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مداهمة نكشت عش القاعدة بلحج؟

مدير �سياحة عدن: �سن�سحب 
املن�ساآت املهملة من امل�ستثمرين

اللجنة االمنية تشكل جلنة حتقيق وتشدد االجراءات

بيع فندق جولدمور و6 من�صاأت �صياحية بـ 2 مليار ريال

منوذج فا�سح لعبث املخلوع �سالح يف عدن

كيف عاشت عدن حلظات ما 
قبل انطالق عاصفة احلزم ؟

عودة احلياة اىل املخا 

تاأهيل 4 م�ست�سفيات 
و12مركزا �سحيا يف عدن

ماذا قال الرئي�س نا�سر حول 
دور الإمارات يف اجلنوب؟

اأبرز حمطات امل�سار احلكومي خالل عام
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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

ف�صلت يف مهمة الفراج عن �صجنائها يف احلوطة  

عدن تايم / تقرير خاص :

فشــل تنظيم القاعدة فــي تنفيذ 
مهمتهــا الموكلــة إليها مــن قادتها، 
حيــث نجحت قوات أمــن محافظة لحج 
فــي التصدي للمســلحين وقتــل أكثر 
من عشــرة عناصــر إرهابيــة بعضهم 
انتحاريين، وإفشــال الهجوم اإلرهابي 
الــذي اســتهدف، عصر اإلثنيــن، مقر 
المؤقت في حوطة  الحكومــي  المجمع 

لحج. 
وجــاء الهجــوم اإلرهابي الفاشــل 
عقب ضربــات موجعة تلقاهــا تنظيم 
القاعــدة، فــي مناطق ومــدن مختلفة 
بعدد من محافظــات البالد وتديدًا في 
أبين وشــبوة ومــأرب والبيضاء، وذلك 
في إطار الحــرب ضد اإلرهاب من خالل 
ضربات جوية مكثفــة نفذتها طائرات 
أمريكية من دون طيار "درونز"، وكبدت 
القاعدة خسائر كبيرة باألرواح والسالح. 

سيطرة أمنية 
وبالمقابــل أحكمت قوات شــرطة 
لحــج بقيــادة مديرهــا العــام العميد 
صالح السيد، ســيطرتها على األوضاع 
من خالل التعامل الســريع مع الموقف 
ومواجهة العناصر المسلحة اإلرهابية، 
ومالحقــة العناصــر الفــارة في بعض 
مدينــة  بأطــراف  الواقعــة  المــزارع 
الحوطــة، وتخلــل التعامــل األمني مع 
الموقــف انتشــارًا أمنيًا فــي الحوطة، 
وذلك ضمــن التحركات األمنية المعدة 
لمواجهة اإلرهابييــن وإحكام القبضة 

األمنية. 
كمــا قدمت فــوات أمن لحج ســتة 
شــهداء فــي ســبيل تثبيــت وتعزيــز 
األمن واالســتقرار والتصــدي للهجوم 
اإلرهابــي، فضــاًل عن تقديم سلســلة 
من التضحيات الكبيرة في الحرب التي 
تخوضهــا القوات األمنية والعســكرية 
بدعــم من قوات التحالــف العربي ضد 

اإلرهاب واإلرهابيين. 

هدف اهلجوم 
وقال مصدر أمني في شرطة لحج لـ 
"عدن تايم": إن تنظيم القاعدة فشــل 
في تحقيــق هدفه المنشــود من وراء 
الهجــوم اإلرهابي الذي شــنته عناصر 
التنظيــم على مقر المجمــع الحكومي 

بمدينــة الحوطة، هو اإلفــراج عن عدد 
مــن العناصــر اإلرهابيــة المحتجزين 
لدى السلطات األمنية في معتقل أمني 
يقع داخل المبنى الحكومي ذاته، وأكد 
إحباط قوات أمن لحج الهجوم اإلرهابي 
الذي نفذه اإلرهابيون باستخدام حافلة 
ركاب مفخخة انفجرت أمام بوابة مبنى 

المجمع الحكومي. 

تفاصيل وأرقام 
وأشــار المصــدر إلــى أن انفجــار 
الحافلــة المفخخــة تزامن مــع هجوم 
مســلح شــنته جماعة تضم عــددًا من 
بعضهــم  اإلرهابييــن  المســلحين 
وقدمــوا  العســكري  الــزي  يرتــدون 
مــن اتجاه محافظــة أبين يســتقلون 

دراجات نارية، واســتهدف مقر المجمع 
تصــدوا  الجنــود  ولكــن  الحكومــي، 
لإلرهابيين، ودارت اشــتباكات مسلحة 
بين الجانبين، كما أسفرت األحداث عن 
مصرع نحو 11 عنصــرًا إرهابيًا بينهم 
ثالثة انتحاريــون كانوا يرتدون أحزمة 

ناسفة، فيما ُقتل ستة جنود. 
لـ"عدن  المصــدر تصريحــه  وتابع 
تايم"، قائاًل: إن قوات أمن لحج واصلت 
تعقبهــا للعناصر المســلحة اإلرهابية 
التــي فــرت بعضهــا صــوب األراضي 

الزراعية في ضواحي مدينة الحوطة. 

رواية جريح
تفاصيــل  الجرحــى  أحــد  وروى 
اللحظــات االولــى للهجــوم االنتحاري 

الذي اســتهدف مبنى السلطة المحلية 
لمحافظة لحج.

وقال الجريح باســل حســين احمد 
الحــدي ل"عــدن تايــم": فــي تمــام 
الســاعه الثانية والربــع من يومنا هذا 
دخل عــدد من األنغماســيين "تنظيم 
القاعدة" إلــى باحة مكتب الصحة وهم 
يلبســون زيآ عســكريآ تبعتهم حافلة 
نقل"باص" دخل الى مكتب الصحة ثم 
طقم عسكري  أنفجر امام بوابة مكتب 

الصحة  وتخلف قتلى وجرحى.
وأضــاف الحــدي: بعد ذلــك جرت 
اشــتباكات قوية وعنيفــة بين الجنود 
وبيــن "عناصر التنظيــم" داخل مكتب 
الصحــة لكن بفضــل اهلل تــم قتلهم 

جميعآ.

كتب / عيدروس باحشوان :

بــدأ االهالي في االحياء الســكنية في العاصمة 
عدن ومع حلــول الذكرى الثانية للحــرب على عدن 
والجنــوب في مارس 2015م التحضيــر القامة عدد 
من الفعاليات التي تبرز مظاهر الشــجاعة والبسالة 
التي تحلى بها ابناء المدينة شــبانا وشيوخا ونساءا 
في الدفــاع عن مدينتهم ..وصور من تلك المظاهر 
ورموزهــا ممن ضحــوا بارواحهــم رخيصة من أجل 
تحريــر عدن من دنس المليشــيات وقــوى البطش 

والقتل والنهب .
واخــذ نشــطاء في عدد مــن االحياء مــع حلول 
المناســبة االليمة رفع يافطات تختلف عن يافطات 
العــام الماضي حيــث اســتدركوا ان هناك من من 

المدينة  ابنــاء  ســقط مــن 
األم  اعمارهــم  بمختلــف 
والمســن  والطفل  الحامــل 
مــن  او  نفســيا  والمختــل 
نزحوا وخرجــوا من بيوتهم 
قهــرا بفعل الحــرب وظلوا 
يعانــون الغربة فــي أماكن 
او  المــدارس  نزوحهــم في 
او حتى  ايوائيــة  في خيــام 
مــن ســكنوا منازل ليســت 
لهم وكثر منهم ماتوا كمدا 
النــزوح واذكر  خالل أشــهر 
احدهم الشــخصية الوطنية 
والرياضيــة العدنية الفقيد 
علــي قمــر الــذي كان يردد 
لمقربين لــه في حي انماء : 

أعيدوني الى كريتــر اتنفس هوائها .. أحس بضيق 
هنا .

هذه واحدة من آالم ومواجع كثيرين يستذكرها 
االهالــي ومنها مثال الوالــدة الفاضلة الحجة فطوم 
سكاريب والدة الشخصية االجتماعية العدنية احمد 
علوان "علواني" التي بلغت من العمر عتيا قرابة 88 
عامــا بقيت في منزلها بحي العيــدروس مع ابنتها 
حتــى 5 مايو ولم يهابهم وابــل النيران على الحي 
لكن عندمــا افتقدوا المــاء والمــأكل وانعدام كل 
وسائل العيش في الحي والمنطقة كلها غادروا نحو 
انماء .. ونقلت الحجة فطوم على ســيارة وســؤالها 
الى اين ذاهبين بي؟ وكأن لسان حالها يقول لماذا 

تخرجونني من بيتي ؟
لم تطل اقامة الحجة فطوم أم كل ابناء الشــارع 

والحي رحمها اهلل وطيب ثراها ..حيث فارقت الحياة 
مغرب اليوم نفســه من نزوحها النها فارقت الحياة 

ومنزلها كمدا .
او ذلك الشــاب عدنان عبدالكريم الذي داهمت 
بيته مليشــيات الحوثي وصالــح وبينما كان وحيدا 
في البيت واخذوا يقلبونه راســا على عقب وانتزعوا 
منــه مفتاح ســيارة جــاره التي وضعها فــي الحارة 
وفــروا بها وعندما بلغه عن مكانهــا راح يطالبهم 

بها فاطلقوا النار عليه غدرا .
اما ياســين ولي ذلك الشــاب الذي عانى طويال 
من حالة نفسية بعد ان كان أحد الطباعين المهرة 
فــي مطابــع الجنــدي التي جــرى تدميرهــا تدمير 
ممنهج وأقعد عمالها في البيوت وياســين احدهم 
ولــم يحتمل حتى وقع فريســة المرض النفســي .. 
وأثناء اجتيــاح الحوثة لكريتر 
المواجهة  احتــدام  وخــالل 
خرج ياسين بصدر عار معلنا 
رفضه لالجتياح وعند وصوله 
على مقربة من نقطة تجمع 
بالبنك  المحيطــة  الســرية 
افرادها  أحد  صوب  المركزي 
نيــران بندقيتــه في جســد 
ياســين االعزل عن الســالح 

وسقط مضرجا بدمه .
كل هــذه وغيرهــا من 
ابنــاء  لتضحيــات  الصــور 
المدينــة ال تقــل شــانا عن 
تضحيات رجــال المقاومة .. 
لهذا أخــذت هذه التضحيات 
الذكرى  يافطــات  في  مكانا 

الثانية للحرب .

مداهمة نك�ست ع�س القاعدة بلحج 

مع حلول ذكرى احلرب ..حارات سكنية حتيي ذكرى شهدائها " مناذج حية"
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�أخبار

عدن تايم/ خاص :

 شــدد الرئيس االسبق علي ناصر محمد على 
اهمية ومحورية الدور االماراتي في الجنوب.

وقالــت مصــادر حضــرت لقــاء جمــع ناصر 

بقيادات جنوبية رفعية لعــدن تايم: ان ناصر 
خاطب الحاضرين بالقول: الطرف الوحيد الذي 
يجب ان نراهن عليــه في ايجاد حل مرضي لنا 

في الجنوب، هو االمارات.
 واكد ناصر بحســب المصدر اهمية التنسيق 

مع االشــقاء في االمارات، واالصفاف حول رؤية 
واحدة خالل المرحلة القادمة.

وكانت دولة االمارات اســتضافت خالل الفترة 
الماضية معظم القيادات الجنوبية، حيث تبذل 

جهود كبيرة للخروج برؤية موحدة.

ماذا قال الرئي�س نا�سر حول دور المارات يف اجلنوب؟

عدن تايم/ استماع :

قال الكاتب الصحفي " ياســر اليافعي " ان صنعاء تاريخيًا مع من حكم، وان 
الجماهيــر التي خرجت في ميدان الســبعين تأيدًا للحوثي وصالح بمناســبة 

ذكرى عاصفة الحزم سيخرجون مغ غيره غدًا.
واضــاف في حديث مع قناة روســيا اليوم: خروج الحشــود في صنعاء ليس 
االول ولــن يكون األخير، فهــذه الجماهير خرجت من قبــل  تأييدًا للرئيس 
هــادي قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء بأيام فقــط، وخرجوا ايضًا تأيدا لحزب 

االصالح وعلي محسن .
وقال ان الحشــود التي خرجت في الســبعين ليســت مقياســًا، ألنتصار او 
هزيمة طرف وال يعكس ما يجري على االرض، ولكن العبرة في السيطرة على 

المحافظات النفطية والموانىء والسواحل .
واضاف ان التحالف العربي حقق انتصارات استراتيجية منُذ انطالق عاصفة 
الحــزم ، قبل عامين عندمــا  كان الحوثيين في عدن يســيطرون على مطار 
عدن الدولــي واليوم هم محاصريــن في صعدة وصنعــاء، باإلضافة الى ان 

الحرب كبدتهم خسائر كبيرة في االرواح والعتاد العسكري .
وقــال ان المعركــة القادمــة هــي معركة محافظــة الحديدة التــي ان تم 
السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والتحالف العربي، يسجعل من سيطرة 
الحوثييــن وصالح على صنعاء بال قيمة، مما ســيدفعهم الى تقديم تنازالت 

كبرى .  

عدن/ خاص :

ينتظــر أن يواجه قادة االنقــالب الذي تورطت 
بــه الميليشــيات الحوثيــة وقــوات المخلــوع 
صالــح، أحكاما مشــددة، تصل إلى حــد اإلعدام 
تعزيرا، بحســب المادة 128 من قانون الجرائم 
والعقوبــات اليمنــي، المتعلقة بجرائــم خيانة 

الوطن، واالتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ووفقــا ألســتاذ القانــون الجنائي فــي جامعة 
عــدن الدكتــور فهد هــادي حبتور، فقــد قامت 
الميليشــيات الحوثيــة وقوات المخلــوع صالح، 
بمهاجمة العاصمة السياســية للدولة، واحتالل 
مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا 

يعاقب عليه القانون.
وقــال إن المكونات السياســية عقــدت حوارا 
شامال، ضم األطياف السياسية واالجتماعية كافة، 
واتفقوا على أن تكون الدولــة فيدرالية مكونة 
من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة 
خبراء لتشريع دســتور الدولة االتحادية، وتحديد 
أسســها السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 

والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين.
وعد الدكتور حبتور ما فعله االنقالبيون جرائم 
يعاقب عليها القانــون، ألنها تخص أمن الدولة 
الداخلــي، المنصوص عليها فــي الفصل الثالث 
البــاب األول مــن قانــون الجرائــم والعقوبات 

اليمني.
من جهتــه، أكد أســتاذ القانــون الجنائي في 
جامعــة عــدن الدكتــور صالــح باســردة، »أن 
االنقالبييــن ارتكبوا جرائم عــدة يعاقب عليها 
القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة 

األركان، ويستحقون المحاكمة عليها.

لحج/ خاص :
 

عقــدت اللجنــة األمنيــة فــي 
محافظة لحج صباح اليوم اجتماعا 
هاما ترأســه نائــب محافظ لحج 
عوض الصالحــي، والذي خصص 
االجتمــاع للوقوف امــام االعتداء 
الذي شــهدته مدينة  االرهابــي 
الحوطة، أمس االول، واســتهدف 
وأســفر عن  المحافظــة،  مبنــى 

سقوط عددا من عناصر األمن.
االمنيــة  اللجنــة  ووجهــت 
للعملية  تحقيق  لجنة  بتشــكيل 
المختصة  األجهزة  من  اإلجرامية 
ورفــع تقرير بذلك خــالل ال 48 
ســاعة، وتعزيــز الجانــب األمني 

بإدارتــي مبنــى المحافظة واألمــن، وســرعة التخاطب مع 
الجهات ذات العالقة باســتكمال اجراءات ترقيم افراد االمن 

وصرف رواتبهم .
وشــددت اللجنــة االمنية باالجهــزة التنفيذية بممارســة 
اعمالها وااللتزام بالدوام الرسمي واالنضباط في العمل مالم 
سوف تتخذ االجراءات، تؤكد اللجنة األمنية ان االستهداف ال 

يخص االجهزة االمنيــة لوحدها بل لكافة األجهزة وعودتها 
الى المربع األولى.

ودعــت اللجنة االمنيــة كافة ابناء المحافظــة الى الوقوف 
صفــا واحدا خلف األجهزة األمنية والحــزام األمني، وابالغها 
عن اي تحركات مشبوهة تهدف الى زعزعة االمن واالستقرار 
بالمحافظة، واهابت اللجنة االمنية بكل قيادتها وعناصرها 

القيام بالعملية التعريفية عند المرور بالنقاط التفتيشية.

صنعاء/ خاص
 

تصاعــد الخــالف مليشــيات الحوثي والمخلــوع صالح في صنعــاء، على 
خلفيــة دعوة زعيــم ميليشــيات الحوثيين إلعالن الطــوارئ، وهو ما دفع 
بعناصرالمخلوع صالح الى اتهام الحوثي بنسف االتفاقات الثنائية ومحاولة 

التنكيل بمعارضيها.
واتهــم محمــد المســوري، محامــي المخلوع صالــح، زعيم ميليشــيات 
الحوثييــن بنســف االتفاق مع حزب المؤتمر الشــعبي عبــر دعوته إلعالن 
الطــوارئ، معتبرا هــذه الدعوة تجاوزا للدســتور والقوانين التي اشــترك 
الجانبــان في صياغتهــا، كما عدّها محاولة أخرى من الحوثيين إلســكات 

أصوات المعارضين النتشار الفساد والنهب والمطالبين باألجور المتأخرة.
وتزايدات في األشــهر األخيرة صدامات طرفي االنقالب في ظل تجاوزات 
للحوثيين بحق حليفهم، ومنها االعتداء بالضرب على وزراء موالين لصالح، 
وزيادة التعيينات في أجهزة األمن ألنصارهم على حســاب أنصاره، إضافة 
إلى توجيه أموال الخزينة العامة لحشــد المؤيديــن، كما حدث مؤخرا في 
محافظة الحديدة، في وقت يشكو فيه موظفو صنعاء من غياب مرتباتهم 

للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع المراقبون أن تتزايد وتيــرة الخالفات بين الحوثيين والمخلوع، 
خاصة مع وصول قوات الشرعية إلى مشارف صنعاء، فضال عن زيادة قناعة 

المجتمع الدولي بضرورة إنهاء األزمة اليمنية.

عدن تايم - خاص :
 

يشــن ناشــطون واعالميــون فــي مواقع 
التواصل االجتماعي حملة اعالمية تحريضية 
تستهدف مطار عدن والقائمين على ادارته .

ومؤخرا نشــر ناشطون سلســلة من االخبار 
غير الموثقة التي تتحــدث عن تورط قيادات 
امنيــة بالمطار بتهريب أدويــة ونهب اموال 

استوردتها الحكومة من روسيا .
وحــول ذلــك رد الصحفي الجنوبــي لطفي 
شــطار بقوة على هذه المزاعــم مؤكد بانها 
تاتــي ضمــن حملة تســتهدف نخــر المطار 
وتشــويهه امنيا في اطار محاوالت السيطرة 

عليه والتي فشلت بتدخل حاسم للتحالف.
لطفي شــطارة قال على صفحتــه " بعد أن 
فشــلت خططهم في الســيطرة علــى مطار 

عدن الدولي بحجة 
أنه مرفق ســيادي 
يتبــع  أن  ويجــب 
الرئاسية  الحماية 
لنخــره  عــادوا   ,
وتشــويهه أمنيــا 
يقولــون  تــارة   ,
فــي  األمــن  ان 
متواطئ  المطــار 
تهريب  عملية  في 
ان  وتــارة   ، أدوية 

أموال نهبت من المطار بعد وصول السيولة 
النقدية التي طبعت في روسيا ".

ومضى شــطارة فــي قولــه : " أقنعوا مطار 
عــدن آمن وســيبقى بيد التحالــف وتحديدا 
القــوات االماراتية حتى تضــع الحرب اوزارها 
ووجود حل سياســي دائم .. غســلوا أياديكم 

الذي  المطار  من 
التحالــف  لــوال 
لكان مغلق حتى 
رأينا  او   ، اليــوم 
والبناء  االكشاك 
على  العشــوائي 
كان  او  مدرجاته، 
عليه  استولى  قد 
الداخليــة  وزيــر 
كما استولى على 
السفارة الصينية 
قبل إخراجــه منها بعد حرج دبلوماســي مع 

الصين" .
واختتــم شــطارة تغريدته بالقــول " مطار 
عدن الدولي في آيادي آمنة .. فســاعدوا من 
يحميه وال تشــوهوه ان كنتــم تحبون عدن 

وإستقرارها ".

