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االأكادميي واخلبري الع�سكري د. علي �سالح اخلالقي يقراأ خارطة القوة الع�سكرية:

ف�سل اجلي�ش والتحالف يف معركة احلديدة وال�ساحل الغربي غري وارد
األرز يف اعلى 
قائمة ارتفاع 
املواد الغذائية

جنون الأ�سعار يف عدن

القاعدة تف�سل 
يف العودة اإىل 

الواجهة 

12 دافعًا لتدخل ع�سكري دويل يف اليمن

ت�ضاعد �ل�ضربات �لأمريكية يف �أبني

خرباء ع�سكريون و�سيا�سيون يحذرون:

املكال.. 
كريتــر : �سقطـــرى:  �ســـــالل : 

 ختريب حديقة األطفال عقب 
تأهيلها بتمويل إماراتي

سنضرب بيد من حديد كل 
من يعبث بأراضي عدن

 اإلمارات تعيد شريان النقل اجلوي 
واالتصاالت وتوفر فرص العمل
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�أخبار

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

عدن تايم/ احمد جمعان دبنهي :

تواصــل دولــة االمــارات العربية 
المتحدة، توســيع جهودها االنســانية 
والتنموية فــي اليمن عامة، ومحافظة 
تطبيــع  بهــدف  ســقطرى،  أرخبيــل 
االوضــاع فيهــا وتحســين الخدمــات 

االساسية والحالة االنسانية فيها.
واعــادت دولــة االمــارات افتتــاح 
مصنع حفظ االســماك، والذي ســاهم 
بدرجــة كبيرة في تشــجيع الصيادين 
على الصيد و اســتالم انتاجهم بشكل 
دائم كال في منطقتــه لتخفيف االعباء 
عليهــم، كمــا ســاهم المصنــع فــي 
تشــغيل العشــرات من الشــباب من 
المهارات  المحافظة وإكســابهم  ابناء 
واالعمال الفنيــة واالدارية التي رفعت 
من قدراتهم فــي العمل التجاري، كما 

قامــت ادارة المصنــع بفتــح عدد من 
الطرق الوعرة فــي المناطق المختلفة 

لتسهيل التنقل من والى المدينة.
وربطــت دولــة االمــارات شــركة 
االتصاالت االماراتية بمحافظة سقطرى 
وتمكين ســكان ســقطرى في امتالك 
خطوط اتصال اماراتية، وهو ما ســهل 
الكثير على ابناء األرخبيل في التواصل 
مع اهلهم في اإلمــارات الدولة األكثر 
احتضانا، ألبناء ســقطرى منذ القدام، 
كما وفرت خدمة االنترنت عبر الشركة 
االماراتيــة، التي ادخلت خدمة ثري جي 

للجواالت في مختلف المناطق.
التــي  التســهيالت  إطــار  وفــي 
تقدمهــا االمارات فقد تــم ربط مطار 
ســقطرى بمطــار ابو ظبــي برحلتين 
أسبوعيا قابلة للزيادة لتسهيل التنقل 
لليمنيين وكذا لتشــجيع السياح على 

زيارة االرخبيل وفتح افاق اســتثمارية 
للسياحة واســتغالل الجمال الطبيعي 

لسقطرى.
بــاب  االمــارات  دولــة  وفتحــت 
التسجيل البناء سقطرى للعمل بدولة 
االمارات بطريقه سهلة تتحمل خاللها 
االمــارات كل مــا يلــزم من اجــراءات 
الفيــزه و غيرها حتى يتم تســليمهم 
العمــل وفقــا للحالة والعمــر، وهو ما 
خلق ارتياحا واســعا في اوساط سكان 

سقطرى.
وتعتــزم االمــارات تنفيــذ خطــة 
ترويج ســياحي، لســقطرى، حيث كان 
فريــق متخصص بالتصويــر واالعمال 
الترويجية، زار كافــة مناطق االرخبيل 
السياحية والتقط صور وافالما توضح 
المقومــات الكبيــرة التــي تتمتع بها 

سقطرى في المجال السياحي.

عدن / محمد مثنى الشعيبي:

قامــت الهيئة العامــة لحمايــة البيئة بعدن 
بالنزول لالطالع ومتابعة الشــكوى التي تقدم بها 
عدد من المواطنيين بمديرية صيرة حول إنبعاث 
روائــح كريهه من احدى المواقع المطلة على قلعة 

صيرة و بجانب سوق حراج االسماك بكريتر.
هذا وقد أشــرف على النزول د.وليد الشعيبي 
نائــب المدير العام للهيئة العامــة لحماية البيئة 
بعدن واالستاذ جميل القدسي مدير مركز التوعية 
البيئيــة وبعض المختصيين لإلطالع حول شــكل 
ونوع التضــرر البيئي الذي ابلغ عنــه المواطنيين 
ومــدى تاثيره علــى االجــواء المحيطــة بالموقع 
وإنعكاســه على صحة وســالمة المواطنين..ومن 
خــالل النزول واإلطــالع أتضح ان هنــاك موقع تم 
إســتحداثه من قبل احد االشــخاص ويقوم بجمع 
مخلفات وبقايا االســماك في براميــل خاصة يتم 
فيهــا تحليل هــذه المخلفات واســتخراج نوع من 
انواع الزيوت وهو ما ادى الــى انبعاث روائح عفنه 

وكريهه تضرر من خاللها المواطنين .
الــى ذلك أوضح الشــعيبي ان الهيئــة العامة 
للبيئة بعدن مســتعدة إلســتقبال اي شكاوى من 
المواطنين حــول اي تلوث  يضــر بالمناخ والبيئة 
بعدن مؤكدا فــي ذات الســياق ان الهيئة العامة 
للبيئة باتــت قادرة علــى تأديه واجبها بالشــكل 
المطلــوب في ظــل االهتمام و الرعاية المباشــرة 
من قبل القائد اللواء عيدروس الزبيدي الذي يولي 

ملف البيئة إهتمامه البالغ.

عدن تايم/ خاص :

قال العميد الخضر الشعوي، ممثل 
مجلــس المقاومة الجنوبيــة في لجنة 
دمج واستيعاب شباب المقاومة باألمن، 
أن محافظــة عدن تجــاوزت المقرر لها 
في عملية التجنيد حيث من المقرر لها 
تجنيد ودمج عدد عشــرة ألــف فرد غير 
أن اللجنة تجــاوزت ذلك ليبلغ عدد من 
تم دمجهم أكثر من ســبعة عشــر ألف، 

والذي عليه تجري المعالجات المالية.
واضاف: أن عملية تجنيد ودمج المقاومة الجنوبية 
في محافظة عدن والمحافظات المحررة ال تزال جارية، 
فــي ظل اســتمرار تلقي البيانات من قبــل مدراء امن 
وقــادة المقاومة فــي المحافظات، وفقــًا للتوجيهات 
المسلمة لهم من قبل لجنة دمج واستيعاب المقاومة 

باألمن.
وأشــار إلى أن مــا يتم حاليــًا من عمليــة تجنيد 

لألفراد يعد تجنيد خــاص وال يمت بصلة 
إلى تجنيد شــباب المقاومــة في محافظة 
عدن والمحافظات المحــررة، موضحًا، بأن 
عملية التجنيد التي تتم، عمل مغاير لعمل 
اللجنة الخاصة بدمج المقامة الجنوبية في 
محافظة عدن والمحافظات المحررة، حيث 
لم يتم إبالغه رسميًا كجهة ممثلة لمجلس 
المقاومة الجنوبية في لجنة الدمج بوجود 

عملية تجنيد جديدة.
وأكــد أن مــدراء أمــن المحافظات و 
قــادة المقاومة في المحافظــات المحررة 
تســلموا نموذج بيانات دمج المقاومة من قبل اللجنة، 
وان اللجنة بصدد تســلم البيانــات والملفات من قبل 
مــدراء أمــن المحافظــات وكــذا قــادة المقاومة في 
تلك المحافظــات، إذ من المزمع أن يتــم رفع التقرير 
النهائي بعد اســتكمال صرف المرتبات لكي يتم فصل 
اإلشكاليات من أســماء مزدوجة ومكرره، باإلضافة إلى 

األسماء المتشابهة إثباتا للبراءة المالية.

 �سقطرى: الإمارات تعيد �سريان النقل اجلوي 
والت�سالت وتوفر فر�ص العمل

كشف سبب انبعاث روائح كريهة 
من حميط صرية بعدن

العميد الشعوي: اجرءات لدمج 17 الف جمند يف عدن

باقات من الورد واأجمل التهاين القلبية 
نزفها لل�ساب

فهد املهين
مبارك الزواج ودامت دياركم عامرة باالفراح

املهنئون ماجد باحمرز ,وجميع االهل 
واال�سدقاء.

 مربوك الزواج 
يعانــي المواطن جميــل مقطري مــن ورم في 
الــرأس ونصح االطباء فــي عدن من ضرورة ســفره 
الخارج للعــالج وفق تقرير صادر عــن اللجنة الطبية 

العليا .
والمواطن جميل من ابنــاء مديرية التواهي وال 
يقــوى على مجابهة تكلفــة العالج فــي الخارج رغم 
توفر تذكرتي ســفر له ومرافقه .. مناشدا أهل الخير 

واالحسان تقديم عونهم لتجاوز محنته الصحية .
للتواصل مع المريض :

 جميل مقطري 736 021 171

اىل أهل اخلري ..
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حمليات

عدن/ جهاد الوادي :

توعد اللواء الركن/ شــالل علي شائع مدير 
أمــن العاصمة المؤقتة عــدن بالضرب بيدٍ 
مــن حديد كل من تســول له نفســه العبث 
بأراضي جامعة عدن، وغيرها من مؤسســات 
الدولة، مؤكدا اســتعداد قوات االمن لحماية 

كافة االراضي والمسحات التابعة للجامعة.

وبحــث الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس 
جامعــة عــدن، امس مــع مدير امــن عدن، 
اســتتباب األمن في جميع كليــات الجامعة 
ودور الجهــات األمنية فــي حماية ممتلكات 
الجامعة، مشــيدا بالــدور المفصلي ألجهزة 
األمن في عــدن ودورها فــي تحقيق األمن 
الحقــوق  وحمايــة  للمواطنيــن،  واألمــان 
واســتجابتها  والعامة،  الخاصة  والممتلكات 

الســريعة لنــداء جامعــة عــدن للحــد من 
االنتهــاكات المتكررة لمخطط أراضي الحرم 
الجامعــي وجمعيتهــا التي اســتبيحت من 

جهات نافذة وعصابات خارجة عن القانون.
وأكد أن جامعة عدن ناشدت مرارًا وتكرارًا 
الجهــات ذات االختصــاص بضــرورة وقــف 
االعتداءات والبسط العشوائي بموقع الحرم 
الجامعــي والجمعية الســكنية المحددة في 

وحدة جوار رقم )575( وكذلك وحدة جوار رقم 
)576( والمحجــوزة في إطار الحجز الحكومي 
لصالــح الجامعة التخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
والسريعة إليقاف االستمرار في أعمال البناء 
في تلــك المباني المخالفــة وإزالتها وعمل 
التدابير الالزمة لمنع أية تجاوزات الحقة مما 
قد يضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي 

والجمعية السكنية.

اللواء شالل : سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بأراضي عدن

عدن /  نبيل الجنيد :

نفذ العشــرات من موظفي مكتب الضرائــب بمحافظة عدن، امس، وقفة 
احتجاجية واالعالن عن تنفيذ  اإلضراب العام للمطالبة بالمســتحقات التي 

وصفوها بالمشروعة ٠
وقالت نقابة مكتب ضرائب عدن في  بيانا صادر عنها " أن نقابة موظفي 
مكتب ضرائب عدن تعلن عــن بدء االضراب العام في جميع مكاتب وفروع 

المكتب من اليوم 
الموافق  الثالثــاء 
٢٠١٧م   /  ٤/٤
، وذلــك احتجاجــا 
على تجاهل رئاسة 
لمطالب  المصلحة 
القانونية  النقابة 
أقرتهــا  التــي 
المشــكلة  اللجنة 
مــن قبــل رئيس 
الضرائب  مصلحة 
فيهــا  للنظــر 
رئيس  ومماطلــة 
المصلحة في البدء 
التنفيــذ  بآليــة 
بعــض  وتجاهــل 
النقابــة  مطالــب 
محاســبة  فــي 
عبيــن  لمتال ا
بحقوق الموظفين 

والتماهي مع الفاسدين ومكافئتهم بمناصب إدارية رفيعة .
ولخــص البيان الصــادر عن النقابــة العديد مــن المطالــب الحقوقية 
للموظفيــن والمتمثلــة  _ باســترجاع المســتحقات القانونيــة المتأخرة 
للحوافــز وفــوارق المكافئات إضافة إلى بدل انتقال التي كان يتســلموها 
في الســابق ، ودمج المســتحقات القانونية للحوافز بمبلغ ) ٨,٥٠٠,٠٠٠( 
ثمانية مليون وخمســمائة ألف ريــال والمكافئات بمبلــغ )٩,٧٠٠,٠٠٠( 
تســعة مليون و ســبعمائة ألــف ريال الــى المرتبات األساســية ، وتثبيت 
المتعاقدين حســب اقدمية التعاون والتعاقد بحسب تصريح المدير العام 
بذلــك ، واعادة التأمين الصحي مع اضافة األبوين إســوة ببقية المرافق ، 
ومحاســبة المتالعبين بحقوق الموظفين من خالل تشكيل لجنة محاسبة 

واإلسراع فيها وبناء على الصالحيات اإلدارية والمالية المخولة.

عدن تايم/ خاص :
 

نظم العشــرات من جرحى الحرب في الشــريط الســاحلي 
والقطاع الغربي صبــاح الثالثاء وقفه إحتجاجية للمرة األولى 
وذلك امام مستشــفى البريهي، لمطالبة الجهات المســئولة 

في الحكومة بنقلهم الى الخارج للعالج.
وناشــد محمد فضــل الداعري منــدوب اللــواء الثالث حزم 
لشــؤون الجرحى كافة الجهات العليا في الحكومة والرئاســة 
القيــام بدورهــا حيــال الجرحــى وعــدم تركهــم يواجهون 
مصيرهم بأنفســهم ، شــاكرًا في الوقت نفســه الدور الذي 

يوليه مركز الملك سلمان لإلغاثة والقائمين علية بتكفلهم 
بنفقات الجرحى في مشافي عدن .

وقال ان عشــرات الجرحــى يحتاجون إلى تدخــالت عالجية 
وجراحيــة في الخارج وأوصــت التقارير الطبيــة بنقلهم إلى 
الخــارج، لكنهم ظلوا على مدى أشــهر يحملــون جراحاتهم 
وأوجاعهم وحدهم ، بحثًا عمن يداويهم ويعيد لهم عافيتهم 
المتهالكة، ولم يحصدوا سوى المرارة والحسرة جراء صدهم 

من قبل المعنيين في اللجنة المكلفة بتسفير الجرحى .
وقال ان الجرحــى المنتمون لبعض الكتائب والفصائل من 
المنــح العالجية فــي الخارج وفقًا لما تقــرره اللجنة المكلفة 
بتســفير الجرحــى، وفــق مــا صرح بــه عدد 
مــن الجرحى ، فيمــا تعرض بقيــة الجرحى 
المنضوين فــي صفوف القــوات الحكومية 
لإلهمــال ولم يحظوا بالرعايــة الطبية على 
الرغم من خطــورة اإلصابــات التي يعانون 

منها.
واشــار عبده الطحي الصبيحــي: أنه تقدم 
للجنة المكلفة بتســفير الجرحــى أكثر من 
مرة لكنه لم يجــد إي تجاوب بالرغم من أن 
إصابتي خطيرة وتستدعي السفر إلى الخارج 
ولدي من التقارير ما يؤكد ذلك لكن اللجنة 

رفضت تسفيري .

صنعاء/ خاص :
 

احتدم الصراع بيــن طرفي االنقالب حول اموال هيئة التأمينات والمعاشــات الخاضعة 
لسيطرتهم في صنعاء،  والتي سبق نهب 300 مليار من اموالها.

ومنعت مليشــيا الحوثي، اليوم الثالثــاء رئيس  الهيئة العامة للتأمينات والمعاشــات 
السابق من دخول المبنى  .

 وقالت المصادر  أن 20 طقمًا حوثيًا منعت دخول " علي محمد الشــعور " إلى مقر عمله 
في الهيئة والتي تخضع لسيطرة االنقالبيين .                                 

وكان ما يســمى رئيس الوزراء في الحكومة االنقالبية بن حبتور اصدر توجيهاته بالغاء 
قــرار تعيين رئيس للهيئة العامة للتأمينات والمعاشــات الصــادر من طالل عقالن وزير 

الخدمة المدنية  واستمرار الرئيس السابق بعمله .
وتعرض ويتعرض المســؤولون الموالون للمخلوع صالح لمعاملة عنيفة والهانات على 

يد الحوثيين في مختلف مؤسسات الدولة المغتصبة في صنعاء.

عدن تايم/ خاص
 

أكدت نقابة الصحفييــن اليمنيين ان العام الجديد بدى أكثر عنفا 
وعدائية تجاه الصحافة والصحفيين معقدا للوضع والبيئة اإلعالمية 

التي يعمل فيها الصحفيون اليمنيون.
جاء ذلك في تقرير النقابة الذي اطلقته، امس، والخاص باالنتهاكات 
التي طالت الحريات اإلعالمية فــي اليمن خالل الربع االول من العام 

الجاري 2017.
ورصــدت النقابــة فــي تقريرهــا 47 حالــة انتهــاك تعــرض لها 
الصحفيــون والمؤسســات اإلعالمية خالل الثالثة الشــهور الماضية 
مــن يناير حتى نهاية مــارس 2017، منها 15 حالة اختطاف واعتقال 
واحتجــاز ، فيمــا اليــزال 19 صحفيا مختطفا منهــم 18 صحفيا لدى 
ميليشــيا الحوثي وصالح االنقالببة، ويعيشــون اوضاعا قاســية في 

ســجن االمن السياســي بصنعاء، ويحرمون من حقهم في التطبيب 
والرعاية الصحية وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت .

