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مناق�صة ل�صراء 100 ميجا لتغطية احتياج ال�صيف يف عدن
الربط العشوائي يتسبب بفقد  30%  من الطاقة التوليدية

دراسة مشروع  اسرتاتيجي إلنشاء حمطة 950 ميجاوات

 توىل قيادته منذ ال�سبعينات �سباط  معظمهم من م�سقط راأ�س املخلوع �سالح

 10 مليون دوالر ل�سيانة املحطات وم�ساعفة التوليد اإىل 271 ميجا

معسكر خالد..

رجل بــــــىن أمة

اسرار جتارة السالح يف عدن

اأجنبي اجلن�سية يدير جتارة ال�سالح يف 
ال�سيخ عثمان بحماية قيادات رفيعة

القطن.. الرثوة املن�سية 
استئناف حملج 

القطن لنشاطه بعيد 
توقف دام  5 أعوام 

شركة احد أقارب 
صاحل استولت على 

القطن يف حلج

 االيقاع ب�ضبكة كبرية لتهريب االدوية و�ضبط مبالغ مالية بحوزتها
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ق�ضايا

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

عدن تايم / خاص :

وجــه قائد عســكري جنوبــي محتــرف ومتخصص 
بقيادة األولوية والدراســات الطبوغرافية رسالة الى 
قيادات القــوات والمقاومة الجنوبية في المخا وباب 
المندب بشأن الموقف العســكري في تلك الجبهات 
مشــيدا باالنتصــارات التــي تحققــت والتضحيــات 
العظيمــة داعيا للحفــاظ على االنتصــارات وايقاف 
منسوب الخســائر النوعية التي تتعرض لها القوات 

الجنوبية .
كما دعا القائد العســكري الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه في رسالته الى اعادة اجراء الوقفة التعبوية 

والتموضع القتالي واوجز رسالته بالمحاور االتية : 
خطر انعكاســات تقــدم المقاومــة الجنوبية خارج 

حدودها الجغرافية 
-1 اســتنزاف القــادة والضبــاط والصــف واالفراد 
الــذي يصعــب  المقاوميــن الجنوبييــن االبطــال 
تعويضهم الن صناعــة القائد والمقاتــل المحترف 
ياتــي عبر مراحــل مــن التدريب النظــري والعملي 
باحترافية عالية مع اكتســاب الخبرات التراكمية في 

ميادين وساحات القتال المختلفة .

2 -اســتمرار تقــدم المقاومــة الجنوبية في جبهة 
المخــا ويختل.. ســيقابله مزيد مــن التضحيات الن 
تقــدم القوات الجنوبيــة داخل اراضــي المحافظات 
الشــمالية امر غيــر مرحب به ليس مــن الحوافيش 

فحسب بل حتى من الشرعية الشماليين انفسهم.
3 -بــات واضح للعيان عدم جديــة جيش ومقاومة 
المحافظات الشــمالية في كل الجبهــات في القتال 
الشــرس ضد الحوافيش مما ســاعد الحوافيش على 

ســحب جزء من مقاتليهم الى جبهات المواجهة مع 
المقاومــة الجنوبيه ممــا يضاعف كلفــة مقاومتنا 
البشــرية والمادية وهــذه الفقــرة بالتحديد بحاجه 
الى مراجعة وتامل ودراســة مــن كل قادة المقاومة 

الجنوبيه وتحديدا اصحاب القرار . 
4 -نحــذر من اســتمرار الخســارات فــي المقاومة 
الجنوبيــة مــع تراخــي جبهــات جيــش ومقاومــه 
المحافظات الشمالية واستمرار مراوحتهم اماكنهم 

لفتــرة تزيد عــن عامين مما ســيؤثر علــى القوات 
الجنوبية سلبا بعد اي تسوية لذلك يجب ان الحفاظ 
على المقاومة الجنوبيــة ألن الجنور احوج لمقاومته 

ومقاتليه بالدرجة االولى.
ليــس لدى الجنوب فائض من القــادة والمقاتلين 
حتى يزج بنخبه في جبهات خــارج حدوده الجغرافية 
وحتى ان وجد فحاجة الجنوب لهم اولوية قصوى في 

صناعة امنه واستقراره. 
5 -اســتمرار اســتنزاف المقاومــة الجنوبية بفارق 
كبيــر مــن خســائر جيــش ومقاومــة المحافظــات 

الشمالية مجتمعة مع خسائر الحوافيش.
ودعا القائد العســكري المقاومة الجنوبية في باب 
المندب والمخــاء ويختل الحفاظ علــى انتصاراتهم 
واجــراء الوقفة التعبويــة العادة ترتيــب اوضاعهم 
الجنوبيــة  القــوات  واعــادة تجميــع كل  القتاليــة 
المشاركة واستكمال بعض النقص البشري والمادي 
وعدم الســماح بزجهم في معارك اخرى الى ابعد من 
هذا وختم : المعركة سياسية قبل ان تكون عسكرية 
وقرار الحسم ليس بايديكم مهما امتلكتم من القوة 
الضاربة ..حفظ اهلل الجنوب وجيشه وامنه ومقاومته 

ونصرهم انشاء اهلل على كل اعدائه اينما وجدوا.

عدن تايم / خاص :

جددت اســرة المقاوم رقيب اول حلمــي ثابت عبداهلل عبده 
مناشدتها الى االجهزة االمنية بضبط قتلته.

ولفتت اســرته في رســالة مناشــدة تلقاها " عدن تايم" ان 
حلمي قــاد مقاومة القاهرة وشــارك في تحريــر عدن وابين 

ولحج من االنقالبيين .
وقالت اســرة حلمــي ان عصابة من النظام الســابق قامت 
بتصفيته بتاريــخ 15/10/2015 وثم االبــالغ عن المتهمين 
ومنــذ ذلك الوقت ورغم وجــود تعليمات مــن النيابه ومدير 
االمــن بالقبض علــى المتهمين ولالســف لم يتــم القبض 

عليهم.
وأوضحــت : بجهودنا ســلمنا البعض منهم وثــم اخراجهم 
الواحــد تلو االخــر واخر متهم والــذي تعتبــره النيابة المتهم 
الرئيسي كان هاربا وســجن في قضيه اخرى في معسكر طارق 
وبالرغم من وجود تعليمات من نائب مدير االمن بعدم خروجه 

كونه متهم بقضية قتل تفاجئنا بخروجه بدون علم النيابة .
وحملت اسرة حلمي جهات الضبط القضائى مسؤولية القبض على المتهمين وتقديمهم 

للعدالة .
وتفيد االسرة ان القضية منظورة أمام النيابة

البحث/واألمــن ففــي  األمنيــة كادارات  الجهــات  تــم اشــعارهم مــن  الجنــاة  أن  إال 
تاريخ/13_4_2016. طلبت النيابة إحضار المتهمين إلى إدارة البحث الســتكمال اإلجراءات 

القانونية لكن الجناة رفضوا الحضور ..
وفــي تاريخ/7_10_2015. تم قراءة الملف لقضية القتل العمد وتم رفع القضية رســميًا 
الــى النيابــه وطلبت النيابة بأمــر قهري إحضار المتهمين وتم اســتدعائهم من شــرطة 

القاهرة االانهم رفضوا ولم تستطع الشرطة احضارهم.
وفــي تاريخ/3_8_2016وجــه مدير أمن /عدن شــالل بضبــط المتهميــن واحتجازهم 

وتسليمهم للنيابة ولم يتم احضارهم.
وفي تاريخ/10_9_2016.

تم القبض على أهم الجناة وهو في نظر النيابة المتهم األساســي وقد علمنا انه محتجز 
في معســكر طارق وتم متابعة الجاني لكي يتم التحويل إال إدارة البحث بطلب من النيابة 
وقد فوجئنا بخروجه من دون علم النيابة وللعلم انه تم إصدار أوامر من نائب مدير االمن 

بعدم خروجه.

نفــذت رابطــة أمهــات المختطفيــن 
بصنعاء هذا االســبوع وقفــة احتجاجية 
أمام مكتب المفوضية الســامية لحقوق 
اإلنسان، وأعلنت رفضها ربط مصيرهم 

بالمصير السياسي المتقلب.
ونددت الرابطــة في بيان لها ، بإطالة 
أمــد قضيــة المختطفيــن والمخفيين 
قسرًا في سجون مليشيا الحوثي وصالح 
االنقالبية، وإبقاء القضية في مســاحات 
السياســة الضيقة معرضة حياة وحرية 
والمخفييــن  المختطفيــن  وســالمة 
قســرًا للخطر الدائم دون اعتبار حقهم 
فــي الحرية كمــا ضمنته لهم الشــرائع 

السماوية والقوانين اليمنية والدولية.
وطالبــت الوقفــة االحتجاجية باإلفراج 
المختطفيــن  جميــع  عــن  الفــوري 
والمخفيين قســرًا، خاصــة وان مجلس 
حقوق اإلنســان ينعقد هــذه األيام في 

دورته الرابعة والثالثون.
وقالت األمهات فــي الوقفة المتزامنة 
مــع إطالق حملة الكترونيــة على مواقع 

التواصــل االجتماعــي " أنهــن يتعرض 
لالبتزاز النفســي بشكل مستمر في كل 
لحظــة تعنت وظلــم في حــق أبنائهن 
وربــط مصيرهــم بالمصير السياســي 

المتقلب ".
وأوضح البيــان ان األمهات فقدن 71 
مختطفــًا أثنــاء اختطافهم في ســجون 
المليشــيا، ناهيك عــن منــع الزيارات، 
وتعرض المختطفين للتعذيب والتجويع 
والتهديــد بالتصفيــة، وتعمــد إهمال 
الرعاية الصحية حدًا يهدد حياة العديد 

منهم بالموت.
وحملــت الرابطة المنظمــات الدولية 
وفــي مقدمتهــا المفوضيــة الســامية 
مســؤوليتها في حماية حقوق اإلنسان 
باإلفــراج عــن أبنائهــن المختطفيــن 
والمخفيين قســرًا، كما حملن ميليشيا 
الحوثــي وصالح االنقالبية المســؤولية 
القانونية واألخالقية واإلنســانية وأمام 
العالــم أجمع عــن حريــة المختطفين 

والمخفيين وقسرًا وسالمتهم.

قائد ع�صكري متخ�ص�ص يدعو قيادات القوات اجلنوبية اىل وقفة تعبوية واعادة التمو�صع القتايل

اسرة مقاوم يف عدن تطالب بضبط قتلته وتقدميهم للعدالة  صنعاء .. رابطة أمهات املختطفني حتذر 
من إطالة قضية أبنائهن يف السجون

عدن تايم / خاص :

قالت اســرة مــن عدن تقيــم في أبو 
ظبــي ان فلتهــا المملوكــة مــن حــر 
التقنية  المدينــة  مالها والكائنــة في 

بالمنصورة محافظة عدن تم اقتحامها 
وعلمت بذلك مؤخرا .

واوضحــت االســرة راوح علــي محمد 
صالح وســكينة عبده ســعد نصر انها 
طلبــت من مقرب لهــا التوجه لمعرفة 

المقتحم  الشخص 
فــي  ونصحــه 
عــن  العــدول 
االقتحــام والخروج 
من الفيال فكان رد 
المقتحم للرســول 
: "ماعنــدي لك إال 

طلقة رصاص.."
فــي  الســلطات  االســرة  وناشــدت 
عدن محليــة وامنيــة وعســكرية الى 
ســرعة التحرك النهــاء االقتحام للفيال 
المملوكة ورقمها L 45 التي يســكنها 

المقتحم واسرته بصورة غير شرعية .

ماعندي لك اال طلقة رصاص
  مقتحم فيال بالتقنية خياطب مالكها :
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�أخبار

عدن/ خاص :

اطلــع نائــب وزيــر النفــط والمعادن 
الدكتــور ســعيد الشماســي أمــس في 
محافظة عدن على ســير عمل الشــركة 
النفطيــة  لالســتثمارات  اليمنيــة 
المبذولة ألعادة  والمعدنيــة والجهــود 
تشغيل وأنتاج القطاعين 4 و 5 النفطية 

بالمحافظة .
واســتمع نائب الوزير اثناء الزيارة الى 
شــرح مفصل من قبل المدير التنفيذي 
للشركة اليمنية لالســتثمارات النفطية 
والمعدنية الدكتور عبــداهلل عمير حول 
نشــاط الشــركة وماتبذلــه مــن جهود 

متواصلــة لالســراع بعملية اســتئناف 
االنتاج النفطــي في عدد من القطاعات 
النفطية وتشغيل القطاعين رقم 4 و5 

النفطيين .
واســتعرض عميــر اهــم الصعوبات 
والمعوقات التي توجه عمل الشركة في 
مختلف اقسامه خاصة في اعادة االنتاج 
النفطية في مختلف القطاعات .. متمنيا 
من الحكومــة تذليــل الصعوبات التي 
توجهة الشركة لتسهيل عملها وتنفيذ 

الحلول والمعالجات المطروحة .
مــن جانبة اكــد نائــب الوزيــر على 

الحكومة اليمنية تســعى خــالل الفترة 
القادمــة لفتــح مبنــى لــوزارة النفــط 

والمعــادن في محافظة عدن لتســهيل 
عمل كافة المشــاريع واالنشطة الخاصة 

النفطيــة وذلــك ضمن  باالســتثمارات 
اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة 

رئيــس الجمهوريــة المشــير عبدربــة 
منصور هادي لكافة االعمال االستثمارية 
الخاصة بالشــركة اليمنية لالستثمارات 
كافــة  وتذليــل  والمعدنيــة  النفطيــة 

الصعوبات التي توجه عملها .
وحث نائــب الوزيــر كل القائمين في 
الشــركة الئ بــذل المزيد مــن الجهود 

المستمرة النجاح عمل الشركة .
وقد تفقد نائب الوزير عدد من مكاتب 
واقسام الشــركة وذلك برفقة مدير عام 
قطــاع 4 الدكتور عبدالرقيب الشــوذبي 
للشــركة  التنفيــذي  المديــر  ونائــب 

المهندس احمد عبدان .

وزارة النفط تفتح مقرها الرئي�ص يف عدن قريبا

عدن تايم / خاص :

التقى محافظ محافظة شبوة 
احمد حامد لملس مساء أمس 
األول نخبــة مــن شــباب عدن 
في منتدى حسن خميس بخور 

مكسر.
وخالل اللقاء شــرح المحافظ 
لملــس ابــرز التحديــات التي 

تواجــه محافظة شــبوة وتحدث 
عن مجمــل الملفات المطروحة وابرزها الملف االمني والخدمي 

وتطبيع الحياة .
و تبــادل الشــباب الحاضــرون الكلمات و وجهــوا من خاللها 
مداخالتهــم للمحافظ مؤكديــن على ضرورة تكاتــف الجميع 
للنهوض بمحافظة شــبوة وضرورة ايالء ملف اســتيعاب شباب 
المقاومــة في المؤسســتين االمنيــة والعســكرية و مكافحة 
الظواهــر المضرة علــى المحافظــة كالثــارات واذكاء النعرات 

المناطقية والجهوية.
الى ذلك عبر المحافظ لملس عن شكره للشباب ولمالحظاتهم 
القيمة ومؤضحا ان الشــباب هم ركيزة الوطن وعماده المتين 

ومؤكدا على حق الجميع في الشراكة والبناء .

عدن / سبأ :

ترأس رئيــس الوزراء الدكتور أحمد 
عبيد بــن دغر، امس، فــي العاصمة 
المؤقتــة عــدن أجتماعًا ضــم قيادة 
التوليــد  وزارة الكهربــاء ومحطــات 
والمؤسســة العامة بعدن لمناقشــة 
عــدد مــن القضايــا والحلــول التي 
اتخذتها الحكومــة لمواجهة الصيف 
اإلنتاجيــة  القــدرات  القــادم ورفــع 
لمحطات التوليــد تجنبًا لإلنقطاعات 

التي حدثت في الصيف الماضي.
وفِــي االجتمــاع الذي حضــرة أمين عــام مجلس 
الوزراء حســين منصور ونائب وزير المالية الدكتور 
منصور البطاني أســتمع رئيس الوزراء من الوكيل 
المســاعد لــوزارة الكهربــاء محمد عشــال ومدراء 
محطــات التوليــد والمؤسســة العامة إلــى تقرير 
مفصــل عن احتياجــات المحطات من قطــع الغيار 
ومن الزيوت، والمتطلبات التي تحتاجها المؤسســة 
العامــة للكهرباء واالجــراءات الضروريــة والعاجلة 

لصيانة وتطوير محطات التوليد والشبكة.
وأكد ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة قد وفــرت كل 
من  للكهربــاء  اإلمكانيــات 
الغيار،  وقطع  الوقود  شــراء 
واجور الصيانة خالل األشهر 
الماضية، لمحطــات التوليد 
قيمتهــا  بدفــع  وااللتــزام 

بالدوالر االمريكي.
المناقشــات  وبعــد 
لكيفيــة  المســتفيضة 
مواجهــة العجز فــي الطاقة 
المنتجــة بين رئيس الوزراء والحاضرين التي أكدت 
أن كهربــاء عدن بحاجــة إلى 100 ميجا وآت لســد 

العجز الحاصل في الطاقة.
قــرر االجتمــاع إنــزال مناقصــة علنية وشــفافة 
يتنافس عليها الجميع لشراء طاقة بسعة 100 ميجا 
وأت وذلك لسد العجز بنســبة كبيرة على أن يعلن 

عنها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما حــدد القرار مــدة ال تزيد عن عشــرين يومًا 
من يوم االعالن عنها، الســتقبال العروض وفتحها 
وتطــرح المناقصة أمام مختلف الشــركات المحلية 
والعالميــة، ويشــترط أن يتــم التنفيذ وتشــغيل 

المحطة بداية شهر مايو القادم.

كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد مبلغ 
وقدرة عشــرة مليــون دوالر لصيانــة وتوفير قطع 
غيار لمحطات التوليد بحسب ماجاء في تقرير وزارة 
الكهرباء وإدارة التوليد والمؤسسة العامة للكهرباء 
والذي أكدوا خالله أن المبلغ ســيؤدي إلى رفع قدرة 
محطات التوليد إلــى 271 ميجا بداًل من 135 ميجا 

وأت التي تنتجها المحطات حاليًا.
كمــا أقــر االجتمــاع أعــالن مناقصــة لشــركات 
استشارية إلعداد الدراسات إلقامة محطة كهربائية 
بقــدرة اســتيعابية 950 ميجاوات تعمــل بالغاز او 
الفحم الحجري كمشــروع استراتيجي مستقبلي تبدأ 
كمرحلــة اولى ب600 ميجــاوات تليها مرحلة ثانية 

مباشرة ب350 ميجاوات.
وكلــف وزارة الكهربــاء بالتخاطــب مع الشــركات 
االستشــارية المختصــة كما كّلــف وزارة التخطيط 
والماليــة بالبحث عــن مصادر التمويــل، كما لفت 
انتباه االشقاء إلى هذا المشروع الحيوي الذي يخرج 
عدن وما حولها من حالة النقص الشديد في الطاقة

واستعرض اإلجتماع حالة اإلهدار العام في الطاقة 
التــي بلغت  % 30 من الطاقــة المنتجة، تصل احيانًا 
إلى 50 ميجاوات، يعود اســبابها الحقيقة إلى حالة 
االعتداء على الشــبكات، والربط العشوائي المخالف 

للقانون.

مناقصة علنية لسد عجز الطاقة يف كهرباء عدن خالل هذا الصيف

المكال / خاص :

حســم محافظ حضرموت اللواء احمد ســعيد بن بريك الجدل بشأن 
قضية معسكر الثورة بالمكال .

واصدر المحافظ صباح أمس قرارا بتخصيص مساحته بشكل متوزع 
لبناء مقر للدفاع المدني ومستشفى لألمن العام وإنشاء حديقة عامة .

وكان ناشــطون قد تداولوا على مواقــع التواصل االجتماعي وثيقة 
تبيّن بيع معســكر "الثورة" بديس المكال ألحد المستثمرين، مطالبين 

بوقف ماسموه بـ"العبث" األراضي العامة .
وناشــد الناشــطون قيادة المحافظة بالتدخل ووقــف صرف ارضية 

المعسكر وهو ما تم صباح امس .

حمافظ شبوة يؤكد على حق 
اجلميع يف الشراكة والبناء

حمافظ حضرموت حيسم اجلدل بشأن قضية معسكر الثورة باملكال

عدن تايم / خاص :

أجــرى اللــواء عيــدروس الزبيدي 
محافظ عدن أمــس اتصاال هاتفيا 
باخيه اللواء ابوبكر حســين ســالم 
هنــأه فيها نيله ثقــة االخ الرئيس 
بتعيينه  هــادي  منصــور  عبدربــه 

محافظا لمحافظة ابين.
الزبيدي بــان وجود  اللــواء  وقال 
اللواء ابوبكر حسين على راس هرم 
بابين ســيكون  المحلية  الســلطة 
واجتثــاث  االمــن  بتعزيــز  رافــدا 
شــأفة االرهاب فــي محافظة ابين 
لمــا يمتلكه المحافظ مــن قدرات 
عســكرية وامنية تؤهلة للنجاح في 
مهامه الجديدة متمنيا له التوفيق 

والنجاح في خدمــة هذه المحافظة 
البطلة.

مــن جانبه عبر محافــظ محافظة 

ابين عــن شــكره وامتنانــه للواء 
الزبيدي على اتصاله وتهنئته له .

حمافظ عدن : وجود اللواء أبوبكر حسني على راس هرم السلطة 
احمللية بابني سيكون رافدا لتعزيز االمن واجتثاث االرهاب
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�خبار
عدن تايم / خاص :

 
اقتحم وزير التعليم العالي الدكتور حســين باسالمة مع قوة تابعة 
له صبــاح امــس االول االثنين مقر قطــاع البعثــات والمنح الخاص 
باســتالم ملفات طالب خريجي الثانوية العامة 2016، ومنع استمرار 

عمل القسم أو تنفيذ أية معامالت خاصة بالقسم.
وجــاء ذلك علــى عقب خالفات نشــبت مؤخرا بين الوزير باســالمة 
والدكتــور صالــح محمد العبد وكيــل وزارة التعليم العالي لشــؤون 

البعثات .
وقــال عدد مــن الطالب إن الوزير با ســالمة قــدم برفقة طقمين 
عسكريين إلى مبنى القســم وقام بإغالق األبواب ومنع أي معامالت 
خاصة باســتالم ملفات الطــالب المتفوقين الذين ســيتم عمل فرز 

لملفاتهم وتوزيع المنح والبعثات بحسب األولوية والقانون.
وأضافوا: أن القســم أعلن قبل عشرة أيام فتح باب استالم الملفات 
وأن اليوم هو آخر يوم الســتقبال طلبات المتقدمين للبعثات والمنح 

قبل أن يتم الفرز خالل الفترة القادمة بشفافية ودون وساطات.
واعتبــر الطالب تصرف الوزير باســالمة غير مســؤول، وحذروا من 
محاولة االســتحواذ على المنح وتوزيعها بحسب المحسوبية وبطرق 

غير قانونية ومشروعة .

عدن تايم / خاص : 
 

أزاحت حملــة الكويت إلى جانبكم 
وجامعة عدن أمــس االول االثنين 
الستار أمام مشروع ترميم القاعات 
والتربية  اآلداب  الدراســية بكليتي 
عدن وذلك إيذانًا باستكمال أعمال 
المشــروع ، بتكلفــة إجمالية تقدر 
بحوالي )50 مليــون ريال( بتمويل 

من حملة الكويت إلى جانبكــم لإلغاثة كجزء من التدخالت 
التعليمية لحملة الكويت المساند للشعب اليمني.

وفي كلمة لوزير التعليــم العالي والبحث العلمي الدكتور 
حســين باسالمة عقب عملية التدشــين عبر من خاللها عن 
شكره الجزيل لدولة الكويت، مشيدًا بالدور الكبير والجهود 
الحثيثة لوقوفها المساند للشــعب اليمني ودعمها السخي 
للعمليــة التعليميــة في جامعــة عدن من خــالل تمويلها 
إلعادة تأهيل القاعات الدراسية والمكاتب اإلدارية في كليات 
الجامعة..، منوهًا بأن هذه البصمات هي تدشــين لخطوات 
الخير والعطــاء التي تميزت بها دولــة الكويت ومنظماتها 
الخيريــة منذ القدم في دعمها للشــعب اليمني في مختلف 

الجوانب والمجاالت العلمية والصحية.
فيما ثمن الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن 
الدعم الســخي لدولة الكويت في إنجاز هذه المشــاريع في 

وقتٍ زمني قياســي خدمة للعملية 
التعليميــة في الجامعــة بكلياتها 
خاللها  مــن  تســتطيع  المختلفــة 
التي واجهتها عقب  العقبات  تجاوز 
الحــرب األخيــرة على عــدن، والتي 
جــاءت بتداعيــات ســلبية عليهــا 
فــي تدمير جــزء كبير مــن بنيتها 
التحتيــة.. مؤكدًا بأن هــذه اللفتة 
الكريمة فــي إعادة تأهيل عدد من 
الكليات ســيعيد األمل لهذه الكليات في اســتيعاب األعداد 
المتزايــدة للطالب، ويفتح المجــال للجامعة بأن تطمح في 

توسيع وتطوير برامجها وتخصصاتها المختلفة.
إلى ذلك عبر الشيخ/ طارق عبدالواسع عضو الهيئة اليمنية 
الكويتية لإلغاثة عن شــكره لوزيــر التعليم العالي ورئيس 
جامعة عدن وعمداء الكليات لتسهيلهم كل ما يتطلبه هذا 
العمل، مؤكدًا بأن هذا التدشــين يأتي ضمن دعم الشــعب 
الكويتــي للشــعب اليمني للخــروج من محنتــه والظروف 
التي تمر بها البالد بســبب الحرب التــي هدمت الكثير من 
البنــى التحتية فــي العديد مــن المحافظــات.. منوهًا بأن 
دولة الكويت كان لهــا أثرًا بالغًا وطيبًا في بناء العديد من 
المؤسسات الصحية والتعليمية وأنها اليوم تعود للواجهة 
في االســتمرار فــي تقديم هــذا الدعم إيمانــًا منها بعمق 

عالقاتها األخوية التاريخية مع أشقائها في اليمن.

عدن تايم / فواز الحنشي : 
 

افتتــح عصر أمس االول االثنين في مديرية البريقة 
بالعاصمة عدن حديقة الشــعب، التــي تعد من أكبر 
الحدائق بعــدن، بدعم وتمويل من قبل هيئة الهالل 
األحمر االماراتــي، وذلك ضمن الجهــود التي تبذلها 

لتطبيع الحياة في المناطق المحررة .
الحديقة تم انشــاؤها وفق تصميم هندسي حديث، 
شــمل األلعاب الخاصة باألطفال والتشجير، وملعبين 

لكرة الطائرة، والسلة، وذلك خالل وقت قياسي استمر 
ألربعــة 4 اشــهر، كما احتــوى على معــارض تجارية 
لألعمال الخيرية سميت بأسماء المحافظات الجنوبية 

المحررة .
وخالل حفل االفتتاح الذي حضره ممثلين عن السلطة 
المحلية، ومندوبي الهالل األحمر االماراتي، قال وكيل 
محافظة عدن لشؤون المديريات عبدالرحمن شيخ إن 
هذه المشاريع تأتي بعد إن أصبحت مدينة عدن آمنة 
ومســتقرة، بفضل الجهود التي بذلتها دول التحالف 

وعلى رأسها دولة االمارات الشقيقة.
وأضــاف إن هــذه المشــاريع التــي تقدمهــا دولة 
اإلمارات، ســاهمت وبشــكل كبير في تطبيــع الحياة، 

والتخفيف من معاناة الناس جراء الحرب.
وأشاد بخطوة بناء الحديقة خالل وقت قياسي وقال 
إن هــذا ليس بغريب على اإلمارات التي أعادت تأهيل 

كامل مدارس عدن خالل وقت وجيز .
بــدوره شــكر مدير عــام مديريــة البريقــة هاني 
اليزيدي، دولة اإلمارات على الجهود المســتمرة التي 

تبذلهــا فــي المناطق المحــررة، وقال إنه تم انشــاء 
هذه الحديقة من الصفر وكلفت مبالغ باهضة، لذلك 
دعا المواطنيــن الى الحفاظ عليها والمســاهمة في 

تطويرها .
وشهدت الحديقة في أول يوم افتتاح لها إقبال كبير 
جــدًا من قبــل المواطنين الذين توافــدو عليها من 
مختلــف مديريات العاصمة عدن، حيث شــكروا هيئة 
الهــالل األحمر اإلماراتي على وقوفهــا الى جانب إلى 

بالدنا وفي مختلف المجاالت.

عدن تايم/ خاص :

االنقــالب  حكومــة  تواصــل 
محاولتها الحثيثة في اتجاه تثبيت 
نفســها وان علــى نطــاق صنعاء 
الجغرافي، في ظل الرفض الواسع 

لها في معظم محافظات الشمال.
المرفقــة،  الوثيقــة  وبحســب 
االنقــالب  رئيــس حكومــة  وجــه 
عبدالعزيز حبتور بشــراء 9 سيارات 
الــوزراء، بينهم فارس  لعدد مــن 
منــاع الموضوع دوليــا على قائمة 

االرهاب.
ومع اســتمرارها في نهب ايردات 
الدولــة وعدم توريدهــا الى البنك 
المركــزي في عــدن ليتكفل بدفع 

المرتبــات، تبدو حكومــة االنقالب 
كمــن يواصل الرقــص على جراح 

المواطن المغلوب على امره.

اختتمــت أمــس األول االثنين دورة 
تدريبية نوعية في مجال االســعافات 
األولية والتــي أقيمت في قاعة مكتبة 
مســواط بكريتــر بدعــم مــن اللجنة 

الدولية للصليب األحمر .
وقد شارك في الدورة عشرينا متدربا 
من افراد القوات المسلحة - المنطقة 
الرابعة - واســتمرت مــن الفترة 12 - 

13 مارس.
النظرية  الدروس  المتدربون  وتلقى 
والعملية المكثفة في كيفية التعامل 
الصحيح مع الحاالت الطارئة واســعاف 

االصابات الحرجة من خالل اســتخدام 
ايقاف  المناســبة في حاالت  التقنيات 
النزيف والتنفس االصطناعي واسعاف 
االختناقــات والغصة ، كما ضم برنامج 
التدريب الــذي قدمه أفضل المدربين 
المحترفيــن في الجمعيــة عن كيفية 
معالجة الصدمات بأنواعها و اســاليب 
اسعاف الحروق والكسور وكذلك طرق 

نقل المصابين .
وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات 

المشاركة للمتدربين .

وزير التعليم العالي يقتحم مقر قطاع البعثات جبامعة عدن حبتور يوجه بشراء 9 سيارات لوزراء 
حكومة انقالب صنعاء

دورة تدريبية يف االسعافات االولية 
الفراد القوات املسلحة

محلة ) الكويت إىل جانبكم ( تسلم جامعة عدن مباني 
كلييت اآلداب والرتبية بعد إعادة تأهيليها

افتتاح حديقة الشعب يف عدن بتمويل من اهلالل األمحر اإلماراتي
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مدير البنك املركزي عدن:

تقريــر
توىل قيادته منذ ال�سبعينات �سباطا ينحدر معظمهم من م�سقط راأ�س املخلوع �سالح

مع�صكر خالد.. اأخر م�صمار يف نع�ص ملي�صيات ال�صاحل الغربي

وكّثفــت قوات الجيــش والمقاومــة الجنوبية 
مدعومة بغارات طيران التحالف العربي ضغطها 
على معســكر خالــد، لتحريره ولتســديد ضربة 
قاصمــة للميليشــيات االنقالبيــة، حيث يؤكد 
العميد عبداهلل البهوي يقول تكمن اهمية هذا 
المعســكر بانــه يؤمن قاعدة امــداد هائلة من 
الســالح الثقيل والمتوســط والعناصر البشرية 
لتحقيق الســيطرة علي محافظة تعز والحديدة 
والســاحل الغربي وبالتحديد المنطقة الممتدة 
مــن المخا وحتى بــاب المنــدب ويتمتع بموقع 
حصين فهو يتمدد في وادي تحيط بة سلســلة 
جبليــة من جميــع الجهــات وله مراكــز حماية 

متقدمة من كل الجهات.
سقوط رمزية سنحان 

وتحشــد القــوات المتمردة التابعــة للمخلوع 
صالــح ومليشــيا الحوثــي عناصرهــا، للدفــاع 
عــن اكبر واهــم معســكرات الســاحل الغربي، 
وهو معســكر خالد بــن الوليد 40 كيلو شــرق 
المخا، الذي بات ســقوطه وشــيكا رغم استماتة 

المتمردين في الدفاع عنه .
ويرى ياســين عبده ثابت بان لهذا المعســكر 

رمزية خاصة مرتبطة بعقدة تركز الســلطة في 
اليمــن ويضيف فهذا المعســكر يــؤرخ لعقود 
من الســيطرة المطلقــة للجيــش القادم من 
جغرافية صنعاء وبالتحديد سنحان، اما العقيد 
محمد عــادل فيقول بان االدلــة والواقع تؤكد 
بان هذا المعســكر ذات طابع شخصي بالنسبة 
للمخلوع فهذا المعسكر واحد من المعسكرات 
التى أســس المخلوع بها ومــن خاللها نفوذة 
السياســي واحكم بها ســيطرتة علــى مقاليد 
الحكم، وعلــى  هذا القدر مــن الوعي الجهوي 
الذي مزق البــالد وأضعفها وتســبب في تأخر 

تطورها ونموها.

غارات متواصلة 
ويتعــرّض معســكر خالد بن الوليــد الواقع 
بمديريــة موزع غرب تعز ، لغارات جوية مكثفة 
تشــنّها مقاتــالت التحالــف العربــي، منذ ما 
يقــارب الشــهر، بغرض طــرد االنقالبين منه. 
وبحسب مصادر محلية، فقد قصفت المقاتالت، 
المعســكر بعدة غارات بشــكل يومي، ودمّرت 

عددًا من اآلليات ومخازن األسلحة.
وأدّت الغارات إلى ســقوط قتلى وجرحى من 
عناصر ميليشــيات الحوثي والرئيس المخلوع 
علي عبــداهلل صالح. وقال مصدر عســكري في 
الســاحل الغربــي إن طيــران التحالــف العربي 
استهدف يوم االحد بخمس غارات جوية تعزيزات 
عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة 
»الهاملــي« بمديرية »موزع« غــرب المدينة ما 
أســفر ذلك عن ســقوط قتلى وجرحى لم يعرف 
عددهم، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة 

لها.
حماوالت مستميتة 

وأكــد المصدر ذاته أن تعزيزات الميليشــيات 
كانــت فــي طريقها إلــى معســكر »خالد« في 
منطقة »مفــرق المخا« في محاولــة منها لمنع 
ســقوطه بيد قوات الجيش، مشيرًا إلى أن قوات 
الجيش والمقاومة الجنوبية قصفت بالمدفعية 
الثقيلة والصاروخية مواقع للميليشــيات غربي 
مديريــة »مــوزع«، ومحيــط »معســكر خالد«، 
ومناطق »الزهاري، ودار الشجاع، وموشج« شمال 
مدينة »المخا«. وتكّثف قوات الشــرعية قصفها 
الصاروخــي والمدفعــي على مواقــع الحوثيين 
غــرب مديرية موزع، بالتزامــن مع قصف مواقع 

في منطقتي الرمة ودار الشجاع.

