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شركة جديدة تفوز مبناقصة االسترياد والعوج يبدد املاليني شهريا

هل خيرج النفط يف عدن عن احتكار العيسي؟

دول كربى حتر�ص على اإ�شعاف ال�شرعية للعودة 
اىل مفاو�شات  توؤدي اىل مكافاأة االنقالبيني

وكيل وزارة االعالم اأمين حممد نا�سر يف حوار �سريح : 

90% ممن كانوا موالني للمخلوع تغريت قناعاتهم بفعل 
احلرب العدوانية

املصايف تبدأ تكرير نصف مليون طن من خام املسيلة

ت�سارب اأ�سباب زيارة هادي اخلاطفة لأبوظبي والريا�ض

عقب  لقاءه اوبراين وتاأكيد الأخري على احلل ال�سيا�سي وفتح املوانئ

)الكيان ال�شيا�شي 
واال�شتفتاء(

قا�سم داوؤود يتحدث عن اجلنوب والتحديات الراهنة:

عدن.. معاجلات جزئية تفاقم معاناة جرحى احلرب
   إجراء استفتاء شعيب يف 

اجلنوب من طرف واحد
 هو عمل اسرتاتيجي
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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 مصور/ صدام اللحجي:

قدمــت جمعيــة رعايــة األطفــال 
فــي  الدماغــي  بالشــلل  المصابيــن 
محافظة لحج، الكثر من ســنة، خدمات 
عالجية لعشرات األطفال، في طريقهم 
نحو حياة أفضل ومجتمع أكثر استيعابا 
لهم وواصلت خدماتهــا المجانية رغم 
ظروفها الماديــة الصعبة التي تعصف 
بالجمعيــة، والتي باتــت تهدد بايقاف 
نشــاطها بســبب عــدم توفــر موازنة 

تشغيلية.
وأشــهرت جمعية رعايــة األطفال 
المصابين بالشــلل الدماغــي األهلية 
بلحج، فــي ابريل العام الماضي، وامتد 
نشاطها على مســتوى مدينة الحوطة 
وتبن وتهدف بالدرجــة األولى إلحداث 
تغيــر في حيــاة هــذه الشــريحة من 

األطفال.
إدارة  مجلــس  رئيــس  واوضحــت 
الجمعية نجالء سعيد العبد في تصريح 
ل"عــدن تايــم" أن الجمعيــة تعمــل 
بالدرجــة األولــى على رعايــة األطفال 
المصابين بالشــلل الدماغي والعناية 
بهــم بالتــوازي مــع توعيــة األهالي 
وتدريبهم  أطفالهــم  عــالج  بكيفيــة 
وتأهيــل الطاقة البشــرية العاملة مع 
ذوي اإلعاقة ونشــر الوعي لدمج أطفال 

الشلل الدماغي في المجتمع.
وأضافــت نجالء: أن الجمعية تقدم 
خدمــات تشــخيصية وعالجيــة لجميع 
أنواع الشلل الدماغي فضال عن خدمات 
التدخل المبكر لألطفال الذين يعانون 
مــن إعاقــة أو تأخــر في أحــد جوانب 
النمو إضافــة إلى إعطاء خدمات الدعم 
النفسي واالجتماعي لألطفال وذويهم 

والعاملين معهم.
“الجمعيــة  أن  نجــالء  وبينــت 
تخدم حاليــا نحو 156 طفــل،  وتضم 
: قســم التدخل المبكر، قســم العالج 
الطبيعي، وقسم تأهيل الفتيات الكبار 
وكلها تعمــل خالل فترتيــن صباحية 
ومســائية، ولدينا حوالــي 25 متطوعآ 
وكل المجهودات التي يبذلونها ذاتية 
بــل وقمنــا بأقــرار علــى المتطوعين 
بأن يســاهم من دخلــه الخاص ألعات 
الجمعيــة خاصــة فــي هــذه األوضاع 

الصعبة التي تمر بها.
واســتطردت قائلة: بعد تأســيس 
وأشــهار الجمعية والتــي كان  مقرها 

ســابقآ يقــع فــي دار المعلمين وبعد 
مرور ســنة قمنا بســتأجار شــقة مبلغ 
وقدره "خمســة وعشــرون ألــف" ريال 
يمني "شهريآ" ومن هنا تبدأ معاناتنا 
وهي أن الجمعيــة اليوجد لها ميزانية 
تشــغيلية أيضآ الجمعيــة اليتوفر لها 
وســيلة نقــل خاصة لألطفــال تقلهم 
من منازلهم الى مقــر الجمعية ولهذا 
قمنا بســتأجار حافلــة نقل"باص" من 
أجــل نقــل األطفــال كانــت تكلفتها 
"خمســة وابعــون ألــف ريال"يمنــي، 
مؤكــدة انه وبســبب صعوبة وشــحت 
المــوارد للجمعيــة أصبحنا النســتطع 
ان نوفــر قيمــة أيجار الشــقة وكذلك 

أيجــار الحافلة"البــاص" أصبح الطالب 
يأتــون للجمعية مشــيآ علــى األقدام 
ومــن مناطــق بعيــدة جــدآ أذكر لك 
بعض من هذه المناطق للذكر وليس 
للحصر منها منطقة القريشي ومنطقة 
ســفيان والثعلب والمجحفــة وغيرها 
بعض الطــالب أثناء وصولــه الى مقر 
الجمعية يصابوا بنوبات صرع بســبب 
المجهود الذي يبذلوه في المشــي من 

منازلهم الى الجمعية.
وبينــت: حاولنا التواصــل مع األخ 
ومدير  د/ناصرالخبجــي  لحــج  محافظ 
الشــؤون األجتماعيــة فــي العاصمــة 
عدن وكــذا أتحــاد المعاقين في عدن 

وفاعلين خير ولألســف الشديد الحياة 
لمن تنادي.

وفي ختام حديث نجالء مع صحيفة 
"عــدن تايم":اوجــه رســالتي عبركــم 
اخاطب فيها ضمائر الجميع بأن يمدوا 
يد المســاعدة والعون لجمعية رعاية 
أطفــال الشــلل الدماغي التــي القدر 
اهلل قــد تغلق أبوابها بســبب األوضاع 
المادية التي تعصف بالجمعية،رسالتي 
أيضــآ اوجههــا الى الســلطة المحلية 
الشــلل  المعاقيــن  أطفــال  أغيثــوا 
والمنغولي  والحركي  واألصم  الدماغي 
والمكفــوف فهــم ينتظــرون منكــم 

تقديم يد المساعدة.

عدن تايم/ خاص

أغاثــت هيئة الهــالل األحمر اإلماراتي، ســكان 
منطقة يختل الســاحلية الواقعــة على بعد 12 كيلو 
متر شمال مدينة المخا، عقب يوم واحد من تحريرها 

وطرد المليشــيا االنقالبية، حيــث تم توزيع نحو 55 
آالف ســلة غذائية )متكاملة(، باإلضافة إلى بطانيات 

وخيام.
 وعبــر مواطنون عن امتنانهــم لدولة اإلمارات 
الســباقة في مــد يد العــون للمحتاجيــن خصوصًا 
مناطق الســاحل الغربي التي عانى أهلها 
الحصــار المفــروض من قبل مليشــيا 

الحوثي وصالح على مدى عامين.
وقال المواطن سعد ناصر أحد أبناء 
منطقة يختــل أن دولة اإلمــارات تقدم 
الكثير عسكريًا وإنسانيا ألجل تحريرهم 
من الحصــار والمعانــاة، مثنيا على دور 
الهــالل اإلماراتــي الذي قــدم القوافل 
الســاحلية )ذباب –  اإلغاثيــة للمناطق 
المخــا – يختل( بعد تحريرها مباشــرة، 
الفتا الــى انهــم يفتقرون الى ابســط 

مقومات الحياة.
وكان الهالل اإلماراتي ســيّر شحنة 
لمستشــفى  طبيــة  ومعــدات  ادويــة 
المخا، ضمن سلســلة األعمال اإلنسانية 
التــي يقدمها لمحو آثار الحــرب وإغاثة 
عاجلــة  بصــورة  المتضــررة  المناطــق 

ومختلف المجاالت الخدمية والتنموية.
واحتوت الشــحنة على ادوية خاصة 
باألطفال والمواليد واخرى غذائية إضافة 
إلــى معدات خاصــة بإجــراء الفحوصات 
والمعاينــة للحوامــل ومواد إســعافية 
لمستشــفى المخا، ضمن دعــم وجهود 
الهالل األحمر اإلماراتي النتشــال الوضع 

في المدينة.

حلج : رعاية اأطفال ال�شلل الدماغي مهددة بالتوقف

اهلالل اإلماراتي أول من يغيث خيتل مشال املخا

أبين/ نبيل ماطر :

عقــد مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبين 
األســتاذ / غســان شــيخ فرج لقاء بمــدراء  نقابة 
النقــل، وممثلي ســائقي الباصات لخــط رنجبار- 
عدن، لمناقشــة ســير حركة النقل وارتفاع ســعر 

المواصالت.
واقر المجتمعون ان تلتزم نقابة النقل بتثبيت 
تســعيرة المواصالت لخط زنجبار- عدن إلى ٧٠٠ 
ريال في حالــة عودة المشــتقات النفطية  تثبيت 
سعرها  كتســعيرة ثابتة، ويكلف مدير عام النقل 
بالمحافظة والمديرية  بالمتابعة لجميع الخطوط 
الرئيسية والفرعية ) خط زنجبار عدن - خط زنجبار 
جعــار - خــط زنجبار الكــود - خط زنجبار شــقرة 
- خط زنجبــار احور - خط زنجبار لــودر ( ومتابعة 
جميع الخطــوط، كمــا ومحاســبة كل المخالفين 
والمتالعبين بســعر الواصالت وتغريمهم لصالح 

المديرية .

تسعرية موحدة للمواصالت يف أبني
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�أخبار

عدن/ نبيل القعيطي :

ناقشت شركة النفط اليمنية عدن، 
عروض 3 شــركات تجارية الســتيراد 

المشتقات النفطية.
فــان  االجتمــاع  وبحســب محضــر 
أفضل العروض المقدمة هي لشركة 
الخيرات للتجارة التابعة لرجل األعمال 
محمــد علي باجــوه، والتــي تقدمت 
بعرض بيع 172 ريال للتر الواحد من 
البنزين، حيث ستبدأ الشركة اجراءات 

توزيع المشــتقات النفطيــة على ان 
يتم دفع مبلغ 2 مليار ريال للشــركة 

الموردة.
وكشــفت وثيقة صادرة عن المدير 
النفــط  لشــركة  التنفيــذي  العــام 
اليمنية توجيهه لفرع الشركة بعدن 
بتوفير عشــرة ماليين ريال شــهريا 
كموازنــة تشــغيلية لمكتبه الذي لم 

يفتتح حتى االن .
وحصــل ) عدن تايــم ( على مذكرة 
موجهة من مدير عام شــركة النفط 

اليمنيــة الدكتــور نجيــب العوج الى 
مدير فرع الشــركة بعــدن ناصر بن 
حــدور تطالبه بتعزيــز مكتب المدير 
العام بعشــرة ماليين ريال شــهريا 
ابتــداء مــن نوفمبر 2016 لحســاب 
االدارة العامــة فــي البنــك االهلــي 

بعدن.
وعيــن العــوج مديرا عاما لشــركة 
النفــط اليمنية قبل اشــهر ، ويقيم 
منذ ذلك الحين في العاصمة االردنية 

عمان .

ويقع مكتب االدارة العامة للشــركة 
مــن  العديــد  ان  اال   ، فــي صنعــاء 
المؤسسات الحكومية نقلت مكاتبها 
الى عدن تنفيذا لتوجيهات الســلطة 
الشــرعية بعــد انقــالب الحوثييــن 
واستيالءهم على السلطة في صنعاء.
وال يملــك العــوج طاقــم عمل في 
عــدن كما ان مكتبه لــم يفتتح بعد ، 
وهو ما يضع تساءالت حول مشروعية 
ريــال  مالييــن  عشــرة  تخصيــص 

كموازنة شهرية لمكتبه.

عدن/ خاص :

أكدت مصــادر عاملة بمصافي عدن 
عــن تشــغيل وحــدة تكريــر النفط 
الخــام بالمصافي بعد اجــراء صيانة 
محطة الكهرباء وعلى اثر ذلك سيتم 
تكرير كمية من نفط خام المســيلة 
المخزونــة فــي خزانــات المصافــي 
والمقــدرة ب ٥0٠ ألــف طــن التــي 
وفرتهــا الحكومــة من فترة ســابقة 

ومخصصة لمحطات الكهرباء .
وجــرى تكريــر الدفعــة االولى في 
المصافــي اال ان التكرير توقف لعدم 
وصول الكميــة الثانية وكذلك لعدم 
توفــر النفــط الخام فــي المصفاة .. 
ويتطلــع عمــال المصفــاة اســتمرار 

المصفاة  برفــد  والدولــة  الحكومــة 
بالنفــط الخــام حتــى ال تتوقف عن 
التكرير من اجل رفد السوق المحلية 
النفطيــة  بالمشــتقات  والمحطــات 

وكذلك محطات الكهرباء.
وقال مصــدر في شــركة المصافي 
انهــا ســتضخ 2200 طــن متري من 
المــازوت لصالــح محطــة الكهربــاء 

الكهروحرارية .
وافــاد المصــدر ان هــذه الشــحنة 
المصفــاة  انتــاج  باكــوره  ســتكون 
بعــد بدء تكرير كميــة من نفط خام 
المســيلة الموجــودة فــي المصفاة 
والذي وصــل ضمن الشــحنة الثانية 

التي تم استالمها من سابق .
ويأتــي ضــخ كميــة المــازوت هدة 

كدفعــة أولى بعــد أن تم إســتئناف 
واالنتــاج  التكريــر  وحــدة  تشــغيل 
بالمصفاة، وبحســب المصدر فسيتم 
بمــادة  الكهربــاء  محطــات  تزويــد 
المــازوت والديزل الناتــج من تكرير 

هدة الشحنة كامال .
الجدير بالذكر بأن مخزون المازوت 
المخصص ل محطــات الكهرباء كان 
قد اســتنفذ مــن خزانــات المصفاة 
وكانــت محطــات الكهرباء الحســوة 
والمنصــورة العاملة بالمــازوت على 
وشك التوقف خالل الساعات الماضية.

وجاء تشغيل وحدة التكرير واالنتاج 
بالمصفــاة لينقــذ الموقــف ويمنــع 
المحطات الكهربائية من الخروج عن 

العمل .

عدن تايم / وديد ملطوف: 

دشــنت السلطة المحلية بعدن، إعادة 
تشغيل ساعة ) بج تيل ( 

الصغرى بالتواهي . 
وتقــع الســاعة علــى 
هضبــة جبل البنجســار 
التواهي  مديريــة  فــي 

بالعاصمة عدن . 
الساعة  واعيد تشغيل 
مــن  االنتهــاء  عقــب 
أعمــال صيانتهــا مــن 
قبل المهندس العراقي 

داوؤد أبو علي . 
الســاعة  وخضعــت 
األثريــة التي بدأ العمل 

بتشــغيلها قبل 117 عاما أي في العام 
1900م ألعمال صيانة كثيرة. 

االخيــرة  الصيانــة  عمليــة  وتمــت 
بإشراف السلطة المحلية 
ممثلة  التواهي  بمديرية 
بمديــر عــام المديريــة 

عبدالحميد الشعيبي. 
بن  بــج  ســاعة  وتمثل 
الصغــرى التــي تحاكــي 
بــج  الشــهيرة  الســاعة 
تيــل في قلــب العاصمة 
البريطانيــة لندن معلما 
تاريخيا وجماليا بارزا من 

معالم العاصمة عدن .

عدن تايم/ صدام اللحجي :

اغتــال مســلحون مجهولــون، امــس، جنــدي أمن 
ومواطن وسط مدينة الحوطة بمحافظة لحج.

وقال ضابط البحث الجنائي مختار الموزعي لـ"عدن 
تايم" أن مســلحين يســتقلون دراجة ناريــة، اغتالوا 
الجنــدي فــي الحــزام األمنــي توفيق علي محســن، 
ومواطــن يدعى صالــح محمد باســيد، في الشــارع 

الرئيســي لمدينة الحوطة بلحج، ما أدى إلى مقتلهما 
على الفور.

ونقل جثمان الشهيدين إلى مستشفى ابن خلدون 
بالحوطة، فيما الذ الجناة بالفرار.

في الســياق نفســه انتشــرت قوة أمنية في مكان 
الحادث الذي وقع وسط الشارع الرئيسي لمدينة حيث 
قامت بتمشيط ومالحقة مشتبهين يعتقد تورطهم 

بالجريمة.

عدن/ زكي اليوسفي  :

والتحسين  النظافة  جدد صندوق 
مناشــدته  عــدن  العاصمــة  فــي 
للجهات المختصة في شركة النفط 
والســلطة المحلية بسرعة تزويده 
وإنقــاذ خدمــات  الديــزل  بمــادة 
النظافــة مــن التوقــف الفجائــي 
بســبب نفاذ االحتياطي المستخدم 
في تسيير آليات وسيارات الخدمة . 
التنفيذي  العــام  المديــر  وقــال 
للصنــدوق المهندس قائد راشــد 
أن  االســتغاثة  نــداء  فــي  أنعــم 
الــذي  الديــزل  مــن  االحتياطــي 

يعتمــد عليــه الصنــدوق كليًا في 
تســير أســطوله اآللــي قــد نفد ، 
الممولة بســرعة  الجهــات  داعيــًا 
الثابتة  الكافية  باحتياجاته  تزويده 
منتظمــة  بصــورة  واالحتياطيــة 
ومتواصلــة ودون تأخيــر حتــى ال 
تتعطل خدمات رفــع القمامة التي 
تقدر بحوالــي 600 ألف طن يوميًا 
وتتراكــم فــي الشــوارع واألحيــاء 
وتتســبب بكارثــة بيئيــة وصحية 

وخيمة العواقب . 
وأضــاف نحــن وجهنــا مناشــدة 
ســابقة للجهــات المختصــة بهذا 
الشــأن إاّل أن ما وصلنا من الديزل 

لم تكــن بالكميــات الكافية التي 
تخزيــن  مــن  الصنــدوق  تمكــن 
االحتياطي الســتخدامه عند اللزوم 
، مؤكــدًا أهميــة اإلســراع بإنقاذ 
خدمات النظافة الضرورية بالنسبة 
للمجتمــع شــأنها شــأن الكهرباء 
والميــاه وغيرهــا مــن الخدمــات 
األساســية اليوميــة التــي ال غنى 

عنها . 
التنفيذي  العــام  المدير  وأعــرب 
والتحســين عن  النظافة  لصندوق 
أملــه في تعاون الجهــات المعنية 
وبسرعة االستجابة لهذا النداء دون 

تأخير .

هل يخرج النفط يف عدن عن احتكار العي�شي؟

مصايف عدن تبدأ تكرير نصف مليون طن وتزود الكهرباء

�سركة جديدة تفوز مبناق�سة اال�سترياد والعوج يبدد املاليني �سهريا

اغتيال جندي ومواطن وسط حوطة حلج

إعادة دوران عقارب بج تيل االثرية بالتواهي النظافة يف عدن توجه نداء استغاثة عاجل 



4
    االربعاء/ 1  مار�س  2017م  - املوافق    2  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )58(

حــــــو�ر

س: ماهي اهم العقبــات التي تواجه 
الحكومــة الشــرعية فــي ســعيها لتطبيع 

االوضاع في المناطق المحررة ؟

ان مــن اهــم العقبــات التــي تواجه 
الحكومة الشــرعية في المناطق المحررة 
هو حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب 
العدوانيــة التــي شــنها االنقالبيون من 
تحالــف الحوثي وصالح علــى عدن وبقية 
المناطــق المحررة والتي تمكنت الحكومة 

من رصد اضرارها .
كما تمثل شــح االيــرادات الحكومية 
واحدة من اهــم العقبات التــي تواجهها 
ممارســة  وكــذا  الشــرعيه   الحكومــة 
الضغــوط من قبل بعض الدول الكبار في 
المجتمع الدولي على الحكومة الشــرعيه 
حيث تشــترط وتربط تلك الــدول الكبرى 
اســتنئاف تقديم المساعدات والمنح وفق 
تعهداتها الســابقة بالتوصل الى تسوية 
التفاق سالم مع تجاهل تعنت االنقالبيين 
وتدهور الوضع االنساني واالقتصادي في 

كافة ارجاء البالد .
باالضافه الــى الجهود التــي تبذلها 
السلطات المحلية في عدن وبقية المناطق 
المحررة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة 
الشرعية الســتعادة بناء اجهزة  موسسات 
الدوله التي دمرت بفعل حرب االنقالبيين 
والتي التــزال تعاني من الضعف وهي في 
مراحلها االولى في تجربتها في التحرر من 
النظام المركزي لسلطة صنعاء والتطبيق 
الفعلــي لــالدارة الذاتية في اطــار تجربة 

مشروع فيدرالية االقاليم.