كما رصدت نقابة الصحفيين خمس حاالت تهديد باألذى والتصفية 
و خمس حاالت شــروع بالقتل، وســت حــاالت تحقيــق ومحاكمات، و 
أربع حاالت اعتداء طالت صحفيين ومؤسســات صحفية وثالث حاالت 
مصــادرة لمقتنيات صحفيين وممتلكاتهــم ، وأربع حاالت ايقاف عن 

العمل وايقاف راتب ومنع من االختبارات.
وقال التقرير" ان الميليشيا االنقالبية ارتكبت 29 حالة انتهاك من 

اجمالي االنتهاكات بنسبة 62%.
ورصــدت النقابــة حالتي تعذيــب طالت صحفييــن معتقلين لدى 
االنقالبيين، هم تيســير الســامعي وتوفيق المنصوري، فيما التزال 
أوضــاع الصحفيين المعتقلين ســيئة وقاســية داخل ســجن االمن 

السياسي بصنعاء.

اضراب مفتوح لنقابة اعتصام حاشد جلرحى احلرب يف عدن
مكتب الضرائب بعدن

نهب 300 مليار ريال.. احتدام الصراع على اموال التأمينات بصنعاء

نقابة الصحفيني: 2017 أكثر عنفا وعدائية جتاه الصحفيني
يتقدم ابناء شعب العيدروس وحارة القايض بكريرت خبالص 

العــزاء وصــادق الموااسة اىل أرسة المرحوم

 جبل 
بوفاة المغفور له باذن الله تعاىل ولدهم مجال جبل .

رمحه الموىل تعاىل وطيب ثراه واسكنه اجلنة 

وفاة مجال جبل
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تغطيات

عدن تايم/ خاص

تســلمت قوات الحزام األمني بشبوة، 
»نخبة بلحاف« عشرات االطقم العسكرية، 
مقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة، 

لتعزيز األمن في المناطق المحررة.
واســتلم قائــد الحــزام األمنــي فــي 
بلحاف العميد خالد علي العظمي، األطقم 
المتوســطة،  أســلحتها  مــع  العســكرية 

مشــيدا بما تقدمة دولة االمارات في كافة 
المجــاالت األمنيــة والخدميــة، مؤكدا أن 
الدعم المقدم مــن دولة االمارات العربية 
المتحــدة ليس بالغريــب ونابع من موقع 
المسئولية التي نحظى بها والهتمام اكبر 

وتعاون ملحوظ نتشرف به.
وثمّــن دور دولــة االمــارات العربية 
المتحــدة ودعمها للحــزام األمني لتثبيت 
األمن واالســتقرار في المناطــق المحررة 

بشــكل عام وذلــك بتعزيزهــا بعدد من 
االليــات واألطقم العســكرية، الــذي تعد 
رافدا للحزام األمني في بلحاف الذي يتولى 
مهمــة حمايــة وتأمين أكبر مشــروع في 

البالد وهي منشأة بلحاف الغازية .
وأعرب قائــد الحزام األمني في بلحاف 
عن شــكره لدولــة االمارات علــى دعمها 
واهتمامهــا الكبير بأمن محافظة شــبوة 

وبقية المناطق المحررة.

عدن تايم/ خاص
 

الرقابــة  لجنــة  دشــنت 
والتفتيش المشــكلة من قبل 
مدير أمــن عدن اللواء شــالل 
نزولهــا  اليــوم  شــائع  علــي 
الميدانــي األول علــى مراكــز 
الشــرطة الواقعــة فــي إطــار 
المنطقتيــن األمنيــة األولــى 
اقسام  والتي شــملت  والثانية 
شرطة ) التواهي ، المعال ،إدارة 

الدفاع المدني والقلوعة (.
الرقابــة  لجنــة  وتابعــت 
العقيــد  برئاســة  والتفتيــش 
مديــر  القباطــي  عبدالســالم 
رئيــس  والتفتيــش  الرقابــة 

اللجنة وعضوية كل من العقيد منير محفوظ مدير شــؤون 
الضبــاط والعقيد خالد عمــر الرخم مدير اإلمــداد والعقيد 
عبدالحكيم الجبري مدير المتابعة والعقيد فارس عبدالجبار 
حاجــب منــدوب إدارة البحــث الجنائي لشــؤون التحقيقات 
والعقيــد صالح قاســم مدير االتصــاالت والنقيــب صمود 
عبدالاله اليافعي مدير شــؤون األفراد، تابعت حالة انضباط 
األفراد وجهوزية األقســام ضمن المنطقتين األمنية األولى 

والثانية.
كمــا قامت اللجنة أثناء نزولهــا الميداني بحصر العهد 
فــي األقســام واالطــالع على الســجالت ومــدى مطابقتها 
للكشوفات الشــهرية المرفوعة الى إدارة األمن، كما عاينت 
اللجنة القــوة البشــرية الفعلية ومــدى جهوزيتها لتنفيذ 

المهام والتزام أفرادها بالهندام العســكري، باإلضافة الى 
معاينتها لســجالت أقســام البحــث الجنائي فــي كل مركز 
والمتضمنــة حصر قضايــا المواطنين والمحالــة منها الى 

النيابة العامة.
وأثنــاء نزولهــا الميدانــي عاينت اللجنة حالــة اآلليات 
والسيارات التابعة لكل قسم والتأكد من جهوزيتها الدائمة 

لتنفيذ المهام الموكلة إليها على مدار الساعة.
كما اطلعت لجنة الرقابة والتفتيش أثناء عملية نزولها 
الميداني على حالة الســجون والموقوفين فيها والمعاملة 
التي يتلقونها من قبل القائمين على تلك الســجون ومدى 
مراعاتها لمبادئ حقوق اإلنسان التي تعهد مدير أمن عدن 
اللواء ركن/ شالل علي شائع بتفعيلها وفقا للمبادئ الدولية 

لحقوق اإلنسان. 

عدن تايم/ خاص

 مازالــت االتصــاالت منقطعة منذ 
اسبوعين في محافظة لحج، بعد اقدام 
مؤسســة االتصــاالت بســحب أجهــزة 
ومعــدات التغطيــة التابعــة لشــركة 
يمــن موبايــل الحكومية مــن جميع 
محطات التغطية فيها باســتثناء مركز 

المحافظة الحوطة .
التوالي  علــى  الثانــي  ولألســبوع 
تســتمر معانات الســكان في أكثر من 
١١ مديريــة بلحــج، بعد قطــع قيادة 
المؤسســة الشــبكة الحكومية األوسع 
انتشــارًا واألكبــر تغطية فــي البالد ، 
فيما يؤكد مسؤولون في المحافظة أن 
ثمة صراع وفســادًا وأجندات تقف وراء 
إســتمرار الصمت حيــال مايجري بفرع 

المؤسسة .
درفان  مديريات  ســكان  ويشــكو 
وطور الباحة وتبن ويافع والمســيمير 
والعند وكرش والمضاربة ورأس العارة 
والقبيطة وصــوال إلى محافظة الضالع 

،مــن انقطاع شــبكة الهاتف الحكومي 
يمن موبايل لألســبوع الثاني تقريبًا ، 
من دون أي تحــرك حكومي جاد إلنهاء 

األزمة المتفاقمة في المحافظة .  
ووجــه مدير فــرع االتصــاالت في 
مديريــات ردفــان عبدالرقيــب مقبل 
محســن عدة مذكــرات الى الســلطات 
المحلية في المحافظة ووزير االتصاالت 
وإدارة األمن والحــزام األمني طالبهم 
فيهــا بإلــزام مدير فــرع المؤسســة 
بالمحافظة بإعادة كافة أجهزة التغطية 
والمعدات والسوتشات الخاصة بشبكة 
يمــن موبايل التــي صادرها من مركز 
اتصاالت الحبيلين قبل أكثر من أسبوع 
من االن ، لكن جميع الجهات لم تحرك 
ســاكن بعد مضي اكثر من اسبوع من 

الحادثة .
بإعادة تشــغيل  وطالب" محســن 
جميــع ابــراج يمــن موبايــل وإعــادة 
الخدمــة للمواطنيين مــن خالل إجبار 
مــن قــام بســحب الكــروت وأجهــزة 

التغطية الخاصة باالبراج باعادتها .

عدن تايم / خاص :

أكــد تقرير صادر عن موقع المعايير البحرية 
متخصــص في المالحة البحريــة عالميا ان ميناء 
عــدن بكامــل جاهزيتــه إلســتقبال الســفن و 

الحاويات التجارية.
التقرير الصادر اليوم يعد من أفضل التقارير 
القصيــرة التــي كتبت فــي دعم قــدرة الموانئ 
الواقعة تحت سيطرة الشرعية وتصنيفها بشكل 

مهني ودقيق.
وجاء فــي التقرير: أصدر ميناء عدن بيانا جاء 
فيه انه مستعد االن لتولي دور البوابة االساسية 
لليمن تلبية االحتياجات اللوجســتية للبالد التى 

مزقتها الحرب.
وأشــارت اإلدارة العليــا فــي البيــان إلى أن 
محطــة حاويــات عــدن زادت مســاحة تخزينها 
للســماح للميناء بتلقــي المزيد مــن الحاويات، 
ونتيجة لذلك أصبح لديهــا اآلن "القدرة الكاملة 
علــى تغطية حركــة المرور في اليمــن على نحو 

فعال".
واســتطرد البيان قائــال: "نتيجة الســتقرار 
األمن في عدن وإلغاء جميع نقاط التفتيش التي 

تم تطويرها بعد الحرب 
لتشــمل جميع المناطق 
تمكنــت  المحــررة، 
المحطة من التعامل مع 
ألف تيو في   270 حوالي 

عام 2016."
محطــة  ووافقــت 
برنامج  مع  حاويات عدن 
على  العالمــي  األغذيــة 
توفير مستودعات خاصة 
اإلغاثة  مــواد  لتخزيــن 
علــى  القــدرة  ولديهــا 
اتخــاذ ترتيبــات مماثلة 
مــع منظمــات اإلغاثــة 
األخرى حســب االقتضاء. 
األخرى التي  أما البضائع 
العامة  الشحنات  تنقلها 
والســفن الســائبة مثل 

الصلب والخشــب واألسمنت والقمح بما في ذلك 
مواد اإلغاثــة فيمكن التعامل معهــا في ميناء 
المعلمــة بينمــا يمكــن لمحطة عــدن البحرية 
البحريــة، وهي محطــة متخصصة مــن الحبوب 

الكبيــرة ومحطــة زيت الطعــام، أكبر، الســفن، 
اتصل، إلى، أي، أعلى، إلى داخل، يمن.

واســتطرد البيــان قائــال: "تمكنــت بعض 
الشــركات من الدخول في اتفاقيــات ثنائية مع 

مالكي ومشــغلي صوامــع الحبوب في 
عدن، مما يســمح لهم بتفريغ شحنات 
اإلغاثــة مــن القمــح إلــى صوامعهم 
بغــرض التعبئة والتغليــف أو الطحن 

لتكون جاهزة لالستهالك. "
خارج محطــة الحاويات، كما يوجد 
فمســاحة تخزين كافيــة للتعامل مع 
مجموعة واســعة من الســلع. ويقول 
ميناء عــدن إنــه إذا تــم االنتهاء من 
أعمال الصيانــة للمرافق التي تضررت 
أثنــاء الحرب، وتم إدخال بعض معدات 
المناولة الجديدة، فســتصبح "منشــأة 
مثاليــة" للتعامــل مع الســلع لجميع 

اليمن.
إلــى أن "قدرة  البيــان  ويخلــص 
عدن البارزة على استقبال جميع أنواع 
الســفن دون اســتثناء تجعلها الميناء 
الوحيد الذي يمكن أن يلبي احتياجات 
الدولة فــي المرحلــة المقبلة. ولديها مســاحة 
تخزينية وقدرة تشغيلية الستيعاب جميع التجارة 
اليمنية وأنشــطة اإلغاثة والتعميــر والمطلوبة 

في المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية ".

�سبوة: المارات تدعم حزام بلحاف المني بع�سرات الطقم

تدشني نشاط جلنة والتفتيش على مراكز الشرطة يف عدن

ميناء عدن بكامل جاهزيته إلستقبال السفن واحلاويات التجارية

حلج.. مين موبايل خارج 
التغطية لألسبوع الثاني
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مدير البنك املركزي عدن:

تقريــر
 م�سرع قيادات يف التنظيم واملنطقة الو�سطى تدعو القبائل اإىل مناه�سة العنا�سر االإرهابية

 ومؤخــرًا، تعرضــت مواقع وتجمعــات تنظيم 
القاعــدة وخصوصــًا فــي محافظــة أبيــن وتليها 
محافظتي شــبوة والبيضاء، لسلســلة غارات جوية 
وضربــات بحرية عنيفة شــنتها طائــرات أمريكية 
بــدون طيــار المعروفة باســم "الدرونــز"، وبوارج 
بحرية قبالة الســواحل اليمنية، وأسفرت العمليات 
األمريكيــة فــي مجملها عن مقتل عــدد من أفراد 
تنظيــم القاعدة بينهــم قادة ميدانييــن أبرزهم 
وضاح محمــد امســودا، واثنين مــن مرافقيه في 
مديريــة الوضيــع بأبين، وأيضًا مصــرع أحد أخطر 
عناصر تنظيم القاعدة - دون الكشــف عن هويته - 
في مديرية الروضة بشبوة، فضاًل عن عمليات أخرى 
إحداها أدت إلى مصرع أربعة إرهابيين من القاعدة 
إثر غارة جوية اســتهدفت مركبة كانت تقلهم في 

منطقة القوز شرقي مدينة مودية في أبين.
 

عجز القاعدة
وأصابت الضربــات الجوية والبحرية األمريكية 

ضد القاعدة، قــادة وعناصر التنظيــم بحالة من 
االرتباك الشديد وأفقدتهم القدرة على الحركة 
وإمكانية شــن هجمات إرهابية، حيث لجأ أفراد 
القاعدة إلى تــرك مواقعهم ومغادرتها بالفرار 
إلــى الجبــال والمناطق النائية وهــم في حالة 
تخبــط خشــية اصطيادهم من قِبــل طائرات 
"الدرونــز" األمريكية التي ظلت تالحق تحركات 
اإلرهاب واإلرهابيين بصورة مستمرة في اآلونة 

األخيرة.
 

إيضاحات أمريكية
وبالعودة إلى التصريحات األمريكية ممثلة 
بــوزارة الدفاع، قــال المتحــدث الكابتن جيف 
ديفيس، إن الغــارات حصلت أثناء عطلة نهاية 
األسبوع، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل، 
كمــا تشــير التقارير إلــى أنه منذ 28 شــباط/ 
فبراير الماضي، ارتفع عدد الضربات األميركية 

في اليمن إلى أكثر من 70 غارة.
وأضــاف ديفيــس: نحــن مســتمرون في 
اســتهداف تنظيم قاعــدة الجهاد فــي جزيرة 
العرب فــي اليمن بغية زعزعة هــذه المنظمة 
اإلرهابية التي تشــكل تهديــدًا كبيرًا للواليات 
المتحدة"، وأكد أنه ال تزال هناك وحدة صغيرة 
من العســكريين األميركيين المتمركزين في 

اليمن، لكنهم ال يشاركون في المعارك.
 

 
ضربات مكثفة

وتركــزت الضربــات األمريكيــة األخيــرة ضد 
القاعدة في اليمــن، على مواقع وأوكار القاعدة في 
محافظــة أبين وعلــى وجه التحديد مــدن الوضيع 
وموديــة وأحور التي شــهدت خالل األيــام القليلة 
الفائتة شن الطائرات غارات جوية والبوارج الحربية 
قصفًا بحريًا بشــكل كثيف، دون أن تتضح تفاصيل 
ومعلومات دقيقة حول خسائر تنظيم القاعدة جرّاء 

الضربات األمريكية.

 
 
تنسيق ميين - أمريكي

وتأتي تلك التطورات في إطار التنسيق اليمني 
– األمريكي على صعيــد مكافحة اإلرهاب، ومؤخرًا، 
ناقش رئيــس الجمهورية عبدربــه منصور هادي، 
ومســاعد وزير الخارجية األمريكي لشــؤون الشرق 
األدنى ستيورات جونس، مستجدات األوضاع الحالية 

في اليمــن، وجهــود الحكومة الشــرعية ومجاالت 
التعاون المثمرة بين الجانبين لمواجهة ومكافحة 
التطــرف واإلرهــاب بمختلف أشــكاله ومســمياته 
باعتباره خطر وآفة عابــرة للمكان والحدود ويهدد 

الجميع دون استثناء.
 

موقف قبلي
وعلــى الصعيد ذاته، اســتنكر أبنــاء المنطقة 
الوســطى لودر ومودية والوضيع المحفد، ما يحدث 
من قتــل وتقطع بســبب العناصــر اإلرهابية التي 
تنتمي لبعــض مناطقهــم وتبث الرعــب والخوف 
في تلــك المنطقة، ودعــوا جميع قبائــل المنطقة 
الوسطى إلى إدانة هذه األعمال اإلرهابية والوقوف 

صفًا واحدًا.
وأرجــع أبنــاء المنطقــة الوســطى موقفهــم 
المناهــض للقاعــدة إلى تطــاول تلــك الجماعات 
اإلرهابيــة التي وصلت إلى حد قتــل خيرة رجالهم، 
ولم يكن هدفها ســوى العبث والترويع والســرقة 

والتقطع، كما دعوا القبائــل التي لديها أجانب في 
صفوف العناصر اإلرهابية إلى طردهم كونهم من 
أوصــل تلك الطائــرات إلى مناطقهــم، ولفتوا إلى 
وجود سكوت بين تلك القبائل عن قول كلمة الحق 

والتستر على تلك الجماعات اإلرهابية.
 

مساندة الشرعية

وجــددوا تأكيدهم الوقوف إلــى جانب القيادة 
الشــرعية ممثلة بالرئيس عبدربــه منصور هادي، 
وطالبــوه بالضــرب بيد مــن حديــد كل من يثبت 
تورطه مــع تلك الجماعات اإلرهابيــة، وإعادة عمل 
الجهــات األمنية، ونشــر وحدات عســكرية في كل 
المواقــع التي تمثل خطــرًا علــى منطقتهم وهم 

سيكونون سندًا مساعدًا لها.
 