امنية حلج تشكل جلنة حتقيق وتشدد االجراءات

اعالن الطوارئ يف صنعاء يشعل فتيل صراع مليشيا احلوثي وصاحل

اليافعي: حشود صنعاء مع املخلوع 
واحلوثي ستخرج مع غريه غدًا

قانونيون: قادة االنقالب سيواجهون 
محلة حتريض تستهدف إدارة مطار عدنأحكاما مشددة تصل اىل اإلعدام
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��ضتطالع

وزارت ))عــدن تايــم(( قرية عبرلســلوم حيث 
كان اإلهمــال والحرمان هما ســيدا المشــهد فال 
طريق معبد وال مدرسة مكتملة البناء، ناهيك عن 

مشروع صرف صحي.
 

معاناة ال تنتهي
قريــة عبرلســلوم معاناتها عديــدة وكثيرة 
خاصــة فــي الجانب الخدمــي الطريق غيــر معبد 
والذي يصل القرية بمدينة الحوطة فتجد مشروعه 
المتعثــر والــذي أفتتــح منــذ عــام 2000م وإلى 
يومنــا هذا لم يشــهد النور رغــم ان العديد من 
الميزانيات والمخصصات أدرجة إلستكمال مشروع 
رصــف الطريق او تعبيــد الطريــق إال أن كل هذا 
يذهــب ادراج الرياح خاصة فــي جيوب المتنفذين 
في الســلطة المحلية في المحافظة آنذاك، كذلك 
تعانــي القريــة من عــدم توفر مشــروع "الصرف 
الصحي" حيث تعاني القرية من تراكم مستنقعات 
ميــاه الصرف الصحــي التي تتجمــع بجانب منازل 
المواطنيــن ممــا يســبب فــي أنتشــار االمراض 

واألوبئة بين المواطنين خاصة األطفال والنساء.

مشاريع غائبة
األســتاذ صامد علــي محمد وهو احد ســكان 
المنطقة تحــدث معنا قائآل: مــا تعانيه وتحتاجه 
قريــة عبرلســلوم عــدة أمــور منها: فــي الجانب 
"التربوي" حيــث توجد في القرية مدرســة واحدة 
للتعليم االساســي وهذه المدرســة تعاني الكثير 
مــن اإلهمال واألضــرار التي تعرضــت لها خاصة 
بعد األخيــرة حيث توجد في بعض مــن جدرانها 
تشــققات عديدة وكذا أســقف المدرســة لم تعد 
صالحه، كان هناك مشروع لترميم المدرسة إال أنه 
لم يشــهد النور بعد حيث من المقرر ان يتم بناء 
12فصل دراسي وهذا المشروع له اكثر من 14عام 

لكن لم ينجح.
وأوضــح صامــد: كذلك من ضمن المشــاريع 
التي تحتاجها هو مشــروع إستكمال رصف الطريق 
الغير معبــد الواصــل بمدينة الحوطــة لحج منذ 
عــام 2000 فوجئ المواطنون بنــزول العديد من 
االليات التابعة لمؤسســة الطرق والجسوروقامت 
بشق الطريق الحوطة عبرلسلوم بيت عياض حيث 
كانت هذه االليــات تقتلع كل ما تجده أمامها من 
محاصيــل زراعية وهي على وشــك الجني دون اي 

ســابق انذار للمزارعين كل ذلك كان أثناء ماكان 
يعــرف بالمجلس المحلــي في فترة علــي حيدره 

ماطر وشلة األنس.

شحة املياه
وأكمل:مــن ضمــن المشــاريع المتعثرة هو 
مشروع المياه لقرى عبرلســلوم بيت عياض جول 
يمانــي مقيبره حيث تم حفر بئــر ارتوازية للمياه 
في قرية عبرلســلوم لتغطي هذه القرى الســالفة 
الذكــر لكن ولشــح المياه لم تســتطيع ان تغطي 
هذه البئر األرتوازية حتى من أقرب المنازل، هناك 
مجهــودات تبذل لعودة هذه البئر األرتوازية نأمل 

أن تتكلل بالنجاح.
ومن جانبه يؤكد عبدالواحد محســن حســن 
العواضــي من ابناء قرية عبرلســلوم تحدث معنا: 
"ان من اهم المشــاكل التي نعاني منها هي عدم 
وجود مشــروع الصرف الصحي وهــذا في أعتقادي 
من أهــم المشــاريع التي تحتاجه القرية لألســف 
الشــديد أصبحت مياه الصرف الصحي تتجمع أمام 
منازل المواطنين او في حفر كبيرة وهذا يســهل 
من أنتشار األمراض عن طريق تجمع البعوض في 

برك مياه الصرف الصحي، أيضآ هناك مشــروع لم 
يرى النور بعد وهو مشــروع أستكمال بناء فصول 
دراســية للمنطقة كون مدرســة الشــهيد جندوح 
تعرضت لتشــققات في جدرانها وسقوفها،كذلك 
نعانــي من تراكــم اكــوام القمامــات والنفايات 
وانتشارها بشــكل كبير بجانب منازل المواطنين 
مما ينذر بكارثه بيئية مناشدا الجهات المسؤولة 
في المحافظة الى االلتفات الى مثل هذه المشاكل 
للمواطنين ووضع حلول لها قبل ان تتفاقم االزمة 

البيئية والصحية".
وبعــث األهالي بمناشــدة عاجلة عبــر )عدن 
تايم( الى جهات األختصاص في الســلطة المحلية 
في المحافظة لسماع مناشدتهم ولرفع بعض مما 
يعانيــه أهالي قرية عبرلســلوم من إهمال وظلم 
وتهميش وإنجاز مشــاريع أصبحت فــي الحلم ان 

تتحقق..
غادرت المنطقة وفي ذهني أسئلة بحاجة إلى 
أجابة هل ســتجد هذه المناشدات والنداءات آذان 
صاغيــة وقلوب رحيمة في زمن قل ان تجدها؟؟ ام 

سيستمر الوضع والحال على ما هو ؟ ؟

شبوه/ خاص
قالــت مصــادر محليــة بمحافظة 
شــبوة أن كميات من المواد الغذائية 
بالسوق  ِبيعتْ  االغاثية  والمستلزمات 
الســوداء فــي عــدد مــن مديريــات 
المحافظــة عقــب اســتالمها من قبل 

عناصر تتبع حزب االصالح.
وأبدى عدد كبير من النشطاء على 
تذمرهم  االجتماعي  التواصل  وســائل 

الشديد من اآللية المتبعة في استالم 
وتوزيــع المواد االغاثيــة التي ال تخلو 
من االنحياز و األجندة السياسية ، على 

حد وصفهم. 
ويهيمــن حزب االصــالح »جماعة 
دينيــة« التابــع لتنظيم اإلخــوان فرع 
اليمن على كل ما يصل إلى المحافظة 
مــن مســاعدات عبــر لجــان االغاثــة 

والمنظمات الدولية.
فــي  الشــعبي  الغضــب  وتزايــد 

اآلونــة االخيرة، بعد حرمــان كثير من 
المتضرريــن مــن الحرب مــن وصول 
االغاثــة إليهــم، حيث ناشــد عدد من 
االهالــي كال من مركز الملك ســلمان 
لإلغاثة والســلطة المحلية بالمحافظة 
مــا وصفــوه  إليقــاف  التدخــل  الــى 
باألعمــال الغيــر مســؤولة للجمعيات 
الخيرية المنتمية لـــ »اإلخوان« والتي 
كثفت نشاطها في هذا المجال بشكل 

ملحوظ.

عرب ل�سلوم يف حلج.. عقود من الهمال واحلرمان
قرية عربل�صــلوم واحدة من قرى 
مديريــة تــن حلــج تقع مــن اجلهة 
الغربيــة ملدينــة احلوطــة وتبعــد 
عنهــا حــوايل كيلــو ون�صــف، تعترب 
قريــة عربل�صــلوم مــن اأكــرب القرى 
يف تــن خا�صــة مــن حيــث الكثافة 
اجلغرافيــة  وم�صــاحتها  ال�صــكانية 
حيــث تغطــي يف القريــة اأكــر مــن 
950 ا�صــرة، الغالبيــة مــن اأبنائهــا 
عاطلون عــن العمــل والبع�س منهم 
يعمــل يف جمال الزراعة فحال هذه 
القريــة ليختلف عن حــال القرى 
املجاوره التي تعاين نف�ــس امل�صــاكل 

اخلدمية والإن�صانية.

استطالع مصور/ صدام اللحجي

شبوة: االصالح ببيع مواد اغاثية يف السوق بالسوداء
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مدير البنك املركزي عدن:

تقريــر

وواصلت اإلمارات عقب مشــاركتها 
الفاعلة عســكريًا في تحريــر المخا من 
جهودهــا  االنقالبيــة،  الميليشــيات 
ومشــاريعها الخيريــة واإلنســانية في 
تطبيع الحيــاة العامــة وتقديم قوافل 
مــن المســاعدات الغذائيــة والطبيــة 
وإعــادة  للســكان  العاجلــة  اإلغاثيــة 
الخدمات األساســية وتوفير االحتياجات 
الضروريــة والنهــوض بقطــاع الصحة 
من مستشــفيات ومراكز صحية وقطاع 
الكهربــاء من خــالل سلســلة اتفاقيات 

أبرمتها هيئة الهالل اإلماراتي.

أدوار إماراتية 
ولعبت اإلمارات بجهودها اإلنسانية 
المنضويــة فــي إطــار مســيرة عطــاء 
دولة اإلمارات امتدادًا لــألدوار الريادية 
اإلماراتية فــي تقديم العــون واإلغاثة 
للمحتاجين في عدد من الدول الشقيقة 
والصديقــة منــذ عهــد مؤســس دولة 
الراحل  الخير واإلنســانية  رائد  اإلمارات 
المغفور له بإذن اهلل تعالى الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان طيــب اهلل ثراه، 

لعبت دورًا كبيرًا فــي طي حقبة معاناة 
المخــا عبر إغاثة مختلف شــرائح وفئات 
المجتمع والتخفيف من معاناتهم والحد 
مــن تدهور األوضاع بفعل الممارســات 
الميليشــيات  دأبت  التي  واالنتهــاكات 
االنقالبيــة علــى ارتكابها بحق ســكان 
ومدينــة المخــا مــن أجل اإلبقــاء على 
على  واســتمرار ســيطرتها  مصالحهــا 

مدينة المخا اإلستراتيجية.  
وســطرت دولــة اإلمــارات العربية 
قيادتهــا  مــن  بتوجيهــات  المتحــدة 
اإلنســانية  المواقــف  أروع  الرشــيدة 
الخالــدة في إغاثــة المنكوبين، ومثلما 
لبــت نداء قيادتــه الشــرعية، لمواجهة 
الحوثــي  جماعــة  ميليشــيا  انقــالب 
والمخلــوع صالح، فقدمت المســاعدات 
في شــتى المجاالت، إلعــادة الحياة إلى 
المحروميــن، ورفع مظاهر الفقر عنهم، 
فكانت نموذجًا إنســانيًا متألقًا في وجه 

الحرب وتداعياتها السيئة.

جهود جبارة
كمــا بذلت دولــة اإلمــارات جهودًا 

العســكري  المجاليــن  فــي  جبــارة 
المشــاريع  واإلنســاني، من خالل تنوع 
اإلماراتيــة الهادفــة إلــى إعــادة األمل 
لمختلف فئات وشرائح المجتمع، ما بين 
مشــاريع إســعافية تمثلت فــي إيصال 
اإلغاثــة الصحيــة والغذائيــة العاجلــة 
للمحتاجيــن والمنكوبيــن، وثــم إعادة 

تأهيل البنية التحتية.
وسارعت أيادي الخير اإلماراتية منذ 
الوهلة األولى لتحرير المخا إلى إرســال 
المســاعدات المختلفــة عبــر شــاحنات 
كبيرة استقبلها السكان الذي أنهكتهم 
وحرمتهــم  االنقالبيــة  الميليشــيات 
العيــش  مــن أبســط حقوقهــم فــي 
والحياة الكريمــة دون مراعاة ظروفهم 
ومعاناتهــم، وبالمقابــل حظيت جهود 
ومشاريع إمارات الخير بسيل من أسمى 
آيات جزيل الشــكر والتقديــر والعرفان 
من قِبل المواطنيــن الذين عبّروا عن 
اإلغاثة  فرحتهم وســعادتهم بوصــول 
المقدمــة من دولة اإلمارات الشــقيقة، 
كما طالبــوا بمزيد مــن التحرك إلعادة 
الحياة إلــى طبيعتها ألن الميليشــيات 

االنقالبيــة عاثــت فــي المخــا فســادًا 
وحاصــرت المواطنيــن ومنعتهــم من 
الخروج لممارســة أعمالهم، كما أشــاد 
محافــظ تعز علــي المعمــري بالجهود 
والتحــركات اإلماراتية فــي إغاثة ودعم 
مدينــة المخا وكافــة المناطق والمدن 

المحررة من االنقالبيين.

إغاثة السكان وتأهيل 
اخلدمات

وشملت الجهود والمشاريع اإلغاثية 
اإلماراتية لســكان ومدينة المخا موكب 
من الشــاحنات عددها نحو 20 شــاحنة 
تحمل مساعدات إنســانية شملت مواد 
غذائية وتمور وبطانيات وخيام للسكان، 
المستشــفى  العمــل على تجهيز  وكذا 
العام في مدينة المخا بعد تأهيلها من 
مخلفات الحرب، ورفدها بشــحنة أدوية 
وكادر طبــي لبدء العمل بالمستشــفى، 
والعيــادة الصحيــة في منطقــة يختل، 
وإعادة تأهيل مشروع المياه وإعمار 14 

منزاًل تضررت بالحرب
كمــا وقعت هيئــة الهــالل األحمر 
اإلماراتــي مذكــرة تفاهم مــع محافظ 
تعــز علــى المعمــري، إلعــادة تأهيــل 
محطة كهربــاء المخــا 120 ميجا، حيث 
وقع االتفاق عــن الجانب اإلماراتي خالد 
المزروعــي ممثل هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي في اليمــن ومحافظ محافظة 

تعز علي المعمري.
وتضمنــت المذكــرة إعــادة تأهيل 
الكهربائيــة  المخــا  محطــة  وصيانــة 
وصيانة الشبكة وخطوط النقل )الضغط 
العالــي والمنخفــض( مــن المخــا إلى 
المناطــق المحررة بمحافظــة تعز منها 
الواقعــة على الســاحل الغربي، ووقعت 
هيئة الهــالل األحمــر اإلماراتي مذكرة 
عمل مع شــركة الفيصل والتي ستقوم 
بعمل الصيانة والتشغيل خالل 50 يومًا، 
كما وعدت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
مناطــق الســاحل الغربــي بالكثير من 
المشــاريع التــي ســيتم تنفيذها خالل 

األسابيع القادمة.

عودة احلياة اىل املخا 

عدن تايم / تقرير خاص

اأعادت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة باأياديها البي�صاء هيئة الهالل الأحمر الإماراتي الروح والب�صمة ل�صكان ومدينة املخا الواقعة على ال�صاحل الغربي، 
وذلك بعد جناح قوات اجلي�ــس والوطني واملقاومة اجلنوبية باإ�صــناد من قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�صــعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة يف 

حترير املخا من ميلي�صيا النقالبيني التابعني جلماعة احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �صالح.

الإمارات تبني مادمرته امللي�صيات.. 
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جمتمع مدين

ويتحدث سليم الباشا رئيس مؤسسة كلمة للتنمية 
قائال: بان المنظمات الدوليــة المانحة أصبحت تقدم 
المنح المالية لتنفيذ المشــاريع لألصحــاب واألحباب 
على حد وصفــه من الذين تربطهــم عالقة قوية مع 
موظفيــن بعــض المنظمــات المحلية ويعــود ذلك 
بعد اســتبدال طواقم العمل في كثير من المنظمات 
الدوليــة فــي اليمــن مــن الموظفين األجانــب إلى 
موظفيــن يمينين بســبب األوضــاع التي مــرت بها 
البلد خالل أخر 5 ســنوات خوفا على ســالمتهم وهذا 
اثر بشــكل كبير على أكثر المنظمات المحلية فحينما 
يتم فتح التقديم لعمل شــراكات مع منظمات محلية 
لتنفيذ مشــاريع تنمويــة يكون االختيار مســبق وما 
اإلعالن والتقديم إال مجرد إجراء روتيني شكلي ال غبر 

لوبي ف�صاد 
شــميم العبدلي وهو رئيس مؤسسة النور الشبابية 
التنموية قال لألسف الشديد أن هناك من المنظمات 
الدولية من تتخذ أســلوب الوســاطة في مشــاريعها 
وتقديــم منحها لمؤسســات معينة التحــاول الخروج 
عنها وهذا راجع للوبي المتواجد في بعض المنظمات 
والتخص منظمة أو مؤسسة بعينها ويضيف قائال هذا 
ما التمســنا من خالل عملنا بالمجتمــع المدني ففي 
فتــرة الحرب لم تعمل المنظمــات جميعها واقتصرت 
علــى البعض وحتــى المنظمات االغاثيــة عملت على 
منهج المنظمــات الحقوقية والمنظمــات التي تهتم 
بالتنميــة المجتمعية وأصبح هنــاك خلط في المهام 
المتعلقة بأهداف تأســيس تلــك المنظمات فال ندري 
إلى متى ســوف يستمر فساد هذه المنظمات واللوبي 

المتواجد بها دون حسيب وال رقيب .

عدم ا�صتيفاء لل�صروط القانونية 
في تواصــل مع احد الموظفين في إحدى المنظمات 
الدوليــة العاملــة في عدن عن أســباب إغــالق اغلب 
المنظمــات الدولية لمكاتبها في عدن أردف قائال بان 
هناك تصور لدى الموظفين األجانب إن عدن غير أمنة 
لهم وبالتالي تجدهــم يقيمون خارج اليمن والبعض 
فــي صنعــاء ناهيك عــن قصور فــي البنــي التحتية 
كالفنادق الكبيرة والتي هي شبة متوقفة وهذا يعيق 
تنفيذ العديد من األنشطة أضف الى ذلك عدم  وجود 
فرص متاحة لتأجير فلل او منشات للمنظمات او سكن 
األجانب بســبب الدمار الذي وقع على عدن جراء الحرب 
إضافة إلى وجود بعض المناوشات والمظاهر المسلحة 
بعدن التي تقلق المنظمات والطاقم األجنبي خصوصا 
وهــي تســبب عراقيل إمام هــذه المنظمــات للقيام 
بكامــل عملها بالميدان وأيضا ظهور تحديات شــحه 
التمويل من قبل المانحين والذي أصبح يتركز على ما 

يتم توفيره في مجال الغذاء والصحة إجماال .
وبخصــوص شــكاوي الجمعيــات فــان المنظمــات 
المانحة تتعامل مع شركاء محليين تتوافق مع شروط 
المانحة مثــال الخبرة واإلدارة والقــدرة على ان تكون 
معتــرف بها من قبل الجهات الحكومية وال يمكن الي 
منظمــة ان تتعامــل مع جهة مجتمعيــة غير مرخصة 

ومستوفية الشروط القانونية 

غياب ال�صراكة
هناك نوع من اإلشكالية والعشوائية في العمل بين 
المنظمات والجهــات الحكومية وذلــك لعدم تفعيل 
القانون الذي يساعد على عمل الشراكة الحقيقية بين 

الطرفين بدل من كيــل االتهامات بين كال الطرفين 
بان األخر يقف عقبة في طريق عمل األخر بالذات فيما 
يختص بمجال حقوق اإلنســان كما حصل قبل مؤخرا 
خالل مؤتمر جنيف الــذي اظهر الفجوة الكبيرة وعدم 
التنســيق بين تلــك المنظمات والجهــات الحكومية 
وحصل نوع من العشــوائية والتخبط في رفع التقارير 
الخاصة برصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان فهناك 
قوانيــن تنظم عمل الجمعيات والمؤسســات األهلية 
ولكنها النطبق بالشــكل المطلوب وهذا ماسبب في 
تزايد كبير في عدد هذه المنظمات والفجوة الحاصلة 

واختالط المهام 
قانــون رقــم )1( لســنة 2001 بشــأن الجمعيــات 
والمؤسســات األهليــة  ووزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل الــذي يعطي الكثيــر من الصالحيــات لكال 
الطرفين والتي إذا طبقت لقلت إعداد هذه المنظمات 
وتركزت أعمالها فيما يخدم التنمية بشكلها الصحيح 
ومن الجانــب الحكومي أعطى القانــون الوزارة الحق 
فــي اإلشــراف القانونــي والرقابــي على عمــل تلك 
المنظمات والجمعيات ووضع الشــروط لتأسيس تلك 
المؤسســات والمنظمات كالنظام األساسي والالئحة 
العامة و معرفة مواردها المالية وطريقة صرفها كما 
تؤكد على ذلــك المادة )19( مــن القانون بخصوص 
عدم ممارســة المنظمات إلعمــال ذات طابع حزبي او  
مزاولــة إعمال الدعاية االنتخابية او تســخير جزء من 
أموالها لهذه االغراض بصورة مباشرة او غير مباشرة 
كمــا  هو حاصــل اليوم مــن أخراج مســيرات التأييد 
والمناصرة ويحدد القانــون اإلجراءات والعقوبات في 

حال المخالفة.