س : هل ستحل السيولة المالية التي 
وصلت من روســيا مؤخرا  مشــكلة ضعف 

اداء الحكومة والسلطات المحلية ؟
طبعــا بطبيعة الحال ســوف تســاعد 
السيولة المالية حكومة الشرعية في  حل 
مشكلة الضعف االقتصادي تحديدا والذي 
تأثرت بــه البلد بســبب فقــدان المراكز 
الرئيســية لمؤسســاتها التي  كانت تدير 

عجلة االقتصاد بالعاصمة والذي بها فعال 
اصبحت الدولة مســلوبة من االنقالبيين  
وبالتالي اســتمرار وضع البلــد على مدار 
عامين تقريبا بهذا الوضع قد ادى وتسبب 
بان تفقد الدولة فــي كل مكان بما فيها 
صنعاء السيطرة والتحكم بعجلة االقتصاد 
لكون مراكز القوى االقتصادية قد تشــتت 
بســبب عدم وجود حلول للوضع السياسي 
ولهــذا اخر المعاقــل االقتصادية واهمها 
البنك المركزي في صنعاء فقد الســيطرة 
نتيجة لتدهور دورة في اداء مهامه بعيدا 

عن السياسة ..
وبالتالــي نقــل البنــك المركزي من 
صنعاء الــى عدن وتمكينه فــي اداء دوره 
بشــكل كامــل مــن موقعــه الجديد في 
عدن ســيجعل منــه خطوة نحو اســترداد 
حكومة الشــرعية لعافيــة الدولة وبوجود 
وتوفر الســيولة بطبيعة الحال الى جانب 
تواجد بنك مركزي يودي مهامه كما يجب 
ســيعطي للحكومــة ) الشــرعية( قوة في 
معالجة مشــاكل عديدة والرواتب واالجور 
هي جزء من ذلك وســتعطي للمؤسســات 
قــوة تواجد مــن خــالل تنفيــذ الموازنة 
بشــكل افضل مما كان علية في العامين 
المنصرميــن ايضا ســيدفع ذلك بتمكين 
الجهاز المصرفــي للعمل وإعادة الثقة به 

من قبل المتعاملين معه .
اما  ربط  ذلك بســؤالكم بضعف اداء 
الحكومة والسلطات المحلية فهنا احب ان 
اوضح ان من اسباب ضعف االداء الحكومي 
-والــذي بــدأ بالتحســن االن - يعود الى 
مامارســته وتمارســه بعض الدول الكبار 
فــي المجتمــع الدولــي  من ضغــوظ لها 
عالقــه بــاالاداء الحكومــي وخاصــة فــي 
الجانب الخدمــي .فوجهة نظر تلك الدول 
لالســف ان اي تغييرات  او اجراءات  تقوم 
بهــا الحكومة الشــرعية وان كانت لصالح 
المواطنيــن فــي المناطق المحــررة فان 
ذلك  ســيعزز من موقع الحكومة الشرعية  
وسيدفعها الى مواصلة الحرب .. وبالتالي 
تحــرص تلك الدول علــى محاولة اضعاف 

الحكومة الشــرعية للضغــظ عليها ليس 
من اجــل العودة الى طاولــة المفاوضات  
وانمــا للعــودة الى مفاوضات تــودي الى 
مكافــاة االنقالبيين  بينمــا العالم يدرك 
ان الحكومة الشــرعية تسعى للسالم منذ 
البداية وللتوصل النهاء هذه الحرب وذلك 
على قاعدة المرجعيات الثالث المعترف بها 
وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
ومخرجات موتمــر الحوار الوطني وقرارات 
الشــرعية الدولية واخرها القــرار الدولي 
رقم 2216 .ومتــى ماتم تحقيق ذلك  من 
الضروري استمرار عمل الحكومة الشرعية 
بقوة وباتخاذها لالجراءات  المناســبة في 
هذه الظروف االستثنائية  لتحسين الوضع 

الخدماتي بالمناطق المحررة.

س : هــل هناك توجه لــدى الحكومة 
لالســتفادة  مــن مصــادر االيــرادات فيما 
هنــاك معلومات عن فصائــل مقاومة في 

مناطق تجبي إيرادات  ؟
طبعا .. والشك انكم تتابعون انه منذ 
اشهر مضت  الحكومة و السلطات المحلية  
اولــوا اهمية كبيــرة بمصــادر االيرادات 
والتي لالســف كان معظمهــا يورد للبنك 
المركــزي فــي صنعــاء حينمــا كان تحت 
سيطرة االنقالبيين وبالتالي سخروا حتى 
لمجهوداتهم   المحــررة  المناطق  ايرادات 

الحربية غير الشرعية ضد شعبهم .
والوضــع تغيــر اليوم وكان الســبق 
لمحافظتي عدن وحضرموت برفض توريد 
االيــرادات للبنك المركــزي التي خرج عن 

وظيفته االقتصادية .
واليــوم وبعد تصحيــح الوضع ونقل 
البنــك المركــزي اليمنــي الــى العاصمة 
الموقتة عدن تحســنت االيرادات وال تزال 
الجهود تبذل نظرا لكلفة تشــغيل  بعض 
القطاعــات  الخدميــة  التي دمــرت بناها 

التحتية .
وبحمداهلل ميناء عدن يشــتغل اليوم 
بشــكل افضل ونتوقع زيــادة في ايراداته 
الســيما بعض قرار مجلس الوزراء االخير 
بخفــض الجمــارك الى 
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امــا مايخــص ماجــاء من قــول في 
ســؤالكم )خصوصا وان فصائل المقاومة 
فــي مناطق عديدة تجبي هــذه االيرادات 
لصالحها ( فهــو كالم غير صحيح واتمنى 
منكــم االعتذار عنــه لفصائــل المقاومة 
الجنوبية لما يلحقه هذا الكالم من اساءة 
وتشــويه بحقها .واطلب منكم ان تحددوا 
وتقولوا لها من هي هذه الفصائل التابعة 
للمقاومــة التــي تجبــي ايــرادات الدولة  

لصالحها حتى ال ترمى التهم جزافا .
ودعني اخبــرك ان االمر يبدوا التبس 
عليكم .وانكــم تتحدثون عن فترة الحرب 
عندمــا تولــت المقاومــة مهــام الدولة 
واســتمرار ذلك الى مابعــد التحرير بفترة 
بســيطة وكانت المقاومــة تعالج الجرحى 
وتغــذي المقاتليــن وتدافع عــن ماتبقى 
مــن مديريات في عــدن ظلت عصيه على 

االحتالل .
وياريتكــم كان ســؤالكم عن اوضاع 
افــراد  ورواتــب  والمعاقييــن  الجرحــى 
المقاومة والمرحلةالتي وصلت لها عملية 

دمج المقاومة بالجيش .
اما عن امــوال وايرادات للدولة تجبى 
مــن قبل قوات عســكرية محســوبة على 
الدولــة وال تورد وفق توجهــات الحكومه 
.. فاننــي  اتصور انــك بذلك تكون تقصد 
القوات العسكرية الموالية لهاشم االحمر 
والمســيطرة علــى منفذ الوديعــة والتي 
بالفعل تجبي ايرادات الدولة وهي ايرادات 
باالســاس مــن نصيــب وحــق لمحافظة 
حضرموت من حيــث الحق والمبدأ وتجبى 
مــن قبل جهة غير مخولــة بذلك وال اعلم 

لمن تورد .

بيــن  للعالقــة  تقييمكــم  مــا   : س 
الشرعية ودول التحالف ؟

اليمنيــة  الشــرعية  بيــن  العالقــه 
ودول التحالــف بقيادة المملكــة العربية 
العربيــة  االمــارات  ودولــة  الســعودية 
عالقة صداقة وشــراكة وتحالف وتحكمها 
المصالح المشتركه السياسية والعسكرية 

و االقتصاديــة المرتكــزة علــى مداميك 
من الجيرة والتاريخ المشــترك . .فاليمن 
هي العمق االســتراتيجي لشــعوب ودول 

الجزيرة والخليج العربي .
وكانت اليمن دوما وفي ظروف السلم 
محــل اهتمــام ورعاية ملوك الســعودية 
ابتداء من المغفور له الملك سعود بن عبد 
العزيز  وحتى خادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده 
وولــي ولي العهــد الســعودي  كما كانت 
تحظــي بعالقــات مميزة مــع المغفور له 
حكيم العرب الشــيخ زايــد رحمه اهلل وهو 
مايســير عليه ابناءه الشيوخ الكرام حكام 
دولة االمارات العربية ســمو الشيخ خليفه 
بن زايد وسمو الشيخ محمد بن زايد .كما 
عرفنا الكويت منذ بداية ســتينيات القرن 
الماضي  صاحبة االيــادي البيضاءفي كل 
اليمن شماال وجنوبا .وذلك كله في ظروف 

السلم واالمن واالستقرار .
فما بالك في وقت المحن وهل هناك 
محنة اشــد من هذه المحنة التي تمر بها 
اليمن والتي امنها واســتقرارها من امن 
واســتقرار المملكة ودول الخليج الســيما 
فــي ظل التحديات الخطيــرة التي تعصف 
بالمنطقة والتي تتطلب مزيد من التحالف 

والتالحم بيننا جميعا .
مع االحاطــة ان الحكومة تعمل بكل 
ما أوتيت من قــوة للتغلب على مصاعبها 
الماليــة التي فرضتها حــرب االنقالبيين 
مــن  اقليميــة  اطــراف  مكنــوا  الذيــن 
اســتخدامهم  اليذاء اشقاءنا في المملكة 
العربيــة الســعودية والتــي كان الشــك 
سيتوســع هذا االيــذاء ليشــمل كل دول 
الخليج ما لــم تكن لبت نصــرة الحكومة 

الشرعية في اليمن .
تعهــدات  كل  ان  التذكيــر  مــع 
المانحييــن في موتمر لنــدن في نوفمبر 
2006 لم تصل للحكومة اليمنية .ونجدها 
فرصــه لنكرر دعوتنــا للمانحيين بااليفاء 
بتعهداتهــم القديمــة والتــي تجاوزتها 
اضرار الحرب حيث بــات اليمن اليوم اكثر 
حاجة لمشــروع اعادة اعمــار وتاهيل على 

وكيل وزارة االعالم اأمين حممد نا�سر يف حوار �سريح : 

دول كربى حتر�ص على اإ�شعاف احلكومة ال�شرعية للعودة اىل طاولـــــــة مفاو�شات  توؤدي اىل مكافاأة االنقالبيني
قال اأمين حممد نا�سر النوا�سري وكيل وزارة االعالم ان من اهم العقبات التي تواجه احلكومة ال�سرعية يف املناطق املحررة هو حجم الدمار الكبري الذي خلفته احلرب العدوانية .
وك�ســف النوا�ســري يف حــوار �سحفــي مع " عدن تامي" عن حر�س دول كربى على اإ�سعاف احلكومة ال�ســرعية لل�سغط عليها لي�ــس للعودة اىل طاولة املفاو�ســات  توؤدي اىل مكافاأة 

االنقالبيني.
ودعا النوا�سري املانحني اىل االيفاء بالتزاماتهم القدمية التي جتاوزتها اأ�سرار احلرب .

واأكــد وكيــل وزارة االعالم ان قيادة ال�ســلطة ال�ســرعية متجان�ســة وقادرة على اإدارة املرحلــة واحلكومة تعمل بكل ما اوؤتيــت من قوة وان العالقة بني ال�ســرعية ودول التحالف 
حتكمها امل�سالح امل�سرتكة.

وتناول يف �ســياق احلوار عددا من الق�سايا املثارة يف ال�ســاحة وابرزها الق�سية االمنية وجناح االجهزة االمنية يف �سرب اوكار االرهاب و�سبط خالياه وقال : كل املقبو�س عليهم 
املتورطني يف اعمال ارهابية اعرتفوا بارتباطهم باأجهزة ا�ستخبارات املخلوع.

         قيادة السلطة الشرعية متجانسة وقادرة على إدارة 
املرحلة والــحكومة تعمل بكل ما اؤتيت من قوة

            ندعوا املاحنني االيفاء بالتزاماتهم القدمية اليت جتاوزتها أضرار احلرب

كل املقبوض عليهم املتورطني يف اعمال ارهابية 
اعرتفوا بارتباطهم بأجهزة استخبارات املخلوع

نشعر بالرضى من أداء االجهزة االمنية 
الننا مؤمنون باخالص افرادها
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مدير البنك املركزي عدن:

حــــــو�ر

غرار مشروع مارشال في اوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية.

س : هــل غلــب اهتمــام الحكومــة 
بالقطاع العســكري على قطــاع الخدمات 

واالقتصاد ؟ 
في مثــل هــذه االوضــاع والظروف 
يفترض ان تكــون الحكومة حكومة حرب  
ولكنــي اقول لك بــكل صراحه وصدق ان 
ماجــاء في ســؤالك غير دقيــق صحيح ان 
الحانب العسكري واالمني يحتل الصدارة 
بل وكان على ســبيل المثال من اولويات 
عمــل محافظي عــدن وحضرمــوت لكن 
االن الوضــع تغيــر والمناطــق المحــررة 
تتعافــي واؤكد لــك ان المســار الخدمي 
في قطــاع الكهرباء والمياه وصحة البيئه  
في عــدن كان من اولويــات اول محافظ 
لها وهو االخ نايف البكري وجاء الشــهيد 
جعفــر محمد ســعد واحدث نقلــة نوعية 
تسببت باغتياله وتســلم اللواء عيدروس 
الزبيــدي  محافظة عدن فــي وضع خطير 
للغايــة وجعــل االمن اولوياتــه وتعافت 
عــدن واالن ســتجد ان اهــم المحافظات 
كعــدن وحضرموت ومارب يســير العمل 
عســكرية  متوازيــة  بمســارات  فيهــا 
وامنيــة واقتصادية وخدميــة. . وادعوك 
لزيــارة عــدن وحضرموت ومــارب وبقية 
المحافظــات المحــررة  وعمــل تحقيقات 
ميدانية عن االوضاع فيها  فالعجلة تسير 

الى االمام و ان كانت ببطء.

س : هل السلطة الشرعية بقياداتها 
ادارة  علــى  وقــادرة  متجانســة  الحاليــة 

المرحلة بصعوباتها وتشعب ملفاتها ؟
نعــم ،اســتطيع القول ان الســلطة 
متجانســة  الحالية  بقيادتهــا  الشــرعية 
وقــادرة علــى ادارة المرحلــه بصعوبتها  
وتشــعب محطاتهــا وكالمي هــذا ليس 
عاطفي او تعصبي وانما واقع الحال يوكد 
ما اقولــه وبامــكان اي مراقب سياســي 
حصيف يرصد اداء السلطة الشرعية  تحت 
قيــادة فخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هــادي ان  يجــد  انها حققــت الكثير من 
النجاحات  على مســار الســلطات المحلية  
والتــي هي جــزء ال يتجــزأ من الســلطة 
الشــرعية وكذا على مســار اداء الحكومة  
وكذا في المســاريين االمني  العســكري 
وحتى اكون اكثر دقه معك .اورد لك امثلة 
كنماذج  وتتمثل بنجاح السلطات المحلية 
في استتباب االمن وتطبيع الحياة وعودة 
الخدمات فــي محافظات عدن وحضرموت 
ولحج وشــبوة ومــارب وان كانت بنســب 

متفاوتة .
نجــاح الحكومه بالعــودة للعمل من 
عــدن رغــم ماوضــع امامها مــن عقبات 
وعراقيــل ونجاحهــا الباهــر فــي عملية 
نقــل البنــك المركــزي من صنعــاء  الى 
عــدن وايفاءهــا بالتزامتهــا بدفع رواتب  
البــالد  محافظــات  بكافــة  الموظفيــن 
وكذلــك النجاح العســكري الكبيــر الذي 
حققته المقاومة الجنوبيه بدعم التحالف  
العربي  في الســاحل الغربي  انطالقا من 
باب المندب حتى اســتكمال تحرير ميناء 
ومدينة المخــا ومعركة تحريــر الحديدة 
مســتمرة وكل ذلــك مــاكان ســيتحقق 
لوال تجانس السلطة الشــرعية  وقدرتها 
ونحاحهــا علــى ادارة المرحلــة الراهنــة 

بصعوبتها وتشعب محطاتها .

س :  هل تحولت التنظيمات والخاليا 
داعــش الــى ذراع تنفيــذي لمخططــات 
المخلــوع صالح  وهل االجــراءات االمنيه 
فــي العاصمــة عــدن وحضرمــوت كافيه 

لمواجهة  هذه المخططات ؟
االخ  معالــي  تصريحــات  بحســب 
اللواء الدكتور حســين عــرب نائب رئيس 
وتصريحــات   الداخليــه  ووزيــر  الــوزراء 
اللــواء عيــدروس الزبيــدي محافظ عدن 
واللواء شالل علي شــائع مدير امن عدن 
وكذا تصريحــات مســوولين امنيين في 
المحــررة وهــي تصريحات  المحافظــات 
رسمية فالجميع يقول ان من تم القبض 
عليهــم من المتورطين فــي العديد من 
الجرائم التي نســبت لداعــش او القاعدة 
قد اعترفوا بارتباطهم باجهزة استخبارية 
تتبع الرئيس الســابق علي عبداهلل صالح 
كمــا ثبــت ان العديد منهم مــن ضباط 
او افــراد في وحدات عســكرية محســوبة 

وخاضعة للمخلوع.
امــا فيما يخــص الشــق الثاني من 
السؤال حول ما اذا كانت االجراءات االمنية 
فــي العاصمة عــدن وحضرمــوت  كافية  
لمواجهة هذه المخططات .. فدعني اقول 
ان االجهزة االمنيــة في عدن وحضرموت 
تعمل ليل ونهــار على تاميــن المجتمع 
والمواطــن  وفــي ظل شــحة االمكانيات  
بل ان معظم االفراد المرابطين بالنقاط 
دون رواتــب وضعــف في التســليح وعلى 
الرغم من ذلك نشــعر بالرضــى من اداء 
اجهزتنــا االمنية الننــا مؤمنون باخالص 
افرادها ونعلم شحة االمكانيات التي تحت 
يدها ونقــدر حجم التضحيــات المقدمة 
مــن افرادهــا وكذلــك النجاحــات  التي 
تحققها والذي لالسف ال تحظى باالهتمام 

االعالمي الالزم والمنصف.

ان  يــرى  مــن  هنــاك   :  8 الســؤال 
الحكومة مقصرة  فــي اعادة بناء االجهزة 
امنيــة  اجــراءات  ايــة  وان  المخابراتيــة 

ينقصها عمل استخباراتي ؟
اتفق معــك في ان اية اجراءات امنية  
ينقصها عمل  اســتخباري نشط ال يكتب 
لــه النجــاح وان كنــت اختلــف معك في 
مقدمة الســؤال والذي يحمــل الحكومة 
مسوولية التقصير في اعادة بناء االجهزة 
المخابراتيــه .الن اعــادة بنــاء االجهــزة 
المخابراتيه تتطلب مــوارد مالية ضخمة 
يخصــص جــزء منهــا لتدريــب وتاهيل 
ضبــاط وافــراد الجهاز االســتخباري وفق 
اخر تقنيات واســاليب العمل االستخباري 
الميدانــي والتحليلي والفنــي .اضف الى 
ضــرورة انفاق مبالــغ ضخمــة للمعدات 
التقنية واالســلحة واالنظمة االلكترونية 
فــي المراقبة وجمع المعلومــات وخزنها 
وتحليلها وكل ذلك يتطلب اموال ضخمه  
ليس في متوفرة لدى الحكومة الشــرعيه 
.واتصــور ان علــى دول التحالف وبالذات 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
االمارات العربية المتحــدة توفير مايلزم 
العادة بناء االجهزة االمنية االســتخبارية 
لحكومــة الشــرعية الن امــن اليمن من 
امن دول المنطقة ونقصد بها السعوديه 

والخليج والعكس صحيح ايضا.

س : هل للمخلوع صالح ادوات نشطة 
في عدن والجنوب غير الخاليا االرهابية ؟

دعنــي اكــون اكثــر دقــة الــى قبل 
الحــرب كان لــه اتباع ممن كســبهم الى 
صفة باســتخدام وســائل اغراء الســلطة 
ولكنــي اجزم ان 90 %  ممــن كانوا يوالو 
المخلوع تغيرت قناعاتهــم بفعل الحرب 
العدوانية الظالمة الغاشــمة التي يدرك 
كل ابنــاء الجنــوب ومن كان مــن اتباعه 
فــي الجنــوب ان من اطلق شــرارتها في 
اليمنية  الوحدات العســكرية  عدن كانت 
الشــمالية المحســوبة عليه والموالية له 
وهي وحــدات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصــه التابعــه لهــا واالمــن المركزي 
وشــرطة النجدة بخورمكســر واللواء 39 
مدرع بمعســكر بدر واللــواء المدرع ببير 
احمد  وهي من بدأت باالنتشــار في عدن 
وقصفــت احياء المدينــه بمختلف صنوف 
االســلحه الثقيلــة والمتوســطة وقتلــت 
االبريــاء مــن المدنيين وبعــد ذلك.. اي 
واجهات سياســية ستتجرأ من داخل عدن 
ان تدافــع عــن مواقــف صالــح او تتبنى 
سياســاته  .امــا ان كنت تقصد بســؤلك 
العمالء .. فالشــك لدى صالح والحوثيين  
العديد من العمالء ممن باعوا ضمائرهم 
وارتضــوا ان يكونوا طابــور خامس ضد 
ابنــاء شــعبهم وهــم فــي كل االحــوال 
لــن يفلتــوا مــن المتابعة والمحاســبة 

القانونية.

س: هــل يتوقــع المواطــن انفراجة 
قادمــة علــى صعيــد الخدمــات وصــرف 

الرواتب بشكل منتظم ..؟
ماقامت به الحكومة الشرعية موخرا 
علــى ارض الواقع وبالذات بصرف مرتبات 
الموظفيــن فــي كافة ارجــاء الجمهورية 
حتــى الواقعة تحــت ســيطرة الحوثيين 
تــردي  لمشــاكل  ومعالجتهــا  وصالــح 
الخدمــات وايجاد المعالجــات النقطاعات 
الكهربــاء وازمــة المشــتقات النفطيــة 
واستتباب االمن كل هذا يعطي للمواطن 

بشائر خير واالنفراج قادم بمشيئة اهلل .
اما حــول قولــك ان المبلــغ النقدي 
الذي وصل من روســيا اليكفــي مرتبات 
المواطنيين الربعة اشهر متتاليه .فاقول 
لــك ان الحكومــة التعول على اســتمرار 
صرف المرتبــات من الطبعــات النقديه.