خسارة وحتركات
وأكدوا خسارتهم الكثير من خالل المفخخات 
والقتل والتقطع، حتى أصبحت منطقتهم ينظر 
إليهــا الغيــر بأنها منبــع اإلرهاب، مــع العلم 
أنهــم يقاتلون فــي جميع جبهــات القتال ضد 
ميليشيا االنقالبيين التابعين لجماعة الحوثي 
والمخلــوع علي عبــداهلل صالح، مــن البقع إلى 
المخا ولديهم شهداء وجرحى وما زال أبطالهم 
في مواقع الشــرف والبطولة، وقالوا: أن األوان 
للسعي إلى استقرار منطقتهم، وهو األمر الذي 
يتطلــب جهودهــم الصادقــة والمخلصــة ألن 
أبناء المنطقة الوســطى هــم صمام أمان أبين 

والمناطق المجاورة.
وأعلنوا رفضهم كل المناشدات االنفرادية 
التــي تصــدر أثنــاء مهاجمــات تلــك العناصر 
اإلرهابيــة، حيث وأنها لــم تصدر بيانــًا واحدًا 
تديــن فيــه تلــك الجماعــات، وقالوا: مــا زال 
الموقف لدينا نحن أبناء المنطقة الوســطى في 
ردع وصد تلك الجماعــات والعودة إلى الصواب 
وذلك من خالل اجتماع يضم الجميع قبل فوات 

األوان.
وأضافوا: أن ســكوت الجميع عن ما يحصل 
ليس له مبرر سوى إعطاء تلك الجماعات الحرية 
فــي القتــل والتقطــع والتفخيــخ وزرع الفتنة 
واألحقاد فــي ما بينهم، وحمــل أبناء المنطقة 
حصــل  مــا  اإلرهابيــة  الجماعــات  الوســطى، 
لمحافظتهم أبين من تدمير وخراب في المنازل 

والمرافق الحكومية.

ت�ساعد ال�سربات الأمريكية �سد القاعدة يف اأبني
عدن تايم / تقرير خاص

املتحــدة  الواليــات  رئي�ــس  تربــع  منــذ 
علــى  ترامــب,  دونالــد  اجلديــد  االأمريكيــة 
اأمريــكا  �ساعفــت  موؤخــرًا,  ال�ســلطة,  عر�ــس 
جهودها يف احلرب التي تقودها �سد االإرهاب 
وزارة  اأعلنــت  املا�ســي,  واالإثنــن  اليمــن,  يف 
اإح�سائيــة  "البنتاغــون"  االأمريكيــة  الدفــاع 
غاراتهــا اجلويــة االأخــرية التــي ا�ســتهدفت 
قاعدة اليمن, وقالت البنتاغون: اإن طائرات 
اأمريكية �سنت نحو 20 غارة ا�ستهدفت مقاتلي 
القاعــدة يف اليمــن خــالل االأيــام االأخــرية, 
وذلــك يف ظــل تكثيــف حملــة وا�ســنطن على 

املتطرفن.
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حو�ر

 بداية، كيف تقيم الوضع العسكري 
فــي اليمن اآلن، مقارنــة بما كان عليه 

قبل عامين؟
القــوات المواليــة للرئيــس هادي 
باتت تســيطر على أكثر مــن %80 من 
األراضــي اليمنية، حيــث فتحت جبهات 
تحيــط بالمحافظــات الواقعــة تحــت 
سيطرة الحوثيين من مختلف اإلتجاهات 
من الجنــوب في المخــا والخوخة، وفي 

الشــمال ميدي وباقــم والبقع وعلب، 
واشــتداد المواجهات في منطقة نهم 
وصرواح وعســيالن، وهــذا ما يعطي 
أفضليــة لقــوات الرئيس هــادي على 

قوات الحوثيين وصالح.
 

إلــى أي طرف يميل ميــزان القوة 
علــى األرض اآلن؟ ومــا هي األســباب 

العسكرية لطول فترة الحرب؟
ميــزان القوى فــي الوقت الراهن 
وبعــد عاميــن من الحرب ال شــك أنه 
يميل إلــى صالح قوات الرئيس هادي، 
وهذا ما يتبين من اإلنحسار المحدود 
لقــوات الحوثيين والرئيس الســابق 

علي عبــد اهلل في محيط ضيــق. وربما 
أن من أســباب إطالة أمد هــذه الحرب 
هو الطبيعــة الجبلية التي يتحصن بها 
الحوثيون وكذلك قوات الرئيس صالح، 
والحاضنة اإلجتماعيــة التي تلعب دورًا 
في إطالة أمــد هذه الحــرب بوقوفهم 
إلى جانب الحوثييــن. أما في المناطق 
الجنوبيــة حيــث ال حاضنــة اجتماعية 
للحوثييــن، رأينا كيف تمت الســيطرة 
علــى الوضــع ودحــر قــوات الحوثيين 
وصالح بفترة وجيزة، وهذه من األسباب 
التــي أطالــت أمــد الحــرب فــي هذه 
المحافظــات ومراوحتها منذ عامين في 

مناطق محددة.
 

هل بإمكان أي طرف تحقيق حســم 
عســكري؟ وكيف؟ وما المدة المتوقعة 
لتحقيــق مثــل هكذا حســم فــي حالة 

تحققه؟
أعتقد أن تحديد فترة زمنية لنهاية 
الحرب أو تحقيق حسم عسكري ال يمكن 
التنبؤ به، ألن من يطلق الطلقة األولى 
في الحــرب كان بتفكيره أن يحســمها 
خــالل أيام، لكن األحــداث وتعقيداتها 

في مســرح العمليات هي من تقرر متى 
تنتهــي الحــرب ولذلك ال نســتطيع أن 

نتنبأ بمثل هذا األمر.
الحســم  إلــى  يســعى  طــرف  كل 
العسكري، ولو كان بمقدور أي طرف أن 
يحسم المعركة من أول يوم لحسمها، 
لكن هناك اعتبارات استراتيجية تتعلق 
بطبيعــة األرض والحاضنة اإلجتماعية، 
اإلقليمــي  الموقــف  تعقيــد  وكذلــك 
والدولــي، ولهذا ال شــك أن الحرب قد 
طالت لكن نهايتهــا حتمية وأعتقد أن 
الكفــة تميــل لصالح الرئيــس عبدربه 

منصور هادي.
 

وفي حال عدم وجود حسم عسكري، 

ما التأثير العسكري واألمني على اليمن 
على المديين المتوسط والبعيد؟

أعتقــد أن إطالة أمــد الحرب وعدم 
وجود حســم ســريع يؤثر ال شــك على 
اليمن شــمااًل وجنوبًا، وعلــى األطراف 
المتحاربــة لجهــة اســتنزاف قدراتهــا 
بشــكل عام وهذا أمر وارد. لكن نتمنى 
أن ال يطــول أمد الحــرب ويتحقق حل، 
سواء عســكري للخالص من هذا الوضع 

أو حلول سياســة تجنح إليهــا األطراف 
إلنقــاذ مــا تبقى مــن البلــد والتفكير 
بمســتقبل آخــر يتعايش فيــه الجميع 

بسالم.
 

هل اتخــذت قوات الرئيــس هادي 
و"التحالف" قرارًا ببدء معركة الســيطرة 
على الشــريط الساحلي الغربي ومدينة 

الحديدة؟
ال شــك أن الهــدف الرئيســي من 
معركة الســاحل الغربي هو الســيطرة 
علــى المينــاء الرئيســي المتمثــل في 
الحديــدة، والمعركة أصبحــت مؤكدة، 
خاصة بعد أن ســيطرت قــوات الرئيس 
هادي على مينــاء المخا جنوبــًا وميناء 

خطــة  ضمــن  وهــذا  شــمااًل،  ميــدي 
اســتراتيجية لقطــع طــرق اإلمــدادات 
وتهريب المواد على الحوثيين وصالح، 
وبالتالــي ســيتم التضييــق على هذه 
القــوات وحصرهــا في مناطــق جبلية 
محاطــة بجبهات ســاخنة من الشــمال 

والشمال الشــرقي ومن الجنوب، وهذا 
ما ســيمكن قوات الرئيــس هادي ربما 

من اإلقتراب من الحسم العسكري.
 

هل هنــاك مخاوف من فشــل هذا 
المخطط؟

بالنسبة لفشل قوات الرئيس هادي 
فــي المعركة على الســاحل الغربي في 
تقديــري غير وارد، ألن كل المؤشــرات 
تدل على أن اإلنتصــار الحتمي هو من 
القوات  نصيبها، ليس فقــط ألفضلية 
المعــدّة والمدربة، بــل وللدعم الكبير 
الذي تتلقاه من قوات التحالف، وكذلك 

أفضلية اســتخدام طلعات الطيران من 
قبل التحالــف لضرب قــوات الحوثيين 
وصالــح التي تكون في مســرح عمليات 
مكشــوف على امتــداد الســاحل، وهذا 
على العكس من الجبهات الجبلية حيث 
تلجأ إلى اإلحتمــاء بالكهوف والمغارات 

الجبلية والمنحدرات.
 

برأيــك كيــف أثــر تعدد الــوالءات 
للوحــدات العســكرية المســلحة فــي 
تفكك الجيش وانقســامه؟ وهل هناك 
استراتيجية إلنشاء جيش وطني موحد؟

ال شك أن بناء أي جيش على عقيدة 
غيــر العقيــدة الوطنيــة ســيؤدي في 
النهايــة إلى تفكك مثل هــذا الجيش، 
وهــذا ما حــدث للجيش الســابق الذي 
بنــاه علي عبد اهلل صالــح على مدى 33 
عامًا حيث رأينا تعــدد الوالءات الحزبية 
والقبلية والطائفيــة، وهذا ما انعكس 
فــي موقف هذا الجيــش، لذلك ال بد أن 
يتم الســعي لبنــاء جيــش وطني على 
أســاس عقيــدة وطنيــة، بعيــدًا عــن 
أو  الحزبيــة  أو  المناطقيــة  الــوالءات 

المذهبية أو الطائفية الضيقة.
 

ختامــًا، هــل هنــاك مخــاوف من 
تدخل عســكري من خارج دول "التحالف 

العربي"؟ وما تأثيره في حال وقوعه؟
ليس هناك خشية من تدخل أجنبي 
في هــذه األحــداث التــي أصبحت اآلن 
بيد قوات التحالــف، وبإيعاز دولي وفقًا 
للقرار األممي 2216. إذا كان هناك من 
تدخــالت أجنبية كما رأينــا من مواقف 
الواليات المتحدة األخيرة، فهي تشــمل 
جانبًا واحدًا وهو مواجهة اإلرهاب، وهو 
أمر مجمــع عليه من قبــل كل األطراف 
بما فــي ذلك الرئيس عبــد ربه منصور 

هادي.

االأكادميي واخلبري الع�سكري د. علي �سالح اخلالقي يقراأ خارطة القوة الع�سكرية:

حاورته/ إصالح صالح

ف�سل اجلي�ص والتحالف يف معركة احلديدة وال�ساحل الغربي غري وارد
�سالــح  علــي  الع�ســكري,  اخلبــري  قــال 
اخلالقي, اإن )ميزان القوة الع�ســكرية مييل 
ل�سالــح القــوات املواليــة للرئي�ــس اليمنــي, 
عبــد ربه من�سور هادي, التي باتت ت�ســيطر 

على اأكرث من 80% من االأرا�سي اليمنية(.
 وراأى اخلالقــي اأن "معركــة احلديدة لن 
تتوقف حتى ا�ســتكمال ال�سيطرة على كافة 
ال�ســاحل الغربــي, الإيقاف عمليــات تهريب 
االأ�سلحة مللي�سيات احلوثي واإطباق احل�سار 
عليهــا يف مناطــق جبليــة حماطــة بجبهات 
�ســاخنة من ال�سمال وال�ســمال ال�سرقي ومن 
اجلنــوب, وهــذا مــا �ســيمكن قوات الرئي�ــس 
احل�ســم  مــن  االإقــراب  مــن  رمبــا  هــادي 

الع�سكري.

  ميزان القوى مييل لصاحل الشرعية اليت 
باتت تسيطر على أكثر من 80% من األرض

  الطبيعة اجلبلية واحلاضنة االجتماعية سبب 
إطالة أمد احلرب لكن نهايتها حمسومة
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ر�صد

وفــي إطــار شــكوى المواطنين من 
االنفالت في أســعار المــواد الغذائية، 
أكدت فاطمــة  )  ربة منزل (  وزوجة أحدى  
محدودي الدخــل أن الوجبة الشــعبية 
التــي كانت  غذاء لألســرة أصبحت اآلن 
تكلف ضعف الســعر قبل ثالثة شــهور 
واالرز  الزيــت  ســعر   ارتفــاع  بســبب 

والمكرونة والطماطم.
 ويرجع المهندس محمد  ناجي ســبب 
االرتفــاع الجنونــي فــي األســعار عدم 
وجود ضوابط هو الــذي حرم المواطن 
من حقه في شراء  السلع بسعر مناسب ، 

الفتــا الى أن االرتفاع في األســعار يتم 
بشكل عشوائي وبدون قواعد أو أسس 
اقتصادية ,  وإنما يخضع فقط لمقياس 
العــرض والطلــب ,  مــن جانب ,  جشــع 
التجار من جانب آخر ,  األمر الذي يتطلب 
ضــرورة الرقابــة على االســواق حتى ال 

نترك المواطنين فريسة لجشع التجار . 
 

جتار اجلملة السبب
وفي ذات الســياق يؤكــد الحاج صالح 
أن تاجر الجملة هو السبب الرئيسي في 

ارتفاع االســعار حيث يتحكم في السعر، 
وشــمل االرتفاع كافة الســلع الغذائية 
زادت بشكل ملحوظ بدءا من المكرونة 
والدقيق وكل منتجات األلبان و البيض، 
حيث ارتفاعت اسعار االرز حجم 50 كجم، 

بين 6-4 االف ريال.  
وتؤكد شــيماء  سيف ربة منزل وزوجة 
أحــد الموظفيــن محــدودي الدخل ,  أن 
الوجبة اآلن تكلف ضعف السعر السابق 
ألن سعر الفاصوليا وصل إلى 180 ريال 
والســكر  الكيلو٣٠٠ ريال واالرز الكيلو 

500 ريال. 

ويضيف محمد صــالح موظف في ظل 
غيــاب الرقابــة التموينية زادت أســعار 
السلع زيادة كبيرة حيث زادت أسعار كل 
المنتجات الخاصة بااللبــان  التي زادت 
بنسبة كبيرة وأصبح المواطن عاجزا عن 
توفيــر قوت يومه في ظل هذه الظروف 
الصعبة ويتســاءل كيف يمكن للموظف 
أن يعيش بمرتب 30 - 40 الف ريال، في 
ظل هذا االرتفاع الكبير في أسعار السلع 
بجانــب المصاريــف الخاصة بالدراســة 
والملبس وااليجــارات وفواتير الكهرباء 

والماء والعالج إلى جانب الطعام

انهيار الدوالر 
وتتوقع  الدكتورة  سلمى بدر استمرار 
مسلسل ارتفاع األسعار ,  وترجعه لسبب 
اتخــاذ الحكومــة القرارات بشــكل غير 
مدروس وغياب الرقابة فاشتعلت أسعار 
الســلع الرئيســية  التي طالــت العديد 
من الســلع الغذائية كالســكر والدقيق 
والزيت والسمن والشاي واألرز واألدوات 
المنزليــة ولــم يســلم منهــا العديد 
مــن الخدمات والســلع التــي يحتاجها 
المواطن بشــكل يومــي وطعنت هذه 
الموجــة الجنونية األســر فــي مقتل 
بعــد أن وصلــت الزيــادة إلي نســبة 
أكثر من %25  في ظــل انفالت الرقابة 
التموينيــة وانهيار ســعر الريال أمام 
الدوالر وتقف األجهزة المعنية لتراقب 
هذه األزمــة من بعيد دون أي محاولة 
للتدخل والمشاركة في حلها والضحية 
هو المواطن البســيط وأصبح محدود 
الدخل ملطشــة حيــث تباع الســلعة 

الواحدة بأثمان مختلفة . 

غياب الرقابة 
ويقول  منصور صالح انه ال توجد اي 
رقابــة من اي نوع وال من اي جهة ,  فال 
توجد تســعيرة جبرية وكل واحد يبيع 
السلعة كما يريد ، مشيرا الى ان عدن 
بها اســواق  تمتلئ بالسلع المنتهية 
الصالحية وغير الصالحة لالســتهالك 
االدمــي فــي غيبة من كافــة األجهزة 
الرقابيــة وكأننــا نعيــش فــي عصر 
الالدولــة  فلهــذا المواطــن  يعيش 

معاناة حقيقية . 
أمــا محمــد عبــد اهلل مــن  نقابــة 
العاملين فــي عدن يقــول ان االمور 
في عدن تســير بعشــوائية واالسعار 
زادت والمرتبات لم ترتفع وحتى زيادة 
المعاشات لم تتم ، الفتا الى ان األسعار 

تلتهم المرتب في اول 10  ايام . 

ارجع مدير الغرفة التجارية بعدن ابوبكر سالم 
با عبيد ان سبب ارتفاع االسعار، الى فرض رسوم 
جمركية إضافية يتحملهــا المواطن في األخير، 
مشيرا الى ان الحاوية عشرين قدم فاصوليا في 
حضرموت تكلف جمركتها )300( الف ريال، وفي 
عــدن تكلف )مليون وخمســمائة ( وأحيان تصل 
إلى أكثــر هذا فقط في الجمارك غير نزولها إلى 
الشارع وال اعلم لماذا يحصل هذا في عدن ونحن 
صراحة كلنا متضايقين من هذا وهذا كله يؤثر 

على المواطن.
وأكد باعبيد لعدن تايم  ان مصاريف الجمارك 
والميناء زادت وترتفع مــن غير نظام او قانون، 
ميناء حضرموت والحديدة التكاليف عندهم اقل 
بكثير من عدن، داعيا الى مســاواة الرسوم بين 
المنافــذ والمواني في عــدن والمكال والحديدة، 
مضيفا: لالن ال يوجــد أي توجه من قبل الدولة 
لتوحيــد الرســوم، باســتثناء رســائل ومذكرات 
فقط، )نســمع جعجعة وال نرى طحيــن( ولو تم 
التوافق مع الغرفة التجارية والدوائر المســئولة  

مثــل: الجمــارك والميناء، كل شــي ممكن يتم 
إعادة تقييمها وتعديلها.