وقالــت مصــادر محلية فــي جبهة الســاحل 
الغربي  إن القوات الشرعية شنت هجومًا شمال 
المخــا، وأحبطــت محاولــة حوثية فــي مقبنة. 
وذكــرت المصــادر أن قــوات الجيــش الوطني 
مســنودة بمقاتالت التحالف شنت هجومًا عنيفًا 
على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع بمشارف 
منطقــة الزهــاري، شــمال المخا، بالتــوازي مع 
معارك عنيفة شــرقًا بعد جبل النار. كما أحبط 
الجيــش والمقاومــة الجنوبية محاولة تســّلل 
لميليشيا الحوثي والمخلوع محيط جبل النبيع 

في جبهة معسكر خالد.                       

املخا مقر القيادة 
وكانت مصادر عسكرية اكدت ان قوات الجيش 
بمســاندة التحالف، بدأت بتحويل مدينة المخا 
الى مقر لقيادة عملياتها العسكرية في الساحل 
الغربي، عقب تعزيزات عسكرية ضخمة تدفقت 
الي المخا تضم مدرعــات ودبابات وناقالت جند 
وكاســحات الغــام عبر البحر واخــرى قادمة من 

عدن.
وأكــدت المصادر نصب دفاعــات جوية خاصة 
بهدف افشــال اي هجوم صاروخي علي المدينة 
واكدت بأن تلك التعزيزات والتحصينات الجوية 
تأتــي فــي اطــار تحويل المخــا إلى مقــر دائم 
ومنطلــق لعمليــات الجيش والتحالــف   باتجاه 
المناطق العســكرية وباتجاه الســاحل الغربي 

وتعز .
 
حشد للخوخة 

وبحســب العميد نصر عبداالله الشعيبي أحد 
قيــادات الجيش، المشــاركة فــي عملية الرمح 
الذهبي في تصريح ل»عــدن تايم«، فان قوات 
الشــرعية بدعــم من قــوات التحالــف العربي 
بــدأت فعليًا العمليات العســكرية الهادفة إلى 
اســتعادة السيطرة على معســكر خالد للحفاظ 
علــي االنتصارات الســابقة  بعــد تحرير مدينة 
المخا مباشــرتا نهاية فبراير الماضي  ، مشيرًا 
إلى أّن الميليشــيا االنقالبية تحشــد مقاتليها 
في منطقــة »الخوخة« التي تربــط محافظتي 
الحديــدة وتعز وكدا في منطقتي مقبنة وموزع 
التي تعتبر منطقتي دعم واســعاف للمعســكر 
من قبل االنقالبين إلعاقة التقدم إلى معســكر 

خالد وتحرير المعسكر  اإلستراتيجي.
ويؤكد الشعيبي: أن العملية حققت أهدافها 
بفتــرة زمنية قياســية، مشــيدًا بــدور القوات 
اإلماراتية الفاعلة في دعم تقدم قوات الشرعية. 
وأشار العميد الشعيبي إلى أّن القوات اإلماراتية 
أســهمت بدور محوري في تعزيز قدرات الجيش 
النوعيــة  االنتصــارات  لتحقيــق  والمقاومــة  
األخيرة، والتــي كان من أبرزهــا تحرير مدينة 
المخا ومينائها الذي يعد منفذًا حيويًا لتهريب 

األسلحة اإليرانية للميليشيا االنقالبية. 

الوطنــي،  اجلي�ــس  قــوات  توا�ســل 
ت�سييــق اخلنــاق علــى مع�ســكر خالــد 
بــن الوليــد �ســرقي املخا، والــذي توىل 
قيادته منذ ال�سبعينات �سباطا ينحدر 
معظمهم من م�سقط را�س املخلوع �سالح، 
ب�ســبب اأهميته االإ�ســراتيجية والدور 
املحوري الذي يلعبه يف تامني ال�ســاحل 
الغربي، حيث يوؤكد خرباء ع�ســكريون 
اأّن معركة حترير مع�سكر خالد �ستمّثل 
العمليــات  م�ســار  يف  حمورّيــًا  منعطفــًا 
الع�ســكرية الهادفة اإىل حتقيق احل�سم 

الع�سكري.

تقرير/ نادر الهباشي
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ر�ضـــد

وتواصــل الحكومة جهودهــا الرامية إلى نفض 
غبــار الحرب وطــي صفحة الكم الهائــل من الخراب 
والدمار وفتــح صفحة جديدة أمام مســتقبل أفضل 
للبــالد، وإخمــاد نــار الفتنــة والحــرب التــي تأبى 
الميليشــيات االنقالبية إال المضي في الحرب لبلوغ 
مرادها في فرض ســلطتها على اليمــن واليمنيين 
بدعم من إيران، وهو مــا ترفضه وتتعهد بالتصدي 
لــه والقضــاء عليــه الحكومة والشــعب واألشــقاء 

الخليجيين.
جهود وملفات

وركزت الجهود الحكوميــة جل اهتمامها صوب 
الملفــات الرئيســية التــي تحتــل صــدارة أولويات 
القيادة السياسية برئاســة الرئيس عبدربه منصور 
هــادي، والحكومة الشــرعية برئاســة الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر، وذلك منذ الوهلة األولى لدى عودتها 
إلى العاصمة المؤقتة للبالد عدن، حيث تشــمل تلك 
الملفات الجوانب األمنية والعســكرية واالقتصادية 
والتنمويــة والخدمية والمعيشــية، وهــي التي من 
شــأنها المســاهمة بدرجة كبيرة فــي تطبيع أوجه 
الحيــاة العامــة وإعادة تحقيــق األمن واالســتقرار 
وتوفير الخدمات األساسية واحتياجات مختلف شرائح 
وفئات المجتمع، وبالتالــي توفير حياة كريمة وآمنة 

ومستقرة لكل فرد من أبناء البالد. 
وأمــام تلك التحديــات الحقيقــة والكبيرة التي 
واجهت البالد في ظل الظروف االســتثنائية الصعبة 
التــي فرضتهــا جرائم وممارســات جماعــة الحوثي 
والمخلوع صالح االنقالبية خالل استباحتها لمناطق 

ومــدن ومحافظات البالد بقوة الســالح دون مراعاة 
العواقــب الوخيمــة التــي ألقــت بظاللهــا القاتمة 
على حاضــر ومســتقبل البالد التي باتت على شــفا 
االنهيــار التام، نجحت الشــرعية بدعم األشــقاء في 
التحالف العربي في قطع شوط كبير على الصعيدين 
العســكري واإلنســاني عبر تحرير أجزاء واســعة من 
األراضي المحتلة من االنقالبيين ومن ثم انتشالها 
من أوضاعها الصعبة وإغاثتها وفقًا لبرنامج شــامل 
ومتكامل بدت بوضوح آثاره الطيبة من خالل تخفيف 
معاناة السكان والنهوض بالجوانب الخدمية وبروز 

مؤشرات إنعاش االقتصاد.
سلسلة إصالحات

وبــددت الجهــود الحكومية المشــهد الضبابي 
الذي كان طاغيًا على المســتقبل القريب للبلد، من 
خالل المسارعة في تنفيذ سلسلة إصالحات تنفيذية 
عاجلة شــملت نقل مقر البنــك المركزي اليمني من 
مدينــة صنعــاء الرازحة تحــت احتالل الميليشــيات 
االنقالبية التابعــة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، 
إلــى مدينة عــدن العاصمــة المؤقتة للبــالد ومقر 
الحكومة الشــرعية عقب بلوغ تجاوزات االنقالبيين 
مرحلــة متقدمــة مــن العبــث بمقــدرات الدولــة 
وتســخيرها لمصلحة ما يُســمى "المجهود الحربي" 
ضــد البالد والعباد، في حرب عبثية قضت معها على 

األخضر واليابس.
كمــا تضمنــت تلــك اإلصالحــات التوجــه نحو 
العمل قدر اإلمــكان على تصحيح أوضــاع الخدمات 
األساســية الكهربــاء والمياه واالتصــاالت والصحة 

والتعليــم والبنــى التحتيــة، والشــروع فــي اعمار 
أضرار الحرب حســب األولويــة والبدء بصرف مرتبات 
موظفــي القطــاع العــام لتمكيــن المواطنين من 
قضاء احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم، والعمل على 
مواجهة الصعوبات التي من شــأنها عرقلة الجهود 
الحكومية في بناء الدولــة رغم تعنت تحالف انقالب 
الحوثي وصالح، في مسألة التوصل إلى إنهاء الحرب 
وحل أزمــة البالد، وذلك بتعمد االنقالبيين إفشــال 
كافة مساعي السالم وتجنيب البالد مزيدًا من الغرق 

والولوج في المجهول والنفق المظلم.   
دعوة حكومية

وتواصاًل للجهود والتحركات الحكومية الهادفة 
إلى إعادة التوازن للبالد، دعا رئيس الحكومة الدكتور 
أحمد عبيد بــن دغر، ميليشــيات الحوثي والمخلوع 
صالح االنقالبية إلى تســليم موارد الدولة إلى البنك 
المركــزي في العاصمــة المؤقتة عــدن، والكف عن 

المتاجرة بقوت المواطنين ومعاناة الموظفين.
وقــال بن دغــر: إنه ال توجد حكومــة في العالم 
تســتطيع دفع رواتب كل الموظفين ونصف الموارد 
بيد خصومها االنقالبيين، مشــيرًا إلى أنه ال ضمان 
الســتمرار صرف المرتبات إال بجمــع كل الموارد في 
محفظة واحدة هي البنــك المركزي اليمني ومركزه 

عدن وتحت سلطة واحدة هي السلطة الشرعية.
وطالــب بن دغر االنقالبيين بإعــادة 581 مليار 
ريال حصلــوا عليهــا العــام الماضــي، دون الوفاء 
بمخصصات الطالب ووقف تشــغيل المستشــفيات 
والكهرباء والمياه، مشــيرًا إلى أنهم يدفعون البالد 

نحو الكارثة.
كما طالبت الحكومــة اليمنية المبعوث األممي 
إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ بالتدخل بشــكل 
عاجــل وبــذل جهــوده للضغــط علــى االنقالبيين 
لتوجيــه مــوارد الدولــة فــي المناطــق الخاضعــة 
لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في 
المحافظات لتتمكن مــن اإليفاء بالتزامات الحكومة 

تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.
وأشــارت الحكومــة فــي رســالة وجهتهــا إلى 
المبعــوث األممــي ولد الشــيخ، إلى أن الميليشــيا 
االنقالبية ال تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة 
وتســتخدمها لتمويل ما يســمى بالمجهود الحربي 
ضد الشــعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فســادهم 

وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومــة التزامها بصرف مرتبات جميع 
موظفــي الدولــة المدنييــن انطالقــًا مــن واجبها 
الوطنــي واألخالقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون 
ميليشــيا الحوثي صالح في توجيه موارد الدولة إلى 
البنك المركزي في العاصمــة المؤقتة عدن وفروعه 
في المحافظات، كما كانت تفعل الحكومة الشــرعية 
منذ بداية االنقالب وحتى أكتوبر من العام الماضي 
2016 عندمــا كانت تقــوم بتوريد كافــة اإليرادات 
الخاصة بالمناطق الخاضعة لســيطرة الشــرعية إلى 
البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت ســيطرة 

سلطة االنقالبيين.
وقالــت الحكومــة الشــرعية: باختصار شــديد 
فكما وضعنا مــوارد مينائي عدن والمكال والجمارك 
والضرائــب والرســوم وفائض نشــاط المؤسســات 
االقتصادية واالتصــاالت ومصانع األســمنت والتبغ 
وغيرها تحــت ســيطرة البنك المركزي فــي صنعاء 
ليتمكــن من صــرف جميــع المرتبــات والموازنات 
المياه وغيرها  التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات 
من مؤسســات الدولــة في جميــع المحافظات، فإن 
العدالة تقضــي االنصياع للمصلحة العامة وحشــد 
الموارد للوفاء بااللتزامات تجــاه المدنيين وتوجيه 
كل إيــرادات الدولة إلــى البنك المركــزي في عدن 

لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.

ا�سالحات حكومية تبدد �سبابية م�ستقبل اليمن واليمنيني

ال�صرعية تقطع �صوطًا كبريًا يف اإنقاذ 
البالد من انقالب احلوثي و�صالح

عدن تايم / تقرير خاص -

تقــود احلكومــة ال�ســرعية بدعم مــن دول التحالف العربــي ويف مقدمتها دولــة االإمــارات العربية املتحدة واململكــة العربية 
ال�ســعودية منذ عدة اأ�ســهر جهودًا كبرية ملعاجلة االأ�سرار اجل�ســيمة املرتبة على حرب ميلي�ســيا االنقالبيني التابعني جلماعة 

احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �سالح، يف خمتلف جوانب احلياة بدون ا�ستثناء.
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تقرير
الذهب االأبي�س  ثروة من�سية يف بالد حا�سرة فيها ال�سراعات واحلروب 

ا�ص��تئناف حملج القطن لن�صاطه بعيد توقف دام  5 
اأعوام تعر�صت فيها معداته وحمتوياته للق�صف والنهب 

زراعة القطن يف اليمن ق�سة جناح بداأت بعيد نهاية احلرب العاملية الثانية منت�سف االأربعينات من القرن الفائت ، وحتديدا 
حني ارتاأت بريطانيا امل�ســتعمرة حينئذ للجزء اجلنوبي من اليمن نقل زراعة القطن من ال�ســودان اإىل دلتا حمافظتي اأبني وحلج 
�ســرق و�ســمال مدينة عدن جنوب البالد ، اآخذة باالعتبار االأر�س ال�سا�ســعة الواقعة على دلتائي " بنا " و " تنب " وهما املجريان 

املائيان النابعني يف جبال حمافظة اإب و�سط البالد وي�سبان يف بحر العرب وخليج عدن على التوايل .
وا�ستاأنف حملج القطن يف حمافظة اأبني �سرق عدن جنوب اليمن عمله موؤخرا ، و�سط فرحة عارمة من قبل عمال امل�سنع املحلي 
الذيــن وجــدوا اأنف�ســهم بال م�ســدر رزقهم منذ توقفه على اثر ا�ســتيالء اجلماعــات املتطرفة على حمافظتهم عــام 2011م وذلك 
قبــل ان تاأتــي حــرب امليلي�ســيات االنقالبية لتق�سي على ما تبقي لديهم مــن اأمل بعودة املحلج للعمل ن خا�ســة بعيد تعر�س اغلب 

حمتوياته للنهب والتدمري .

وقال اإلعالمي احمد يســلم ل " عدن تايم " إن 
أول مــا قامت بــه بريطانيا هو إنشــاء وبناء قنوات 
الري والسدود التحويلية على امتداد الدلتا بدءا من 
باتيس حتى جسر أبو شنب ما بين المخزن وزنجبار 
مركــز المحافظــة ، موضحا أن عمليــة الحفر كانت 
يدويا ومن خالل عمالة اســتجلبها االنكليز لغرض 
حفر تلك القنــوات وبعمق -3 4 مترا تحت إشــراف 

مهندسين انكليز .
وأضــاف انه وبعيد االنتهاء مــن عمل القنوات 
والســدود أجريت التجارب على زراعــة قطن طويل 
التيلة في منطقتي " امجبلة " و " يرامس "  شــهدت 

أبين أول باكورة إلنتاج القطن بداية الخمسينات .
وتابع " مع نجاح تجربة زراعة القطن وإنتاج أول 
كمية استدعت إقامة محلج للمنتج في منطقة الكود 
إلى جانب مصنــع لعصر زيت بــذرة القطن ، فضال 
عن إنشــاء مركز أبحــاث الكود بدعم مــن منظمة 
الفــاو كمركــز إقليمي ســرعان ما حظي بســمعة 
على مســتوى اإلقليم خاصة في انجازه للعديد من 
األبحاث والدراســات العلمية ذات الصلــة بالزراعة 
عمومــا واســتنباط أصنــاف جديدة للقطــن وبنكا 
لمختلف أنــواع البذور الزراعية والمحاصيل الحقلية 

والغابات والنحل والماشية .
وأوضح أن اعلي معــدل النتاج القطن كان عام 
67 م ، إذ وصل إنتــاج الدلتا من القطن 36 مليون 
رطل ، فيما تراوحت كميات االنتاج بين العشرينات 
فترة طويلة وذلك قبل أن تتقلص وتنخفض كميات 
القطــن المنتجة إلى 3 – 6 مليون رطل في األعوام 
القليلة الماضية وألسباب مختلفة منها على سبيل 
المثال 3مليون رطل في موســم -2000 2001 .و6 

مليون رطل في موسم 2006-2005 م .
وأشــار يســلم إلى إنتاج دلتا أبين اقتصر على 

صنف طويل التيلة " كود 4 " ، منوها الن 
مؤسســة لجنــة أبين اكبــر مؤسســة زراعية 
خدماتية وصل حجم االيدي العاملة المنضوية في 
مختلف فروعها إلى أكثر من 1200 عامل ومهندس 
وأداري وخبيــر زراعــي ، وهؤالء موزعــون على عدة 
نواحي بينها محطة تأجير اآلليات الزراعية والورشة 

الفنية ومصنع القطن وإدارات الري .
 وأفــاد أن توقف إنتاج القطن لفترات متقطعة 
السباب عدة  منها محاوالت مراكز نافذة إبان عهد 
الرئيــس المخلــوع ، والتي حاولــت تخصيص دلتا 
أبين وإيجاد شركة " الماز " تابعة ألحد أقارب صالح 
، إال أن رفض المزارعين لقرار خصخصة المنشــات 
التبعــة للجنــة أبين ، أبقاهــا بعيدا عــن متناول 
النافذين إلــى أن صدر قرار رئيس الــوزراء بإعادة 
نشــاط لجنة أبين وتسليمها للمزارعين وإقراضها 
100 مليــون ريال يمنــي " نحــو 400  ألف دوالر " 
من صندوق التشجيع الزراعي  خصص لشراء قطن 

طويل التيلة من مزارعي الدلتا واحور ويرامس .
وأكــد المحاســب المالي للجنة أبيــن ، محمد 

المنصــري  ســالم 
 " تايــم   عــدن  ل" 
القطــن  محلــج  ان 
القرض  ســدد قيمة 

وفوائده المقدرة ب 22 مليون ريال " 87 ألف دوالر " 
، الفتا إلى استحداث محلج جديد بقيمة 310 مليون 

ريال " نحو مليون و274 ألف دوالر " .
وكشف المسئول المالي عن أن الحربين اللتين 
شــهدتهما محافظة أبين ضد الجماعات المتطرفة 
ومن ثم الميليشيات االنقالبية ، قضت على معظم 
مقومات الدلتا ، مشــيرا إلى تعرض المحلج للقصف 
واحتراق 3 مليــون رطل من مادة القطن الموجودة 

في مخازن المحلج .
ولفت إلى حجــم اآلثار التي طالــت المحلج في 
األيام االخيرة وقبيل الخروج االخير لعناصر القاعدة 
من محافظــة أبين ، مؤكــدا أن القصف طال مبنى 
اإلدارة العامــة للجنة متســببا فــي دك وإحراق كل 
محتوياته وأرشــيفه الغني بالوثائق الخاصة بزراعة 

القطن والدلتا عموما .
وقــال عمــال محلج القطن  ل" عــدن تايم " أن 
الحرب العبثية التي شــنتها الميليشيات االنقالبية 
أدت إلى تعرض المصنع للتخريب والنهب والسرقة 
لمحتوياتــه التي بيعت بثمن بخس ومن قبل أناس 
ال يقدرون شــيئا بكلفتهــا وأهميتها في إنتاج أهم 

سلعة اقتصادية نقدية " القطن " .
وأفــادوا إلى أن 17 عامال باتوا بال مرتبات بعيد 
الكارثــة التي حلت بهــم وبمصدر رزقهــم الوحيد 
، الفتيــن إلــى أن وزارة الزراعــة خاطبــت الحكومة 
بخصوص وضعهــم ، مثمنين كل الجهــود الخيرة 
التي تكللت باستئناف المحلج لنشاطه وبعد سنوات 
علــى توقفه عــام 2011م اثــر ســيطرة الجماعات 

المتطرفة على المحافظة.

