يف عــدن وجمعية  
الدكتــورة  تديرهــا  التــي  والتاريــخ  االثــار 
ا�ســمهان العل�ــس من جهة ، وبني هيئة االثار 

و�سندوق الراث من جهة اخرى .
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تقرير

واجمعوا في احاديثهــم على أن الدور 
اإلماراتــي في دعــم عدن والجنــوب والذي 
عمد باختالط دماء الجنوبيين واالماراتيين 
لهو دور تجســده مواقف لن تمتحي بتقادم 
الزمــن، وأنهــم ســوف يعلمــوا اجيالهم 
ويبصروهــم بمواقف األشــقاء االماراتيين 
لتكــون بمثابة ديــن يقع علــى عاتق كل 

جنوبي.
االستطالعي مداخالت  تقريرنا  ويرصد 
واعالمييــن  ونشــطاء  قــادة  مــن  عــدة 
ومواطنيــن جنوبييــن ابــوا إال أن تكــون  
لكلماتهم صدى يــدوي في االرجاء ردا على 
الحملة اإلعالميــة الحاقدة علــى اإلمارات، 
وردا وعرفانــا للمواقــف واالدوار اإلماراتية 
تجاه عــدن والجنــوب بشــكل عام...فالى 

التقرير...
 اإلماراتيون معنا يف خطوط النار 

االوىل 
قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
فضل حســن في مداخلة له مع "عدن تايم" 
قال"االشــقاء في اإلمارات هم من سلحونا 
للمقاتليــن  وســلموا  الجبهــات  كل  فــي 
المرتبات وعملوا على توفير الجانب االغاثي 
مــع مركــز ســلمان فــي كل المــدن التي 
حررتها المقاومة والجيش الوطني، واليوم 
االماراتيون معنا على االرض وفي الميدان 
يقاتلــون معنــا فــي الصفــوف االماميــة 
لعمليــات الرمــح الذهبــي وقائــد القوات 
االماراتية ونائبه في خطوط النار االولى في 
المخــا التي حررت وكذلــك كانوا في تحرير 
عدن والعند وباب المندب وفي جبعة كرش 
لدى االمارات قوات اسناد في العند وقيادة 
ســلحت المقاومــة والجيــش وبســالحهم 
نقاتل وبإسنادهم الجوي نتقدم وبمددهم 
بالمال تجاوزنا تحديات كثيرة ومازالوا على 

هذه الوتيرة معنا في كل الجبهات"
وأضاف اللواء فضل حسن"لن ننسى ال 
نحن وال اجيالنا ماقدمتــه لنا دول التحالف 
الســعودية واالمــارات مــن جميــل مكننا 
من مواجهة المشــروع الصفــوي االيراني 

وافشاله 
عوضا عن الــدور الكبير الــذي قدمته 
االمارات في الجانب االمني والذي به تحقيق 
انتصار تطهير عدن ولحج وابين وحضرموت 
مــن العناصر االرهابية العفاشــية ســواء 
فــي الدعــم اللوجســتي لالجهــزة االمنية 
او فــي المشــاركة المباشــرة وادارة خطط 
التطهير بإشــراف ومتابعة فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي الذي نحتفي بالذكرى 
الخامسة على توليه رئاسة البالد في ضروف 
صعبة ومعقدة بالمؤامرات التي كان اخرها 
االنقالب الحوثي العفاشي تنفيذا لمشروع 

ايراني طائفي.
اوال  اهلل  "بفضــل  حســن  واســتطرد 
وبفضــل فخامــة الرئيــس هــادي والقرار 
الشــجاع والتاريخــي الــذي اتخــذه الملك 
ســلمان بن عبد العزيز فــي عاصفة الحزم 
قطعنا دابر ايــران واياديها وكان لالمارات 
دورا كبيرا في ذلك منذ المعارك االولى في 
عــدن وحتى اليوم ومثلما نتحدث عن الدور 
والموقــف الســعودي الذي اســتعاد هيبة 

االمة العربية". 
وختــم اللــواء فضــل حســن مداخلته 
باإلشــادة بالــدور اإلماراتــي فــي معارك 
التحريــر والبنــاء وحيــث قــال "ان اشــقاء 
االماراتييــن بصماتهــم التمحــى بتقادم 
الزمــن فــي معــارك التحرير وفــي تأهي 

المؤسسات الدولة".
 اإلمارات شريكة يف مكافحة 

اإلرهاب 

وفــي حديثــه ل"عــدن تايــم" يقول 
قائــد اللــواء االول دعــم واســناد العميد 
منيــر اليافعي )ابــو اليمامــة(: أن الحملة 

التــي شــنتها بعــض الجهات  اإلعالميــة 
الجاحدة وهي معروفة ومحسوبة على حزب 
اإلصالح"اخــوان اليمــن"، ويبــدو أن هذه 
الحملــة أتت كردة فعل حاقدة، ســيما بعد 
كشــف االمارات لعالقة الجماعات االرهابية 
باخــوان اليمن وتلقي ذلك الحلف االرهابي 

ضربات موجعة في عدن ولحج وحضرموت.
انــه  بالقــول:  "اليافعــي"  واضــاف 
وبتوفيق اهلل ومن ثم جهود دولة اإلمارات 
والتحالــف انتصرنا على اإلرهــاب في عدن 
ولحج، كما انتصرنا على عدوان مليشــيات 
الحوثي وصالح، مشيرا إلى أن دعم اإلمارات 
القــدم وتحديدا  وعالقاتهــا كانــت منــذ 
فــي عهــد القائــد العربــي الفــذ زايد بن 
ســلطان،الذي مد يد الخير لعدن والجنوب 
عمومــا، وهــا هــم اوالده يســيرون علــى 
نفس النهــج، وهنا نــود ان نؤكد الخواننا 
في التحالف العربــي وصاحبة الدور المميز 
االمــارت بانــه قد اختلــط الــدم االماراتي 
والجنوبــي في ملحمة النصــر وفي محاربة 
المد األيراني ومكافحة االرهاب وهذا الدم 
والمواقــف هي دينا علينــا كجنوبيين ولن 

نتنكر لها ما حيينا.
وتابــع "اليافعــي" بــأن الــدور الكبير 
والبــارز لالمــارات كان متمثــل بدعمهــا 
للقــوات األمنية والعســكرية الجنوبية في  
محاربــة االرهــاب والتطرف، حيث اشــرفوا 

وال يزالــون يدعمون هــذه الحرب بمختلف 
أشــكال الدعم، حيث كانت اإلمارات شريكا 
فعال فــي مكافحــة اإلرهاب فــي الجنوب، 
وإلى جانب ذلك الدور اشــرافهم وتقدمهم 
المســاعدات االساســية في ترتيب واعادة 
بناء الجيش واالمن، منوها إلى أن من ينكر 
ذلــك االجاحد اوحاقد على االمارت فشــعب 
الجنوب مدين بالوفاء لحكام دولة االمارات 

وشعبها.
واشــاد "اليافعي" بالمواقف الشــجاعة 
لقيادة التحالف العربي والمواقف اإلماراتية 
خصوصا الى جانب أبناء الجنوب منذ بداية 
انطالقــة عاصفــة الحــزم، جعلها شــريك 
اساسي في تحريرالجنوب ومحاربة اإلرهاب 

وأيضــا دعمهــا للبنــاء واألعمــار بمختلف 
جوانبــه، ناهيــك عــن أن اإلمــارات ضحت 
بكوكبة من خيرة رجالها االبطال في أرضنا.

 اإلمارات يد تقاتل ويد تغيث 
وبدوره اســتعرض األستاذ عبدالمجيد 
عيدروس أبرز جوانب الدعــم االماراتي في 
الجنــوب وقــال " جمع الــدور االماراتي في 
الجنــوب بين الدعــم واالســناد للمقاومة 
الجنوبية والقيادة والسطرة وبناء الواحدات 
العســكرية والقتال إلى جانبها على االرض 
وبيــن تقديم الدعــم االغاثي واإلنســاني 
جعــل  الحررة،مــا  للمناطــق  المســتعجل 
اإلمارات يد تقاتل ويــد تغيث، حيث عملت 
القــوات االمارتية منذ الوهلــة االولى على 
تدريــب المقاتليــن مــن أفــراد المقاومة 
والجيش من أبناء الجنوب في عدن ومختلف 
مناطق الجنوب،وكانــت اإلمارات خير داعم 
وسند مع التحالف العربي في عملية السهم 
الذهبي التى طردت االنقالبين من مناطق 

الجنوب.   
وتابــع عبدالمجيــد بالقــول: والــدور 
االماراتــي لم يتوقف عند هــذا حيث قامت 
اإلمارات بدعم تشكيل الوية الحزام االمنى 
وتســليحها وصــرف رواتبهم واســندتهم 
علــى األرض ووفــرة لهــم غطــاء جوي في 
حــرب التصــدي لالرهــاب ومكافحتــه في 
الجنوب،والــى جانــب ذلك قامــت االمارت 

باعادة تاهيل شــرطة عدن ودعمها بكافة 
الوســائل ، وعــالج الجرحى مــن المقاومة 
والجيــش الوطنى وتاهيل المستشــفيات 
ودعمها باألجهــزة الحديثة واعادت تاهيل 
أكثر من 100مدرسة في عدن فقط وتوزيع 
الشنطة المدرســية لكافة مناطق الجنوب، 
وكذلــك اعــادة تاهيــل كافــة القطاعات 
التربويــه والصحيــة فــي مختلــف مناطق 
الجنــوب التى تظررت من الحــرب، وكذلك 
تاهيــل مطــارات الجنوب واعــادة المالحة 

الدولية اليها.

ومن األدوار التي يجدر اإلشــارة اليها 
المــكالء  "اســتعادة  عبدالمجيــد:  يقــول 

مــن القاعــدة كان أبــرز المكاســب التي 
تحققــه بدور إماراتي جبــار، وكذلك الدعم 
والعســكرية  األمنية  لألجهــزة  المتواصل 
فــي كل محافظــات الجنــوب ، واســتمرار 
دعــم جبهات القتال بل ومشــاركة القوات 
الجنوبيين  المســلحة اإلماراتية الخوانهم 
القتــال إلى جانبهم في ســاحات المعارك، 
وكل هــذه األدوار التي تقــوم بها اإلمارات 
تجمعنا معها في مصير مشترك وهي دين 

علينا كجنوبيبن".
األدوار  هــذه   " عبدالمجيــد  ويعلــق 
والمواقف النبيلة والتي هي ليست بغريبة 
على إمارات الخير التمســها واستفاد منها 
كل الجنوبيين ، ونحــن هنا حين نبرز هذا 
الدور ال نجامل أحد ولكن هذا لكي نرد على 
هوالئك الشــرذمة من االنتهازيين الذين 

يجحدون هذا الدور االمارتي الخير"

كلمة وفاء إلمارات اخلري وحكامها 
أكــرم  الصحفــي  يقــول  ذلــك  إلــى 
النهدي: تحيــة لهذه الدولــة الوفيه دولة 
العلــم والمعرفة دولة التجــارة الحرة دولة 
الخيــر والعطــاء أرض زايد الخيــر غفر اهلل 
لــه؛ فمهما تغنينا وكتبنا عــن حبنا لدولة 
اإلمــارات وأهلها وحكامها وعلى رأســهم 
صاحــب الســمو الشــيخ/ خليفة بــن زايد 
والشــيخ/ محمد بن زايد ورئيــس وزرائها 

الشــيخ/ محمــد بن راشــد لــن نعطيهم 
حقهم ولن نوفيهم لوقفتهم التاريخية مع 
شــعب الجنوب ومد جسر خيري إنساني من 
أرض إمــارات الخير إلى جنوبنا الحبيب وقد 
أختلط وأمتزج الدم اإلماراتي الطاهر بالدم 

الجنوبي؛
وأضاف النهدي:سنظل ما حيينا نعاهد 
اهلل إننــا أوفيــاء لهــذه الدولــة العمالقة 
مقدريــن كل ماقدمتــه وتقدمــه للجنوب 
وشــعبه؛  فلقد وقفوا مع الحق ضد الباطل 
وقفوا مــع الجنوب الذي ذاق مــرارة الظلم 
والقهــر وغزيت أرضــه من قبــل عصابات 
الفيد والنهب وليس غريبًا على هذه الدولة 
الفتيــة التــي تعانــق التاريخ فــي األعمال 
الخيريــة واإلنســانية أنهم يســيرون على 
الدرب الذي رســمه لهم الشــيخ / زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه وأســكنه 

قسيح جناته.
دعم غري حمدود

ويرصــد كاتــب التقريــر بعــض من 
الجهــود التي قدمتها اإلمــارات في دعمها 
لمختلف القطاعات في عدن والجنوب، حيث 
قد قدمة اإلمارات أكثر من 120سيارة ألمن 
عدن فقط،في حين عملت على تأهيل فريق 
الدفــاع المدني ودعمه ب4ســيارات اطفاء 
واهلت مراكزه ومنتســبيه، إلى جانب دعم 
قوات الدفاع الساحلي بزوارق وسفن حربية 
في كال من عــدن وحضرموت،وكذلك عمل 
اإلمارات على تاهيــل دفعتين من القضاه 
الجنوبييــن، وفي لحج وأبيــن وحضرموت 
والمهرة وشبوة وســقطرى عملت اإلمارات 
على دعــم لتلــك المحافظات فــي مختلف 

الجوانب.
وفي مجــال الكهرباء ســبق وخصصة 
اإلمــارات موخــرا 174مليــون درهم لدعم 
كهربــاء عــدن فقــط، باإلضافة إلــى دعم 
كهرباء أبين وحضرموت وشــبوة والمهرة، 
وفــي الجانــب التعليمــي عملــت اإلمارات 
علــى تأهيل 124مدرســة في عــدن ولحج 
والضالع وتزويدها باألثــاث واالجهزة  إلى 
جانب اعتماد هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
لتأهيل أربع كليات فــي جامعة عدن، وإلى 
جانــب ذلك دعم مشــاريع عــدة للمياة في 

عدن وحضرموت وأبين. 
اإلمــارت  عمــل  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
علــى ترميــم وتأهيل عــدد مــن الحدائق 
والمتنفســات وســكن طــالب جامعة عدن 
الذي يســكن فيه حوالــي )1500( طالب... 
وغيرهــا من الجهود الخيــرة إلمارات الخير 
والتي شــملت مختلف الجوانب والقطاعات 
لتؤسس لشراكة حقيقية لإلمارات في البناء 
على أرض الواقع، يستبشر أبناء المحافظات 

المحررة فيه خيرا حاضرا ومستقبال.
ختاما: ما بين عظــم األدوار والمواقف 
التي قدمتهــا اإلمارات على األرض كما عبر 
عنها ممن استطلعنا ارائهم، وبين الحملة 
االخواني  االنتهازيــة  للجهــات  اإلعالميــة 
التي تجحد هــذه األدوار والمواقف...يتبين 
أن هــذه الحملــة تنبــع من حقــد ونكران 
أهل الفيد واالنتهازية الذين كشــف الدور 
اإلماراتي اوجههم الحقيقة التي تمزج بين 

االنتهازية واالرهاب..؟\

ملاذا ت�ستهدف القوى االنتهازية واال�سالح الدور االماراتي يف اليمن؟ 
اعتــرب قــادة ع�ســكريون وامنيون ون�ســطاء واعالميون جنوبيون احلملــة االإعالمية ذي الطابــع االنتهازية 
املتنكــرة واجلاحــدة للدور االإماراتي اخلري واملعطاء والتي �ســنتها بع�س االبواق االعالميــة موخرا، باأنها تاأتي من 

جهات حاقدة وجاحدة جمردة من املبادئ والقيم.
وقالــوا يف مداخــالت خا�ســة ل )�سحيفة عدن تــامي( اأن تلك اجلهــات احلاقدة اجلاحدة للــدور االإماراتي 
يف عــدن واحلنــوب واملتمثل بدعم معارك التحرير وجهود االإغاثة والبناء الع�ســكري واالأمني واملوؤ�س�ســي ترتبط 
بجهــات حزبيــة حم�ســوبة على ال�ســرعية ظاهــرا ولكن يف الباطن فهي ت�ســتهدف ال�ســرعية والتحالــف واجلنوب 
بالذات، م�سريين بكل و�سوح باأن تلك اجلهات تتبع حزب االإ�سالح )اخوان اليمن(، ونظرا النك�ساف ارتباط اأطراف 
يف احلــزب باالرهــاب من جهة وعرقلة التحالف وال�ســرعية من جهة اخرى وتلقيها �سربــات موجعة من التحالف 

وحتديدا االإمارات فاتت هذه احلملة كردة فعل على ذلك.
عدن تايم / فتاح المحرمي.