وشــدد علــى ان التجار ليس كلهــم ملتزمين 
بضوابط وال نســتطيع ان نسيطر على هذا االمر 
اال فــي ظل رقابة الدولة، وحل اشــكالية توحيد 
رســوم الجمارك، الفتا الى ان الغرفــة التجارية 
تعمــل جهدهــا للتوصل مــع المســئولين في 
الدولــة ونحــاول نعمل موعد لنتكلــم في هذه 

االمور ولكن لالن االمور في اطار المتابعة.
وقال ان الغرفة التجارية بدأت تأخذ وضعها في 
الفتــرة االخيرة من خالل عمل انتخابات وتعيين 
رئيس خلفا للرئيس الســابق، معتبرا ان توحيد 
االسعار بين المنافذ، ســيجعل التنافس شريفا 
بين التجار واالســعار ســتنخفض، كما سيمكن 
مكتــب التجارة من الزام التجــار بالضوابط واذا 
اي تاجر لم يلتزم ولم يخفض االســعار نستطيع 
بالتعــاون مع مكتــب التجارة بوقف هــذا التاجر 

دون اي تحفظات.

جنون الأ�سعار ي�سرب اأ�سواق عدن
ارتفــاع  االأ�ســواق يف حمافظــة عــدن  ت�ســهد 
جنــوين, طــال معظــم ال�ســلع الغذائيــة وغــري 
اجلملــة  جتــار  املواطنــون  ويتهــم  الغذائيــة, 
برفــع االأ�ســعار دون مــربر بهــدف حتقيــق اأكرب 
قــدر ممكن مــن املكا�ســب دون النظــر اإيل حالة 
املواطنــن الب�ســطاء,  يف حــن اأرجــع اخلــرباء 
ال�سبب اإىل ارتفاع �سعر الدوالر مقارنة بالريال 
اليمني, مما اأدى اإىل  ارتفاع اأ�سعار جميع ال�سلع 
امل�ســتوردة ,  باالإ�سافة اإىل غياب الرقابة متاما 

عن االأ�سواق . 
وفوجــئ جمهــور امل�ســتهلكن مبحافظــة عدن 
برفع جميع االأ�ســعار باأنواعها ليزيد من معاناة 
املواطنــن وغ�سبهــم خا�ســة يف ظــروف عــدم 

ال�سيطرة على االأ�سواق .

تقرير/ وجدان محمد

االأرز يف اعلى قائمة ارتفاع االأ�سعار بزيادة 4-6 الف ريال لكل 50 كجم

مدير الغرفة التجارية: رسوم اجلمارك 5 أضعاف يف عدن
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في الذكرى الثانية لمؤامرة التسليم واقتراب موعد 
الذكــرى األولى لتحرير المكال، لم يعــد الوضع رخوًا كما 
كان أيام ســيطرة عصابــات المخلوع صالــح، فقد عاهد 
أبنــاء المكال ومعهــم كل الوطــن، واإلســناد العروبي 
أنفسهم، أنه ال مكان لإلرهاب في مدينتهم، وقد تجسّد 
ذلك العهد واقعًا ملموســًا من خــالل اإلنجازات األمنية 
التــي حققتها قــوات النخبة وبقية التشــكيالت األمنية 

والعسكرية واالستخباراتية.

انتصارات حامسة 
وكّثفت العناصــر اإلرهابية ومع حلــول الذكرى 
الثانية لســيطرتها على المــكال هجماتها اإلرهابية، 
إلقالق الســكينة العامــة في المدينــة وعموم مدن 
ســاحل حضرموت، ففي إفــادة لـ "عدن تايــم"، قال 
ضابــط كبير في قــوّات النخبــة: إن العمليات التي 
تــم إحباطها تعد بالعشــرات لكننــا ال نعلن عن كل 
النجاحات المحققة لضرورات أمنية وعسكرية، ولكن 

نعلن عن البعض منها فقط.
وأضــاف القائــد النخبــوي: كنّــا علــى علم أن 
القاعدة ســتحاول بشتى الســبل إرباك المشهد في 
المدينة المحررة، وقد أعددنــا العدة إلحباط ما دبره 

اإلرهابيون.
الكتيبة الذهبية: 

مصطلــح الكتيبــة الذهبية بــات يتــردد كثيرًا في 
األوساط األمنية والشعبية الحضرمية على حد سواء، وبدا 
المصطلح يتداول في األوســاط اإلعالميــة كذلك، أفراد 
هــذه الكتيبة هــم المواطنون الذين يبلغــون األجهزة 
األمنيــة عن أي تحركات مشــبوهة، حتــى أن الكثير من 

النجاحات األمنية التي تحققت تنسب لهذه الكتيبة.
فالنجاحات األخيــرة التي أحرزتهــا األجهزة األمنية 
يعود الفضل في معظمها لهذه الكتيبة، ومنها إفشــال 

عملية التســلل إلى معســكر الربــوة، حيث تــم اعتقال 
أفــراد المجموعتين فــور تجمعهم، بعــد تلّقي الجهات 

االستخباراتية معلومات عن تحركات اإلرهابيين.
هل زال خطر اإلرهاب ؟ 

التي  الكبيــرة  النجاحــات األمنية  رغم 
حققتها األجهزة األمنية والعســكرية في 
المــكال، إاّل أن الخطــر يظل باقيــًا، خاصة 
وأن القاعــدة ال تألــوا جهــدًا في ســبيل 
اســترداد جزء من هيبتها بعــد هزيمتها 
هزيمة منكرة، كمــا أن بقاء وادي وصحراء 
حضرموت خارج نطاق سيطرة قوات النخبة 
يسمح لإلرهابيين بإعادة تجميع صفوفهم 
في هذه المناطق لالنطالق مجددًا لشــن 
هجماتهم اإلرهابية على مناطق الســاحل 

وبالذات المكال.

النخبة تعزز سيطرتها
المؤشــرات على األرض تؤكد أنه في أسوأ األحوال 
بأن تنظيم القاعدة ال يستطيع القيام بأكثر من عمليات 
إرهابية محدودة هنا أو هناك، أما السيطرة على األرض 
فقد حســمت لصالح األمن واألمان واالســتقرار، خاصة 
بعد أن أظهرت قوات النخبة قــدرة جيدة على التعامل 
مع اإلرهابيين، كما يسعى القائمون على الملف األمني 
والعسكري في حضرموت إلى تعزيز النجاحات المحققة، 
وتحقيــق المزيد، فقد تم فتح باب التســجيل مرة أخرى 
للشباب، وكان اإلقبال الفتًا، حيث تجاوز عدد المسجلين 
عشــرين ألفًا، وهؤالء سيشــكلون إضافة نوعية لقوات 
الجيش واألمن كونه ســيتم توزيعهم وانتشــارهم في 

المناطق التي يستخدمها اإلرهابيون حاليًا لالختباء.
 

دور إماراتي كبري
تؤكــد القيــادة العســكرية والمدنيــة فــي 
حضرموت وكذلك المواطن العادي أهمية وحجم 
الســند العروبي ممثاًل بالتحالــف العربي بقيادة 
السعودية واإلمارات في المساهمة بتحرير المكال 
ومناطــق ومــدن ســاحل حضرموت وإعــادة بناء 
القوات األمنية والعســكرية على أعلى طراز، حيث 
شكل المدد واإلسناد العســكري اإلماراتي عنصر 
الحسم، ولوال هذا المدد األخوي لكانت حضرموت 

ترزح تحت حكم القاعدة حتى يومنا هذا.
ولم يقتصــر المــدد اإلماراتي علــى الجانب 
العســكري فقط، بل تعداه إلى المجاالت المدنية 
المختلفة، حيث أســهم الهالل األحمــر اإلماراتي 
فــي تنفيــذ جملة مــن المشــاريع الخدمية، كما 
ساهم في حل مشــكالت القطاعات الخدمية مثل 
الكهرباء والميــاه، ألن القيــادة اإلماراتية تدرك 

- اإحباط هجوم مزدوج لعنا�سر اإرهابية على مع�سكر الربوة عرب الت�سلل من ال�سل�سلة اجلبلية يف منطقة دي�س املكال, حيث مت 
اعتقال اأفراد املجموعتن الذين حاولوا الت�سلل من منطقتي �سعب البادية ومنطقة املخفية.

- اإحبــاط هجــوم �ساروخــي على عدد من املرافق واملن�ســاآت احليوية باملــكال من البحر عرب زوارق قادمة مــن القرن االفريقي 
ومناطق ت�ســيطر عليها القاعدة يف �ســبوة, حيث كان لتدخل طريان االأبات�سي التابع لدول التحالف العربي الدور احلا�سم يف اإنقاذ 

مدينة املكال من كارثة كربى.
- الت�سّدي لهجوم مباغت على النقاط الع�ســكرية املرابطة غرب املكال, حيث حاول الع�ســرات من االإرهابين كانوا ي�ســتقّلون 
ثالث �ســيارات الند كروزر اخراق احلاجز الع�ســكري يف منطقة ملحة بالقرب من مفرق طريق غي�سة البهي�س, لكن اأفراد النقطة 

كانوا على درجة عالية من اليقظة, وا�ستبكوا مع العنا�سر املهاجمة وهزموها �سر هزمية.
- متكنــت قــوات النخبة من اعتقال اثنن من اأخطر العنا�ســر االإرهابية وهما: اأبو علي ال�سيعري الذي يعد الرجل الثاين يف 
ال�ســلم القيــادي للجماعات االإرهابية يف ح�سرموت, وذلك يف عملية نوعية نفذتها القــوات اخلا�سة التي انطلقت من املكال و�سواًل 
اإىل منطقــة بعيــدة يف وادي ح�سرموت, وعادت �ســاملة مقتن�سة �سيدًا ثمينًا, ويف عملية م�ســابهة مت اعتقال اأحمد بارحمة امللقب 

بـ"الزرقاوي" يف منطقة الطويلة بالقرب من فوة باملكال.

تقريــــر

القاعدة ت�سعد هجماتها يف الذكرى الثانية ل�سيطرتها على املكال

تقرير/ إخالص الكسادي

اأعتقد اأهايل املدينة الوادعة امل�ساملة املكال عا�سمة حمافظة ح�سرموت اأن اأخبار �سقوط مدينتهم بيد عنا�سر تنظيم القاعدة, كذبة �سمجة ومزحة 
ثقيلة عماًل بالتقليد املتعارف عليه يف م�ستهل �سهر ابريل من كل عام, هكذا كان حال مدينة املكال يف مثل هذا اليوم قبل �سنتن م�ست, حيث �سهد ذلك اليوم 

ت�سليم مدينة املكال يف ليلة غادرة لع�سابات ال�سر واالإرهاب.
�سنة �سوداء مرعبة جترعت خاللها املكال خ�سو�سًا والوطن عمومًا ال�سم الزعاف الذي كاد اأن يجهز على حا�سر وما�سي وم�ستقبل مدينة تع�سق احلياة, 
ولوال همة املخل�سن من اأهلها واإ�سناد االأ�سقاء العرب وحتديدًا االأ�سقاء االإماراتين لظّلت مدينة املكال وعموم �ساحل ح�سرموت بيد تلك الكائنات القادمة 

من اأدغال التوح�س والرببرية.

20 األف جندي م�ستجد ودعم اماراتي كبري واحباط ع�سرات العمليات االإرهابية

الجنازات 
المنية خالل 

الأ�سبوع 
املا�سي
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قر�ءة

واعتبرت ما تحقق مــن إنتصارات على اإلرهاب 
في محافظات )عدن ولحــج وحضرموت( نموذجًا 
ومثااًل لما يمكن القيام به وتحقيقه ، إلى جانب 
موقف حازم من الحكومة الشرعية وجدية أطراف 
محســوبة عليهــا إزاء محاربة اإلرهــاب ، وكذلك 
دور المجتمعات المحلية ، والتي من شــأن هذه 
الثالثية أن تكون مؤشــرات ايجابية  لتفادي أي 

تدخل عسكري دولي محتمل.

في الوقــت الذي يقر الجميــع بخطورة ظاهرة 
اإلرهاب والمســتوى الذي بلغــه، من حيث كونه 
يشــكل الدافع المعلن والمبــرر للتدخل الدولي 
بموجب المواثيق والقرارات الدولية وااللتزامات 
الوطنية ، التي اعتبرها المشــاركون في الندوة 
دواعــي ودوافع قد تهيــئ لتدخل دولــي ، حدد 
الورقــة التي خرجت بها الندوة 12 دافعًا لحدوث 
تدخل خارجي يمكن أن نوجزها في اربعة محاور 

وذلك على النحو التالي :

أوال : احلرب على اإلرهاب
 ظاهــرة اإلرهــاب والحــرب علــى اإلرهاب هي 
من أول المحــاور التي تدفع نحــو تدخل دولي ، 
ســيما وقد بــات اليمن يمثــل مرتعــًا ومرتكزًا 
للجماعــات اإلرهابيــة منذ حوالــي ثالثة عقود 
وبتواطــى من نظلــم المخلوع صالــح ، وهذا ما 
دفع بــاإلدارة األمريكية لتعتبــر تنظيم القاعدة 
في شــبه الجزيرة العربيــة التهديد األخطر على 
أمنهــا ومصالحهــا وأمــن حلفائها، إلــى جانب 
جماعــات أخرى تتبــع داعش وغيرهــا، وقد أبرز 
القــرار األخير لمجلــس األمن رقــم 2342 لعام 
2017م هذا الخطــر حيث ورد فيه إن المجلس " 
وإذ يؤكـــد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي 
لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم 
القاعـدة في شـبه الجزيـــرة العربيـة وتنظــيم 

الدولــة اإلســالمية )داعــش( وســائر الجهــات 
أفــــراد وجماعــات  المرتبطــــة بهمــا، مــــن 

ومؤسسات وكيانات".

ثانيا: القرارات الدولية 
حتت الفصل السابع

ثانــي المحاور يأتي من حيث تتضمن القرارات 
الصادرة عــن مجلس األمن الدولي تحت الفصل 
الســابع والخاصة باليمن نصوصًا تعطي للحالة 
الناشــئة في هذه البالد أبعادًا إقليمية ودولية، 
وبمــا يفهــم منــه )إباحــة وشــرعنة للتدخل(، 
حيــث نصت علــى "أن الحالة في اليمن تشــكل 
تهديدًا للسلم واألمن الدوليين في المنطقة" ، 
وبموجبها وضعت اليمن تحت الوصايا الدولية ، 
وهذا ما قد يدفع نحو تدخل دولي استنادا لتلك 

القرارات والنصوص.

ثالثا : صراعات ومصاحل
 ثالــث محاور التداعيات شــمل حماية وتأمين 
حرية المالحة البحرية وبالــذات في مضيق باب 
المندب، وهي مهمة تتصدر االهتمامات الدولية 
، إلــى جانــب واقع الصراعــات الدوليــة، وإعادة 
رســم الخرائط الجيوسياســية، وتقاسم للنفوذ، 
والسيطرة المباشرة على المناطق االستراتيجية 
بــدءًا بالبلــدان الفاشــلة والرخوة التي تشــمل 
اليمن ، وكذلك الصراع على مصادر انتاج الطاقة 
)نفط وغاز( واألسواق المستهلكة وخطوط النقل 
اآلمنة ، وهناك عامل آخر يتمثل في سعي الدول 
الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن للدفاع 
عــن حقها فــي الوصاية علــى اليمــن، لكونها 
الممســكة بالملف السياســي وهذا ما قد يدفع 
لتدخــل دولي ، ويضاف إلى تلك الدوافع تصعيد 

الحرب على الحدود مع الســعودية، واالســتمرار 
فــي إطــالق الصواريــخ الباليســتية ، والطفرة 
الهائلة في االنفاق على التسلح وتطوير القدرات 
العســكرية وانتشــار القواعد، وكذلك حســابات 
تتعلــق برؤية الدول الكبرى للتوازن العســكري 
فــي المنطقــة واألمــن االســتراتيجي لحفائها، 
والحــدود المســموح بهــا للقدرات العســكرية 

العربية ونطاق استخدامها. 