وانمــا كانت الحاجه ملحة لطبع كميه من 
النقــود لمواجهة ازمه الســيوله الطارئة 
وذلــك حتى تجــد الوقت الكافــي العادة 
ترتيــب امورهــا الماليــه وهــو ماتحقق  
.وبحمداهلل عــادت الطمانينة للمواطنين 
التجاريــة فــي عــدن  البنــوك  وصــارت 
وحضرمــوت وبقيــه المحافظــات تتلقى 
وكذلك  بانتظــام  المواطنيين  ايداعــات 
تحسنت ايداعات البنك  المركزي في عدن 
وهو ماســيحل ازمة الســيولة  وسيمكن 
الحكومه من تســديد رواتــب الموظفين  
.علما بانني ســبقت وان اجبــت عن هذا 
الســوال والذي جاء كســوال مباشر وهو 
الســوال الثاني في هذة المقابله .وهكذا 
اكون اجبت حــول هذا االمر باســتفاضة 

بموضعين.مختلفين.

وكيل وزارة االعالم اأمين حممد نا�سر يف حوار �سريح : 

دول كربى حتر�ص على اإ�شعاف احلكومة ال�شرعية للعودة اىل طاولـــــــة مفاو�شات  توؤدي اىل مكافاأة االنقالبيني
%90 ممن كانوا موالني للمخلوع 

تغريت قناعاتهم بفعل احلرب العدوانية
عا�ســت حمافظــة اأبــني منذ عــام 2011 ظروفــًا �ســديدة ال�سعوبة، بــداأت ب�ســيطرة القاعدة على 
املنطقــة، ثــم احلرب علــى التنظيم االإرهابي، ثم واجه اأهايل املحافظة م�ســكلة انت�ســار ال�ســالح، ما 
اأثــر علــى الو�ســع االأمني، ثــم اجتاحت ملي�ســيات احلوثــي املتمردة وقــوات �سالح املحافظة لتن�ســر 
اأعمــال قطــع الطريــق واخلطف لتقع املدينــة يف دوامــة الفراغ االأمنــي. ويف اأغ�سط�ــس 2016 جنح 
اجلي�ــس الوطنــي اليمني مدعومــًا بالتحالف العربي، مــن تطهري مدينة »زجنبــار« عا�سمة حمافظة 
اأبــني، وال�ســيطرة عليها وطرد عنا�سر القاعدة منها، لتبداأ املحافظــة مرحلة جديدة، الإعادة فر�س 
هيبــة الدولة على االأر�س بالتن�ســيق مع قــوات التحالف، وتفعيل اأجهزة االأمــن مرة اأخرى وحماية 

املديريات من عودة اجلماعات االإرهابية امل�سلحة.

كتب/ رعد الريمي

وبعد تلبية االحتياجات األمنية، مدت اإلمارات أياديها البيضاء إلى أبين، من 
خالل الهالل األحمر اإلماراتية التي تولي مهمة إعادة تطبيع الحياة للمنطقة من 
خالل سلســلة مشاريع إنمائية، تركز على تحسين حياة أهالي المحافظة، بإنشاء 
محطــات كهرباء، وتوزيع المســاعدات الغذائية والميــاه النظيفة في المناطق 
النائية، حيث وزعت الهالل األحمر اإلماراتية سالاًل غذائية في )امصرة امحميشة 

ودثينة ولودر العاصمة(.

الغذاء والطريق
 ووجهت 12 شــاحنة على متنها 4500 ســلة غذائيــة، وتوزيع مواد غذائية 
ومياه شــرب نقيــة على أكثر مــن 3 آالف من ســكان المحفد، وذلــك في إطار 
منظومة دعم شــاملة تتبناها اإلمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وبرعاية 
ودعم الهالل األحمر اإلماراتية، تم تنفيذ مشاريع إلزالة الكثبان الرملية واألتربة 
والعوائق من شارع عدن - أبين بطول 60 كيلومترا، والتي كان يصفه مستخدمو 

الطريق بـ»شارع الموت«، ليتمكن المارة من استخدام الطريق بأمان.
وأعرب ســكان تلك المناطق عن شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات على ما 
تقــوم به من جهود تجاه أبناء المناطق المحررة، كما أعرب مســؤولون محليون 
عــن تقديرهم للهــالل األحمر اإلماراتيــة، وفريق عمله المتواجــد على األرض، 

والذي يبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى الفئات األشد فقرًا في المحافظة.

دعم الكهرباء
وقدم الهالل األحمر لمحافظة أبين الكثير مثلما قدم لعدن ولحج والضالع، 
وغيرها مــن دعم لمنظومة أبين الكهربائية ومدهــا بالمولدات الحديثة وحفر 
اآلبــار وتوزيع أكثر من 50 ألف ســلة غذائية، وتوزيع أكثــر من 5 آالف رأس من 
األغنام في عيد األضحى المبارك، وســيتم قريبًا إعادة تأهيل مستشفى الشهيد 
صالح بالمحفد ومستشفى لودر بتمويل إماراتي وتنفيذ منظمة الصحة العالمية. 
ومــن أهم المشــاريع التي نفذتها هيئــة الهالل األحمــر اإلماراتية في منطقة 
الكود بمحافظة أبين مشــروع المياه اإلسعافية، وأوضح المدير العام لمؤسسة 
المياه بالمحافظة صالح بلعيدي، أهمية المشــروع الذي كانت المحافظة بأمسّ 
الحاجة إليه، وقال: »كنا نعاني شــح الموارد واإلمكانيات، وغياب دور المنظمات 
اإلنســانية في مجال المياه، ولكن األشقاء في اإلمارات كان لهم السبق في حل 
مشــكلة خطوط الضخ التي كانت تمر في ممرات مياه األمطار، وتتعرض للجرف 
إثر تدفق الســيول، فقامت الهالل األحمر اإلماراتية بمشروع لرفع الخطوط إلى 
الجســر وإبعاده من مجرى السيول، إلنهاء المشكلة بشكل نهائي، وعند تشغيل 

الخط أصبح الماء يصل إلى كل منزل طوال اليوم«.

توفري املياه
وأشــار إلى أن مؤسســة المياه واجهت الكثير من المشــكالت، بسبب نفاد 
المواد البالســتيكية والمحركات على مدى السنوات األربع الماضية، وقام رجال 
الهالل األحمر اإلماراتية بتوفير هذه المــواد، كما تم تركيب مولدات كهربائية 
للخزانات في قرية المخزن لتحســين مســتوى ضخ المياه، إنهــاء تلك المعاناة. 
ويقــول مدير عام كهربــاء أبين أحمد دحــه، إن هذا الدعم المســتمر من قبل 
األشــقاء في دولــة اإلمارات يأتي ضمــن خطة رفد مؤسســة الكهرباء بمولدات 
إسعافية بقوة 12 ميجاوات لتخفيف معاناة المواطنين، جراء انقطاعات الكهرباء 

في المحافظة لساعات طويلة.
ويقــول أحمــد علي -من ســكان محافظة أبيــن- إن مولــدات الكهربائية 
اإلماراتيــة حققت نقلة لمحافظة أبين، وخففــت معاناة المواطنين من انقطاع 
الكهرباء المســتمر لفترات طويلة في المنطقة، كما دشــنت المؤسســة العامة 
لكهرباء أبيــن بمديرية خنفر المرحلــة األولى والثانية لمحطــة جعار الجديدة 
بطاقة إنتاجية 4 ميجاوات بعد تركيب مولدات مقدمة من دولة اإلمارات. وأعرب 
مدير عام مديرية لودر عبداهلل الواحدي عن تقديره للجهود التي تبذل من دولة 
اإلمارات والهــالل األحمر اإلماراتية، حيث كانــت المحافظة تتعرض النقطاعات 
متكررة للتيــار الكهربائي، وأثر ذلك على القطاعــات الطبية والتجارية، فقامت 
الهيئة بتنفيذ مشــروع للكهرباء، وتزويد المحافظة بـ12 ميجاوات، أسهمت في 
تخفيــف معانــاة المواطنين خاصة في مدينتي زنجبار وجعــار، كبرى المدن في 

المحافظة. 

اإلمارات تعيد احلياة ألبني
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روئة

 قاسم داؤود علي

فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة 
والحساســة التي تتســم عملياتها 
والتناقض  بالتعقيــد  وظواهرهــا 
والتشــابك، يواجه الجنوب تحديات 
ومخاطر جمــة ومركبــة وعويصة, 
ال تقــل عن تلك التــي واجهته في 
مرحلــة ما قبــل االنتصــار في عام 
2015م، وفــي ذات الوقــت حقــق 
الجنــوب العديــد مــن المكاســب 
والنجاحــات وتهيئــت لــه ظــروف 
وفــرص غيــر مســبوقة، والتــي ال 
ينبغي اهدارها لتلحــق بتلك التي 

سبقتها.
بمواجهة  األمــر  تعلق  وســواًء 
إدارة  أو  والتحديــات  المخاطــر 
واســتغالل المتــاح مــن النجاحات 
والفرص، فــكال الحالتين تتطلبان 
وعيًا وإدراكًا وأداًء وتنظيمًا يتواكب 
مع المتغيرات النوعية التي حدثت 
الســنتين االخيرتيــن على  خــالل 

صعيــد الوضــع الجنوبي، وعلى 
صعيد دوائــر أخرى  التي حدثت 
الماضيتيــن  الســنتين  خــالل 
وطالت اإلقليم كله، ومن المهم 
اإلقــرار واالقتنــاع بــأن الكثير 
من الذي ســاد وأتبع في الفترة 
الماضية لم يعــد اليوم مجديًا 
وال ملبيــًا للظــروف واألوضــاع 

القائمة.
وإذا كان من الواجب التذكير 
وتضحيــات  عطــاءات  بعظمــة 
شــعب الجنوب صاحــب الفضل 
األول واألخيــر بعــد الخالــق عز 
وجل فــي الوصــول بســفينته 
إلى هذه المحطــة، فذلك يجب 
أن ال يدفــع إلــى التغاضي عن 
األخطاء واالختالالت التي رافقت 
بمرحلتيها،  النضالية  مســيرته 
وال التقليل مما قدمته له جملة 
من األحداث الجســيمة والهزات 
التي خدمتــه وجنبته  العنيفــة 
مواجهــة األســواء، وهــي حالة 

قد ال تتكــرر وال ينبغــي المراهنة 
عليها مثلمــا ال يجب التغاضي عن 
اســتمرار االختالالت ونقاط الضعف 
القاتلة التي يمكن أن تعصف بكل 
الــذي تحقق. كما ال يجــوز ولجملة 
والواقعية  المبدئية  االعتبارات  من 
الركون والمراهنة على دور أطراف 
أخــرى وإن كانت شــريكة وحليفة 

للجنوب.
الجنوبي  الحــراك  تجربــة  تدل 
الجنوبيــة  والمقاومــة  الســلمي 
التحرير  الباســلة ومرحلة ما بعــد 
واالنتصــار  بالقيــود(،  )المكبــل 
)المعلق والشــبيه بالشــيك الغير 
قابل للدفع(، والتطورات المتسارعة 
والمعقدة الجارية سواًء على ساحة 
الجنــوب ووضعه الداخلــي أو على 
مســار العملية السياســية, وكلها 
تنذر بمخاطر جدية وباينه لكل ذي 

عقل وبخاصة على المسار العملية 
السياســية، التي تكــرس مصادرة 
وتهميــش  الجنــوب  إرادة شــعب 
دوره وقضيته، خاصــة إذا ما أخذنا 
بعين االعتبــار أن العملية لم تعد 
محصورة بالشق العسكري واألمني 
واإلنســاني من الصــراع كما كان 
مطروحًا أواًل، وإنما دخلت في صلب 
واإلجــراءات  السياســية  القضايــا 
والترتيبات المستقبلية التي تعني 
الجنــوب. وهــو وضــع أن اســتمر 
الســكوت عليــه والتغاضــي عمــا 
يتطلبه فقــد يعــود بالجنوب إلى 
نقطة الصفر ويفرض عليه أوضاع 
ربمــا تكون أســوأ ممــا كان عليه 

الحال بالماضي.
فالجنــوب  ذلــك  مــن  أكثــر 
يواجه اليوم تحديــات على أرضه 

وأعمااًل حثيثة ومشــاريع 
تســتهدفه  جاهزة 

وحدتــه  فــي 
فيــة  ا لجغر ا

ونضالــه  السياســي  ومشــروعه 
العامــة  وتطلعاتــه  الموحــد 
المســتقبلية، كما تســتهدفه في 
تحالفاته سواًء مع الشرعية وشقها 
الجنــوب علــى وجــه خــاص أو مع 
دول التحالــف العربي، وتســتهدف 
أيضًا وجوده كطرف فاعل ورئيسي 
فــي إطار عاصفــة الحــزم واألمل، 
والمواجهة مع المشروع االنقالبي.

الشــخصي  تقديــري  وفــي 
ومــع اإلدراك لجملــة المشــكالت 
القائمــة  واألزمــات  والتحديــات 
فهنــاك أولويتان بارزتان وحلقتان 
رئيســيتان يجــب اإلمســاك بهما، 
ومن شــأنهما )أن تحققــا( حماية 
وتطويــر مــا تحقــق وتــم أنجازه, 
وضمــان التقلــب علــى التحديات 
الراهنــة وبأقل قدر مــن المعاناة 
حدوث  دون  والحيلولة  والخســائر، 

هــزات وخضــات ومفاجئــات غيــر 
ســارة، كما يوفران شــروطًا يعتد 
بهــا لمواجهة أي تســويات قادمة 
قد تفــرض على الجنــوب وال تلبي 
المشروعة وفي مقدمتها  تطلعاته 
حقه فــي تقرير مصيــره وال تقوم 

على مشاركته الندية وإرادته الحرة.

املهمة االأوىل:
وتتمثــل فــي الســير الحثيــث 
وعلــى غيــر ما جــرت عليــه العادة 
في الماضي نحو تأســيس مرجعية 
تتولى  للجنوب،  تشاركية  مؤسسية 
تمثيل الجنــوب والتعبير عن إرادة 
شعبه مع الغير، وإدارة حوار جنوبي 
يفضــي إلى عقــد مؤتمــر جنوبي 
واقعيــة  سياســية  برؤيــة  يخــرج 
ومرحليــة وهيئات انتقالية أو كيان 
الجنوب.  اجتماعي لشــعب  سياسي 
وهي مســألة ظلت مطروحة طوال 
واســتهدفتها  الماضية  الســنوات 
جهود وخطــوات عمليــة لكنها لم 
تحقــق النجــاح الكامــل، وقد جرى 
مؤخــرًا تأكيد الدعوة للشــروع في 

هذا العمل على لسان األخ المناضل 
عيدروس الزبيدي محافظ محافظة 
عدن، وأخيرًا تفضل األســتاذ حيدر 
أبوبكر العطاس )مع حفظ األلقاب( 
بتقديم مشــروع بأفــكار وخطوات 
تخدم تسريع الخطى نحو إنجاز هذه 

المهمة.
أتمنى بكل إخالص واحترام لكل 
مــن لديــه رأي أن يقابل الموضوع 
بقدر مــن المســؤولية واإليجابية، 
الدواليب  ودون وضع العصي فــي 
باالشــتراطات التعجيزيــة، التي ال 
تعني غيــر اإلصرار على اســتمرار 
الحالــة الراهنــة التــي ال تخدم ال 

الجنوب وال الوضع العام.
أن التأخير وتحــت أي ذرائع في 
إنجاز هذا االســتحقاق االستراتيجي 
الحاســم ال يعني غير جعل الجنوب 
يدفع كلفة التسوية القادمة، واهدار 
كل الذي حققه بنضال شاق 
لها  طائل  ال  وبمعاناة 
وتضحيات جســيمة، 

واضاعــة الفــرص المتاحــة أمامه، 
والتهميش  للتجاهل  وجعله عرضة 
واالستقطاب، مع اإلدراك أن الوقت 
قــد ال يتــاح وإلى مــا ال نهاية وأن 
األيام القادمة قد تفاجئ بمتغيرات 
كبيرة على صعيد الحرب والتسوية، 
لن يكون الجنوب مهيــًأ لها. عدى 
عما ورد أعاله فأن االرتقاء بالعالقة 
والعمــل المشــترك مــع الحكومة 
الشــرعية بمــا فيــه مــن تناقض 
وتعقيــد وتداخــالت، ومــا تتطلبه 
من إصالح ووضوح فــي االلتزامات 
والواجبــات، وبما يراعــي الطبيعة 
بوجودهــا  للشــرعية  االنتقاليــة 
ودورهــا ووظائفها المرتبط بإنجاز 
مهامها المرحلية من جهة وطبيعة 
واألصيل،  الثابــت  ببعــده  الجنوب 
تتطلب وجود مرجعية جنوبية اليوم 
قبــل الغد، حتــى ال تتعــرض هذه 

العالقــة والعمل المشــترك لهزات 
وعثرات تنعكس على الطرفين.

كذلك الحــال بالعالقة مع دول 
العربــي وفــي مقدمتها  التحالــف 
العربيــة  المملكــة  الشــقيقتان 
الســعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحــدة والتي تعد ركنًا أساســيًا 
وثابتــًا في التوجهات المســتقبلية 
للجنوب وتشــكل خيارًا استراتيجيًا 
ال يتعلــق بالحاضــر فحســب وإنما 
بالمســتقبل البعيد. والحال كذلك 
فــي العمــل السياســي الخارجــي 
مــع الــدول واألطراف المقــررة في 
اليوم والمتدخلــة في الوضع  عالم 
اليمنــي.. وال ننســى أن دول كبرى 
قد سبق لها وأن نصحت الجنوبيين 
بإنشــاء اإلطار المؤسســي الممثل 
للجنوب ، الذي بدونه يصعب البحث 

في قضية الجنوب وخياراته.
وهذا التحدي المصيري مطروح 
أواًل وقبــل كل شــيء أمــام شــعب 

الجنوب صاحب الحق والمصلحة.

املهمة الثانية:
التوافق علــى التوجه نحو إنجاز 
عماًل اســتراتيجيًا آخــر, يتمثل في 
إجراء استفتاء شعبي عام في الجنوب 
من طرف واحد، عماًل بمبادئ حاكمة 
الخاصين  الدوليين  العهديــن  في 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
والحقــوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
وهــو موضــوع جديــر بالبحث 
والمناقشة وشــخصيًا سوف أساهم 

في مناقشته في موضوع الحق.

ولد ال�سيخ قادم اإىل عدن:
ليــس بعيــدًا عــن االهتمــام 
بالشــأن العام والتطورات الراهنة، 
أود لفــت االنتباه إلــى أن المبعوث 
الدولــي لليمن الســيد إســماعيل 
ولد الشــيخ ســيزور عدن في األيام 
القادمــة، كمــا أوردتــه كثيــر من 

األنباء.
وهي مناســبة ينبغي أال يغيب 
عنها صوت الجنــوب كما حصل في 
زيارتــه الســابقة، وعليــه فأن كل 
والمنظمات  الجنوبيــة  الثورة  قوى 
والهيئــات والمكونــات والروابــط 
واالتحــادات وبالذات الناشــطة في 
عــدن مدعوة للتواصــل واللقاء في 
أقرب وقت للبحث فيما يمكن عمله 
تحضيــرًا لهذا الحــدث، وبما يمكن 
من توصيل رســالة قوية تعبر عن 
قضية الجنوب وإرادة شــعبه، التي 
تراجعت في مداولتــه األخيرة أمام 

مجلس األمن الدولي إلى )مظالم(.
رحم اهلل الشــهيد القائد اللواء 
احمد ســيف محســن اليافعي بطل 
االنتصــارات واحد ابــرز والمع قادة 
جيش الجنــوب االبي, والرحمه لكل 

الشهداء االبرار.

اجلنوب والتحديات امل�سريية الراهنة

)الكيان ال�شيا�شي واال�شتفتاء(

ينبغي تأسيس مرجعية مؤسسية تشاركية للجنوب    
تتوىل متثيل اجلنوب والتعبري عن إرادة شعبه مع الغري

إجراء استفتاء شعيب يف اجلنوب من طرف واحد    
هو عمل اسرتاتيجي

األيام القادمة قد تفاجئ مبتغريات كبرية على       
صعيد احلرب والتسوية، لن يكون اجلنوب مهيًأ هلا
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تقرير

رأيتها في أحد الطرقات تمسك في يدها عصاها 
الخشــبية، وتحمل في األخرى أغراض توحي بأنها 
قد جلبت الطعام. كانت الحاجة ســعود عجوز في 
نحو الســبعين من عمرها، لكنهــا يقظة وفائقة 
الحيويــة، رافقتها إلــى منزلها الذي تســكنه مع 
زوجها الذي أقعــده المرض، بعد أن تخلى عنهما 
جميع أبناءهــم، يكابدان شــقاء األرواح الطويل، 
وفي طريقنا بدأت تروي لي عن فئة المهمشــين 
التــي تعتبر أحــد أفرادها، أو كمــا يطلق البعض 
عليهم )األخدام( أو أصحاب البشــرة الســوداء في 
مدينة عدن: "كنا أول من ســكن هــذه المنطقة 
كنت صغيرة كثرت البيوت وزاد الســكان لكن ما 
عندنا ملكيات وال ترخيصــات ما أجت لنا أي لجان 
وما تابعنا وكل البيوت هنا عشــوائية وبســيطة 
بسبب الظروف الصعبة ما قدرنا نحسن من البناء 

نعيش حالنا حال نفسنا وما نتدخل بحد".
وصلنا أخيرًا بعد عنــاء طويل إلى منزل الحاجة 
ســعود، كان المشهد محزن ومؤسف حياة بدائية 
تعيشــها تلك الفئات، بدأ عليهم الشعور بالظلم 
والتفرقــة واليأس مــن الحياة المســت ذلك من 
طريقة حديثهم، منازل خشبية وعشوائية، أطفال 
يلعبون ونســاء وفتيات يجلسن في تلك الممرات 
الضيقــة يتبادلــن أطــراف الحديــث هربًــا من 

منازلهن بعد انقطاع التيار الكهربائي.