اللواء فضل حسن :

 تضحيات االماراتيني يف معارك التحرير وتأهيل 
مؤسسات الدولة ال متحى بتقادم الزمن

العقيد منري اليافعي: 

بتوفيق اهلل ومن ثم جهود اإلمارات والتحالف انتصرنا 
على اإلرهاب واملليشيات االنقالبية
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نص الرؤية
مشــــروع اإلطار العام للعمل من اجل صياغة رأسية 

سياسية 
وتشكيل كيان جنوبي سياسي – مجتمعي موحد 

وتوحيد الصف الجنوبي

مدخل : 
الحمــد هلل رب العالمين والصالة والســالم علي من 
اصطفاه العلي القدير لتبليغ رســالته " المحبة والســالم 
" للبشــرية جمعا خاتم األنبياء والرســل سيدنا محمد ابن 
عبدا هلل ، عليه أفضل الصالة والسالم ، الذي وصفه اهلل في 
محكم تنزيله " وانك لعلي خلق عظيم " وقوله تعالى " وما 

أرسلناك االرحمة للعالمين " ص اهلل العظيم. 
أن االنتصــارات الرائعة التي تحققت في عدن وبعض 
المحافظــات الجنوبية بمشــاركة فاعلة مــن كل األطياف 
الجنوبية السياســية والمجتمعية تجلت أدوارها في إطار 
المقاومة الجنوبية الشعبية المسلحة والمساندة الشعبية 
متعددة األوجه وبدعم وإســناد جوي ولوجســتي حازم من 
قبل األشــقاء في " دول التحالف العربي " بقيادة المملكة 
العربية الســعودية من خالل " عاصفة الحزم " ثم " إعادة 

األمل " ، 
اللجنة التحضيرية واالجتماع الجنوبي : 

ومن اجــل حماية الجنوب من المخاطــر التي ال زالت 
تهــدده، ومن اجل الدفاع عن القضية الجنوبية، ومن اجل 
توحيد رؤى وصفوف الجنوبين، ســوف يتم تشــكيل لجنة 
تحضيرية مهمتا اإلعداد الجتماع جنوبي . ثم الحقا مؤتمر 

جنوبي واسع . 
المنطلقات واألسس العامة: 

وسوف يتم عمل اللجنة التحضيرية، ومن ثم االجتماع 
الجنوبي الحقا، وفقا للمنطلقات واألسس التالية : 

أواًل ( المنطلقات األساسية العامة :- 
1 ( التمسك بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره . 

2 ( االعتراف بالشرعية والوقوف إلى جانبها وتأييدها 
 .

3 ( تأييد " عاصفة الحزم " و " إعادة األمل " واعتبارهما 
ضرورة وطنية وقومية . 

4 ( اعتبــار تحالــف الحوثي – صالح ، نهجــا للهيمنة 
واالستحواذ وتمردا وانقالبا مسلحا على الشرعية والشعب 

في الشمال والجنوب يجب مقاومته ودحره . 
5 ( االســتعداد عبــر الحــوار للتفاوض حــول صيغة 
شــراكة جديــدة بين الشــمال والجنوب تضمن انســياب 
المصالح بين الشــعبين بما يوفر التنمية ويضمن األمن 

واالستقرار المحلي واإلقليمي والدولي . 
ثانيًا ( األسس والمبادئ العامة :- 

1 ( إرساء األسس المتينة لوحدة الصف الجنوبي بناءًا 
على رؤية سياسية ناضجة تســتند إلى حق تقرير المصير 

لشعب الجنوب . 
2 ( االلتزام بمبدأ التصالح والتســامح كأساس في أي 

عمل سياسي أو رسمي مدني أو عسكري أو اجتماعي . 
3 ( الجنوب ملك لجميع أبنائه وجميعهم شــركاء في 
صنع مســتقبله وصيانة أمنه واستقراره ونمائه ، وال يحق 
اإلقصاء أو التهميــش أو التجاهل ألي من أبناء الجنوب أو 

منظماته السياسية أو المجتمعية . 
4 ( االبتعاد عن االســتقطابات والتقســيمات لإلفراد 
والجماعات علي أســس مناطقيــة أو االختالفات في الرؤي 

السياسية . 
5 ( األمن مســؤولية المجتمع ممثــال بالدولة ويحرم 
إنشاء مليشــيات أو أي جماعات مسلحة حزبية أو قبلية أو 

مناطقية وينظم القانون حمل السالح الشخصي . 

6 ( تعزيــزا لمبــدأ التصالح والتســامح وحفاظا على 
الوحدة الوطنية تغلق كافة ملفــات الماضي بقانون كما 

يتم إصدار قانون العدالة االنتقالية . 
7 ( اعتمــاد النزاهة والكفــاءة والخبرة فــي االختيار 
وضمان تكافؤ الفرصــة بين اإلفراد والوظيفة العامة حق 

للجميع . 
8 ( احتــرام الــرأي والــرأي األخــر واعتمــاد النظــام 

الفيدرالي في الحكم . 
9 ( االلتــزام بمبادئ حقوق اإلنســان، وحقوق المرأة 
وتشغيل الشباب، وحماية األســرة، وقانون العهد الدولي 
والحفاظ على بيئة صحية ومناخ سياسي يضمنان مشاركة 

ومواطنة متساويًة للجميع المواطنين. 

ثالثًا ( المهام االنتقالية :- 
1 ( المســاهمة فــي إعــادة ترتيب األوضــاع اإلدارية 
في األجهزة والمؤسســات المدنية واألمنية والعســكرية 
فــي المحافظات الجنوبية المحررة وترســيخ دعائم األمن 

واالستقرار لعودة الحياة الطبيعية إليها. 
2 ( االنخــراط فــي المقاومــة وكل بحســب قدرتــه 
والمشــاركة الفاعلــة وااليجابيــة فــي عمليــات اإلغاثة 
والعنايــة بالجرحــى والمصابين ومواســاة ورعاية اســر 
الشــهداء وضمان وصول المواد االغاثية والرعاية الطبية 

لمستحقيها 
3 ( المســاهمة في إعادة تأهيــل المدارس والكليات 
والمعاهد والمؤسســات الخدمية لتعود لتقديم خدماتها 

للمواطنين. 
4 ( يشــكل فــي كل محافظة مجلــس انتقالي يمثل 
الطيف السياسي واالجتماعي والمقاومة والسلطة المحلية 
برئاسة المحافظ يدير شــؤون المحافظة وتنظم الالئحة 

مهامه وصالحياته . 
5 ( إعــادة بنــاء المؤسســات المدنيــة والقضائيــة 
واألمنية على أسس صحيحة في كل محافظة ومن أبنائها 

وبما يراعي شروط الخدمة . 
6 ( إعادة بناء الوحدات والكليات والمدارس العسكرية 
واألمنية الجنوبية بعودة المسرحين قسرا القادرين مهم 
صحيا علــى أداء الخدمة وبالتوظيف الجديد من الشــباب 
المنخرطين في المقاومة الشــعبية وبمــا يحقق التوازن 
بين المحافظات في القوات المســلحة أما الشرطة واألمن 

ينبغي لن تشكل في كل محافظة من أبنائها . 
المهام واإلجراءات الفورية : 

ولمواجهة تلك التحديات سوف يتم الشروع فورا في 
العمل على إنجاز المهام التالية :- 

أواًل ( إعداد وصياغة مشــروع " رؤية شــاملة وبرنامج 
مرحلي ". 

على إن تجــري مناقشــتهما بعمق ومســئولية وان 
يتم إقرارهما على نحو توافقي وتكون الرؤية السياســية 
الجنوبيــة بمثابة منهــاج ودليل لبرنامــج عمل تفصيلي 
يجــري إعداده كخارطة طريق يسترشــد بها الجنوب خالل 
المرحلــة الراهنة والفترة االنتقالية التــي تعقب العملية 

السياسية . 
وســوف يحتــوي البرنامج السياســي علــى المحاور 

الرئيسية التالية : 
- أواًل ( فشــل الوحــدة االندماجية، وســجل نضاالت 
شعب الجنوب منذ قيام الوحدة ومرورا بحرب 1994م وما 

تالها من تطورات . 
- ثانيــًا ( انطــالق " عاصفة الحزم " . وتقييم شــامل 
للمســتجدات والظــروف الراهنة والمهام التــي تطرحها 

وكيفية التعامل معها . 
- ثالثــًا ( الرؤيــة الجنوبية للمســتقبل، بما في ذلك 
األســس والمبــادئ التــي تحكــم العالقــات الجنوبية – 

الجنوبية . 
رابعًا ( العملية السياســية المحتملة، وتيتيم   
للوقائــع وواقع الحال واحتماالته المســتقبلية في مناطق 
الوســط والشــمال وكيفيــة التعامل مــع تلــك الوقائع 

والتطورات . 

ثانيًا ( اإلعداد للقاء الجنوبي :- 
يدعــى للقــاء جنوبــي يشــمل ممثلين عــن الطيف 
السياســي واالجتماعــي والجغرافــي فــي الجنــوب كافة 
لالجتمــاع في الزمان والمــكان الذي ســوف يتفق عليه ، 
بقــوام 301-151 شــخصية، بالتوزيع المقتــرح بالمرفق 

)ملحق1(. 
وتحدد مهام االجتماع الجنوبي على النحو التالي : 

1 ( إقرار مشــروع ال " رؤية شاملة والبرنامج المرحلي 
 . "

2 ( اختيار القيادة الجنوبية الموحدة بصورة توافقية، 
وفق الهيكل المرفق )ملحق2( . 

3 ( إقــرار الدعــوة لمؤتمــر جنوبي عام فــور انتهاء 
العملية السياسية للترتيب للمرحلة الالحقة . 

4 ( إقرار مسودة الالئحة التنظيمية التي تحدد مهام 
وصالحيات القيادة السياسية الجنوبية المتفق عليها . 

على إن يظل اللقاء الجنوبي في حالة انعقاد مســتمر 
، وان يكــون بمثابــة المرجعية السياســية للجنوب حتى 

انعقاد المؤتمر الجنوبي العام . 
ثالثًا ( تشكيل لجنة تحضيرية لالجتماع الجنوبي :- 

تشكل لجنة تحضيرية من مهامها الرئيسية : 
1 ( إعــداد مســودات الوثائــق المقدمــة لالجتمــاع 

الجنوبي . 
2 ( إعداد قوائم المشاركين والتشاور حولها . 

3 ( الدعــوة لالجتمــاع الجنوبي في المــكان والزمان 
المتفق عليهما . 

خـــاتمــــــة
إن أي تفــاوض أو حــوارات مرتقبة تتصل بحل األزمة 
اليمنية المركبة بإبعادهــا المختلفة ويأتي في صدارتها 
أزمة الوحدة التــي أطيح بها بعد غزو واجتياح الجنوب في 
عامــي 1994م و 2015م ينبغــي إن يأخــذ بعين االعتبار 
المعطيــات الجديدة على األرض وان يكون التفاوض بين 
طرفي المعادلة السياســية في الوحدة الشــمال والجنوب 
وبإشراف مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية 

واألمم المتحدة . 
إن القيادة الجنوبية الموحدة وبالتعاون مع الشرعية 
وأشــقائنا فــي التحالــف العربي ســتعمل علــى تكوين 
رؤية موحده لحــل القضية الجنوبية مــع األطراف األخرى 

بالمشاركة في عملية التفاوض حول مستقبل الجنوب . 
إن هــذا اللقاء الجنوبي ألتشــاوري الموســع يعتمد 
ويلتــزم بإجــراء االتصاالت مــع كل المكونــات الجنوبية 
الفاعلــة والرئيســية فــي الميــدان وفي المقدمــة منها 
المقاومة الجنوبية الشعبية والرموز الوطنية والشخصيات 
االجتماعية والرأسمال الوطني وعلماء الدين والمغتربين 
والمســتقبلين فــي كل المحافظات واســتطالع رأي تلك 
األطراف وطلب تحديــد من يمثلها في اللجنة التحضيرية 

لعقد اللقاء ألتشاوري الجنوبي الموسع .

مالحق
ملحق رقم 1 

مقتــرح بالتمثيــل العــددي للمشــاركة فــي اللقاء 
الجنوبي الموسع 

العدد الكلي 151 مشــاركا يكون التمثيل على النحو 
التالي :- 

المحافظات والخارج 115 مشاركا 
الشخصيات االجتماعية 36 مشاركا

تتوزع إعداد المحافظات والخارج كما يلي :- 
عدن              18 مشاركا 
لحج              13 مشاركا 

أبين              13 مشاركا 
شبوة             13 مشاركا 
حضرموت     18 مشاركا 
المهرة          13 مشاركا 
الضالع         8 مشاركين 
سقطرى       6 مشاركين 

الخارج         13 مشاركا 
البدائــــل 

البديــل األول : العــدد الكلــي 201 مشــاركا يكون 
التمثيل على النحو التالي :- 

المحافظات والخارج     153 مشاركا 
الشخصيات االجتماعية     48 مشاركا 

تتوزع إعداد المحافظات والخارج كما يلي :-

25 مشاركا  عدن 
17 مشاركا  لحج 
17 مشاركا  أبين 
17 مشاركا  شبوة 

25 مشاركا  حضرموت 
17 مشاركا  المهرة 

10 مشاركين  الضالع 
8 مشاركين  سقطرى 

17 مشاركا  الخارج 
البديل الثانــي : في حال العدد الكلي 251 مشــاركا 

يكون التمثيل على النحو التالي :- 
191 مشاركا  المحافظات والخارج 

60 مشاركا  الشخصيات االجتماعية 

تتوزع إعداد المحافظات والخارج كما يلي :-

32 مشاركا  عدن 
21 مشاركا  لحج 
21 مشاركا  أبين 
21 مشاركا  شبوة 

32 مشاركا  حضرموت 
21 مشاركا  المهرة 
الضالع 12 مشاركا 

10 مشاركين  سقطرى 
21 مشاركا  الخارج 

البديــل الثالث : في حال العدد الكلي 301 مشــاركا 
يكون التمثيل على النحو التالي :- 

المحافظات والخارج 229 مشاركا 
الشخصيات االجتماعية 72 مشاركا 

تتوزع إعداد المحافظات والخارج كما يلي :- 
39 مشاركا  عدن 
25 مشاركا  لحج 

أبين 25 مشاركا 
25 مشاركا  شبوه 

39 مشاركا  حضرموت 
المهرة 25 مشاركا 
14 مشاركا  الضالع 

12 مشاركا  سقطرى 
25 مشاركا الخارج 

ملــف

اغالق كافة ملفات املا�صي وا�صدار قانون العدالة االنتقالية
القيادي اجلنوبي البارز حيدر ابوبكر العطا�س :

اأعد القيادي اجلنوبي البارز حيدر ابوبكر العطا�س  م�سروع روؤية �سيا�سية وت�سكيل كيان �سيا�سي جنوبي_ جمتمعي 
موحد لتوحيد ال�سف اجلنوبي .