رابعا: الفشل السياسي 
وعالقة نظام صاحل 

بالقاعدة 
 رابــع هذه المحاور من الدوافع يتمثل بفشــل 
القوى السياسية واألطراف المعنية في التوصل 
إلى تســويات سياسية ، وفشل السلطة الشرعية 
في إعــادة بناء المؤسســات وأحكام الســيطرة 
علــى األرض والتعاطي مع ظاهرة اإلرهاب بحزم 
، وهنــاك دافــع ذي أهميــة وهو شــعور القوى 
الدولية بخيبــة األمل من عملهــا وتعاملها مع 
النظام والســلطة خاصة ما قبــل العام 2011م 
)نظام المخلــوع صالح( على هــذا الصعيد، ولم 
يعد خافيًا عليها أن أجنحة ومراكز في الســلطة 
والنظام السياسي وشــرائح ورموز في المجتمع 
مرتبطة بهذه الجماعات والتنظيمات وشــريكة 
لها، وكذلك الدوافع اإلنســانية، والتي ترجع إلى 

تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن ،

كيف ميكن تفادي 
تدخل عسكري يف اليمن؟

ونظــرا لكون مبــرر مكافحة اإلرهــاب هو من 

أهــم دواعي حدوث تدخل دولــي في اليمن ترى 
الورقة التي خرجت بها ندوة النقاش أن من أهم 
الواجبات التي من شأنها أن تجنب اليمن تدخل 

دولي يمكن ابرازها كالتالي:

-1 دعــوة موجهة علــى نحو خــاص للحكومة 
الشرعية التي من واجبها أن تمتلك موقفًا موحدًا 
وحازمًا إزاء ظاهــرة اإلرهاب، خاصة في المناطق 
والمحافظــات والمدن التي تخضع لســيطرتها، 
ومــن أولــى مهامهــا أن تضع حــدًا لالزدواجية 
والتعارض في مواقف وممارســات المؤسســات 
والقيادات التي تخضع لها، والمنضوية تحت لواء 

الشرعية دون استثناء إزاء هذه الظاهرة.
2 - الدور الــذي يمكن للمجتمعــات المحلية، 
وســكان المناطــق والمحافظــات )المعنية( في 
المبــادرة للتخلــص من وجــود هــذه العناصر 
والجماعــات علــى أرضها وبيــن صفوفها، حتى 
تتجنب مخاطــر محدقة. وتوجــد إمكانية لنجاح 
مثل هذه المســاعي والمبادرات من خالل الحوار 
واإلقنــاع والضغوط المعبرة عــن مصالح أغلبية 

السكان.
-3 تشــكل النجاحات الهامــة التي تحققت في 
المحافظــات )عــدن ولحــج وحضرمــوت وأبين( 
علــى هــذا الصعيد نموذجــًا ومثــااًل لما يمكن 
القيــام به وتحقيقه، عندما تتوفر اإلرادة والعزم 
واإلخالص، وهي نجاحات انقذت هذه المحافظات 
والمجتمعات مــن الفوضى والعمليات االرهابية 
التي كانت تعيشها شــبه يوميًا، ونزوح للسكان 

خوفًا من األخطر.
والســؤال المطروح هو عما يمكن عمله، وعن 
األولويات وعــن حدود التأثيــر والفعل، وفرص 
النجــاح، وهي قضايا تترك للنقــاش والبحث إذا 
ما توفــرت القناعات واستشــعار الخطر القادم، 
وحرص مختلف المؤسســات والهيئــات على أال 

تفاجئها األحداث كما حصل في الماضي.

حذر مركز درا�ســات مقــره يف عدن من تدخل 
دويل يف اليمــن, الفتــا اىل اإن اليمن تقرب من 
الوقــوع حتت خطر التدخل الع�ســكري الدويل 
املبا�سر الذي تدفعه مربرات عديدة, تت�سدرها 

احلرب على االرهاب.
وعــددت الورقــة التــي خرجــت بهــا النــدوة 
النقا�ســية التــي نظمهــا مركــز عــدن للر�ســد 
 12  , املا�ســي  االأحــد  والتدريــب  والدرا�ســات 
دافعــًا , اأجمع عليها امل�ســاركون يف الندوة باأنها 
قد ت�ستدعي حدوث تدخل ع�سكري يف اليمن , 
�سيما يف �سل ان�ســداد االأفق ال�سيا�سية والعجز 
عــن اإنتــاج حلــول �سيا�ســية �ســاملة وجذريــة 
للق�سايا القائمــة ويف مقدمتها ق�سية اجلنوب, 
اإىل جانــب عجــز املجتمــع الــدويل عــن تنفيذ 
قراراتــه ومنهــا القــرار 2216 �ســبياًل الإنهــاء 

االنقالب ومظاهره وما ترتب عليه.

12 دافعا لتدخل ع�سكري دويل يف اليمن

رصد / فتاح المحرمي

  خرباء ع�سكريون و�سيا�سيون: حزم ال�سرعية اإزاء حماربة االإرهاب والدور املجتمعي لتفاديه
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حتقيق
ح�صاد

علــى الصعيد المحلــي والدولي أعــاد بن دغر 
ترتيــب ملفــات الحكومــة ذات األولوية حســب 
التحديــات التــي تواجه عملية اســتعادة الدولة، 
بدأت من خالل إعادة الحكومة للعمل من الداخل 
فقد شكل فريقا يرأسه نائبه عبد العزيز الجباري 
مع بعض الوزراء لإلشراف على التنمية في مأرب، 
بينما قاد رئيس الحكومة فريقا آخر لإلشراف على 

التنمية في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت.
 

ملف االإغاثة واجلرحى وال�سهداء
 

يعد هذا الملف من أكثــر الملفات التي اثقلت 
كاهل الشرعية اليمنية ولكن في غضون 8 أشهر 
هــو عمر الحكومة الجديدة حتــى نهاية 2016م 

شهد هذا الملف انفراجا كبيرا ؟
بعد 10 أيام على تولي بن دغر منصب رئاســة 
الــوزراء اجتمعت الحكومة فــي 13 أبريل 2016 
وأقرت منح كل شــهيد ـ لم يكــن له وظيفة في 
القطــاع الحكومــي وارتقــى شــهيدا دفاعا عن 
الوطــن والشــرعية الدســتورية ـ مرتــب جندي 

شهريا.
واستمعت الحكومة إلى تقرير مفصل عن ملف 
الجرحى والوضع الصحي، استعرضه وزير الصحة 
العامــة والســكان الدكتــور ناصر باعــوم، حيث 
أكــد التقرير بأن عدد جرحى الحــرب حتى وقتها 
حوالي 23647 جريح وجميعهم خضعوا لعمليات 
جراحيــة فــي الداخل وأن من يتلقــى العالج في 
الخــارج حوالي  3879 جريح توزعوا على مجموعة 

من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.
وأشار التقرير، إلى أنه الزال هناك ما يربو على 
4000 جريح في الداخل بحاجة للعالج في الخارج، 
وأن اللجــان الطبيــة أفــرزت حوالــي 641 جريح 
إصاباتهــم بالغة الخطــورة وبحاجــة إلى تدخل 

عاجل وتسفيرهم للخارج.
ومــن خــالل مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة 
واألعمال اإلنســانية، و الهــالل األحمر اإلماراتي، 
و والهــالل األحمــر القطــري، وصنــدوق اإلغاثة 
الكويتي، وحكومة كال من مصر وتركيا والكويت 
والســودان تم ارســال المئات مــن الجرحى إلى 

الخارج للعالج.
اســتقبل   2017 عــام  مــن  يــوم  أول  فمــع 
مستشــفيات تركيا حوالي 160 جريحا من جرحى 
الحرب في تعز كدفعة أولى، فيما بدأ االســتعداد 

لدفعات أخرى.
في 10 ســبتمبر 2016م وصلت إلى الســودان 

ثالث دفعة من الجرحى يقدر عددهم بحوالي 39 
مصابا، فيما تبعتها دفعات أخرى.

وكان المستشــار بالديــوان الملكي المشــرف 
العام على مركز الملك سلمان لألعمال اإلنسانية 
واإلغاثية الدكتور عبداهلل الربيعة قد وقع في 12 
يوليــو 2016م عقد عالج الجرحــى اليمنيين في 
محافظة تعز مع إحدى المستشــفيات، إضافة إلى 
التمديد لثالثة مستشــفيات أخرى في عدن لذات 

الغرض.
 

نقل املركز املايل
وكان أهــم القــرارات العمليــة التــي أوصلت 
الحكومة إلى طموح اعالن موازنة لكل المحافظات 
اليمنية وكل موظفي الدولة  هو قرار نقل البنك 
المركزي اليمنــي إلى عدن وتعيين مجلس إدارة 

جديد له .
وكان رئيس الحكومة بن دغر قد أطلق تحذيرا 
قبل هذه الخطوة بشــهر ، ففــي تصريح لوكالة 
األنباء اليمنية ) ســبأ( يوم 19 أغسطس 2016م 
قــال " اإلجــراءات المتخــذة من قبــل الحوثيين 
بشــأن إقالــة أعضــاء فــي مجلــس إدارة البنك 
المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته 
يعد عماًل مخالفًا للدستور والقوانين التي تعطي 
لرئيــس الجمهورية وحده حــق تعيين أو تغيير 

مجلس اإلدارة والمحافظ".

واإعــادة  النفطيــة  امل�ســتقات  توفــري 
الت�سدير 

في 23 فبراير وجه بن دغر وزير المالية العتماد 
اثنين مليــار ريال لشــركة النفط لشــراء نفط 

والقيام باصالحات في الشركة والمصفاة .  
فــي 11 أغســطس 2016م أعلنــت الحكومــة 
اســتئناف اليمن انتاج وتصيــر النفط من حقول 
المسيلة، ولحق هذا اإلنجاز الحكومي انجاز كبير 
وهو توفير المشــتقات النفطية لكل المواطنين 
فبعد أيــام من تعيين بن دغر رئيســا للحكومة 
وصلت أول دفعة اسطوانات غاز منزلي من شركة 
النفط اليمنية الى جزيرة سقطرى يوم 11 أبريل 

2016م.
وقد ناقشت الحكومة مع شركات تركية وصينية 
وفرنســية وأمريكية ونمســاوية وكويتية إعادة 
انتــاج النفط والغاز المســال وتوســعة مصافي 

مارب وعدن .

وحتى يتم التســريع مــن وتيــرة التنمية وجه 
رئيــس الحكومة بمنح نســب من دخــل اإلنتاج 
للمناطــق التــي يســتخرج منها النفــط والغاز، 
ففــي يوم 17 نوفمبــر 2016 أعلن بن دغر أثناء 
فعالية تأبينية لقائد المنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء ركن عبد الرب الشــدادي عن قرار الحكومة 
تخصيص 20 % من مبيعات النفط والغاز لمأرب 
وقــال " إن ذلك أيضا لكل محافظــة تتوفر فيها 
موارد نفطية او معدنية ســيادية وأن القرار جاء 
استنادا الى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية و 

مشروع مسودة دستور الدولة االتحادية ".
وقد دشــنت الحكومة في الســابع من ديسمبر 
2016م أعمال الصيانة الشــاملة لمصافي تكرير 
النفط بمنطقة صافر بمحافظة مأرب بما يضمن 
استمرار المصفاة في تغذيه السوق بالوقود وفق 
قدرتها االنتاجيــه ويعزز من دورهــا في عملية 

تعافي االقتصاد الوطني.
الحكومــة اليمنيــة فــي اجتماعهــا يــوم 12 
أكتوبــر2016 في حضرموت برئاســة بن دغر قد 
صادقت علــى تحويل 30 مليــون دوالر أمريكي 
لحساب شركة بترومسيلة إلعادة تأهيل وتشغيل 
حقول اإلنتاج النفطية الواقعة ضمن اختصاصها.
كما ان الحكومة اليمنية تمكنت حسب تصريح 
نائــب وزيــر النفط فــي 21 أغســطس 2016م 
لـ»الشــرق األوســط« من تصديــر حوالي ثالثة 
مالييــن برميل نفــط خام إلى إحدى الشــركات 

العالمية .

         اآلية لت�سليم الرواتب

إلى جانــب اعــالن حكومة بن دغــر عن اعالن 
موازنة 2017م لــكل المحافظات اليمنية تجاهد 
حكومــة بن دغر في انشــاء آلية لصــرف مرتبات 

الموظفين المدنيين والعسكريين.
فــي 25 أكتوبــر 2016م وجــه بن دغــر وزارة 
الماليــة بالبدء بصرف مرتبــات الموظفين وفق 
الخيــارات المتاحــة وبصورة اســتثنائية ومؤقتة 

وبما هو متاح من العمالت األخرى.
ولتحقيــق ذلــك شــرعت الحكومة فــي توفير 
األوراق النقدية من خالل التســريع في طباعتها، 
وقال بن دغر لوكالة سبأ يوم 13 نوفمبر 2016م 
"إن الحكومــة تقــوم بواجبها وتســرع اآلن في 
توفيــر العملــة وطباعتهــا، وســوف تصرف في 
القريب العاجل مرتبات جميع الموظفين في كل 
محافظات البالد، بما في تلك التي يسيطر عليها 
مســلحو جماعة الحوثيين وفق الموازنة المالية 

للعام 2014".
ورافقــت كل تلك اإلعالنات خطــوات جادة على 
األرض من خالل تطبيق المرحلة األولى لتســليم 
الرواتــب ، ففي 5 ديســمبر 2016 ناقش اجتماع 
الحكومــة آليــة صرف مرتبــات الجيــش لجميع 
المناطق العســكرية، وهو ما بــدأ تنفيذه عمليا 
مــن خالل تكليــف مجموعة وزراء برئاســة لجان 
نزول لتسليم رواتب العسكريين وفق تكنولوجيا 

البصمة.
ومن أهم إنجازات حكومة بن دغر هو اهتمامها 
بحقوق الطــالب اليمنيين في الخارج وتشــكيل 

لجان لتسليم مستحقاتهم .

         الطاقة:
يعــد ملف الطاقة بالذات الكهرباء من الملفات 
الصعبــة الذي يعرقل عملية التنمية واســتعادة 
الوضــع الطبيعي، وكون اليمــن في هذا الجانب 
ال زالت متخلفــة فإن الحكومة اليمنية برئاســة 
أحمد عبيد بن دغر ســعت بشكل الفت لتحسين 
خدمــات الكهرباء وحل المشــاكل التــي تعرقل 

انتاج الطاقة.
وفيما تســعى حكومــة بن دغــر للتفاوض مع 
دول الخليج بشــأن الربط الكهربائي شرعت في 
عقد اتفاقيات مع شركات متعددة لعمل محطات 

النتاج الكهرباء.
فقد ناقش بن دغر مع الســفير التركي "ليفنت 
ايلر" يــوم 5 يونيــو 2016 تخصيــص المعونة 
لقطــاع  دوالر  مليــون   100 البالغــة  التركيــة 
الكهربــاء، ود وصل فريق تركــي مع مطلع يناير 
2017م  إلــى عدن لتنفيذ مخطط انشــاء محطة 

كهربائية بقوة 60 ميجاوات.
فــي 12 أكتوبر 2016م ناقــش مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه بمدينة المكال ، تحويل 25 مليون 
دوالر أمريكي لشركة بترومسيلة النفطية إلنشاء 
محطة كهرباء بــوادي حضرموت بقدرة 31 ميجا 

وات.
كما ناقشت الحكومة سابقا انشاء محطة غازية 
بقــدرة 25 ميجاوات لتوليد الكهرباء في شــبوة، 
وفي 17 نوفمبــر 2016م تفقد بن دغر المحطة 
الغازية بمأرب ، وأكد حرص الحكومة على توفير 
المتطلبــات الالزمة لصيانتها مــن األضرار التي 
تعرضت لها الشــبكة الكهربائيــة نتيجة أعمال 

التخريب.

يف 3 اأبريــل 2016م اأ�ســدر 
القــرار  هــادي  الرئي�ــس 
بتعيــن  2016م  ل�ســنة   49
الدكتور احمد عبيد بن دغر 
رئي�سًا ملجل�س الوزراء تغريت 
اأولويــات احلكومــة وب�ســكل 
احتياجــات  مــع  يتنا�ســق 

الداخل بدرجة رئي�سية.

ملفات ال�سهداء واجلرحى واملرتبات والطاقة اأولوية حكومية
ح�ساد عام على تويل د. احمد بن دغر رئا�سة احلكومة
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ر�صــــد

ا�سطورة لن تتكرر
انــه الشــهيد البطــل اللــواء الركن / أحمد ســيف 
المحرمــي اليافعي)ســيف العرب( نائــب رئيس هيئة 
األركان العامــة الذي بدأ حياته العســكرية جنديًا في 
العــام1966، ثم تدرج فــي المناصــب القيادية من 
رئيس دائرة االستخبارات العسكرية للقوات المسلحة 
في السبعينيات، ثم قائدًا للمحور األوسط ليكون آخر 
مناصبــه نائبًا لرئيس هيئــة األركان ، قبل أن يرتقي 
شهيدا في ال22/فبراير/2017م  في ميادين الشرف 

والبطولة يتصدى لقوى الشر عمالء ايران.
فهكــذا هم القــادة الرموز يعيشــون احــرارا كرما 
ويرحلــون عنا اعزاء شــامخون لتبقــى انجازاتهم في 

صفحات التاريخ لتكتب باحرف من نور...
وبالتزامــن مع الذكــرى االربعينة للشــهيد القائد 
أحمد ســيف المحرمي اليافعي)ســيف العــرب( الذي 
هندس وقــاد معــارك التحرير يرصد محــرر صحيفة 
"عدن تايم" أبــرز وأهم اإلنجــازات والمآثر البطولية 
للشــهيد اليافعي التي امتدت علــى مدى نصف قرن 
من الزمن منــذ انخراطه في العمل العســكري فإلى 

التقرير .

املاآثر واالإجنازات البطولية للواء اليافعي
كانت حيــاة الشــهيد العمليــة حافلــة بالنجاحات 
واإلنجــازات الوطنية تم نقشــها على ذاكــرة الزمن 
، عندمــا عبــر جســر االنتصار بيــن اليــأس والرجاء ، 
وسيكتبها التاريخ على صدر صفحاته بأحرف من نور ، 
وعرض د.عبدربه محمد عمر - وهو أحد رفقاء الشهيد 
-  العديــد من تلك المأثــر البطولية واالنجازات التي 
تحققه في مسيرة الشــهيد اليافعي خالل نصف قرن 

من الزمن :

أوال : اإلسهام في تأسيس االستخبارات العسكرية 
الجنوبية وتحصين القوات المســلحة مــن االختراقات 
المعادية ، حيث كان إسهام الشهيد على النحو اآلتي :

1 .تأسيس شعبة االســتخبارات على األسس العلمية 
بما يتناسب مع مهام القوات المسلحة .

2 .اختيــار الضبــاط واإلفــراد بعنايــة فائقــة وفــق 
مواصفات رجل االستخبارات العسكري .

3 .تأهيل ضباط االســتخبارات العسكرية في الدورات 
الداخلية والخارجية .

4 .اولــى اهتمام خاص بمعرفة قوى ووســائل العدو 
على طول مواجهة حــدود الجمهورية وتمركز االحتياط 

من رأس ضربة علي شرقا حتى باب المندب غربا .
5 .حققــت القــوات المســلحة انتصــارات فــي كافة 
المعارك الذي خاضتها نتيجة توفر المعلومات الدقيقة 

التي وفرتها االستخبارات العسكرية .