ودعــا هــؤالء الســلطات الشــرعية فــي البالد 
باالهتمام بالمحلج ودعمه كي يســتمر كمؤسســة 

وطنية إنتاجية عمرها يمتد لسبعين عاما .
بــدوره ، قــال مديــر عــام الزراعة والــري في 
محافظــة لحــج ، عبد الملــك ناجي عبيــد ل" عدن 
تايــم " إنه وبعد نجاح تجربة زراعة القطن في أبين 
تم إدخالــه وألول مرة إلى لحج دلتــا تبن في مطلع 
الخمســينات وتحديدا عام 1954م ، مشــيرا إلنشاء 
لجنة لغــرض اإلنعــاش الزراعي وكذا جهــاز إداري 
عــام 56م وحدد مناطــق الدلتا نطاقــا الختصاصه 
فيما مهامه كانت التوسع واالهتمام بزراعة القطن 
وتقديم كافة الخدمــات للمحصول النقدي وتطوير 
وإصالح وصيانة منشــات الري وتنظيم وضبط الري 

والقيام بعملية التسويق لالقطان .
وأوضــح عبيد أن محلج القطن تم إنشــائه في 
منطقة صبــر الواقعة وســط بين عــدن والحوطة 
مركــز محافظة لحج عام 1956م بعــدد 32 آلة حلج 
ومكبس وتوابعها بطاقة إنتاجية قدرها 2656 رطال 
في الســاعة ، فيما كمية القطن المنتجة من نوعية 

طويل التيلة ما بين 6 – 1مليون ونصف رطل .
وذكــر مدير الزراعــة أن مســاحة زراعة القطن 
وصلــت إلى 18 ألــف فــدان منوها لمراحــل تطور 
زراعة القطن التي بدأت منتصف الخمسينات وحتى 
استقالل جنوب البالد من بريطانيا 30 نوفمبر 67م 
، تالها المرحلة الثانية الممتدة إلى يناير 78م وهي 
المرحلة التي شــهدت إقامة مزارع إضافية وشــقت 
القنــوات واســتصالح األراضــي وحفر اآلبــار عالوة 

لمساكن والمنشات التعليمية.

إمــا المرحلــة الثالثة فمن فبرايــر 78 – 83م ، 
وهذه الفتــرة الزمنية شــهدت صــدور قانون رقم 
4 لعام 78م أنشــئ بموجبه هيئــة تطوير دلتا تبن 
بنا بنــاء على طلــب الصنــدوق الكويتــي للتنمية 
االقتصاديــة العربية وذلك لتمويل مشــروع تطوير 
الدلتا ، وتضمن إحدى مكوناته إنشاء محلج منشاري 
جديــد لالقطــان متوســطة وقصيرة التيلــة وهما 
المحصــوالن اللذين ألزمت الهيئــة بزراعتهما بدال 
عــن طويل التيلة في دلتا تبــن والمالح اعتبارا من 
موســم -76 77م لتلبية مصنع الغزل والنسيج في 

عدن 
وتابــع " المرحلة الرابعة 83م – 94م وفي هذه 
المحلة تم تشغيل المحلج المنشاري الجديد بطاقة 
إنتاجية قدرها 4000 ألف رطل في الســاعة ، وبرغم 
تحرير الهيئة وتوليتها مســؤولية البيع والتسويق 
إال أن حرب صيف 94م كبدتها خســائر فادحة نتيجة 
لتدمير منشــاتها وإحــراق مخزونها مــن األقطان 
المحلوجــة ، غذ بلغت الخســائر الماليــة 64 مليونا 

ريال  " نحو 260 ألف دوالر " .
ولفت إلى أن المرحلة الخامســة -95 96م أولت 
وزارة الزراعــة والــري أهمية لقطــاع زراعة القطن 
ومعالجــة أوضاع المحالج ، ومن ضمن تلك القرارات 
اإلصالحية تطوير وتوسعة رقعة زراع القطن وتحرير 
أســعاره ورفعهــا للمنتجين ومســاعدة المحلج في 
إعادة األعمار وتشــغيله ، بعيد عملية إصالح واسعة 

طالت معداته وأجهزته ورفده بخبراء من سوريا .
واعتبارا من العــام 2001م تعاقدت الهيئة مع 
المؤسسة العامة للغزل والنسيج على حلج األقطان 
المنتجة في تهامــة بمحافظة الحديدة غرب البالد ، 
عــالوة لحلج األقطان المنتجة في دلتا تبن والخاصة 

بمؤسسة وشركة " الماز " .
وأشــار إلى أن حجم األيادي القوى العاملة حتى 
يونيــو 2001م بلغت " 43 " عامال وموظفا موزعين 
على كافة أقســام المحلج ن مقترحا إقراض المحلج 
من صندوق تشــجيع اإلنتاج الزراعي وبملغ قدره 75 
مليونا يتم تســديده نهاية العام وعلى فترة ثالثة 
أعوام ، أو من بنك التسليف الزراعي ويتحمل المحلج 

سداد القرض مع فوائده .
وكانت كميــات القطن المنتجــة تراوحت بين  
5 مليــون و367 ألفــا و232 رطــال في أول موســم 
-54 55م وانتهــت بموســم -99 2000م بإنتاجية 
قدرهــا 5مليونا و711 ألفا و 075 رطال ، وخالل تلك 
السنوات شــهدت اإلنتاجية انخفاضا وزيادة ودونما 

توقف سواء عام -94 95م بسبب الحرب .
وتشــير األرقام إلى أن ذروة اإلنتاجية كانت في 
أعوام 59 – 60 م و 68 – 69 م وهما العامين الذين 
بلغت إنتاجية المحلج قرابة 30 مليون رطال وبواقع 
14 مليون ونصف للموسم الواحد بينما األدنى كان 
في ثالثة مواســم فقط هي  -86 87م و 89 – 90م 
و 90 – 91م وهــي المواســم التــي انخفضــت فيه 
اإلنتاجيــة ألقصــى حد 
ونصف  مليــون  وبواقع 

رطل لكل موسم . شركة احد أقارب صاحل استولت على القطن يف حلج وتسببت يف توقف إنتاجه يف أبني 

تقرير / محمد علي محسن
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��ضتطالع

ويؤكد عبداهلل حســين الزيدي ل"عــدن تايم" 
ان حال المواطن البائس في "المحروســة" اصبح 
مثقــاًل بالهموم من رأســه الى أخمــص قدميه 
تكبله الديون وتقض مضجعه ال  نوم وال راحة ال 
بالليل وال با النهار أنه تعذيب اجباري يعانيه في 
كل لحظة بل وكل ثانية معززًا بإنقطاع الخدمات 
ال كهرباء وال مياه وطوابير باألســابيع واالشــهر 

ليحصل على معاشه المتبخر اصاًل.

انقطاع وربط عشوائي

ويرى عاقل حارة مســاوى معين عبداهلل حسن 
ان المواطن ســاهم في تدهور وضــع الكهرباء، 
مــن خالل الربط العشــوائي، فيمــا االنقطاعات 

مستمرة من أربع ساعات أو يزيد مقابل ساعتين 
إنارة بل أقــل في احيان كثيــرة وهكذا دواليك، 
دون اعتبــار لمريض بضغط أو ســكر او مســن 
او حتــى مراعاة لمهموم عجز عن تأمين أســباب 
العيش الكريم وآثر أن يدس رأسه تحت وسادته 
عله يغرق في ســباته ويتناســى موقتًا شيئًا من 

معاناته المستمرة.
وضع كارثي

ودعــا مديــر التوزيع فــي كهرباء لحج "بســام 
عامر" خــالل حديثه للصحيفة: الجميع الى تحمل 
المســؤولية تجاه ما حدث سواء السلطة المحلية 

في المحافظة وحتى المواطنون في لحج.
واضــاف: الحقيقة المرة التــي يجب أن يعرفها 

الجميــع هــي أن وضع محطــة عبــاس "كارثي" 
فالتوليــد الحالــي وصل فــي الفتــرة األخير الى 
6 و7 ميجــا وهــذا بحد ذاتــه غير كافــي خاصة 
نحــن قادمون علــى فصــل الصيف ممــا يعني 
ارتفــاع درجات الحــرارة التي تلقــي بثقلها على 
المحطة بشــكل كبيــر  نتيجة األعطــال للعديد 
من المــوالدات وعدم توفر اإلمكانيــات المادية 
الكافيــة لصيانتها،لهذا نناشــد الهــالل األحمر 
اإلماراتي باإلســراع الفوري لدعــم محطة عباس 

كون وضعها الحالي "كارثي".

وقفة احتجاجية

وكان عمال كهرباء لحج، اغلقوا االحد، بوابة 

المؤسسة ورفعوا الشارات الحمراء للمطالبة 
بصرف مرتباتهم.

وقال رئيس اللجنة النقابية فيصل ســلوم 
ان النقابة بجملة مــن المطالب االخرى من 
بينها تثبيت عمال االجر اليومي بالمؤسسة 
وصرف مســتحقات العالج والتطبيب للعمال 
الذي تخصــم منــذ ٢٤شــهر باالضافة الى 
صرف رواتب العمال األساسيين بالمؤسسة.

وناشــد التدخــل العاجل والســريع النقاذ 
محطة لحج من االنهيار االمر الذي ســيترتب 
عنــه بقــاء المحافظــة فــي ظــالم دامس، 
وتزويدهــا بـــ ٤٠ ميجــا بصورة اســعافية 

عاجلة .

مــن جانبــه حــذر مديــر عــام 
للكهربــاء  العامــة  المؤسســة 
المهندس حسين  لحج،  بمحافظة 
الجوهــري، مــن صيــف كارثــي، 
ميجــاوات   40 بتوفيــر  مطالبــا 
وبصورة عاجلــة لمواجهة الصيف 

القادم.
الحكومــة  الجوهــري:  وناشــد 
االماراتــي،  االحمــر  والهــالل 
بالتدخل النقاذ كهرباء المحافظة 
مــن التوقــف، ومجابهــة الصيف 
القــادم، وذلــك من خــالل توفير 
توليد اســعافي لمنــع دخول لحج 

في كارثة الظالم.
وحذر الجوهري من اســتمرار االنقطاعات 
نتيجة الوضع المتردي لمؤسســة الكهرباء، 
مؤكــدا وجــود دراســات متكاملــة الحتياج 
الكهربــاء وبشــكل عــام حتى تســتمر في 

خدمة المواطنين وكذا شــملت الدراســات 
علــى الخطط الكفيلــة باســتقبال الصيف 
إال اننا ومنذ بداية الحــرب في العام 2015 
والــى يومنا هــذا لم نلمس اي دعم ســواء 
من قبل الدولــة او الجهات الداعمة بالرغم 

من تعرض المؤسســة الضرار كبيرة جراء 
الحرب التي شهدتها المحافظة .

وبخصــوص توجيهــات رئيــس مجلس 
الوزراء بصرف 500 الف دوالر لشــراء قطع 
غيار، في فبراير الماضي خالل لقاء رئيس 
مجلس الــوزراء الدكتور احمــد عبيد بن 
دغر والمحافــظ الدكتور ناصــر الخبجي، 
وعدادات ومازلنا في قيــد المتابعات في 
الماليــة، مضيفًا بالقــول.. وحقيقة األمر 
أن هنــاك تعقيدات كبيرة فــي االجراءات 
المالية، ولكن مع هذا مازلنا مســتمرين 

في متابعة هذا المبلغ.
واســتغرب الجوهري الصمــت من قبل 
الحكومــة والدولة والمنظمــات الداعمة، 
امــام كهرباء لحج، في ظــل جهودا مضنية 
تبذلها قيادة المحافظة وإدارة المؤسســة، 
مضيفا: ندرك جميعا ان المؤسســة العامة 
لكهربــاء ترعاهــا الدولة مثلمــا كانت في 

الســابق من خــالل اعتماد عمليــة التوليد 
والتوزيع وتلبية حقوق الموظفين ، واليوم 
قــد وصل حــال الطاقة فــي المحافظة الى 

اسوأ مما كان عليه في السابق .
واضاف، اننا جميعا ندرك باننا على مشارف 
صيف قادم ومســئولية الدولة تتجســد في 
خدمــة المواطنيــن، ونحن نتســائل لماذا 
محافظة لحج مهضومة ومحرومة من تقديم 
الدعم والمســاعدة لهــا  في الوقــت الذي 
نشــاهد ونســمع من وســائل اإلعالم حجم 
الدعم المقدم لبقيــة المحافظات، والندري 

لماذا وضعت على لحج عالمة االستفهام.
 واكــد الجهــوري ان عمليــة التوليــد في 
مؤسســة كهرباء لحج، اصبحت صفرا ونحن 
قادمين على صيف ووجب توضيح االمر تجنبا 
الي مشاكل واحتكاك مع االخوة المواطنين 
، وادرة كهربــاء لحج تخلي مســئوليتها عن 

انقطاع الكهرباء .

كهرباء حلج تلفظ اأنفا�صها الأخرية
مدينــة  �ســكان  خمــاوف  تــزداد 
احلوطة عا�سمة حمافظة حلج، من 
تكــرر معاناتهــم الكبــرية كل �سيف، 
و�ســط غياب تــام للحلــول اجلذرية 
�ســكان  تــوؤرق  التــي  امل�ســكلة  لهــذه 
املدينــة، ب�ســبب انقطــاع الكهربــاء 
معظم �ساعات اليوم، لكن اأ�سواء ما يف 
االأمر اليوم، ان و�سع الكهرباء خالل 
ال�سيــف القادم اأ�ســواء مــن الفرات 
املا�سيــة، يف ظــل ا�ســتمرار تراجــع 
القــدرة التوليديــة ملحطــة كهرباء 
عبا�س الوحيدة يف املحافظة، وعدم 
اعالن اأي جهــة عن توفري اأي طاقة 
كهربائية للمحافظة حتى اللحظة.
تقرير/ صدام اللحجي

مدير التوزيع: توليد حمطة عبا�س 6 اأو7 ميجا فقط ونحتاج 40 ميجا ا�سعافية

مدير كهرباء حلج حيذر من صيف كارثي
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قر�ءة
يعد كتاب )زايد بنى اأمة (اأحد اأهم املوؤلفات التي ر�سدت م�سرية 

بناء دولة االإمارات وق�سة موؤ�س�سها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان.

ويوؤرخ �ساحب الكتاب غرمي ويل�سون كتابه ب�سفحاته الـ 800 
�سفحة الذي ُن�سر يف 2013 من قبل املركز الوطني للوثائق والبحوث 

يف وزارة �سوؤون الرئا�سة، املراحل الدقيقة يف حياة الراحل الكبري 
ويعر�س ب�سورة علمية التحديات التي واجهها يف بناء االحتاد 

وكيفية جتاوزه لها، خا�سة تلك التي فر�ستها املعطيات الداخلية 
واالأو�ساع ال�سيا�سية العاملية يف هذه الفرة.