اجلربتي
)األخدام(  المهمشين  فئة  تميزت 
بلون بشــرتهم السوداء وبسكنهم 
في أحياء بعيدة وعــدم اختالطهم 
بعاميــة الســكان، واختلفــت اآلراء 
حــول البلــدان التــي نزحــت منها 
هذه الفئات، يعتقد الكثير من فئة 
األخدام أنهم من أصول يمنية من 
منطقة زبيد بينمــا تذكر المصادر 
التاريخيــة أنهم بعض مــن بقايا 
األحبــاش الذين غزوا اليمن ســنة 
كان  )الجبرتــي(  وكلمــة  م.   525
يســتعملها العدنيون لوصف هذه 
الفئــة، وهــي كلمــة مشــتقة من 
الكلمــة العربيــة جبر التــي تعني: 
أصلح وأرضى وساعد وألزم،  وكانت 

هذه الفئة تقــوم بخدمة جليلة للمجتمع في نقل 
الفضــالت اآلدمية من المــدن إلــى أمكنه أخرى 

لدفنها، كان ذلك قبل وجود الصرف الصحي.

االندماج االجتماعي
مــا زال الذيــن عاصروا تلــك الفتــرة في عدن 
يتذكرون صدى هتافات المهمشين الذين خرجوا 
يجوبون الشــوارع ويرددون "سالمين قدام قدام 
ســالمين ما أحناش أخدام"،  حيــث لم تعرف تلك 
الفئة االندماج االجتماعــي التام وإلغاء التهميش 
فــي عدن إال خــالل فترة حكــم الرئيس الســابق 
سالم ربيع علي )سالمين( رئيس جمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية الذي بدأ فــي 22 يونيو 
1969م وانتهى فــي 26 يونيو 1978م. كان أول 
قرار أصدره هو إلغــاء التخاطب باأللقاب. ولم يلغ 
سالمين التمايز االجتماعي بأسلوب الحديد والنار، 
وإنما بقوانين أوجد لها رقابة فاعلة. وأتاح فرص 
الدراســة والتعليم للفئات المهمشــة وشــجعها 
علــى االنخــراط في مؤسســات الدولة بمــا فيها 
األمــن والجيش. وتخرج العديد مــن هذه الفئات 
من المــدارس والجامعات في الدول االشــتراكية 
كالصيــن وكوبــا وألمانيــا الشــرقية كمحامين 

ومهندسين وضباط في الجيش. 

واقع مرير
واقــع مريــر تعيشــه تلــك الفئات المهمشــه، 
التي تقــع على عاتقهــا أعمال النظافــة وتهيئة 
المناخات الصحية لمجتمع ال يلتفت إلى مأساتهم 
المحصورة في مساكن أقل ما توصف بأنها ليست 
لالســتخدام اآلدمي، ال يمتنعون عن ممارســة أي 
مهنــة لتأمين قوت يومهم، لكن ذلك لم يشــفع 
لهم، بل تحولوا إلى أكثر الفئات اليمنية تهميشًا 
وفقــرًا، فال مســاواة وال اهتمام وال حيــاة كريمة 
تحتويهــم. وبعــد أحــداث الحرب األخيــرة نزحت 
تلــك الفئات كغيرها مــن المواطنين إلى مناطق 
بعيدة عن المواجهات فمنهم من سكن المدارس 
ومنهم من افترش األرض، وقــد عادوا اليوم إلى 
منازلهــم البســيطة، مطالبين بمســاواتهم في 

الحقوق.

حياة بدائية
وبرفقــة نجــالء أكملت زيــارة تلــك التجمعات 
وانتقلنا من منطقة وحدة الشــغيلة، إلى منطقة 
كود الحشــيش، مررنا بمســكن أول من قدم إلى 
هــذه المنطقة ووقفنــا فيها نصغــي لصوت أم 
مــروان وهي تقول: "كنــا أول من قــدم إلى هنا 
كانت المنطقــة ال يوجد فيهــا إال نحن كان ذلك 
قبل أربعيــن عام كنا نعيش على ضوء الفوانيس 
إلى قبل فترة بســيطة أوصلوا لنا الكهرباء ولكن 

بشكل عشوائي، وكنا نجلب الماء من زريبة األغنام 
بعدهــا بدأ النــاس يقدمون إلى هــذه المنطقة 
لكن جميع البيوت  وإلى اآلن عشــوائية وال يوجد 
معنا أي ملكيات، تزوجت إلى هذه المنطقة ولدي 
عشــرة أوالد وجميعهم غير متعلمين ألن ظروفنا 
المادية ال تسمح لنا بتعليمهم  خصوصا بعد وفاة 

زوجي قبل فترة طويلة".
شــاركتها بالحديث أم علي التــي كانت تتحدث 
بمــرارة الفقر والجوع الذي تتقاســمه مع أوالدها 
الســتة: "ال نريــد من الدنيا شــي فقــط يدخلوا 
أوالدنا أشــغال تعبنا من هذه الحياة ال نســتطيع 
توفير قوت يومنا إال بعناء، بناتنا يعملن شغاالت 
فــي البيوت نبيــع خضروات وأطعمــة أخرى ندور 
علــى رزقنــا فواتيــر الميــاه تتراكــم، الكهرباء 
عشوائية، خرجت ابني من صف ثاني بسبب الفقر 
والمتطلبات التي ال قدرة لنا على توفيرها صحيح 
إن منازلنــا عشــوائية وبغيــر ملكيــات إال إننا ال 

نستطيع القيام بأي شي يحسن من ذلك".

أطفال يف زوايا النسيان
وبيــن تلــك المســاكن العشــوائية كان جميع 
األطفــال يركضــون ويلعبــون، إال فاطمــة ذات 
العشــرة أعوام ونجوى ذات التسعة أعوام جلستا 
تســتمعان إلى حديثنــا بإنصات، نظــرت فاطمة 
وهي تقــول: "أشــتي أتعلم" 
حزن وانكسار في أعين تلك 
بالتعليم،  الحالمــة  الطفلة 

وبقيت عاجزة عن الرد. 
الحلــم  نجــوى  شــاركتها 
بصــوت منخفــض تخنقــه 
العبــرات قالت: "وأني كمان 
فاطمــة  أتعلــم".  أشــتي 
ونجــوى طفلتــان حرمتهما 
الظروف مــن الحصول على 
طفولة  حقوقهمــا،  أبســط 
غابت في واقــع مؤلم مرير، 
تحلمــان بالتعليــم، وبحياة 
آمنه وتغذية صحية، وقليل 
إن  االهتمــام  مــن  فقــط 
لــم يكــن كامــاًل، فهل من 

مستجيب؟

املهم�شون يف عدن.. احلنني اإىل  )  �شاملني  (
راأيتهــا يف اأحــد الطرقــات مت�ســك يف يدهــا ع�ساها اخل�ســبية، وحتمــل يف االأخرى 
اأغرا�س توحي باأنها قد جلبت الطعام. كانت احلاجة �ســعود عجوز يف نحو ال�ســبعني 
من عمرها، لكنها يقظة وفائقة احليوية، رافقتها اإىل منزلها الذي ت�سكنه مع زوجها 
الــذي اأقعــده املر�س، بعــد اأن تخلى عنهمــا جميع اأبناءهــم، يكابدان �ســقاء االأرواح 
الطويــل، ويف طريقنــا بداأت تــروي يل عن فئة املهم�ســني التي تعترب اأحــد اأفرادها، 
اأو كما يطلق البع�س عليهم )االأخدام( اأو اأ�سحاب الب�ســرة ال�سوداء يف مدينة عدن: 
كنا اأول من �ســكن هذه املنطقة كنت �سغرية كرثت البيوت وزاد ال�ســكان لكن ما عندنا 
ملكيــات وال ترخي�ســات ما اأجــت لنا اأي جلان ومــا تابعنا وكل البيوت هنا ع�ســوائية 
وب�سيطة ب�سبب الظروف ال�سعبة ما قدرنا نح�سن من البناء نعي�س حالنا حال نف�سنا 

وما نتدخل بحد.
و�سلنا اأخرًيا بعد عناء طويل اإىل منزل احلاجة �سعود، كان امل�سهد حمزن وموؤ�سف 
حياة بدائية تعي�ســها تلك الفئات، بداأ عليهم ال�ســعور بالظلم والتفرقة والياأ�ــس من 
احلياة الم�ســت ذلك من طريقة حديثهم، منازل خ�ســبية وع�سوائية، اأطفال يلعبون 
ون�ســاء وفتيات يجل�ســن يف تلــك املمرات ال�سيقــة يتبادلن اأطراف احلديــث هرًبا من 

منازلهن بعد انقطاع التيار الكهربائي.

 عدن / اإ�سالح �سالح
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تقريـر

وفقــَا لتقريــر حكومــي فــإن عدد 
جرحــى الحرب حتــى اآلن بلغــوا 33 
ألــف و747 جريحــا جميعهم خضعوا 
لعمليات جراحية في الداخل وأن عدد 
من يتلقــون العالج في الخارج حوالي 
ثالثــة أالف و879 جريحا توزعوا على 
عــددا من الدول الخليجيــة والعربية 

الشقيقة".
عكس مــا تقوله تقاريــر الحكومة؛ 
يعيــش الجرحى حالتهــم المرة حيث 
يؤكد الناشــط الحقوقي والسياســي 
أحمــد الوافي الذي تــرأس أول لجنة 
للجرحى فــي عدن، أن هنــاك جرحى 
توفــوا في المستشــفيات خالل فترة 
إنتظارهــم للوعــود التــي تقدمهــا 
الشهيد  منهم  الشــرعية  الســلطات 
الشمســاني والشــهيدة وردة  سليم 
والشهيد عبدالعليم حسان وعدد آخر 

من الجرحى. 
 

اهمال ووعود
ويؤكــد الجريــح حمــزة المعمــري 
المعيد في جامعته، ان إنهيار معنوي 

و حاالت نفسية تصيب الجرحى، مبديا 
تذمره من ســوء اإلهمــال والقصور 
فــي معالجتهم، " أن حــاالت الجرحى 
كارثية وخصوصــا حالتهم المعنوية 
وهــذا يعــد فشــل ذريع للشــرعية 
والحكومة، حتى أنا سألجأ للسفر إلى 
الخارج على حســابي الشــخصي بعد 
مماطلــة الدولــة في تســفيرنا رغم 

الوعود إال أنهــا وعود كاذبة 
وخادعة “ .

بين غياب المســؤولية لدى 
السلطات المعنية وتيه الدعم 
المقدم من مركز الملك سلم 
وحــاالت  الطريــق  لغيــر  ان 
وزارة  تعيشها  التي  الغيبوبة 
الصحة، تضيع حقوق الجرحى 
وبدورها  معاناتهم،  وتتفاقم 
عدن تايــم طرحــت موضوع 
الجرحى علي الجهات المعنية 

رغم تعددها وتشعبها.
 

رمي الكرة للحكومة
وكان محافظ عــدن اللواء/ 
خــالل  الزبيــدي  عيــدروس 

االجتماع االســتثنائي لمجلس الوزراء 
الكــرة في  الماضــي، رمى  األســبوع 
ملعــب الحكومــة، وقــال عليهــا ان 
بواجبها  تتحمل مســؤوليتها وتقوم 
عليهــم  ويجــب  الجرحــى  بعــالج 
تخصيص جزء من الـ10 المليار لهذا 

الهدف .
 

وكان كال من مركز ســلمان وهيئة 
الهالل األحمــر اإلماراتي تكفال بعالج 
عدد كبيــر من الجرحى فــي كال من 
االردن واالمارات والســودان والهند، 
الهــالل االماراتي مبادرته  كما اعلن 
لعــالج 1500 جريــح يمنــي تزامنــًا 
مع مبــادرة عــام 2017 عامــًا للخير 
التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
العربية  االمارات  رئيس دولة 

المتحدة.
 

1200 جريح اإىل تركيا
الصحــة  وزارة  وكيــل  أمــا 
فــي  بــه  التقينــا  والــذي 
الجمهوريــة  مستشــفى 
عبدالخالق  محمــد  الدكتــور 
فقــد أكــد بأنــه االن يتابــع 
مــن اجل اســتخراج جــوازات 
ألكثــر مــن 1200 جريح من 
اصحاب الحاالت المســتعجلة 
بتمويــل من الهــالل األحمر 
القطري، الذي تعاقد مع ست 
مستشفيات في تركيا ومثلها 

في االردن، ومستشفيين متخصصين 
بالعظــام فــي الهنــد خاصــة لهذه 
الدفعــة التي من المتوقــع ان تغادر 

بمجرد إصدار الجوازات الخاصة بهم.
 

رعاية اال�سر
امــا االســتاد علــي مديــد رئيــس 
االنســانية  للحقوق  الحريــة  منظمة 
والذي ويعتبر ممثل مجموعة 33 في 
محافظة لحج، والــذي له ادوار وطنية 
في معالجة جرحى المقاومة الجنوبية 
قال: مشــروعنا الحالي هو دعم اســر 
جرحى جبهات الصبيحة ونشكر مركز 
الملك سلمان علي دعمهم للمشروع.

امــا بليغ التميمي رئيس مؤسســة 
المســئولة  المؤسســة  وهــي  رعاية 
عــن تســفير الجرحى في المشــروع 
المدعوم من الهــالل األحمر القطري 
فقد اكد بأنهم جاهزين وقد ســلمو 
كافة الكشــوفات والملفات والوثائق 
المطلوبــة الــى وزارة الصحــة وهذه 
ســتكون الدفعة الثالثة التي تســافر 
عن طريقنــا واألولــى المدعومة من 

الهالل األحمر القطري.  

عدن.. معاجلات جزئية تفاقم معاناة جرحى احلرب
اأدري�ــس  النقيــب)  مــازال 
العاطفــي( �سابط يف لواء زايد االأول 
املرابط حاليــا يف جبهة املخا يجاهد 
عقــب  للعــالج،  اخلــارج  اىل  لل�ســفر 
تعر�ســه الإ�سابــة يف عينــه الي�ســرى 
يف احلــادث االإرهابــي الذي ا�ســتهدف 
عيــد  �سباحيــة  ال�سولبــان  مع�ســكر 
الفطــر املن�ســرم مــن قبــل العنا�ســر 

االإرهابية.
منع العاطفي من احل�سول على 
جواز �ســفر، بدعــوى م�سلحة الهجرة 
واجلوازات اأنه ممنوع من ال�ســفر وفق 
تعميــم مــن مدير اأمن عــدن يف 2011 
ورغم اح�ساره اأمر من مدير اأمن عدن 
احلــايل واإر�ســاله اإىل مديــر م�سلحة 
الريا�ــس  يف  واجلــوازات  الهجــرة 
العميــد حممــد الرملــي، مت الرف�ــس، 
ومل تفلــح اأكــرث من مذكــرة باالفراج 

عن جواز اجلريح.

تقرير/ نادر الهباشي

 كتب/ إصالح صالح ناجي

هي الحرب.. ال تختلــف معانيها وال أدواتها بمرور 
األزمــان، وال تنأى نيرانها عــن طفل أو كهل، وحرب 
مارس 2015م في اليمن، التهمت أعدادًا ال تحصى 
من البشــر، وشرّدت آخرين، واغتالت أحالم الشباب. 
فكم جريحًا فقد ساقه وال يقوى على الوقوف؟ وآخر 
تشــوهت مالمحه فغدا يتوارى عن الناس من ســوء  

ما لحق به.
مــآس عديــدة خلفتها االســتهدافات الوحشــية 
لمليشــيات الحوثــي وصالح، حاالت كثيــرة ومؤلمة 
شــاهدناها، وأكثرها إيالمًا الجريح نظمي )26عامًا( 
الذي أصيب بقذيفة في حدود كرش بمحافظة لحج، 

في مــارس 2016، أدّت إلى بتر يده اليمنى وبعض 
أصابع يده اليســرى وإصابات في البطن وكسور في 

عظام القدمين.
نظمي ومن خالل هذه الصورة يوجه رســالة بالغة 
األثر عن حال ســكان تلك القــرى المحاصرة الذين 
يعيشــون أيام وليــال حالكــة الســواد، دون أدنى 
حد مــن المســاعدات، يســتغيث نظمي بــكل اآلم 
اإلنسانية، بانتظار االستجابة لعله يجد قلوب رحيمة  
تتكفــل بعالجــه، وذلك لوضعــه المــادي الصعب 
وخطورة إصابتــه، التي أجبرته علــى مالزمة فراش 
المرض في منزله لما يقارب العام، دون أن يملك ما 
يعينه على االنتقال ومتابعــة العالج في عدن، بعد 
أن فقد مصدر دخله الوحيد، ذلك العمل الشاق الذي 

كان يقتات منه بيديه ليطعم به أســرته الصغيرة، 
فتراكمت المديونية، وهو في أشد الحاجة إلى زراعة 
عظم في ســاقه اليمنى، وصفيحة معدنية في ساقه 

اليسرى.
 وضعت مليشــيات الحوثي وصالــح نهاية مؤلمة 
لعدد كبير من ســكان تلك المنطقــة، التي ما تزال 
تحــت نيــران القصف، وخّلفــت فاجعة لن ينســاها 
ذويهم، فقد زرعــت الحقول الخضراء بألغام الموت، 
علــى طول الطريق الممتد بين منطقتي الشــريجة 
وكــرش بمحافظة لحــج، حيث أعادوا رســم الحدود 
الشــطرية الســابقة مســتعيضين عــن األســالك 
الشائكة بحقول ألغام، عشــرات المواطنين األبرياء 

كانوا ضحيتها.

اجلريح نظمي.. منسي على فراش اإلهمال



PB
9

    االربعاء/ 1  مار�س  2017م  - املوافق    2  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )58(

ر�صــد
جاءت عقب  لقاءه اوبرين وتاأكيد الأخري على احلل ال�سيا�سي وفتح املواين

في حين قد تكون من ضمن أجندة 
زيــارة الرئيس هــادي إلــى اإلمارات 
حــول  التشــاور  هــي  والســعودية، 
مســتجدات وتطورات األزمة اليمنية 
وأصــداء المواقف الدولية واإلقليمية 
بشــأن قرار مجلــس األمــن الدولي 
األخير بخصوص اليمــن رقم 2342، 
الذي قال ســفير اليمن في بريطانيا، 
ياســين ســعيد نعمــان انــه: أطاح 
بما يســمى بمبادرة وزيــر الخارجية 

األمريكي السابق "جون كيري".

ترميم العالقة
رجّحت مصادر سياســية  بالمقابل 
أن يكون جوهر زيارة الرئيس هادي، 
إلى اإلمــارات هو ترميم العالقة بين 
السلطات اليمنية الشرعية والسلطات 
التي  االضطرابات  نتيجــة  اإلماراتية، 
شــهدتها العاصمــة المؤقتــة عدن، 
خصوصــًا التوتر المســلح فــي موقع 
مطــار عدن الدولــي ومحيط منطقة 

المطار، مؤخرًا.

وقال الناشــط السياسي واإلعالمي 
لطفي شطارة: إن اإلمارات رقم صعب 
في التحالــف العربي، ولكن لألســف 
األطفال حــول الرئيس هادي، ورطوه 
فــي التصادم وافتعال المشــاكل مع 
أبوظبــي، وعندما أيقن هــادي وهو 
رجل مجرب أنه وقــع في فخ اإلصالح 
المحرض ضد اإلمارات والعيال الذين 
شحنوه بقلة عقل وخفة سياسية، عاد 

إلى جادة الصواب.
وأعــرب عن أمنياتــه أن ترمم هذه 
الزيارة العالقات مع القيادة اإلماراتية 
التي قدمت وما تزال تقدم وبســخاء 
وســائل  كل  المحــررة  للمحافظــات 
الدعــم المطلــوب، ودورها مــا يزال 
متفوق عسكريًا في كل جبهات القتال 
ضد االنقالبييــن وداخل المحافظات 
المحــررة لحمايتها ومحاربة اإلرهاب، 
وأشار إلى أن أوالد زايد يريدوا شراكة 
بصــدق ووضوح وبــدون ابتزاز أو لف 
ودوران، ولفت إلــى اعتقاده بأن هذا 
ما استوعبه الرئيس هادي لمصلحته 

كرئيس دولــة ومصلحة نجاح مهمة 
التحالف العربي في عاصفة الحزم.

وجدد شــطارة تأكيده بأن الرئيس 
هــادي، بحاجــة إلــى ثــورة حقيقية 
يجريها في معاشــيق، وقــال: أعتقد 
أن ذلك ضمن جدول الزيارة، وشــكرًا 
للرئيــس هادي الستشــعاره بالخطر 
من التصادم مع دولة بحجم اإلمارات 

في تحالف ضد االنقالبيين.
 

تزايد اهتمام االمم املتحدة
الكبرى  الدولية  المنظمات  وحددت 
العاملة في مجــاالت اإلغاثة وحقوق 
اإلنســان وأبرزهــا األمــم المتحــدة 
والصليــب األحمر الدولــي، موقفها 
فــي التعامل الرســمي مع ســلطات 
الحكومة الشــرعية بعيدًا عن سطوة 
لجماعــة  التابعيــن  االنقالبييــن 
الحوثــي والمخلــوع علــي عبــداهلل 
صالــح، وذلــك مــن خالل فــك تلك 
المنظمــات ارتباطاتها باالنقالبيين 
ومقاطعتهم بشــكل غير مباشر عن 
طريق فتح خط مباشــر مــع القيادة 
الجمهورية  السياسية بقيادة رئيس 
عبدربــه منصــور هــادي، والحكومة 
الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد 

بن دغــر، بالعاصمــة المؤقتة للبالد 
عدن.