اهداف خا�صة
هبــة عيدروس رئيســة منظمــة سواســية لحقوق 
اإلنســان تقــول ان خــروج بعــض المنظمــات عــن 
الهــدف األساســي والمتلخص في أنهــا منظمة غير 
ربحية وانزالقها وانجرارهــا الى أهداف أخرى ال تخدم 
المجتمع هي من األسباب الرئيسية التي أسأت لعمل 
المنظمات اما بالنســبة للصعوبــات التي تواجه هذه 
المنظمات بالذات الجديدة منها او حديثة التأســيس 
هي إتباع المنظمات الدولية لسياسة فرض المشاريع 
المطلوب تنفيذها من قبلهم على المنظمات المحلية 
ما لم فلن تجد لها اي مشــاريع مســتقبلية لتنفيذها 
وفي ظل غياب هذه المنظمــات الدولية في عدن فال 
تستطيع المنظمات المحلية التعريف بنفسها بشكل 

أوســع بأنشــطتها وأعمالهــا كل هــذا وذاك فهناك 
موضوع أخر وهو وضع بعض الشــروط من قبل بعض 
المنظمــات الدولية للتعامل مــع المنظمات المحلية 
خاصة الحديثة منها وفي بعض األحيان يكون شــرط 
واحد هو ســبب لعدم حصولهم على المشــروع منها 

مثال ان يكون لها على األقل سنتين بالعمل 
وتضيــف عيدروس بان هنــاك صعوبات يواجهونها 
في العمل مع السلطة وفهم معنى الشراكة الحقيقية 
بأهميــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارها 
شــريكه فــي تنميــة المجتمــع والدفاع عــن حقوق 
مواطنيه ســواء من الســلطة او المواطن وبالمقابل 
تجد غياب دعم الســلطة لمنظمــات المجتمع المدني 
المحلية الفاعلة واستمرارها من خالل رعاية المشاريع 
الهامــة ذات النفــع العــام والتي تحدث اثــرا حقيقيا 
في المجتمع وهناك مشــكلة أخــرى تواجه المنظمات 
المحلية الحديثة النشأة في الوفاء بالتزاماتها المالية 
من إيجــار مقرمؤسســاتها الى النفقات التشــغيلية 
وأجور الموظفين خاصة تلك المؤسســات التي ال تجد 
دعمــا من اي جهة او أشــخاص او شــخصية اعتبارية 
مســتقلة في حين يفتــرض ان يتم دعــم المنظمات 
الناشــئة والفاعلة من قبل وزراه الشؤون االجتماعية 

والعمل فهي المسؤل األول عنها 

مكتــب ال�صــوؤون الجتماعيــة والعمــل بعدن 
ي�صدر ا�صعار للمنظمات ويدعو لعودة املنظمات 

الدولية لعدن  
الجمعيــات  ادراة  مديــر  وادي  عصــام  األســتاذ 
واالتحادات والتعاونيات بمكتب الشــؤون االجتماعية 
بعدن تحدث إلينا قائال بان مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمــل يقــوم بــدورة اإلشــرافي والرقابــي علــى 
نشــاطات المنظمات األهليــة وهناك آليــات للرقابة 
وتــم تفعيلهــا أكثر خاصة بعــد الحرب وقبــل أربعة 
أشــهر من اآلن أصــدرت ادراة الجمعيــات واالتحادات 
والتعاونيات بمكتب الشؤون االجتماعية بعدن ممثلة 
بمديرها األســتاذ عصام وادي أشعار لكافة الجمعيات 
واالتحــادات والمنظمات المســجلة لديها عند تقديم 
تجديــد الترخيــص تقــدم التقرير المالــي للمنظمة 
والــذي يشــمل كافــة الحســابات البنكيــة ومصادر 
التمويل الداخلي والخارجــي وتقرير يوضح فيه جملة 

االنشــطه المنفذة خالل الفترة المنصرمة إضافة الى 
اي تغيرات فــي االداراة او الجمعيــة العمومية وعقد 
إيجــار المقر مالم فإنها لن تقــوم بالتجديد في حالة 
عدم اســتيفاء الشروط الســابقة وتعتبر هذه الخطوة 
في الطريق الصحيــح للبدء بعملية الرقابة والمتابعة 
لجميــع المنظمات لمعرفة العاملة منها وغير الفاعلة 
ومصــادر تمويلها والى أين تذهب تلــك األموال وما 
طبيعة االنشطه المنفذة وهل هي متطابقة لألهداف 

التي تأسست بها المنظمة .
وفي ســياق متصل يقــول وادي ان اغلب المنظمات 
الدوليــة العاملــة فــي اليمــن مكاتبهــا الرئيســية 
فــي صنعــاء والتحقق المنظمــات األهليــة في عدن 
االســتفادة من وجودها هنــاك موجهــا الدعوة لكل 
المنظمــات الدوليــة العــودة للعمــل فــي العاصمة 
المؤقتة عدن او فتح مكاتب لها في المناطق المحررة 
ومباشرة إعمالها بكل أريحية وسهوله وعمل شراكات 

مع الدولة والمنظمات المحلية 
وبالنســبة لإلحصائيــات الخاصة بعــدد المنظمات 
في عدن قــال وادي إن عدد الجمعيات التي تأسســت 
حتى نهايــة 2016 )391( جمعية وعدد المؤسســات 
التي تأسست حتى نهاية 2016 )389( وبالنسبة لعام 
2016م فقط فعدد الجمعيات التي تأسست  )8( وعدد 
المؤسســات التي تأسســت )28( مؤسســة واإلجمالي 
)780( جمعية ومؤسسة أهلية تأسست بموجب قانون 

الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم 1 لعام 2001م 

فقــدان البنيــة التحتيــة لغلــب املنظمــات املحليــة 
ب�صبب احلرب والدعم غالبيته لالغاثة

بهية الســقاف وهي مدير تنفيذي لمؤسسة إلف باء 
مدنيــة وتعايش قالت كما يعلــم الجميع بان غالبية 
منظمــات المجتمــع المدنــي بعــدن فقــدت بنيتها 
التحتية بســبب الحرب لذلك فمعظمنا في حالة إعادة 
بناء مؤسســي كما ان وضع الحرب فرض واقع العمل 
االغاثــي وبالتالي فــكل المشــاريع التنموية األخرى 
إن وجدت فهي شــحيحة ومعظم العمــل الذي نقوم 
بــه اآلن إمــا ذاتــي أو بتمويل ضعيــف باإلضافة إلى 
الوضع األمني واســتقراره يلعب دورا كبيرا في جنوح 

المنظمات الداعمة ألي مشاريع تنموية .

اما وردة بن ســميط رئيس مؤسسة عدالة للحقوق 
والحريــات تقول بان أهم المعوقــات التي واجهتهم 
هي غياب أداء الدولة و المنظمات الدولية عن القيام 
بواجبها تجاه المنظمات المحلية من خالل الشــراكة 
المجتمعيــة والدعم المادي وتضيف بن ســميط بان 
المنظمات المحلية تعرضت النتهاكات جســيمة إثناء 
الحرب مــن قبــل الحوثيين ومؤسســتها أحدى تلك 
المؤسسات التي تعرضت للسرقة والنهب واالتهامات 
الغير مسؤلة لنشاط المؤسسة وكذا غياب المنظمات 
المدافعة عن حقوق اإلنسان مما جعل النشطاء عرضة 

للخطر كادت تؤدي بحايتهم في كثير من األحيان 
يجب على الدولة والمنظمــات الدولية  العمل على 
بنــاء شــراكة حقيقة مــع المنظمات المحليــة لتتحد 
الجهود للوصــول للحلقة المفقودة من اجل بناء هذا 

الوطن وعودة عجلة التنمية للدوران من جديد 

حــوايل 14 األــف منظمــة جمتمــع مــدين حملية عاملــة يف جمــال التنمية 
واحلقــوق علــى م�صــتوى اليمن منهــا حــوايل 780 منظمــة يف حمافظة عدن 
وحدها والعدد يف زيادة ب�صــكل ملحوظ من اجل اإثبات نف�صــها على الأر�س و 
امل�صــاهمة مع الدولة يف عملية التنميــة والبناء وتطبيع احلياة برغم حالة 
اجلفــاء والفتــور احلا�صــل بينهما ومع الظــروف ال�صعبة التــي عانت وتعاين 
منهــا املنظمــات وكل املعوقــات وال�صعوبات فبل احلرب الأخــرة بداية العام 
2015م وزادت �صعوبتهــا بعــد احلرب ب�صــكل كبر اأدى اإىل اإغــالق الكثر من 
هــذه املنظمــات اأبوابها  لعدم قدرتها الوفــاء بالتزاماتهــا اإ�صافة اإىل اإغالق 
املنظمــات الدوليــة مكاتبهــا يف عــدن وانتقالها للعمــل اإىل �صنعــاء واقت�صار 

دعمها على من املنظمات التي توجد هناك  

منظمات املجتمع املدين املحلية يف عدن واحللقة املفقودة

عدن تايم/ وديد ملطوف

جمتمع
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تقرير

وقد برز الدور اإلماراتي على األرض 
في مختلف محافظات الجنوب وشمل 
دعمهــا مختلف الجوانب العســكرية 
واالمنية والخدمية والصحية وغيرها 
مــن األدوار الداعمــة التــي لعبتهــا 
االمارات لتسجل بذلك مواقف أصيلة 
ونبيلة وشجاعة تعبر عن أصالة ونبل 
وكرم اهلها ، الذين قدموا إلى جانب 
هذا الدعم شيء آخر هو أغلى واثمن 
مــا يمكــن أن يقــدم إال وهــو دماء 
ابنائهم من أبطال القوات المســلحة 
اإلماراتية حيث قدم العشــرات منهم 
ارواحهم في سبيل الدفاع عن الدين 
واألرض والعــرض وقوفــا إلى جانب 
اخوتهم ضد عمالء إيران المجوسية.

األدوار الداعمة التي لعبتها اإلمارات 
في الجنوب كثيرة ومتعددة المجاالت 
وفي هذا التقرير وردا على من يتجنوا 
علــى دور االمــارات نســتعرض أبرز 
مــا قدمته اإلمارات مــن دعم لقطاع 
الصحة بعدن حســب ما اورده تقرير 
أصدره مكتب الصحة بعدن وخص به 

"صحيفة عدن تايم" فإلى التقرير...

تاهيل 4مستشفيات 12مركز صحي

أما فيمــا يخص المرافــق الصحية 
والمستشــفيات فقد ذكر التقرير ان 
اإلمــارات عملــت على إعــادة تأهيل 
المستشــفيات والمجمعات  عدد من 
باألدويــة  ودعمهــا  الصحيــة 
والمســتلزمات الطبيــة والتجهيزات 
بما فيها االشــعة الرقمية المتطورة 
ومــن أهــم المستشــفيات التي تم 
الجمهوريــة  مستشــفى  تاهيلهــا  
النموذجي العام وتجهيزه بالمعدات 
الطبية وتشغيله بعد توقفه وتعرضه 
لإلضرار اثناء الحــرب ، باإلضافة إلى 
إعادة تأهيل ثالث مستشفيات أخرى 
وتسع مراكز صحية في محافظة عدن 
ودعمهــا باألجهــزة والمســتلزمات 

الطبية.

ويضــاف إلى ذلــك إعــادة تأهيل 

التوليديــة ورعاية  الطــوارئ  مركــز 
المواليد – مستشــفى الشعب سابقًا 
، وإعــادة تأهيل مركــز االوارم ودعم 
المرضــى باألدويــة الكيماويــة، الى 
جانــب إعــادة تأهيل مركــز األطراف 
االصطناعيــة والعــالج الطبيعــي – 
عــدن ودعمــه بمســتلزمات صناعة 
وإعــادة   ، االصطناعيــة  األطــراف 
تأهيــل مســتودعات خــزن االدويــة 
المركزيــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
، وشــمل الدعــم اإلمارتيــة فــي ما 
والمراكز  المستشــفيات  دعم  يخص 
الصحيــة أيضــا تقديم دعــم عيني 
ومالي لمستشــفى 22 مايو الجراحي 
يشــمل ذلك مبالــغ ماليــة لتغطية 
ومســتلزمات  وادوية  المالــي  العجز 

وتجهيزات طبية.

توفري العالجات

وفي جانب توفير العالجات واألدوية 
والمستلزمات الطبية قال التقرير أن 
دعم االمارات لعــدن بالعالجات كان 
منذو الوهلة األولى وفي الوقت الذي 
كانت تحتل فيه مليشــيات االنقالب 
إجراء من مديريات عدن حيث وصلت 
اول شــحنة ادوية ومستلزمات طبية 
الــى محافظة عدن عبــر ميناء الزيت 
مديرية البريقــة بلغت 480 طن تم 

خزنها في مســتودعات وزارة الصحة 
العامة والســكان م/ عــدن ومخازن 
اللجنة الطبية الشعبية العليا –عدن 
، وجرى توزيعها على المستشــفيات 
والمجمعات والمراكــز وكذا لجبهات 
القتــال – الدفعة الثانيــة خزنت في 

مركز السل )أجهزة ومعدات(.
وتواصل هذا الدعــم في العالجات 
منذ بداية عاصفة الحزم وحتى يومنا 
هذا وشــمل توفير كميات كبيرة من 
العالجات مختلفة نــورد منها بعض 
ما ذكــر في التقريــر ، توفير محاليل 
ومستلزمات الغسيل الكلوي للمراكز 
القائمة بالغســيل وكذا ادوية زارعي 
الكلى ، توفير ادوية السرطان للمركز 
الوطني لألورام وكذا مستشفى االمل 
لعــالج األورام ، توفير ادوية الســكر 
ومنها مادة االنسولين ، توفير ادوية 
التخديــر والتــي تعتبر مــن األهمية 
بمــكان خاصــة فــي ظــل انعدامها 

الكامل من السوق وعدم توفرها.

توفري احتياجات املرافق الصحية

أوضــح التقرير الذي رصــده مكتب 
الصحــة بعدن انــه وبعــد أن عملت 
االمارات على تأهيل المراكز الصحية 
قدمت  الطبية  المســتلزمات  وتوفير 

اإلمــارات ســيارات اســعاف مجهــزة 
تجهيــزًا متطــورًا تــم توزيعها على 
فــي  المختلفــة  الصحيــة  المرافــق 
محافظــة عــدن ، وتوفيــر مولــدات 
كهربائيــة للمرافق الصحية ، وكذلك 
لألمــداد  الوطنــي  البرنامــج  دعــم 
لنقــل  مجهــزه  بعربــات  الدوائــي 
المــواد والمســتلزمات الطبية ، إلى 
جانب تقديــم ثالجات تعمل بالطاقة 
العامة  الشمســية لمكتــب الصحــة 
والســكان وزعــت علــى الصيدليــة 
المركزية ومجمع حاشد للحفاظ على 

االدوية ومنها االنسولين.
وكذلك عملت االمارات على التكفل 
بدعم شــامل لفريق البعثــة الطبية 
الســودانية المكلفــة بعــالج جرحى 
الحــرب والذي يعمل في مستشــفى 

الجمهورية التعليمي.

عالج جرحى احلرب

وذكــر التقرير الذي تــم رصده من 
قبل مكتب الصحة بعدن أن االمارات 
تحملــة نفقــات عالج عــدد كبير من 
العمليــة  والزالــت  الحــرب  جرحــى 
مســتمرة وذلــك بنــاءًا علــى أوامــر 
وتوجيهات سامية من صاحب السمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال نهيان 
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

حفظة اهلل ورعاه الذي تكرم مشكورًا 
بدعم عــالج 1500 جريح فــي الخارج 
, فقــط في العــام 2017-2016 غير 
من قد تم نقلهم فــي العام -2015

2016م الى الخارج للعالج.
الــى جانــب التكفل بعــالج جرحى 
الحرب من مختلف الجبهات في هيئة 
مستشــفى الجمهوريــة النموذجــي 
العــام وتحمــل كافــة نفقــات ذلك 
وتوفير االدوية والمستلزمات الطبية 

لتنفيذ المشروع.
ويشــير التقريــر إلــى أن االمارات 
عملت على تشــغيل قســم متكامل 
فــي هيئــة مستشــفى الجمهوريــة 
النموذجي العــام لعالج مرضى حمى 
الضنــك ) قســم مكافحــة الحميات (
والمســتلزمات  االدوية  كافة  وتوفير 
الطبية الخاصة بذألك وتحفيز الكادر 

في القسم ماديًا.

توعية ومشاركة يف مكافحة 
األمراض

ولم يقتصر الدعم االماراتي لقطاع 
الصحة في عدن على تأهيل المرافق 
بالمســتلزمات  ورفدهــا  الصحيــة 
والمعدات الطبيــة ، حيث تعدى هذا 
الدعم وصوال لتأهيــل الكوادر ودعم 
حمالت التوعيــة المجتمعية ، وأوضح 
التقريــر أن اإلمــارات عملــت علــى 
تدريــب وتأهيل الشــباب في المجال 
الصحــي ، وعقد ورش عمــل ودورات 
تدريبيه للكادر الصحي في المحافظة 
، والقــاء المحاضــرات التوعويــة في 
مجــال الصحــة بين أوســاط الطالب 
في المــدارس المختلفة في محافظة 

عدن.
وإلــى جانب ذلــك كانــت اإلمارات 
مشاركة في مكافحة امراض الحميات 
التــي انتشــرت فــي محافظــة عدن 
)الضنــك –المالريــا ( وكــذا مــرض 
االســهاالت المائية الحادة والكوليرا 
، إلــى جانب توزيع ســلل صحية على 

االسر النازحة.

المارات تعيد تاأهيل 4 م�ست�سفيات و12مركز �سحي يف عدن
عدن تايم / فتاح المحرمي.

الدور الكبر الــذي لعبته دول التحالف 
دعمهــا  ويف  اجلنــوب  دعــم  يف  العربــي 
لل�صــرعية ل ينكــره اإل جاحــد ، ونظــرًا 
لتميــز الــدور الإماراتــي يف اجلنــوب فقد 
ظهــر علينا اأعــداء اجلنوب ممــن امتهنوا 
توا�صــل  خطــوط  وفتحــوا  النتهازيــة 
زورًا  ليتجنــوا  الإرهــاب  مــع  وتن�صــيق 
وبهتانــا علــى الــدور الإماراتــي ككل ويف 
اجلنــوب خ�صو�صــا ، وعلــى مــا يبــدوا اأن 
ال�صربــة املوجعة التــي تلقتها اجلماعات 
الإرهابيــة مــن قبــل الإمــارات والقــوات 
اجلنوبيــة دفع بتلك القــوى للتجني على 
اجلنــوب.  يف  املميــز  اخلــر  اإمــارات  دور 

اأنع�صت قطاع ال�صحة وعاجلت جرحى احلرب
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تقريــــر

فشــل انعقــاد اللجنــة االمنية 
فــي عدن او تم افشــاله والذي كان 
مقررا ان يراســه محافظ المحافظة 
المتحــوث ســرا آنــذاك عبدالعزيز 
بن حبتور في صبيحــة ذلك اليوم ، 
ومع الظهيرة كان عــددا كبيرا من 
الشباب قد اقتحموا مخازن معسكر 
جبل حديــد ، كان منظر العشــرات 
الطريــق  طــول  علــى  يصطفــون 
المحــاذي لجبــل حديد فــي انتظار 
اشــارة من زمالءهم الذين صعدوا 
الوصول  امكانية  الجبل الستكشاف 

الى السالح المخزن هناك . 
عصــر يــوم 25 فبرايــر جــرى 
االعالن عن تحرك اللــواء المتواجد 
في معســكر بــدر الى مطــار عدن 
وســيطرته على المطار واعالن والء 
للقوات الغازية من شــمال الشمال 
، ومــع المغــرب كان المنظــر فــي 
الشوارع اشبه بحالة حظر تجوال غير 
معلن اال من المسلحين المقاومين 
الذين توزعوا في عدد من المداخل 

والمخارج لمقاومة الغازي القادم .
اصابــت  واحبــاط  يــاس  حــاالت 
الســكان ، لم يتوقع اكثر المتفاءلين 
يومهــا ما تــم اعالنه بعد ســاعات ، 
لم يــدر بخلد احــد ان تحالفــا عربيا 
من عشــر دول ســيعلن تدخله لردع 
المليشيات الباغية واستعادة السلطة 
الشــرعية ، كان الخبــر الذي اعلن في 
ســاعات الفجــر االولى من يــوم 26 
مــارس خبرا باعثا لالمــل من جديد ، 
وكان الحدث كبيــرا لدرجة غيرت كل 

موازين المعادلة التي كانت جارية .

