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 10 مليون دوالر لشراء قطع 
الغيار وصيانة احملطات

شركتان تتنافسان لتوفري 
100 ميجا قبل رمضان

جهود حثيثة لرفع الطاقة التوليدية لكهرباء عدن

املكال .. النموذج احملفز بني احملافظات احملررة

      �سيناريوهات 
44لتحرير احلديدة

هجوم بري من ميدي واملخا وانزال مظلي

 مشاركة قوات حبرية ضمن 
اتفاقات تأمني "البحر األمحر"

خارطة القوى الع�سكرية بعد عامني من عا�سفة احلزم

؟ماذا وراء تاأخر عودة الق�ضاء يف عدن 
قانونيون حيذرون من عدم 

النظر يف القضايا اجلنائية

االمارات وفرت موازنة 2017

قنبلة مدوية ومعار�ضة وترب�ص مع اقرتاب جامع ح�ضرموت 
اأمن وا�شتقرار وم�شاريع باأكرث من مليار دوالر

قرب افتتاح مقر وزارة 
الداخلية يف عدن 

 نائب وزير الداخلية اللواء خل�سع :

اجتماع حكومي رفيع يضع حلول 
الشكاليات مطار عدن الدولي 
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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/ خاص :

تأهيل  االمــارات  دولــة  أعادت 
البنيــة التحتيــة في مدينــة المخا 
بمحافظة تعز، والتــي تم تحريرها 
والمخلوع  الحوثــي  مــن مليشــيا 

صالح أواخر يناير الماضي.
وخلقت جهود دولة االمارات في 
إعادة تأهيل المدارس والمستشفى 
وإعادة الخدمات، ارتياحا واسعا في 
أوساط السكان، عقب انجازها خالل 

فترة وجيزة لم تتجاوز شهرين.
المخــا  محطــة  وعــاودت 

استكمال  عقب  العمل،  الكهربائية 
التي  األضــرار  وإصــالح  صيانتهــا 
تعرضت لها خالل الحرب، بدعم من 

الهالل االحمر االماراتي.
وقالت مصــادر عــدن تايم ان 
الفرق الهندســية للعمل الميداني 
إلعادة تركيب وصيانة خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية والشــبكة ليتم 
إيصــال الخدمــة للمواطنيــن في 
الوقت المحدد بحســب االتفاق مع 

الهالل األحمر االماراتي.
ووّقعــت هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي، في عــدن مذكرة تفاهم 

اليمنيــة إلعادة  مع محافظــة تعز 
تأهيــل محطة المخــا الكهربائية، 
ستســتفيد  120ميجاوات،  بقــدرة 
منهــا منهــا عــدن والمحافظــات 

المحررة.
وكتب الصحفي نيــزان توفيق 
من أبنــاء المخا علــى فيس بوك: 
شــبكة جديــدة متكاملــة لمدينة 
المخــا: المــدارس وقالــو هــو إال 
رنج، والمستشــفيات قالــوا هو إال 
ترميم.. والكهرباء شــقولوا هو إال 
وائرات.. اللي ميدريش يقل هو إال 

بلسن..!!.

لحج/ صدام اللحجي:

شــكا عدد من ســكان مدينة الحوطة بلحج 
من أرتفــاع كبير في اســعار المــواد الغذائية، 
مطالبيــن الجهــات الحكوميــة بفــرض رقابة 
صارمة على االســعار وانزال العقــاب في التجار 
المخالفين للتسعيرة الرسمية مشيرين الى ان 
حالتهــم االقتصادية لم تعد تســمح بمزيد من 

الجرع السعرية.
وقال عدد مــن المواطنين لعــدن تايم ان 
اســعار المــواد الغذائيــة ارتفعت بصــورة غير 
مسبوقة ومبالغ فيها، متهمين شكواهم التجار 
ومالكو محالت المواد الغذائية حيث يحملونهم 

مسئولية االرتفاع المفاجئ باالسعار
وتحــدث المواطــن عبــد الرحمــن ســعيد 
لـ"مراســل عدن تايم" حول ظاهرة أرتفاع أسعار 
المــواد الغذائية بالقــول : حقيقة مايحدث من 
تالعب في األســعار خاصة األرز يعود ســببه إلى 
عدم وجود رقابة على األسواق،فالتاجر أصبح هو 
من يتحكم في السعر ألنه التوجد عليه اي رقابة 
من قبل الســلطة واصبــح المواطن تحت رحمة 

هذا التاجر وغيره من التجار .
المواطنة بلقيس شــاهر قالت بدورها انه نتيجة لغياب الرقابة التموينية 
زاردت أســعار السلع بنسبة كبيرة وأصبح المواطن عاجزآ عن توفير قوت يومه 
في ظل الظروف الصعبة فال راتب موجود وال مصادر دخل اخرى , مضيفة ان ما 

زاد الطيــن بلة هو األرتفاع الجنوني في األســعار،ولهذا أصبحنا نعيش معاناة 
حقيقة كل يوم،نتيجة عدم وجود الدولة التي من واجبها أن تراقب جشع التجار 

الذين ال هم لهم غير جمع األموال .