ومنعت ميليشــيا الحوثــي وصالح 
االنقالبيــة، أمــس الثالثــاء، وكيــل 
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية ستيفن أوبراين من دخول 
مدينــة تعز لالطــالع علــى األوضاع 
النار  اإلنســانية، حيث قامت باطالق 
على موكبه خالل مــروره في مناطق 
التــي تقــع تحــت ســيطرة الجيش 
غرب  الشــعبية  والمقاومة  الوطنــي 

تعز.
وتأتي زيارة المســؤول األممي إلى 
مدينة تعز بناًء على الدعوة الموجهة 
له من قبل محافظ تعز علي المعمري، 
لالطالع على األوضاع اإلنســانية وما 
يعانيه سكان المدينة وقرى تبيشعة 
بجبــل حبشــي والوازعيــة والصلــو 
والمخا وغيرها من حصار وتهجير من 

قِبل الميليشيا االنقالبية.

 
زيارات ولقاءات

األخيــرة  اآلونــة  فــي  وتواصلــت 
المنظمات  زيــارات ولقــاءات وفــود 
الدوليــة والبعثات الدبلوماســية مع 

قادة ومســؤولي الحكومة الشــرعية 
داخــل وخارج عدن، وخــالل اليومين 
الماضيين، وكيل األمين العام لألمم 
المتحدة للشــؤون اإلنسانية ستيفن 
عمليــات  رئيــس  وقبلــه  أوبرايــن، 
الصليــب األحمر الدولي في الشــرق 
األوســط روبــرت ماردينــي، وممثلة 
للطفولة  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
ميرتشــل  اليمــن  فــي  اليونيســف 
ريالنو، وبحثت سلسلة اللقاءات التي 
جمعت ممثلــي الحكومة والمنظمات 
الدولية، التنســيق وآليات العمل في 
مجاالت اإلغاثة وتقديم المســاعدات 
وتنفيذ المشاريع اإلنسانية، وتوسيع 
تلك المنظمات أنشطتها في مختلف 
محافظــات البــالد ونقــل مقراتهــا 
الرئيســية إلى عدن، كما أكد ممثلو 
التســهيالت  كافة  تقديم  الشــرعية 
والعمــل علــى تذليــل الصعوبــات 
وأنشــطة  أعمــال  أمــام  والعقبــات 

المنظمات الدولية.

�سجون االنقالبيني
وكان الرئيــس هــادي، دعــا مدير 
عمليات الصليب األحمــر الدولي في 
والوفد  ماردينــي  األوســط  الشــرق 

المرافــق لــه إلــى زيــارة الســجون 
وتفقد أوضاعهــا ونزالئها، بما فيها 
الســجن المركزي في صنعــاء وغيره 
من المعتقــالت بالمناطــق والمدن 
الواقعة تحت سيطرة ميليشيا جماعة 
الحوثي والمخلــوع صالح االنقالبية، 
حيــث يقبــع العديــد من الســجناء 
ومعتقالت  ســجون  في  والمعتقلين 
الميليشــيات االنقالبيــة التي تفتقر 
للحــد األدنــى من مقومــات وحقوق 

اإلنسان المكفولة للسجناء. 

حملة اإن�سانية
انطالق  المتحــدة  األمــم  وأعلنــت 
حملــة إنســانية لدعــم اليمــن في 
الـــ 25 مــن شــهر إبريــل المقبل، 
لتقديــم المزيــد مــن المســاعدات 
اإلغاثيــة بهدف تأميــن االحتياجات 
األساســية من الغذاء والماء والدواء 
للمحتاجيــن اليمنييــن فــي مختلف 
مناطــق ومحافظات البــالد، جاء ذلك 
علــى لســان وكيــل األميــن العــام 
لألمم المتحدة للشــؤون اإلنســانية 
ســتيفن أوبراين، عقــب وصوله إلى 
عدن، ولقائه بالرئيس هادي، بحضور 
رئيس الحكومة الدكتور بن دغر، في 

عدن.

خطوة هامة
وقال ســفير اليمن لــدى بريطانيا 
نعمــان:  ياســين ســعيد  الدكتــور 
وصــول وكيــل األمين العــام لألمم 
اإلنسانية واإلغاثة  المتحدة للشؤون 
والطوارئ السيد ستيفن أوبراين إلى 
عدن، ولقائــه بالرئيس هــادي، من 
الضروري أن يتحول إلى خطوة هامة 
على طريق تصحيــح عمل المنظمات 
الدولية العاملة في هذا الميدان من 
خالل لقائه بالمسؤولين الحكوميين 
وتوضيــح حجــم الخلــل فــي عمــل 
ونظــام المنظمات الدوليــة وغيرها 
مــن المنظمات العاملة فــي الجانب 

اإلنساني.

ت�سارب اأ�سباب زيارة هادي اخلاطفة لأبوظبي والريا�ض
ت�ساربت اأ�سباب الزيارة املفاجئة لرئي�س اجلمهورية عبدربه 
من�سور هادي، منفردًا دون اأن يرافقه اأي وفد من م�ست�سارين رئا�سيني 
وم�سوؤولني حكوميني با�ستثناء مدير مكتبه الدكتور عبداهلل باوزير 
العليمي، اإىل العا�سمة االإماراتية اأبوظبي، والتي ا�ســتمرت �ســاعات 

قليلة، قبل ان يغادرها مبا�سرة اإىل العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
ومل تــرد اأي معلومات موؤكدة اأو دقيقة حول اأ�ســباب واأهداف 
زيــارة هــادي، التــي جــاءت عقــب لقــاءه وكيل االأمــني العــام لالأمم 
املتحــدة لل�ســوؤون االإن�ســانية �ســتيفن اأوبراين، يف العا�سمــة املوؤقتة 
عــدن، والتــي اأكد يف ختامها اأن حل االأزمة يف اليمن �سيا�ســي ولي�ــس 
ع�ســكري، كما �سدد على �سرورة فتح كافة املنافذ البحرية واجلوية 
مــن موانئ ومطــارات البــالد اأمــام حركة النقــل والتجــارة وو�سول 

امل�ساعدات االإغاثية اإىل كافة مناطق ومدن البالد.

عدن تايم / فاروق عبدالسالم
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ق�صايا

دمار كامل 

))عــدن تايــم(( زارت ملعب الشــهيد معاوية 
فــي محافظة لحج لكشــف ما حــل بهذا الصرح 
الرياضــي من دمار وأهمــال خاصة بعد الحرب 
األخيــرة التي شــنتها مليشــيات الحوثي على 
الجنــوب وحوطــة لحج خاصــة فعقــب أنتهاء 
الحــرب وعودة الحياة تدريجيآ أستبشــر الناس 
عامــة والرياضيــون خاصة ألعــادة مادمر ولو 
الشي اليســير لكن ولألسف كان األهمال سيدا 
الموقف فمشــكلة األيجارات للمحالت التجارية 
والتي تدر مئات اآلالف من الرياالت دون معرفة 
أين تذهب?! ولمــن تذهب?! ومن هي الجهة 

المستفيدة منها?! 
فملعب الشــهيد معاوية يعــد صرحا رياضيا 
كبيــرا ومهما لمحافظــة لحج خاصة للشــباب 
الرياضييــن الذيــن يمثلــون المحافظــة في 
كل المحافــل الرياضيــة ســواء كان في داخل 
المحافظة او خارجها،، فهو يحتضن كل االلعاب 
الرياضية وعلى رأســها ملعب كرة القدم التي 
تعد االبرز بين االلعاب الرياضية وغيرها ،، لكن 
ولألســف الشــديد فقد تعرض ملعب الشهيد 
معاويــة الــى الســلب والنهب قبــل أن تطاله 

الحرب األخيرة لتكمل مانقص منه. 

 مراحل بناءه ومما يتكون!!

تــم بناء الملعب في تاريخ 1996م وافتتح في 
عــام 2004م وتم اعادة تأهيلــه 2006م، كان 
يتواجد داخل الملعب ما يسمى )بيت الرياضة( 
حيث كان يشمل كل األثاث والمفروشات والتي 
تقــدر بمئات االالف حيث كان يحتوي على غرف 
نوم للرياضيين بكل اثاثها ومكيفات وغيرها،، 
وذلك لغرض اســتقبال الفــرق الرياضية أثناء 
قيــام اي تجمعــات رياضية داخــل المحافظة 
كل ذلــك تعــرض للنهب والســلب خاصة بعد 
الحرب األخيرة يحتوي ملعب الشــهيد معاوية 
اكثــر من 39 محــال تجاريا حيث تبلــغ ايجارات 
المحــالت التجارية من الجهــة الغربية 25 الف 
ريال والمحــالت من الجهة الشــمالية 15 الف 
ريــال اي اجمالــي المبلغ شــهريا يقــدر بأكثر 
من خمســمائة الف ريال او يزيد لكن ولألسف 
لم يتم االســتفادة منها بشــي خاصة في ظل 

األدارات السابقة وحتى اآلن.

ملعب الشهيد معاوية هو الشريان الوحيد 
للرياضة والرياضيني!.

هكــذا قال الكابتن ســمير عبدالســالم وهو 

أبــرز الرياضيين لنادي الشــرارة فــي لحج ان 
ملعب الشــهيد معاويــة يعد الشــريان الذي 
تتغذى منــه الرياضة،والرئة التي يتنفس منه 
الرياضون،اإلهمــال الذي تعرض لــه الملعب 
ليــس وليــد اللحظــة وإنمــا يعود لســنوات 
ماضية،بعــد الحــرب التي شــنتها مليشــيات 
الحوثــي وقوات علي صالح فقــد الملعب 60% 
من قدرته الفنيــة والخدمية وتعرضت معظم 
مرافقه للنهب والتدميــر،كل المعالجات التي 
تــم اتخاذها في حل مشــكلة الملعــب الزالت 

خجولة ولم ترقى الى المستوى المطلوب. 
واكمل ســمير: نقــدر الجهود التــي تبذلها 
الســلطة المحليــة ممثلــة بــاألخ المحافــظ 
ناصر الخبجــي رئيس المجلــس المحلي واألخ 
ان  اال  الشــباب  لشــؤون  المحافظــة  وكيــل 
مشــكلة الملعــب اليمكــن حلها االبواســطة 
السلطات العليا للدولة مجلس الوزراء ورئاسة 

الجمهورية. 
وختــم ســمير حديثه بمناشــدة فقــال: اننا 
نناشــد الســلطات العليا في الدولــة ووزارت 
الشــباب والرياضة اإللتفات الــى رياضة وعلى 
رأســها اعادة تأهيــل ملعب الشــهيد معاوية 
وبقية المنشــآت الرياضية األخرى وتعويضها 

عن سنوات الحرمان التي عانت منها. 

 أرضية دون تعشيب!
ما يعانيه ملعب الشــهيد معاوية هو ارضية 
الملعــب الخاصة بكرة القدم حيث ان العشــب 
في الملعب قــد انتهى بالكامــل وذلك نتيجة 
انــه لم يتم االســتفادة من قبل المهندســين 
المختصين بل من ذوي الخبــرة ))المزارعين(( 
لقد تم تشــييد الملعب بأفضل العشــب اثناء 
افتتاحه لكن وعند اعادة تأهيله وتشــييده في 
خليجي 20 تم تغير نوعية العشب مما ادى الى 
انتهاء العشب بالكامل وأصبحت أرضيته قاحلة 

جرداء من أي عشب. 
*مديونية ملعب الشهيد معاوية للكهرباء!!!!! 
التــزال مديونية الملعب لمؤسســة الكهرباء 
باقية علــى عاتقــه ألكثر من ســنوات ماضية 
والتــي لم يتــم تســديدها حتى ســاعة كتابة 
التقريــر والتي تقــدر بأكثر من ســبعة مليون 

ريال يمني،، 
وتظل العديد من التساؤالت: حول متى سيتم 
أنتشال ملعب الشهيد معاوية من هذا الوضع 
الكارثــي؟ ولمــاذا التتحمل الجهــات المعنية 
مســؤولية مايحدث؟، لكن فــي المقابل لماذا 
اليتم األستفادة من ايرادات المحالت التجارية 
للنهوض ولو بالشــيء اليسير في عملية أعادة 

وهج هذا الصرح الرياضي الكبير؟.

ملعب معاوية يف حلج بعد احلرب.. دمار واأهمال 
تقرير مصور/ صدام اللحجي

يعــد ملعــب ال�ســهيد معاويــة بلحــج مــن اهــم 
اأول  كونــه  املحافظــة  يف  الريا�سيــة  امل�ســاريع 
ملعب ريا�سي يتــم بناوؤه يف مدينة احلوطة،، يف 
عام1996م اأفتتح ملعب ال�ســهيد معاوية يف عام 

2004م كما مت اأعادة تاأهيله يف عام 2006م .
كلفة بناء امللعب واإعــادة تاأهيله قدرت باأكرث 
مــن مليار ون�ســف املليــار،، يتكون ملعب ال�ســهيد 
معاويــة من طابقني الطابــق االأر�سي يتكون من 
اأكــرث مــن 37 حمــال جتاريا امــا الطابــق الثاين 

لالإدارة وغريها..

كلفة بناوؤه بلغت مليار ون�سف 
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��صتطالع

عدن تايم/ االنضول :

في 7 أغســطس/آب الماضي تلقى سكان 
محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي 
خبرا وقع على مســامعهم كالصاعقة، إذ قتل 
أحــد الســكان آخرا بالســالح، فــي واقعة هي 
األولــى منذ 42 عاما في األرخبيل المكون من 
4 جزر، لكن محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة 
نهايــة خليج عــدن علــى بعــد 500 كم من 
شــاطىء حضرموت, دوما هادئــة، على عكس 

بقية اليمن، الذي تعصف به الحرب.

حياة م�ساملة
جــراء هذه الحــرب يتســاقط يوميا قتلى 
وجرحــى في أرجــاء اليمن، لكــن الوضع ليس 
كذلك في سقطرى، لذا عندما قتل أحد سكانها 
قريبــا له بالســالح حظيت الواقعــة باهتمام 
كبير في الجزيرة، الخاضعة لســيطرة القوات 

الحكومية.
آنذاك، قالت شــرطة ســقطرى إن "حادثة 
القتل جنائية بين طرفيــن من قبيلة واحدة، 
تشــاجرا على مســاحة أرض، وكان بحوزتهما 
أسلحة، ودفع الوضع التأزم بينهما إلى إطالق 

النار".
المهندس في نظم المعلومات، "إســكندر 
الســقطري"، وهم من ســكان مدينة حديبو، 
عاصمة ســقطرى، قال: "شــعرنا بالرعب حين 
وصل إلى مســامعنا خبر الحادث، فمنذ ولدت 
فــي الجزيرة لــم أســمع عن إطــالق رصاص 

ومقتل شخص".
"الســقطري" مضــى قائــال إن "تفاصيــل 
الحياة مســالمة وهادئــة في الجزيــرة، التي 
أقــرت الحكومة اليمنية عــام 2013 تحويلها 
إلى محافظــة )3650 كيلومترا مربعا( بعد أن 

كانت تتبع محافظة حضرموت )جنوب شرق(".
وموضحا، تابع: "نحن كسقطريين نعيش 
فــي ســالم داخلــي، والعالقــات المجتمعية 
والعادات والتقاليــد الموروثة تجعلنا مجتمع 
متقــارب متآلف، وفــي حال نشــب خالف بين 
اثنيــن منا نعــود إلى أهل الحــل والعقد من 
الحكمــاء في الجزيرة.. الســكان نشــأوا على 
الحياة الهادئة والجميلة المستمدة من سالم 

وصفاء الجزيرة نفسها".

ال يحتفلون بال�سالح
علــى خــالف اليمنيين، الذيــن يرون في 
حمل الســالح جزء من شخصية وهيبة الرجل، 
فإن ســكان ســمطرى، البالغ طول شــريطها 
الحدودي حوالــي 300 كم، يعتبرون ذلك أمرا 

مقززا ويبعث على الريبة.
ودرجــت العــادة فــي أفــراح اليمنييــن 
وأعراســهم علــى إطــالق الرصــاص الحــي، 
ليتحول األمر، وخصوصا في شمال اليمن، إلى 
استعراض ناري، فكل فرد يحاول إظهار جودة 

سالحه وتميزه في إطالق الرصاص.
بينمــا ال يوجــد إطالق للرصــاص مطلقا 
فــي الجزيــرة، التــي أدرجتها منظمــة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقاقة )يونسكو(، 
الشهر الماضي، ضمن قائمة المواقع البحرية 
البيولوجيــة والتنوع  العالميــة ذات األهمية 

النادر.
ويمتلــك عدد محدود مــن أهالي الجزيرة 
السالح، وبعضهم ال يزال يحتفظ ببنادق من 
عهــد االحتــالل البريطانــي )1835 - 1967(، 
لكن الكثير منها معطوبة وال توجد له ذخائر. 

جرائم حمدودة
عن اختالف ثقافة الســالح في ســقطرى 
قــال "ثجاج الشــزابي"، وهو مدون وناشــط 
بيئي مــن الجزيرة، إن "الطبيعة المســالمة 
للســكان دفعتهــم إلى تكويــن انطباع بأن 
حمــل الســالح أمر يحــط من شــرف الرجل، 
وداللة على أن شخصيته ضعيفة ويحاول أن 
يكملها بحمل السالح.. من يحمل السالح هم 

جنود األمن والجيش أثناء عملهم".
حديــث  فــي  تابــع،  اليمنــي  الناشــط 
فيهــا  توجــد  ال  "الجزيــرة  أن  لألناضــول، 
حيوانات مفترســة، وهذا كان من األســباب 
الرئيســية التي لم تدفع الســكان إلى اقتناء 
السالح.. كل من يعيش على الجزيرة مسالم، 
اإلنســان والحيوان على حد ســواء، ولذلك ال 

توجد جرائم قتل أو سطو أو اعتداء".
ثــم اســتدرك موضحــا: "توجــد حــاالت 
محدودة مــن الجنح والجرائــم الصغيرة في 
الجزيرة، لكنها أقل من %1، وأغلبها مخالفات 
بسيطة، وبعض الســرقات، التي يقف وراءها 

مختلون عقليا".
ولسكان سقطرى لغة خاصة )السقطرية( 

يتحدثونهــا، وبرلمانــات لحــل مشــاكلهم، 
وهي موجودة على مســتوى كل قرية وتجمع 

سكاني، وتسمى "مسلهم".
والبرلمــان موقــع تجتمــع بــه قبائــل 
لمناقشــة األوضــاع، وفيه يــدرس الحكماء 
واألهالي مشــاكلهم حتى يخرجون بحل، كما 
هو الحال فــي قضية القتل "غيــر المتعمد" 
التي شــهدتها الجزيرة العام الماضي، حيث 

انتهت بالصلح.

ا�ستقرار اأمني
أغلب سكان سقطرى، البالغ عددهم قرابة 
150 ألف نســمة، يعملون فــي الزراعة ورعي 

الماشية والصيد.
اســتقرار الوضــع األمنــي في ســقطرى، 
واتســاع مراعيها الخضراء، دفع المزارعين إلى 
إطالق أغنامهم وأبقارهم وإبلهم في السهول 
والوديــان، دون خشــية مــن أن تتعرض إلى 

السرقة أو أي اعتداء من اآلخرين.
ومع كل صباح يفتح ســعيد أحمد حظيرته 
لتنطلق المئات من األغنام في الجزيرة، وعند 
المســاء تعود إلــى الحظيــرة دون أن تتخلف 

واحدة.
أحمــد قــال: "ال أخشــى علــى أغنامي من 
ســكان الجزيرة، فهنا ال يعتــدي أحد على حق 
أحد، وكل المواشي مملوكة ومعروف مالكها".

استقرار الوضع األمني في سقطرى بلغ حد 
أن المواطنين ال يغلقون ســياراتهم إال فيما 
ندر، فالمدينة المحدودة فــي الجزيرة، تجعل 

التفكير في سرقة سيارة أمر غير مجد.
وبحســب أحمد "إذا سُــرقت ســيارة فمن 
غير الممكن أن يعمل بها السارق، فالمناطق 
محدودة، وال يمكن تهريبها إلى خارج الجزيرة 
إال عبر المينــاء الصغير للجزيــرة وهو خاضع 
لألمن، وال يُمكنك أن تبيعها أجزاء )تشــليح(، 
فــكل ورش تصليح الســيارات ال تتعامل بهذا 

الوضع، وهي محدودة".  
وبفخر وســعادة، ختم مدير أمن سقطرى 
بأنه "في الوضع الطبيعي ال يتعدى متوســط 
عدد الســجناء 10 من إجمالي سكان الجزيرة، 

وأغلبهم موقوفين فقط".

ال قتل وال �شالح.. �شقطرى خارج اليمن

متعاقدو الشباب والرياضة بلحج: 
15 شهرا دون مرتبات

سقطرى : وفد اماراتي يزور االرخبيل ويعقد سلسلة لقاءات

عدن تايم/ صدام اللحجي :

شــكا متعاقدو مكتب الشــباب والرياضة بلحج ل"عدن تايم" عدم صرف 
رواتبهم التي لم يستلموها منذ 15 شهر.