واأكد امل�سروع ان االنت�سارات الرائعة التي حتققت يف عدن واجلنوب مب�ساركة فاعلة من كل االطياف اجلنوبية 
ال�سيا�سية واملجتمعية .

وت�سمن امل�سروع منطلقات وا�س�س عامة ابرزها التم�سك بحق �سعب اجلنوب يف تقرير م�سريه واالعراف بال�سرعية 

والوقوف اىل جانبها وتاأييدها وتاأييد ) عا�سفة احلزم( و)اعادة االمل( واعتبارهما �سرورة وطنية وقومية .. 
واعتبار حتالف احلوثي_�سالح نهجا للهيمنة واال�ستحواذ ومتردا وانقالبا م�سلحا على ال�سرعية وال�سعب يجب 

مقاومته ودحره .
وحدد م�سروع الروؤية مهام انتقالية واجراءات فورية ملواجهة التحديات .

كما حددامل�سروع ن�سب التمثيل العددي للم�ساركة يف اللقاء اجلنوبي املو�سع يف 8 حمافظات ا�سافة اىل اخلارج 

 اي تفاوض حول ازمة الوحدة جيب ان يراعي املعطيات اجلديدة على االرض
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ملــف

 -1 هـذا البـيان-النـداء أعلنته 
قبل حوالي سنة من اآلن.. بـناء 
على تحليــل وتوقعات أكدتها، 
بعد فترة، معلومات مؤكـدة أن 
خصـوم الجنوب العربي وشعبه 
وقضيتــه، من مراكـــز القـــوى 
يخططون  والالحقــة،  الســابقة 
الســتثارة فتنة كانت بين مراكز 
قوى الســلطة في الجنوب، وإحياء 
صراعات مقيتة ســابقة كانت على 
سلطة لم يعد لها وجود اليوم، وقد 
دفنها أبناء الجنوب العربي وتصالحوا 
آثارهــا  وأحالــوا  وتســامحوا 
العربي  الجنــوب  لدولــة 
القادمــة بــإذن اهلل، 
لمعالجتهــا بجبــر 
الماديــة  األضــرار 

والمعنوية. 
لكن خصوم   2-  
يأبــون  الجنــوب 
إال أن يســتخدموا أســاليبهم المعتادة في إحيــاء صراعات قد 
تجاوزها مــن تورطوا فيها.. وقد أقســم أحد خصــوم الجنوب 
العربي الكبار ألنصــاره أن يفجرها في كل الجنوب وأن يصفي 
جســديًا القيادات الجنوبية المؤثرة، كما أشــار أنه سيستخدم 

الذين يقطعون الرؤوس، أي اإلرهابيين. 

   هذه أصبحت معلومات مؤكدة وليست احتماالت. 
 -3 وعلى شــباب الجنوب العربي، من الجنســين، أن يدركوا 
أنهم لــم يكونوا طرفــًا في تلــك الصراعــات وال تعنيهم في 
شــيء، وقد دافعوا عن وطنهم معًا فــي خنادق ضمّت من كل 
مناطــق جنوبهم العربي واختلطت دماؤهم بترابه وقدموا معًا 
قوافل الشــهداء والجرحى واألســرى، كما أن غالبية من شارك 
في الصراعات الســابقة، ممن تجاوزوا اليوم مرحلة الشباب، قد 
تصالحــوا وتســامحوا وتعاهدوا أن دم الجنوبــي على الجنوبي 
حــرام وخيانة للوطن وقضيته.. فعلى األجيال التي لم تشــارك 
فــي تلك الصراعــات أن يرفضوا أن يكونوا طرفــًا في أي صراع 
مهما كانت األسباب والمعاناة.. وأن ال يكونوا، دون أن يعلموا 
أو يشــعروا، أداة بيــد أعدائهــم وأعــداء وطنهــم وقضيتهم، 
وليقفــوا في وجه كل من يحاول جرَّهم إلــى أي صراع بينهم، 
بأي مسمى وألي سبب.. وليتذكروا أنهم لم ينتصروا، بعد عون 
اهلل ودعم التحالف العربي، إال بوحدتهم كجنوبيين وبمحبتهم 

لبعضهم، فالمحبة مفتاح كل انتصار في أي مجال. 
  -4 ال أشــك فــي أن األخ الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
يعلم يقينــًا لماذا تحققت، في الجنوب العربــي فقط أو بأبناء 
الجنوب العربي، االنتصارات الوحيدة الواضحة، التي أشــاد بها 
كلُّ المحلليــن.. ولن يقبل أو يســمح أن يمس خصومُ الجنوب 
النســيجَ الجنوبي، فــإن حدث في عهــده فســيتحمل تاريخيًا 
مســؤولية ذلك، وهــو أصاًل لن يقبــل ذلك فهو فــي النهاية 
جنوبي ومــن "أبين" األبية التي سيخســرها كلُّ من يحاول أن 
يدفعها في مستنقع الصراعات المناطقية، وكذلك سيخسر كلَّ 
مناطــق الجنوب العربــي كلُّ من يحاول أن يبذر صراعًا باســم 
منطقــة أو فئة. وأثق أن الرئيس هــادي لن يكون في صف أي 
صــراع، وأنه يدرك ويعلم من يدفع باتجــاه الصراع، ولن يدخر 
جهدًا في منعه، وكلُّ هذا ينطبق على قيادات السلطة المحلية 

في كل الجنوب العربي. 
  -5 كمــا أن التحالــف العربــي، بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية المدركــة والمؤثرة، واإلمــارات العربيــة المتحدة 
الفاعلة وباقي األشقاء، لن يســمحوا بأمر كهذا، أخالقيًا وأيضًا 

إدراكًا ألهمية الجنوب العربي للمنطقة والعالم. 
  -6 لقد قلنا وكررنا مرات كثيرة، ولســنوات، أن دولة الجنوب 
العربــي الفيدراليــة الجديدة كاملة الســيادة، قادمــة حتمًا ال 
محالــة، بإذن اهلل. ونؤكــد هذا، اليوم، ليس تحليــاًل وال أحالمًا 
أو أمنيــات، ولكن طبقًا لحســابات للواقع وللقــادم، بعيدة عن 

العواطف، لألسباب التالية: 

 أ. الجنوب العربي يحتل أهم موقع استراتيجي في المنطقة.. 
ســواء مــن الناحية -األمنيــة -أو العســكرية -أو تأمين النقل 
البحــري -أو المواقع قــرب مدخل المحيط الهنــدي الهام جدًا 
وبالقــرب من القــرن األفريقي وشــرق أفريقيا -أو الســواحل 
الممتدة على معظم البحر العربي -أو حدوده الهامة مع األشقاء 
في الجزيرة )الصالحة مع ســواحله على البحــر العربي لتأمين 
النقــل وتجــاوز مضيق هرمــز( -أو الثروات النفطيــة والغازية 

والسمكية التي تكتنزها أراضي الجنوب العربي وبحره. 
 ب- ثبت بما ال يدع مجااًل للشــك أن الجنوب العربي أكثر أمنًا 
واســتقرارًا في دولة مســتقلة، وأن ما حدث سابقًا من صراعات 
فيــه كانت نتيجة لوضــع مرحلي، وحتى تلــك الصراعات كانت 
تنتهي ســريعًا في خالل أيام. كما أن صراعاته مع اليمن كانت 
محــدودة، مدة ونتائجًا، وكانت نتيجــة ألوضاع دولية وتحكمها 
توازنات ال تســمح لها باالستمرار. وأن أشــد الصراعات دمويًة 

وتدميرًا وأطولها مدًة حدثت وتحدث في عهد الوحدة!!! 
 جـــ- مــن كل ذلك يتضــح أن مصلحــة الجنــوب العربي بل 
ومصلحة اليمن الشقيق والجوار اإلقليمي الشقيق في الجزيرة 
العربيــة والقرن اإلفريقــي ومصالح دول العالــم ال يمكن أن 
تتحقق وتُصان إال باســتقالل الجنوب العربي في دولة مستقلة 
كاملة الســيادة.. ألن هذا هو المدخل األســاس والوحيد لبناء 
دولــة النظام والقانــون، في الجنوب العربــي، المحققة لألمن 
واالســتقرار والتنميــة الــذي في ظلهــا فقط يمكــن تحقيق 
المصالح والمنافع، للشعب وتبادلها مع الجميع، جوارًا وإقليميًا 
ودوليــًا. فهذه المصالح والمنافع ستســتمر معطلة في ظل أي 
وحــدة أو اتحاد مع اليمن الشــقيق، الذي ســيحتاج عقودًا لبناء 
دولة إن اســتمر فرض أي شــكل من أشــكال الوحدة التي هي 
مرفوضة جنوبيًا، وأيضــًا لطبيعة األوضاع والمظالم الموجودة 
في اليمن الشــقيق ذاته على اليمن األســفل والمعطلة لقيام 

دولة حقيقية فيه. 
 د- إن اســتقالل الجنــوب العربــي وبنــاء دولتــه الفيدرالية 
الجديدة سيســهم في ســرعة الحل السياســي في إطار اليمن 
الشــقيق وسيسهل فيه قيام نظام من اإلقليمين المعروفين، 
تاريخيــًا، من اليمن األســفل )تهامة - تعــز إب - رداع - مأرب 
ريمة ....الــخ( واليمن األعلى )باقي المحافظــات(. إن المصالح 
بين الجنوب العربي واليمن، كبيرة وكثيرة، وسيمكن عند ذلك 
تطويرهــا عبر عالقات متميــزة بين الدولتين... كما ســتربط 
الجنــوب العربي عالقات متميــزة في إطار سياســات متناغمة 
مــع جوارنا العربي الشــقيق في مجلس التعــاون لدول الخليج 

العربية وباقي دول التحالف والعالم. 
   ختــام: بناء على كل ذلك.. نقول، مجــددًا، أن دولة الجنوب 
العربي الفيدرالية الجديــدة حتمًا قادمة ال محالةـ بعون اهلل... 
ألن فــي قدومها مصالح اســتراتيجية كبيــرة  للجميع. وعلينا 
كجنوب أن ندرك أن مصالح مشــتركة كثيرة بيننا وبين اليمن 
الشــقيق.. ولذلك يهمنا أمنه واســتقراره ولــن يكون ذلك إال 
بإنصاف اليمن األســفل. كما أن "البيضاء" أصاًل كانت ســلطنة 
جنوبيــة، تــم احتاللها فــي عهد اإلمــام يحيى حميــد الدين، 
وتعرضــت لظلم كبير في كل العهود، وســنعمل على أن تعود 

"البيضاء" إلى جنوبها العربي، بمشيئة اهلل. 
    ونؤكــد وننــذر كل خصــوم الجنــوب العربي، مــن مراكز 
القوى وقواها وأحزابها، الذيــن حولوا الجنوب إلى أرض للفيد 
والنهب واســتباحوا كل شــيء فيــه وزرعوا ويزرعــون الفتن، 
بأن شــعب الجنوب يعرف ويتابــع كل محاوالتهم إلثارة الفتن 
ولــن يتركهم ولن يترك أتباعهم وذيولهم الذين يســاهمون 
معهم في إشــعال الفتن في الجنوب العربي، ولن تذهب دماء 
ومعاناة شــعبنا هدرًا وسيُحاسِب شعبنا بالحق العدل كل من 
ســاهم ويساهم في زرع الفتن واستخدام االرهابيين وكل تلك 
الممارســات، وليعلموا أن شــعبنا يعلم بأفعالهــم ويعرفهم 
ولن يســمح لهم باســتباحة الجنــوب مرة أخرى ولن يتســامح 
حيــال ما يقومون به اليوم، وأن شــعب اليمن الشــقيق بريء 
مــن تصرفاتهــم ولكن علــى رجاله أن يكون لهــم موقف من 
المتآمرين من مراكز قوى الفساد وأحزابه التي يعرفونها. واهلل 

خير شاهد وهو نعم النصير. 

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري 
20 فبراير 2017م 

أتوجه بهذا البيان والنداء: 
  أواًل إلى نفسي... 

  ثم إلى كل أبناء شعبنا في الجنوب العربي... 
  إلى الشرعية والسلطات جميعًا وأجهزتها... 

  إلى المقاومة الجنوبية بكل قياداتها وأطرافها... 
  إلى كل المكونات السياسية والحراكية الوطنية الجنوبية وقياداتها... 

  إلى اإلعالميين في كل وسائل اإلعالم... 
  إلى منظمات المجتمع المدني جميعًا بكل تخصصاتها النوعية والفئوية، صاحبة 

الدور الفاعل والمأمول... 
  إلى كل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي... 

  إلى حرائر الجنــوب الالتي يتعرضن للمعانــاة ويواجهن التحديات بصبر 
وثبات والالتي عليهن الدور األساسي في وحدة المجتمع... 

  إلى الشباب حصن الحاضر وبناة المستقبل... 
  إلى أرباب األســر الذين يواجهون متطلبات الحياة والحفظ 

ألسرهم ويكابدون أصناف المعاناة... 
   إلينا جميعًا أقــول من موقع الحرص واألمانة والخوف على 

مستقبل وطننا:- 
  أتوسل إلى نفسي وإليكم يا أهلي جميعًا أن ننبذ كل خالف 
أو اختــالف... وأن نحــرِّم على أنفســنا اســتخدام أي ألفاظ أو 

مسميات مناطقية تزرع الفرقة واالنقسام... فهي محرمة دينيًا 
ووطنيًا... وســيدنا رسول اهلل، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصالة والسالم، قد أسماها دعوى 
الجاهلية ووصفها بأشــد األوصاف وقال: "دعوها فإنها منتنة". فلنستجب ألمر من ال ينطق عن 

الهوى ففي االستجابة ألمره السالمة والنجاة وإخماد للفتن. 
  كلنــا يصيب ويخطــئ... ومن أخطأ فلننقد الخطأ لتصحيحه وليس لإلســاءة.. ومن أصر على 
الخطأ فلننقده هو وليس أســرته أو قبيلته أو منطقته... فذلك يثير الفتنة، والفتنة نائمة ولعن 

اهلل من أيقظها. 
  إن التســابق لنقل األخبــار دون التحقق والتيقن من صحتها، مــن المصائب التي نهى عنها 
كتــاب اهلل العزيز "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاســق بنبأٍ فتبينــوا أن تصيبوا قومًا بجهالة 
فتصبحــوا على مــا فعلتم نادمين" صدق اهلل العظيم... ونهى عنها ســيد الرســل بقوله" كفى 

بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع". 
  لقد تعاهد شــعب الجنوب على التصالح والتســامح وهو أهم ما اتفــق عليه الجنوبيون فهو 

صمَّام األمان لحاضره ومستقبله... فال يجب أن نخرج عن هذا العهد وإال هَلك الجميع.. 
  إن أي خالف يوصله المختلفون إلى استخدام السالح يصبح الجميع مرتكبين لجريمة في حق 
وطنهم وشــعبهم. وإن أي ظلم لطرف يجب أن يُزال بأســاليب ليس من بينها الســالح والقتل 
بين ابناء الشعب الواحد. وعلينا أن نقف مع المظلوم بالحق ونرد الظالم بالحق بعد التثبّت من 
حقيقة األمر وليس ببناء المواقف على الشائعات ونشرها وكأنها حقائق، فهذا يصنع الفتن التي 

نتائجها إزهاق األرواح وترويع اآلمنين.. 
  إن حرمة الدم عند اهلل أعظم من هدم الكعبة حجرًا حجرًا. 

  يــا أهلنــا... إن أعداء الجنوب وقضيته يراهنون على زرع الفتــن في الجنوب فال نمكنهم من 
هذا. 