ثانيا : اإلسهام في تطوير وبناء جيش جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية"دولة الجنوب" .  

ادركت القيادة السياســية والعســكرية بــأن حماية 
الجمهورية تحتاج إلى جيش مدرب ومؤهل ويمتلك من 
األسلحة الحديثة ما يمكنه من الدفاع عن حدود الدولة 
وشارك الشــهيد البطل مع القيادة العســكرية لوزارة 

الدفاع في وضع خطة تطوير وبناء القوات المسلحة .

ثالثا : المهــارات القيادية اثناء قيــادة المحور 

العملياتي األوسط :
يعتبــر المحور العملياتي األوســط حديث التشــكيل 

حيث قام بتجهيزه وفق المهام على النحو اآلتي :
1 .تخطيــط وإدارة العمليات على مختلف المســتوى 

العملياتي .
2 .تخطيــط طــرق اســتخدام القوات والوســائل في 
العمليــات والتاميــن الشــامل لهــا وأفضل اســلوب 

للسيطرة عليها .
3 .تحديد نظام التعاون بين التشــكيالت المشــاركة 

لتحقيق الهدف النهائي من العملية .

رابعا : الدفاع عن الحراك الجنوبي :
1 .لعب دور بارز فــي عدم قمع الحراك الجنوبي ، وأن 
ادوات القمــع فشــلت في الجنوب كما فشــلت في دول 
أخرى ، لذلك يجب البحث عن الحلول السياسية وإعطاء 

الجنوبيين حقوقهم .
2 .عمل على توحيد قيادة الحراك الجنوبي ، واســهم 

في تامين الفعاليات السلمية للحراك الجنوبي .

خامسا : دور الشهيد عند وصول الرئيس هادي 
إلى عدن :

بعد وصول هــادي إلى عدن قام بتنظيم عدة لقاءت ، 
وكان القائد اليافعي ينظر بعين ثاقبة حيث يرى أن أي 
عمــل يجب أن يكون على األســاس الوطني لالعتبارات 

األتية :
1 .االعتمــاد على األقارب من األبنــاء لم يحافظ على 

بقاء الرئيس صالح في السلطة .
2 .القبيلــة لــن تســتطيع أن تتحمل أعبــاء المرحلة 

بمفردها واالعتماد عليها اثبت فشلها .
3 .الحزب الواحد ال يستطيع أن يقود أي تحوالت بدون 

اشراك المجتمع .
لذلك البد من تنســيق عمل وطني لمواجهة خطورة 
الموقــف القادم علــى الجنــوب ، وكانت فكــرة القائد 
اليافعــي تشــكيل فريق لمســاعدة الرئيــس ، وفريق 
لمســاعدة وزير الدفــاع ، على أن يتم مراعــاة الكفاءة 
والتوازن في كل الفريقين وإشــراك الجميع في تحمل 

المسؤولية .

سادســا : دور الشــهيد فــي دعــم المقاومة 
الجنوبية :

يمكن تلخيص دور القائد اليافعي في دعم المقاومة 
الجنوبية على النحو اآلتي :

1 .تجمع الضباط واإلفراد العســكريين ، وكان تجميع 
أول لواء عسكري في معسكر سبأ .

2 .إعادة تعبئة األلوية التي تشتت من الوية المنطقة 
الرابعة وهي اللواء 31 ، واللواء 39 مدرع .

3 .توحيد المقاومة بشقيها العسكري والمدني تحت 
قيادة واحدة ، والقتال ضد هدف واحد .

4 .توزيع الدعم المقدم من دول التحالف وفق احتياج 
جبهات القتال .

5 .تقسيم محافظة عدن إلى ثالث جبهات قتالية هي 
)صالح الدين الشعب ، جعولة ، الممدارة

والعريــش( بمهمة منع العدو مــن مواصلة االختراق 
,وقد نجحت جبهات القتــال في الدفاع عن حدود قطاع 

المسؤولية ، وتثبيت العدو ومنعه من التقدم .

ســابعا : المهــارات القياديــة أثنــاء قيادته 
المنطقة العســكرية الرابعة خــالل الفترة من 6 يوليو 

2015 م إلى نوفمبر 2016م :
اســتطاع قائد المنطقــة أن يغير طبيعــة المواجهة 
فــي محافظــة عدن من خــالل وضع خطــط المواجهة 
وحســن تقدير الموقــف ومعرفة االحتياجات البشــرية 
والماديــة المطلوبة للمواجهة حيــث نجحت خطة قائد 
المنطقــة بحشــد وتنظيــم المقاومــة الجنوبية ومنع 
العدو من مواصلة التقدم وقطع محاور اإلمداد وعزلها 
وتحريــر محافظــة عدن والتحــول إلى الهجوم شــماال 
باتجاه محافظة لحج واســتعادة قاعدة العند ومواصلة 
الهجوم باتجاه الشمال الشــرقي باتجاه محافظة أبين 
ومطاردة العدو حتى أحور ولودر ومواصلة الهجوم غربا 

والسيطرة على باب المندب.

ثامنا : قائد معركة السهم الذهبي وتحرير عدن 
– لحج - أبين :

1 .يعتبر القائد اليافعي مهندس وقائد معركة تحرير 
عدن من تحرير منطقة عمران

الساحلية يوم 14 / 7 / 2015 م ابتدأ ، وتحرير المطار 
وبقية مديريات محافظة عدن

. م 2015 / 7 / 24 يوم
2 .االتجاه شــماال وتحرير لحج والعند حتى يوم 4 / 8 

/ 2015 م .
3 .االتجاه شــرقا وتحرير محافظة أبين حتى لورد يوم 

12 / 8 / 2015 م .
4 .االتجاه غربا وتحرير بــاب المندب وذباب والعمري 

حتى يوم 1 / 10 / 2015 م .
5 .اعتمــد في جميع خطــط الهجوم على اســتخدام 
المناورة على نطاق واسع وكان االلتفاف هو السائد في 
جميع المعارك التي خطط لها وقادها الشــهيد البطل 

اللواء الركن / احمد سيف محسن المحرمي اليافعي .
6 .عمل علــى اعادة تشــكيل الجيــش الوطني وقام 
بتشكيل )3 (الوية الحزم ، ودمج المقاومة الجنوبية من 

خالل مراكز التدريب في عصب ورأس عباس والعند.

تاســعا : قائد معركة الرمح الذهبي الســاحل 
الغربي وتحرير المخا :

1 .عمــل من موقعه نائب رئيس هيئة األركان العامة 
على التخطيط واألعداد لمعركة الساحل الغربي .

2 .قائد معركة تحرير منطقة ذباب ومواصلة الهجوم 
حتى تحرير المخا .

3 .استشــهد يــوم 22 / فبرايــر / 2017 م وهو يقود 
المعركة في المخا.

ملحق)1(
المناصب القيادية

يذكر الباحث د.عبدربه محمد عمر أحد رفقاء الشهيد 
ان اليافعــي قد تقلــد العديد من المناصــب القيادية 

ومن اهمها::
1 .مدير دائرة االســتخبارات العســكرية من 1977 م 

– 1980 م .
2 .قائــد المحــور العملياتي األوســط مــن 1984 – 

1988م .
3 .مدير دائرة التدريب القتالي من 1988 1990-م.

4 .مدير دائــرة العالقات في جيش الوحدة من 1990 
1994- م .

5 .مســاعد قائد المنطقة العســكرية الشــرقية من 
2000 2010- م .

6 .رئيــس أركان المنطقة العســكرية الشــرقية من 
2010 2012- م .

7 .قائد المنطقة العســكرية الثالثة من 11 / أبريل / 
2012 -مارس 2015 م .

8 .قائــد المنطقــة العســكرية الرابعة مــن 6 يوليو 
2015 – نوفمبر 2016 م .

9 .نائب رئيس األركان العامة من نوفمبر 2016 – 22 
فبراير / 2017 م

وفــي جانــب المشــاركات الخارجيــة للشــهيد يذكر 
د.عبدربه ابرز تلك المشاركات وهي كالتالي :

1 .مداخلــة عن الــردع النووي في نــدوة هيئة اركان 
الدفاع العربي المشترك في دولة الكويت عام 1987م .

2 .مداخلة عن األمن القومي في ندوة األمن القومي 
العربي في دولة األمــارات العربية المتحدة عام 1989 

م .
3 .المشــاركة في المشروع المشــترك في جمهورية 

مصر العربية عام 2012 م .
وتقلد الشهيد العديد من الميداليات واألوسمة نذكر 

منها :
1 .ميداليات الخدمة العسكرية .

2 .ميدالية التفوق القتالي .
3 .وسام االخالص .

4 .وسام مناضلين حرب التحرير .
5 .وسام الشجاعة .

6 .ميدالية التفوق العلمي .

ملحق )2( :
د.عبدربه محمد عمر عدد الكثير من الصفات القيادية 

التي يتصف بها الشهيد القائد  وذكر منها التالي:
1 .دهــاء فــي التخطيــط : من خــالل إعــداد خطط 

العمليات العسكرية لتحرير محافظة عدن .
2 .دقــة في تقدير الموقف : المعرفة الدقيقة ألوضاع 
العدو علــى األرض وتحديد القوى والوســائل وأماكن 
انتشــارها وتمركز االحتياط ، بما في ذلك كتائب الموت 
القادمة من صعدة ، ورجال القبائل الشمالية المساندة 
لهــا ، وكذلك تقدير احتياجــات المقاومة الجنوبية في 

كل عملية هجومية التي تمكنها من هزيمة العدو .
3 .براعة فــي المناورة : اعتمد القائد على اســتخدام 
االلتفاف في جميع العمليات الهجومية في تحرير عدن 

ولحج والعند وأبين وباب المندب .
4 .مهــارة في اســتخدام القــوى والوســائل : تحديد 

القوى والوسائل المناسبة في كل عملية .
5 .قــدرة عالية في تحقيق المفاجأة : اختيار اســاليب 

مختلفة لمفاجأة العدو .
6 .شــجاعة في اتخاذ القرار : يتحمل مسئولية تنفيذ 

القرار الذي يتخذه .
7 .التفــوق في إدارة الصراع المســلح : خبير في إدارة 

الصراع المسلح .
8 .سرعة في تنفيذ المهام : سرعة حسم المهام عند 

تنفيذ العمليات .
9 .ثبــات في القيادة والســيطرة : موجــود في الخط 

األمامي على رأس القوى والوسائل المنفذة.

و�سفه قائد القوات االماراتية باأنه "اأ�سطورة لن تتكرر "
أبرز املآثر البطولية للشهيد القائد اللواء الركن أمحد سيف  اليافعي

ي�سفه زمالوؤه ورفقاوؤه  بانه قائد ع�ســكري حمنك ومدر�ســة ع�ســكرية و�سيا�ســية ا�ســتخباراتية عنوانها 
الن�ســال والعطــاء واالإبــداع الأكرث مــن ن�سف قرن , وقــال عنه قائد القــوات االإماراتيــة يف اليمن العميد 
نا�سر م�ســبب العتيبي:" انه اأ�ســطورة لن تتكرر , فهو ا�سرف وانبل رجال اليمن الذين عملت معهم , وكان يف 

اخلطوط االأمامية و"الدينمو" لكل االنت�سارات وال اخفيكم �سرا بانه كان بتمنى ال�سهادة", 
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كتابات

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

الكويت إىل جانبكم..

 أحمد الضحياني

وإنمــا يتوجهــون بأوامــر من شــياطين اإلنس 
والجــن . هــؤالء هــم تالميذ وأســاتذة المدرســة 
اإلعالميــة لألمــن القومي العفاشــي البائد , ومن 
تــم تربيتهم وتدريبهم إعالميا فقط ,إلســتهداف 
هذه النخب النزيهة والمعاديــة لتوجهات الحوثي 

وعفاش, أوالغير مرتبطة بها في أضعف األحوال.
لقــد تم إســتقطابهم منذ فترة مبكرة لمدرســة 
األمن القومي العفاشــي بكل قذاراتها وإنحطاطها 
الخلقــي وتم ســحق أخالقهم وإنســانيتهم ومحو 
دينهــم مقابل حفنــة من المال وقســط زائل من 
رغــد الدنيا , وبالترغيب والترهيب وإســتخدام كل 
أســاليب البلطجة ضدهم ,حتى ينتقلوا من مرحلة 
الضحيــة إلى مرحلــة الجالد ويســتمتعوا بعملهم 
بل ويتلذذوا به .ثم يتم إطالق ســراحهم كالكالب 
الضالة المســعورة التي تنهش في لحوم ضحاياها 
دون رحمــة ولها مطلق الحريــة دون ضوابط فيما 
تقــوم به من عمل , فقــط مهمتها هو النهش ثم 
النهــش ثم النهــش حتى إســقاط ضحيتها خائرة 

القوى تستجدي جالديها دون أية مقاومة.
 لقــد تم تدريب هــذه الكالب اإلعالميــة الضالة 
خــالل أكثر من ثالثين عاما مــن حكم عفاش قبل 
وبعــد الوحدة , وتــم زرعهم في أغلــب المكونات 
السياســية والمدنية والقبلية والدينية والتجارية 

, وتــم زرعهــا فــي وســط اإلعــالم الرســمي من 
إذاعة وصحافــة وفضائيات ,كما ســخرت لها كافة 
اإلمكانيات والوسائل اإلعالمية الخاصة من صحافة 
مقــروءة ومواقع إلكترونية ومواقــع إتصال )فيس 
بوك وواتســاب وتويتــر وغيرهــا ( ومراكز إعالمية 
وأســتقطبت معها أعداد كبيرة مــن هواة اإلعالم 
, وتركــزت مهمتهــم فقط فــي تشــويه ومحاربة 
وتركيــع النخــب والقــوى الرافضة لنظــام عفاش 
ســابقا ونظام الحوثي وعفاش حاليا . ففي الشمال 
نرى تهمــة معارضيهم هــي العمالة للســعودية 
واإلمــارات وألمريــكا وإســرائيل والقاعدة وداعش 
وحكومة هــادي واإلصالح واإلخــوان ومعاداة أهل 
البيــت وســلطة الحوثي وعفاش . أمــا في الجنوب 
فإن التهمة هي دعم اإلنفصال واإلرتباط بالقاعدة 
وداعش أو جماعة الزبيدي وشائع او جماعة هادي او 
فصيــل البيض او فصيل باعوم أو جماعة الزمرة أو 
جماعة الطغمة أو الســلفيين أو األصالح أواإلخوان 
وهكــذا .... أمــا في حضرمــوت فــإن التهمة هي 
اإلنتمــاء للعصابة األحمريــة او لإلصالح أو األخوان 
أو القاعدة أو داعش أو مع السعودية أو مع اإلمارات 
أو مــع المحافظ أو مع بن حبريش او مع فصيل من 
فصائل الحراك أو مع الجامع أو مع تصحيح المســار 
أو مع هيكلــة الحلف وهكــذا ..... نعم مهمة هذه 

الكالب المســعورة نهش لحوم المعارضين وخلق 
البلبلة في أوساط المجتمع وإرباك النخب وإلهائها 
عن أداء عملها بصــورة صحيحة وخلق وزرع الفتنة 
واإلشــاعات اليومية والبلبلــة واألختالف بين هذه 
النخب السياســية والمدنية والقــوى الحاكمة في 
المناطــق المحررة وداخــل المكونات الشــرعية و 
بيــن الشــرعية و التحالف وبين مكونــات التحالف 

السعودي األماراتي . 
هذه هي مهمات الخاليا اإلعالمية التابعة لألمن 
القومي العفاشي البائد والمزروعة في كل المناطق 
المحــررة في حضرمــوت والجنوب والشــمال ,منذ 
ســنين عديدة وهدفها هو تشــويه القــوى الحية 
والفاعلة والشريفة في هذه المناطق المحررة وخلق 
الفتــن والقالقــل واإلختالفات والشــكوك والريبة 
داخل مكونات الشرعية وبينها وبين التحالف وبين 
مكونــات التحالف وداخــل أوســاط المجتمع وبين 

مكوناته المختلفة.
وقــد حققــت نجاحــات كبيرة فــي هــذا الجانب, 
فما أكثــر الكذب والخداع والبلبلة والتشــويه وبث 
الفرقة واإلختالفات والمعارك الكاذبة والمداهمات 
الموجــودة فــي العالــم اإلفتراضي وأنبــاء القتل 
واإلغتيــاالت . وتتم كل هذه الفتنة بتوجيه ممنهج 
مــن صنعاء ودون حســيب أو رقيب أو محاســبة أو 

حتى متابعــة ورصد بل لألســف الشــديد البعض 
من هــذه الكالب الضالة الزالــت تتحكم في بعض 
المرافق الحكومية واآلخــر من المقربين للقيادات 
العليا والمحلية والعســكرية واألمنية في المناطق 

المحررة.
أما فــي حضرموت فحــدث والحــرج والحبل على 
الغارب فنادرا ما نالحــظ وجود أية أخبار أو مقاالت 
تهاجــم اإلنقالبيين أو تحذر منهــم , أما الهجمات 
المتبادلــة بين مكونــات وأنصار الشــرعية وبين 
الشــرعية والتحالف وبين أنصار السعودية وأنصار 
اإلمارات وبين الحراك واإلصالح وبين تيار إستقالل 
حضرمــوت وأتبــاع عدن وأتبــاع صنعــاء كل هذه 
الهجمات المسعورة بين هذه المكونات نراها تمال 

كل وسائل اإلعالم وتصج آذاننا وتعمي أبصارنا.
فهــل ســنرى توجها جديــدا لســلطات المناطق 
المحررة والحكومة الشرعية والتحالف , للجم أفواه 
هذه الكالب المسعورة ؟؟؟؟التي تعيث فسادا وفتنة 
في األرض!!! قبل أن تعم الفتنة واإلحتراب الداخلي 
,ويقع الفاس في الرأس .نأمل ذلك وإن غدا لناظره 

قريب.