رجل بــــــىن أمة
ويقــول غريم ويلســون في مقدمــة كتابه إن 
زايد رمز لعمــل الخير والعطــاء والقيادة ومثال 
للتسامح واالنفتاح، مضيفا أن الشيخ زايد ولد في 
فترة كانت فيها أوروبا تدمر نفسها فيما يسمى 
بالحرب العظمى ألســرة تحكم شــطرا من جزيرة 
العرب طوال مئات الســنين، ومــع تعيينه ممثال 
للحاكــم في المنطقــة الشــرقية ذاع صيته بعد 
إنعاشــه لالقتصاد الزراعي لتلك المنطقة بموارد 

بسيطة.
ويســتطرد أنه وقع اختيار العائلة عليه ليكون 
حاكما إلمارة أبوظبي، بعدها تســارعت األحداث 
وأعلنت بريطانيا عزمها االنسحاب من المنطقة 
وإنهاء التزاماتها السياسية فيها، ومن هنا وفي 
ظل كل تلــك التحديات والتحوالت بنى زايد أمة 

كاملة.
ولفــت الكاتب إلى أن الراحل الكبير مؤســس 
دولة اإلمارات ابتكر مفهومــا جديدا في العمل 
السياســي قائمٌ على التعامل مع الشــعب كله 
كأبنــاء، فيما يفتخــر اإلماراتيون اليــوم كثيرا 

بلقب "عيال زايد".
ويبدأ غريم ويلســون ســرده بعنوان تأصيلي 
"خطــوة زايــد األولى" ســلط الضــوء على حال 
أبوظبــي قبــل وصول الشــيخ زايد إلــى الحكم 
والعوامل التي جعلت األنظار تتوجه إليه ليكون 
حاكما لهذه اإلمارة. ويرســم في الفصل الثاني 
صورة دقيقــة لتاريــخ أبوظبــي ومنزلتها لدى 
أهلهــا وتأثيرها على دول الجوار ويقف بشــيء 
من التفصيــل عند قصة اكتشــاف أبوظبي في 

إحدى الصباحات المشرقة من العام 1761.
ويروي ويلســون بعــد ذلك مســيرة حكم آل 
نهيان والظروف السياسية التي شابت كل حقبة 
والكيفيــة التي رســخت فيها القبيلة نفســها 
فيهــا كقوة سياســية قادرة علــى التعايش مع 
كل التحديات التي شــهدتها تلك المرحلة دون 
انحياز، وصوال لمرحلة ما قبل وصول الشيخ زايد 

لسدة الحكم.
ثم ينقــل الكاتب الذي اســتعان بالعديد من 
الصور األرشــيفية واستند في ســرده إلى أقوال 
أغلب من عايش تلك المرحلة، معايشة حقيقية 
فــي الفصل الرابع من الكتاب للســنوات األولى 

من حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وبأســلوبه المــزاوج بيــن الوصــف العلمــي 
والتشــويق يتناول ويلســون مرحلــة بناء األمة 
وكيف اســتطاع الراحــل أن يغرس حــب الحياة 
والعمــل في عقــول أبنــاء اإلمارات عبــر عطاء 
مســتمر وصلت معه ساعات عمله أحيانا إلى 20 

ساعة في اليوم.
ثم يســلط الكاتب الضوء على اســتثمار الشيخ 
زايــد لعائدات النفط فــي بناء نهضــة اإلمارات 
وحرصــه علــى بنــاء الفــرد وتحصينــه وتوفير 
احتياجاته لتبدأ المدارس في االنتشــار على رمال 

الصحراء وتلحقها المستشفيات والمساكن.
ويؤكد الكاتــب أن ما بدأه الراحــل الكبير على 
أرض اإلمارات لم يكــن بناء اعتياديا انطالقا من 
النظرة التــي كان يرى فيها زايــد أبناء اإلمارات، 
مشــيرا إلى تكرار اســتخدام الراحل الكبير وصف 

"أبنائي" و"عيالي" في وصف شعبه، مؤكدا أن تلك 
السياســة أثبتت جدارتها وأثبــت زايد أنه انتدب 

نفسه لمهمة كبرى.
ويعــرج الكاتــب علــى الســرعة التي اســتطاع 
فيها مؤســس الدولة القضاء على الفقر والجهل 
وانعــدام األمل ثم يأخذنــا في أغــوار العالقات 
السياســية ولعبة التوازنات التي برع فيها الشيخ 
زايــد، ثم ينتقــل تدريجيــا في وصــف تفاصيل 
مراحــل البناء، ثم المكانة التي بات يحتلها رحمه 

اهلل لدى أبنائه وشعبه.

وتحت عنــوان "مطلب وطني" يشــير إلى نزول 
الشــعب إلى الشــوارع إلظهار الوالء لــه، ويبدي 
الكاتب إعجابه الشديد بما وصفه بـ "دبلوماسية 
الصحراء" المتمثلة في الوضوح التام والشــفافية 
المطلقة في اتخاذ القــرار ، ثم ينقلنا إلى جهود 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان وأخيه الشيخ 
راشد بن ســعيد آل مكتوم في دعم الوحدة وحل 
الخالفــات الداخليــة ثم دور الشــيخ زايد في لمّ 
الشــمل على الســاحة الخليجية قبــل أن ينقلنا 

لمواقفه على الساحة العربية.
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حتقيق

 ونفــذت األجهــزة األمنيــة فــي 
محافظة عدن عدة حمالت استهدفت 
ســوق الســالح، قبل توقفها مؤخرا، 
حيث ما يلبــث أن تمضــي أيام على 
تلك الحملة، وســرعان ما يعود سوق 
الســالح ليظهر من جديد وفي نفس 

المكان.
 ونظرا لما يشكله هذا السوق من 
مخاطر على حمل الســالح وانتشــاره 
وحمله في األماكن العامة وتســهيل 
الحصــول عليــه كأداة للجريمة..كان 
لصحيفــة عدن تايم جولة في ســوق 
السالح لمعرفة ما يدور فيها وما يباع 

...فالى التقرير.
يف سوق السالح 
 

حين اقتربت من تجمع األشخاص 
فــي ســوق الســالح بالشــيخ عثمان 
كان احدهــم يرمقني بنظرات وينظر 
إلى الكيــس العالقــي الصغير الذي 
بيــدي وكانــه يتصــدف ليجــد مني 
شــيء للبيع قبل أن ادخل لتجمع في 
الســوق، حينها باشرني بسؤال لديك 

رصاص)ذخيرة(..؟
تعجبــت مــن ســؤاله فهــو كان 
يضــن أن ما في داخــل الكيس الذي 
احمله بيدي ذخيرة..فقلت له ال ليس 
رصاص باســتغرب، فــرد بالقول: انا 
مــن رواد هذا الســوق اتصدف لعلي 
أجد احدهم ليبيع لي ســالح أو ذخيرة 
أو متعلقات اخرى اكســب من بعدها 
مبلغ من المــال اتعيش منــه، وأكد 
البائع ان السالح في كل مكان منتشر 
وإطالق الرصاص ايضا بســبب ودون 
ســبب، ردا علــى ســؤالي حــول عدم 

تخوفه من إلقاء األمن القبض عليه.
تاجر اجنيب 
 

وتتعدد انواع االســلحة التي يتم 
البيع والشراء فيها فقد شاهدة أسلحة 
الشخصية  واالســلحة  )الكالشنكوف( 
إلــى جانب الذخيــرة المختلفة وايضا 
ومخازن  كالشــنط  تابعة  مستلزمات 
الذخيــرة الصغيرة، وأيضــا المناظير 
الخاصة )الليلية، والعادية(، وما شهد 
انتباهي هي وجــود القنابل اليدوية 

الصوتيه.. حينها تذكرت كيف يسهل 
علــى مــن يهدفون لخلــق الذعر في 
المواطنيــن أن يحصــل علــى تلــك 
القنبلــة الصوتية لينفــذ فعلته التي 

قد تكون هناك اجندات خلفها.
واستفساراتي  مشاهدتي  وحسب 
فــإن بائعــي الســالح والذخيــرة في 
الســوق متعددون فمنهــم من يأتي 
بســالح شــخصية يملكــه أو ذخيــرة 
لبيعها لظــروف طارئــة، وهناك من 
يمتهــن هــذه التجــارة حيــث يقوم 
بشــراء الســالح والمتاجــرة بــه في 
السوق، والبعض يعمل على المتاجرة 
في إطار الســوق حيث يشــتري ممن 
يأتي ليبيعه مقابل عمولته، وبحسب 
تاكيدات مــن قابلتهم الصحيفة فان 
اكبر تجار الســالح في ســوق الشــيخ 
عثمان هو شــخص أجنبي الجنســية 
بحمايــة  ويتمتــع  ش(  م.  يدعــى) 

نافذين رفيعين المستوى.
توقف محالت االمن 
 

ونفــذت األجهــزة األمنيــة فــي 
محافظــة عدن العديد مــن الحمالت 
االمنية وداهمت ســوق الســالح في 
الشيخ عثمان واعتقلت عدد من بائعي 
الســالح فيه إلى أن السوق سرعان ما 

يعود النشــاط فيه مــن جديد، لكن 
الحمــالت توقفــت موخرا حيــث بات 
بائعي الســالح والذخيــرة ومنذ أكثر 
من شهر يمارسون نشاطهم باريحية 
كاملة ويالحظ سيما مع وقت المساء 
ازدحام فــي موقع الســوق، وعلى ما 
يبدوا أن هــذا أتى اســتغالال لتوقف 
الحمالت األمنية على الســوق، بل إن 
موقع الســوق صار ثابتا وعلى الخط 

العام.
أســباب  المواطن عن  ويتســاءل 
توقــف الحمــالت األمنية على ســوق 
السالح موخرا، وقالوا نعلم أن المهام 
التي تقع على عاتــق األجهزة األمنية 
متعددة ناهيك عن أنها -أي األجهزة 
االمنيــة- في طور البنــاء وتحتاج إلى 
التأهيل والتنسيق فيما بينها، إال أن 
هــذا ال يعفيها من القيــام بواجبها 
تجاه تشــديد االجراءات على انتشــار 
السالح وبيعه والتجول بها، والسؤال 
الــذي يبحث عــن إجابــة هــو لماذا 
توقفــت الحمالت األمنية على ســوق 

السالح في الشيخ عثمان موخرا..؟
دعوات للمنع 

وجود ســوق للســالح فــي عدن 
المدينة -التي عرف عنها أنها مدينة 
الســلم واهلهــا أهل ســالم ينبذون 

الســالح  وانتشــار  والتطرف  العنــف 
وبيعــه فــي مدينتهم- تحــت مرأى 
ومســمع األجهزة االمنية والعسكرية 
فــي محافظــة عــدن، يثيــر الكثيــر 
من عالمــات االســتفهام حول جدية 
األجهــزة االمنية تجــاه محاربة هذه 
الظاهرة التــي تمثل تهديد لألجهزة 

االمنية قبل كل شيء.
وبقاء عمليات البيع والشــراء في 
سوق السالح بمدينة عدن له العديد 
من المخاطــر ابرزها واألمــر األخطر 
هــو أن الجماعات االرهابية تســتغل 
هذا الوضع ليســهل عليهــا التحرك 
والتنقل بالســالح وارتــكاب األعمال 
اإلرهابيــة من اغتيــال وقتل وتفجير 
حسب ما يراه نشطاء حقوقيين، والى 
جانب ذلك فإن هذا يشــوش ويعطل 
 ، لمهامهــا  األمنيــة  األجهــزة  أداء 
وكذلك يكون مدعاة النتشار الجريمة 
في عدن واقالق السكينة العامة من 

خالل إطالق الرصاص الراجع.
معاجلات 
 

وحقوقيــون  ناشــطون  ودعــا 
ومثقفين وإعالميين من أبناء عدن 
انها تكمن في تفعيل الحمالت على 
سوق الســالح وحضره والعمل على 

تنظيم عملية حيازة السالح، ويدعوا 
النشــطاء األمنيــة والعســكرية في 
محافظة عدن ممثلــة بقوات األمن 
والحزام االمني والمنطقة العسكرية 
الرابعــة إلى القيــام بمهامها تجاه 
من اســتغلوا الوضــع الراهن لفتح 
ســوق للســالح يبيعوا فيه وســائل 
العامــة  الســكينة  واقــالق  القتــل 

وزعزعة األمن واالستقرار.
وأشــاروا إلــى أن أول خطــوات 
معالجة هذه الظاهرة المميته تكمن 
في ترتيب األجهــزة األمنية وإعالن 
حضــر الســالح بقــرار حكومي ومن 
ثم يبــدأ تنفيذه، ويضــاف إلى ذلك 
معالجات في الجانب التوعوي والذي 
يقع علــى عاتق الدعــاة والمثقفين 
نحو  الشــباب  توجيــه  والمعلميــن 
تــرك الســالح، والتســلح بالمعرفة، 
والمحبــة  التســامح  اجــواء  وخلــق 
والوئــام، الــى جانــب دور وزارتــي 
الثقافة واإلعالم على تشــجيع الفن 
الغنائي والمسرحي، وتشغيل قاعات 
السينما وتحسينها، ليؤمها الشباب 
النفــوس وإعادة  بغــرض تهذيــب 
غرس الثقافــة المدنية في عقولهم 
التــي تأثــرت بالحــروب والصراعات 

المتتالية.

اأجنبي اجلن�صية يدير جتارة ال�صالح يف 
ال�صيخ عثمان بحماية قيادات رفيعة

تحقيق/ فتاح المحرمي

عدن تامي تتبع خيوطها يف ظل توقف احلمالت االأمنية

علــى مقربة من حمطة الها�ســمي بال�ســيخ عثمان- وهي حمطة تنقــل مركبات داخل 
وخــارج عدن- وحتديدا على خط عبدالعزيز يقف جمموعة من اال�ســخا�س البع�س منهم 
يحمــل علــى كتفه �ســالح اآيل والبع�س يحمل خمــازن ذخرية، ويلتف حولهــم جمموعة من 
امل�ســرين، هــذا هو �ســوق بيع و�ســراء ال�ســالح يف حمافظة عــدن، الذي يعــد حمله ظاهرة 
دخيلــة على املدينة، ناهيك عن جتارته التي ميار�ســها جتار، ا�ســتغلوا الفراغ االمني عقب 

احلرب االأخرية ومازالوا ميار�سون ن�ساطهم املمنوع حتى اليوم.
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كتابات

ممن ال يجيدون غير استالم ثمن تلك التضحيات والبطوالت والتنعم والتغني 
بها دون وجه حق .ودون أدنى إســتحقاق أو شــعور بقيمتها لكونهم لم يتعبوا 
في الوصول اليها ، والدليل ماتعانيه أسر وأبناء الشهداء ومايعانيه الجرحى مما 
اليليق مطلقًا بمكانتهم وبمايستحقونه من تكريم ورعاية اليستحق مثلها من 

هو من دونهم ، 
واهلل واهلل واهلل إنه رغم شــعورنا بالقهر والحــزن العظيم لفقدان مثل أولئك 
الرجــال العظام الذين كل رهاننا عليهم وعلى أمثالهم لبلوغ الوطن الذي نحلم 

به منُذ عقودٍ مضت.
ولكن رغم هذا فإن األيام قد أثبتت لنا بمااليدع مجااًل للشك بأن الوطن يزخر 
بعشرات ومئآت اآلآلف من أولئك القادة الشرفاء بل أثبتت األيام إن غالبية شعبنا 
بكل فئآته العمرية ومســتوياته العلمية والثقافيــة وتعدد تخصصاته المهنية 
كلهم بمستوى ذلك الشرف العظيم ويجترحون شرف الصبر على صعوبة وقسوة 
الحياة والمعيشــة ، ولم يلجأوا لســبل الحرام والفساد للخروج من تلك المعاناة 
رغــم مايترآئى من رواج ســوقها وإرتفاع بورصتها . وذلــك ليس جبنًا منهم بل 
الشــجاعة بعينها واإليمان والخوف من اهلل ومعرفــة الفرق بين الحالل والحرام 
والصــح والخطأ وماهو لصالح الشــعب والوطن والعقيــدة وماهو ضدهم ، مما 

يسلكه الجبناء.
ثقوا واأليام بيننا إن الوطن القادم ســيكون مختلف جدًا عن ذي قبل وسيكون 
بمســتوى تلك التضحيات الجســام وتلك الدماء واألروح الطاهــرة والغالية التي 

دفعت ثمنًا لوطن يكون بمستوى طهارتهم ونقاء وطنيتهم وايمانهم.
ويستحيل أن يُسَلَّم مجددًا لعصبة الفساد والعبث وخبراء التسلق وسرقة ثمار 

تضحيات شعب بأشرف رجاله وشبابه .
رحم اهلل الشــهيد صالح ســالم الصبيحي وكل رفاقه في الشــهادة وأسكنهم 
فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم وكل شعبنا الصبر والسلوان، ويشفي جرحانا 

ويهوّن عليهم اآلمهم .
وإن غدًا لناظرهِ قريب.

رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية 
)اإلئتالف الوطني الجنوبي(

هلل دركم ياأشرف من أنـجبت هذه األرض

 د. عمر السقاف

كان هدفي من االنضمام والنقاش في أحد اهم غرف 
التواصل االجتماعي والتي تســمى الجنوب ومتطلبات 
المرحلــة. ان أســاهم لجعلها نموذج لنســيج جنوبي 
متماســك مصغر مع بقية زمالئي اي ان أحاول قدر ما 
أستطيع ان اصنع انسجام متوازن وحقيقي بين ثالثة 
شرائح مقاومه رئيسه وجدتها في الغرفة كلها مؤمنه 
بفــك ارتباط الجنوب عن الشــمال واســتعادة الدولة 

الجنوبية.
-اولها الشــريحة الجنوبيــة المقاومة وهم بعيدين 
عن البندقيــة والمعاناة بســبب الهجــرة او االبتعاد 
القســري او النفــي خــارج الوطــن الجنوبــي. ثانيها 
الشــريحة المقاومة الموجودة علــى األرض مثل قادة 
وابطــال المقاومة الجنوبية والجيش واالمن الجنوبي 
وما تفكر فيه وماتعاني منه في سعيها لفك االرتباط 
الجنــوب عــن الشــمال. ثالثهــا الشــريحة العدنية 
المنضوية في المقاومــة الجنوبية والحاضنة لهاتين 
الشريحتين. هذه الشرائح الثالث تقاربها وانسجامها 

هو الحصانة لجبهتنا الداخلية الجنوبية.
-كان غرضــي ان تفكر كل شــريحه بطريقة تفكير 
االخرى وتضع نفســها في مكان االثنتين اإلخريتين . 
من هنا وبطريقه غير مباشره ويوما بعد يوم سنصل 
إليجاد نقاط مشــتركه نفكر فيها ونعمل على حلحلة 
مشاكلنا واهمها السياســية وسنحصد رؤية مشتركه 

وتفكيــر جمعي يصب في تماســكنا كجبهــة داخليه 
مهمه لتحقيق االنتصارات والحفاظ عليها.