وقال فكري علي عوض أحد المتعاقدين في مكتب الشباب والرياضة في 
محافظــة لحج ل"عــدن تايم": نحن متعاقدين مكتب الشــباب والرياضة في 
لحج عددنا 29 متعاقد بعض هؤالء المتعاقدين تأريخ عقودهم منذوا ان تم 

أفتتاح ملعب الشهيد معاوية كان ذلك في عام 2004م.
أضاف فكري: كنا في السابق نستلم رواتبنا من المحالت التجارية الخاصة 
لملعب الشــهيد معاوية،  البعض "15000" الف ريال خاضع لضريبة البعض 
ومنهــم من ال يتجاوز راتبــه "10000" الف ريال يمنــي وبعضنا يصل راتبه 
الــى "5000" الف ريال مع العلم هناك مبالغ ماليــة في البنك وهذه المبالغ 
ستغطي كل الرواتب الخاصة للمتعاقدين تصل الى أربعة مليون ريال يمني.

واســتطرد فكري: طالبنــا المدير العــام لمكتب الشــباب والرياضة في 
محافظــة لحج، وذلــك بتجديد عقودنــا إال أنه رفض ذلك بحجــة أن الوكيل 

لقطاع الشباب رفض ذلك.
وناشــد فكري المسؤولين في محافظة لحج وعلى رأسهم وضاح الحالمي 

الوكيل لقطاع الشباب والرياضة االسراع في حل مشكلتهم.

عدن تايم/ خاص :

عقد وفد إماراتي زار ســقطرى، مؤخرا، عــدد من اللقاءات لرصد أهــم االحتياجات التي تتطلبها 
المحافظة.

وافــاد مراســل عدن تايم ان الوفد االماراتي، اســتمع من الســلطة المحليــة واالهالي الى اهم 
المشاريع ذات االولوية لدعم تنفيذها واالسهام في تنمية االرخبيل وخاصة قطاعات التربية والتعليم 

والصحــة والكهرباء والمياه 
والنظافــة واالتصاالت التي 
تعتبــر مــن اهــم الخدمات 
التي تعاني منها المحافظة، 
ناهيك عــن تاهيل وتطوير 
النعاش  والمطــار  المينــاء 

الحركة في االرخبيل.
وأكــد الوفــد اإلماراتي 
انه ســيعمل قصــار جهده 
احتياجــات  أهــم  لمعرفــه 
قيادة  الى  ورفعها  االرخبيل 
الشــقيقة  االمــارات  دولــة 
والبــدء  عليهــا  للموافقــة 

بتنفيذها.
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وقبــل الحديث فــي الموضــوع دعونا نلقي 
نظــرة الهم تلك االرقــام المتداولــة بكثافة 
في منصات التواصل االجتماعي ، فهناك نحو 
57 مليون عربــي أميون ال يعرفــون القراءة 
والكتابة ، وليت المسالة اقتصرت على هؤالء ، 
بل المصيبة ان المستقبل نراه ملغما بالجهل 
التعليمي اذ يوجد 13 مليون و500 الف طلل 
عربي حالت الظروف دون التحاقهم بالمدرسة 

هذا العام .
واذا ما انتقلنا الى معدالت الفقر فإن الزيادة 
الطارئة بلغت 8 % خالل العامين المنصرمين 
، مــا يعنــي ان 30 مليون انســان في الوطن 
العربي يعيشــون تحت خــط الفقر وفي ظل 
انظمــة فاســدة بددت مــا مقــداره تريليون 
دوالر في الفساد ، وتصدرت خمس دول عربية 

قائمة العشر دول االكثر فسادا في العالم .
والمأســاة الكبيرة التي غفلها الجميع وهم 
فــي زحام محاربة االســالموفوبيا فــي اوروبا 
وامريكا وكذا القاعدة وداعش وجفش وسواها 
من المســميات ، هي ان الــدول العربية اكثر 
معاناة مــن االرهاب وتنظيماتــه ، فبرغم ان 

العــرب ال يمثلــون فــي الخريطة الســكانية 
العالميــة غير %5 من ســكان العالم اال انهم 
االكثر عرضة للعمليــات االرهابية وبواقع 45 
% من مجمل العمليــات االرهابية التي طالت 

سكان العالم .
كذلــك هم العــرب في نواحي عــدة ، فعلى 
مســتوى اللجوء االنساني وكذا أعداد الوفيات 
فهناك 75 % من اجمالي الالجئين في العالم 
و68 % في عداد موتــى الحروب عالميا .فضال 
عــن تشــريد 14 مليــون عربي خــالل الفترة 
القتلــى  عــدد  قــدر  بينمــا  2017م   /2011
والجرحى لــذات الفترة الزمنيــة مليون وربع 

المليون انسان .
طبعــا هــذه القرابين دون حســبان الكلفة 
المادية لإلضرار الناتجة عن الحروب والبالغة 
نحو 460 مليار دوالر ، عالوة للخسائر الباهظة 
في الناتج المحلــي البالغة قيمتها 300 مليار 

دوالر .
بالنســبة لبقيــة االرقــام الدالة عــن تخلف 
المجتمعات العربية فال جديد فيها عن اعوام 
سالفة لثورات الربيع العربي ، فمثال هناك 20 
الف كتاب سنوي صادرة عن الدول العربية ال 

22 مجتمعــه ، وهي اقل بكثيــر عما اصدرته 
دولة اوربية مثل رومانيا ، واالمر ينطبق ايضا 
على بــراءات االختراع المســجلة باســم 410 
مليــون عربي وال تزيد عن 2900 براءة اختراع 
، وبالمقابــل 50 مليون كــوري يمتلكون حق 

20201 براءة اختراع .
وعودة للموضوع ، االرقام بكل تأكيد مخيفة 
، ومع انهــا صادمــة ومروعة ، تبقــى العبرة 
في النتائــج المتوخاة من جل هــذه الكوارث 
الحاصدة للماليين من العرب والمدمرة لكل 
مقــدرات بلدانهــم المتواضعــة مقارنة بما 
حققته دولة مثل اســرائيل الجــارة اللدودة ، 
فبرغــم حروبهــا المســتمرة والمتواصلة مع 
جيرانها العرب منذ اعالن دولتها في منتصف 
ايار 1948م اال انها انجزت ما لم تنجزه الدول 

العربية كافة .
خالصــة الخالصــة هي انــه ما مــن تغيير 
سياسي وتاريخي اال ويكون له كلفته الباهظة 
علــى المجتمعــات وعلى التنميــة واالقتصاد 
والحريات والمعيشــة ، وهذه الكلفة ليســت 
بجديد على اي امة او شعب يثور ويصارع اعتى 
االنظمة االســتبدادية القمعيــة كيما ينتصر 

لكرامتــه وحقه فــي الحياة الحرة المســتقرة 
المزدهرة .

نعم ، انظمة فاســدة مســتبدة لم تســتطع 
مجــاراة دول العالــم الناهضــة او المتصدرة 
العالم اقتصادا وقوة وحرية ومعيشة وصناعة 
، فكان والبد من انتفاضة المجتمعات العربية 

لتسقط تلك االوثان واالراجوزات .
مــن يظن ان الشــعوب القويــة بلغت ذرى 
التقــدم بــال ثمن ودونمــا تضحيات جســام 
يتوجــب عليه قراءة احــداث التاريخ كي يدرك 
ان ماما امريكا خاضت ثورة عنيفة اســتمرت 
عشــرين عاما وطالت حتى رؤســائها .وهناك 
فرنسا رائدة الجمهوريات المعاصرة ، فثورتها 
اســتمرت خمســة اعوام كاملة ، وتلك روسيا 
التي حصــدت حروبها التالية للثورة قرابة 11 
مليون ، والصين وتركيــا والهند واالرجنتين 
والبرازيــل والقائمة طويلة مــن الدول التي 
لم تبــن قوتها وازدهارها بأنظمة بوليســية 
فاسدة وانما كلفة نهضتها دم وعرق وقرابين 
ومحن عصيبــة مازال ذكرها ماثال في التاريخ 
واالدب والذاكــرة الجمعية والمتاحف والدراما 

والمناهج وووو.

البعض رأى يف المعلومات اليت كشفت عهنا القمة احلكومية العالمية اليت عقدت يف ديب حتت رعاية الشيخ حممد بن راشد ، كارثة اناسنية سبهبا ما اطلق عليه جمازا بثورات الربيع 
العريب ، فيما البعض االخر اعتربها رضيبة التغيري ، عىل اعتبار ان االمم المتقدمة اليوم بلغت مرجتاها احلضاري بفعل تضحياهتا خالل احلقب الماضية .

ارقام خميفة ومثن التغيري !!
محمد علي محسن

 ويصبــح هاجس الصراع يتشــكل حول "من 
أين أنــت؟". وكالعادة، فإن حمــى التبدل في 
أدوات الصراع تكرر الحكاية ذاتها حينما تكذب 
النتائــج المقدمات؛ فالقرية الكونية تتفســخ 
أركانها، وتكتســي لون الهوية تــارة والمزيج 
الثقافــي تــارة أخرى في ســبيل إخفــاء صراع 
األمكنــة والرغبة في االســتحواذ والســيطرة، 
وكأن العالــم يمتــد فــوق بحــر مــن القلق، 
تشــعله نيران الثروة كالنفط والغاز والمواني 
واالحتكارات والمصالح الرأســمالية المتداخلة 
بين عصابات االستبداد ودول االنفتاح وغسيل 
األموال , حيث صارت األموال المنهوبة مصدر 
إغراء للجشــع والشــراكة من تحــت الطاولة , 
مؤامرات تحــاك ضحيتها شــعوب وأمة وعرق 
عمال وفالحين ومهنيين شــبكة مترابطة من 

المحيط للخليج .
األحداث اليوم هي صراعات الماضي المتكررة 
تلبســها أردية تطول وتقصر، حسب مقاسات 
المصالح , يديرها رأســمال , حروب وصراعات 
لها تجار ال يشبع جشعهم غير استمرارها أطول 
لفترة ممكنة , حربا بشــعارات وطنية وسيادة 
واســتقالل وتحرر من التبعية , وحقيقتها هي 
حروب لتطويع الشــعوب للتبعية , مؤشــراتها 
انقســامات حادة مناطقية جهويــة طائفية , 
كل تلك األمراض هي وســائل أنهاك الشعوب 
واألمم , هي وســائل سهل للحشد والتحريض 
, هي وســائل لخلــق بيئة صالحة لالســتبداد 
والهيمنة , هي وسائل تبديد أحالم وطموحات 
البســطاء وقتل أي بارقة أمل فــي األفق تلوح 

لنكن ضحايا أطماع اآلخرين .
يقــال أن الجغرافيا علم المكان أي المنطقة 
, ومــن وجهة نظر بســيطة لمحــاكاة الواقع , 
عندما ترتبــط القضية بمنظور مناطقي تبعد 
كثير عن منظورها اإلنســاني , ويبدأ الســؤال 
مــن أيــن أنــت ؟! وليس مــن أنــت ؟! , يبدأ 
التفحص في األصل والفصل والعرق والقبيلة 

ويتم التقييم على هذا األساس .
وعندمــا تفتقــد القضية إلنســانيتها تفقد 
عدالتها , ويستمر الصراع حول تجزئة المجزئ 
وتقســيم المقســم , ال يتوقف عند حد معين 
حتى تضيــق الدائرة واالنتمــاء لنعود للقبيلة 

والعشيرة ويضيع من أيدينا وطن .
هنا الفــرق بين من يحمل مشــروعه وطني 
وأنســاني وقضية عادلــة ويناضل من اجل أن 
تمتــد جغرافيا ألكبر مســاحة ممكنة ال حدود 
تمنعها وال معوقات تفرض عليها التوقف عند 
تلــك الحدود , وبين من تفرض عليه مصالحة 

جغرافية مالمح مشروعه السياسي.
ومــن الطبيعــي أن نختلــف لكن مــن غير 
عــدوا  رأيتنــي  إن   , نتعــادى  أن  الطبيعــي 
بمنظــوري ورؤيتي ومشــروعي , فالخلل فيك 
, وعليك أن تكتســب حصانة فــي قبول األخر 
رؤى وفكر ومشــروع , وتحــاول أن تبحث معه 
للغــة مشــتركة تقربكما معــا وتبعدكما معا 
من الصراع والعداوة , الحياة بحد ذاته شراكة 
وحب و وئام وتعايش وعــدل وإخاء , غير ذلك 
ليست حياة بل جحيم من الصراعات والحروب 

والخراب والدمار .

وليس انقــى وال اصفى في زماننا هذا من 
احد حتــى يتميز فكل يؤخذ من كالمه ويرد 
، فالعدالــة هي اني ال اظلم ان لم اســتطع 
تحقيــق العدل والمواقف هي ليســت لالبد 
فخصمــك هذا اليوم قد يكــون حليفك في 
الغد كما انــه من كان حليفــك في االمس 
قد يصيــر خصمك فــي الغد وااليــام دول 
بين الناس فيوم لــك ويوم عليك فكن في 
الوســط عندما تحكم تنجو وتأمن والتظلم 
فالظلــم ظلمــات يــوم القيامــة فكم من 
يتيم وكم مــن ارمل وكم من ثكلى يبكون 

مصابهم من هذا الفريق او ذاك.
وفي االخير عن الحراك الجنوبي ومسيرته 
اذ ليــس هو الكذاب االشــر وال العدو االزلي 
المستعر انما هو ضحية التضحية والقربان 
الذي قدم في اليمن فــداء للوحدة الدموية 
التــي مــا انزل اهلل بهــا من ســلطان جاءت 
وفيها ســطو وســطوة وحظو وحظوة وبالء 
وبلــوة وقصم وقســوة.. ظلــم دام فترتها 
بحســرتها امام مراى ومسمع شعب بكامله 
عقديــن مــن الزمن وفــي اليمــن اعالمه 
وعلمــاؤه حكامــه وحكماؤه. رجاله نســاؤه 
كلهم كانوا صامتون وينظرون اليأســفون 

واليتأسفون.
ضــم والحــاق وقهــر وال اشــفاق واقصاء 

وتهميش 

ونهب وســلب والغــاء واهانة واســتقواء 
واستعالء 

ونحن ابنــاء االكرمين ال نعطي الدنية في 
ديننا ووطننا .

فلســنا  الــرؤوس  بطأطــأة  نرضــى  وال 
الجعاشــن فــي اب وال اهــل الحميقان في 
البيضاء وال نرضى ان نكــون اهل تهامة... 
ونحن لسنا الشيء امام الشيخ وال اقزام امام 

النسب ولسنا وقودا او حطب.
نحن تعلمنــا النقد والنقد الذاتي وتعلمنا 

النخشى في اهلل لومة الئم. 
لــن نقبل طاعــة االميــر بالقطميــر.. وال 
الخضوع للجماعة الى قيام الساعة. فالحالل 

بين والحرام بين..
وال ســمع والطاعة حتى نعرف من اين لك 
هذا. واسمعوا واطيعوا ما اطعت اهلل فيكم. 
نحن وان اخطــأ كبراؤنا ال نهــدم العرش 

فوق رؤوسنا اجمعين
ومن يجرب المجرب فعقله مخرب

والمؤمن اليلذغ من الجحر مرتين 
ومن لم يركب السفينة ويلحق باهله 

سيبقى في الساحل ليدركه الغرق اويموت 
وهو يتنظر

تحياتي الحبابي واشجاني الكالم 
وانا محب لكم والسالم.

ظلمونا بالوحدة الوهمية 
..وتظلمونا بالتهمة العدمية

يقولون ان من حكمة العادل انه اليبخس حق احد والقدره. 
مهما قل منه او كرث..ولو كنت خمتلفا مع هذا اوذاك فهذا 

ال يعين ان تغفل عن دوره ومقامه فكل له وعليه.. 

يــة كونيــة  عندمــا بــدأ احلديــث عــن أن العالــم صــار قر
حبكــم التطــور الهائــل يف التواصل والمعلومات والعولمة 

, كلما ازداد الشعور بالضيق من اآلخرين،

جمال مسعود علي 

من أين أنت ؟!!

 احمد ناصر حميدان 
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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(.. 

كتب / عيدروس زكي :
في اتجاه معاكس لتيــار المعاناة المُتكالِبة ، في هذه 
األثناء ، على المجتمع العدني خاصة و الجماهير الجنوبية 
كافة ، جرَّاء الحرب األخيرة الغاشــمة ، التي شُــنَّت ضِدَّ 
عدن و الجنوب ُظلمًَا و عدوانًا ، في العام 2015 م ، و التي 
مــا زالت تداعياتها االقتصادية و آثارها الســلبية تعصف 
نفســيًا بكل بيت جنوبي . . و ترويحًا عن نَْفس المواطن 
الجنوبــي و تشــويقًا لها ، أجمعت مجموعــة ميمونة من 
ــف الموهوب في  الشــباب العدني الفتي الواعــي المَُثقَّ
فــن التمثيــل ، على حتميــة اغتنــام الطاقــات النََّفاَثة 
لريعانهم الشــبابي الفكري النَــدِي الخَصْب المُثمِر و 
عنفوانه ، و على أن يكون لهم دورهم اإليجابي في إخراج 
مجتمعهم برُمَتِه ، المغلوب على أمره ســرمدًا ، في كل 
المنعطفات السياســية للبلد و دورات عنفها المُتعاقِبَة 
، من الشَّــرنََقة التي تقبض على خناقه و تكاد تفتك به 
و تقضي عليــه تمامًا و تمحوه من الوجود ، و ذلك نتيجة 
طبيعية لألوضاع السياســية التي يمــر بها الوطن كله ، 
و َأبَت هذه الُثلَّة الشــبابية العدنية الرَّاسخة في اإلدراك 
النَيِّــر ، إالَّ أن تُعيــد أُلمِّنا المحبوبة األغلــى علينا من 
قة  أنفسنا " عدن " ، أمجاد أجيالها السالفة المُبدعة الخالَّ
، التي نالت قصب الســبق ، و أنشأت لـ " عدن " المَدِينَة 
المَدَِنيَّة ، مسرحًا هو األول على مستوى الجزيرة العربية 
و الخليــج العربــي ، و كان " أبــو الفنون " المســرح الذي 
عَرََفهُ في بادئ األمر اإلغريقيون و الرُّومانيون ، و أضاء 
بَِهيَّــًا باهرًا ســماء العاصمــة الجنوبيــة األزلية األبدية 
األصيلــة " عــدن " ، في أوائــل القرن الميــالدي الفارط 
العشرين ، و تحديدًا ُأسِّس فيها رسميًَّا في العام 1904 
ف هذا الفوج الجيلي الشبابي العدني العصري  م . . و تََلقَّ
الـــ " مــودرن " المُســتَطرَف ــــ الذي نحن فــي صدده 
ـ المالك فــي كينونته قريحــة التمثيل من األجيال  هنــاـ 
المســرحيَّة المُخضرَمَة تلك الرَّاية االمتداديَّة لِوَحِي 
الفن المســرحي العدني القديم ، و بَعثِه العتيق التَّلِيد 
الدََّفاق بكل صنوف مشــاربه ، المتنوعة مذاهبه ، و ُطرُق 
ألوانه المختلفة ، و أسَّسَت ــ حديثًا ــ فرقة " تياترو عدن 
ل  " . . للعروض المسرحيَّة الكوميديَّة الشبابيَّة ، لتُشَكِّ
إضافــة نوعيَّة جديــدة لِِســِجل تََفرُّد مدينــة " عدن " 
المعهــود المنفتــح ، على كل المجــاالت ، و في صدارتها 
الثقافــة الفنيَّة المســرحيَّة الرَّاقية ، التــي تخصَّصَت 
ــ راهنًا ــ في الفن المســرحي الكوميــدي المُثير الرائق 
الشــائق ، و الفرقة عينها في مضيها هذا ، تكون قد رمت 
حجرًا في المياه الرَّاكِدَة السَّــاكِنَة مســرحيًَّا فحرَّكت 
ــدُم و االنهمار ســياًل جارفًا بأرواح  نهوضهــا صوب التَقَّ
هؤالء الشــباب النقيَّــة الفكاهيــة الخفيفة المنتشــية 

بمالهيهــم المليحــة الصبوحــة و بشاشــة 
رونقها النَّضِر .