  إن من أهم مفاتيح الخالص والنجاح هو اســتتباب األمــن.... وإن هذه المرحلة مرحلة اختبار  
لشــعب الجنــوب... وعلينا جميعــًا أن نقف ناصحين لكل مــن يخرج عن خط الوحــدة الوطنية 
الجنوبية وعهد التصالح والتسامح.. وأن نزرع المحبة... ونترك زراعة البغضاء بيننا والتي أسماها 

سيدنا رسول اهلل "الحالقة للدين". 
  إن اســتتباب األمــن في عدن وكل محافظاتنا واجب ديني ووطنــي وعلينا جميعًا التعاون مع 
الســلطة بكل ما نســتطيع ولو بالكلمة. وأن نتعاون مع أشــقائنا في قوات دول التحالف بقيادة 
المملكة العربية الســعودية والحضور المتميز لإلمارات العربيــة المتحدة. وقد اختلطت دماؤنا 
بدماء األشقاء في تحرير أرضنا ولتختلط جهودنا بجهودهم لتأمين مناطقنا المحررة... ولنتعاون 
جميعــًا ضد اإلرهــاب الدخيل على جنوبنا العربي فهؤالء خوارج العصر وأمر ســيدنا رســول اهلل 

بقتالهم... وأسماهم "كالب أهل النار"... 
الجنوب ســينتصر بإذن اهلل.. إن منعنا الفتن التــي يحيكها الخصوم... وإن عملنا على تحقيق 

األمن ألهله وساكنيه ومؤسساته... 
ونســتطيع ذلك بعون اهلل.. ثم بتعاون الجميع وااللتزام باالبتعاد عن مثيرات الفتن.... فكلنا 

جنوب... وكلنا أمن الجنوب... 
واهلل ناصر شــعبنا... ونتوقع من جميع مؤسســات الشــرعية أن تدرك أن ما يجري، إن استمر، 
فهي المســؤولة األولى... فلتتعاون بكل الصدق والمســؤولية مع شعب الجنوب الذي قدّم آالف 
الشــهداء والجرحى وتعــرّض لكل أنواع المعاناة من أجل أن ينتصــر، فانتصر بفضل اهلل ودعم 

األشقاء... ولم يمانع أن تستثمر الشرعية هذا النصر ضد عدو مشترك. 

نسأل اهلل: 
الجنة للشهداء.. 

الشفاء للجرحى... 
الحرية لألسرى.. 

واألمن واألمان لشعبنا... 
وما ضاع حق وراءه شعب عظيم كشعب الجنوب... 

1 مارس 2016م 

ومــــاذا بعــــــد؟ بيان ونداء للناس 

القيادي اجلنوبي البارز عبد الرحمن اجلفري :

نحذر خ�سوم اجلنوب العربي من اإحياء �سراعات مقيتة �سابقة
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ق�صايا

ويشــكو عشــرات االالف من المتقاعدين،  من 
تعرضهم لصنوف القهر والظلم والفساد، فعقب 
تاخيــر مرتباتهــم الكثــر مــن 4 أشــهر ، ضخت 
الحكومــة الســيولة المطلوبــة، لكن سماســرة 
البريد كانــوا لها بالمرصاد،  حيث تفرض اتاوات 
تصل الى 5 الف ريال مقابل كل مرتب،  ولم تجد 
شكاويهم اذان مسوؤل صاغية،  في هيئة البريد 
بعــدن، فاما القبــول بدفع مبلغ ليــس بالهين 
للسماسرة او ان تتحول الى متسول امام مكاتب 

البريد. 

مطالبات بالصرف خارج الربيد

ويتســاءل شــريحة واســعة مــن المتقاعدين 
بعــدن: لماذا ال يتم صرف مرتبــات المتقاعدين 
او الموظفين بشــكل عام في عــدن بنفس الية 
صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خالل األيام 

الماضيــة والتــي تم فيها صــرف رواتب 
الموظفين عبر شــركة صرافة؟، حيث ان 
اسناد مهمة الصرف للشــركات الخاصة 
من شــأنه ان ينهي اي عمليات تالعب او 
تأخير لصرف مرتبات الموظفين وينهي 
مــأزق الحكومــة اليمنية التــي اعتمدت 
علــي البريد ولجان الصرف المحلية التي 
ادت الى حالة من العشــوائية والفوضى 
واستمرار عمليات الصرف وتاخرها وكذا 

السمسرة والرشوة!. 

مشاهد مؤملة

امام بريد دار ســعد تشــاهد ما يوجع 
علــى  ومتقاعديــن  موظفيــن  القلــب 
الرصيف ينتظرون موعد فتح البريد من 

أجل االستفسار عن راتبهم المنتظر. 
والتقت عدن تايــم محمد أحمد فتيني 
56 عــام مــن دار ســعد عقيــد متقاعد 
باالمن، قــال: أنه في األســبوع الماضي 
اســتلم راتــب شــهر وقال بــأن أصحاب 
البريد )السمســار( قال لهــم بأن هناك 
راتب شهر اخر ســيتم صرفه، مؤكدا انه 
ال تستطيع اســتلم الراتب اال عن طريق 

سمسار .
اما عبداهلل ســعيد قاســم متقاعد من الجيش،  
قال: يا ابني شي عيشة، انا لي أربعة أشهر ماشي 
اســتلمت شــي ومعي في البيت 8 جهال وامهم، 
وال يوجــد شــي نعتمد عليــه بعــد اهلل غير هذا 
الراتب الشــهري وتنهد فقال والحــال يعلم بها 
ارحم الراحمين، ويؤكد ان المرتب ال تحصل عليه 

اال بعد دفع مبلغ ال يقل عن 5 الف ريال. 

شكاوى ولكن

أما العميد حســين عبدربــة المصعبي متقاعد 
جيش هو االخر فقال نحــن نعيش علي اعصابنا 
نحــن الموظفين امــا المتقاعديــن فنحن حالة 
خاصة كما قال حســين: نسمع جعجعة الحكومة 
)الوعــود والتصريحات( ولكننا لــم نرى طحينها 
. وفــي هــذا الصــدد نفــذ عســكرين جنوبين 

من متقاعــدو وزارتــي الدفــاع والداخلية وقفة 
احتجاجية امام بوابة قصر المعاشيق صباح االحد 
الماضي وقــد اكد المنظمــون للوقفة بان هذة 
الوقفة نفذها العسكرين والمتقاعدين من كافة 
القطاعــات االمنية لمطالبــة الرئيس والحكومة 
الشرعية بصرف مستحقاتهم المالية المنقطعة 

منذ عدة اشهر .
واكد العميد عبداهلل احمد قاسم بان توجههم 
الى هــذه الخطوة بعد نفاذ صبرهم من مماطلة 
الحكومة لصرف مســتحقاتهم مــن الرواتب في 
حيــن ان الكثيــر منهم قاتل في صف الشــرعية 
ضد االنقالب الحوثي  العفاشــي  واســتغرب من 
توجيهــات الحكومــة الشــرعية بتحويــل ثالثة 
مليــارات ريــال الى بعــض المحافظــات تخضع 
لسلطة االنقالب في حين ان المحافظات المحررة 
وال ســيما منها العاصمــة المؤقتــة تعاني من 

مماطلة واهمال في صرف رواتبهم .

وطالــب المتجمهــرون فــي هــذة الوقفة من 
عسكرين ومتقاعدين بصرف حقوقهم. 

مناشدة 

العســكرين  المتقاعديــن  جمعيــة  وكانــت 
واالمنيين المقعدين قسرا في عدن،  استعرضت 
في بيان تلقت عدن تايم نسخة منه ما وصفته ب: 
االقصاء والتهميش والتجاهل المســتمر لحقوق 
المتقاعديــن العســكرين واالمنييــن في عدن، 
ندائهــا لالخ رئيس الجمهورية المشــير عبدربة 
منصور هادي باعطاء توجيهاتة لتنفيذ القرارات 
الرئاســية والتوجيهــات المتخذة بحل مشــكلة 
المرتبــات المتاخــرة للمتقاعديــن العســكرين 
واالمنين وكدا قرارات بمن لم تشملهم القرارات 
السابقة ومن الزالت مرتباتهم في البريد وذالك 
خالل اســبوع واحد من اصدار هدا البيان وان اي 
اســتمرار في تجاهل الحقوق المشروعة 
اتخاذ  الى  للمتقاعدين قسرا سيضطرنا 
الطرق المناســبة والتصعيد المســتمر 

حتى نيل كامل حقوقنا المشروعة .
ووجهــت الهيئــة االداريــة للجمعيــة 
دعوتهــا لمختلف مجالس التنســيق في 
المحافظات الى اجتمــاع عاجل في عدن 
لتدارس العديــد من القضايــا الراهنة 

وقضايا وهموم المتقاعدين.
ويظل الســؤال األهم: لمــاذا كل هذا 
الصمت والتجاهل الرسمي تجاه شريحة 
المتقاعدين ومعشاتهم في المحافظات 
الجنوبية؟ وهل نســى او تناســى وزراء 
آبائنــا وامهاتنا من  الحكومــة حقــوق 
المتقاعدين الدين بلغو من العمر عتيا 
وكست مالمحهم تجاعيد الكهولة فبدال 
من ان نكرمهــم ونمنحهم حق الرعاية 
واالهتمــام وضمــان الراتــب والمعاش 
والحيــاة الكريمة صرنــا نجبرهم اليوم 
قســرًا ليكونو عرضــة للتســول والذل 
والمهانة واســتجداء الحق والراتب امام 
مكاتب البريــد المؤصــدة أبوابها علي 

الدوام. 

مكاتب بريد عدن.. ف�ساد و�سم�سرة بتواطوؤ االدارة العامة 
اجبار املتقاعدين على دفع 5 اآالف ريال للح�سول على املرتب

وهمــوم  معانــاة  مازالــت 
املتقاعديــن متفاقمة يف عدن، 
�سواء كان يف القطاع الع�سكري 
)الدفاع واالأمن( وكذا املدنيني 
الذيــن مل ي�ســتلمو مرتباتهــم 
جتــد  مل  حيــث  اأ�ســهر،   منــذ 
احتجاجاتهــم امل�ســتمرة اذانا 
�ساغيــة،  للمطالبــة باب�ســط 
حقوقهــم املتمثلــة باحل�ســول 
على راتب �ســهري ال يكاد ي�سد 
احتياجاتهــم االأ�سا�ســية ومــع 
ذلــك ال يجــدوه ث، اال عقــب 
دفــع 5 الــف ريــال ل�سما�ســرة 
الذيــن  عــدن،  بريــد  مكاتــب 
االدارة  مــن  بتوؤاطــو  يعملــون 
اي  تتخــذ  مل  التــي  العامــة، 
اجــراء او ت�ســتجيب ل�ســكاوى 

املتقاعدين. 
استطالع/ نادر الهباشي
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تقرير
ع�سرات املليارات من الدوالرات بينها ق�سور تاريخية يف اأملانيا واأموال مهربة و�سركات

جلنة دولية حتقق برثوة �سالح ال�سرتجاعها
مت�ســك الرئي�ــس املخلوع علي عبد اهلل �سالح بال�ســلطة يف 
اليمن الأكرث من ثالثة عقود، وترك الرئا�ســة جمربًا حتت 
�سغط الثورة ال�ســعبية التي ا�ســتعلت يف 11 فرباير/�سباط 
2011، حيث غادر �سالح ال�سلطة والبلد الذي ظل يحكمه لـ 
34 عامًا، من دون حمطة توليد للكهرباء تغطي احتياجات 
البــالد، ومــن دون خدمات �سحية وم�ســاف متطــورة، خملفًا 
ماليــني من املواطنني الذين يطحنهــم الفقر واجلوع ونق�س 

الغذاء وغياب اخلدمات االأ�سا�سية.
ويف املقابــل كانت احل�سيلة ثروات �سخمة كونها �سالح من 
مــوارد البلد الفقري. ومن �سفقات النفط والغاز وا�ســتخدام 
ال�سلطة للدخول يف �سراكة مع امل�ستثمرين ونخب االقت�ساد، 
التي منحها ال�ســيطرة على قطاعات النفط وواردات البالد 

من الوقود وال�سلع.

ويعتبــر الخبير االقتصــادي اليمني ياســين التميمي أن هذا القرار مــن القرارات 
المهمة التي قيدت المخلوع صالح وأظهرته معرقاًل للتســوية السياسية، في الوقت 
الذي كان يمضي قدمًا في عملية تقويض التسوية برمتها وليس فقط عرقلتها، إلى 
أن نجــح في ذلك، ويقول التميمي إنه "بقي هذا القرار والقرار 2216 عقبة رئيســية 
أمام صالح الذي اعتقد أنه طوى صفحة ثورة فبراير ولم يتبق أمامه سوى التحرر من 

العقوبات الدولية".
ويوضــح أن لجنة العقوبــات الدولية نجحت عبر سلســلة مــن العمليات في فضح 
الثروة الهائلــة من األموال والممتلكات المنهوبة التي ســرقها المخلوع صالح إبان 
حكمــه، ويبدو أن اللجنة ماضية في اســتكمال هدفها في مالحقة ورصد هذه الثروة 

المنهوبة.
 ويقول التميمي: "لقد بدا واضحًا أن هامش المناورة تقلص لدى صالح فيما يخص 
قدرتــه على االســتفادة من ثروته. ولكــن اللجنة تعاني من بــطء وتلكؤ الحكومات 
والشــركات في التعاون وهو أمر قد يتحقق في المدى المنظور. فيما ســتنجح الحرب 
كذلك في اســتعادة ما أخفاه المخلوع، وســيكون ذلك ممكنًا في حال تحققت أهداف 

الحكومة في استعادة صنعاء والمدن.

لكن الناشــط االشــتراكي معن دماج يرى أن إمكانية اســترداد أموال صالح تبدو 
صعبة في الوقت الراهن، ويقــول إن "إمكان إرجاع األموال أو بعضها يبدو متعذرًا 
إذا رأينا طبيعة اإلجراءات حتى اآلن، وإذا رأينا الحاالت الشبيهة كما في تونس، حيث 

لم تتم إعادة سوى مبالغ محدودة من حسابات رئيسها المطاح به وعائلته".
ويتابع دماج: "ال أظن أن الصعوبات فنية، فمن الممكن إن بعض األموال يصعب 
الوصــول إليه. وربما األمر يعود إلى أن الجدية غير متوفرة إليجاد حل لهذه األزمة، 

خصوصًا مع بعض الدول المستفيدة".
وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية 
إلــى أن ثروته تقدّر بعشــرات المليــارات من الدوالرات بينها قصــور تاريخية في 
ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، باإلضافة إلى شــركات وعقارات 

وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
وتالحق صالح اتهامات بحصوله على رشــوة من مجلس القمح األسترالي، ورشاوى 

أخرى إلدخال سلع كان ال يسمح بدخولها السوق اليمنية.