حلظة ميالد جديد

يتذكر القيادي البــارز في الحراك 
غالــب  يحيــى  المحامــي  الجنوبــي 
 : اللحظــات بالقول  الشــعيبي تلــك 
)) مهمــا حاولــت اســتجمع المفردات 
للتعبير عن فيض الشــعور الوجداني 
انطــالق  اعــالن  لحظــات  لتوصيــف 
عاصفة الحزم عشية 26 مارس2015م 
ال استطيع مطلقا ألن الحدث المفاجئ 
االيجابــي كان يضاهــي لحظة ميالد 
جديد ولم اســتوعب الخبر الذي يفوق 
قدرة الدماغ والذاكرة على اســتيعابه 
.. كانــت لحظة فارقــه بحياتنا وكانت 
كأنها حلم بالمنام ان تشاهد طيران 
العربــي يــدك قاعدة  التحالــف  دول 
الديلمــي الجويــة وقصــور علي عبد 
اهلل صالــح والســنة اللهــب والدخان 

المتصاعد يغطي شاشات التلفزة (( .

يضيــف المحامــي يحيــى غالــب 
بالقول : )) كانت ليلة مباركة وبقدرة 
من الخالق عز وجل سخر قلوب أشقائنا 

لتسخير امكاناتهم المادية والبشرية 
لرفــع القهــر والظلــم ودك معاقلــه 
وغطرســته  عفــاش  جبــروت  كان   ..
اليردعهــا رادع وكان لديه ثقة 100% 
باجتياح الجنوب من اقصاه الى اقصاه 
بأيــام قليلــة بحكم ســيطرة نفوذه 
20عــام تقريبا  الجنــوب خــالل  على 
ولم يتوقــع عفاش والحوثــي مطلقا 
الهزيمــة واالنكســار ولــم يضعــوه 

بحساباتهم (( .
ويتابــع : )) كان عنصــر المفاجأة 
هــو العنصــر الحاســم فــي انطالقة 
عاصفة الحــزم والزال عنصر المفاجأة 
والغموض ايضا يرافقان سير عمليات 

العاصفة واحد مقومات نجاحها (( .

 

طوق النجاة

المحلل السياسي الجنوبي منصور 
صالح قال : )) مثلــت انطالقة عاصفة 
الحــزم فــي توقيتها وقوتهــا عالمة 
تاريخية وفارقة فــي تاريخ الجنوب .. 
قبل ســاعات من هذه العاصفة كنت 
شــخصيا وكانــت عــدن وكل الجنوب 
تعيش حالة ذهول وصدمة وانكســار 
المليشــيات مــن  ان تمكنــت  بعــد 
الوصــول في يومين اثنيــن من تعز 
الــى عــدن دون ان تجابــه بمقاومة 
حقيقية وغادر الرئيس ومعاونوه عدن 
كما هاجــرت الحكومة واختفى القادة 
العســكريون ونهب الســالح واختفى 
المقاومــون مــن الشــوارع وانهارت 
بشكل مريع مؤسسات الدولة ونهبت 

مخازن الغذاء والسالح معا (( .
ويضيــف : )) امام هــذه اللحظات 
الكئيبة التي عشــناها وعاشتها عدن 

شــعرنا فعال اننا مقبلــون على زمن 
اســود ووضــع كارثي بــكل ماتحمله 
الكلمــة و ان مشــروعنا التحــرري قد 
ســقط وان رهاناتنــا علــى الجميــع 
قادة ومســؤولون ومناضلو ســاحات 
كانت رهانات علــى احصنة مريضة .. 
وفي عمق الشــعور بالماساة الفاجعة 
جــاءت  المتوقعــة  غيــر  والهزيمــة 
انطالقــة عاصفة الحــزم والتي مثلت 
نموذجا غير مســبوق في وحدة القرار 
العربــي كطــوق نجاة لتحيــي اآلمال 
في النفوس بأنه مــازال لدينا فرصة 
للمقاومة وامال في الخالص ودحر هذا 
الكابوس المرعب الذي خيم على حياة 

الناس (( .
ويتابــع منصــور صالــح : )) اننــا 
الحــزم بانها جاءت  مدينون لعاصفة 
في لحظــة تاريخية وحققت انتصارات 
تاريخيــة وبها تغيــر مجــرى التاريخ 
الجنوبــي اذ ان الجنوبيين لم يكونوا 
يحلمــوا بمثــل هذا الموقــف العربي 
االخوي المســاند لهــم بقوة وحماس 
وبدعم وعطــاء ســخيين .. من عاش 
اللحظــات الفاصلة بيــن احتالل عدن 
وحتى انطالق عاصفة الحزم وماحفلت 
به من مشاعر عاصفة باليأس والقنوط 
والرعــب من المســتقبل القاتم الذي 
ينتظر الجنوب هو وحده من يستطيع 
تقدير قيمة تلــك اللحظات التاريخية 
التي احيت االمال في النفوس مع اول 
طلعة جوية استهدفت قاعدة الديلمي 

الجوية التابعة للمليشيات (( .
ويختتــم بالقــول : )) مــن تلــك 
وانطلقــوا  االحــرار  فكــر  اللحظــات 
للمقاومــة فــي باقــي مناطــق عدن 
التــي لم تكن قد ســقطت بعد وحتى 
بعد ســقوطها كانت العزائم مرتفعة 
والثقة بالنفس في اعلى مســتوياتها 

مع تنامي القدرات العســكرية وتعزيز 
جبهــات المقاومة بالدعم الالزم الذي 

مكنها من الصمود واالنتصار (( .
 

ساعات عصيبة

الصحفــي غــازي العلــوي ، مدير 
تحريــر صحيفــة األمنــاء يــروي تلك 
اللحظــات : )) ال شــك وانهــا كانــت 
ســاعات ولحظــات عصيبة تلــك التي 
عشــتها قبل اإلعــالن التاريخي الهام 
الــذي أعلنتــه دول التحالــف العربي 
الحــزم  عاصفــة  عمليــات  بانطــالق 
والتدخل إليقاف زحف مليشيا االنقالب 
واجتياحها لمدينة عدن وباقي المدن 
والبلدات اليمنية , ولعل من األهمية 
بمكان أن أشــير إلى أن ذلك الشعور 
بالغبن واأللم والحسرة من تعقيدات 
المشــهد وقتامتــه وازديــاد األوضاع 
ســوءا جــراء تنامــي جرائــم القتــل 
والتنكيل والبطش الذي تمارسه تلك 
المليشــيات لم يكن ينتابني لوحدي 
بل أجزم بأنه شــعور لــدى كافة أبناء 
الجنوب الذين كانوا يشــعرون بأن ال 
مخرج وال ســبيل إليقــاف ذلك الزحف 
البربري وتطهير مدينة عدن والجنوب 
مــن تلــك المليشــيات االنقالبية إال 
بتدخــل دول الجوار إلــى جانب قوات 
المقاومــة الجنوبية التي كانت تقاتل 
وبشــجاعة  التقليديــة  بإمكانياتهــا 

منقطعة النظير (( ..

ويتابــع قائال : )) لقــد أكدت دول 
التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة 
العربية الســعودية واإلمارات العربية 
المتحدة بذلك القــرار التاريخي الذي 
تــم إعالنــه فــي 26 مــارس 2015م 

بإطــالق عمليات عاصفــة الحزم مدى 
المتينة  العالقات والمواقــف األخوية 
بيــن دول الخليــج والشــعب اليمني 
وأكدت إجماع دول الجوار على الوقوف 
أمام التمــدد اإليراني الذي بات يهدد 
أمن واستقرار المنطقة , فكان شعب 
الجنــوب عبــر مقاومته الباســلة خير 
معين وحليــف لقوات التحالف العربي 
في إيقاف تمدد المليشــيات وتطهير 
معظــم المناطق والبلــدات الجنوبية 
مــن تلــك المليشــيات وخــالل فترة 
وجيزة خالفــا للمحافظات الشــمالية 
التي خذلها أبناءها وماتزال ترزح تحت 

وطأة وسيطرة المليشيات (( .

حياة بعد املوت

رئيس  اليافعــي  ياســر  الصحفي 
تحرير موقع يافــع نيوز ، قال : )) كان 
يوما صعبــا للغاية، وانــا ارى جحافل 
المليشيات تتقدم صوب عدن، في ظل 
انهيار قوات الجيش الموالي للرئيس 
هادي واللجان الشــعبية، شعرت بأن 
مســتقبل أجيال كاملها بل مستقبل 
امة في مهب الضيــاع، اصابتني حالة 
مــن اليــأس واإلحباط .. لكــن تدخل 
عاصفة الحــزم أعاد لنا األمــل، ورفع 
معنوياتنا في الجنوب، وجعلنا ننهض 
مــن جديــد، وهو مــا حــدث بالفعل 
نهض الجميع مــن كبوتهم وتوحدوا 
للجنوب  الغازية  المليشيات  لمواجهة 
حتى تحقق النصر بفضل تدخل ودعم 

دول التحالف العربي (( .
ويختتــم حديثه قائــال : )) ما بين 
العاصفة وما قبلهــا كالموت والحياة 

باختصار (( .

كيف عا�س �سكان عدن اللحظات الخرية قبل انطالق عا�سفة احلزم ؟

تقرير / عبدالرحمن أنيس :

كانت حلظات �صعبة تلك التي عا�صــها �صــكان مدينة عدن قبيل اعالن ت�صــكيل التحالف العربي وانطالق عمليات عا�صفة احلزم فجر 
يوم ال�صاد�س والع�صرين من مار�س 2015م .

�صبيحة يوم اخلام�ــس والع�صــرين من مار�ــس 2015 ، كانت النباء تفيد بتقدم امللي�صــيات �صوب مدينة عدن واختطافها لوزير الدفاع 
اللواء حممود ال�صبيحي ولوكيل المن ال�صيا�صي اللواء نا�صر من�صور هادي وللقائد الع�صكري العميد في�صل رجب .
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ممثلة  الحكومــة  وقعــت  ومؤخــرا 
بــوزارة الســياحة مذكــرة تفاهــم مع 
مؤسســة درع نجــد الســعودية بغرض 
التعــاون في تطويــر وتشــغيل فندق 
جولدمور عدن والمنشــآت الملحقة به، 
وانجاز دراسة متكاملة وتقديمها لوزارة 
الســياحة حول ترميــم واعــادة تاهيل 
وتشغيل الفندق، والمنشآت الملحقة به 
) النادي الدبلوماســي نادي المراة ( في 
منطقــة خليج الفيــل بمديرية التواهي 

بعدن بهدف استئجارهما مستقبال . 
من جانبه اســتمع مجلــس الوزراء، 
مؤخرا، إلى تقرير وزير السياحة الدكتور 
محمد قباطي واللجنة المكلفة لمعالجة 
أوضــاع فندق جولد مور، وحيال ذلك أقر 
المجلــس تشــكيل لجنة برئاســة وزير 
الســياحة وعضوية كاًل من وزير العدل 
والشئون القانونية باالضافة إلى أعضاء 
اللجنــة الســابقة المشــكلة مــن قبل 
محافظ عدن، لدراســة ومعالجة أوضاع 
الفندق وخاصة بعــد انتهاء عقد االيجار 

من المستثمر السابق.
 

جلنة السلطة احمللية
اللــواء/  عــدن  محافــظ  وشــكل 
عيــدروس الزبيدي، فــي يناير الماضي، 
لجنة لدراسة وضع المنشاءات السياحية 
و إعادة ترميم وتأهيل فندق الشيراتون 
السياحي، برئاســة وكيل محافظة عدن 
عدنان الــكاف وعضويــة كل من مدير 
عام فرع وزارة الشئون القانونية فهمي 
نعمــان، ومدير عــام مديريــة التواهي 
عبدالحميد الشــعيبي ومدير عام مكتب 
الســياحة عــدن جعفــر ابوبكــر ومدير 
الهيئة العامة الراضــي وعقارات الدولة 
المهندس/ محمد محسن محمد، بهدف 
إعــادة ترميم وتشــغيل فنــادق الدولة 

بالعاصمة المؤقتة عدن .
ونص القرار علــى ان تتولى اللجنة 
دراســة أوضــاع المنشــئات الســياحية 
بعــدن،  للدولــة  التابعــة  والفندقيــة 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشــان موضوع 
مجموعة الكثيري السياحية واستغالليه 

بعض المنشئات السياحية األخرى .
 

تقرير صادم
استكملت اللجنة المذكورة تقريرها 
برفعــه  وقامــت  النهائيــة  بصورتــه 
الــى رئاســة مجلــس الــوزراء، واوصت 
فيــه بضــرورة معالجة أوضــاع الفندق 
والمنشــاءات األخرى المملوكــة للدولة 

لمســتثمرين  والمؤجــرة  عــدن،  فــي 
تخلفــوا عن دفــع مســتحقات الدولة، 
وبحسب التقرير فقد انتهت فترة عقود 
االيجار للكثير ن المنشــاءات منذ مدة، 
ويجب ان تضــع الدولة يدها على هذه 

المنشاءات لصيانتها والحفاظ عليها.
 بعــد االطالع علــى التقريــر وجه 
دولــة رئيس الــوزراء د. احمد عبيد بن 
دغر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير 
الســياحة د. حمد عبدالمجيــد قباطي 
ونائبــه وزيــر العــدل وعضويــة وزير 
الشــئون القانونية، لدراسة التقرير مع 
لجنة الســلطة المحلية ورفع تووصيات 
نهائية للمجلــس القرارها في اجتماعه 

القادم.

بيع بثمن خبس
وكان الرئيــس المخلــوع وجــه في 
مطلع العــام 2003م بتمليك مجموعة 
الكثيري 7 منشــأت سياحية هي: مجمع 
الســاحل الذهبــي ) فنــدق جولدمور(، 
والنــادي اليمني ســابقا- نــادي المرأة 
حاليا- والنادي الدبلوماســي، باالضافة 
الى 4 منشاءات سياحية أخرى في  مدينة 

التواهي، مقابل 2 مليار ريال فقط.
وفــي 2005م وجــه المخلوع صالح، 
بالغاء عقد التمليــك بموجب الفقرتين 
الثانية والساددسة من االتفاقية، لعدم 
التــزام المجموعــة باالتفاقية ورفضها 
سداد اإلقساط بعد عامين من التوقيع، 
حيث قامت بسداد القسط االول والثاني 
فقــط، بمبلغ وقــدره 635 مليون ريال 
يمني، من اصل 7 اقساط بمبلغ اجمالي 
2 مليــار ريــال، حيث اظهــرت مخالصة 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 
2007 مجموعــة الكثيري مدينة للدولة 
ب 656504 ست مائة الف وخمس مائة 
واربعة الف دوالر، بعد احتســاب المبلغ 
المقــدم من قبل المجموعــة كايجارات 

مستحقة.
 

1.4 مليار متاخرات
وبحســب التقارير الرسمية فقد بلغ 
اجمالــي المديونية المســتحقة للدولة 
علــى مجموعــة الكثيري، حتــى مارس 
األخيــرة،  الحــرب  انــدالع  قبــل   2015
مبلغ وقــدره 4532000 اربعــة مليون 
وخمس مائة واثنين ثالثون الف دوالر، 
باالضافة الــى 37 مليون ريــال يمني، 
حيث يعدل اجمالي المديوينة 1.4 مليار 

ريال بسعر صرف اليوم.

ايجــار  المجموعــة  واحتكــرت 
مدينــة  فــي  الســياحية  المنشــاءات 
التواهي، بحســب عقد ابــرم معها في 
ديســمبر 1996م، وينتهي في ديسمبر 
2016م، أي لمــدة 20 عاما، حيث قامت 
بتاجيــر عددا من المنشــاءات بالباطن، 
ولــم تلتــزم باي بنــود فــي االتفاقية، 
ناهيك عــن حصولها علــى تخفضيات 
واعفــاءات كبيرة فــي بعــض الفترات 
من قبل شــخصيات رفيعــة في النظام 

السابق.
 

مستمرون يف استعادة 
املنشئات

ويــرى القائم باعمــال وكيل وزارة 
الســياحة- مديــر عام مكتب الســياحة 
عدن جعفــر ابوبكــر ان اقــدام الدولة 
على تصحيــح اوضاع هذه المنشــاءات، 
للسياحة  االساســية  بالبنية  واالهتمام 
المحافظــة، كونها اصبحــت بعد  فــي 
لاليــواء  موقــع  أي  تمتلــك  ال  الحــرب 

الســياحي، وبقــاء فنــدق جولدمــور 5 
نجــوم واألكبر فــي المحافظــة مغلقا، 
يتعارض مــع المصلحة العامــة، مثمنا 
توجــه الحكومة والســلطة المحلية في 
المحافظة، الســتعادة منشــاءات الدولة 
التي تم اهمالها من قبل المستثمرين، 
حيث سيســتمر عمل اللجنة الســتعادة 
كافــة المنشــاءات المغلقــة والتــي لم 

تلتزم بالعقود.
واعتبر ابوبكر ان هذه الخطوة فرض 
منشــاءاتها،  واســتعادت  الدولة  لهيبة 
ورســالة للمســتثمرين االخرين اللتزام 
الجدية وسداد االيجارات او سيتم سحب 
المنشــاءات منهــم، بحســب توصيــات 

اللجنتين الوزارية والمحلية.
 

تفاصيل اتفاقية نـجد
ووقعــت الحكومــة ممثلــة بوزير 
الدكتور محمــد عبدالمجيد  الســياحة 
قباطي مذكرة تفاهم مع مؤسسة درع 
نجــد ممثلة بســمو االميــر محمد بن 
فهد بن سعود الكبير ال سعود بغرض 
التعــاون فــي تطوير وتشــغيل فندق 

جولدمور عدن والمنشآت الملحقة به.
وبحسب االتفاقية، فقد تم تفاهم 
الطرفــان على ان تكون بداية التعاون 
بقيام مؤسســة درع نجد بانجاز دراسة 
الســياحة  لوزارة  وتقديمها  متكاملــة 
حول ترميــم واعادة تاهيل وتشــغيل 
الملحقة به  فندق جولدمور والمنشآت 
) النادي الدبلوماسي نادي المراة ( في 
منطقة خليــج الفيل بمديرية التواهي 

بعدن بهدف استئجارهما مستقبال .
كما نصــت االتفاقية على ان تقوم 
وزارة الســياحة بتقديــم التســهيالت 
الممكنــة النجــاز الدراســة للمنشــاة 
مرفقــة بتقريــر اولــي حــول االضرار 

الموجــودة 
بالمنشــاة وتقديــرات تكاليــف اعادة 
التاهيل لتصبح جاهــزة للعمل .. على 
ان تقــوم مؤسســة درع نجــد وعلــى 
حســابها بتامين فريق هندسي وفني 
ليقــوم بمعاينة المنشــآت على ارض 
الواقع ويقدم تقريرا متكامال باالضرار 
التي لحقت بالمنشآت مع تكاليف اعادة 
التاهيل والتشــغيل للفندق وملحقاته 
بمستوى ) 5 نجوم ( حسب المواصفات 
ريكســوس  لمجموعــة  القياســية 

العالمية.
واشــارت االتفاقية الــى انه وبعد 
استكمال الدراسة واالخذ بعين االعتبار 
التكاليف التــي تتطلبها عملية اصالح 
االضرار واعادة التاهيل سيكون متاحا 
للطرفين التفاهــم بهدف توقيع عقد 
تاجير للمنشاة قيد التفاهم وبموافقة 
الطرفين دون ان يكون لهذا البند أي 

صيغة الزامية على الطرفين .
وتشــير االتفاقية الى ان مؤسسة 
درع نجــد ابــدت رغبتها فــي التعاون 
مــع الجمهوريــة اليمنيــة فــي اعادة 
المؤسسات  وتشغيل  وتطوير  وتأهيل 
الســياحية مــن خــالل تعاونهــا مــع 
العالميــة والتي  مجموعة ريكســوس 
تعتبر من اسرع المجموعات االوروبية 
نموا فــي ادارة الفنــادق والمنتجعات 

السياحية.