عدن تايم - خاص : 

منع مجندون جدد تابعون للواء 
المرتبات  115 مشاه لجنة صرف 
من دخــول مقر اللواء لمباشــرة 
اعمال صرف مرتبات العسكريين 

القدماء . 
المجندون برشــق سيارة  وقام 
دفعهــا  مــا  بالحجــارة  اللجنــة 
للمغــادرة والغــاء مهامها داخل 

مقر اللواء . 
الخطــوة التــي اقــدم عليهــا 
غضــب  اثــارت  المجنــدون 
الذيــن  القدامــا  العســكريون 

كانوا ينتظرون صرف رواتبهم ما 
دفعهم للخروج بمظاهرة طافت عددا من شوارع لودر. 
وطالب المحتجون قيادة المنطقه العسكرية الرابعة 
ومحافظ ابين بنقل اعمال اللجنة من لودر اال عدن او 

ملعب 22 مايو . 
وكان افــراد اللواء 115 مشــاه بلودر قد شــكو من 
تالعــب لجنة صرف الرواتــب ومماطلتهم دون مراعاة 
لما يعانيــه الجنود الذين قدموا مــن مناطق بعيدة 

كبيحان والضالع وردفان والصبييحة وشــبوة وغيرها 
من المحافظات الجنوبية 

واستمرت اللجنة بعرقلة صرف الرواتب لليوم الرابع 
على التوالي ما ادى لمنعها من دخول مقر اللواء . 

ويؤكد بعض الجنود ان اللجنة تعتمد على سماسرة 
يقومون بتهريب الجنود الى منزل رئيس اللجنو ليتم 

خصم مبالغ من رواتبهم واعطائهم ماتبقى منها .

ت�صغيل حمطة كهرباء املخا بعد �صيانتها بدعم من الهالل الإماراتي

حلج: ارتفاع جنوني يف األسعار ومناشدات بضبط املتالعبني

عدن تايم/ متابعات  

اعلــن وزير األوقاف واإلرشــاد 
رئيس بعثــة الحج الدكتــور أحمد 
عطية، االنتهاء من جميع الترتيبات 
والتجهيزات لموسم الحج 1438هـ، 
مــع اعتماد 15 وكالة حــج جديدة، 
في إقاليم عدن وسبأ وحضرموت. 

وأوضح الوزير عطيه لسبأ، أنه 
تم تخفيض رسوم الحج هذا العام 
إلــى خمســة آالف ريال ســعودي، 
النقل مــن األراضي  شــاملة أجور 
اليمنية الى المشــاعر المقدســة، 
وحتى عودة الحاج اليمني إلى أرض 

الوطن. 
وكانت وزارة األوقاف واإلرشاد، 
قــد اعلنــت اعتمــاد 15 وكالة حج 

جديــدة، فــي اقاليــم عــدن وســبأ 
وحضرموت، وزيادة حصة بالدنا من الحج الى )24( الف حاج.

15 وكالة جديدة..
 ختفيض رسوم احلج هذا العام 

شكاوي من تالعب جلان مرتبات اللواء 115 بلودر 
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حمليات

عدن تايم/ خاص:

تواصل الجهات الحكومية والمحلية 
الطاقــة  لرفــع  الحثيثــة  جهودهــا 
التوليدية للكهرباء في عدن، مع دخول 
فصل الصيف، حيث مــن المتوقع بدء 
تشغيل محطة الحســوة 60 ميجاوات 
االســبوع القادم، فيما تخل 100 ميجا 
جــراء فتــح مظاريــف مناقصتها قبل 

شهر رمضان المبارك.