التميمي: العقوبات الدولية فضحت الثروة اهلائلة للمخلوع

دماج: غياب اجلدية من بعض الدول املستفيدة

80 % من االقتصاد 

حتت نفوذ 10 عائالت
وتفيد التقاريــر االقتصادية، أن اقتصاد 
اليمــن ظــل طــوال فتــرة حكــم صالــح 
في قبضــة شــبكة معقــدة متداخلة من 
النخب التي تســيطر على القطاع النفطي 
وتوزيــع  وتعبئــة  وتجهيــز  والــواردات 
البضائــع. وعندمــا اندلعــت الثــورة ضد 
صالح تم الكشــف عن هشاشــة االقتصاد، 
وانزلقت أغلبية الســكان إلى دائرة الفقر، 
وظلت النخب الموالية لصالح تهيمن على 
قطاعــات االقتصاد وتتحكم فــي الواردات 

وسعر العملة وغيرها.
ويقــول خبــراء االقتصاد فــي اليمن إن 
فســاد صالح كان هو السبب الرئيسي في 
خــروج الشــارع اليمني للمطالبــة برحيله 
ونظامــه، خصوصــًا مــع تنامــي المعاناة 

االجتماعية.
ويؤكد تقرير بريطاني صادر عن المعهد 
الملكــي للسياســات الدوليــة، إنه بحلول 
ثورة 2011، تركزت ملكية "صروح شامخة" 
من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة، 
حيث ســيطرت ما يقارب مــن 10 عائالت 
على أكثر من %80 من الواردات والتصنيع 
والتحويــل والخدمات المصرفية، وخدمات 
االتصاالت الســلكية والالســلكية والنقل. 
وهو الوضــع الذي بقــي دون تغيير حتى 
اندالع الحرب في مــارس/ آذار 2015 بين 
الحكومة الشــرعية المدعومة من التحالف 
العربي والمتمرديــن الحوثيين الموالين 

إليران.
واشــترط صالــح حصانتــه وأمواله من 
المالحقــة بموجب المبادرة الخليجية التي 
تنازل فيها عن الحكم مقابل منحه حصانة 
مــن المحاكمــة والتعهد بعــدم مالحقة 
أموالــه، لكــن دور صالــح فــي مســاعدة 
الحوثييــن لالنقالب على ســلطة الرئيس 
عبد ربــه منصور هادي، دفع مجلس األمن 
إلــى إصدار قــرار بفــرض عقوبــات عليه 

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

فقد دقــت الحــرب طبولهــا ومن نعمــة اهلل ان 
المصافي كانت خزاناتها مليئــة بالبترول والديزل 
والمازوت والغاز وحماها اهلل بابطالها يوم سيطروا 
على المطار والميناء فكانت البريقة مصافي ومطار 
وميناء يوم ســقطت كل المؤسســات االخرى التي 
لم يســيطر عليها الحوثــة بالفوضــة التي منعت 
االســتفادة منها كانت المصافي قائمة متماســكة 
ولم تبخل او تترد في العطاء فقد كان المخزون كله 
هو احد اساســيات المقاومة يمــون الوقود ويغذي 
المحطات ويغطي السوق بالغاز ال يستطيع احد ان 
يقول ان ذلك تم بقوة واجبار بل برسمية وتخطيط 
ووضــع اليــة للتوزيــع واختيــار مندوبيــن للقيام 
بالعمــل كانت الكواتيــش تنهال علــى المصافي 
ووصلت بعض الصواريــخ واحرقت خزاناتها وميناء 
الزيــت وقام العمال مع االهالي بــدور كبير الطفاء 

الحرائق دون كلل او ملل. 
وال يمكــن ان تنســى المقاومــة مينــاء الزيــت 
ودوره في نقل الســالح والذخيــرة والوقود والدعم 
الخواننا في التواهي والمديريات المحاصرة وشارك 
بذلك ابطال خفر الســواحل الذين كانوا يعرضون 

انفسهم للمخاطرة من اجل اداء هذه المهمات وقد 
كان ميناء لتســفير الجرحى للعالج في اول االيام ، 
واستقبل دعم التحالف العربي الذي كسر المجوس 
وصده عــن الوطن العربي ومازال يســتقبل بواخر 
التحالــف دون طلب حتى شــيء ممايقدمه التحالف 
لكثير من الجهات والمؤسســات الحكومية واليزال 
حتى اليــوم يتعامل بــروح وطنية مــا اليمكن ان 
يتحملــه ميناء عدن او مينــاء الحاويات وهذا ليس 
منة بــل نحن نمتــن للتحالــف ونستبشــر بقدوم 
بواخــره لكن لكي تصل الرســالة ويفهم المغبون 

ماذا تعني شركة مصافي عدن . 
اما آليات وســيارات وشاحنات وشيوالت المصافي 
فقد كانــت للمقاوميــن وتحت طلبهم والننســى 
الشــيول الذي انقلب على مداخل عمران وهو يضع 
المتارس وال الدينا التــي احترقت في الوهط وهي 
توصل الوقود وال غيرها من الســيارات التي قامت 
بتحريك كتائب المقاومة مــن اول االيام قبل دعم 

التحالف. 
ام مستشــفى المصافــي والمتطوعيــن وبعض 
الممرضين واالطبــاء فقد كان لهــم دور كبير في 

عالج الجرحى ايام المقاومة وبعد النصر وكان ايام 
المقاومة المستشــفى للجرحى الذي اليرفع فاتورة 

للتحالف بعد العالج 
لقد اوجــدت مرافق المصافي في مديرية البريقة 
مقر القيادة التي تواجدت في نادي الكلب وســخرت 

كل امكانياتها لخدمة مقر القيادة . 
وفتــح المصافــي ابــوب ناديــه فــي كــود النمر 

للنازحين . 
واســتمر المصافي بدعــم الجبهات بعــد النصر 
بالوقود وكان يصرف من شــركة النفط ويســجل 
علــى حســاب المصافي ولم يغلق اال بعد تشــكيل 
الجيش الوطني واســتقرار عدن وبطلب واســتغناء 

من المقاومة. 
ساهمت شركة المصافي بتوفير الغاز وبسعره مع 
وجود االزمة وســاهمت في اعادة انشاء مصنع الغاز 

الذي احترق وخرج عن اهليته. 
كل هــذا وغيره كثير فعمــال مصافي عدن كانوا 
جزء مــن المقاومة في كل الجبهــات ثم ياتي من 
يتكلــم ويقلــل مــن دور المصافــي التــي يحاول 
البعــض وصفهــا باالنانيــة وانها تقطــع مصالح 

النــاس في الحقيقة ان هوالء لــم يكونوا في عدن 
وقت معاناتها واال لما تجروا على شــركة قدمت كل 

ما تملك من اجل المقاومة. 
وفي الختام اقولها لالخوة في إدارة المصافي جزء 
من المشــكلة عندكم في عدم اظهار هذه الجهود 
وينبغــي اظهارها في مؤتمر يكــرم فيه كل الذين 
وقفوا في تلك االيــام وقلتها الحد مدراء المصافي 
الــذي ســاهم مــع المحافظة فــي اخمــاد الحريق 
الذي اشــتعل في محمية الحســوة وبعــد نداء من 
المحافظة لتقــف معهم الجهات للمســاعدة للحد 
من انتشــار الحريق لــم تدركهم اال آليات شــركة 

المصافي واطفائها. 
واني احث قيادة شــركة مصافي عدن لالســتمرار 
في العطاء والبذل واليكون ذلك الغمط ســببا في 

احجامهم فاتمام المعروف خير من البدء فيه . 
هــذه رســالتي لالنصــاف ورفض الظلــم وغمط 
الناس مع وجود ســلبيات فاملنا ان المصافي تقوم 
علــى ارجلها وتشــارك فــي العطاء المعــروف في 

رجالها. 

طبيعة البرش اهنم ينسون وقد يصل النسيان هبم اىل اجلحود وواجب عىل من هشد ان خيرب من غاب ويذكر من نيس وينسب الفضل الهله 
اهنا رشكة مصايف عدن ورجالها اقصد من صمد مهنم ، يقدموا اخلري والعطاء للمقاومة والهشداء واجلرحى . 

ال تغمطوا املصفاة حقها 

 هاني اليزيدي  

ليس هينًا أو مغتفرًا عند اهلل وعباده، تدمير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وما تلحقه من أضرار فادحة على الشعب والوطن.

إعالنات
www.14october.com
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 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
 / للمتوىف  ورثة  انحصار  بطلب  باخشب    سالم  أحمد  سالم 
 /  2  /29 بتاريخ   املتوىف  باخشب  سالم  احمد  سالم  احمد 
انتحاري  انفجار  حادث  بسبب  سعد  دار  محل  يف  2016م 
باخشب  سالم  أحمد  أسماؤهم:سالم  التالية  الورثة  وخلف 
املتوىف(. و ال وارث  )أم  القويزي  أنيسة حسني  املتوىف(،  )أبو 
له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه الحضور إىل محكمة 

الشيخ عثمان االبتدائية بتاريخ 26 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
مختار حسني عبد الرحيم فارع بطلب انحصار ورثة للمتوىف 
2016م   /  4  /6 بتاريخ   املتوىف  فارع  الرحيم  عبد  حسني   /
التالية  الورثة  وخلف  طبيعية  وفاة  عثمان  الشيخ  محل  يف 
مختار  املتوىف(،  الدبعي)زوجة  فارع  أحمد  أسماؤهم:كريمة 
عبد  حسني  محمد  املتوىف(،  ابن   ( فارع  الرحيم  عبد  حسني 
 ( فارع  الرحيم  عبد  حسني  االء  املتوىف(،  ابن   ( فارع  الرحيم 
املتوىف(،  ابنة   ( الرحيم فارع  املتوىف(، رضية حسني عبد  ابنة 
حسني  عزت  املتوىف(،   ابنة   ( فارع  الرحيم  عبد  حسني  منى 
عبد الرحيم فارع ) ابن املتوىف(،  و ال وارث له سوى من ذكر 
عثمان  الشيخ  إىل محكمة  الحضور  عليه  اعرتاض  لديه  فمن 

االبتدائية بتاريخ 26 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
جابر محمد نعمان قائد   بطلب انحصار ورثة للمتوىف / حيان 
محمد نعمان املتوىف بتاريخ 14/ 7 / 2015م يف محل املصعبني 
أسماؤهم:سونيا  التالية  الورثة  وخلف  ناري  طلق  بسبب 
قائد  نعمان  محمد  مزايا  املتوىف(،  )أخت  قائد  نعمان  محمد 
)أخت املتوىف(، جابر محمد نعمان قائد )أخو املتوىف(، هنادي 
قائد  نعمان  محمد  غناء  املتوىف(،  )أخت  قائد  نعمان  محمد 
ال  املتوىف(،و  )أخت  قائد  نعمان  محمد  نادين  املتوىف(،  )أخت 
وارث له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه الحضور إىل 

محكمة الشيخ عثمان االبتدائية بتاريخ 25 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
 / للمتوىف  ورثة  انحصار  بطلب  قائد  نعمان  محمد  جابر 
14/ 7 / 2015م يف محل  مهند محمد نعمان املتوىف بتاريخ  
التالية أسماؤهم:  الورثة  ناري وخلف  املصعبني بسبب طلق 
سونيا محمد نعمان قائد )أخت املتوىف(، مزايا محمد نعمان 
املتوىف(،  )أخو  قائد  نعمان  محمد  جابر  املتوىف(،  )أخت  قائد 
هنادي محمد نعمان قائد )أخت املتوىف(، غناء محمد نعمان 
املتوىف( نادين محمد نعمان قائد )أخت  املتوىف(،   قائد )أخت 

و ال وارث له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه الحضور 
إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية بتاريخ 25 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 

أرشف ثابت الزغري هاشم   بطلب انحصار ورثة املتوىف الشهيد 
2015م    /  7  /19 بتاريخ  املتوىف  برش  هاشم  الزغري  ثابت   /
بجانب مسجد شيخان دار سعد  بسبب قذيفة هاون وخلف 
)أرملة  القايض  عيل  سعيد  رشيدة  أسماؤهم:  التالية  الورثة 
املتوىف(، ارشف ثابت الزغري هاشم ) ابن املتوىف(، محمد ثابت 
ابنة   ( الزغري هاشم  املتوىف(، سمر ثابت  ابن   ( الزغري هاشم 
ثابت  أماني  املتوىف(،  ابنة   ( هاشم  الزغري  ثابت  أمل  املتوىف(، 
الزغري هاشم ) ابنة املتوىف(، سهام ثابت الزغري هاشم ) ابنة 
املتوىف(.و ال وارث له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه 
الحضور إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية بتاريخ 22 / 2 

/ 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
سليمان عيل أحمد سالم بطلب انحصار ورثة للمتوىف / عيل 
سليمان عيل أحمد املتوىف بتاريخ  25/ 10 / 2016م يف محل 
البقع بسبب صاروخ حراري وخلف الورثة التالية أسماؤهم: 
سليمان عيل أحمد سالم  )والد املتوىف(، إيناس سعيد ثابت )أم 
املتوىف(.  و ال وارث له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه 
 / 26 بتاريخ  االبتدائية  الشيخ عثمان  إىل م=حكمة  الحضور 

2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
عدن   / م  االبتدائية  عثمان  الشيخ  محكمة  إىل  تقدمت   
انحصار ورثة  أنيسة محمد مصلح صالح    بطلب  األخت/ 
للمتوىف الشهيد / محمد عيل عبدالله باحميش املتوىف بتاريخ  
20/ 4 / 2015م يف  منطقة دار سعد بسبب طلق ناري وخلف 
الورثة التالية أسماؤهم: عيل عبدالله عبود باحميش ، أنيسة 
محمد مصلح صالح. و ال وارث له سوى من ذكر فمن لديه 
االبتدائية  عثمان  الشيخ  محكمة  إىل  الحضور  عليه  اعرتاض 

بتاريخ 21 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
عدن   / م  االبتدائية  عثمان  الشيخ  محكمة  إىل  تقدمت   
ورثة  انحصار  بطلب  عبدالله    محمد  أحمد  ساملة  األخت/ 
للمتوىف / قاسم أحمد محمد وريط املتوىف بتاريخ  16/ 8 / 
1992م يف محل دار سعد وفاة طبيعية وخلف الورثة التالية 
الشقيقتان  وأختاه  املتوىف(،  )أم  عيل  يحيى  أسماؤهم:سعود 
وهما: ساملة وياسمني أحمد محمد  و ال وارث له سوى من 
الشيخ  محكمة  إىل  الحضور  عليه  اعرتاض  لديه  فمن  ذكر 

عثمان االبتدائية بتاريخ 23 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
عبدالله محمد عيل أحمد   بطلب انحصار ورثة للمتوىف / أيمن 
عبدالله محمد عيل  املتوىف بتاريخ  25/ 4 / 2015م يف محل 
أسماؤهم:  التالية  الورثة  ناري وخلف  دار سعد بسبب طلق 
عبدالله محمد عيل أحمد )أبو الشهيد( منى محمد عبدالله ) أم 
الشهيد(. و ال وارث له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عليه 

الحضور إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية بتاريخ 21 / 2 
/ 2017م.

رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
للمتوىف  ورثة  انحصار  حكم  بطلب  ردمان    نرص  عيل  عبده 
 /  6  /19 بتاريخ   املتوىف  ردمان  عبده  نرص  عيل  وحيد   /
 : البساتني م / عدن  وانحرصت وراثته يف  2015م يف جبهة 
أنيسة أحمد محمد ) أرملة املتوىف(، حمزة وحيد عيل نرص ) 
ابن املتوىف( وعمره سنتان فقط و ال وارث له سوى من ذكر 
عثمان  الشيخ  إىل محكمة  الحضور  عليه  اعرتاض  لديه  فمن 

االبتدائية بتاريخ 21 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
انحصار  طلب  عدن   / م  االبتدائية  صرية  محكمة  تنظر   
وراثة للمتوىف/  خالد عوض عبدربه  تقدم به /  سالم عوض 
عبدربه الصالحي والورثة الرشعيون هم: خديجة عيل محمد 
الصالحي)أخو  عبدربه  عوض  محمد  املتوىف(،  )أم  نارص 
جمال  املتوىف(،  )أخو  الصالحي  عبدربه  عوض  عمر  املتوىف(، 
عوض عبدربه الصالحي )أخو املتوىف(،محمد عوض عبدربه 
الصالحي )أخو املتوىف(، نور عوض عبدربه الصالحي )أخت 
املتوىف(، عيشة عوض عبدربه الصالحي )أخت املتوىف(، فوزية 
عوض عبدربه الصالحي ) أخت  املتوىف(، سالم عوض عبدربه 
 ( الصالحي  عبدربه  عوض  زينب  املتوىف(،  أخو   ( الصالحي 

أخت املتوىف(.      
أي  لديه  فمن  2017م   /  2  /22 بتاريخ  الجلسة  تحديد  وتم 

اعرتاض عليه الحضور إىل املحكمة يف املوعد املحدد أعاله.
 رئيس محكمة صرية االبتدائية م / عدن

القايض/ فاطمة عيل مربوك 
----------------------------

 تقدم إىل محكمة الشيخ عثمان االبتدائية م / عدن األخ/ 
قايض أحمد بن أحمد  بطلب انحصار ورثة للمتوىف / غازي 
17/ 3 / 2015م يف محل مطار  بتاريخ   املتوىف  قايض أحمد 
التالية أسماؤهم:  عدن بسبب رصاص قناص وخلف الورثة 
ذكر  من  سوى  له  وارث  ال  و  مستور  أحمد  بن  أحمد  قايض 
عثمان  الشيخ  إىل محكمة  الحضور  عليه  اعرتاض  لديه  فمن 

االبتدائية بتاريخ 26 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تنظر محكمة الشيخ عثمان االبتدائية دعوى انحصار ورثة 
ناجي عوض  بها علوي  تقدم  ناجي  للمتوىف / عوض علوي 
مفيداً أن املتوىف انحرصت وراثته يف : علوي ناجي عوض عبده 
املحكمة  إىل  الحضور  عليه  اعرتاض  لديه  املتوىف(. فمن  أبو   (
 20 املوافق  1438هـ  13 جمادى األوىل  يف جلسة يوم االثنني 

/ 2/ 2017م 
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
 تنظر محكمة امليناء االبتدائية م/ عدن طلب انحصار وراثة 
للمتوىف / حسني عبدالله عيل تقدمت به / جمالة حسني عبدالله 

والورثة الرشعيون هم: حسني حسني عبدالله  )ابن املتوىف(، 
جمالة حسني عبدالله )ابنة املتوىف(، رحمة حسني عبدالله )ابنة 
املتوىف(،  جميلة حسني  ابن   ( املتوىف(، صالح حسني عبدالله 
عبدالله ) ابنة املتوىف(.وقد حددت املحكمة جلستها للنظر يف 
23/ 2 / 2017  فمن لديه أي  الطلب يوم الخميس بتاريخ  

اعرتاض عليه الحضور إىل املحكمة يف املوعد املحدد أعاله.
محكمة امليناء االبتدائية م/ عدن
القايض/  كفاح سعيد عوض

----------------------------
االبتدائية األخت/ الرا  الشيخ عثمان    تقدمت إىل محكمة 
 / عليه  املدعى  ضد  زواج  فسخ  بدعوى  املجيد  عبد  محمود 
أحمد محمد عيل سعيد السيغيل والذي يقيم يف اململكة العربية 
كونه  للمحكمة  حضوره  لتعذر  ونظراً   جدة(   ( السعودية 
اليمنية فقد قررت املحكمة إعالنه  خارج أرايض الجمهورية 

للحضور إىل الجلسة القادمة بتاريخ 19 / 3 / 2017م 
رئيس املحكمة
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

----------------------------
  تنظر محكمة الشيخ عثمان االبتدائية يف دعوى انحصار 
 / بها  تقدم  فتيني   عياش  أنيس  مشتاق  للمتوىف/  ورثة 
شوقي أنيس عياش نسيم مفيداً ان املتوىف انحرصت وراثته يف 
اآلتي:  أنيس عياش فتيني نسيم ) أبو املتوىف(، خديجة أحمد 
سالم نسيم ) أرملة املتوىف(، يارس مشتاق أنيس عياش ) ابن 
املتوىف(، أنيسة مشتاق أنيس عياش  ) ابنة املتوىف(، وال وارث 
له سوى من ذكر فمن لديه اعرتاض عىل ما ذكر عليه الحضور 
26 جمادى األوىل  إىل املحكمة يف جلسة يوم الخميس بتاريخ 

1438هـ املوافق 23 / 2 / 2017م. 
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية

القايض/ عصام أحمد محمد عباس   
----------------------------

  تنظر محكمة الشيخ عثمان االبتدائية يف دعوى انحصار 
ورثة للمتوىف/ صالح أنيس عياش نسيم  تقدم بها / شوقي 
أنيس عياش نسيم مفيداً ان املتوىف انحرصت وراثته يف اآلتي:  
انيس عياش فتيني نسيم ) ابو املتوىف(. وال وارث له سوى من 
ذكر فمن لديه اعرتاض عىل ما ذكر عليه الحضور إىل املحكمة 
1438هـ  األوىل  جمادى   26 بتاريخ  الخميس  يوم  جلسة  يف 

املوافق 23 / 2 / 2017م.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية

القايض/ عصام أحمد محمد عباس   
----------------------------

  تنظر محكمة الشيخ عثمان االبتدائية يف دعوى انحصار 
ورثة للمتوىف/ سالم أحمد سالم نسيم تقدمت بها / تيسري 
اآلتي:    يف  وراثته  انحرصت  املتوىف  ان  مفيدة  عياش  أنيس 
 ( عياش  أنيس  تيسري  املتوىف(،  )أم  فتيني  عياش  فردوس 
أرملة املتوىف(، فاطمة سالم أحمد سالم )ابنة  املتوىف(، أحمد 
سالم أحمد سالم )ابن  املتوىف(، روان سالم أحمد سالم ) ابنة  
املتوىف(،  رزان سالم أحمد سالم ) ابنة  املتوىف(، ريتاج سالم 
أحمد سالم )ابنة  املتوىف(، وال وارث له سوى من ذكر فمن 
لديه اعرتاض عىل ما ذكر عليه الحضور إىل املحكمة يف جلسة 
 23 1438هـ املوافق  26 جمادى األوىل  يوم الخميس بتاريخ 

/ 2 / 2017م. 
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القايض/ عصام أحمد محمد عباس

إعـالنات قضائية

الذي انتقل إىل جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء التنموي واالقتصادي وخدمة 
الوطن والحركة التجارية واالستثمارية 

وبهذا املصاب الجلل نتقدم إىل أبنائه
 عبدالسالم وأمني وسالم وعبداهلل 
وإخوانه محمد وعلي وكافة آل باثواب

وجميع محبي وأصدقاء الفقيد 
سائلني اهلل تعاىل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان...“إنا هلل وإنا إليه راجعون”

الشيخ صالح سالم باثواب

 ببالغ الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة املغفور 
له بإذن اهلل تعاىل

األسيفون: موظفو موظفات البنك األهلي اليمني
عنهم: د. محمد حسني حلبوب ــ  رئيس مجلس االدارة
سامي عبدالحميد مكاوي نائب ــ  رئيس مجلس االدارة

د. أحمد علي عمر بن سنكر  ــ  املدير العام
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منوعات

ثقافة

ت�ساوؤالت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية االأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�سعارها
اثرى ال�ساحة املكتبة املو�سيقية )احل�سرمية(.. 

كلمات/ علي منصور أحمد

أحبــــك   .. تــــدري  مــا  وأن  أتـــدري 
وأعشقـك بجنـون

عشقتـك دون ما أدري .. عشقتك عشقي 
المجنون

يضيق الكون في عيني .. أشــوفك أنت 
وحدك كون

ماحد غيرك ملئ عيني .. ماحد يشبهك 
في الكون

أحبــك حب من بـدري
وأعلنها بملء الكــون

خلي من درى يــدري
واللي ما دروا يدرون

****
داهمني الهــوى بـدري .. قتــال الهـوى 

ملعــون
وجئتك طائعا أجـري .. الى سجن الهوى 

محنون

انا سلمت لك أمــري .. وقلبي في يديك 
مأمـون

من حظي ومن قدري .. قلبي اختــــارك 
المأمون

أحبــك حب من بـدري
وأعلنها بملء الكــون

خلي من درى يــدري
واللي ما دروا يدرون

****

أحبك من صبى عمري .. وأنا في عشقتك 
مفتون

حبك من حصد عمري .. سحرني حسنك 
المفتون

عليــك القلب عذبني .. حبـك في الحشا 
مسكـون

بعادك طـــال وأتعبني .. فأرحــم قلبي 
المسكـون

داهمني الهوى بـدري
قتــال الهـوى ملعـون

خلي من درى يــدري
واللي ما دروا يدرون

****

أحبك دون حـــد يدري .. أحبـك وأن دروا 
يدرون

أحبك حبي العــذري .. وقلبي من هـواك 
ممنون

نــار الشــــوق تغليني .. في وصلك أنا 
مسهـون

فينـــــي برد دفينـــي .. دفـائي حضنك 
المسهون

داهمني الهوى بـدري
قتــال الهـوى ملعـون

خلي من درى يــدري
واللي ما دروا يدرون

****

حبك في دمي يجــري .. في سوداء الكبد 
مدفون

ما شــي في الهوى ســري .. فاحت ريحة 
المدفون

لهيب الشوق يسبقني .. طيفي قد سبق 
مشحون

أمـــا جيـــك أو جيني .. وأطفـي لـوعي 
المشحون

داهمني الهوى بـدري
قتــال الهـوى ملعـون

خلي من درى يــدري
واللي ما دروا يدرون

\****
جولد مور – عدن

كتب / نعمان الحكيم
هذا المنجز الوطنــي المهم الجيالنا 
ووطننا لم يات بوهلة او نشاط مزاجي..

بل جاء ثمرة نضال اجيال من فطاحلة 
التربية والسياسة وعلم االجتماع..وهو 
ماجذر المدماك التربوي لعقود خلت..

وكان وال يزال الشــعلة المضيئة بنور 
متوهج..الجيــال متعاقبة ،ويعود ذلك 
لكفــاءات وطنيــة تحملت مهــام هذا 

المنجز الحيوي الضخم..
لقــد شــهدنا مــن عقــود العملية 
التراكميــة لمطابع الكتــاب قبل عام 
١٩٩٠ وكيــف تاثــرت هــذه العملية 
بعد ذلــك لينتقل الخبــراء الى صنعاء 
ويصبــح االصــل فرعا..وهــي توديفة 
لحاجــة  دلقونــا  او  دهفونــا  الذيــن 
اهلل.. ســامحهم  اســمها..وحدة..ال 

وتركــوا كل جميل ليــذوي جماله عبر 
اهمال متعمد ونظــر قصير واحتقاري 
لكل مــا هو محقــق فــي عدن..وهنا 
تمت عملية االنتقام بشــكل مباشر او 
غير مباشــرمن خالل تحويــل الكوادر 
وابدالها باخرين..رغم ان البعض كان 
من االيجابية التي تذكر حتى االن..مع 
التســليم بان النقابات منذ التاسيس 
كانت شريكا اساســيا وخطوة بخطوة 
حتى صــار مــن معالم الوطــن وأحد 

منجزاته الضخمة.
االن وقــد تحــول هــذا المنحــز الى 
مايشبه مركز صراع تغولت فيه االدارة 
والنقابات  العمــال  علــى  التنفيذيــة 
الذينهــم جزء مــن منظومــة العمل 

االنتاحــي ..خاصــة بعد تاســيس فرع 
للمطابع في حضرموت..قبل سنين، ما 
اوجد تنافسا رائعا كان الستاذنا الراحل 
شائف عبداهلل حسين..الدور الهام في 
تاسيســه ونجاحه..لكن وبحسب عمال 

ونقابيين فالرجل قــد تمت مضايقته 
وحصــاره واحالتــه للمعــاش ما جعله 
فريسة االمراض التي لم تمهله وكان 
خســارة وطنية ال تعوض بكفاءة فنية 

نادرة 

اعود الســرد بعضا من سفر عشته 
انــا مــن عــام ١٩٧٥ عنــد التحاقي 
بالوظيفة فــي وزارة التربية_الدائرة 
الذكــر االخ  السياســية..ايام طيــب 
علــي ناصــر محمــد الذي لــه فضل 
علــي لن انســاه فــي توظيفي..بعد 
استشــهاد اخي الطيــار حربي عبده 
شــرف الحكيمي..وكنــت اتابع مركز 
الوســائل التعليميــة الــذي تحــول 
لمطابع الكتاب..اي انني احد شــهود 

هذا التطور عمأيا..
والن مابعــد الوحدة كان قد خطط 
لــه اللتهام كل شــيئ فــان الكوادر 
مستســلمة  تكــن  لــم  والنقابــات 
البتة..وقررت مناهضة اي فســاد في 
المطابع سواء في عدن او حضرموت..
العامــة  االدارة  صنعــاء  فــي  حتــى 
التــي ســيطر عليهــا الفســاد كانت 
النقابات ال تستسلم..رغم المؤامرات 
انجاز يتحقف..وتركز  المستهدف كل 
الهم والهدف على عدن وحضرموت..
وبــدا التململ بين صفــوف العمال 
بصــورة  المنتخبيــن  والنقابييــن 
شــرعية من خــالل استنســاخ نقابات 
بديلة لتنهــي دور النقابات التي تقف 
ضد الفســاد وتحــول دون الســرقات 
مابعــد  فتــرة  ان  واللهف..مايعنــي 

الحرب كانت العن..

عدن تايم / خاص :

وقــف مجلس مركــز عدن للدراســات والبحوث التاريخية والنشــر 
الذي عُقــد صباح اليوم الســبت الموافق 18فبرايــر 2017م، أمام 
المهام القادمة المرســومة في الخطة الســنوية، وأقر تنفيذ حزمة 
من النشــاطات خالل األشــهر القادمة لتنشــيط وتحريك المشهد 
الثقافــي فــي عدن ومحيطهــا، والبــدء بخطوات جادة فــي جوانب 
التوثيــق التاريخي واالعــداد إلصدار مجلة )عــدن الثقافية( وكذلك 
االعــداد والتحضير للنــدوة العلمية )دور عدن البحــري عبر التاريخ( 
المتوقع انعقادها في نهاية مايو القادم وستعلن محاورها وشروط 
المســاهمة فيها قريبــا للمهتمين بغيــة المشــاركة بفعالية في 

انجاحها، فضال عن عقد حلقات نقاش ومحاضرات متعددة.
حضــر االجتماع د.محمود الســالمي المدير العــام ، أ.د.محمد بن 
هــاوي باوزير مدير دائــرة النــدوات والمؤتمــرات، أ. د. علي صالح 
الخالقــي مدير دائــرة اإلعالم والعالقــات العامة، د.أحمــد باطايع 
مدير دائرة الدراســات والبحوث والنشــر، د. سالم عبد الرب السلفي 
مدير دائرة التوثيق والمعلومات، د. طه حســين هديل مدير دائرة 

الدوريات.

جملة "عدن الثقافية" و"دور عدن البحري عرب 
جنون الشوق !التاريخ" ملركز عدن للدراسات والبحوث التارخيية

مطابع الكتاب املدرسي..ومسؤولية الوزير
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

باقات من الورد واأجمل التهاين القلبية نزفها 
لل�ساب الرائع

م. حسيب ردمان 
الذي احتفل بخطوبته و�سط فرحة االهل 

واالأ�سدقاء
الف مربوك وعقبال الفرحة الكربى

املبتهجون: د. عبد امللك الدناين وكافة
 اآل الدناين واحلربي.

تهانينا ال الدناني

فرحة ا�ستثنائية غمرتنا باحتفال الزميل
عاصم الصربي

بدخوله القف�س الذهبي و�سط فرحة االأهل 
واالأ�سدقاء بعدن

للرائع عا�سم كل الفرح وكون 
من ال�سعادة الدائمة

املبتهجون: �سامح عبدالوهاب 
وح�سام ردمان وماجد ال�سعيبي 
ووائل القباطي وكافة الزمالء.