حتقيق

من�ساآت �سياحية يف عدن .. منوذج لعبث نظام املخلوع

تحقيق/ وائل القباطي

يك�صــف هذا التحقيق املدعم بالوثائــق والأرقام، تفا�صيل كارثية 
لنمــوذج فا�صح من مناذج العبــث واهدار املال العام يف مدينة عدن، من 
قبــل نظــام املخلوع علي �صالح، الذي وجه يف عــام 2003 ببيع ومتليك 
جمموعــة الكثــري 7 من�صــاأت �صــياحية يف مدينــة عــن، بينهــا فندق 
جولدمــور مقابل 2 مليــار ريال فقط، قبل ان يتــم اإلغاء عقد التمليك 
بعد عامني من توقيعه لعدم التزام الطرف الثاين بالتفاقية ورف�صه 

�صداد الإق�صاط.

توجه حكومي ل�صتعادتها ب�صبب اإهمال امل�صتثمرين وانتهاء 
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عدن تامي تتبع خيوطها يف ظل توقف احلمالت الأمنيةحتقيق

مــع انطــالق عاصفة الحــزم في26 
2015م، اعلنــت دول التحالف  مارس 
العربي عن عاصفة اإلغاثة اإلنسانية 
لليمن، التي كان لها األثر الكبير في 
التخفيــف عن الشــعب اليمني، الذي 
عانى من ويالت حرب مليشيا الحوثي 
وصالــح االنقالبية، وســيطرتها على 
موارد الدولة ومؤسســاتها في اغلب 

المحافظات.
مكتب تنســيق المساعدات استطاع 
ان يوزع االعمال اإلنســانية عبر مركز 
الملــك ســلمان لإلغاثــة واالعمــال 
والجمعيــات  والهيئــات  اإلنســانية، 
التابعة للهالل األحمر في دول الخليج 
وعلى رأسها االمارات والكويت، وكان 
لهــا األثر الكبيــر فــي التخفيف من 
التي  الصعبــة  المعيشــية  األوضــاع 

عاشها المواطن اليمني.
وتمثلت الجهود اإلنسانية واإلغاثية 
ضــرورة قصوى لتخفيف معاناته التي 

يــرزح تحــت وطأتهــا حيــث ماليين 
والمســنين وذوي  والنســاء  األطفال 
االحتياجات الخاصة هم بأمس الحاجة 
إلــى المأوى والكســاء والغــذاء وكل 

أنواع المساعدات.
فباالضافــة الى دعم مركز ســلمان 
والهــالل االماراتي، منذ بداية األزمة، 
فقد ســارعت الكويت ، الى تقديم يد 
المساعدة، عبر اطالق حمالت رسمية 
وشــعبية، مــن أهمهــا )الكويت الى 
جانبكم(، و )مركز العمل اإلنســاني(، 
وكان لمشاركة جمعية الهالل األحمر 
لإلغاثة  الكويتية  والجمعية  الكويتي 
بصمة إنسانية واضحة، شملت مختلف 
محافظات اليمن، ومثــل وقوفها مع 
التاريخية  اليمن امتــدادا للعالقــات 
بيــن البلديــن، والتــي كان للكويت 
الدور الكبير في مساعدة اليمن خالل 
العقــود الماضيــة في انشــاء البنية 

التحتية ومشاريع تنموية.

م�ساعدات بـ  3 مليار دولر.. عا�سفة العمل الن�ساين

24 مليون م�ستفيد من مركز امللك �سلمان

وأوضح تقرير لمركز الملك ســلمان لإلغاثة واالعمال اإلنسانية، ان المستفيدين من 
المســاعدات التي يقدمها المركز أكثر من 24 مليون مواطن يمني، بتكلفة بلغت اكثر 

من 578 مليون دوالر.
وبحســب التقرير فقد نفذ 120 مشــروعا حتــى مطلع العــام 2017، موزعة على 55 
مشــروعا في مجال االمن الغذائي، وااليواء ، و12 مشــروعا في مجال التعليم والحماية 
، و51 مشــروعا في مجال الصحة التغذية والمياه واالصحاح البيئي، و41 مشــاريع في 

الخدمات اللوجستية والحاالت الطارئة.
حيث نفذ مركز الملك ســلمان ومقره الرياض، بالتنســيق مع قــوات التحالف ودعم 
مــن قبل وزارة الدفــاع بالمملكة، برامج طبيــة وبيئية، واغاثية، والتي شــملت جميع 
المحافظــات، بما فيها المحافظات التي ال تزال تحت ســيطرة االنقالبيين، مثل صنعاء 

وصعدة، وحجة، وإب.
وعمل المركز على تأهيل المنشــآت الصحية اليمنية وتوفير األدوية والمســتلزمات 
والمحاليــل واألجهــزة الطبية وأدوية الســرطان ومحاليل الغســيل الكلوي ومكافحة 
األوبئــة والتطعيمات وتأمين األكســجين واألطراف الصناعية والتأهيل النفســي من 
خالل الشــركاء المحليين والدوليين وبمتابعــة وتمويل منه، وتقديم التمويل الالزمة 
لعالج الجرحى عبر التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لعالجهم داخل اليمن وبرامج 
لعالجهم في األردن ، والسودان وبرامج لعالجهم داخل المملكة في مستشفيات وزارة 
الصحــة وبرامج صحية موجهه لألطفال والنســاء الحوامل والمرضعــات وبرامج توفير 

الكوادر الطبية المؤهلة للمستشفيات والمراكز الصحية اليمنية.

م�ساعدات اإماراتية بـ 2 مليار دولر
وأوضح تقرير لمركز الملك ســلمان لإلغاثة واالعمال اإلنســانية، ان المستفيدين من المساعدات التي يقدمها المركز 

أكثر من 24 مليون مواطن يمني، بتكلفة بلغت اكثر من 578 مليون دوالر.
وبحســب التقرير فقد نفذ 120 مشــروعا حتى مطلع العام 2017، موزعة على 55 مشــروعا في مجــال االمن الغذائي، 
وااليواء ، و12 مشــروعا في مجال التعليم والحماية ، و51 مشــروعا في مجال الصحــة التغذية والمياه واالصحاح البيئي، 

و41 مشــاريع في الخدمات اللوجســتية 
والحاالت الطارئة.

حيث نفــذ مركز الملك ســلمان ومقره 
الريــاض، بالتنســيق مع قــوات التحالف 
ودعم مــن قبل وزارة الدفــاع بالمملكة، 
برامــج طبيــة وبيئيــة، واغاثيــة، والتي 
شــملت جميــع المحافظــات، بمــا فيها 
المحافظــات التــي ال تزال تحت ســيطرة 
االنقالبيين، مثل صنعاء وصعدة، وحجة، 

وإب.
وعمــل المركز علــى تأهيل المنشــآت 
األدويــة  وتوفيــر  اليمنيــة  الصحيــة 
واألجهــزة  والمحاليــل  والمســتلزمات 
ومحاليــل  الســرطان  وأدويــة  الطبيــة 
األوبئــة  ومكافحــة  الكلــوي  الغســيل 
األكســجين  وتأميــن  والتطعيمــات 
واألطــراف الصناعية والتأهيل النفســي 
من خالل الشــركاء المحليين والدوليين 
وبمتابعة وتمويل منه، وتقديم التمويل 
الالزمة لعــالج الجرحى عبــر التعاقد مع 
لعالجهم  الخــاص  القطاع  مستشــفيات 
داخل اليمن وبرامج لعالجهم في األردن 
، والســودان وبرامــج لعالجهــم داخــل 
المملكــة في مستشــفيات وزارة الصحة 
وبرامج صحية موجهه لألطفال والنســاء 
الحوامــل والمرضعــات وبرامــج توفيــر 
الكــوادر الطبية المؤهلة للمستشــفيات 

والمراكز الصحية اليمنية.
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تقريــر
حكومة بن دغر ..  حتديات كبرة واجتياز احلواجز ..

تحــركات بن دغر ركــزت منذ اليوم األول لتســلمه 
مهام رئاسة الحكومة على الجانب السياسي بلقاءين مع 
ســفيري المملكة المتحدة والصين لدى اليمن , وهو ما 
يعتبر اشارة واضحة لالنفتاح على جميع األطراف الدولية 
شرقًا وغربا لحكومة بن دغر , وعدم االقتصار على اتجاه 
دولي معين في المرحلة  المقبلة وهو ما تحتاجه اليمن 

بالفعل وانعكس بعدها على مختلف الجوانب.

 نـجاح يف الدبلوماسية اخلارجية :
شــهدت فترة حكومة بن دغر تحركات دولية مكثفة 
من قبل وزارة الخارجية اليمنية وذلك إلحياء وتنشــيط 
الدبلوماســية اليمنية ، بغية تحقيق أعلى مكســب من 
االصطفــاف الدولــي بجانب الحكومة الشــرعية والدعم 

الدولي لها .  
الكاتب والمحلل السياســي ثابت األحمدي قال في 
تصريح لموقــع " يمن تليجراف" إن الحكومة الشــرعية 
بذلــت جهــدا كبيــرا وملموســا وناجحا علــى الصعيد 
عبدالملــك  الخارجيــة  وزيــر  واســتطاع  الدبلوماســي 
المخالفــي إحــراز نجاحات كبيــرة في ظل هــذا الوضع 

االستثنائي .
ويرى الباحث السياســي زايد جابر فــي تصريح ل " 
يمن تليجراف "   "  إن أبرز ما حققته الحكومة في الجانب 
الدبلوماسي كان باتجاهيين اثنين  األول تمثل بإحداث 
تغيير كبير في الســلك الدبلوماسي ، وتغيير األشخاص 
الذي كان والئهم للنظام السابق واستبدالهم  بكفاءات  
والءها للشــرعية" أمــا الجانب الثاني فهوي " اســتمرار 
الموقف الدولي المؤيد الشــرعية ، وافشــال أي تحركات 

لالنقالبيين في اختراق الموقف الدولي ضد الشرعية "

 إدارة امللف االقتصادي مبسؤولية 
وصرف رواتب املوظفني :

جــاءت حكومــة بــن دغــر على حالــة مــن الجفاف 
االقتصــادي نتيجــة اســتحواذ ســلطة االنقالبيين في 
العاصمــة صنعاء على البنك المركــزي ومقدرات الدولة 
، والذيــن امتنعــوا عن دفــع رواتــب الموظفين بجميع 
مؤسســات الدولــة والذي يقــدر عددهم بأكثــر مليون 
ومئتي ألــف  موظف مــن المدنيين والعســكريين ، ما 
تســبب بمعاناة كبيرة للموظفين وأسرهم ، األمر الذي 
زاد من حدة التدهــور االقتصادي ما عده مراقبون عقابًا 

جماعيا يقوم به االنقالبيون بحق الشعب اليمني . 
في الثامن عشر من ســبتمبر 2016 أصدر الرئيس 
عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا 
قضــي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي 
تسيطر عليها الميليشيات االنقالبية إلى عدن العاصمة 
ل ضربة موجعة لالنقالبين  المؤقتة للبالد ، والذي شــكَّ
ما يعني فقدانهم للبقرة الحلوب التي كانت تدر عليهم 

بالمال لمواجهة الشعب اليمني .
ويعد نقل البنك المركــزي للعاصمة المؤقتة عدن 

انتصارا كبيرا يوازي االنتصارات العسكرية التي تحققت، 
فأصبحــت الواردات تأتــي للبنك والتعامــالت الخارجية 
تأتــي عن طريق البنك المركــزي في عدن وهو ما يعني 
اعتراف دولي بالشــرعية الدستورية ، كما أن نقل البنك 
جاء من أجل  انقاذ االقتصاد اليمني الذي شــهد تدهورًا 
متسارعًا  ، وتسليم رواتب الموظفين في القطاع المدني 

والعسكري . 
وانطالقــًا مــن المســؤولية الموكلــة علــى عاتق 
الحكومــة تعهد دولة رئيس الــوزراء أحمد عبيد بن دغر 
في 14 ينايــر 2017 بصرف رواتب موظفــي الدولة في 
جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة 

الواقعة تحت سيطرة االنقالبيين منذ العام2014 . 
ويرى حقوقيون وسياســيون يمنيــون في تصريح 
ســابق ) بحســب صحيفــة الحيــاة ( أن نجــاح الحكومة 
الشــرعية في صرف رواتب موظفــي الدولة وضخها إلى 
الحســابات البنكيــة للموظفين، وعبر البريد وشــركات 
الصرافــة لمــن ليــس لديهــم حســابات فــي البنوك 
والمصارف، من شــأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام 
الميليشــيات، ويبطــل مفعول آخــر أوراق الضغط التي 
تســتخدمها إلرهاب الموظفيــن، وإجبارهم على العمل 
معها، أو إلغاء أرقامهم الوظيفية وتوظيف بدالء عنهم. 
كما إن إقدام الحكومة على خطوة كهذه »تعكس جدية 
الحكومة، وتبعث رسائل تطمين إلى الموظفين في كل 
مرافــق الدولة، مفادها أن رواتبهم وأرقامهم الوظيفية 
مصانــة، وغيــر معرضــة للقرصنــة من جانــب قيادات 
الميليشيات، في حال رفضهم مزاولة األعمال والمهمات 
غيــر القانونيــة، أو تنظيــم اإلضرابــات واالعتصامات، 
بالتالــي فإن قيام الحوثيين بتهديد الموظفين بالطرد 

من أعمالهم واستبدالهم بآخرين ستفقد قيمتها«.(( .
ومما يعزز من صدق وجدية الحكومة بصرف رواتب 
الموظفين ما صرح به الناطق الرسمي باسمها قبل ايام 
بأن مرتبــات القطاع المدني يجــري العمل على صرفها 
بانتظام ولم تعد هناك صعوبات حقيقية توقف الصرف 
في نهاية كل شــهر، وأن صــرف مرتبات الجيش واألمن 

ستنتظم بمجرد االنتهاء من تثبيت قاعدة  البيانات
حل مشاكل الطالب املبتعثني :

يتوزع الطــالب اليمنيون المبتعثــون في جامعات 
أكثــر من 38 دولــة حول العالم من أجــل نهل المعرفة 
والتحصيل العلمي ، حتى يكونون  نواة في بناء الوطن . 
ارتفعــت وتيرة المناشــدات التــي اطلقها الطالب 
المبتعثــون في جامعات أكثر مــن 38 دولة حول العالم 
للحكومــة والجهات المعنية بصرف مســتحقاتهم  بعد 
أن حرمتهــم المليشــيات منهــا وجعلتهم فــي ظروف 
اســتثنائية صعبة ال يجدون ما يســدون به احتياجاتهم 

والوفاء بالتزاماتهم . 
وبدأت المناشــدات في أواخر عام 2015  إبان فترة 
تولى خالــد بحاح للحكومة وذلك من الطالب المبتعثين 
في لبنان الذين ناشــدوا الحكومة بصرف مســتحقاتهم 
الموقفــة من قبل المليشــيات االنقالبيــة ، إال أنهم لم 

يجدوا اية اســتجابة حينها ، ما صعد األمر حتى اتســعت 
موجــة االحتجاجــات فــي أكثــر من بلــد فوصــل األمر 
بالطالب بمطالبتهم بتغيير الملحقيات الثقافية  وعمل 

االعتصامات أمام السفارات .
الجمهوريــة  رئيــس  وجــه   25-11-2016 فــي 
برســالة عاجلة لرئيس الوزراء بمعالجــة أوضاع الطالب 
اليمنيــن المبتعثين في الخارج بصــورة عاجلة وتذليل 
الصعوبــات التي تواجههم ومنها ما يتصل باالعتمادات 

ومستحقاتهم المالية .
وفي اليــوم التالــي أصــدر رئيس مجلــس الوزراء 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،قرارًا بتشــكيل لجنة وزارية 
لمعالجة اوضاع الطــالب المبتعثين في الخارج وتتكون 
اللجنــة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك 
المخالفي -رئيسًا للجنة ،وعضوية كل من وزراء الشؤون 
القانونيــة الدكتورة نهــال العولقــي، والتعليم العالي 

والبحث العلمي الدكتور حسين باسالمة . 
بــدأت اللجنة فــي عملها تحت اشــراف دولة رئيس 
الوزراء الذي أولى هذا الملف اهتماما كبيرًا كون الطالب 

هم عماد مستقبل اليمن وبناة نهضته .
في الســادس والعشــرين من يناير الفين وسبعة 
عشر أعلنت الحكومة على لسان متحدتها راجح بادي ، عن 
استكمال تحويل مستحقات الطالب اليمنيين المبتعثين 
للدراســة في عدد من الدول العربية واالجنبية، وصدرت 
توجيهــات مــن رئيس الــوزراء الــذي يتابــع الموضوع 
شــخصيا وبصفــة مســتمرة للســفارات والملحقيــات 
الثقافية والمالية لليمن في تلك الدول بســرعة صرفها 
للطــالب دون تأخير. وأوضــح ان اجمالي المبلغ الذي تم 
تحويلــه يتجاوز ثالثة مالييــن دوالر، للطالب اليمنيين 
الدراسين في الهند، الجزائر، السودان، المغرب، الصين، 
السعودية، الواليات المتحدة االمريكية، باكستان، تركيا 

وجمهورية المجر.
في -31 2017-1   وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات 
الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطالب المبتعثين 

في الخارج.
المبتعث محمد الســامعي طالب دراســات عليا في 
ماليزيا يقول فــي تصريح ل" يمن تليجراف " : " بعد أن 
قامت الميليشــيات االنقالبية بقطع مستحقات الطالب 
المبتعثين في الخارج لمدة ســتة أشــهر واسقاط أسماء 
المئات منهم من كشــوفات االســتحقاق ظلما وعدوانا 
،جاءت الحكومة الشــرعية في ديســمبر الماضي لتسلم 
مستحقات الطالب في اغلب بلدان االبتعاث لتؤكد الفرق 
بين سياســة الدولة الراعية لحقوق ابناءها والميليشات 

المتسلطة على رقاب الناس وحقوقهم ".
 االهتمام باجلانب الرياضي :

عملت الحكومة الشرعية خالل الفترة الماضية على 
تنفيــذ توجيهات فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، بمنح أولوية كبيرة للنشء و الشباب 
باعتبارهــم حجــر الزاوية في عمليــة البنــاء و التنمية 

المستدامة لمستقبل اليمن الجديد.
وانســجاما مع ذلك وجه رئيس الوزراء بدعم الفرق 
المشــاركة في البطوالت الخارجية ودعم أندية عدن بــ 
17 مليون ريال يمنــي ، اضافة إلى دعم عدد من الفرق 
المشاركة في البطوالت الخارجية في اليمن خالل الفترة 
الماضية ودعم أندية العاصمة المؤقتة عدن لممارســة 
أنشــطتها الرياضة اليومية بمبلغ وقدرة )7،400،000( 

سبعة مليون وأربعمائة الف ريال يمني.
ولعل من ابرز انجــازات حكومة بن دغر في الجانب 
الرياضــي تمثلت ايضا في توجيه رئيس الوزراء بســرعة 
تعشيب ملعب الشهيد الحبيشــي الواقع بكريتر عدن و 
تسليمه إلى إدارة نادي التالل مؤقتا لممارسة أنشطتهم 
الرياضيــة و إقامــة البطــوالت المحليــة وكذلك توجيه 
رئيس مجلس الــوزراء الدكتور احمد عبيــد بن دغر في 
2017/3/18م بصــرف 49 مليــون ريال إلنجاز مشــروع 

الصالة الرياضية لنادي وحدة عدن.
ويأتي اهتمام الحكومة بالمجال الرياضي باعتبارها 
رسالة السال م والمحبة وهي الوسيلة الجامعة التي تجسد 
والرياضيين  الشباب  بين  واأل خوي  الشريف  التنافس 
وتنبذ التعصب والتطرف بكافة صوره وأشكالة بحســب 
تصريحات الدكتور بن دغــر التي  اكد فيها ان الحكومة 
ســوف تضــع فــي برنامجها المستقبلي العام اهتماما 
كبيرا بالرياضة وســتعمل علــى إ عادة النشاط الرياضي 
في عدن وكافة المناطق اليمنية من خال ل رصد الدعم 

الال زم لأل ندية، واالنشطة الرياضية.
وبالمجمــل فــإن حكومــة بــن دغــر جاءت وســط 
تحديــات كبيرة وعملــت وفق امكانياتهــا المتاحة على 
تطويــع الصعوبات واجتياز الحواجز وذلك من أجل إعادة 
االســتقرار وتثبيت دعائم األمن وإرساء القيم . من خالل 
عدد من الوســائل أهمها االهتمام بالجانب االقتصادي 
الــذي تمثل بنقل البنك المركزي وفتح المنافذ والمعابر 
الجويــة والبحريــة والبريــة التي تقع تحت ســيطرتها . 
اضافــة الى توفيــر رواتــب الموظفين فــي القطاعين 
المدنــي والعســكري والذي شــكل حالة من االســتقرار 
الوظيفي ، كما أنها حرصــت على ان يتم دمج المقاومة 
الشــعبية المُدربة في الجيش الوطني واألمن من خالل 
آليــة الكفــاءة والخبــرة وتوثيــق ذلك بنظــام البصمة 
االلكتروني الذي يضمن حق الموظف ويمنع من االزدواج 

الوظيفي .  
لــم تغفــل حكومة بــن دغــر الجوانب السياســية 
والرياضيــة والمجتمعية والخدميــة وكل ما يمس حياة 
المواطــن ويالمس همومه فقد حاولت بــكل ما أوتيت 
مــن إمكانيات على ايجاد حلول لهــا منها ما تم تنفيذه 
ومنهــا ما هو مدرج في الخطة لتنفيــذه متى ما توفرت 

السُبل لذلك . 
أمــام  بمســؤولية  الشــرعية  الحكومــة  تعاملــت 
مواطنيها حتى من كانوا يقبعون تحت سطوة االنقالب 
الــذي أكل مقــدرات المواطنين ومنع عنهــم  حقوقهم 
ورواتبهم وســلب أموالهم ، فلــم تغفل عنهم الحكومة 
وقامت بإرســال رواتبهم وســاهمت ايضا في التسهيل 

إليصال المساعدات والمعونات اإلغاثية لهم .