-ولن يتأتــى ذلك اال بمناقشــة االختالفــات وطرح 
المبــادرات وقبول األفكار الجديــدة وتقليب القديمة 
من خالل ضم الفرقاء في العمل السياســي والمقاوم 
والتنفيذي ووضعهم في بوتقة واحده او أكثر للنقاش 
المفيد المسئول والبناء حتى تتقارب األفكار الجامعة 
وتنبذ األفكار المتطرفة واإلقصائية من كل الشــرائح. 
الن لملمة األشــخاص ذو الفكرة الواحدة ال يصنع لنا 
أسلوب تفكير مختلف او متنوع وال يمدنا بالحماية من 
تنوع أساليب األعداء المتربصين بمجتمعاتنا وخاصه 

ان الحرب الزالت تستعر. 
-اعطيكم مثــال: ليس مقبــوال ان اناقش او اتقبل 
فكرة تخوين أحــد ابطال المقاومــة الجنوبية والذي 
صمد وســاهم في النصر لمجرد انــه كان قبل الحرب 
عضو في المؤتمر الشــعبي العام او الحزب االشتراكي 
او الن اصول اجداده او ابائه من الشــمال او من خارج 
محافظات الجنوب واســتقروا قبل الوحدة المشــئومه 
فــي الجنوب. وهــذا ما نعانــي منه فــي كل جروبات 
وصفحــات التواصل االجتماعي بكثــره. حتى وان كان 
ينعدم على ارض الواقع بين جميع شــرائح المقاومة 

والجيش واالمن الجنوبي. 
-كما انني لن اتقبل فكرة التخلي عن كل من نزحوا 

وتشــردوا ومنهم قادتنا التاريخيين بســبب الحروب 
الداخليــة قبل وحدة الفيد. او بســبب الحرب الظالمة 
علينا في 94م بعذر انهم يحملوا الفكر االشــتراكي او 
ألنهم سبب ما نحن فيه من ماسي االحتالل الشمالي 

وتبعاته.
-كما انني ال اتقبل باســم الجنوب ان يتجه كل من 
اراد العبث الى عدن قادما من قرى محافظات الجنوب 
ليعبــث بها تحت عــذر حماية عاصمــة الجنوب عدن. 
رافعــا شــعار حماية عاصمتــه. ويمنــع ان ننتقده او 

نحاكمه.
-كمــا انه ليــس مقبوال تحــت ذريعة شــعار )عدن 
للعدنييــن( التعامل العنصري ضــد أبناء المحافظات 
الجنوبيــة والــذي كثيــر منهم قدمــوا للدفــاع عن 
عاصمتهم واستشــهدوا فيها مثل الشهيد الصمدي 
وغيره الكثيرين. ونحن نعلم ان مقولة عدن للعدنيين 
هي الكلمة الشــهيرة التي أطلقهــا المحامي العدني 
ورائــد التنويــر المناضــل لقمان في وجوه الساســة 
البريطانيين أيام االحتالل البريطاني قاصدا بها أبناء 
عدن وأبناء محمياتها )محافظات الجنوب الست( والتي 
تعرف بمســتعمرة عــدن. ونحن نعلم ســلفا انه كان 
يطلق على أبناء عــدن ومحمياتها)بالعدانيه( ونعلم 
انــه اهلل يرحمــه طالب بــأن تكون عــدن ومحمياتها 
مســتعمره تتبع مباشــره لندن وليس بومباي. ونادى 

بــأن تكون الوظائــف واإلدارة ألبناء مســتعمرة عدن 
)عــدن ومحمياتها( مطالبا بعدم اســتجالب موظفين 
من الخارج وخاصــه الهند والصومال لشــغل وظائف 
المستعمرة واالعتماد على أبناء مستعمرة عدن وكان 
لــه ما أراد. ونعلم بانه في كل بالد العالم عرف والزال 

يعرف اهل الجنوب ب " العدانية " .
-اذن مــن متطلبــات المرحلــة ان نعمــل جميعــا 
فــي االتجاه اإليجابــي وذلك بتوحيد وزيادة تماســك 
وتحصيــن جبهتنا الداخلية ألهميتهــا من خالل بناء 
وعي مجتمعي سياسي عام مشترك بين كل الشرائح. 
علــى الواقــع وفي مواقــع التواصــل االجتماعي. هذا 
الوعي يساهم في نبذ األفكار والمعتقدات واالشاعات 
التي تحملها وتنشــرها لنــا وتزرعها في عقول أبنائنا 
وبعــض مثقفينا من قبــل أحزاب صنعــاء ونافذيها 
لتشــكيل خاليا مجتمعيه نائمــه او مجاهره لتفكيك 
النســيج االجتماعــي الجنوبــي للوصول الى تشــتته 
وتمزقه ليســهل عليها الســيطرة عليه سياسيا فيما 

بعد.
)عدن تواد ...بنار الحقد وأبشع المشهد / هل يعقل 
ان ابليــس عند بعــض ابنائك... يعبــد / لما تغضي 
الطرف يا صنعاء / عن جحافل الموت التي لعدن ترسل 
/ لما ال تســالي الطاغوت ان يرحل / لما بعض ابنائك 

للنمرود يتوسل .... وله يسجد(

,هم يدركون جيــدا أن عدن مهيأة لتكن 
نواة لدولــة العــدل والحرية والمســاواة , 
عــدن هي قيــم وأخــالق ومبــادئ بدونها 
لن تكــون عدن ,عدن ترعب أعــداء العدالة 
,منها ذاقوا الهزيمة ومنها ســينتصر الحق 
, وستسقط كل المشاريع الصغيرة طائفية 
كانت أو مناطقية أو أيدلوجية , عدن تلفظ 
الساللة والتمايز والعنصرية , عدن كبحرها 
, وتغتســل  العفــن  متجانســان ال تقبــل 
كل حيــن لتتطهر مــن نجس سياســتهم 
وســمومهم وفتنهم , من يعيشــون فيها 
يعرفــون متغيراتهــا , تفــرض مدنيتهــا 
وثقافتهــا وتعــود تلــك عدن بســماتها , 
وأهم من يعتقد انه استطاع أن يغير نمط 
الثقافــة وحضرية الســكان في عــدن , في 
لحظة يكتشــف أن محاوالته بآت بالفشــل , 
ألنها تنفض عن كاهلها العفن وتعود تلك 
عدن التي عرفناها وعرفها العالم منذ زمن.
عــدن تطبع ذاتهــا بجهود أبنائهــا , وما 
أكثرهــم , وشــهدت مهرجانــات ومعارض 
وندوات وحوارات , رغم كل التفاصيل وكثرة 
الماسي لكنها بدأت تستقيم وتتخلص ببط 
وتدريجيا ممــن يعكر صفو حياتها , تحاول 
أن تنهــض , ولــم يبقى غير اليســير لكنه 
األهــم ,أدوات العدالــة كالقضــاء والنيابة 
التي الزالت مكبلة وتعمل بحدود المطلوب 
وليــس المفروض,مــن يقــف خلــف إعاقة 
انطالق عمل القضاء ليرسي العدل؟ , ليعيد 
لعــدن حياتهــا اآلمنــة , سنشــعر باألمان 

بمجرد أن نجد جهود البحث عن المجرمين 
والقتلــة والخارجيــن عن القانــون أصحاب 
الســوابق , الهاربين من الســجون وأحكام 
قضائية صادر بحقهم , ليلة الغزو العفاشي 
الحوثــي البربــري على عــدن ,ال أمان وهم 
الزالوا طلقــاء يهددون الســلم االجتماعي 
وحياة غرمائهم والعامة , حينما نسمع عن 
تفعيل حركة القضاء والنظر بقضايا الناس 
العالقة لســنوات , اليوم الزال المظلومون 
في ظلمهم والمجرمون فارون من العدالة 

, والزالت العدالة منقوصة .
والســجون مكتظة بشــباب بتهم اشتباه 
, دون تحقيــق عــادل ومــن جهة رســمية 
ومتخصصــة , ودون النظر لقضاياهم أمام 
النيابة القضاء ,وهذا الملف يشوبه الكثير , 
حيث يمكن أن تصبح هذه الســجون معقل 
لالســتقطاب والدعــوة , ما لــم يكن هناك 
برنامــج لتنوير تلك العقــول وإخراجها من 
ظلمتها , ما لم تكن الحياة في تلك السجون 
تليــق بالبشــر ليتحول الســجن إلصالحية 
, وتصنــع منهم مهــرة ومهنييــن ورجال 
صالحون منتجون , أو العكس نزيدهم سوء 
وإســاءة واذا بهم يــزدادون تعصب وتزمت 
نخرجهم وحوشا ضارية لتتحول عدن لغابة 

والنتيجة معروفة .
أي ثــورة فــي العالــم لم تحقــق العدالة 
بحدهــا األدنى لــكل بقعه تصــل إليها , ال 
معنــى لها , لــن تطبع الحيــاة دون عدالة 
اجتماعية دون إنصاف لكل مظلوم ومعاقبة 

كل مدان , وإعادة الحقــوق ألصحابها , انه 
مضمار العدل ليشــعر المواطن أن التغيير 
هــو الســمة األساســية للقــادم والتحول 

لألفضل .
هــل يعلــم القائمــون أن غيــاب أدوات 
الضبــط والمحاســبة والعقــاب ضاعف من 
المظالم , تــرك فرصة ســانحة للمجرمين 
يمارســون هويتهــم بأريحيــة كاملــة بل 
وبعضها تأخذ صفة رسمية وبأسماء مختلفة 
ومنهــا مقاومة , وغياب هذه األدوات يخدم 
هوال ويهيئ لهم الفرص ليمارسوا ظلمهم 
وفســادهم كلصوص وقتله ومســتبدين , 
ومســتأجرين تحت الطلب من لوبي الفساد 
واإلرهــاب بأنواعهــم , الزالــت االنتهاكات 
في أعــراض النــاس وممتلكاتهــم , الزال 
التصنيف والقذف هواية يمارســها البعض 

دون عقاب.
ننتظــر مــن القائميــن خطوات ســريعة 
وجريئــة لتطبيع الحياة , لتســاعدون عدن 
علــى النهــوض , العتباركــم قــوى نهضة 
وتعافي عدن أو قوى معيقة للحياة في هذه 
المدينة المســالمة التي ال تطلب منكم غير 
أن تكونــوا جزئا من نســيجها ومصدر خير 
لهــا , ال أن تكون نســيج غريبــا دخيال غير 
متوافق مع ثقافة وسلوك عدن فيسبب لها 
الغثيــان ويعكر مزاج أبنائها , ســتلفظون 
كما لفــظ اآلخرون لنفس الســبب على مر 

التاريخ .

تسخري مواقع التواصل االجتماعي حلماية اجلبهة الداخلية

جمال باهرمز 

-ال تت�ســابك خيوط الن�ســيج االجتماعي وتتما�ســك وتتعزز قوته يف اأي جمتمع اال بتقارب وتوحيد الروؤية ال�سيا�ســية العامة لهذا الن�ســيج وعندها فقط تكون 
اجلبهة الداخلية قوية و�سمام امان املجتمع.

-ومعروف ان و�ســائل االت�سال والتوا�سل احلديثة �ســالح ذو حدين فهي قد ت�ســخر لتفكيك املجتمعات وجبهاتها الداخلية و�سوال لل�ســيطرة عليه �سيا�ســيا مثلما 
تعملــه طــريف ع�سابات �سنعاء الهاربة واملتمردة يف اجلنوب بفعل التوجيه االلكروين الأفكار تابعيها من القاعدة وداع�ــس واأن�سار ال�ســريعة واالأحزاب التابعة لها 
وغريهــا. او ت�ســخر لزيادة جتان�ــس املجتمع وحمايته مثلمــا تعمل كثري من املواقع وال�سحــف االإلكرونية والورقية اجلنوبية مثل عدن الغــد وعدن تامي واالمناء 

ويافع نيوز و�سوت املقاومة وغريها ومنها اأي�سا �سفحات التوا�سل االجتماعي.

عدن املدينة املجروحة ، و تلعق جراحها ،جرحا ت�ســفى بالعدالة ،رغم الظروف واالأمل 
واملعانــات واملعوقــات والدمار واخلراب ، حتــاول عدن اأن تنه�س ، حتاول اأن تبت�ســم وتزرع 
االأمــل ، وهــم يدركون جيدا اأن تعايف عدن وتطبيع احلياة فيهــا هو انت�سار للق�سية ولثورة 

والدولة ال�سامنة واملواطنة والدميقراطية 

مما يعتمل يف حياة �سعبنا من مفا�سد �ساملة ي�سيب منها 
الر�سيــع ، فقــد ظن البع�ــس اإن الوطن قد بــات خالياأً من 

ال�سرفاء واخلريين
ومــن يتقون اهلل يف �ســلوكهم و�ســعبهم ووطنهــم ، ولكن 
هاهــي اأيــام ال�ســدائد واملحــن تثبــت للجميع خطــاأ ذلك 
االإعتقاد ، فاأنظروا اأ�سرف واأطهر من اأجنبت هذه االأر�س 
وحرائرهــا العظيمات مــن الرجال العظــام ، اأنظروا اأين 
ي�ســكن القــادة الذيــن مل يــرددوا حلظة حــني يناديهم 
 ، واأرواحهــم  بدمائهــم  يبخلــوا  ومل  الوطنــي  الواجــب 
واأنظــروا اأين ي�ســكن من هــم قاعدون يرفلــون يف النعيم 

والرثاء الذي يفوق الو�سف ،

عدن والعدالة متعثرة

احمد حميدان 
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��ضتطالع

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

  260 اأ�سرة مت�سررة من اع�ساري ت�سابال  وميج �ست�ستفيد من امل�سروع

و كان لإلمارات الــدور االول و االبرز في  التدخل 
فــي أرخبيــل ســقطرى لتطبيــع الوضــع فيها و 
تعويضها مدة غياب الدولة بعد الحرب التي شنتها 
المليشــيات االنقالبية على البــالد و توقف خاللها 
المشاريع التي كانت معتمده بعد القرار التاريخي 
التــي اصــدره فخامــة الرئيــس عبد ربــه منصور 
هادي رئيس الجمهورية بإعالن أرخبيل ســقطرى 
محافظــة مســتقلة،  لرفع من بنيتهــا و خدماتها 
المهمــة الى االحســن و االفضل حتــى يتلمس و 
يستشــعر المواطن الســقطري بان هنــاك تغيير 
ايجابي حل بهم و بجزرهم التي كثيرا ما عانت وما  
صبرت طيلة العقود الماضية من التهميش و من 

الحصار .
 مدينتي زايد 

 تعتبــر مدينتي زايد )2-1 ( من اهم المشــاريع 
التي نفذتها دولة إمارات في جزيرة سقطرى، التي 
واجهت اعصاري تشــاباال وميج  الذي شــرد الكثير 
من االســر و اصبحو بــدون منــازل يأويهم، حتى 
حطــت هيئة الهــالل االحمر اإلماراتــي رحالها في 
جزيرة السعادة لتعيد البسمة و االمل للمتضررين 
بــان ال مجال لليأس في ظل تواجد اللحمة االخوية 

و الــدم الواحد  من خالل وفد رفيع المســتوى 
بقيــادة االمين العام المســاعد للهالل االحمر 
اإلماراتي لشــئون المشــاريع الدولية يوســف 
الفهيــم وبحضــور نائب رئيــس الجمهورية و 
رئيس الوزراء الســابق خالد بحاح، الذي شــهد 
توقيع اتفاقية الســلطة المحلية في المحافظة 
و هيئة الهالل االحمــر اإلماراتي إلعادة االعمار 
ما خلفــه االعاصير في المحافظة، و من خاللها 
وضعت الهالل االحمر االماراتي حجرة االســاس 
ألول مشــروعًا لها في االتفاقيــة لبناء مدينتي 
زايــد  )2-1 ( بمناطق ســتره وزاحق و دفعرهو 
جنوب جزيرة ســقطرى الذيــن يعتبرون االكثر 

تضررًا من األعاصير.

260 وحدة �سكنية
 260 المدينتيــن مــن   و يتكــون مشــروع 

وحدة ســكنية كل وحدة تضم )غرفتين و مطبخ و 
حمــام و ديوان عام مع الحمام و صالة ( و تشــمل 
المدينة الملحقات الخدمية و المســاجد و الحدائق 
و المتنزهــات بتخطيط حديــث و حضاري تعويضًا 
للمتضرريــن، وكمــا شــكل المشــروع  أهمية في 
توفير فــرص العمــل للعمالة المحليــة  وقد وفر 
المشــروع حوالي الفين  فرصع عمل لالن بمختلف 
المستويات وخاصة للسكان المحليين في المناطق 
المســتهدفة الذين يشــكلون النســبة االكبر في 
العمالة عمل دلك بشكل ايجابي على تحسين من 
ظروفهم المعيشية و تمكينهم من اعاله أسرهم.

 
زيارة الرئي�س للم�سروع

و تفقد فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية خالل زيارته القصيرة التي 
قام بها الى محافظة ســقطرى في الشهر الماضي  
مشــروع مدينتي زايد 2-1 بمنطقة ســتروه اطلع 
خاللها على ســير العمل بالمشــروع مستمعَا الى 
توضيح الفريق الهندســي للمشروع  عن العمل و 

التخطيط و سير االنجاز في المدينتي.
وثمــن رئيــس الجمهوريــة دعم الذي قــام بها 

االشقاء في االمارات من خالل مؤسساتها االنسانية 
العاملة في المحافظة  موجهًا شكره للشيخ خليفة 
بن زايــد ال نهيان رئيس دولة االمــارات العربية 
المتحــدة والى  ولي عهد ابــو ظبي محمد بن زايد 
ال نهيــان  ... مؤكــدًا في الســياق ذاتــه  ان هذا 
المشاريع الحيوية التي تقيمها االمارات  في اليمن  
بشــكل عام و سقطرى بشــكل خاص هو تجسيدًا 
للرابــط االخوي و العالقات القويــة و المتينة بين 
البلدين الشــقيقين التي أثبتتهــا االمارات اليوم 
في مســاعدتها المتواصلة لجميع محافظات البالد 

المحررة  لتطبيع الوضع فيها. 