الَفنَّان المُمَثِّل و السيناريســت و المؤلف 
و الشــاعر الشَّــاب محمد عيــدروس محمد ، 
مُعِد و مَُقدِّم برنامج " روشنة عدنيَّة " الـ " 
يو تيوبي " الشــهير ، و أحد األعمدة الرئيسة 
لفرقة " تياترو عدن " . . للعروض المسرحيَّة 
ًا إلى  الكوميديَّة الشبابيَّة . . يقول مُتحَدِّثَّ
كاتب السطور " عيدروس زكي " : )) ِإنَّ إقامتنا 
مشــروع فرقــة " تياترو عــدن " . . للعروض 
الخاصة   ، الشــبابيَّة  الكوميديَّة  المسرحيَّة 
بالمسرح الكوميدي ، في العاصمة عدن ، هو 
محــاكاة لتجربة فرقة " مســرح مصر " ، التي 
ذها الفنان المُمَثِّل  ابتدعها و أسَّسها و نَفَّ
العربي المصري الكبير أشــرف عبد الباقي ، و 
فريق عمله من الشــباب الذي يتمتَّع ِبمََلَكة 

التمثيل ، و المَراس نفســه نجح ليس مصريًا فحســب ، 
بل و عربيًا و عالميًا كذلك ، و نحن فرقتنا مرامها الهدف 
الســامي ذاته ، و هــو إدخال على النَّاس البُسَــَطاء روح 
البهجة و أســارير السرور و الضحك البريء ، تناسيًا منهم 
مؤقتــًا و لبرهة من الوقــت فقط حتى ، ال نســيانًا ، إلى 
مــا ال نهاية ، ألوجاعهم الحاليــة التي تعصر بهم يمنًة و 
يســرة قلياًل مــن دون أي ذنب اقترفوه ، بســبب األحوال 
الحياتيــة الصعبة ، و أيضًا للتقليل مــن آهاتهم و كثرة 
بوحهــم بكلمــة : " آه " ، و االجتهاد فــي تحويل حياتهم 
البائســة إلى ســعادة غامــرة ، تعكــف على اســتبدالها 
بالقهقهات الصاخبة المُسَــلِّيَة المُرَفِّهَة عن قلوبهم 
ة كل خير ليس غير ، من خالل فرقتنا  الطيِّبَة المُستَحِقَّ
لِق قطارها و ستُدَشِّــن أولى  الكوميديَّــة التي ســينطَّ

عروضها المسرحيَّة قريبًا في مدينة عدن(( .
و يُضيف قائاًل : )) ِإنَّ الفرقة و برعاية بعض الشــركات 
التجاريــة ، التي تفاعلت معنا مشــكورة ، ســتعمل على 
تنفيــذ عــرض جماهيــري واحد كل شــهر يحتــوي على 
مســرحية جديــدة ، و بعــد عرضها للجمهــور على قاعة 
المســرح الحــي ، و عقب ذلك ســيتم عرضهــا على قناة 

الفرقة في موقع الويب اإلليكتروني الـ " يو تيوب " (( .
موضحــًا القول : )) ِإنَّ فرقة " تياترو عدن " . . للعروض 
المســرحيَّة الكوميديَّة ، مَُكوَّنَة من عدد من الشباب ، 
الذي يمتلك موهبة التمثيــل الكوميدي ، و قد انحصرت 
أعمالنا ، في األوان الســابق ، في الحفالت و المناســبات 
الوطنية ، و البرامج الـ " يو تيوبيَّة " ، و قمنا ِبَلم شَــمْل 
مَة ،  بعضنا و شــتاتنا ــ أخيرًا ــ في فرقة مُتَّحِدَة مُنَظَّ
لتُصِبــح كتلة واحدة ذات قوة مضاعفــة تخدم الجماهير 
شَــة إلــى رســم الضحــكات صدَّاحًة  الَذوَّاَقــة المُتعطِّ

و  وجوههم  علــى  مُجَلِجَلــة 
تمــأل الكون ، رغــم آالم واقع 
و  المُعاش  اإلنســاني  األسى 
قِلَّــة حِيَْلهم ، فــاآلن اآلن و 
ليس غــدًا ، أحببنا أن ننطلق 
كبيــر  بعمــل  بمواهبتنــا 
مُشَــرِّف يرفع من اســمنا و 
اسم عدن و تأريخ مسرح عدن 

العريق (( .
الفرقة  إدارة  بــأن  نَــوَّه  و 
 : اإلخــوة  زمامهــا  يمســك 
سامي العدني ، و أشرف مراد 
، و رمســيس حســام الديــن 
، و أحمــد الســويدي . . فيما 
الممثلــون بوتقتهم مُتَألَِّفة 
مــن : محمــد عيــدروس ، و 
حســين الشَّــرفي ، و محمد جمال ، و عبــد الكريم أنور ، 
و خالد وليد ، و محمد المحضار ، و معاذ ســعيد ، و يحيى 
أنور ، و معتوق كمال ، و عادل أديب " القشــبور " ، و معاذ 
أحمد الحــاج ، و محمد علي . . و ســيكتب ســيناريوهات 
عروض المســرحيَّات و ســيُؤَلِّفها كما ســيكون كذلك 
مــن ضمن ممثليها : محمد عيــدروس . . بينما إخراجها 
ســيؤول إلــى : المخــرج أشــرف مــراد ، و طاقــم الفرقة 
التصويري و مونتاجها ســيتمحوران في : محمد ألكسندر 

، و محمد رأفت .
مشــيرًا ، فــي ختام حديثــه ، إلــى أن عمليــة إعداد و 
تجهيز قاعة المســرح الذي ســتُقام عليه عروض الفرقة 
المســرحيَّة ، تُجــرَى اآلن علــى قدٍم و ســاق من جميع 
أعضائهــا المخلصيــن ، و موقعها في المدينــة األثيرة 
المعشــوقة كريتر ، بمديرية صيرة ، فــي العاصمة عدن 
ف الوفي ، عن طريق  ، و ســتفتَح أبوابها للجمهور المَُثقَّ
بيــع التذاكــر لهم بأســعار رمزيــة ، و دعمهــم المادي 
المعنــوي المتــوازي هذا في حيــن واحــد ، مبتغاه نيل 
العون المُمَوِّن و السَّــنَد العضد منهم للفرقة و إحراز 
شراكتهم االســتراتيجيَّة الفعليَّة معها ، التي بها تقوم 
ن  رة الوطيدة ، حتى تَتمَكَّ لهــا قائمتها المتينة المتجــذِّ
الفرقــة و شــبابها الَّذِين تََفرَُّغوا من أجلهــا ، و الَّذِين 
وهبــوا حياتهم و أنفســهم و صحتهــم ، حُبَّــًا للفن و 
تســخيره في خدمة الجماهير ، من استمرارية نشاطاتها 
و مقدراتها المُيَسَّــرة لها و ذلك بواسطة دعمهم هذا 
، الــذي ســيعود ريعه إلــى تنظيم فرقــة " تياترو عدن " 
للعروض المتوالية ، إعالًء لشأن الفن المسرحي الجنوبي 
العدنــي و تمثيله مُجَدَّدًَا ، في منبع الثقافات و موئلها 

مدينة عدن الحبيبة .

عدن تايم / خاص  :
تقف محافظــة عدن، حاليًا، أمام فرصة 
العــودة إلى الزمن الجميــل الذي كانت 
حينها مدينــة عدن تضاهــي بثقافتها 
وفنهــا العديد من الــدول العربية التي 
تتبــوأ حاليًا مراتب متقدمــة في ترتيب 
المدن الثقافيــة والفنية، وأجمعت عدد 
والثقافية  الحكوميــة  الشــخصيات  من 
والفنيــة واإلعالميــة علــى أن تجربــة 
مهرجان عــدن األول لألفــالم القصيرة 
يعتبر خطوة ممتازة من شأنها أن تعيد 
الزمن الجميــل لمدينة عــدن التي ذاع 
صيتها خــالل الفترة الزمنيــة الماضية 
عبر كوكبة من عمالقة الفن والموسيقى 

والثقافة.  
وشــهدت محافظــة عدن، يــوم األحد 
الماضي، تدشــين مهرجــان عدن األول 
لألفالم القصيرة، الذي تقيمه مؤسســة 
رســيل للتنمية واإلعالم بالشــراكة مع 
مؤسســة مايكرو ميديا لإلنتــاج الفني 
واإلعالمي، لمدة ثالثة أشهر، تحت شعار 
»عدن.. تاريخ وحضارة«، بإشــراف مكتب 

وزارة الثقافة بعدن. 
ويأتي تدشين المهرجان األول لألفالم 
القصيرة في عدن، عقــب تأجيل موعده 
الــذي كان مقــررًا قبل حوالــي عامين، 
وشــهد المهرجــان حضــور نخبــة من 
والهــواة في  المثقفيــن واإلعالمييــن 
مجالي الســينما والموسيقى، كما تخلل 

حفــل التدشــين تقديم وصــالت فنية 
وموسيقية ونماذج من األفالم القصيرة 

نالت استحسان الحاضرين.
وقال وكيــل وزارة اإلعالم أيمن محمد 
ناصر، إن ما نحتاجه اليوم هو مسح غبار 
الزمن الذي أصاب مدينة عدن إلعادتها 
إلى الزمــن الجميل الــذي نتباكى عليه 
جميعــًا، وأشــاد باختيار تقديــم الفنان 
أحمد ســعيد فــي بداية الحفــل تقديم 
أغنية »يا عيباه« للموســيقار أحمد بن 
أحمد قاســم، وكلمــات الشــاعر لطفي 

جعفر أمان.
وثمــن جهود القائمين على تدشــين 
المهرجــان، كما أعرب عــن أمنياته بأن 
يكون هناك مهرجــان آخر حول بدايات 
األغنيــة العدنية وتســليط الضوء على 
عمالقتها ورموزها وهم الفنانون أحمد 

قاسم ومحمد مرشد ناجي ومحمد سعد 
عبداهلل ومحمد عبده زيدي وغيرهم من 
الفنانين، من أجل سد الفجوة بين الجيل 
القديم والجيل الجديد، والمساهمة في 
تشجيع الشــباب والمخرجين والفنانين 
والمســرحيين واإلعالميين على نهضة 
وتحقيــق  واإلعــالم،  والثقافــة  الفــن 
التكامل بيــن الثقافة واإلعالم، وشــدد 
على ضرورة االهتمام باستقطاب وتنمية 
المواهب الفنيــة والثقافية في مدارس 

عدن.
ومــن جانبهــا تطرقــت رئيســة لجنة 
مؤسســة  ورئيســة  األفــالم  مهرجــان 
رســيل خديجة بن بريك، إلــى عدد من 
المحاور التي تشــمل األفــكار والجهود 
الخاصــة بالمهرجان، وأهدافه  والبرامج 
المتمثلة بالمساهمة في تطوير صناعة 

األفــالم القصيرة في عــدن، ورفد حركة 
صناعة األفالم بمخرجيــن على قدر عاٍل 
من الحرفيــة، وتطوير القــدرات الفنية 
والتقنية لــدى صانعي األفالم القصيرة، 
بالمهرجانــات  للمشــاركة  والســعي 
والمحافــل الدوليــة الخاصة بالســينما 
والتلفزيــون وإخراج الشــباب من دائرة 
العنف إلى دائرة صنع الســالم من خالل 
األفالم القصيرة، ودعت جميع المخرجين 
والهــواة فــي جميــع محافظــات البالد 
إلى تقديــم أعمالهــم الثقافية والفنية 
للمشاركة في مهرجان األفالم القصيرة، 
وأعلنت عن تقديم جوائز للمراكز الثالثة 

األولى الفائزة. 
الحــكام  أحــد  أكــد  جهتــه  ومــن 
السينمائيين اليمنيين والدوليين مراد 
رفيــق، روعة تجربــة إقامــة المهرجان 

لالســتفادة منها في المشاركة مستقباًل 
العربيــة  الســينمائية  بالمهرجانــات 
والدولية والمســاهمة فــي إعادة العهد 

الذهبي لمدينة عدن. 
فيمــا قال المدير التنفيذي لمؤسســة 
مايكروميديــا ونائب رئيــس المهرجان 
معاذ المهدي حرصهم على إشراك حكام 
ونقــاد ســينمائيين دوليين فــي لجنة 
التحكيم لكي يســير المهرجان بالشكل 
المطلوب وتكون نتائجــه وفقًا لمعايير 

المهرجانات الدولية.
بينمــا أكد عضو لجنة التحكيم المخرج 
والناقــد العراقــي فراس الشــاروط في 
كلمة مســجلة تشــجيعه لخطــوة هذه 
التظاهــرة وســعادته فــي أن يكون مع 
لجنــة التحكيم مــن البدايــة، والمخرج 
والناقد الشاروط شــارك في العديد من 
كمهرجــان  الســينمائية  المهرجانــات 
الخليج والقاهرة ودبي ومسقط وبغداد 
في  الدولــي  االســكندفاني  ومهرجــان 

فلندا.
كما عبّرت كلمة مسجلة من هوليوود 
في مهرجان األوسكار للناقد السينمائي 
حسام سام العاصي مراسل البي بي سي 
في هوليوود، ويعمــل ممثل لبريطانيا 
األجنبية  للصحافــة  األوســط  والشــرق 
فــي هوليوود، عن مدى حبه وتشــجيعه 
لمثل هذه المبادرات التي تسعى إلعادة 
الســينما فــي اليمــن، ودعــا المجتمع 
اليمنــي والدولــة لدعم صنــاع األفالم 

كونهم سفراء ثقافة الشعوب للعالم.

باريس / خاص

افتتــح نائب رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
معالــي االســتاذ عبــد الملــك عبــد الجليــل 
المخالفي خالل زيارته لمبنى السفارة اليمنية 

في باريس قاعة عدن الثقافية. 
وقــد اطلــع علــى التجهيــزات فــي الصالة 
ومعــرض الصــور المصاحــب لالفتتــاح الذي 
يعكــس التنــوع الجغرافــي والثــراء الثقافي 
في اليمن حيث ســتعمل الســفارة على إقامة 
أنشــطة وفعاليات عدة في هذه القاعة لربط 
الجاليــة اليمنيــة والناشــطين والصحفيين 
الفرنســيين المهتمين بالشان اليمني بواقع 
الحال في اليمن وقد كان في استقباله سعادة 
الســفير د. رياض ياسين ســفير الجمهورية 
اليمنية لدى فرنســا واإلخوة الدبلوماســيين 
وجميع العاملين بالســفارة وقد تحدث اليهم 
الوزيــر المخالفي معربا عن ســعادته بافتتاح 
القاعة التي ســتكون بمثابة جســر صلة بين 
الســفارة وأبنــاء الجالية وكل مهتم بالشــان 

اليمني. 
كما التقى معاليه طاقم الســفارة واســتمع 
منهم الــى احــوال العمل في هــذه المرحلة 
الجميع  الصعبةالتــي تتطلــب تضافرجهــود 
وتضامنهــم الجتيازها وااللتفاف حول حكومة 
فخامــة األخ الرئيــس عبد ربه منصــور هادي 
إلنهــاء االنقــالب والوصــول بالبــالد الى بر 

األمان.

افتتاح قاعة عدن 
الثقافية يف باريس

قريبا .. إنطالق "تياترو عدن " للعروض املسرحية الكوميدية

عدن أمام فرصة العودة للزمن اجلميل من بوابة مهرجان األفالم
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

اأفقيًا :
1 -  احدى مديريات حمافظة عدن ـ �سالة غري 

مفرو�سة 
2 -  من ثمار النخيل ـ طموحات ـ نقي�س زفري 

3 -  عنب جمفف 
4 -  نداء الهاتف ـ الزمن اأو الفرتة )م( ـ �سمري 

مت�سل 
5 - هب�س )دارجة( �سعيف الذكاء ـ للنفي 

6 -  اأنت باالجنليزية ـ رقة قلب وعطف ـ حيوان 
يتلون بلون املكان 

7 -  عائق ـ من �سورالقراآن الكرمي 
8 - تناثر اإىل اأجزاء ـ غزال )م( ـ اخت�سر 

9 - تلميذ ـ جزيرة مينية 
-10 للنهي ـ تفاهات ـ للعطف والتخيري 

-11  امل�سكن ـ املت�سابه اأواملتوافق واملالئم 
-12  للنفي )م( ـ النفايات اأواال�سياء غري امل�ستعملة 
-13   ح�سام ـ جواب م�ساألة ـ ثلثا طاف ـ اأداة تك�سري 

احلطب 
-14 نقي�س ال�سابق ـ ومي�س وملعان 

-15 ينتمي اإىل اليمن ، ا�ستوطن م�سر ودر�س 
فيها الفلك والريا�سيات و�ساعد على اخرتاع 

اللوغارتيمات ، من اأ�سهر موؤلفاته )الزيج احلاكمي 
الكبري ( وين�سب اإليه اخرتاع )رقا�س ال�ساعة( 

 عموديًا :- 
 1 - عم النبي لوط وهو نبي اأي�سا ًـ ال�سوم  

2 -  مت�سابهان ـ اإناث اال�سود ـ الوقت من الغروب 
حتى ال�سروق 

3 -  جمع حمور ـ برتول ـ حرف هجاء )م( 
4 -  مدينة فل�سطينية ـ للنداء ـ للتعريف 

5 -  جميع ـ مت�سابهة 
6 -  �سمريمت�سل ـ كفى )دارجة( ـ الكاهن امل�سيحي 

7 -  ثمني ـ �سقيق االأم 
8 -  �سحابي جليل لقب بـ )�سيد ال�سهداء( 

9 -  ماالاآخرله ـ اأعتقد )م( ـ ثغرها 
-10  البحر ـ هر�س ـ اأمني ال�سر ـ للتف�سري 

-11  لال�ستدراك والتاأكيد ـ اإله ـ وا�سح اأو بيـّن 
-12  منه تبنى اأع�سا�س الطيور ـ الك�ساد ـ مت�سابهان 

ـ م�سروب منبه 
-13  يهدم ـ توفوا ـ ن�ساهد ونثبت النظر

-14  للتف�سري ـ ت�سابه كلمتني يف اللفظ واختالفهما 
يف املعنى ـ للتف�سري

-15 �سجاع ـ رج ـ يروي باملاء 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق
كو

سودو

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

في العالم .
 

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

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

زالتــان  الســويدي  نفــى 
مهاجــم  إبراهيموفيتــش، 
مانشســتر يونايتد، أن يكون، 
الفريق  قد رهن مستقبله مع 
اإلنجليزي، بتأهل الشــياطين 
الحمــر، لدوري أبطــال أوروبا، 

الموسم المقبل.
جوزيــه  المــدرب  كان 
مورينيــو، قــال بعــد قيــادة 
مانشســتر  إبراهيموفيتــش، 
يونايتد، للفــوز بكأس رابطة 
المحترفيــن اإلنجليزية، أمس 
األحــد، إنه لن "يتســول" من 
أجــل بقــاء )إبرا( فــي الفريق 

الموسم المقبل.
وســئل زالتان عن مستقبله 
وقال  يونايتد،  مانشســتر  مع 
"ســكواكا"  نقلــه موقع  فيما 
اإلثنين:"ال..  اليوم  اإلنجليزي، 

مستقبلي لن يتحدد بوصولنا لدوري أبطال أوروبا، أو ال".
وأضاف "جئت إلى هنا، والفريق ال يشــارك بدوري أبطال 

أوروبا. أحدهم اخترع القصة، وهي ليست صحيحة".
وتابع: "أعتقد أنه خالل مســيرتك هناك بعض اللحظات. 
اتصل بي المدرب كما أن أطفالي كانوا يريدون مشاهدتي 

وأنا ألعب في مانشستر يونايتد".
وعــن موعد اعتزاله، قال: "ســأتوقف عــن اللعب وأنا في 
القمة. لــن ألعب وأنا لســت إبراهيموفيتش. لســت مثل 
بعض الالعبين اآلخرين. أريد أن ألعب وأجلب النتائج، وإال 

لن ألعب. سأستمر باللعب طالما أجلب النتائج الجيدة".

عدن تايم / متابعات :

يواجه فريق برشــلونة اإلســباني أزمة حقيقيــة حال تأهله 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموســم، الذي سيقام في 

كارديف عاصمة ويلز، بأراضي المملكة المتحدة البريطانية.
ووفًقــا لما ذكرته صحيفة "ذا صــن" البريطانية فإن العبيّ 
برشــلونة األرجنتينــي ليونيل ميســي والبرازيلــي نيمار، قد 
يواجهــان خطر الغيــاب عن النهائي في حال تأهل برشــلونة 
للمباراة النهائية، وذلك بســبب قضايا التهرب الضريبي التي 

يواجهها الالعبين.
وأكــدت الصحيفــة أن رئيــس االتحــاد األوروبي ألكســندر 
سيفرين يخشــى عدم تمكن الالعبين من الدخول إلى أراضي 
المملكة المتحدة بســبب قضايا التهــرب الضريبي، وهو األمر 
الذي حدث لســيرجي أورييه العب باريس ســان جيرمان حيث 
تــم رفض دخوله إلى إنجلترا في مباراة باريس ســان جيرمان 
أمام أرسنال في دور المجموعات من هذا الموسم بالمسابقة، 

بسبب تهمة اعتداء موجهة له.
وأضاف: "ربما نواجه خطر غياب ليونيل ميســي أو نيمار عن 
نهائي دوري أبطال أوروبا في حال وصل برشلونة إلى النهائي، 

تخيلوا لو حدث هذا األمر، سوف يكون خطيرًا للغاية".

اجمل التهاين والتربيكات لل�ساب اخللوق

 سامح سعيد امحد الصائغ 
مبنا�سبة عقد قرانه امليمون اال�سبوع املا�سي 

وعقبى للفرحة الكربى ودامت دياركم عامرة باالفراح 
وامل�سرات .

املهنئون : والدك ووالدتك واخواتك وعمك عيدرو�س 
باح�سوان واوالده واعمامك عبدالقوي وح�سن وح�سني وزكريا 

وابناء املرحوم القا�سي حممد �سعيد ال�سائغ علي وعبدالرحمن 
وحمزة وعبا�س وابوبكر  وكافة االهل .

مبارك عقد القران 

إبراهيموفيتش يكشف حقيقة وضعه شرًطا 
للبقاء مبانشسرت يونايتد

ميسي ونيمار مهددان بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا
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ريا�صة

عدن تايم / محمد الخميسي:

اغتيــل نجــم المنتخــب اليمنــي لفئتــي 
الناشئين والشــباب العب نادي أهلي صنعاء 
لكرة القدم الكابتن أيمن دحروج في الساعات 
األولى من يوم أمس في ظروف غامضة ، وتم 
العثور على جثته ملقاة على األرض في شارع 

صفر )حدة( بالعاصمة صنعاء .
وحسب ما تناقلته األوساط االجتماعية فإن 
مجموعة مكونة من سبعة أشخاص القوا به 
من ســطح عمارة ســكنية لقي حذفه بعدها 

مباشرة في ظروف غامضة .
بينما أكد بعض أصدقــاء الفقيد أن هناك 
مالبســات لم تكشــف حتــى اآلن وراء مقتل 

أيمن دحروج ، حيث أوضحوا أن الالعب تعرض لالبتزاز والقتل 
ســاردين القصة التالية : الكابتن أيمن اخبر والدته  الســبت 
انه سيذهب لبيع سيارته بعد أن اتفق مع أشخاص على البيع 
والمبلــغ ، حيث طلبوا منــه الحضور إلى حدة ومعه الســيارة 

وأوراقهــا حتى يكملــوا البيعــة ، وتفاجأت األم 
ان ولدها لــم يعد للبيت رغم تأخــر الوقت ليال 
، وقامــت بأخبار إخوته انه قال لها انه ســيذهب 
لبيع الســيارة ولكنها ال تعلم عنه شيئا ، وتلقت 
االســرة اتصال من رقم مجهول ابلغهم بمقتل 

ايمن ومكانه .
وأضاف مجموعة أخرى من زمالء شــهيد الغدر 
والخيــارة الذين تمكنــوا من رؤيــة ايمن قبل 
إدخالــه إلى ثالجة المستشــفى أن ايمن تعرض 
لعدة طعنــات ، وما اثار اســتغرابهم معرفتهم 
بوجود بصمات ايمن على اوراق بيع السيارة في 

إشارة إلى انه تعرض البتزاز ومن ثم قتل .
وطالــب العبو أهلي صنعــاء وأصدقائه البحث 
الجنائي في أمانــة العاصمة وإدارة األمن وإدارة 
أهلي صنعــاء باالهتمام أكثر بالقضيــة ومتابعتها حتى يتم 

القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .
- الجديــر بالذكر انــه تم القبض على شــخصين يتوقع ان 

يكونوا متورطين في الجريمة .