*ناشــط سياســي وإعالمــي وعضو ســكرتارية 
وإعالمية حلف حضرموت

رية على اطرافها ســيفرض على االنقالب ان يسحب 
العديــد مــن قواته العســكرية من العتــاد والموارد 
البشرية لداخل المدينة لكي يواجه بها قوات الشرعية 
، وهذا ما يسهل تحرير بقية المحافظات اليمنية التي 
اجبــر االنقالب على انســحاب قواته منهــا وهو االمر 
الذي ســيجعله عاجز عــن المواجهة أكثــر والصمود 
وقت أطول ، مما يتاح المجال لتقدم القوات الشــرعية 

بسرعة ، وفرض سيطرتها بسهولة.
أي ان تكثيف جبهات الشــرعية حول واطراف مدينة 
صنعاء سيســهل تحرير الحديدة وصعــدة وتعز وإب 
وعمــران وكل المحافظــات اليمنية حتــى تلتقي كل 
قوات الشــرعية على اطراف مدينة صنعاء وحينها لم 

يعد يتبقى بدون تحرير غير امانة العاصمة فقط .
طريقــة تكثيــف الجبهات العســكرية علــى اطراف 
مدينة صنعاء بحيث ال تقل تلك الجبهات عن عشرين 
جبهة باالضافة إلى قيام جيش الشــرعية باستهداف 
مواقع االنقالب العسكرية داخل المدينة ، هي طريقة 
عســكرية ســتحقق الشــرعية من خاللهــا نجاحين ، 

وستجبر االنقالب على القيام بطريقتين .
فالشــرعية ســتحقق النجاح في تحريــر بقية اليمن 
بســهولة قبل تحرير مدينة صنعاء ، وستحقق النجاح 
في تحرير مدينة صنعــاء بدون خوض معارك داخلها 

تؤدي للخراب والدمار كما حدث في تعز وعدن .
اما االنقالب في حالة قيام الشــرعية بهذه الطريقة 
، فأنه ســيقوم بالدفاع عن مدينة صنعاء ويكون هذا 
االمر عنده هو االهم ، والطريقة الثانية عندما يجد ان 
الشــرعية قد حررت كل محافظــات اليمن ولم يتبقى 
ســوى مدينة صنعاء التي تدور المعارك في الجبهات 

المكثفة على اطرافها فإنه ليس لديه في هذه الحالة 
إال التسليم واالنسحاب والهروب .

أنا اعتبر هذه الطريقة العسكرية هي طريقة تجعل 
مدينــة صنعــاء أول اهــداف الشــرعية وآخــر معاقل 
االنقالب ، وهي الطريقة الوحيدة التي ســتجعل امانة 
العاصمــة تتحرر بــدون مواجهات داخليــة ، فعندما 
تتحــرر كل بقيــة محافظات اليمن ولم يتبقى ســوى 
مدينــة صنعاء ، فإن الشــرعية قادرة علــى ان تجعل 
االنقالب يستســلم داخلها او يموت داخلها من خالل 
الحصــار المطبق عليه مــن جميع االتجاهــات وعدم 
حصوله على االمدادات والتعزيزات ، وعدم قدرته على 
ان يبقى دولة لها كيان سياســي ومســاحة جغرافية 
ومــوارد اقتصادية وهو لــم يعد يمتلــك غير مدينة 

صنعاء فقط .
مدينــة صنعاء ان تم تحريرها فــي بداية االمر قبل 
تحرير المحافظات التي ال زالت تحت ســيطرة االنقالب 
، فــإن هذا االمر يعني تحرير اليمــن بأكملها فتحرير 
العاصمة وســقوط االنقالب فيها يعني ســقوطه في 
اليمــن ككل ، ولكن ال ننســى ان هذا االمر ســيكلف 
الشــرعية تكاليف باهضة ، وســيجعل االنقالب يواجه 
اكثر داخــل العاصمــة وســيتمترس داخــل مبانيها 
وســيحصل علــى االمــدادات والتعزيــزات الدائمــة 
والمســتمرة من خارج صنعــاء ، باالضافة إلى تحقيق 
الدمــار والخراب الكبيــر داخل العاصمــة ، والطريقة 
المثلــى لتحرير صنعــاء بدون مواجهــات هي طريقة 
تكثيف الجبهــات حولها وعلى اطرافهــا ومحاصرتها 
لكي يتم تحرير كل محافظات اليمن بسهولة وسرعة 

ويتم تحرير مدينة صنعاء بدون مواجهات .

هي قطــاع الغذاء،وقطاع المياه،وقطاع 
ســبل  التعليم،وقطــاع  االيواء،وقطــاع 
المعيشــة ،واســتهدفت هذه المشــاريع 

15محافظة يمنية.
 وتحــرص حملــة الكويت الــى جانبكم 
والجغرافيــا   الفئــات  إلــى  الوصــول 

المستهدفة .
صحيح أن المشاريع الذي نفذتها الهيئة 
اليمنية الكويتية من خالل حملة الكويت 
إلــى جانبكم خــالل العامين لــم تغطي 
األضــرار المادية والبشــرية لمــا خلفته 
الحــرب فــي اليمــن لكنها ســاهمت في 
إيواء وســد حاجة الماليين من اليمنيين 
وواضحة  ملموســة  مشــاريعها  وكانــت 
للعيان واستهدفت قطاعات الحاجة إليها 
بشــكل يومي كالتعليم والمياه وســبل 
المعيشــة،،وهذا مــا خفف مــن التدهور 

الذي كانت تشهده هذه القطاعات. 
حيث كشــفت الهيئــة أن إجمالي كلفة 
المشــاريع التي تم تنفيذها خالل عامين 
)29750000(مليون دوالر اســتفاد منها 
اليمنية  10مليون يمني.وكشفت الهيئة 
الكويتية لإلغاثة القائمة على التنفيذ في 
حملــة الكويت إلى جانبكم خالل تقريرها 
السنوي لعامي2016-2015م أن إجمالي 
كلفة المشــاريع التي نفذتهــا في قطاع 
الغذاء صنف الســلة الغذائية( )10مليون 

في  )793224(فرد  منهــا  دوالر(اســتفاد 
محافظــات عدن ولحــج وأبيــن والضالع 
والجــوف  وشــبوة،ومارب  وحضرمــوت 
والحديــدة واألمانــة وصنعــاء والبيضاء 

وتعز وسقطرى(  
وفــي قطــاع الميــاة أوضــح التقريــر 
تنفيــذ مشــاريع بكلفــة )6.547(مليون 
دوالرتمثلت ب:ربط بالشــبكة الرئيســية 
وربط محطة مياة بالشــبكة الكهربائية 
وحفــر وتأهيل آبار وتوزيــع مياه صالحة 
يمنية)عــدن  15محافظــة  للشــرب،في 
لحج الضالع أبين حضرموت شــبوة مأرب 
الجوف الحديدة إب صنعاء تعز(.اســتفاد 

منها )5809411(فرد.
أمــا قطــاع التعليــم فقد نفــذت فيه 
مشاريع تكلفتها بلغت )4.5(مليون دوالر 
شــملت إعادة تأهيل )52(مدرسة وإعادة 
تاهيــل )6(معاهد و )6(كليــات وتدريب 
كهربائيــة  و2مولــدات  )1000(معلــم 
مدرســية  )26000(حقيبــة  وتوزيــع 
،باالضافة الى مشــاريع اخرى في القطاع 

نفسه،استفاد منها )2664706(فرد.
وفــي قطاع االيواء بلغ كلفة المشــاريع 
منهــا  اســتفاد  دوالر   )6.5(مليــون 
)131601(فرد.وفي قطاع سبل المعيشة 
نفذت الهيئة مشــاريع بكلفة )354400(

دوالر. 

الوجه القذر لإلعالم احلوعفاشي !!

 م. لطفي بن سعدون 

تتعدد اأوجه االإ�ســراتيجية االإعالمية العفا�ســية احلوثية ,التي حتارب بها ال�ســلطة ال�ســرعية واجلي�ــس الوطني وقوات التحالف وال�سلطات املحلية يف املناطق 
املحررة,ومــن خاللها ت�ســتقطب االأن�سار واملقاتلــن يف �سفوف ع�ساباتها االإنقالبية, ولكننا يف مقالتنا هذه �ســنتطرق اإىل الوجه االأقذر واالأخطر منها ,وهو االإعالم 
الذي تخطه اأقذر واأو�سخ االأقالم حلثاالت الب�سر وعدميي االأخالق ومن بياعوا �سمريهم لل�سيطان . وهو اإعالم موجه ب�سكل خا�س اإىل النخب واملكونات ال�سيا�سية 
واملدنيــة والقبليــة املوؤثــرة والفاعلة وال�ســريفة, املناوئة للحوثي وعفا�ــس , يف جمتمعات اليمن واجلنوب وح�سرموت ,بهدف االإ�ســاءة لها وت�ســويهها واإل�ساق التهم 

الكاذبة اإليها ,وبدون اأية موانع اأو قيود حتد من ذلك . فال �سمري يردع وال خلق اأو دين مينع وال خوف اأو وجل من اهلل ي�سبط ما يقولون , 

تقدم جي�ــس ال�ســرعية اليمنية نحو مدينة �سنعاء ووقوفه على عتبات 
ابوابهــا , له فائدة عامة تعود على ت�ســهيل حتريــر بقية حمافظات اليمن 
التي ال زالت حتت �ســيطرة االنقالب يف الوقت احلايل , اإذ اأن تقدم جي�ــس 

ال�سرعية نحو العا�سمة �سنعاء وتكثيف اجلبهات الع�سك

مــا مــن �ســك ان دولة الكويــت حكومة و�ســعب تقف اإىل 
جانب ال�سعب اليمني يف كل املحن التي مر بها.

وهاهــم اليــوم يجــددون هــذا الوقوف من خــالل برامج 
االإغاثة الــذي تنفذه الهيئة اليمنيــة الكويتية لالإغاثة  
بدعم مبا�ســر من وزارة اخلارجيــة الكويتية �سمن حملة 
الكويــت اإىل جانبكــم والتــي بــداأت مطلــع العــام 2015م 

ومازالت م�ستمرة حتى االآن يف خم�سة قطاعات:

مدينة صنعاء والطريقة العسكرية 
لتحريرها بدون مواجهات

محمد عبداهلل القادري 
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منوعات

ثقافة

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

فيلم وثائقي بريطاين عن عدن

املو�سيقار اأحمـد بـن اأحمـد قا�سـم يف ذكـرى 
)24 عامًا ( على رحـيله )اللـقـاء احُلـلـم(
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

اأفقيًا :
1 -  من جبال عدن ـ من جبال �سنعاء ـ عك�س 

�سر  
2 -  با�سقات ـ نخ�سع ـ ماذا بالعامية 

3 -  موؤذن الر�سول الكرمي ـ اأحد االبوين 
4 -  عك�س ميت ـ ما�سي ت�سهم ـ خا�ستنا 

5 - فدان )مبعرثة( ـ جتدها يف حترك فوري ـ 
�سمري مت�سل ـ مت�سابهان 

6 -  اليوم املا�سي ـ دخول ـ للتعريف 
7 -  �سمري مت�سل ـ حرف اجنليزي ـ �سمري 

مت�سل )م( ـ اأداة لتثبيت االخ�ساب )م( 
8 - العذل اأوالعتاب ـ مابعد اخلما�سي 

9 - موم )مبعرثة( ـ مفرد كعك ـ عام )م(
-10 طريقهم املر�سوم وا�سلوبهم ـ لال�ستفهام ـ 

مفرد اأتقياء )م(
-11  جمع م�ساف ـ ن�سر ورمى ب�سكل متفرق ـ 

مت�سابهان
-12  ثلثا �ساد ـ ثلثا يكن ـ متوافق ومتجان�س 

ـ خ�سر
-13   �سدة فرح وتباهي ـ لطف وح�سن معاملة

-14 حمارب ـ ال�ساربون على اآالت الطرب
-15 من اال�سلحة الثقيلة ـ درجة ممتاز اأو متيز

 عموديًا :-
1 -  �سهر ي�سبق رم�سان ـ �سمري مت�سل ـ مو�سع بن 

كف اليد وال�ساعد 
2 -  ممتلكات نقدية وعينية ـ مت�سعوذون كاذبون 

ـ من ماتت زوجته 
3 -  كائنات برمائية ـ غري م�ستعمل )م( ـ �سغينة 

4 -  كاتب واأديب لبناين �سهري راحل من اأدباء 
املهجر ـ اأحد الوالدين 

5 -  مفرد اأنياب ـ حرف هجائي ـ عا�سمة 
اندوني�سيا 

6 -  ت�سابـُق ـ مغارة يف بطن جبل ـ فوؤاد 
7 -  توقف عن حركة )ال�سفينة مثال ً( ـ القما�س 

امللفوف حول اأعلى الراأ�س 
8 -  ينده�سون ـ مت�سابهان 

9 -  جمع برميل ـ اأمة )مبعرثة( ـ جمع ل�سان )م( 
-10  ا�سبحت ـ رول )مبعرثة( ـ �سمري املتكلم ـ 

�سقيق االأب 
-11  ن�سف نخوة ـ عك�س طهارة ـ فجوات 

-12  جمع مدينة ـ بطعم احلنظل )م( ـ لبا�س 
-13  ك�سالن ـ رئي�سي ـ �سفح و�سامح 

-14  مت�سابهان ـ نتح�س�س ـ مت�سابهة ـ من الطيور 
-15 مال يعطى الإحقاق باطل واإبطال حق ـ 

يظنون 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

خالص العزاء وصادق الموااسة بوفاة المغفور له بإذن الله 
تعاىل السفري

 ابراهيم عبداهلل ابراهيم صعيدي
رمحه الموىل تعاىل وطيب ثراه وأسكنه اجلنة 

انا هلل وانا اليه راجعون

المعزون:
عيل مصطفئ عيسئ،حممدعبدالمجيد،

امحدالعطار،وديع هائل،زكي خليفة،د/ عزام خليفة،بدر عبده 
سعيد شيباين،حامد جامع حسني، ترص ابراهيم الصياد، امحد 
اسلم عولقي، حمسن هيثم يافعي،خالد المرفدي، عبده عيل 
غالب) عبادل( حسن عبداجلبار، فهمي عجران وارسة حترير 

عدن تايم عهنم عيدروس باحشوان

صربًا آل الصعيدي..  آل الشاذلي  
.. آل الشماخ  وال الشيباني

توفي الشــخصية العدنية البارزة الحاج عبده عبدالقادر عن ناهز 
90 عامــا وبرحيله فقدت عــدن واحد من رجاالتهــا الخيرين الذي 
امضــى حياته مثابرا مكافحــا صابرا ثابتا كجبال عدن ورواســيها 

الشامخة .
عاش الحاج عبده مشــغوال بتربيــة اوالده واوالد اخيه أحمد الذي 

رحل مبكرا تاركا عددا من االوالد والبنات .
نعــاه تالميذته ومــن احبه ووصفــوه بانه ال تفتر لســانه لذكر 
اهلل وتــالوة القران الكريم معلقا قلبه في المســاجد محبا االولياء 

والصالحين .

وفاة الشخصية العدنية عبده عبدالقادر

ش

صربا آل 
الناصري

ا ِإَلْيِه َراِجعوَن " ا ِلّلِه َوِإنَّ ِصيَبــٌة َقاُلــوْا ِإنَّ ــم مُّ ِذيــَن ِإَذا َأَصاَبْتُ يــَن الَّ اِبِر " َوَبــرِِّ الصَّ

خال�س التعازي القلبية وعظيم املوا�ساة اىل

االخ أمني عبداهلل الناصري 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعاىل والده 

والعزاء مو�سول اىل اخوته يا�سر وعبده وع�سام وعبدالواحد وجهاد وو�ساح و�سالح وخالد وجمال
�سائلن املوىل عز وجل ان يتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته وان يلهم اهله وذويه ال�سرب وال�سلوان .

انا هلل وانا اليه راجعوان .

المعزون : عيدروس باحشوان والزمالء يف ارسة ) عدن تايم (.

عبداهلل حممد الناصري 

كو
سودو

     هــذه لعبــة أصلها يابانــي وتعني ترجمتها ) مــكان 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 في 
الرياضيــات ، ويمكن البدء بحلها من أي خانة بوضع الرقم المناســب  
وتذكر أن األرقام التي تكتبها بداية تعتبر مفاتيح تســاعدك على الحل 
وذلك بتعبئة كل خلية في الشــبكة من ) 9 - 1( بحيث يجب أن يحتوي 
كل صف أفقي وعمودي وكل مجموعة من الخانات التســع الكبرى على 

رقم غير مكرر .
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عدن تايم / محمد فتحي

أنهى نادي وحدة عدن مشاركته التاريخية كأول نادي 
في الوطن يشــارك فــي بطولة العالــم للكاراتيه التي 
اســتضافتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في مدينة 

دبي .
وكان النادي الوحداوي الذي شــارك بأربعة أوزان قد 
تأهــل إلى الــدور الثاني بوزن 85 بالفوز الشــرفي في 
البطولة العالميــة بفوز العبه المحترف البرتغالي نونو 
موريرا على بطل الكاميرون جبريل حميدو ليخســر في 
الدور الثاني من البطــل العراقي عثمان صهفان العب 

نادي البشمرجة العراقي .
فيما الالعب علي البيضاني الذي شــارك بوزن 60 قدم مستوى 

رائع وخسر بصعوبة أمام بطل كرواتيا راكافاني ماركو .
وفي النزال الثالث لالعب وحدة عدن بوزن 67 عدنان نبيل خسر 

من بطل روسيا سالييف كامل .
وفي منافسة الكاتا خسر العب وحدة عدن هشام احمد سيف من 

بطل تركيا انس ايركان .
وكان العبــي النــادي العالمي وحدة عدن قــد وضعتهم القرعة 
في مواجهة أبطال العالم لســنوات عديدة إال أن النادي الوحداوي 
اســتطاع الظهور بشــكل الئق رغم فارق اإلمكانيات وكافة األمور 
على أمل أن تكون مشــاركة النادي الوحداوي فــي بطولة العالم 

فاتحة خير لمستقبل الكاراتيه في بالدنا بالسنوات القادمة .