ا�سادة بالدعم االماراتي
كما أشــاد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر خالل زيارته لمحافظة ســقطرى في اكتوبر 
من العام الماضي مع اعضاء حكومته واطلع دولته 
خالل زيارته لالرخبيل  على عدد من المشاريع التي 
قامت بها االمارات وخاصة مدينتي زايد 2-1  و كذا 
التقاء بالمؤسسات االنسانية االماراتي العاملة في 
المحافظة و التي ســاهمت خــالل الفترة الماضية 

الى مساعدة ابناء االرخبيل وتخفيف  معاناتهم.

وقال بن دغر  ان هذا العمل االنساني و التنموي 
و االغاثــي التي تقوم بها دولــة االمارات هو دليل 
وضــح للعالقة المتميــز التي تربــط  بين قيادات 

وشعب البلدين الشقيقين.

اعمار االرخبيل
كما ثمنت الســلطة المحليــة لمحافظة أرخبيل 
سقطرى ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سالم عبد 
اهلل السقطري دعم االشقاء بدولة االمارات العربية 
المتحــدة ممثلة بهيئــة الهالل االحمــر االماراتي 
على دورها في ايواء المنكوبين من االعصاري من 
خالل بناء الوحدات الســكنية للمتضررين وتنفيذ 
المشاريع االغاثية  التي ساهمت في تخفيف الكثير 
مــن االعبــاء على ســكان االرخبيل جــراء الحرب و 

الكوارث الطبيعية.

وبيــن المحافــظ الســقطري ان اتفاقية الهالل 
االحمــر االماراتي معنا إلعادة اعمار ســقطرى هي 
محل اهتمام وشــكلت لنا اهميــة كبيرة في إعادة 
الكثيــر من القطاعات للخدمة و ترميم المدارس و 
زيادة في الفصل الدراســية و كذا ترميم المساجد 

و استكمال بعضها .

وأكد محافظ ســقطرى ان السلطة المحلية تولي 
هــذا الدعــم التقديــر و االمتنان وتعمل بشــكل 
دائم الى متابعة ســير العمل في المشــاريع وحث 
المنفذيــن على ســرعة االنجــاز فيهــا و االلتزام 

بالمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم .

 
االمارات اأنقذتنا

ويؤكد شــيخ منطقة ســتروه عبد اهلل ســليم 
عربهــي ان االمــارات انقــذت اهالــي مناطق 
ســتروه وزاحــق ودفعرهــو الذين، باتــوا في 
العراء لما جراء لمنازلهم اثر اجتياح المنســوب 
المائي لفيضانات االعاصير لمنازلهم الصغيرة 
التــي كادت ان تــودي بحياتهم لو ال لطيف اهلل 

ورحمته.
و قال الدعم الذي خصصــه لنا الهالل االحمر 
االماراتــي في اعادة كل مــا دمره األعاصير من 
منازلنــا  انســانا كل مــا مرينا به مــن ظروف 
صعبــة ال يعلم بهــا اال اهلل ســبحانه واعاد لنا 
الحيــاة من جديد بعد ان فقدنها لما رأينه من 
دمــار لبيوتنا التي ال نملك غيرها تعتمد عليها 

أكثر من 300 أسرة .

مدينة زايد.. اأول م�صروع �صكني يف �صقطرى

ينتظــر اهــايل مناطق �ســره و زاحق و دفعهرهو مبحافظة �ســقطرى بفــارغ ال�سرب، اجناز مــا تبقى من مدينتي زايــد املرحلة االوىل 
والثانية، التي مت اإن�ســائها الإيواء اأهايل املناطق الذين دمرت منازلهم خالل اع�ساري ت�ســاباال وميج اللذان �سربا اجلزيرة يف نوفمرب 
2015م، وعملــت دولــة االأمارات ممثله بهيئة الهالل االحمر االماراتي على رعاية �ســكان تلك املناطق واأهاليها لتعوي�سهم و تقليل من 

االمل الذي حل بهم من االعا�سري .

 أحمد جمعان
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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(.. 

توجيهات حكومية حبصر املواقع األثرية واملؤسسات الثقافية بعدن
عدن تايم / خاص

أصدر وزيــر الثقافة مــروان دماج، 
توجيهــات حكوميــة لمــدراء مكاتب 
محافظــة  مديريــات  فــي  الثقافــة 
عدن قضــت بحصر المواقــع األثرية 
والمؤسســات الثقافية التي تعرضت 

للسطو واالعتداء في عدن.
جــا ذلك خــالل اجتمــاع عقد امس 

برئاســة الوزير دماج، دعا فيه مدراء 
مكاتب الثقافــة بمديريات عدن إلى 
ممارســة صالحياتهــم التــي كفلها 
القانــون .. مشــيرًا إلــى أن الــوزارة 
تعمــل جاهــدة على إعادة تأســيس 
الثقافية  والتنميــة  التــراث  صندوق 
لتتمكن من تحصيل الموارد المالية 
القانــون لتتمكن من  التي حددهــا 
النهــوض بالعمــل الثقافــي وإعادة 

لتتمكن  التشغيلية  الميزانيات  وضع 
من أداء رسالتها. 

كما جــرى خالل االجتماع مناقشــة 
عدم وجود موازنات تشــغيلية، وهو 
األمر الذي تســبب في تدني النشاط 
الثقافي فــي محافظة عدن وعمليات 
تعرضــت  التــي  والبســط  الســطو 
وتتعرض لها المؤسســات والمرافق 

الثقافية والمواقع األثرية.

عقد عصر االحد

تشــهد مدينة عدن عصر اليوم األربعاء انطالق فعاليات "معرض 
عــدن الثانــي" ، وذلك من 15 إلى 17 مــارس 2017 في حرم منارة 

عدن التاريخية بكريتر.
ويهتم المعرض باإلرث العمراني وفنون العمارة في مدينة عدن 

والتي ستعرض على ثالث أيام من الرابعة عصرا والتاسعة مساء.
ودعا القائمون على فعالية المعرض أبناء عدن للمشاركة الفاعلة 
في هذا المعرض الذي يهتم بــاإلرث العمراني وفنون العمارة في 

المدينة.
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

اأفقيًا :
1 - من امل�ساجد الكربى امل�سهورة يف ح�سرموت ، يقع 

يف قلب مدينة �سبام
 ويرجع تاريخ بنائه اإىل القرن 2 هـ ، توىل اقامته 

وايل ح�سرموت باأمر من
 اخلليفة العبا�سي

 هارون الر�سيد  
2 -  طريق �سيق ـ اأثواب الن�ساء 

3 -  من اأخوات اإن ـ باطن يدي 
4 -  القارة ال�سمراء ـ خملوقات خافية 

5 - �سروري ـ نقي�س اأفراح ـ مراملذاق
6 -  �سفة النهر ـ مت�سابهة ـ مت�سابهان ـ يخ�سع 

ويذعن 
7 -  ندله اأونوجهه ـ علم يعتمد على التجريد ومن 

فروعه اجلرب والهند�سة 
8 - خراب ـ معرب بني غزة وم�سر

9 - �سمريمت�سل ـ اإجبار اأواإرغام ـ مت�سابهة 
-10 يزدري ـ جوهر ـ نف�سد 

-11 اأعرق حدث �سينمائي يف افريقيا والعامل 
العربي تاأ�س�س عام 1966 م 

ويقام كل عامني ـ من حركات القتال  
-12  ن�سلح ـ الفاقد والده قبل بلوغ احللم 

-13  ع�سا ـ دالل )بالعامية(  
-14 اأب واأم ـ ال�سيارات الع�سكرية الفوالذية 

-15 اأموال ثابتة ومنقولة ـ حمافظة مينية
عموديًا :-  

 1 - من اال�سواق ال�سهرية يف تعز ـ بروج   
2 -  غري �سائم ـ من االلوان ـ للعطف والتخيري 

3 -  مفتاح القمي�س )م( ـ نقي�س خري ـ جمع تهمة 
ـ ثلثا جلاأ 

4 -  ينب�سط ويطول ـ اإمالق ـ نقي�س �سديق 
5 -  رج ـ حتطم وتهدم ـ هز ـ اأو�سك 

6 -  طوائف مندجمة يف �سعب يختلف عنهم ـ 
لال�ستفهام ـ �سمرياملتكلم 

7 -  اأعالم ـ تعبئة وامتالء 
8 -  مقدار من الزمن ـ مت�سابهة ـ نقي�س كرث 

9 -  �ساكن جواري ـ عملة اأ�سلها اأ�سباين 
-10  نقي�س اأتراح ـ نزلت من اأعلى ـ حرف جر 

-11  ع�سو املذاق ـ نقي�س ينفع ـ للتف�سري ـ ن�سف 
�سمام 

-12  ذهب اأوغادر )بالعامية( ـ �سديد وقا�سي ـ 
مفرد جنوم ـ هرب 

 -13  فّرق ـ اأم�سال الك�ساب اجل�سم مناعة ـ جبل يف 
املدينة املنورة )م( 

-14  مت�سابهة ـ نبتة �سهرية يف اليمن ـ غري الن�سيط 
-15 نظرياأومثيل )م( ـ مر�س ي�سيب العني ـ غادر 

اأورحل ـ ثلثا عتم

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 / محمد فتحي :

في خطوة رائعة قامت اإلدارة الوحداوية النموذجية برئاســة 
الدكتور )وســام معاويــة( عصر اليوم الجمعــة بتكريم العبي 
فئاتها العمرية لكرة القدم المتفوقين دراسيا وعلميا بحضور 
مدير عــام االتحــادات واألندية فــي وزارة الشــباب والرياضة 
األســتاذة لؤي صبري و الشــخصية االجتماعية األســتاذ صالح 
الوالي و أولياء أمور الالعبين في إطار الحرص والتحفيز لالعبي 
المســتقبل في النادي الوحداوي الكبير لالستمرار والمنافسة 
فــي المجــال الدراســي واالهتمام بدراســتهم ومســتقبلهم 
العلمــي إلى جانب تألقهم رياضيا بالمســتطيل األخضر دفاعا 

عن ألوان ناديهم وحدة عدن .
وقد كرمت اإلدارة الوحداوية الالعبين )احمد عبدالســالم( و 
)اشرف فهمي( و )محمد العولقي( و )مدار طالل( و )عارف خالد( 

و )عبداهلل هاني( و )جياب العاقل( .

إدارة وحدة عدن تكرم العيب الفئات العمرية املتفوقني دراسيا

عدن تايم / نجيب المحبوبي :

أســتقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد 
بن دغــر اليوم بقصر المعاشــيق بالعاصمة 
المؤقتــة عدن، قيــادة وأعضاء نــادي التالل 
الرياضــي يتقدمهــم الكابتن حســين عمار 
والكابتن عصام زيد، والكابتن سعيد دعالة، 
والكابتن عدنان سبوع، والكابتن عمر البارك.

وفــي اللقــاء الذي حضــره وزيرا األشــغال 
والســياحة  أمــان  وحــي  والطــرق  العامــة 
محمد قباطي، جرى مناقشــة أنشــطة النادي 
الرياضيــة والثقافيــة، واحتياجــات النــادي 
لالرتقــاء به وتطوير أدائه بما يلبي طموحات 

محبي ومشجعي النادي.
وقــال رئيــس الــوزراء " ان اليمن تعتــز بشــبابها وبنادي 
التالل الــذي يعد صرحًا رياضيًا كبيرا رفد المنتخبات الوطنية 
بمختلــف فئاتهــا بالنجوم الذين شــرفوا اليمــن في مختلف 

المحافل الدولية ".
وأضاف " نعتز بالتالل باعتباره أقدم ناد رياضي في الجزيرة 
العربية حيث تم تأسيســه عام 1905م كما نعتز بكافة أندية 
الوطــن كلهــا ، ولدينا فــي الحكومة توجه مســتقبلي لدعم 
وتطويــر أنشــطتها المختلفــة الرياضــي المنشــود".. وحث 

مسئولية على مواصلة جهودهم الرياضية والثقافية.
كما استمع إلى مالحظات أعضاء النادي وإدارته الذين عبروا 
عن شــكرهم وتقديرهــم الكبير لفخامة رئيــس الجمهورية 
ورئيس الوزراء لدعمهم األندية الرياضية وعودة نشاطها إلى 
ما كانت عليه في الســابق.. مؤكدين انها ستظل محل تقدير 

لجماهير نادي التالل واألندية األخرى .
واســتعرض أعضــاء النادي وإدارتــه أهم متطلبــات النادي 
والدعــم الالزم الــذي افتقدوه منذ انقالب ميليشــيا الحوثي 
وصالــح على الدولة وتدميرهم لألندية الرياضية ومنها نادي 

التالل.. آملين في دعم الحكومة للنادي، حتى يعود لممارســة 
نشــاطه الرياضــي والثقافــي ويتبــوأ مكانته بيــن أنصاره 

وجماهيره.
ووجه رئيس الوزراء بتعشــيب ملعب الشهيد الحبيشي بحي 
كريتر، ليتمكن نادي التالل من ممارســة أنشــطته الرياضية 

وإخراج المقتحمين منه.
وأكــد دعــم الحكومــة لجميع األندية وتشــجيع الشــباب و 
الرياضــة وحرص الحكومــة على إقامة األنشــطة في األندية 
الرياضيــة وإعادة الــدوري والبطــوالت المختلفــة واالبتعاد 
عمــا يخرج عدن من كونهــا المدينة الحضريــة، المحبة لكل 
اليمنييــن والمنفتحــة على روح العصر.. معربــًا عن أملة في 
أن تجــد المدينة في الدولة االتحاديــة القادمة مكانتها التي 
تســتحقها، وأن تحكم بقوانين خاصة بهــا بالنظر لمكانتها 

المتميزة.
وفــي ختام اللقاء ســلم أعضــاء وإدارة النــادي درع تذكاري 

لرئيس الوزراء تكريما لدعمه ألنشطة النادي وفعالياته.
حضــر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء حســين منصور وعدد 

من نجوم النادي.

رئيس الوزراء يستقبل قيادة وأعضاء نادي التالل

) ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَْوِت (
خالص العزاء والموااسة اىل ارسيت الشيباين 

وعشيش 
بوفاة المغفور له باذن الله تعاىل 

الشاب حممود حممد سعيد الشيباني 
يف حادث مروري موسف يف اسرتاليا 

والعزاء موصول لوالده ولوالدته 
اسئلني الموىل ان يتغمدة بواسع الرمحة والمغفرة 

.وان يلهم اهلة وذوية الصرب والسلوان 
انا لله وانا الية راجعون .

زكــي اسلم بن مغيث واوالده
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عدن تايم / القاهرة/ فضل 
الجونة :

والرياضــة  الشــباب  وزيــر  افتتــح 
المصري المهنــدس خالد عبد العزيز 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وبحضــور 
اليمني نايف صالــح البكري، البطولة 
العربيــة الثانية للمالكمة للشــباب، 
والتــي يشــارك فيهــا 9 دول عربية 
)مصــر والجزائــر وتونــس والمغرب 
واألردن واليمــن وقطــر واإلمــارات( 
وتســتمر حتى يوم 8 مــارس الجاري 

بالمركز األولمبي في المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة .
وحقق الالعب نســيم حســن القاضي الفوز بالضربة القاضية بعد أن فاز على 
القطري عبداهلل المهدي في وزن  60 كجم، فيما خسر العبنا يوسف احمد يحيى 
امام المصري محمد فهمان وكان ندًا قويًا ولم ترهبه أهازيج الجمهور المصري 

وخسر بالنقاط في وزن 52 كجم.
وقد أشاد معالي الوزير نايف البكري وزير الشباب والرياضة بالمستوى الطيب 
والمتطــور الذي ظهر بــه العبي منتخبنا االبطال وهي مؤشــرات طيبة لتحقيق 
النتائــج االيجابيــة التي ترفع من رايــة الوطن في مثل هــذه المحافل العربية 

والدولية.
وقــد احتفل أعضاء البعثة و العبي المنتخــب بالفوز القوي الذي حققه الالعب 
نســيم حسن القاضي كما حيوا المســتوى الرائع الذي قدمه الالعب يوسف علي 

يحيى الذي كان ندًا قويًا لخصمه المصري الذي يقف خلفه جمهور كبير  .
رئيــس االتحاد اليمنــي للمالكمة  الكابتن رائد علي نعمــان تفاعل مع الفوز 
اليمني وقدم دعمًا ماديا لالعب البطل نســيم القاضي لرفع معنوياته وتشجيع 

لبقية الالعبين لتحقيق نتائج ايجابية في الجوالت القادمة للبطولة.
وقــد عبر الكابتن/ يقضان ثابت رئيس اتحــاد المالكمة بعدن ورئيس البعثة 
عن سعادته الكبيرة وامتنانه العظيم بالفوز المستحق الذي حققه الالعب نسيم 
القاضي على زميلــه القطري عبداهلل المهدي على الرغــم من فارق اإلمكانيات 
ولكــن بعزيمة وطمــوح أبطالنا ســوف تتحقق االنتصارات التــي تأتي في ضل 
جهود ودعم قيادة وزارة الشــباب والرياضة ممثاًل في الوزير نايف البكري الذي 
كان لحضــوره للبطولة األثر الطيــب في نفوس العبينا وأعضــاء  البعثة وهذا 
ليس بغريب علــى معالي الوزير نايف البكري الذي عرفنــاه بمواقفه الرياضية 

والوطنية.