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

توج منتخب عدن أ الممثل بنادي التالل بطاًل لبطولة الشهيد جعفر محمد 
ســعد لكرة الطاولة فيما حل منتخب محافظة لحــج بالمركز الثاني ومنتخب 

محافظة حضرموت بالمركز الثالث
للبطولــة التي أقيمت بدعم ورعاية وزير الشــباب والرياضة المقاوم نايف 
البكــري ونظمهــا اتحاد كــرة الطاولة بعدن شــهدت منافســات مثيرة من 
جميع المنتخبات المشــاركة وهيا ) عدن أ ، عدن ب، لحج ، حضرموت ، أبين ، 
الضالع ( واحتضنتها صالة الشهيد أحمد صالح الحيدري التابعة لنادي شباب 

المنصورة.
منتخب عدن والممثل بنادي التالل اســتطاع خطف اللقب بعد الفوز باللقاء 
األخيــرة على منتخب حضرموت بنتيجة )3/ 2( وذلك بعد لقاء ناري كان أبناء 
عدن هم أبطاله وأبطال البطولة التي تحمل اســم الشهيد جعفر ذلك الرجل 

الوفي الذي بدل الغالي والرخيص من أجل عدن.
فــي ختام البطولــة تم تتويج بطــل البطولة منتخب عــدن الممثل بنادي 
التالل بكأس المركز األول والميداليات الذهبية ومبلغ مالي، وكذلك صاحب 
المركز الثاني منتخب لحج بكأس والميداليات الفضية ومبلغ مالي، و منتخب 
حضرمــوت صاحب المركز الثالث بكأس وميداليات برونزية ومبلغ مالي، كما 
تم تكريم المنتخبات المشــاركة بالبطولة باإلضافــة لتكريم حكام البطولة 

ومن كان لهم بصمه لنجاح البطولة.

عدن تايم / المنامة / محمد احمد النعماني:

أعاد الفريق الشعالوي للكرة الطائرة االعتبار للكرة الطائرة 
اليمنية والبسمة للجماهير الشعالوية واليمنية داخل الوطن 
وخارجــة بفوزه التاريخــي على فريق جباليا الفلســطيني في 
البطولة العربية للكرة الطائرة والذي يســتعد للمشاركة في 

بطولة التضامن اإلسالمي للكرة الطائرة بعد هذه البطولة.
وبالرغم من كل الظروف والحرب الظالمة على عدن وتوقف 
الــدوري العــام إال أن الفريق الشــعالوي تجــاوز كل الظروف 
وشــارك في هــده البطولة العربيــة وقدم مباريــات مقبولة 
أمام أشــهر األندية العربية برغم خســارته ، وكان الكثيرون 
حتى هنا في البحرين يعتقدون خســارة الشعلة اليمني أمام 
جباليا الفلســطيني لكــن الواقع كان مغايــرا تماما عما كان 

فــي الســابق وبعــد ان دخــل 
البطولة  أجــواء  فــي  الفريق 
تمكــن أبنــاء البريقــة مــن 
تجــاوز كل الظروف وتناســي 
الرجال  وبعزيمة  الهموم  كل 
ملحمة  الشــعالويون  ســطر 
رياضية ســتبقى في األذهان 
إذ اســتطاعوا من الفوز على 
فريــق جباليــا الفلســطيني 
أشــواط  وبثالثــة  باكتســاح 

الشي .
لــم يكــن فوز  والحقيقــه 
الشــعلة اليمني ســهال نظرا 

لقــوة الفريــق الفلســطيني والدي ال يســتهان بــه بل كان 
فــوزا قويا وصعبا وجديرا بعد أشــواط صعبــة ،  لكن الفريق 
الشعالوي لم يسمج لجباليا الفلســطيني من تجاوزه أو حتى 
االقتــراب منه إال في حــاالت نادرة ليثبت الشــعالويون أنهم 
األقــوى واألفضل واألجــدر واألحق بالفوز بالمبــاراة بعد أداء 
كبيــر وراقي قدمه الشــعلة اليمني أشــعل الصالة الني رجت 
بالهتافات من مغتربينــا اليمنيين المتواجدون في البحرين 
بقيــادة المغترب / صدام علي الهيثمي ومبارك حســن وعلي 
الحسني وصدام الوليدي وعدد من المغتربين الدين حضروا 
بقوه مؤازريــن الصفر عدن والدي لم يخيــب ضنهم بل رفع 
رأســهم ورأس كل يمني وشــعالوي وكل من دعمهم ووقف 

معهم من عدن إلى صاللة والى البحرين..
وكان الشــعلة لعب بالتشكيلة التالية : هاني احمد الخضر ، 
اسار جالل  ، عبداهلل محمد حسن ، محمد الرماح ، جمال مفتاح 
، مازن بن حنين ، سعيد علي 

الصفر.
ويعود هذا االنتصار للجهد 
الجهاز  الــذي بدلــه  الكبيــر 
الفنــي فــي إعــداد الفريــق 
بقيــادة جمال ســواده وخالد 
الزواهــي وللتكتيــك الرائــع 
للمســاعد / خالــد الزواهــي 
الذي أعطى تعليماته للفريق 
المباراة  فــي  اللعب  بطريقة 

والدي توجه بالفوز .

عدن تايم / نجيب المحبوبي:

ضرب فريقــا التالل والميناء موعدًا 
ناريًا على لقب بطولة الشهيد جعفر 
محمد ســعد لكرة الســلة عصر يوم 
السبت القادم على ملعب كرة السلة 

في نادي شمسان .
وكان التالل قد فاز 
بنتيجة  الجــالء  على 
)74/ 28 ( ، فيما فاز 
الميناء على شمسان 
 52  /66  ( بنتيجــة 
الجولــة  لتكــون   ،)
الحاســمة  األخيــرة 

للقب البطولة .
حيث يلتقي التالل 
لقاء  فــي  بالمينــاء 
القســمة  يقبــل  ال 
كونه  اثنيــن  علــى 
بطــل  سيســمي 
البطولــة الذي تقام 
وزير  ورعايــة  بدعم 
الشــباب والرياضــة 
نايــف  المقــاوم 
واللــواء  البكــري 
الزبيدي  عيــدروس 
العاصمــة  محافــظ 
وينظمهــا  عــدن 
الســلة  كرة  اتحــاد 

بالعاصمة عدن .
منافسات  وتختتم 

البطولة األسبوع القادم حيث يلتقي 
الجــالء وشمســان يــوم الجمعة في 
لقاء ســيكون من أجل تحديد المركز 
الثالث والرابع ، ويلتقي يوم الســبت 
التالل والميناء في لقاء سيسمى فيه 

بطل البطولة.

عدن تايم / محمد فتحي :

فــاز فريــق شمســان بــكاس اربعينيــة 
الشهيد البطل )حسين طه صالح السعدي( 
بفوزه على فريق أصدقاء الشــهيد المدعم 
بالعبي األندية العدنية بثالثية نظيفة في 
المناسبة التي أقيمت برعاية الشيخ )فهيم 
قشــاش( عصر أمس الخميــس على ملعب 
الفقيد حســين ســالم باوزير فــي مديرية 

المعال .
الفوز الشمســاني المســتحق جــاء بروح 
باالنضبــاط  الشــباب  العبيــه  وحمــاس 
والفعاليــة المطلوبــة واســتغالل الفرص 
بهز الشــباك عبــر المتألق )عبــاس ناصر( 
هدفيــن والناشــئ محمــد مشــبق ليتوج 
الجبــل الشمســاني بالكاس الذي تســلمه 
قائــد الفريــق )احمد الســالل( من ضيوف 
المناســبة االخوة عوض مشــبح مدير عام 
مديريــة خورمكســر وخالد عبــداهلل بيزع 
رئيــس مجلس تنســيق اندية عــدن نائب 
رئيس نادي شمســان والنجم الكبير جميل 

ســيف والكابتــن عبــداهلل عوض وأســرة 
الشــهيد الذي تقدمهم خاله أمين الهندي 
الذي تسلم كاس المناسبة إهداء من فريق 

شمسان ألسرة الشهيد .
- جهود طيبــة قدمها أصدقاء الشــهيد 
)حســين الحريري واحمد العسيلي( بالحب 
والعرفــان اتجاه صديقهم الشــهيد رحمه 
اهلل وادخلــه فســيح جناته وقدمــوا جزيل 

الشــكر والتقدير لألخ خالد بيــزع لتعاونه 
الدائم في إنجاح الفعاليات وللشــيخ فهيم 

قشاش راعي االربعينية .
- الشــهيد حسين طه صالح السعدي احد 
أبطال المقاومــة الجنوبية الذي تواجد في 
كافة جبهات الشــرف والرجولــة ضد الغزو 
الحوثي العفاشــي حتى ســقط شهيدا في 
معركة )الرمح الذهبي( بجبهة باب المندب.

الكشف عن بعض مالبسات مقتل نـجم 
منتخب كرة القدم يف صنعاء

شـمـسـان يـفـوز بـكـاس اربـعـيـنـيـة الـشـهـيـد حـسـيـن طـه

السبت .. امليناء والتالل يضربان موعدًا ناريًا 
على لقب بطولة الشهيد جعفر السلوية

طاولة عدن بطاًل لبطولة الشهيد 
جعفر حممد سعد

طائرة شعلة عدن تبدع وتقنع وتكتسح جباليا الفلسطيين



عبدالرحمن اأني�س 

http://aden-time.net

دموع 
عمار

الســبت الماضــي حرصت على متابعــة الحلقة 
النهائية من البرنامج المسابقاتي الفني العربي 
) عــرب ايــدول ( ، كنت فــي نفس اليــوم اتهيا 
لمذاكــرة امتحان مســاق التحريــر الصحفي في 
برنامج الماجســتير الذي صادف أمس االحد .. اال 
انني ورغم اني على موعد مع امتحان في صبيحة 
اليــوم التالــي قــررت متابعــة الحلقــة بالكامل 
لمتابعــة المشــارك اليمنــي فــي البرنامج عمار 

العزكي .
كان مشهدا مؤثرا للغاية ، عمار الذي وصل الى 
المرحلة النهائية للبرنامج مع منافســين اثنين 
من دولة فلســطين ، لم تتمكــن ادارة البرنامج 
من جمع جمهوره في ســاحة باليمن لتشــجيعه 
كما هو الحال مع منافســيه الفلســطينيين أمير 
دنــدن ، ويعقوب شــاهين ، الذيــن نقلت القناة 
جماهيرهمــا وهــم يشــجعونهما من مســقط 
راسيهما في منطقتي مجد الكروم وبيت لحم في 

فلسطين االبية .
كان تنويه مقــدم البرنامج لتعذر نقل جماهير 
عمــار من داخل اليمن بســبب االوضاع التي تمر 
بهــا البالد كفيال بــان يحرك االحــزان داخل كل 
متابع من داخل اليمن في شــمالها او جنوبها او 
شرقها او غربها .. لعنت حينها المخلوع والحوثي 
الــف مــرة ، أي ظالم دخلــت فيه البــالد ومنعت 
نقــل جماهير فنان من داخــل ارضه ، لقد تحقق 
لمشاركي فلسطين ما لم يتحقق لمشارك يمني 
، فهل توقعنا يوما ان نصل فيه الى حال كهذا . 
دمعــت عينا عمــار وهــو يغني أغنيــة الفنان 
الكبيــر كرامة مرســال ) حبي لها رغــم الظروف 
القاسية رغم المحن ( .. كان يؤدي الحان االغنية 
وهو يكابد مرارة الحسرة على الحال التي وصلت 
اليهــا بالده ، قامت لجنــة التحكيم من الفنانين 
بالوقوف تشــجيعا لعمار خشــية ان يتوقف وهو 
يدمــع اثناء تأديــة االغنية .. كان لمشــهد بكاء 
الفنانة اليمنية الجنوبيــة اروى اثناء تادية عمار 
الغنيتــه داللة أخرى لفتت انتباه العالم اجمع الى 
ضــرورة انهاء معاناة الناس في هــذا البلد الذي 

انهكته الحروب .
عمار الــذي ابكى مئات االالف مــن الناس وهو 
يقــاوم الدمــع بصعوبــة اثنــاء تاديــة اغنيته ، 
اوصل رســالة ابلغ من ماليين الخطب في ميدان 
السياســة ، عمار الذي لم يتحدث بكلمة سياســة 
طــوال حلقات البرنامج ، اكتفــى في ختام تاديته 
لالغنية بكلمتين ســتصل الى كل من له قلب او 
القى الســمع وهو شــهيد ، قال عمار وهو يدمع 
: )) يكفينــا حرب ، تبهدلنــا وتغربنا ، اتمنى من 

السياسيين يشوفوا لنا حل (( . 
دمعت عيني وانا اســتمع الى عمــار ، في حين 
كان صديــق لي في القاهــرة يهاتفني انه وعدد 
كبيــر مــن اليمنييــن والعــرب المتواجدين في 
مقهى بالعاصمة المصرية اجهشوا بالبكاء وهم 
يســتمعون الى عمــار .. ليس التاثر هنا شــعورا 
عاطفيا بقدر ما هو احســاس بمرارة الواقع الذي 
بات يكابده اليمنيون وهم يرون حربا اشــعلتها 
شرذمة انقالبية غامرت بالبالد وادخلتها في نفق 
مظلم قد تبقى فيه الى ان يقدر اهلل لها الخروج .
تذكــرت حينها شــريطا مــن الذكريــات اثناء 
متابعتي السياسية الحداث العام 2014 ، تذكرت 
كيــف كان الرئيس هادي يضرب بســيف الســلم 
حتى اتهمه كثيرون بالضعــف وهو يحاول النأي 
بالبــالد عــن الحــرب في حيــن زعيــم العصابة 
االنقالبية يهدد باجراءات سقفها مفتوح مغامرا 
بالبالد والعباد في مستقبل مجهول اصبح واقعا 

مؤلما . 
الحرب يجــب ان تنتهي بدون شــك ، مثلما ان 
االنقــالب يجب ان ينتهي دون نقــاش ، يجب ان 
تنتهي الحرب اما بحســم عســكري ينهي معاناة 
الناس او بحل سياسي ينهي االنقالب ويضع حدا 
لهذه المأســاة .. نجح عمار فنيا في لفت االنتباه 
لماســاة بالده .. فهل وصلت رســالته الى طرفي 
االنقالب ، ام ان متطرفو السياســة ال يستمعون 
الى االغاني وال يؤمنون اال بالعنف لفرض رؤاهم .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

اجلمعة .. الباحث بالل 
غالم يتحدث عن العالقة 

التارخيية بني باريس وعدن 

اىل املعنيني بالشأن الصحي يف العاصمة عدن !
ماذا نســمي الطبيب واالختصاصي 
والجراح والفني الذي ينتظم في عمله 
الطبية  والمراكز  المستشفيات  داخل 
الخاصة داخل العاصمة عدن وكذا في 

كلية الطب وال يباشر في المستشفى 
الحكومي او المجمع الصحي المعين 
فيــه والتي اعيد تأهيلهــا وتزويدها 
بالمعــدات واالجهــزة الحديثــة بعد 
الحــرب مــن قبــل الهــالل االحمــر 

االماراتي .. ؟ ســؤال متــروك االجابة 
والمهتمين  المعنييــن  مــن  عليــه 
بالشــأن الصحي فــي العاصمة عدن 

وبقية المحافظات المحررة .
" التوقيع : المواطنون الغالبى "

النســوية  العيدروس  نظمت جمعية 
محافظة  محافــظ  برعايــة  التنمويــة 
عدن و بالشــراكة مع صندوق النظافة 
في المحافظة و بالتعاون مع مرشدات 
مدرسة العيدروس و نخبة من شباب و 
شابات شــعب العيدروس حملة تشجير 

و تنظيف و طالء مقبرة القطيع.
رئيســة  القارمــي  ســمية  وقالــت 
الجمعية ان الحملة ضمن سلســلة من 

األعمــال التــي تقدمهــا الجمعية في 
الخدمة المجتمعيــة و تحفيز المجتمع 
على المبادرات التي تقوم على أســاس 
العمــل الطوعي و التعــاون بين عامة 
النــاس لتذليــل التحديــات و الوقوف 
مع صندوق النظافــة الذي يبذل جهدًا 
كبيــرًا لمواجهة التحديــات الصعبة و 
دعم و تشجيع لهذا الصندوق و مديره 
التنفيذي م. قائد راشــد مشيدة بمدير 

النظافة االســتاد محمد عبداهلل ســالم 
االبرش.

وعبــر مواطنــون عن فرحة شــديدة 
بهــذه األعمــال التي اطلــع بها طالب 
مــن  ونخبــة  العيــدروس  مدرســة 
المرشــدات فــي المبــادرة اإلنســانية 
لتنظيف القبور و تشــجيرها ملتحمين 
بالنخب الشــبابية و الــذي بلغ عددهم 

150 من المشاركين .
و اشــاد مواطنــون عن حســن هذه 
المبــادرة و اللفتــة الكريمــة من قبل 
جمعية العيدروس والمشــاركين لمثل 

هذه األعمال.
  كما شــكرت االستاذه سمية القارمي 
رئيــس جمعيــة العيــدروس مدرســة 
العيدروس الممثلة باالســتاذه سوسن 
المدرســي  النشــاط  وكيلــة  و  جــاوي 
االستاذه ابتهال عبد المجيد و مسئولة 
المرشدات في المديرية االستاذة تغريد 
عبدالــودود  وانصار البيئة واالســتاذة  
نهلــة عبــد المجيــد علــى مجهودهم 
في هــذا العمل الوطني وشــكر خاص 
لالســتاذ احمد الســالمي مدير مكتب 

السياحة في مديرية صيرة .

ودع منتســبو اذاعــة وتلفزيون عدن 
زميــال لهــم االســبوع الماضــي متأثرا 

بجراحه في مشهد مآساوي .

وكتب االعالمــي المعروف صالح 
الوحيشــي منشــورا على صفحته 

في الفيسبوك :
 ودعنا زميال عزيزا..وهو الشهيد 
المغــدور بــه االخ والزميل عارف 
الماســاة  الخضر..وخلف  عبــداهلل 
الســرته حيث قتل في حفل زفاف 
المنصورة..عند وصول  ابنه..بحي 
موكب العروس الى مقر السكن..

باطالق  االشــخاص  بعــض  قــام 
االعيرة النارية في الهواء  بالقرب 
مــن المــكان مبني او معســكر..

واطلقوا النــار باتجاه الموكب في 
الوقت الــذي ترجل الشــهيد من 
سيارته واصيب باصابة قاتلة كما 
اصيبت العروســة بحســب مارواه 

شهود عيان .
االب  انقــاذ  محاولــة  فشــلت 
الجهــات  بيــد  االن  ..الموضــوع 
يرحمك..ياعارف  المختصــة...اهلل 

الخضر.
زميلنــا التحق فــي 1981  فني 
اضــاءة بتلفزيون عدن. اب الربعة 
الســرته.  تعازينــا  وبنــت..  اوالد 
وزمالئه. في العمل..نامل ان يتم 
اهلل  المتسببين..حسبنا  محاســبة 

ونعم الوكيل

تســتضيف الســفارة اليمنيــة فــي 
العاصمة الفرنســية باريــس الباحث 
فــي تاريخ عــدن بالل غالم حســين 
وذلك اللقاء محاضــرة في قاعة عدن 
الثقافية ايذانا بأول نشاط ثقافي في 

القاعة.
واوضح الباحث غالم تفاصيل الزيارة 
في منشــور كتبــه علــى صفحته في 

الفيسبوك:
في لقاء حميمي خــاص بين مدينة 
التنويــر الثقافــي واإلنســاني عــدن 
التي أحملها معي فــي حلي وترحالي 
ومدينة النور باريس، ســأكون معكم 
فــي نــدوة خاصــة بعنــوان؛ )عدن.. 
تاريخ وطن وحكاية انســان و العالقة 
التاريخية بين فرنســا وعدن( بدعوة 
كريمة من ســعادة الســفير الدكتور 
ريــاض ياســين الــذي شــرفنا بهذه 
الدعــوة والتــي تقام ألول مــرة على 
أرض أوروبية تحت رعايته، وســتكون 
المحاضرة بعد غــد الجمعة  3 مارس 
2017م في )قاعة عدن( التي أفتتحها 
الســفير قبــل ثالثــة أيام فــي مقر 

السفارة اليمنية في فرنسا. 

محلة وطنية تطوعية لتنظيف وتشجري وتوعية االهالي حبرمة املقابر

منتسبو تلفزيون واذاعة عدن يودعون 
زميال هلم تويف ليلة عرس نـجله