الف مربوك

اأفقيًا :
1 - ممثل وموؤلف م�سرحي من مواليد عدن عام 1951 م ، من 
املبدعني يف جمال احلركة امل�سرحية ، اأدى40 عمال ً متثيليا 

ً على خ�سبة امل�سرح اأبرزها م�سرحية ال�سهيدة خديجة 
وم�سرحية الركة ، كما قدم م�سفوفة اأعمال وم�سل�سالت 
تليفزيونية واذاعية ناجحة ومتميزة ، من اأ�سهر األقابه 

)حنتو�س (
2 -  �سديد ال�سرر ـ �سوت ال�سيوف عندما تتقاطع ـ مفرد 

�ستات )م( 
3 -  اأنت باالجنليزية ـ األف األف ـ �سمرياملخاطب 

4 -  �ساركوا ـ بعد ثامن بالرتيب العددي 
5 - حيوان لبون قا�سم ـ مت�سابهة 

6 -  نقي�س نهارا ً ـ بحرية نهرية ينبع منها نهر النيل 
7 -  خليفة را�سد جمع امل�سلمني يف �سالة الراويح 

8 - غري املنحازين ـ قنوط 
9 - من فروع الريا�سيات ـ لب�س ثياب االحرام )م( ـ ماأوى 

اأو�سكن 
-10 ر�سام عاملي راحل يعترب اأول من ر�سم احلمامة كرمز 

لل�سالم ـ حرف �سبيه بلي�س ويعمل عملها )م( ـ للتعريف
-11  موجع ـ وجبة طعام 

-12  تخ�سع ـ �سعفوا 
-13   مدينة املال ال�سوي�سرية 

-14 ملكة م�سرية �سهرية من �ساللة البطاملة ـ ال�سهر اخلام�س 
من ال�سنة ال�سم�سية 

-15 جمع راكب ـ االجراءات املقررة لت�سحيح الدعاوى 
الق�سائية 

 عموديًا :-
 1 -  الفرو�س ـ جتدها يف كروفر 

2 -  خا�ستي ـ حرف اجنليزي ـ عاهل 
3 -  العالمات التجارية التي حتدد نوع ال�سلع ـ للنداء 
4 -  دولة اأوروبية لي�س لديها جي�س ـ االآثام اأواالوزار 

5 -  مثنى اأخ ـ �سقيق االأب ـ ماء كثري جاري 
6 -  خا�ستي ـ فعل اأمر من وهب ـ م�ساب باحلمى ـ مت�سابهة 

7 -  مت�سابهة ـ هروب ـ مرتفع �سغري 
8 -  لال�ستدراك بالتمني ـ ي�سمح ـ ثلثا كلمة رمم 

9 -  ا�سيل )مبعرثة( ـ دولة يف امريكا ال�سمالية ـ حرف 
اجنليزي 

-10  ارتفاع ـ اتوب )مبعرثة( ـ تفلح 
-11  جلي ووا�سح ـ اأول دولة غزاها هتلر يف احلرب العاملية 

الثانية ـ �سمري منف�سل للموؤنث 
-12  للتعريف ـ اأتلفت )م( ـ االمناط 

-13  مت�سابهان ـ يتجول يف ال�سماء كالطري ـ بلد اآ�سيوي 
-14  لعبة ريا�سية ـ مت�سابهة ـ مكونات ال�سورة القراآنية 

-15 متاأهب ـ �سجاعة و�سمود ـ �سقط اأر�سا ً

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

يعلن مكتب ال�سئوون االجتماعية والعمل عدن عدم التعامل مع جمعية اآل عزيبان بناء على 
االإعالن التحذيري ال�سادر عن نيابة اأ�ستئناف حمافظة عدن بتاريخ 25/ 1/ 2017م ب�سان 
الق�سية املنظورة يف النزاع القائم حول االر�س امل�ساة ) اأر�س القريعي( فيما بني االخ عو�س 

 هادي قريعي وجمعية اآل عزيبان التعاونية ال�سكنية الواقعة يف بري النعامة مديرية الربيقة.
وعلية يعلن مكتب ال�سئوؤون االجتماعية والعمل م/ عدن بعدم التعامل مع اجلمعية املذكورة 

اأعاله حتى يتم الف�سل يف الق�سية املنظورة امام نيابة اأ�ستئناف حمافظة عدن.

إعالن حتذيري

إعالن حتذيري

للجميع باأن املحكمة العليا اجلمهورية اأ�سدرت قرار يوم الثالثاء املوافق 2009/11/22م 
ق�سى ب�سحة احلكم  ال�سادر عن ال�سعبة اال�ستئنافية التجارية يوم الثالثاء املوافق 14 �سهر 

حمرم �سنة 1429ه املوافق 22يناير2008م والقا�سي باحلجز على امل�سروع ال�سكني عمائر 
تعاونية ال�سط اال�ستهالكية والكائن يف حي عبدالعزيز عبدالويل مبنطقة املن�سورة حمافظة 

عدن متهيدا لبيعه .
 كما اأ�سدرت حمكمة االأموال العامة قرار باحلجز التحفظي على امل�سروع ال�سكني املذكور 

بتاريخ21/يوليو/2004م وا�سدرت نيابة االأموال العامة العديدمن االعالنات التحذيرية 
عرب ال�سحف الر�سمية من الت�سرف بالعقار املذكور ..

وعليه فاأن البنك االأهلي اليمني وا�ستمرارا لالأعالنات  التحذيرية ال�سابقة وال�سادرة منذ 
عام 1999م يحذر من الت�سرف بالعقار املحجوز ق�سائيا واملرهون ل�سالح البنك باأي �سكل من 
اأ�سكال الت�سرف الناقل للملكية �سواء كان ذلك بالرهن اأو البيع اأو التنازل او الهبة اأو ما اإىل 
ذلك من الت�سرفات الناقلة  للملكية ويعترب هذا االإعالن موجها اىل كافة اجلهات احلكومية 
وغري احلكومية واملواطنني على ال�سواء واأي ت�سرفات من هذا القبيل لن يعتد به وغري ملزم 

للبنك االأهلي اليمني ومن يقوم بذلك �سيكون عر�سه للم�سائلة القانونية.

ب�ساأن عدم الت�سرف بالعمائر ال�سكنية مل�سروع تعاونية ال�سط اال�ستهالكية والكائن يف 
حي عبدالعزيز عبدالويل مبنطقة املن�سورة حمافظة عدن املرهونة واملحجوزة وثائقها 

اال�سلية لدى البنك االأهلي اليمني �ساحب احلق والوالية بالت�سرف �سرعا وقانونا
مبوجب االأحكام الق�سائية الباتة 

يعلن البنك االأهلي اليمني _ االإدارة العامة 

باقات من الورد واأجمل التهاين القلبية نزفها 
لل�ساب

وسام اسامه
مبارك الزواج ودامت دياركم عامرة باالفراح

املهنئون ماجد باحمرز ، �سفوان وجنوان 
وحممود خد�سي

 مربوك الزواج 

خال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اىل ابناء

 املرحوم عبداهلل حممد فقرية
تغمده املوىل تعاىل بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جناته 

انا هلل وانا اليه راجعون
 عبداهلل حممد فقريه من )3 نوفمرب1935(عا�س وترعرع يف عدن يف حافة ح�سني وعمل لدى �سركة الب�س وتبواأ بها اعلى املنا�سب و كان ع�سو جمل�س ادارتها.

انتقل للكويت1973وعمل لدى �سركة الغامن لالإكرونيات وو�سل لوظيفة نائب املدير العام التنفيدي حتى1990مت1998.
كماعمل لدى جمموعة هائل �سعيد بعدها نظرا حلالته ال�سحية غادر عام  2004 وعا�س مع ا�سرته يف باري�س حتى وافاه االجل فيها 11فرباير2017م

لديه من االوالداأمني وحممد وعلي وماأمون ومن االناث د.فاطمه وندى 
اال�سيف : ح�سني علي حممد نا�سر 

عزاء آل فقرية 
نهنئ من االعماق ونبارك بزواج ال�ساب اخللوق

 جمد مازن ياسني
 ف�سيح اهلل .. ودام دياركم عامرة باالفراح وامل�سرات .

)املهنوؤن   خالد وهبي وخالد�سيدو  وجدي عبدالقادر وبيومي  مراد 
وجنيب رماده  ووليد عبدالقادر واإبراهيم مقبل  وعو�س مبجر 

ويا�سرمغل�س وحممد توفيق واأ�سرة حترير ) عدن تامي (

مبارك الزواج جمد
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ريا�صة

نجيــب   / عــدن 
المحبوبي

التــالل  فريــق  أكتســح 
لكرة الســلة فريق شمسان 
بنتيجة )30/ 57( في اللقاء 
الــذي جمعهم فــي ملعب 
وذلك ضمن  نادي شمسان 
بطولــة  منافســات  أطــار 
الشــهيد جعفر محمد سعد 
الــذي ينظمهــا اتحاد عدن 
الســلة برعايــة وزير  لكرة 
الشــباب والرياضــة نايــف 

البكري ومحافظ العاصمة عدن عيدروس الزبيدي .
الفتــرة األولى للقاء شــهدت تقدم التالل على شمســان بنتيجة 
)-14 8 ( ، وفــي الفتــرة الثانية واصل التالليون ســيطرتهم على 
مجريات اللقاء واســتطاعوا من كســبه لصالحهم بنتيجة ) -8 21(، 
كذالك الفتــرة الثالثة كانت تاللية بنتيجة )-6 16 ( بينما عاد أبناء 
شمســان في الفترة الرابعة وكســبوها لصالحهــم بنتيجة ) 8 - 6 

( لكنهــا لم تكن شــفيعة 
اللقاء  لينتهــي  لشمســان 
بفــوز التالل بنتيجــة ) 30 

.) -57
أدار اللقــاء أحمــد فتحي 
وعــادل حســن وتامر احمد 
، وفــي الطاولــة كل مــن 
عدنان جليش ونبيل سالم 
وعمرو عبد اهلل مراقبًا للقاء 

.
لقــاء اليوم شــهد وقوف 
والحاضريــن  الالعبيــن 
روح  علــى  حــداد  دقيقــة 

الشيخ صالح باثواب والذي رحل إلى دار األخرى اليوم في االدرن.
وكان فريــق الميناء قد تغلــب  في اللقــاء االفتتاحي على فريق 

الجالء بنتيجة )52/ 29( .
هــذا وتتواصل عصر يوم الجمعة منافســات الجولــة الثانية من 
بطولة الشهيد جعفر محمد سعد حيث يلتقي التالل والجالء ، فيما 

يلتقي الميناء وشمسان في يوم السبت.

عدن تايم / المدينة المنورة / أمين محمد الشعيبي:

أعلنت الجالية الجنوبية في المدنية بالمنورة بالمملكة العربية السعودية 
عن انطالق بطولتها الكروية بالمدينة والذي تشــارك فيها ثمان فرق تمثل 

جميع المحافظات الجنوبية باإلضافة إلى فرق الضالع ويافع.
ووسط اســتعدادات 
مكثفــة تقــوم بهــا 
الجاليــة  قيــادة 
النبويــة  بالمدنيــة 
برئاسة الشيخ / صالح 
بن شــجاع ومساعدة 
 / االســتاذ  نائبــه 
عبدالــرزاق  فهــد 
ورئيــس  العدنــي 
الرياضية  االنشــطة 
 / االســتاذ  بالجاليــة 
علــي باعوضة وكافة 
وإداريــي  قيــادات 

الجاليــة بالمدينة الذي يعملون بانســجام وتناغم يضــرب فيه المثل بين 
باقي فروع الجالية.

وكانــت قيادة الجالية بالمدينة قد كلفت االســتاذ / محمــد النقيب مدير 
مكتب رئيس المجلس األعلى للجالية بحكم أقامته بالمدينة المنورة كلفته 

بتحمل مهام رئاسة اللجنة اإلشرافية للبطولة.
وقــد وجهت جالية المدينة المنورة الدعــوة لكافة قيادات وقواعد الجالية 
الجنوبيــة بالمملكــة لحضور حفل تدشــين وانطــالق البطولــة وذلك غدًا 
الخميس  ، حيث ستكون البطولة على كاس الشهيد العقيد الركن / عبداهلل 
الســهيان قائد قــوات التحالف العربي في عدن الذي استشــهد وهو يقاتل 
قوات االحتالل اليمني العفاشــية والمجوسية إلى جانب المقاومة الجنوبية 

في جبهة باب المندب.
هذا وقد قســمت الفرق الـ8 المشــاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة 

األولى فرق يافع ، المهرة ، ابين ، شبوة.
بينما ضمت المجموعة الثانية فرق حضرموت ، عدن ، الضالع ، لحج.

وسيلعب في في مباراة االفتتاح على ملعب الفيفا المميز في طريق الهجرة 

عــدن تايــم / ســيئون / محمــد مصطفــى 
بامخرمة :

أستطاع نادي شــبام من تجاوز الهالل بالسويري في افتتاح 
مباريــات المجموعــة الثامنــة مــن بطولــة كاس حضرموت 
الخامسة لكرة القدم والتي تأتي برعاية من محافظ حضرموت 
اللــواء أحمد بن بريك وذلك في المبــاراة التي جمعتهم على 
اســتاد ســيئون واألولمبي بســيئون عصر اليوم االثنين 20 

فبراير 2017 .
المباراة بدأت ســريعة من الطرفين حيث مألت الكفة أكثر 
ألبناء شــبام الصفراء فــي الوصول بأكثر من كــرة وتهديد 
مرمــى الهالل بالســويري مع أول ثلث ســاعة مــن المباراة 

الهــالل  مدافــع  تعــرض 
عــوض  محمــد  بالســويري 
هالل  مدرب  أجربت  باشعيب 
على  الماس  منير  الســويري 

تغيير اضطراري .
فــي الشــوط الثانــي دخل 
الفريقين في مهمة اقتناص 
المباراة  وبــدأت  الفوز  هدف 
تلعب على جزئيات بســيطة 
وخاصة أن تكافئ المســتوى 
بيــن الفريقين ممــا صعب 
حيث  المدربين  علــى  األمور 

بداء المدبين برمي كل األوراق المتاحة أمامهم أستطاع أبرز 
العبي شبام شكري مسونق مع الدقيقة 24 من الشوط الثاني 
من خطف هدف الفوز وهدف المباراة في شباك مرمى الهالل 

بالسويري .
بعدها حاول الهالل بالســويري الضغط على منتصف ملعب 
شــبام وشــن العديد من الهجمات غير أن محمد علي بامدحي 
تكفل بالــرد على كل كرات الهالل بالســويري لتنهي المباراة 

بفوز شبام بهدف مقابل الشي .
أدار المباراة حكم ساحة محمود بامزروع حكم ساحة وساعده 
على الخطوط راية اول ايهاب باريود ورايه ثاني علي ســليمان 
الجهوري وحكم احتياط محمد سليمان الجهوري راقب المباراة 

عبدالوهاب يسر .
العبــي نــادي شــبام قبــل 
عبروا  الفتــه  رفعوا  المبــاراة 
فيها عن تضامنهم الكامل مع 
ناديي القادسية والريان بساه 
جراء االســتيالء على مالعبهم 
الرياضيــة من قبل أشــخاص 
كما عبروا عــن تضامنهم مع 

مؤتمر حضرموت الجامع .
تتواصل مباريات المجموعة 
الثامنــة اليوم األربعــاء بلقاء 
على  ومــدودة  عينــات  بيــن 

استاد سيئون االولمبي .

عدن تايم / محمد فتحي:

اجتمعــت الهيئــة اإلداريــة لنادي 
وحدة عدن برئاســة الدكتور )وسام 
معاويــة( في مقر النادي في مديرية 
الشيخ عثمان باألجهزة الفنية لجميع 
األلعاب في النادي الوحداوي الكبير .
اللقــاء جميع  وحثــت اإلدارة خالل 
مدربي األلعــاب باهتمام كل مدرب 
بلعبته والتركيز على الفئات العمرية 
لكل لعبة وبالتحديــد فئتي البراعم 
والناشــئين ألنهما األساس في بناء 
اللعبة والرافد الحقيقي لفئة الرجال.
وطالبت بتقديم البرنامج التدريبي 
الخاص بــكل لعبة للثالثة األشــهر 
القادمة على أن يتم الحقا رفع تقرير 
لما تــم انجازه مــن األهــداف التي 

وضعت في البرامج المقدمة .
بعد ذلك تحــدث مدربــي األلعاب 
كل علــى حدة موضحين المشــاكل 
والصعوبــات التــي يعانوهــا والتي 
تعرقــل ســير نشــاطهم والمتمثلة 
بتوفير بعض األدوات والمستلزمات 
الخاصــة باأللعــاب وتقســيم أيــام 
التمارين في صالــة األلعاب الخاصة 

باأللعاب القتالية.