عدن تايم / نجيب المحبوبي:

توج فريــق التالل لكرة الســلة بطاًل 
لبطولــة الشــهيد جعفر محمد ســعد 
لكــرة الســلة بعد فــوزه علــى فريق 
المينــاء بنتيجــة ) 45 / 41 ( في اللقاء 
الــذي احتضنــه ملعب نادي شمســان 
لكرة الســلة والحاضــن للبطولة الذي 
أقيمــت بدعــم ورعايــة معالــي وزير 
الشباب والرياضة نايف البكري واللواء 
عيــدروس الزبيدي محافــظ العاصمة 

عدن ونظمها اتحاد كرة السلة بعدن.
اللقاء الناري والذي شهد توثر وإثارة 
كبيرة من قبل طرفي اللقاء بالرغم من 
االســكور الضعيفة والــذي يعتبر اقل 

اسكور في البطولة.
الفترة االولى للقــاء انتهت بالتعادل 
بيــن الطرفيــن بنتيجــة ) 10 / 10 (، 
وفي الفترة الثانية للقاء استطاع أبناء 
صيرة من حسمه لصالحهم بنتيجة ) 9 
/ 6 ( كذلــك كانت الفترة الثالث والذي 
انتهت تاللية بنتيجة ) 15 / 13 (، وفي 
الفترة الرابعة واألخيرة اســتطاع أبناء 

الميناء من حسمه لصالحهم بنتيجة ) 
11 / 12 ( لكنــه لم يكن كافيًا لحســم 
اللقــاء لينتهــي اللقــاء بفــوز التالل 

بنتيجة ) 45 / 41 (.
أدار اللقــاء عدنــان جليــش وزاهــر 
أبو بكــر وأحمد فتحي وعادل حســن ) 
ميقاتي (، ونبيل سالم )مسجل ( وعمرو 

عبد اهلل مراقبًا للقاء.
في ختــام البطولة تــم تكريم فريق 
التالل بكأس المركز األول والميداليات 
بــكأس  المينــاء  وفريــق  الذهبيــة 
الفضية  والميداليــات  الثانــي  المركز 
وفريق شمســان صاحب المركز الثالث 
بالميداليات البرونزيــة وتكريم فريق 
الجــالء بــكأس الفريــق المثالــي في 
البطولــة كما تــم اختيار العــب فريق 
المينــاء رأفت أمير كأفضــل العب في 
البطولة، كما تم تكريم أندية الوسائل 
اإلعالمية الذي ساهمت بنجاح البطولة 
باإلضافــة لتكريم نادي شمســان على 
المســتضيفة للبطولــة وأندية التالل 
والجالء والميناء وتكريم مدربي الفرق 

المشاركة في البطولة .

نبيــل   / تايــم  عــدن 
ماطر :

االثنيــن  عصــر  اختتمــت 
منافســات بطولــة الفقيد امجد 
عبداهلل عوض لكرة القدم والتي 
تحمــل شــعار الحريــة للكابتن 
عالء بلعيدي ألعب نادي حســان 
و المنتخــب الوطني التي أقيمت 
إدارة  وتنظيــم  ورعايــة  بدعــم 
نادي حســان الرياضــي المباراة 

الختامية جمعت  نادي حســان  مع نظيرة 
نادي الهــالل على ارض ملعــب البلدية 
الترابي التابع لنادي حسان قدم الناديان 
منازلــة كروية تميزت بالــروح الرياضية 
العالية  والمنافســة الشــريفة وتشجيع 
للجماهيــر الغفيــرة حيــث ســطر فيها 
الناديان لوحات كرويــة اذهلت الجمهور 
الملعــب  البينيــة  الكــرات  بتناولهــم 
احتشــد بأعداد كبيرة جدًا من الجماهير 
كون مدينة زنجبــار و أبنائها من محبي 

المستديرة .

 وأسفر اللقاء الختامي بفوز العبي نادي 
الهــالل  بهــدف وحيد  هز شــباك مرمى 
حــارس نــادي حســان الحــارس / محمد 
الظبــي فــي الدقائــق األخيرة مــن زمن 
الشوط الثاني جاء بأقدام هداف البطولة 

زكريا مهيوب ألعب نادي الهالل.
وفي الختــام قــام رئيس نادي حســان 
حســين ناصــر عبــداهلل واحمــد الموقري 
رئيــس نــادي الهــالل ، وعبــداهلل عوض 
فرج والد الفقيــد و عبدالواحد عوض فرج 
نائــب مدير مكتب التربيــة بأبين ، ونائب 

رئيس النادي الكابتن علي عاشور 
احمد  الجميــل  الزمــن  والعبــي 
ناصــر العريس ، وعبداهلل مكيش 
وحســين غيرم وعثمــان خميس 
جــازع وعــوض حســن وحســين 
بامطيــرة مديــر مكتــب الثقافة 
بأبين و حسين نعوم مدير مكتب 
الشباب والرياضة بزنجبار ووجدي 
مهدي ومهدي شــميلة  بتكريم  
كابتــن نــادي الهــالل  بــكاس 
البطولــة وتكريم  كابتــن نادي 
حســان بكاس  الوصيف   و تحصل 
على جائــزة هداف البطولــة مهاجم نادي 
الهــالل الالعــب / زكريا مهيــوب  وجائزة 
أفضــل العب فــي البطولة نالهــا الالعب 

محمد عمر علوي مبلغ ألعب نادي حسان
أدار اللقــاء الطاقم التحكيمــي للمباراة 
الحكــم الســيد / علي عبود وســاعده في 
الخطــوط حكــم أول كمــال عبداللطيــف 
الفيش وحكم ثاني عمــار باعامر الملقب 
)كولينا( رابع نادر عبيد رزق راقب المباراة 

مختار عمر شيخ.

اهلالل بطل كأس بطولة الفقيد اجمد فرج الكروية ألندية أبني

التالل خيطف لقب بطولة الشهيد جعفر 
حممد سعد لكرة السلة

افتتاح البطولة العربية الثانية 
للشباب يف لعبة املالكمة

حتت �سعار احلرية للكابنت عالء بلعيدي

ن�سيم يفوز بال�سربة القا�سية 

بــالل غــالم حســين / عــدن 
تايم – لندن:

 مــن قصــر باكينجهــام ســلمت 
ملكــة  الثانيــة  اليزابيــث  الملكــة 
بريطانيا بمعيــة زوجها دوق أدنبره 
األميــر فيليبــس وحفيدهــا األمير 
أدوارد صبــاح يــوم االثنين شــعلة 
التتابــع لــدورة ألعــاب الكومنولث 
الحادي والعشرين التي ستنطلق في 
أستراليا صيف العام القادم 2018م 
لألســترالية أنا ميريس لتنطلق بها 
على مدى 388 يومًا وتقطع مســافة 
140,000 مياًل عبر دول الكومنولث 
البريطاني حتى وصول الشــعلة إلى 

أستراليا العام القادم.    
وكانت أول مشــاركة لمدينة عدن 
فــي دورة ألعــاب الكومنولث كانت 
في الــدورة الســابعة عــام 1962م 
وبالمصادفــة كانت في مدينة بيرث 
األســترالية عندما كانت عدن عضو 
دائــم فــي رابطــة دول الكومنولث 
البريطانــي بعد انضمامهــا له عام 
1937م, وقد شــارك فيها 863 العبًا 
في مختلف األلعاب من 35 بلدًا, وقد 
شاركت عدن في هذه الدورة بتسعة 
العبين فــي مختلف األلعــاب وهم: 
آلســتر كوك, ياســين ديريــه, علي 
عبدي ماطر, مايكل شــو, كريستوفر 
ســلول, ناصــر أحمد ســالم, ديفيد 

جريفيتــس, ديريــه محمد, ســعيد 
عذب. 

اما المشــاركة الثانيــة لعدن عام 
1966م فــي العاصمــة الجاميكيــة 
كينجستون وقد شاركت عدن حينها 
بأحدى عشــرة العبــًا وهم:  آلســتر 
كــوك, ياســين ديريه, علــي عبدي 
ماطر, مايكل شو, كريستوفر سلول, 

ناصر أحمد سالم, ديفيد جريفيتس, 
ديريه محمد, ســعيد عذب, هيكثور 
مكنيفيــن, ريمــن دودس.  وكانت 
هذه آخر دورة تشارك بها عدن بعد 
أن قــررت حكومة الجبهــة القومية 
الخروج من رابطــة دول الكومنولث 
بعد حصولها على اإلستقالل في 30 

نوفمبر 1967م. 

مرور 55عامًا على أول مشاركة ملدينة 
عدن يف دورة ألعاب الكومنولث
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من حنن 
وماذا 

نريد ؟!
•لدينا عدة خيــارات متاحة يجب علينا 
كجنوبيين ان نحســم امرنــا باالغلبية 
لترجيح خيار واحد وحيد تكون له قيادة 
واحــدة موحدة ويكون التفــاوض عليه 
كمشــروع حل للقضيــة الجنوبية ومن 

هذه الخيارات التي نحن بصددها :
)الحــراك  واالســتقالل  التحريــر   1-
الجنوبي( . -2النظام االتحادي 6 اقاليم 
)الشــرعية(.-3فيدرالية مــن اقليميــن 
وحــق تقرير المصير )مؤتمــر القاهرة(. 
-4 الوحدة او المــوت ) االحزاب اليمنية 
والقاعــدة(. -5عدم مخالفــة ولي األمر 

)االشتراكي والسلفيين(.
•علينا ان نحدد وبوضوح ماذا نريد اوال 
قبــل الحديث عن توحيــد القيادة ، النه 
مــن غير المعقول ان نطلــب ان تتوحد 
ومختلفه  متعــددة  والخيــارات  القيــاة 
فكيف يمكن لهــذه القيادة ان تفاوض 

وعلى ماذا تفاوض؟!.
•في اعتقادي ان الخيار االول المسنود 
شعبيا كما عبرت عنه المليونيات سلميا 
ومعظــم المقاومة الجنوبيــة حربا هو 
الذي ســينتصر في نهاية المطاف رغم 
المصاعب ومشّقة الطريق لكنه بالتأكيد 
الجــزاء االوفــر والصــوت المعبّــر عن 
االغلبية وهو الذي يرتقي الى مســتوى 
تضحيات شــعب الجنــوب وبالتالي فان 
كل الخيــارات االخــرى تظــل منقوصة 
لفقدانها الغطاء الشعبي لكنها خيارات 
مســموعة علــى كل حــال ويعبــر عنها 
باشــكال مختلفة مع تفوق ملحوظ من 
حيث الدعــم الدولي والعربــي المعلن 
للشرعية لما تمثله من اطار عام شرعي 
ورسمي وقانوني لشكل الدولة وصفتها 
وما ينتج عنها في او قات الحرب والسلم. 

•البد ان تلتقي كل القواسم المشتركة 
الجنوبيــة  )المقامــات(  كل  وتتوحــد 
للوصول الى حــل للمعادلة واال فاننا ال 
ندرك ســوء فعلنا وال مانحدثه بانفسنا 
وقضيتنا ووطننا وال مــن نحن وال ماذا 

نريد !!.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

عدن : إدخال قيادي عسكري 
ورياضي العناية املركزة

عدن تايم / نعمان الحكيم:

تداعى أســاتذة التاريخ واآلثار في كليات 
جامعة عدن في مركز الرشيد في خورمكسر 
- بحضــور عدد من أســاتذة التاريخ جامعة 
عــدن يتقدمهــم أ.د.صالح علــي باصرة و 
أ.د.محمــد بن هــاوي باوزير رئيس قســم 
التاريخ كلية اآلداب والنائب األكاديمي ود. 
طه حسين رئيس قسم التاريخ كلية التربية 
عدن وعدد من اســاتذة التاريخ في كليتي 
اآلداب والتربية والهيئة العامة لآلثار ومن 

المهتمين بالتاريخ واآلثار.
وناقــش االجتماع التحضيــر لمؤتمر عام 
جمعيــة التاريخ واآلثار وأوضاع مجلة ســبأ 

وخلص االجتماع الى : 
- تشــكيل لجنــة تحضيريــة لمؤتمر عام 
التاريخ واآلثــار للتحضير النتخاب  لجمعية 
قيادة جديــدة للجمعية، وســتعقد اللجنة 

اول اجتماع لها يوم االثنين القادم. 
وفيما يتعلق بمجلة ســبأ تم االتفاق على 
توســيع هيئة التحرير بحيث يكون رؤســاء 
أقســام التاريخ فــي كليــة اآلداب والتربية 
عدن والتربية زنجبار والتربية صبر وممثل 
عن التربية شبوة وقسم اآلثار كلية اآلداب. 
علــة ان يتــم إختيــار هيئة تحريــر جديدة 
وكذا هيئة استشارية للمجلة من االساتذة 

األفاضل ذوي األلقاب العلمية الرفيعة.

عدن / عماد حيدرة  :

ضبطت شــرطة الشــيخ عثمان كمية كبيــرة من االدوية 
المهربــة تقدر قيمتها بحوالــي ١٨٠ مليون ريال، كما تم 
ضبــط ١٥٠ الــف ريال ســعودي بحــوزة المهربين، خالل 

مداهمة مقرهم، خلف ملعب ٢٢ مايو. 
وقال مصدر بشرطة الشيخ عثمان: ان عملية رصد وتعقب 
تمكنت قوة من شــرطة الشــيخ عثمان مــن القبض على 
عصابة كانت بحوزتها كمية من االدوية المهربة باالضافة 

الى مبالغ مالية. 
وحضر مسرح الضبط كاًل من مدير مديرية الشيخ عثمان 
االســتاذ احمد المحضار ومدير المنطقة االمنية السادســة 
ومدير شــرطة المنصورة ورئيس قسم البحث شرط الشيخ 

عثمان الذي كان قائد الحملة.
كذلك تبين من خالل التحقيقات بان هذه العصابة تقوم 
بتهريب السالح كذلك ومن االدلة المضبوطة والمتهمين 

تبين انها شبكة تهريب كبيرة.

عدن تايم / جمال حسين :
ناشــدت المؤسســة المحليــة للميــاه والصــرف الصحــي أبين 
المنظمات الدولية العاملة في قطاع المياه وحمعية الهالل االحمر 
االماراتي التدخل العاجل لتوفير احتياجات المؤسســة لتجاوز توقف 

الخدمة .
ودعا م. صالح بلعيدي مدير المؤسســة جميع المنظمات الدولية 

والهــالل االحمــر االمارتــي التدخل 
العاجــل لتوفيــر مضخات غاطســة 
حيــث ان أربع أبــار متوقفــة عالوة 
على عدم وجود مضخــات إحتياطية 
وكــذا توفيــر أنابيــب بالســتيكية 
مختلفة االقطــار وبعض قطع الغيار 
المؤسســة  لنفاذهــا مــن مخــازن 
مشيرا ان أخر مناقصة توريد أنابيب 
وتركيبــات كانت فــي العام 2012م  
توقفت بعدها البرامج االســتثمارية 

للمؤسسة حوالي خمس سنوات .

عدن تايم / خاص :

ادخل القيادي فــي الجيش ورئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة 
في عدن ومراقب  اســيوي للعبة ورئيس نــادي التالل الرياضي 
ســابقا اللــواء مراد شــطارة اليوم غرفــة العنايــة المركزة في 

مستشفى صابر .
وابلغ " عدن تايم " مقربون من اللواء شــطارة ان إدخاله غرفة 
العناية المركزة جاء بعد تدهور حالته الصحية وقضاءه اســابيع 

فــراش  طريــح 
فــي  المــرض 

المستشفى .
ا  و شــد نا و
هــادي  الرئيــس 
رئيــس  ودولــة 
أحمد  د.  الــوزراء 
عبيــد بــن دغــر 
الشــباب  ووزيــر 
الرياضــة ســرعة 
النقــاذ  التدخــل 
حياة شطارة الذي 
افنى ســنوات في 
القــوات  خدمــة 
المسلحة والحركة 
فــي  الرياضيــة 

عدن .

أساتذة التأريخ واالثار يف جامعة عدن  
يتداعون للتحضري ملؤمتر عام 

مياه أبني تناشد املنظمات الدولية واهلالل 
األمحر اإلماراتي التدخل العاجل

تعيني اللواء أبوبكر حسني يكسر احتكار سائد لسنوات يف عملية التعيينات ملنصب حمافظ أبني

عدن: االيقاع بشبكة كبرية لتهريب االدوية وضبط مبالغ مالية حبوزتها

عدن تايم - خاص :

الجمهــوري  القــرار  مّثــل 
بتعيين اللــواء الركن ابوبكر 
حســين محافظا البين خطوة 
الســائد  االحتــكار  كســرت 
لسنوات في عملية التعيينات 

لمنصب محافظ أبين .
وقال االعالمي فضل مبارك 
ان قرار تعييــن اللواء ابوبكر 
حســين جــاء بقالــب جديــد 

مختلف عن سابقيه.
وتمنــى مبــارك أن يســتطيع ابوبكر اختراق ســياج 
اإلهمــال الذي تعاني منه أبين بســبب مايروج حيالها 

ومايحــاك ضدهــا مــن مؤامــرات 
ودسائس بسبب مواقفها أو انتقاما 
من قيادات محسوبة على أبين في 
إطار صــراع مصالح القــوى النافذة 
والصاعدة في البالد وان يعمل على 
إخراجها بمعية الخيرين من أبناءها 
من قمقم الجمود الذي ادخلت فيه 
عنوة منذ عدة ســنوات السيما وقد 
كان ابوبكر طــوال كل تلك الفترة 
شــاهدا وحاضرا بــل وقياديا واحد 

رجاالت محاوالت التغيير في ابين .
وســيواجه المحافظ الجديــد ملفــات متراكمة على 
طاولته وهــي كثيرة وكبيــرة ومعقــدة وإرث متراكم 
ضاعفت مــن تراكماته ســوء إدارة وعقليــة القيادات 

المتعاقبة على المحافظة .
وقدم مبارك نصيحــة لمحافظ أبيــن الجديد بوبكر 
حســين حثه فيها على ان يختار بعنايــة طاقم مكتبه 
وان يســتفيد قدر اإلمــكان من تجارب ســابقيه التي 
كان يشــكو منهــا وينتقدهــا بأنهم جــاءوا ببطانات 
ســيئة انعكس فســادها على عمل المحافظين وشــل 
قدرتهــم علــى تقديم أي عمــل إيجابي يذكــر مقارنة 
بأعمال الفساد التي مارسوها وأصبح المحافظ مرتهن 
لتوجهات وإشــارات وامالءات تلك العناصر والتي الشك 
أنهــا منذ ســاعة صــدور قــرار التعيين قد بــدأت في 
التخطيط لكيفية الوصــول إلى قرب المحافظ الجديد 
ومحاولــة التقــرب منه وتقديــم آيات الــوالء والطاعة 
بهدف الســيطرة عليه الحقا وتحديــد وتوجيه أجندات 

عمله وحركته وطبيعة نشاطه .