اأبرز حمطات امل�سار احلكومي خالل عام
تقرير خاص :

رئي�ــس  ا�صــدر  2016م  لعــام  ابريــل  مــن  الثالــث  يف 
اجلمهوريــة عبدربه من�صور هادي قرارا جمهوري رقم 
49 ق�صــى بتعيني الدكتور اأحمد عبيد بن دغر رئي�صــا 

ملجل�س الوزراء.
اأمــام  الد�صــتورية  لليمــني  اأدائــه  وعقــب  مبا�صــرة 
رئي�ــس اجلمهوريــة يف ال�صــابع مــن ابريــل 2016م بداأ 
رئي�ــس احلكومــة م�صــواره للبحث عن احللــول ملواجهة 
ال�صعوبات والتحديات التي فر�صت نف�صها على الواقع.
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كتابات

ت�صاوؤلت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية الأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�صعارها

ان وقوف دول التحالف العربي الى جانب الشرعية في اليمن والمتمثلة بفخامة 
الرئيــس عبدربه منصور هادي وحكومته الرشــيدة بقيــادة الدكتور احمد عبيد 
بن دغر إلعادة الشــرعية وإعــادة االمور الى نصابها الحقيقــي له مثل بحق كل 
معاني االخوة والتضحية وامتزج الدم اليمني بالدم الخليجي والدم العربي وهنا 
يعجز اللســان عن التعبير فلله الحمد والشكر ان منحنا اخوة يستند بهم الظهر 
ال ولــن يتخلوا او يخلوا اخوانهم لقد اصبحنا جســد واحد او بنيانا يشــد بعضه 
بعض مثلما قال رســولنا الكريــم )) مََثُل المؤمنين فــي تَوَادِّهم وتراحُمهم 
وتعاُطفهم: مثُل الجسد، ِإذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَِر 

والحُمِّى.
وهذا ما جســده الواقــع على االرض وهي الذكرى الثانيــة لعاصفة الحزم تهل 
علينا وقد تحققت الكثير من االنجازات العسكرية واالقتصادية في كافة المجاالت 
وباتــت الفئة المارقة والخارجة عن القانون في اضعف صورها حتى انها اصبحت 
تســتجدي العون واإلنقاذ هنا وهناك فشكرا اخوتنا في التحالف وفي مقدمتهم 
المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف 
وبإذن اهلل ســوف ننتصر وتندحر الفئه الضالة المظلة التي ارادت ان تتحول الى 
وكيل لمشــاريع صفويه ايرانية وان تجعل من اليمن من دولة مستقلة تمتلك 
قرارها ومصيرها الى مجرد ذنب من االذناب ألحول لها وال قوة لكننا نقولها لهم 
اليمــن بلد الحكمة واإليمــان بلد الفطنة والذكاء واإلصرار ســيكون اكبر واكبر 
بفضل اهلل سبحانه مما تخيل لكم عقولكم المريضة وغدا لناظرة قريب فاليمن 

صخره سوف تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس .
بات الرئيس هادي يمتلك زمام االمور وقوة التحدي واإلقدام وتحقيق االنتصار 
تلو االخر وبات كذلك يمتلك قرارات دولية تمنحه شرعية لم يتمتع بها اي رئيس 
قبله فماذا انتم فاعلون االن ايها االنقالبيون يا شــرذمة حاولت شــرذمة البلد 
فلم تجني اال الندم والخســران فهنيئا لقادنا انتصاراته وســحقا ألعدائه الذين 

يراهنون على فشله .

أمين عام مجلس الوزراء

عاصفة احلزم يف ذكراها الثانية .. انـجازات تتجدد

 حسين منصور

 تترقــب األنظار إلى مباحثات الســالم الــذي يقوم به 
مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن االســتاذ اسماعيل ولد 
الشــيخ إليجاد نهاية للحرب األهلية في اليمن ،ورغم كل 
المعوقات مــن طرفي االنقالب، ورغــم كل النداءات إلى 
وجهتهــا األمم المتحــدة ألنها الحرب األهليــة، ونتيجة 
لالنهيــار األمــن الغذائــي للمواطنين وتدهــور خطير 
للرعايــة الصحيــة والتعليميــة، إال أن أصــوات الحــرب 

والحسم العسكري مازال يرتفع من وقت آلخر. 
لكــن في النهاية ســوف تحصل التســوية السياســية 
السلمية للملف اليمن ،مما يجعل اليمن أمام تحدي كبير 

وهو إعادة اإلعمار. 
ان إعــادة اإلعمــار ماهــي إال مجموعــة شــاملة مــن 
السياســات واإلجــراءات الضروريــة للــدول الخارجة من 
النزاعــات المســلحة الدوليــة أو األهليــة، وهــي تلبــي 
احتياجات المواطنين المتضررين، وكذا معالجة األسباب 

الجذرية للنزاع، وتدعيم أسس السالم المستدام. 
ولعل أهم هذة اإلجراءات :

1 ( األمن والمساعدات اإلنسانية. 
2(نظام الحكم السياسي .

3( إعــادة تصويــب التحول الديمقراطــي في المجتمع 
إلــى إعادة اإلعمــار والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعية 

والثقافية. 
4( حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية. 

5( المصالحة الوطنية )العدالة االنتقالية (.
6( المساواة بين الجنسين. 

ولتحقيق السياسات واإلجراءات المذكورة إلعادة إعمار 
حقيقي، البد من حشــد الموارد والقوى الفاعلة من خالل 
وقــف جميــع األعمال القتاليــة، وأنها النــزاع عبر توقيع 
اتفاق سالم يحفظ للجميع مشــاركة سياسية متساوية، 
وبالتالي التفرغ لحشــد كافة الموارد المالية والبشــرية 
والفنيــة، علــى كافــة األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة 

والدولية. 
ولتحقيــق هذا الهــدف، فــإن اإلجــراءات التالية يجب 

اتخاذها على كافة األصعدة منه:
1( الصعيد الوطني :

ا ( تحديــد أولويــات إعــادة التأهيل واســتحداث نظم 
وضوابط مالية شــفافة إلدارة المــوارد الخاصة بعملية 

إعادة اإلعمار. 
ب( تشــجيع القطاع الخاص على المشاركة في أنشطة 
عملية إعادة اإلعمــار، وفي,بناء القــوى ونقل المهارات، 
وإشــراك الشــركات المحلية وتحويــالت المغتربين في 

مختلف اسقاع األرض. 
ج(جذب االســتثمارات األجنبية والسعي إلعادة الموارد 

التي قد تكون نقلت أثناء النزاع إلى الخارج، وذلك إلعادة 
إعمار البالد. 

ع( ضرورة االلتزام بالشــروط الشــفافية فــي إجراءات 
المناقصات، ومراقبة المشاريع بشكل دوري من أكثر من 

جهة محلية ووطنية. 
ف(إعطــاء األولوية لليــد العاملة المحليــة للعمل في 

ورش إعادة اإلعمار. 

2(الصعيد اإلقليمي :
يجب على دول اإلقليم أن تســاند عملية إعادة اإلعمار، 
وذلــك من خالل الدور الكبير الذي حققه مجلس التعاون 
الخليجــي وكــذا الجامعــة العربيــة ومنظمــة التعاون 
اإلســالمي في دعم اليمــن من خالل مؤتمــرات اصدقاء 
اليمن المنعقدة في الرياض او لندن أو باريس أو الهاي.

إضافة إلى ماســبق وفــي ضوء إعادة اإلعمــار البد من 
قبول اليمــن في مجلس التعــاون الخليجــي باعتبارها 
جزء رئيســي من الخليج العربي ومكمل أساســي للدول 

المجلس,.
3 الصعيد الدولي :

ا( حــث الجهــات المانحــة علــى أن تترجــم التزاماتها 
وتعداتها إلى مساندة ملموســة، واإلسراع بدفع الموارد 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية. 

ب(توفيــر المســاندة الفنية، ووضع الخطــط والبرامج 
الخاصة بإعادة اإلعمار بالتنسيق مع الدولة. 

ج( توفيــر رأس المال االزم لبدء أنشــطة إعادة اإلعمار 
والبحث عن مصادر تمويل اخرى.

ع(االعفاء من الديون الخارجية المستحقة. 
ذ( إيجــاد شــراكة حقيقية مع األمــم المتحدة بمختلف 
فروعها وخاصــة المنظمات الدوليــة المختصة بتقديم 
المســاعدات والقروض طويل األجــل إلعادة إعمار البنية 

التحتية األساسية لالنسان.
وأخيرا وللنهوض بعملية إعادة اإلعمار وتحقيق تنمية 
مستدامة، البد من إصالح منظم لشكل الدولة واالنتقال 
من المركزية إلى نظام اتحادي يتكون من أقاليم تحكم 
نفســة وفقا للقانون. إضافة إلى ماســبق البد من اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة لمكافحة الفساد الذي يرتفع 
رصيده في مثل هذا النزاعات المســلحة من خالل إصدار 
قوانين تجرم االستيالء على المال العام، وعلى الشفافية 
في كل إجــراءات عملية إعادة اإلعمــار، والرقابة الدائمة 
لمختلف أجهزة الدولة لعملية إعادة اإلعمار بكل مراحلها. 

استاذ القانون الدولي العام المشارك في كلية الحقوق 
جامعة عدن.

- فــي مثل هذه األيام ســقطت الدولــة وتبعثر الجيش 
وتفــكك األمن وانهــارت المؤسســات وأغلقــت الوزارات 
والمرافــق الحيويــة.. وحبس الناس أنفســهم في انتظار 
ما ســتفعله آلة القتل واإلجرام بفردتيهــا الوالغتين في 

الخطيئة..
ولــم يعد حينهــا لليمنيين دولة وال جيــش وال أمن وال 
اســتقرار، وحدها فقط عصابات اإلثــم الحوثي والعدوان 
العفاشــي.. باتت تملــك زمام األمر واوشــكت على إحكام 
ســيطرتها علــى كل مقاليــد الســلطة واخضاع الشــعب 

لمسيرتها الشيطانية وشعاراتها اإليرانية.
لــم يعد حينهــا في اليمن صــوت غير صــوت العصابة 
الباغية.. وال صدى يتــردد غير نعيق الحوثيين وحلفائهم 
وإعالمهــم، ونهيــق الناطقين باســمهم وحده يســمم 
األجواء بمضامينه المذهبية الكريهة وخطاباته الطائفية 

المقيتة.
قتــل الحوثيــون كل من يخالفهــم.. ودمروا المســاجد 
والمــدارس وفجروا المنــازل وأحرقوا المســاكن.. ووصل 
األمر بهم إلى تفخيخ أجســاد القتلى كما فعلوا مع الطفل 
الشهيد "أسامة بدير"،في مدينة يريم بمحافظة اب، حينما 
لم يكتفوا بقتله وخمسة من افراد أسرته وتفجير منزلهم، 
ولكنهــم عمــدوا إلى إحاطــة جســده الصغيــر بالعبوات 
الناســفة حتى يطال القتــل كل من يحــاول االقتراب من 

الجثة الهامدة.. 
-فــي وضع كهــذا أقبلــت دول الخليــج العربــي بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية تلبي واجب األخــوة وداعي 
الجــوار.. بعــد يوميــن من اســتنجاد رئيــس الجمهورية 
باخوانه قادة الــدول العربية المجاورة،جاءت عاصفة الحزم 
نصــرة لشــعب مظلوم، واســتعادة بلد عربي أوشــك على 

السقوط في المستنقع اإليراني..
ما الذي كان على اليمنيين أن يفعلوه وهم يرون عاصفة 

الحــزم تعصــف بالقطعــان الهائجــة ومقاتــالت التحالف 
العربي تطارد عصابات القتل التي استاســدت على األبرياء 
وشــرعت ترتكب أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن في مختلف 
المحافظات؟ أكان علينا كيمنيين أن نعلن رفضنا العاصفة 

ألنها تمنع إبادة الشعب اليمني على يد التتار الجدد؟
أكان يجــب علينا أن نقف ضد عاصفة الحزم قائلين دعوا 
هؤالء الطيبيــن يواصلون قتلنا وال تحرمونــا متعة البقاء 

محكومين تحت سياط المجرمين وسطوتهم..
هــل كان يجب أن نصرخ في وجــه العاصفة: تنحي قليال 
أيتهــا العاصفة، واتركــي أوالد إبليس يكملــون المهمة، 
مهمة تسليم اليمن برمته لمرجعيات قم وحكام طهران..؟
يا كل الببغاوات السخيفة؛ لقد ايدنا، وسوف نؤيد عاصفة 
الحزم ألنها جاءت لتوقف إبادة جماعية كان ســيتعرض لها 
اليمنيون بنيران الحقد والبربرية،ولم يكن مســتبعدا أن 
تمارس العصابات المســلحة بالجهل والتخلف كل ما يحلو 
لها مــن طقوس الجريمــة ضد كل من يقــول ال في وجه 

ادعياء الحق اإللهي.
وباختصار نقول للواهمين الحالمين: لو لم تنطلق عاصفة 
الحزم في الوقت المناسب.. المطرت الطائرات مدن اليمن 
وقراها بالبراميل المتفجرة كمل تفعل عصابات األسد ولن 
ينفعكم العويل حينها،ولن يكترث احد بصراخكم،هذا إن 
تركتكم المليشيات تصرخون، وكانت البالد ستشهد أبشع 
صــور التصفية والتنكيل بحق األحــرار الرافضين أن تقدم 
أرضهم ووطنهم قربانا في مســلخ واليــة الفقيه وزبانيته 

المدججين بالعنف الكربالئي وثأرات الحسين.
جاءت عاصفــة الحزم لتعيد اليمن إلى ســياقه الطبيعي 
العربــي، وتنتصــر إلرادة شــعبه، وتســاند اليمنييــن في 
اســتعادة شــرعيتهم وبنــاء دولتهــم الوطنيــة الحديثة 
حســب ما توافقت عليه قواه الوطنية ومكوناته السياسية 

واالجتماعية.

أساس إعادة اإلعمار يف اليمن

 د. محمد جميل ناجي 

وجد املتقاعد امل�صــن عبداهلل عثمان القباطي جثة هامدة اأمام بوابة بريد خور مك�صــر ، مل ت�صعفه الظروف لي�صتلم مرتبة ويتناول اأقرا�س 
عالج ال�صغط اأو ال�صــكر اأو اأمرا�س ال�صــيخوخة لت�صــاعده على ال�صــتمرار يف احلياة فــرة زمنية ممكنة ، تلك �صورة ملعانــات التقطها الإعالم 
ون�صــرت ، وهنــاك األف مــن ال�صــورة  وينتظر الآخرون بهدوء م�صرهم ، والبقية م�صــريحون حتت غمامة الق�صــاء والقدر التي حتجب عنهم 

�صم�س امل�صوؤولية وعناء الجتهاد، فالختيار يحتاج اإىل تفكر عميق وتخطيط �صليم وم�صوؤولية كاملة،

-يف مثــل هــذه الأيــام مــن العــام قبل املا�صــي كانت قــوات املخلــوع �صالح 
وقطعان املوت احلوثية جتو�س يف الطرقات �صعيا لجتياح بقية املحافظات 

وال�صطو على املوؤ�ص�صات، ومل يكن يقف يف طريقها مانع ول حاجز..
- يف مثل هذه الأيام كانت طائرات اجلي�س اليمني تق�صف ق�صور الرئا�صة 
يف عدن،بهدف الجهاز على الرئي�ــس عبدربه من�صور هادي ومن معه، ومل 

يت�صد لها �صوى م�صاد الطران الذي جنح يف اإبعاد الطائرة قدر املمكن..

تهل علينا منا�صــبة تاريخية عظيمة بكل ما حتمله الكلمة من 
معاين عظيمة مبا جت�صــده من تالحم وترا�س املنظومة العربية 
ودول اجلوار حتديدا يف جندة امللهوف واإعادة احلقوق لأ�صحابها 
عظيمــة بحجم الكرم واملــروءة واإغاثه املكروب عظيمة بعظمة 
الية الكرمية التي ج�صدتها دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث 

قال اعز من قائل كرمي :
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ــْت  َوُيَثبِّ ْرُكــْم  َيْن�صُ  َ اهللَّ ــُروا  َتْن�صُ ْن  اإِ اآَمُنــوا  الَِّذيــَن  َهــا  اأَيُّ )َيــا 
اأَْقَداَمُكْم(

�صدق اهلل العظيم

هلذه األسباب أيدنا عاصفة احلزم

فؤاد مسعد
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  كتب/ إلهام الحدابي 

مــر علــى الكتاب مــا يربــو علــى العقود 
الثالثة، في الفترة ما بين الثورتين، القديمة 
والجديــدة، غيــر أننا نقــرأ في الســطور مع 
البرودني عن أخطاء األمس التي تكررت اليوم 

وستتكرر غدًا إن لم نفطن لها ونعالجها.
الكتــاب الــذي اعتمد علــى منهج الســرد 
التاريخــي لألحــداث التــي مرت بهــا اليمن 
ال يغفــل التنويــه إلــى دروس الحيــاة التي 
اســتقرأها البردوني من وجهة نظره، وسعى 
من خــالل كتابه ألن يلفــت أنظارنــا إليها؛ 
وأهمهــا حقيقــة أن الزمن الــذي تمر به أي 
حضارة وأي بلد ال يقاس بعدد السنين وإنما 
بعدد اإلنجــازات التي حققتها هــذه األمة أو 
تلك، أمــا أن تبقى تــراوح أخطاءها لجهل أو 
لتعــاٍم أو لنفاد صبر فإنها تبقــى أمة طفلة 
علــى صنــع التاريخ، بــل ويصبــح يومها هو 
أمســها وربما يصبح غدها أيضًــا رغم مرور 

الزمن!
يقــع الكتاب في أحد عشــر فصاًل، ويناقش 
عمــر الجمهوريــة اليمنيــة، الحلــم القديم 
الــذي انتفــض من أجلــه الجنــد والفالحون 
والمثقفــون علــى حــد ســواء، واإلرادة التي 
بذل مــن أجلها الكثيــر من الدمــاء الزكية، 
والقضية التي رســمت ألجلهــا أجمل الصور 
من تغلب على مستحيل كان متمثاًل بمملكة 
تملك قبضة حديدية، وبصبر اســتمر أعوامًا 
وعقودًا، وخطط إلنهــاء حكم ظالم من أجل 

أن يبزغ فجر جديد.
الجمهورية التي لــم نصل إليها بعد، مرت 
بحبكات أشبه بعقد حقيقة في حكايا لم تنتهِ 
بعــد، فبعد أن ســقط اإلمام األول ســقطت 
رؤوس أبطال الثورة األولى، ثم استمر نضال 
الشعب اليمني، وفي أكثر من محاولة لتنفيذ 
ثورة أخــرى باءت أكثر محاوالتها بالفشــل – 

غالبًا لسوء التخطيط – كما يشير الكاتب.
ثــم جاءت لحظــة القدر التي رســمت بقية 
الحكاية كما تمناها الشعب اليمني، وانطلقت 

ثورة الســادس والعشــرين من سبتمبر بعد 
وفاة اإلمام أحمد بأسبوع واحد فقط.