ووعــدت الهيئــة اإلداريــة بتوفير 
الرياضيــة  والمســتلزمات  األدوات 
لأللعــاب علــى الرغم مــن الضائقة 
الماليــة التــي يعاني منهــا النادي 
نظــرا لعــدم اســتالم المخصصات 
المالية من وزارة الشــباب والرياضة 
وعــدم تلقــي أي دعم مــن أي جهة 

خاصة كانت أو حكومية .
باإلضافــة إلــى مــا ســبق قــررت 
للنــادي تنظيــم  اإلداريــة  الهيئــة 
بطولــة أللعاب القوى يشــارك فيها 
جميــع مدارس وثانويــات المديرية 
الســتقطاب مجموعة مــن الالعبين 
الذين سيمثلون فريق ألعاب القوى 
بمختلــف ســباقاته وألعابــه ، كمــا 
تــم االتفاق أيضــا على اســتقطاب 
العبــي كــرة الطائرة مــن المدارس 

والثانويات التابعة للمديرية .
النــادي  رئيــس  االجتمــاع  حضــر 
ســعيد  معاويــة  وســام  الدكتــور 
وأعضــاء اإلدارة األخوة أحمد شــبيل 
ووضاح البكري وفؤاد مهيوب ومدير 
النادي ميثاق صالح والكابتن ســامح 
السالمي رئيس اتحاد الجودو بعدن 

واالستاذ التربوي حسين الليبي .

عــدن تايم /الضالــع/ صبري 
عسكر :

شــهدت مدينــة الضالع صبــاح اليوم 
زيارة ودية جميلة ولقــاء كروي احتضنه 
ملعــب الصمود وســط المدينة أتى من 
سنبلة الجنوب يافع الخير والعطاء ليحل 
ضيفــًا على هــذه المدينة الباســلة في 
مشــهد أخــوي جميل تجســدت فيه روح 

التسامح واأللفة وصفاء القلوب.
وجــاءت هــذه الزيــارة لمنتخــب يافع 
وضيــوف الشــرف مــن كــوادر وطنيــة 
وتربويــة ومثقفين حبــًا للضالع وأهلها 
الذين اختلطت دمائهم بدماء شهدائهم 
أبان الحرب األخيرة وبالتنســيق مع ربان 
السفينة الضالعية الكابتن خليل العلوي 
ومكتب الشــباب والرياضة وتعتبر زيارة 
يافــع للضالع هــي األولى علــى الصعيد 

الرياضي والشعبي
صباح جميل وزيارة وصفت باألروع طاف 
فيها الفريق الضيف ورجال يافع العظماء 
والعســكرية  األثريــة  المواقــع  بعــض 

وطالعوا من أعالي تلك الشــاهقات ربى 
الضالــع الحبيبــة برفقة عــدد كبير من 
الرياضييــن والشــباب الذيــن كان لهم 
الدور البــارز في وصف المــكان وتعريف 
مدينتهم للزائرين وأبرزها المواقع التي 
دارت الحرب في رحاها وقصة االنتصارات 
الثوريــة التــي حققهــا رجــال المقاومة 
هناك وسط فرحة غامرة وسرور ال يوصف 
كادت عدسات المصورين ال تتوقف ألخذ 
الصور التذكارية واللحظات البهيجة من 

مواقع الشرف والبطولة

فاز الضالع رياضيًا واحتشدت الجماهير 
مــن كل حــدب وصــوب إلحيــاء فقرات 
المباراة التي قدم في الفريقين المستوى 
المطلــوب وخاصة الفريــق الضيف الذي 
أبهر الجميع في األداء والنقالت الجميلة 
ونظرًا لمشقة السفر لنجوم منتخب يافع 
اســتطاعوا نجــوم منتخــب الضالع بهز 
شــباكهم ب 6 أهــداف مقابــل هدفين 
ســجل للضالــع محمد القفــز ، وإبراهيم 
الضالعي وهشــام قائد ، وســام القفاز ، 

محمد عبيد .

التالل يهزم مشسان وامليناء يتغلب على اجلالء 
يف بطولة الشهيد جعفر لكرة السلة

الضالع يهزم يافع بستة أهداف مقابل هدفني يف لقاء كروي ودي مبلعب الصمود

إدارة وحدة عدن جتتمع باألجهزة الفنية 
ملختلف األلعاب يف النادي األخضر

غدًا .. اجلالية اجلنوبية باملدينة النبوية تقيم 
بطولة كروية باسم الشهيد السهيان

شبام يتجاوز اهلالل بالسويري بصعوبة يف كاس حضرموت اخلامسة
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وزارة اإلعالم 
.. وخيال 

املآته !
خيــال المآتــه ، هي دميــة اخترعهــا الفالح 
العربي قبل مئات الســنين ، ووضعها وســط 
الحقــول المليئة بالمحاصيــل والثمار وتفنن 
في إلباســها أنواع عديدة من الثيــاب البالية 
الرثــة المزينــة بالقش بغية تخويــف الطيور 
والحيوانــات ، ألنهــا تتمايــل يمينًا وشــمااًل 
وتجلجل كلما هب الهواء ، وهي وسيلة بدائية 
متخلفــة أســهمت إســهامًا كبيرًا فــي تخلف 
اإلنتاج الزراعي في معظم الدول العربية ، لكن 
الطيور ال يحلو لهــا الوقوف إال على رأس هذه 
الدميــة  الفزّاعة .. كما أن هذا االســم )خيال 
المآتــه( أصبح يطلــق على الفاشــل في عمله 
أو واجباتــه ، أو كما يقــول المصريون : خائب 

الرجاء !
وزارة اإلعــالم )الشــرعية( فــي بالدنــا هي 
شــبيهة بخيــال المآتــه ! ال تهــش وال تنش ، 
منــذ اندالع الحــرب لم تقم بشــيء يذكر على 
الصعيديــن الداخلي والخارجــي .. وهذا جعل 
دور اإلعالم الشرعي منذ الحرب يساوي )صفر( 
باعتبــار أن كل مــا تقدمــه القنــوات اليمنية 
الرسمية التي تبث من السعودية ال يرتقي إلى 
مستوى الرســالة اإلعالمية المطلوبة لمواكبة 
مــا يجري فــي الميدان وعكس حجم المآســي 
التي يعيشــها الشعب اليمني بســبب الحرب 
العبثية التي فرضهــا االنقالبيون وأعوانهم ، 
وهذا ال يعني أن الحوثييــن  يقدّمون إعالمًا  
أفضل ، لكنهم مسيطرون على وسائل اإلعالم 
الرســمية ـ وكالة األنباء وأربع قنوات فضائية 
وإذاعــات وصحــف ـ  علــى مرأى ومســمع من 
خيــال المآته الشــرعي الذي لم يحرك ســاكنًا 
لوقف نشــاط وبث تلك األجهزة بشــتى السبل 
والوســائل بما في ذلك التشويش االلكتروني 
عن بعد ، والمالحقة على مستوى شركات البث 
الفضائي العربي لوقف تلــك القنوات وقنوات 

أخرى مشابهة .
مضت سنة ونيف منذ تحرير عدن ولم تستطع 
وزارة اإلعالم خاللها تشــغيل إذاعة وتلفزيون 
عــدن مــن مقرهــا الرئيســي فــي التواهــي 
واالســتفادة من خبرات كوادرهــا المجربة في 
صنع رسالة إعالمية وطنية ذات مهنية حيدة ، 
وفي كل مرة تُشكل لجان فنية تجتهد وتتعب 
في إعداد تقارير مفصلة وشــافية عن جاهزية 
المرفقيــن للعمل .. لكن ال احد يدري إلى اين 
تذهب تلك التقارير ، ومــا المقصود منها ، او 
كيف تســوق لقيادة الشــرعية ودولة الخليج ! 
لالســف الوزارة حاليًا منشغلة بإجراءات مركزة 
موازنة القطاعات اإلعالمية بيد الوزير وترتيب 
أوضاع شــلة الوكالء الجــدد وبعض المقربين 
، تاركــة غيرهــا  يَســرح ويَمرح في الســاحة 

اإلعالمية .
الوزيــر القــوي والصنديد هو الــذي يحمل 
مشروعًا وطنيًا متكاماًل ويدافع عنه ، وهو الذي 
يصنــع القــرارات ويدافع عنها فــي اجتماعات 
مجلس الوزراء لتحريك المياه الراكدة من اجل 
تفعيل العمل وتنشيط أدواته ومرافقه .. يجب 
أن ال ينتظــر حتى تأتيه التعليمــات من رأس 

الهرم أو خارجه . 
نحن نــدرك أن هناك صعوبــات جمة تواجه 
كل الوزارات وتعيق نشاطها وتحركات قيادتها 
، لكن علينــا أن ال نبالغ بحجم تلك الصعوبات 
ونجعلها شــماعة نعلق عليها أســباب فشلنا 

وأخطائنا متى ما نريد . 
في هذه الظروف الصعبة واالســتثنائية نرى 
فــي العاصمة اليمنيــة المؤقتــة عدن بعض 
الوزارات تشــتغل بهمة ووتيرة عالية متحدية 
بذلــك كل الظروف والصعاب ، واضعة مصلحة 
الوطن فوق كل شــيء .. هذه المرحلة تتطلب 
من الجميع ترجمة هذا الشعار إلى واقع عملي 

بدون أي تسويف أو تخاذل .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

عدن : غموض يلف حريق يلتهم أجهزة غرفة 
التعقيم مبستشفى اجلمهورية 

مسلحون يعتدون على ممتلكات احد 
كبار جتار عدن وتوجيهات بانصافهم

عدن تايم / خاص :
أبلــغ " عــدن تايــم " ورثة محمد 
باشــنفر احد كبار البيوت التجارية 
في عدن ان مسلحين شرعا بتهديم 
واحدة من مخازنهــم التجارية في 
شــارع ابان بكريتر التــي تعرضت 

للحريق خالل االشهر الماضية .
مســلحين  ان  الورثــة  وافــاد 
اثنين داهمــا المخزن مع عدد من 
الواجهة  بتكســير  وقامــوا  االفراد 
االمامية والبسط على المخزن لوال 

مســارعتهم بابالغ السلطة االمنية 
ومنهــا شــرطة كريتــر والدائــرة 
القانونية بأمن عــدن التي وجهت 
بوقــف اي اعمــال واعتــداء علــى 

ممتلكات باشنفر .
ويدعي المسلحون الذين داهموا 
المخزن انه مــن اصول وممتلكات 
البري  للنقــل  العامــة  المؤسســة 
عــدن وتم التنازل بــه للنقل البري 
محافظة أبيــن  .. ومما يعرف هذا 
المخــزن مــن ممتلــكات واصــول 
بيت باشــنفر اضافة الــى عدد من 

المخــازن والبيــوت الواقعــة فــي 
المنطقــة نفســها مملوكــة لهم 
بوثائق "جرانــات" منذ عهد االدارة 

البريطانية لعدن.
في هــذه االثناء وجــه مدير امن 
عــدن اللــواء شــالل علــي شــائع 
علــى اثر تقريــر وارد مــن الدائرة 
القانونية بناء شكوى الورثة .. وجه 
قائد شرطة كريتر بتنفيذ توصيات 
الدائــرة القانونية وبقــاء المخزن 
بيد الورثة ومن له حق عليه اللجوء 

الى المحكمة .

عدن تايم / خاص :

يلف غموض وتكتم شديد حريق في هيئة 
مستشــفى الجمهوريــة العام بخورمكســر 

محافظة عدن .
التعقيــم  غرفــة  فــي  الحريــق  وشــب 
بالمستشــفى والتهم كل اجهزته التى أعاد 

الهــالل االحمــر الماراتــي تأهيلهــا ومدها 
باالجهزة الحديثة .

وأرجعت مصادر مطلعة ســبب الحريق الى 
االهمال ولم تشر الى تفاصيل أخرى .

الحريــق مضى على اندالعه قرابة اســبوع 
ولم تكشــف هيئة المستشــفى مالبســاته 

ونتائج التحقيق

الشــابة  حققــت 
اليمنيــة منــال أحمد 
جمــال  ملكــة  لقــب 
العــرب  المحجبــات 
2017 في حفل  للعام 
بالعاصمة  أقيم  ضخم 

المصرية القاهرة.
كما حصلت ياسمين 
محمد نجيب، من مصر 
الوصيفة  لقــب  علــى 
األولــى، وهديــر خالد 
مــن ليبيا علــى لقب 
الثانيــة  الوصيفــة 
لملكات جمــال العرب 

للمحجبات.
الحفــل  وأقيــم 
التجمع  توليب  بفندق 
وشــاركت  الخامــس، 
في المسابقة 20 فتاة 
من الســعودية ومصر 
وفلسطين  والسودان 

وليبيا واليمن.

قالــت االجهزة االمنيــة المصرية انه تمكنت، امــس، من ضبط 5 
ســاعات يد حريمــي مرصعة بالماس بحــوزة برلمانــي يمني، لدى 

وصوله من حضرموت.
وأثنــاء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلــة الخطوط الجوية اليمنية 
رقم 606 والقادمة من مطار ســيئون بحضرموت باليمن، وبتفتيش 
حقيبــة البرلماني اليمني تم العثور معه على 5 ســاعات يد حريمي 
مرصعــة بالماس، فتم التحفظ علــى المضبوطات ووضعها بوديعة 

الجمارك والسماح للراكب بدخول البالد.

مينية تفوز بلقب ملكة مجال احملجبات بالقاهرة

تلقــت "عــدن تايــم " تعقيبا من 
والــدة الطفل علي عمــر ناصر الذي 
االســبوع  الصحيفــة  عنــه  نشــرت 
الماضــي خبــر إصابته بطلــق ناري 
مــن  ماوردنــا  بحســب  عشــوائي 
معلومــات اوليــة ..اال ان والدة علي 
افصحت ان ولدهــا اصيب برصاص 
التي  بالمعدالت في احــداث المطار 

وصلت الى حيهم بالمنصورة .
وتكلفت اســرة علي بتحمل نفقات 
عالجه بالمستشــفى ومــازال طريح 

الفراش ويواصل عالجه .
وكان )علــي( قد غــادر بيته تمام 
الســاعة الثالثــة و النصــف عصــرا 
متوجهــا الى " المعالمــة " لتحفيظ 
القرآن واذا بطلق نــاري يصيبه في 
رقبته و يستقر في فقرات العنق أدى 
الى  الحاق ضرر في االوعية الدموية 
للرقبــة و االعصــاب المغذية للذراع 
األيمن ونقل الى احد المشافي على 

حساب اهله الخاص.

والدة الطفل علي : ولدي أصيب 
برصاص معدالت احداث املطار

ضبط ساعات مرصعة باألملاس 
حبوزة برملاني ميين يف مطار القاهرة

توفي يوم امس الشــيخ المربــي  عبدالكريم 
محمــد علــي عثمــان .. وبرحيله تفقــد عدن 
احد مشــايخها االجالء الذي أمضــى حياته في 
روحانيــة الطاعة ولذة العبــادة .. رحم المولى 
تعالــى الشــيخ عبدالكريم وســقى روحه وابل 

الرحمات وفيض المغفرة والمكرمات .

وفاة الشيخ املربي عبدالكريم حممد علي عثمان