مختــار   / عــدن 
محمد حسن :

توج فريــق الزعفران 
بلقب بطولة الشــهيد 
علــي  احمــد  محمــد 
 ، )الشــدادي(  الفضلي 
التي أقيمت على ملعب 
 ، الهوكي بكريتر عدن 
وسط حضور كبير من 
المســئولين وجماهير 
مدينــة كريتر العتيقة 
، بعــد أن تمكــن من 
على  الفــوز بصعوبــة 
بهدف  البــادري  فريق 
دون رد ســجله الالعب 
أحمد سعيد في الشوط 

األول .
المباراة انحصرت في منطقة وسط الملعب ولم تشهد أي مد هجومي إال فيما ندر 

، ولم نشهد أي تألق لمهاجمي الفريقين .
وفي ختام المباراة قام األخوة الضيوف يتقدمهم األستاذ عبد الجبار سالم مساعد 
األميــن العام للشــئون المالية واإلدارية فــي اإلتحاد العام لكرة القــدم ، ود. عزام 
خليفة مدير مكتب الشــباب والرياضة بعدن ، ووالد الشــهيد )الشدادي( ، واألستاذ 
محمــد الداؤودي القائم بأعمــال رئيس نادي التالل وجمال عمــر نائب رئيس نادي 
الروضة ومســئول النشــاط في نادي التالل الكابتن عبد الكريم الشرجبي ، واألستاذ 
عــوض مبجر وخالد عوض أبو نجيب والكباتن شــرف محفوظ وخالــد هيثم بتتويج 
فريــق البادري بــكأس المركز الثانــي ، والزعفران بــكأس البطولة ، قبــل أن تبدأ 

احتفاالت األبطال مع مشجعيهم في أجواء احتفالية رائعة مسكًا للحدث الرياضي.
وعبــر الكابتن أيمن عقالن المشــرف العام للبطولة ، عن ســعادته ورضاه بنجاح 
البطولة ، والتنظيم المميز الذي شــهدته كل مباراة البطولة شاكرًا اللجنة المنظمة 
بقيــادة األخــوة جمــال نديم وعلي شــبير وعصــام عمــر وإيهاب باشــراحيل على 
المســاهمة الفاعلة في نجاح البطولة ، ومقدمًا الشــكر لكل الفرق المشــاركة التي 

ساهمت بالتزامها وحضورها في رفع مستوى البطولة .
قاد المباراة الحكم والمدرب جمال نديم

يســتحق الكابتــن أيمن عقــالن التحية على الجهــد الكبير الذي بذلــه في إنجاح 
البطولة وتحمله عناء المتابعة لكل صغيرة وكبيرة ، وفاء وتكريم للشــهيد والالعب 

محمد الشدادي الذي دربه الكابتن أيمن في فريق القطيعي قبل استشهاده .

عدن تايم / خاص:

انطالق  فريــق  حقــق 
الشاب  بقيادة  الرئيسي 
الخلوق )وضــاح النيبت( 
الفوز على خصمه فريق 
الشــيخ اسحاق بهدفين 
مقابل هــدف في افتتاح 
دوري المعال لكرة القدم 
الــذي يقام علــى ملعب 
برعاية  المعال  كاســترو 
مدير عام مديرية المعال 

االستاذ فهد مشبق .
فــوز أبنــاء وضاح النيبت على فريق الشــيخ إســحاق أصبح عقدة دائمــة في كافة 

بطوالت دوري المعال ألربع مرات متتالية جمعت الفريقين .
وفــي البطولة التي انطلقت الســبت الماضي وتقام بنظام خــروج المغلوب حقق 
فريق االنطالق فوزه الرابع على حســاب فريق الشيخ إسحاق عبر المتالق عبدالسالم 

الشعيبي )هدفين( فيما هدف فريق الشيخ إسحاق سجله المهاجم محمد طارق .

مشاركة مشرفة لكاراتيه وحدة عدن يف بطولة العامل باإلمارات

الزعفران خيطف لقب بطولة الشدادي

 انطالق الرئيسي يقصي الشيخ إسحاق 
من دوري املعال بكاسرتو

بطولة كا�س ح�سرموت اخلام�سة تختتم املرحلة االأوىل بنجاح واجلمعة انطالق اجلولة الثانية 

للمرة الرابعة على التوايل ..

عدن تايم / الحبيلين / نجيب المحبوبي:

اســتطاع الفريــق الكــروي االول بنــادي التــالل التغلب على 
مســتضيفه نادي الحبيليــن بهدف وحيد في أربعينية الشــهيد 
البطــل بازل علي ســعد العلياني العــب نــادي الحبيلين والذي 

استشهد في جبهات العز والشرف جبهة المخاء .
فوسط الحضور الجماهيري الكبير انطلقت المباراة الذي شهدت 
هجمات ســريعه من العبي التالل والذي اســتطاعوا من تســجيل 
الهــدف الوحيد عبر الالعب معتز محمــد، ووفي النصف الثاني من 
المباراة شــن العبــي الحبيلين هجمات خطيرة علــى مرمى التالل 
كانت كفيلة بتعديل النتيجة والتقدم لكن صحوة المرمى والدفاع 
التــالل وقفت حصنًا منيعــًا ضدهم لتنتهي المبــاراة بفوز التالل 

بهدف وحيد.

وفي الختام تم تســليم كأس المناسبة لقائد نادي التالل فيصل 
باهرمز وذلك من شــقيق الشــهيد ورئيس نادي الراحة ، كما قدم 

التالليون كأس المناسبة كهدية متواضعة ألسرة الشهيد.
الكابتــن عفيف رئيس نادي الحبيلين جهــود كبيرة يبدلها هذا 
الرجــل من أجل خدمــة الرياضة في الحبيلين اليــوم يجني ثماره 
كونه أصبح يمتلك فريق يستطيع مقارعة الكبار بالرغم من شحت 

اإلمكانيات والخدمات الرياضية .. فهنيًا للحبيلين هذا الرجل.

التالل واحلبيلني حييون 
أربعينية الشهيد بازل العلياني

عدن تايم / دبي / خاص:

استقبل الشيخ قاســم صالح اليافعي رئيس مجلس إدارة 
مجوهرات بازلت ، نائب رئيس مجلس الشــرف األعلى لنادي 
وحــدة عدن الرياضــي أبناء ناديه العالمــي وحدة عدن في 
منزله بدولة اإلمارات العربية المتحدة المشارك في بطولة 
العالــم للكاراتيه متمنيا لهم مواصلــة اإلبداع والتألق في 
مختلــف األلعــاب للحفاظ على بقــاء النــادي الوحداوي في 

القمة .

وعلــى هامش اللقــاء كرمت البعثــة الوحداوية برئاســة 
الدكتور وســام معاوية رئيس نادي وحدة عدن الشيخ قاسم 
اليافعــي بدرع النــادي الوحداوي لجهــوده وارتباطه الدائم 
بناديــه األخضــر ومتابعة أحوالــه منذ توليــه منصب نائب 

رئيس مجلس الشرف األعلى في العام الماضي .
حضــر اللقاء نجم وحدة عــدن في الزمــن الجميل الغزال 
وجدان شــاذلي مستشــار معالي وزيــر الشــباب والرياضة 
واألســتاذ محســن البكــري مستشــار معالي وزير الشــباب 

والرياضة األستاذ نايف صالح البكري .

رئيس جملس إدارة جموهرات بازلت يستقبل نادي وحدة عدن املشارك يف بطولة العامل باإلمارات

عدن تايم / الحبيلين / نجيب المحبوبي:

وقع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد ســعيد  بن 
بريك االثنين على اتفاقية مشروع تعشيب ملعب الفقيد بارادم 
لكــرة القــدم بمدينــة المكال  وهو ضمــن عددا من المشــاريع 
التنمويــة واإلســتراتيجية التــي وقع علــى اتفاقياتهــا بديوان 
محافظة حضرمــوت بمدينة المكال والتي يبلــغ إجمالي قيمتها 
تقريبًا مائتين وأربعة وســتون مليــون دوالر و بحضور عدد من 

المستثمرين والجهات المختصة بالمحافظة.
تغطيــة  مشــروع  ويشــمل 

ملعــب الفقيد بــارادم لكرة 
الذي ستموله  بالمكال  القدم 
بالمحافظة  المحلية  السلطة 
بمبلــغ يقــدر بمائــة وواحد 
ريــال  مليــون  وخمســون 
وتنفــذه مؤسســة باهــادي 
والحدائق  المالعــب  إلنشــاء 
والتــي يمثلها في حضرموت  
األخ أحمد فرح بن ســويدان 
علــى فــرش أرضيــة اللعب 
الحديث  الصناعي  بالعشــب 
وإضافة ملعب شامل أللعاب 

الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس األرضي وغيرها من 
األلعاب األخرى بالمساحة المجاورة ألرضية اللعب .

وشــدد محافــظ حضرموت اللواء احمد ســعيد بــن بريك على 
االلتزام مــن قبل الجهة المنفــذة بالفترة المحــددة باالتفاقية 
وبالمواصفات والتصاميم والدراسات المعدة من مكتبي األشغال 
العامة والطرق والشــباب والرياضة  وانجاز المشروع خالل المدة 
المحددة باالتفاقية وهي ثالثة أشهر إضافة إلى مده أقصاها 30 

يوما خاصة بالتجهيزات والتوريدات للمواد الخام والعشب..
حضــر توقيــع اتفاقية المشــروع اإلخوة المدير العــام لمكتب 
وزارة الشباب والرياضة بســاحل حضرموت حسن صالح مسجدي 
والمدير العــام لمكتب وزارة 
والطــرق  العامــة  األشــغال 
المهنــدس ســعيد محســن 
الكلــدي ومدير عام  عاطــف 
فــرج  محفــوظ  االســتثمار  
باخليعة  ومستشار المحافظ 
لشــئون تطويــر االســتثمار 
عمــر فــرج باظفــاري ومدير 
إدارة المشاريع بمكتب وزارة 
الشــباب والرياضــة محمــد 

سالم الجفري .

حمافظ حضرموت يوقع اتفاقية تعشيب ملعب الفقيد باردام لكرة القدم
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خالل األسبوع الماضي ، ذهبت 
إلــى المعــال ، كــي احلق شــعر 
راســي في احد صالونات الشارع 
الرئيســي .. عند بــاب الصالون 
شاهدت جمهرة عساكر وسيارات 
حراســة وحالــة مــن التأهــب ، 
وصلت إلى الباب الزجاجي وهناك 
منعني احد العساكر الشباب من 
الدخول ، قلت له : ليش ؟ رد عليّ 
بحزم : يا والد ارجع إلى الخلف .. 

وكرر : ممنوع الدخول تحرك .
ألذهب  أســتدير  كنــت  وبينما 
بعيــدًاـ  تنفيــذا لألوامرـ  لمحت 
شخص يجلس على كرسي الحالق 
وعلى وجهه كريم ابيض أو كما 
 ، الشــباب "صنفرة"  يسموه هنا 
عســكر مدججين بالســالح ايضًا 

كانوا بالداخل يحرسوه .
وقفــت انتظر بعيــدًا أكثر من 
نصف ساعة شــعرت في بدايتها 
والســخط  الشــديد  بالغضــب 
وسرعان ما غصت في بحر التأمل 
والتفكير بالمستقبل وماذا يخبئ 
لنا .. فجــأة دبت حركة و قرقعت 
ســالح ! خرج ذلك الشخص ووجه 
يلمعُ ويشعُ بهاءًا وكأنه عريس 
فــي يوم زفافــه ، ركب ســيارته 
والحراســة تحيــط بــه وانطلق 
موكبه بعيــدا .. دخلت الصالون 
مــع مجموعــة مــن المواطنين 
البســطاء و لمــا جلســت علــى 
الكرسي سألت الحالق : ليش ذي 
الزحمة كلها ؟ رد عليّ : " ده كل 
مرة لما ييجي يبوز لنا المحل " .

لمواقــف  يتعــرض  معظمنــا 
مشــابهه كل يوم تنغص علينا 
حريتنــا .. مثــل صديقــي الذي 
حضــر عــرس )مقيل( فــي قاعة 
مطوقــة بالحراســات واألطقم ، 
وعنــد الدخول فتشــوه تفتيش 
دقيق ، لما ســألهم لماذا ؟ ردوا 
عليــه إن شــخصية مهمــة في 
الداخل ! بعــض المدعوين كبار 
الســن رفضــوا التفتيــش بــل 
اعتبروه إهانــة لهم ، وعادوا إلى 

بيوتهم .
طبعــا من حق كل مســئول أن 
يذهب إلى األماكن التي يريدها 
ســواء كانت محــالت أو مطاعم 
أو أماكــن عامــة أو خاصة ، لكن 
ليس على حساب حرية المواطن 
وحركته ، على المسئول أن يدفع 
ضريبــة المنصــب وهــي تقييد 
األماكن  فــي  والظهور  الحركــة 
العامة ، وأن يبحث له عن بدائل 
تتناســب مع وضعه وال تســتفز 
المواطــن وتســلبه حريته حتى 
ولو لنصف ســاعة ، أو انه يتقيد 

بناموس المكان بكل هدوء .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

وجه عدد من المنتسبات للجمعية السكنية لمناضلي ثورة 14 اكتوبر نداءا الى اللواء 
عيــدروس الزبيدي محافظ عدن واللواء شــالل علي شــائع هادي مديــر االمن طالبن 
بتمكينهم مــن اراضيهم التي تم اعتماد مخططاتها مــن الهيئة العامة لالراضي في 

عدن والمشتراة من الجمعية  .
وقالوا في ندائهم : نناشــدكم بالعمل على تمكيننا من اســتالم اراضينا المشــتراه 
من الجمعية.. بعد ان طال امد هذا االســتالم وترك هذه  االراضي ودون تمكيننا اياها 

يعرضها للسطو.
واضافــوا : مر علينا مايقارب الســت ســنوات دون الحصول علــى تطمين من رئيس 

الجمعية االخ علي العسيري.
شــاكرين  االســتجابة مع تقديرنا لجهودكم الجبارة في التحسين وتطبيع الحياة في 

محافظة عدن.

واحد من ابطال عدن الذين دافعوا عن عدن  وقاتلوا مليشــيات صالح والحوثيين بشراســة في عدة جبهات 
وقاد معارك الدفاع مع الشباب في القلوعة والتواهي حتى سقط جريحا في جبهة حافون .

البطل محمد المقطري مرمي في بيته معاقا في ســمعه ويده ورجله وال زالت الشظايا في راسه حتى االن  .. 
يرقد على سرير المرض بال راتب وال عالج وال سؤال .
فهل من التفاتة سريعة للبطل محمد المقطري ؟ 

املقاوم البطل " املقطري " 
معاق يف بيته .. هل من التفاتة ؟

نداء اىل حمافظ عدن ومدير امنها من منتسبات 
يف اجلمعية السكنية ملناضلي الثورة

رحلتان جويتان مباشرتان بني أبوظيب
/ سقطرى كل سبت وأربعاء  

ام هاني تناشد ايقاف البسط على متنفس باالنشاءات
عدن تايم/عدنان الجعفري :

 
ناشــدت المواطنــة فوزيــة محمداألقــور" 
أم هانــي" الجهــات المعنيــة فــي محافظة 
عــدن، بالتدخل الفوري إليقاف اســتحداثات 
في متنفــس مجــاور لمنزلها، يقــع في حي 

اإلنشاءات بخورمكسر في عدن.
وبحســب" أم هانــي" فقد تعــرض الموقع 
لعملية بســط، مطلع عام ٢٠١٤ م غير أنها 
تقدمت للقضــاء وأوقفته حينها، عبر القضاء 
بقرار من محكمة صيرة، لكنة أستغل الحالة 

القضائيــة واألمنية التي تمر بهــا عدن وقام 
األسبوع الماضي بأستحداث أعمدة أسمنتية رغم أوامر القضاء وشرطة خورمكسر.

وأوضحــت " أم هانــي": أن المتنفــس يقع جــوار منزلها وتعود ملكيتــه للدولة، 
مســتغربة صمت الجهات الحكومية والتي هي مــن المفترض أن تدافع على أمالك 
الدولــة لكن بعض هذي المرافق هي من تســاعد المســتحدث ان يواصل البســط 

والبناء على المتنفس،
وحصلت الصحيفة على مذكرة رئيس محكمة إستئناف م/ عدن موجهه الى رئيس 

محكمة صيرة اإلبتدائية، بوقف أي اعمال أو أستحداث في محل النزاع.

طالت عملية تخريــب نفذها متطرفون جدران الحديقــة وألعاب ومراجيح 
االطفال وصنابير مياه الري، كما صب المخربون مادة سائلة من زيت السيارات 

التالف على المقاعد الخاصة باالطفال والزائرين .
وبحسب اهالي الحي فقد تســللت عناصر متطرفة فجر اليوم الى الحديقة 

وصبوا الزيت على عدد من ألعاب الحديقة وكذا قاموا باتالف بعضها .
العناصــر المتطرفــة بثت تهديدات ســابقة بتخريب الحديقــة بحجة منع 

االختالط .
وإتهم اهالي الحي ضعاف النفــوس من العناصر المتطرفة بالوقوف خلف 

التخريب الذي طال الحديقة الوحيدة في الحي .
وطالبوا االجهزة االمنية بسرعة التحرك للقبض على الفاعلين وتقديمهم 

لينالوا عقابهم العادل .

 ختريب حديقة األطفال بكريرت 
عقب تأهيلها بتمويل إماراتي

عدن تايم / خاص

كشف مصدر مسؤول في محافظة أرخبيل 
سقطرى، معلومات وتفاصيل بشأن برنامج 
الرحالت الجويــة بين العاصمــة اإلماراتية 

أبوظبي وسقطرى.
وقــال المصدر في تصريــح خاص ل"عدن 
تايــم"، إن افتتــاح الخــط المالحــي الجوي 
المباشر أبوظبي/ سقطرى، عبر شركة روتانا 
وبواقــع رحلتيــن أســبوعيًا يومي الســبت 

واألربعاء.
وأوضح أن افتتاح الخط الجوي تم بموجب 
تصريح رســمي ومتوافق مع شروط الهيئة 
العامة للطيران المدني، وفي إطار توجهات 
الحكومة الشرعية بكسر العزلة عن سقطرى 