ويلفــت أنظارنــا المؤلف إلى أســئلة جادة 
حــول التعثرات التــي حفت خطــوات الثورة 
منــذ ثورتهم األولــى فــي 48، أو تلك التي 
صاحبتهم في انقــالب 55، أو حتى تلك التي 
جاءت بعد 62، ومن خالل خيوط التاريخ التي 
يجمعهــا نرى من خــالل ســطوره أن الخطأ 
األكبر الذي واجه الثــوار عامة، والمخططين 
بصفــة خاصة هــو غياب الرؤية عــن ما بعد 
الثورة، ففي 48 ســقطت أول جمهورية خالل 
ثالثة أســابيع وحســب!، أما تلك التي نفذها 
الثاليا ليستبدل اإلمام أحمد باإلمام عبد اهلل 
األقل تطرًفا من أخيه لم تستمر سوى عشرة 

أيام!.
وفــي 62 لــم يســتتب الوضــع مباشــرة 
فالســالل البطل القومي والفــالح الثائر وقع 
في براثن الخوف مــن رفاق األمس ليقع في 

شــباك النفي بعد خمســة أعوام من حكمه، 
تلته الجمهورية الثانية كما يسميها الكاتب 
والتي كانت عبارة عــن محاولة لتجاوز أخطاء 
المرحلة األولى التي تلت الثورة، وكانت عبارة 
عن مجلس جمهوري ومجلس شــورى بقيادة 
الجيش وحكم خالل هــذه الفترة رجل حكيم 
وهــو القاضي اإلريانــي الذي اتســمت فترة 
حكمه بنوع مــن الهدوء والتنميــة؛ ثم بعد 
ســنوات من حكمه قــدم اســتقالته مكرهًا 
حتى ال تســيل قطــرة دم، والخطــوة الجيدة 
التي قام بها من وجهة نظر البردوني هو أنه 
قلص صالحية القبيلة أمام الجيش من خالل 
تقديمه استقالته وحكومته مقترنة باستقالة 
مجلس الشورى الذي كان بقيادة عبد اهلل بن 

حسين األحمر يومذاك.
تاله الحمدي الــذي اغتيل ولم يكمل أربعة 
أعــوام من فترتــه بعد، ومنذ هــذه المرحلة 
بــدأت االنقالبــات الدمويــة تعصــف بقلب 

الجمهوريــة اليمنيــة علــى عكــس المرحلة 
األولــى من عمرها، تاله الغشــمي الذي القى 

نفس المصير، ثم علي صالح.
أجــود ما فــي الكتاب هــو تنبهــه ألخطاء 
األقدمين التي ال زلنا نكررها اليوم في ثورتنا 
الحاليــة، وكأنه يريــد أن يقول لنــا النتيجة 
الحتمية مســبًقا، فاألخطاء إن لــم نتجاوزها 

وقعنا في ذات المشكلة.
ومن تلــك األخطاء؛ غياب الرؤيــة؛ التركيز 
على المشــاكل الصغيرة على حســاب األكثر 
أهميــة، عــدم إشــراك الشــعب فــي تقرير 
مصيرهم وتوقف ذلك على ثلة من المثقفين 
الذيــن يحتكــرون ذلك على  والسياســيين 
أنفسهم، ثم يدخلون الشعب في صراعاتهم 
الفردية، تشــتت القوى وتضاربها فالدولة ال 
تقــوم لها قائمة طالما بقيت شــوكة الدولة 

في أكثر من يد؛ يد القبيلة ويد الدولة!
يأتــي الفصــل األول كتمهيد عن أســباب 

قيام الثــورة اليمنيــة، وأســاس البحث عن 
الجمهورية من البداية؛ ويسرد الكاتب تاريخ 
دخــول المذهــب الهديوي إلــى اليمن ودور 
اإلمــام يحيى فــي توطيد المذهــب الزيدي، 
أما الفصــل الثاني الذي حمــل عنوان اتفاق 
المختلفين واختــالف المتفقين فتحدث عن 
اختــالف ثقافة الثالثينيات عــن األربعينيات 
وكيــف أثر علــى عقليــة الثائريــن في تلك 
الفتــرة، إذ أن الثقافــة التي نهلــوا منها لم 
تكــن على قدر من الوعي الثوري كما تشــير 
بعض الكتــب الحديثة التي لــم تدرس تلك 

الفترة بشكل دقيق.
تفجــرات  عــن  الثانــي  الفصــل  وتحــدث 
المناطــق القبليــة التي كانت تــرى التغيير 
إلــى أن اإلمــام كان يخمدها فــور اندالعها، 
وتحدث هذا الفصل بشــكل منصف عن ثورة 
المقاطــرة التي تعــد من أهم الثــورات في 

التاريخ اليمني.
يتطرق الشــاعر البردوني إلــى دور الثقافة 
في دعم الثورة، وقدرتها على رسم التاريخ إذ 
كتبت بإنصاف، ويســتقرئ الكاتب دور الشعر 
فــي نقل المعــارك التي خاضهــا األئمة ضد 
الزرانيــق والمقاطرة أو القبائل إذ أنها كانت 

تتسم بنوع من تمجيد القوي على الضعيف.
الفصل التاسع يتحدث عن ثورة 62 ويشرح 
الخطوط التي تدفق منها ســبتمبر، ويتحدث 
عن تطــور حركة القوى القبلية والعســكرية 
فــي اليمن؛ إذ أنهــا بــدأت خصاماتها فيما 
بينهــا؛ ثم اتحــدت ضد األتــراك، ثم اتحدث 
تحت لــواء اإلمامية، ثم اســتقلت بنفســها 
وصارت جزًءا من الشعب وذلك الرتفاع نسبة 

الوعي بين صفوفها.
وأكد علــى أن الثــورة يجب أن تســير في 
خطيــن متوازيين؛ حرب الحــرب؛ أي مقارعة 
القوى الظالمية؛ وإن تم التركيز على أحدهما 

وأهمل اآلخر لم تنجح الثورة في شيء.
يتحدث الفصل العاشــر عن مشاكل اليمن 
الجمهوري، منها ما هــو أخطاء موروثة مثل 
االتحاد على هدف واحد وهو إســقاط الغمام، 
وغياب الرؤية عن البديل األنسب، والمعايير 

التي يجب أن تؤخذ في بناء الدولة الجديدة.
كما تحدث عن حقيقة أن الفســاد استشرى 
في عهــد الثورة ممــا قاد إلى تســاؤل حول 

حقيقة أهمية الثورة من عدمها!

منوعات

ثقافة

ت�صاوؤلت عديدة حول تهريب وانعدام اأدوية الأمرا�س املزمنة وارتفاع اأ�صعارها
اثرى ال�صاحة املكتبة املو�صيقية )احل�صرمية(.. 

استتباب األمن رسالة على قوة الدولة وسلطتها، كما أنها أهم ركيزة لتحقيق التنمية 

قراءة يف كتاب الربدوين »اليمن اجلمهوري«
اخلطاأ الأكرب الذي واجه الثوار واملخططني هو غياب الروؤية عن ما بعد الثورة

اجلمهورية األوىل بدأت منذ 62 وحدث فيها صراع بني امللكني    
والقوات املصرية اليت جاءت لتساعد اجلمهوريني يف اليمن.

اجلمهورية الثالثة قامت يف 77 وكافحت لتواصل جذوة الثورة اشتعاهلا، وذلك بعد أحداث 12 
يونيو 74، وأشار الكاتب يف نهاية هذا الفصل إىل جمموعة من األخطاء اليت وقع فيها الثوار يف 
تلك الفرتة لنقرأها ونستفيد منها؛ منها: ركزوا على اإلمام ومل يركزوا على الوضع والبديل القادم.

اجلمهورية الثانية قامت يف 67 ولكنها سقطت بسبب 
اخلالفات املتفاقمة بني صفوف الثوار أنفسهم.
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كلمات متقاطعة :

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

إحصائية صادمة عن معدل اللعب الفعلي يف اسبانيا واملانيا

عدن تايم / متابعات :

يســير النجم البرازيلي المتألق نيمار 
دا ســيلفا بخطى ثابتة نحو التربع على 
عرش "أفضل الالعبيــن" على الصعيد 
العالمــي، في ظل أرقامــه الالفتة التي 
تخطت مــا حققه البرغــوث األرجنتيني 
ليونيــل ميســي وغريمــه البرتغالــي 

كريستيانو رونالدو.
ويتألق النجم البرازيلي الشــاب نيمار 
دا ســيلفا بشــكل ال يدع مجااًل للشــك 
ســواء مع ناديه برشــلونة اإلسباني أو 

منتخب بالده "السيليساو".
وأثبتت أرقــام الدولــي البرازيلي أنه 

تفوق على أســماء كروية مــن العيار الثقيــل، أبرزها زميله 
في برشــلونة، ليونيل ميســي، إلى جانب "الدون" البرتغالي 

كريستيانو رونالدو هداف الغريم ريال مدريد اإلسباني.
وكان نيمار قاد منتخب بالده إلســقاط األوروغواي في عقر 
دارهــا ووســط جماهيرها الغفيــرة وبنتيجــة كبيرة ضمن 
تصفيات قارة أميركا الجنوبيــة المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم المقرر إقامتها في روسيا صيف عام 2018.
وأحرز نيمار هدفًا رائعًا في شباك األوروغواي وخطف األنظار 
بشــدة، حيث أبان عــن إمكانيات فنية وبدنيــة كبيرة كانت 

حديث الساعة في مواقع التواصل والشبكات االجتماعية.
وبعد هدفه في شــباك األوروغواي، وصــل نيمار إلى 304 
أهداف في مســيرته االحترافية التي بدأت مع فريقه السابق 

سانتوس، وخاض خالل هذه الفترة 501 مباراة!

ويبلــغ نيمار 25 عامــًا، وتمكن من التفــوق على البرغوث 
األرجنتيني الذي خاض في مثل هــذا العمر 422 مباراة أحرز 
خاللهــا 295 هدفًا، إضافة للنجم البرتغالي الذي شــارك في 

459 مباراة وسجل خاللها 188 هدفًا.
وتخطــى النجــم البرازيلــي أســطورة مانشســتر يونايتد 
اإلنكليــزي، الدولي الويلزي المعتزل رايــان غيغز الذي أحرز 
81 هدفــًا في عمر الـــ25 عامًا خالل 390 مبــاراة، كما تفوق 
على نجم الكرة الفرنسية السابق تيري هنري الذي تمكن من 

تسجيل 168 هدفًا في 420 مواجهة في مثل عُمر نيمار. 
أما علــى صعيد مواطنــه رونالدينيــو، فقد أحــرز "روني" 
117 هدفًا في 417 مبــاراة، ما يوضح الفارق الكبير في عدد 
األهداف التي ســجلها نيمار مقارنة بنجوم من الطراز الرفيع 

في عالم "الساحرة المستديرة".

عدن تايم / متابعات :

كل مــن يتابع كرة القدم يعلــم أن الوقت القانوني لكل 
مبــاراة هــو 90 دقيقة، لكن هل فعال تســتغرق مباراة كرة 
القــدم 90 دقيقة كاملة؟ الجواب هو ال، في الدوري األلماني 
هذا الموســم لم يتعد معدل وقت اللعب الفعلي للمباريات 

56 دقيقة.
التوقفات التي تشهدها المباريات خالل تسجيل األهداف 
والتغييرات وكذلك اإلصابات تقتطع جزء ال يستهان به من 
وقت المباراة، في حين ال يتم مراعاة إال جزء يســير من ذلك 

خالل احتساب الوقت بدل الضائع.
وحسب تحليل نشرته صحيفة "كيكر" الرياضية األلمانية، 
فإن وقت اللعب الفعلي في بعض األحيان قد يقل عن عدد 
دقائق شــوط واحد من المباراة، وظهر ذلك بشــكل واضح 
في المباراة التي جمعت األســبوع الماضي بين فرانكفورت 
وهامبــورج ضمــن المرحلة 25 من الــدوري األلماني، حيث 
شــهدت هذه المباراة 127 حالة توقف وهو ما انعكس على 

دقائق اللعب الفعلية التي لم تتجاوز 41 دقيقة.
بالمقابــل فإن أكثر دقائق اللعب الفعلي حســب صحيفة 
كيكر، يتم تســجيلها في مباريات بايرن ميونيخ وبوروسيا 
مونشــنجالدباخ، على غرار ما حدث في األسبوع الثامن من 
البوندســليجا، عندما فاز بايرن بهدفيــن دون مقابل على 
جالدباخ، وبلغت دقائــق اللعب الفعلي في تلك المباراة 67 

دقيقة، وهو رقم قياسي هذا الموسم.

نيمار يضع ميسي ورونالدو يف خرب كان.. واألرقام خري دليل!

اأجمل التهاين والتربيكات نزفها لل�صاب اخللوق

 فراس انيس همشري
 مبنا�صبة اخلطوبة من 

ابنة املرحوم د. توفيق عبداجلبار املقطري 
مبارك اخلطوبة وعقبى الفرحة 
الكربى .. مع اأطيب التمنيات بزواج 

�صعيد .
املهنئون : خالك عيدرو�س باح�صوان 

وكل اآل باح�صوان والهم�صري 
واملقطري والهل 

مبارك اخلطوبة 
فراس همشري

افقيا:
1 قائد فتوحات االندلس.  
2 بمعنى ابن – جمع راية .

3 مرادف ضمة – من الحيوانات .
4 عكس ناقص – حرف عطف.

5 حرفي االدغام بغير غنة – مفرد فنون – لالستفسار عن عدد.
6 ام القرى – مفرد نيازك.

7 مرادف )مرادك( .
8 مدينة في مصر.

9 مرادف )مشكاة( – متشابهان – حرف جر – مرادف غدا.
10 لالســتدراك – مــن طقوس ومالمح اليهود في الــرأس – بمعنى امرأة 

بالمصرية.

عموديا:
1 مدينة فلسطينية – مدينة سورية.

2 صاحب االمتياز – متشابهة.
3 من العمالت العربية.

4 من االزهار العطرية )معكوسة( – من الحيوانات الداجنة.
5 ظاهرة طبيعية لها صوت – متشابهان.

6 عكس جنة – اداة نداء.
7 اسم صحابي ورد في القرآن – مرادف )نخطئ( – مرادف ارض.

8 من ادوات النداء – متشابهة.
9 جمع تركي – نبات طبي ونادر ينبت في اليمن يجمل البشرة.

10 من البقوليات – متشابهة.
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عدن تايم / مختار محمد حسن :

قدم فريــق الزعفران واحدة من أفضل المباريات 
فــي دوري الشــهيد الشــدادي ، وســجل خمســة 
أهــداف في مرمى فريق العيدروســي مقابل هدف 
، فــي المبــاراة التــي أقيمت عصــر االثنين ضمن 
مباريات بطولة الشــهيد محمد احمد علي الفضلي 
)الشدادي( والتي تقام على ملعب الهوكي بكريتر ، 
وبرعاية محالت أبو جبران وتنظيم فريق القطيعي 

، وبمشاركة أقدم 12 فريق في مدينة كريتر.
ولعب الجناح األيمن ماجــد الداحمة دورًا محوريًا 
في فــوز اليوم بعد تســجليه هدفيــن ، فيما كان 
الالعب أحمد سعيد في قمة تألقه وقاد خط الوسط 
بإقتدار وســجل الهدف األول بتسديدة صاروخية ، 
فيما ســجل المهاجم توكل إقبال هــدف ، ليختتم 

المدافع )العانة( المباراة بهدف هو األروع حتى اآلن 
من ضربة حرة مباشرة .

فريق العيدروســي لم يقدم اليوم أي مستوى وظهر عاجرًا 
على مجاراة فريق الزعفران المدجج بالنجوم .

عدن تايم / خاص: :
 

حقــق فريق مدرســة ســيف بن ديــزن بطولة كــرة القدم 
)السباعي( بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ثانوية 

الترجيح  لطفي بضربات 
. )4-2(

بها  شــاركت  البطولة 
خمــس مــدارس هــي ) 
ثانوية لطفي ، سيف بن 
ديزن ، عقبــة بن نافع ، 

باحميش ، وشمسان .
البطولــة  وأقيمــت 
بمناســبة اكتمال العام 
عاصفــة  علــى  الثانــي 
الحــزم ، وبرعاية ودعم 
 ( حملــة  منســق  مــن 
الكويت في الخير .. غير( 
اســماعيل  ابا  األســتاذ 

ابراهيم بن عيسى ، واألستاذ رائد طه مدير مكتب التربية م/
صيرة ، ونبيل عوذلي وجمال نديم مشرفا األنشطة في مكتب 
التربية صيرة ، وبأشراف الكابتن علي حسين أحمد )الكيلة( .
وكانــت مباريــات البطولة جاءت علــى النحــو التالي : فوز 
مدرسة سيف على عقبة )-4

1( ، وباحميش )0-3( ، وفوز 
على شمسان  لطفي  ثانوية 
)0-4( ، والتأهل الى المباراة 

النهائية بالقرعة . 
خالد  عمر  المهاجم  وحقق 
لقب هداف السباعية برصيد 

خمسة أهداف .
وفــي الختام قام األســتاذ 
عبد اهلل عمر مدير مدرســة 
، بتكريم  ســيف بن ديــزن 
بالكــؤوس  الفائزيــن 

والميداليات .

ريا�ضة

عدن تايم / خاص :

اختتمت عصر األحد منافسات بطولة النخبة للتنس على كأس الشهيد أحمد 
ســيف اليافعي ) البراعم ، الناشــئين ، الشــباب ، زوجي الكبار ، زوجي التمايز 
( على مالعب نــادي التنس العدني بكريتر ، والتــي أقيمت برعاية من معالي 
وزير الشــباب والرياضة نايف البكري وبأشراف مكتب الشباب والرياضة عدن ، 
ونظمهــا اتحاد عدن للتنس ونادي التنس العدني ضمن خطة الوزارة لبرنامج 
الرياضي عدن 2 للفترة من 10 – 26 مارس 2017 م بمشاركة 86 العب ، لكل 

الفئات العمرية بنظام خروج المغلوب.
وبعد مباراة نهائية جميلة لفئة الشــباب بيــن الالعبان نورس فائز ومحمد 
مصطفى ، اظهروا فيها لمســات ومهارات فنيــة عالية وبعد مباراة ماراثونية 
تمكــن الالعب المتألــق نورس فائز من الفوز بمجموعتيــن مقابل مجموعة , 
وفي حفل اختتام البطولة قام ضيوف الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز األولى 

لجميع الفئات وهي كالتالي :
البراعم : عزيز عادل ومحمد عادل وعبدالغفور ثابت وخالد بسام

الناشــئين :)االول( احمد خالد ، )الثاني( معاذ صبري ، )الثالث( ابراهيم فهد ، 
)الرابع( محمد مكي .

الشباب :)األول( نورس فائز ، )الثاني( محمد مصطفى ، )الثالث( علي محمد .
زوجــي التمايز : فــي المركــز األول الثنائي نورس فائــز وعبدالرحمن فائز ، 
والمركــز الثاني الثنائــي وديع ثابت وزهيرموشــجي ، وثالثــًا الثنائي فيصل 

السباحي وعبداهلل العروس .
زوجي المفتوح : في المركز األول الثنائي فيصل الســباحي وعزيز خالد ، وحل 

في المركز الثاني زهير موشجي وفهد خالد.
حضــر حفل االختتام كاًل مــن الدكتورعزام خليفة مدير عام مكتب الشــباب 
والرياضــة –عدن والكابتن وديع ثابت نائب رئيس االتحاد العام للتنس وخالد 
خليفي مدير العالقات بوزارة الشــباب والرياضــة ورائد على نعمان مدير عام 
النشــاط الرياضي واســامة هيثمي عضو االتحاد العام للتنــس والدكتور علي 
الهاشــمي واالعالمي محمــد العولقي وعرفــات الضالعي نائــب رئيس نادي 

الميناء وزهير موشجي امين عام اتحاد عدن للتنس وجمع من محبي اللعبة.

الزعفران حيقق فوزًا مبهرًا على العيدروسي ويهزمه خبماسية يف دوري الشدادي

ختتام رائع لبطولة النخبة للتنس على سباعي ملدراس مديرية صرية مبناسبة عامني على عاصفة احلزم
كأس الشهيد أمحد سيف اليافعي

بطولة كا�س ح�صرموت اخلام�صة تختتم املرحلة الأوىل بنجاح واجلمعة انطالق اجلولة الثانية 

عــدن تايــم / حضرمــوت / علي 
باسعيدة – فهمي باحمدان :

أسدل  الســتار اإلثنين الماضي على مباريات 
كأس  بطولــة  مــن  التمهيــدي  األول  الــدور 
حضرموت الخامســة لكرة القدم التي تنظمها 
لجنــة كأس حضرموت لكــرة القــدم  وبرعاية 
كريمة من قبــل المحافظ اللواء أحمد ســعيد 
بــن بريك  وذلــك بإكتمــال عقــد المتأهلين 
للمرحلة الثانيــة من البطولة بتأهل هالل فوه 
بعد منافسات ســاخنة و مفاجآت مدوية أعطت 
للبطولة بعــدًا آخر تفاعل معــه الجميع وباتت 
مالعب المحافظة تعي بالنشــاط والحركة التي 
باركها الشــارع الرياضي وســعد بمشــاهدتها 

ومتابعتها محبي لعبة كرة القدم ..
ارقام من البطولة

قامــت لجنة الرصد بفرع اتحــاد الكره بوادي 
حضرموت ممثلة برئيســها االستاذ صالح سالم 
باوزير برصــد تفاصيل وأرقــام البطولة والتي 

تتحدث عن التالي :
عــدد االندية المشــاركة ) 37( ناديــا منها ) 
16( مــن ســاحل حضرمــوت و) 21( مــن وادي 

حضرموت .
قســمت االندية المشاركة الى ) 8( مجموعات 
) 4( بالســاحل و) 4( بالــوادي ,يصعــد من كل 

مجموعه فريق واحد .
.. انطلقــت مباريات البطولة يوم الجمعة 17 

فبراير وانتهــت مباريات الجــوالت التمهيدية 
الخمــس يوم االثنين 20 فبرايــر عدا مبارتين  
مؤجلــه بيــن االهلي والمــكال واالخــرى بين 
الشــبيبه ووحدة الحامي وهي غيــر مؤثرة في 

الصعود للدور الثاني .
عــدد المالعب التــي اقيمت عليهــا الجوالت 
التمهيديــة ســبعه مالعــب ثالثة بالســاحل 

واربعة بالوادي وهي ،،
استاد سيؤن واســتضاف ) 19( مباراة وتلقت 

شباكة ) 63( هدف .
ملعب جواس اســتضاف ) 9 ( مباريات ســجل 

خاللها ) 19( هدفا .
ملعــب الحوطــة اســتضاف ) 10( مباريــات 

سجلت خاللها ) 37 ( هدف .

ملعب الغناء  اســتضاف ) 7( مباريات ســجلت 
خاللها ) 12( هدفا .

ملعب التضامن استضاف ) 12( مباراة سجلت 
خاللها )  ( اهداف .منها 3 بقرار فني .

ملعب الشاحث استضاف ) 5( مباريات سجلت 
خاللها ) 12( هدفا

ملعب بــن ســلمان اســتضاف ) 5( مباريات 
سجلت خاللها ) 13( هدفا منها 3 بقرار فني .

.. عــدد مباريــات الجــوالت التمهيدية ) 69( 
مباراة ) 66( مباراة لعبــت ومباراتين لم تلعب 
، واحــدة لم يحضــر المنافس وهــو الريان في 
مباراته امام هالل الســويري فــي ملعب الغناء 
وانهى الحكــم المباراة لعــدم الحضور واجلت 
مبــاراة االهلي والمــكال لظرف وفــاة وكذا لم 

تقــام حتى اعداد التقرير مبــاراة وحدة الحامي 
والشبيبة .

ثــالث  حســمت  التمهيديــة  االدوار  فــي   ..
مباريات بقــرارات فنية واحدة بالوادي واثنتين 

بالساحل .
.. عدد المباريات التي اقيمت بوادي حضرموت 
)44( مبــاراة وواحد لم تقام لغياب الريان  وفي 

الساحل ) 22( مباراة.
.. عــدد المباريات التي انتهت بالتعادل ) 20( 
مباراة وحسمت ) 47( مباراة ومباراتين مؤجله.

.. عــدد االهــداف المســجلة  ) 1٨٥( هــدف 
ســجلت بواسطة ) 1٢٧ ( العب وتصدر المرحلة 
التمهيديــة العب نــادي ســيؤن خميس صالح 

سلمي  بخمسه أهداف .
..  شــارك في ادارة المباريات ) 25( حكم في 
الســاحة منهــم ) 15( فــي الــوادي و) 10( في 

الساحل.
.. شــارك في تقييم الحكام ) 18( مقيم حكام 

منهم ) 11( بالوادي و) 7( بالساحل .
.. شــارك في مراقبة المباريــات اداريا ) 14( 

اداري ) 10( بالوادي و) 4( بالساحل
.. اكثــر حكم اتيحت له فرصــه ادارة مباريات 
هو الحكم عماد الكثيري حيث تواجد في عشــر 
مباريات منها 3 في الســاحة و3 مساعد اول و3 
حكم رابع وواحد مســاعد ثاني ,واكثر حكم ادار 
المباريات في الســاحه الحكم رمضان حمادة 6 

مباريات.

مباريــات  الــدور الثانــي من بطولــة كأس 
حضرموت الخامسة ) دور الثمانية (

صدارة الهدافين سيئونية
صدارة الهدافين كان فيه التنافس شــديدا 
تصدره العب سيئون خميس سلمي ب 5 اهداف 
يليــه  محمد قهمــان مهاجم الســالم ومحمد 
بازهير العب ربيبون ب 4 اهداف  ومن ثم ياتي 
من بعدهم ثمانية العبين سجلو ثالثة اهداف.

دور الذهاب
سمعون  × السالم - الجمعة 31 / 3 / 2017م   

- ملعب الشاحث
البرق  × التضامن - الجمعة 31 / 3 / 2017م 

-  ملعب الغناء تريم
هــالل فوة × الوحدة بتريم - الســبت 1 /4  / 

2017م - ملعب التضامن
شباب عينات × شعب حضرموت -  السبت 1 / 

4/2017  - ملعب الغناء بتريم
دور اإلياب

الســالم × ســمعون - الجمعة 7 / 4  / 2017 
م - ملعب إستاد سيئون األولمبي

التضامــن × البرق - الجمعة 7 / 4  / 2017 - 
ملعب التضامن

الوحــدة بتريم × هالل فوة - الســبت 8 / 4 / 
2017م ملعب الغناء بتريم

شــعب حضرموت × شباب عينات - السبت 8 / 
4 / 2017م - ملعب التضامن

سلمي يف صداره اهلدافني .. واملكال وأهلي الغيل وشباب القطن وسيئون 
واإلتفاق ابرز الغائبني.. وشباك بور استقبلت اكرب عدد من االهداف!!



عدنان العجم 

http://aden-time.net

الوحي الرباني 
بإعدام هادي

استطاع حقد صالح أن يشكل ثنائي 
متناغم مع جهل الحوثيين حيث نتج 
عن هذا التحالف غباء سياســي يزداد 
يوما عن يــوم , لحيث وان مســيرة 
صالح الشيطانية وبخبرة ثالثة عقود 
اســتطاعت الســيطرة على المسيرة 

القرآنية بكل سهولة ويسر
العمل المشــترك بين المسيرتين 
الســلطة  علــى  باالنقــالب  دشــن 
الرئيس هادي من صنعاء  وشــرعية 
والزال العمــل جــاري حتــى الحظة , 
وآخر فصول عمل المسيرتين الحكم 
الصادر بإعــدام الرئيس هادي لحيث 
وتكفــل فضيلــة القاضــي عفــاش 
بصياغة الحكــم من البدروم الخاص 
به بينمــا تكفل المفتــي عبدالملك 

الحوثي بالنطق بالحكم .
فــي محاكمة لــم يســتطيع خبراء 
القانــون إلــى االن معرفــة هويتها 
هل هي استمدت شرعيتها من عصر 
ماقبل اإلســالم أو مابعــده , فاألمر 
يحتاج إلى مؤتمر عالمي لفك طالسم 

تلك المحاكمة .
ولكــن هناك أحــد الحوثيين يبدو 
انه لخص تلك المحاكمة حينما قرأت 
له منشور قال فيه: )أن حكم اإلعدام 
على الفار هــادي هو وحي إلهي نزل 
للســيد عبدالملك الحوثــي وماكان 
من الســيد إال إن يســتجيب للوحي 
الرباني ( كالم هــذا الحوثي إلى هنا 

وانتهى.
وبعدها جلســت حوالي نصف ساعة 
افكر بما كتبه هــذا الحوثي وخرجت 
بخالصــة اننا نتعامل مــع جماعة لم 
تدخل الخدمة بعد وان ماكان ينقص 
مســيرتهم القرآنيــة غيــر معروفة 
المعالم قد وجدوها بمسيرة عفاش 

الشيطانية .
فهل بمقدور أحد تفســير ماحصل 
ويحصل رئيس شــرعي تم االنقالب 
علــى ســلطته ومصادرة مؤسســات 
الدولة التي كان يمثلها وبكل وقاحة 
يقوموا بمحاكمته واعدامه , إنه غباء 

اسطوري لن نجد مثيل له .
وفي نفس الوقــت يواصلوا خدمة 
الرئيس هــادي وتقديم دالئل أخرى 
للعالم انه كل قــرار اتخذه ضد هذه 
الجماعــات كان محقا فيــه وبالتالي 
تزداد وتيرة التأييد من قبل المجتمع 
الدولــي لرئيس هادي , وفي الشــق 
الداخلي بهذا الحكم جعلوا شــعبية 

هادي تناطح السحاب .
ولكن يبدو أن هــذا الحكم قد حاز 
على مباركة الخميني وصادقت عليه 
المرجعيات في قم وهذا مالمســناه 
مــن خــالل قنــاة العالــم اإليرانية 
والمحلليــن السياســيين مــن دول 

المقاولة .
جنون صالح وســذاجة السيد اصدرا 
حكم بقتل كل الشعب شماال وجنوبا 
وبمصادرة الوطن قبــل أن يصدروا 

الحكم اإللهي بإعدام هادي .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

عدن تايم / خاص :

امــس  صبــاح  توفــي 
الثالثــاء رجــل القانــون  
والمناضــل  المحامــي 
الوطني البارز منير جرادة 
أحد أبــرز رجــال القانون 
في عدن واليمن .. وبهذا 
المصاب الجلل نعى حزب 
العربي  الجنــوب  رابطــة 
الحر المحامي جراد ببيان 

جاء فيه :
بقضاء  مؤمنــة  بقلــوب 

اهلل وقــدره ينعي حــزب رابطة الجنــوب العربي الحر 
)الرابطة( وفاة الشــخصية الوطنية القانونية البارزة 
المحامي منير جرادة رئيس الدائرة القانونية للحزب 
ورئيــس فرع الحزب بمحافظة عــدن الذي انتقل الى 

جوار ربه صباح يومنا هذا الثالثاء 28/3/2017.
خــالل مراحــل نضال شــعبنا في الجنــوب العربي 
كان للفقيــد ادوار مشــهودة في مختلــف الميادين 
الحقوقية والسياسية وميادين الثورة السلمية التي 
انطلقت كحراك منظــم وموحد في العام 2007 كما 
كان له دور ال يجهله ابناء الجنوب في اشــعال جذوة 
هذه الثورة الســلمية التي توجــت بظهور المقاومة 
الجنوبية ضد الغــزو الجديد الذي تعرض له الجنوب 

العربي في 2015.
الفقيد يعد من أهم القانونيين والمحاميين على 
مســتوى الوطن العربــي ، عرف بالنزاهــة والصدق 
ومدافعــا عن الحــق والمظلوميــن ، وقــدم الكثير 

للوطن )الجنوب العربي (.
نسال اهلل له الرحمة والغفران ونعزي انفسنا واسرة 
وأصدقاء ومحبي الفقيد ، وكل جماهير شعبنا األبي .

انــا هلل وانا اليه راجعــون ، وال حول وال قوة اال باهلل 
العلي العظيم .

صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر)الرابطة( 
عدن .

الحوطة / محمد السالمي :

أفتتــح امــس االول  المعــرض األول للكتــاب والذي 
ينظمه نــادي القراء الثقافي للتنميــة برعاية محافظ 

لحج .
ويشمل المعرض الذي يقام ألول مرة بمحافظة لحج 
على أقسام بيع الكتب واالستعانة بالبطاقة الشخصية 

والمكتبة االلكترونية.
ويهدف المعرض الذي ينظمه نــادي القراء الثقافي 
بلحج الى إعادة الصورة الحقيقية لللوجه الثقافي الذي 
تتميــز به هذه المحافظة وكذا نشــر الوعــي والثقافة 
وتشجيع القراءة وامتالك الكتب الورقية سعيا إلى بناء 

مكتبة الحتواء الشباب وتوجيههم نحو القراءة .
إلى جانب تسهيل قراءة الكتب عبر االستعارة .

ويدير المعرض نخبة من الشباب من أبناء المحافظة 
الذي أســهموا في إنجاح المعــرض وتقديم في صورة 

مبســطة ومتواضعــة لتســهيل الحصول علــى الكتب 
الثقافية المتنوعة للراغبين في شراء الكتاب أو أسعاره.
ويحتوي المعرض على أقســام الشــعر واألدب وقسم 
الروايات وكتــب األطفال والمعرفــة والتنمية والكتب 
الدينيه والمجالت وسلســلة عالم المعرفة وغيرها من 

الكتب القيمة.

إعاقة "منصور" ذكرى حرب مؤملة ال ُتفارق والديه
عدن تايم / فاروق عبدالسالم:

يمــر كل يوم أصعب من ســابقه وتكبر معه معاناة ومأســاة والد ووالدة الطفل 
منصور "ثالثة أعوام"، ولم تنس عائلة "منصور" ذو الجســد النحيل، تعرض طفلها 
وهو في عامه األول إلصابة مباشــرة برصاص أحد قناصة ميليشــيا جماعة الحوثي 
والمخلوع علــي صالح االنقالبية عقب اجتياحها عدن أواخر شــهر مارس من العام 

2015م، أدت إلــى بتــر رجله اليمنى وكــذا إصابة 
طفيفــة في بطــن والده "مــروان"، وذلــك حينما 
كان "منصور" بحضن والده فــي أحد أحياء مدينة 

دارسعد شمال محافظة عدن.
ويعد استهداف الميليشــيات االنقالبية للطفل 
"منصــور" بمثابــة جريمــة حــرب بحــق الطفولة 
واإلنســانية، تُضاف إلى القائمة الطويلة لسلسلة 
جرائمهــا وانتهاكاتها التي ال تعد وال تحصى خالل 
مســيرة حربها الغاشــمة الملطخة بدماء األبرياء، 
والتي لم تراِع وتستثِن المدنيين العُزل والحرمات 
والمقدســات، ولعل حجم الدمار والخــراب الكبير 
الذي حل بالبــالد وما زالت آثاره حيــة حتى يومنا 
هــذا، خيــر دليل على عنــف وبشــاعة جرائم حرب 

االنقالبيين.
عائلة الطفل "منصور"، رغم معاناتها ومأســاتها 
التي تعصف بهــا على الدوام نتيجــة إعاقته التي 
أصابتها بجرح نفسي عميق، إال أنها تحاول بكل ما 
أوتيت من قوة نسيان أوجاعها وآالمها، ولكن دون 
جدوى، كيف ال وما زالت آثار إعاقة طفلها "منصور" 
تكبر يوميًا معها وال يقوى معها حتى على الحركة 

برجل اصطناعية كونهــا تضايقه، وبالوقت ذاته تالحقها نظراته العفوية والبريئة 
عنــد عجزه على فعــل بعض األشــياء واللعب والمرح مــع أقرانه، ومــع ذلك فهي 
ماضية بدون يأس في حياتها والســعي الدؤوب وقدر المستطاع نحو إسعاد طفلها 

والتخفيف من هول ذكرى حرب مؤلمة ال تفارقها.   
وبمرارة وألم سرد الشاب مروان  تفاصيل جريمة االنقالبيين بحق ولده "منصور"، 
بقوله: في الشــهر الثاني من حرب ميليشــيا الحوثي وصالــح، على عدن، كنت مارًا 
وأحمــل طفلي فــي طريقنا لشــراء بعض الحلوى 
له من إحدى بقاالت أحد أحياء دارســعد، وفاجأتنا 
رصاصــة قنــاص يبــدو أنــه كان متمركــزًا بأحد 
المباني المرتفعة أصابت بشــكل مباشــر الرجل 
اليمنــى لطفلي "منصور" وحينهــا كان عمره عام 
وشــهر واحــد فقــط، وأدت إلــى بترهــا ومن ثم 

أصابتني في بطني.
واســتطرد حديثه قائاًل: المــكان كان خاليًا ولم 
أشــاهد أمامي أحدًا، ولم أعرف مــاذا أفعل، ومنذ 
ذلك الحيــن كنت أتــردد على مستشــفى "أطباء 
بــال حــدود" لعالج طفلــي "منصــور"، وقدمت لنا 
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، رجاًل 
اصطناعية لتســاعده على الحركة ولكنها لم تفي 
بالغــرض، نظــرًا لمواجهته صعوبة فــي التأقلم 
معهــا وعدم القدرة على الحركــة، كما قيل لنا إن 
"منصــور" بحاجة لرجل اصطناعية أخرى من إحدى 
دول الخــارج المتقدمة في مجــال األطراف، ولكن 
ليــس بيدنا القدرة على توفيرهــا نتيجة الظروف 
الصعبة التي نعيشــها، وكل يــوم يكبر األلم وال 

نستطيع نسيانه.   

وفاة أحد أبرز رجال 
القانون يف عدن

احلوطة : إفتتاح أول معرض للكتاب بعد احلرب جبهد شبابي

عدن تايم / خاص :

اشتهر عالء بدر السقاف رئيس البحث 
في شــرطة الشــيخ عثمــان بالعاصمة 
عدن بمحاربــة الخارجين عــن النظام 
والقانــون في وقــت لم تكــن الدولة 
موجودة في عدن وفي ظل انتشار تلك 

الجماعات المخربــة، حيث كان له 
دور كبير في تأمين الشيخ عثمان 
ومطــاردة تلك الجماعات والقبض 
على كثير منها وُقتــل الكثير من 
زمالئه، هكذا وصف زمالء للسقاف 
مكافحــة  فــي  المبكــر  نشــاطه 

الجريمة والتخريب.
وأضاف زمالء ورفاق السقاف في 

رسالة ل"عدن تايم" في محاولة منهم 
للفــت نظــر الســلطات في عــدن إلى 
الوضع الصحــي الذي يواجهه زميلهم: 
عندمــا تمكنت أيادي الغــدر منه بزرع 
عبــوة ناســفة تحت ســيارته وانفجرت 
وُأصيب هــذا البطل المغوار.. ولم تقم 
الدولــة بواجبها إزائه فــي الوقت الذي 

وهب حياته من أجــل وطنه وتطهيره 
مــن تلــك الجماعــات .. وتُــرك فــي 
المستشفى ينتظر موته .. تخاذل الكل 
عن هــذا البطل لوال رجال الخير الذين 
قامــوا بالواجب مــع البطل الســقاف 
وهــو اليوم فــي العاصمــة المصرية 
القاهــرة يواصــل عالجه علــى نفقته 
الخاصة والخيرين .. مناشدين 
السلطات بسرعة تقديم العون 

الالزم وفاءًا لتضحياته.
الســقاف  زمــالء  وختــم 
رســالتهم: ســتبقى أبا حليمه 
رمزًا من رموز مديرية الشــيخ 
ســيكتب  والتاريــخ  عثمــان 

مواقفك البطولية.

رفقة صائد اخلارجني عن القانون بعدن : تعقبهم 
حارة .. حارة وُترك مهماًل ُيعاني اإلصابة