وكانــت لجنة المناقصات المشــكلة 
فتــح المظاريف الخاصة بشــراء طاقة 
١٠٠ ميجا، فتحت مظاريف الشركتان 
اللتان قدمت العروضات وهما شــركة 
السعدي وشركة مجموعة رساء أنرجي، 
دوالر   ١٥٩٨١١٢٠ بمبلــغ  االولــى 
ولفترة ســتة اشــهر، فيما كان عرض 
راساء أنرجي بمبلغ ١٥٦٢٤٠٠٠دوالر 

ولستة اشهر . 
واقر االجتماع تكليــف لجنة التحليل 

للقيام بتحليــل العروضات خالل فترة 
ال تتجاوز خمسة أيام إلقرار المناقصة 
على الشــركة الفائــزة بالعرض وفق 

أفضل الشروط .
وكان رئيــس مجلس الوزراء الدكتور 
أحمــد عبيد بــن دغر، التقى الســبت 
الماضــي، قيادتــي الســلطة المحلية 
للكهرباء  العامــة  المؤسســة  وقيادة 
العامــة  المؤسســة  أوضــاع  بعــدن 
للكهربــاء ومــدى التجهيــزات التــي 

أعدتها المؤسسة لمواجهة صيف هذا 
العام والحد من ســاعات االنطفاء في 
ضل الدعم التــي قدمته الحكومة في 
شــراء كل مــا تحتاجه المولــدات من 
مشتقات نفطية ودفع قيمته بالدوالر 
األمريكي وكذلك تحويل عشرة مليون 
دوالر لشــراء قطــع الغيــار وصيانــة 
المحطــات وفقــًا لالحتياجــات التــي 
الكهرباء والمؤسســة  قدمتهــا وزارة 

العامة ووكيل محافظة عدن. 

شركتان تتنافسان على مناقصة توفري 1٠٠ ميجا كهرباء لعدن 

وزير الداخلية يوجة حبل كافة املعوقات املتعلقة مبطار عدن الدولي 

عدن تايم / رمزي الفضلي:

كشــف نائب وزير الداخلية اللواء/ علي ناصر لخشع ان الوزارة انهت التجهيزات 
األخيرة الفتتاح مقرها الرئيسي في محافظة عدن . 

وأشار لخشع إلى أن المقر الجديد سيكون هو المركز للوزارة بشكل كامل وعلى 
مستوى اليمن وسيشــمل غرفة عمليات مركزية لكافة اإلدارات األمنية في عدن 

والمحافظات األخرى . 
وأكد لخشــع انه ســيتم خالل األيام القليلــة القادمة افتتاح مقــر الوزارة بعد 

تزويده بكافة التجهيزات الالزمة . 

عدن تايم/ خاص:

واصلــت اللجنة األمنية الخاصة بالرقابــة والتفتيش بإدارة 
أمن عــدن، برئاســة العقيد عبدالســالم القباطــي، نزولها 
الميداني الى المنطقة األمنية الرابعة بمديرية خور مكســر 
صباح اليوم اإلثنين والتي شــملت ) شــرطة الســير ، شرطة 

العريش ، مستشفى الشرطة ، شرطة خور مكسر (.
واطلعــت اللجنة علــى أوضاع شــرطة المرور و الســجالت 
ومطابقتهــا مع الكشــوفات الشــهرية المرفوعــة الى إدارة 
األمــن كما عاينــت اللجنة القــوة البشــرية الفعلية وقياس 
نسبة االنضباط فيها عبر التحضير الميداني المباشر لألفراد 
والضبــاط ومــدى جهوزيتهــا لتنفيــذ مهامها كمــا عاينت 
اللجنة كل اقســام ادارة شرطة المرور بما فيها االصدار اآللي 

والمخالفات والحوادث واإلرشيف وغيرها.
واشادت اللجنة بالدور الكبير والنجاح المتميز إلدارة شرطة 
السير ممثلة بالعقيد جمال ديان على اإلنجازات التي تحققت 
منذ توليه إدارة شــرطة الســير في اوضاع بالغة التعقيد من 
خالل اإلطالع على الســجالت في اقســام شرطة السير وإعادة 
تفعيل نشاط اإلدارة واإلنضباط ألفرادها في الدوام الرسمي.

عقب ذلك واصلت اللجنة األمنية الخاصة بالرقابة والتفتيش 
نزولهــا الى بقية المراكز في شــرطة العريش وشــرطة خور 
مكسر ومستشفى الشرطة وحصر االضرار المادية التي لحقت 
فيها بســبب الحرب األخيرة التي شــنتها ميليشيات الحوثي 
والمخلوع صالح على عدن، ورصد النواقص واإلحتياجات التي 
تحتاجهــا تلك األقســام لرفعها الى مدير أمن عــدن اللواء/

شالل علي شايع.

عدن تايم / صفاء السويدي 

وجة وزيــر الداخليــة ونائب رئيس 
مجلــس الــوزراء اللواء حســين عرب 
بسرعة حل القضايا االمنية واالدارية 

والمالية في مطار عدن الدولي.
وشدد وزير الداخلية خالل اإلجتماع 
التشــاوري الــذي عقــد صبــاح امس  
والقضايا  المعوقات  كافة  لمناقشــة 
المتعلقــة بمطار عــدن الدولي  على 
عدم التعامل بوثايق السفر القديمة

وحل الوضع اإلمنــي في مطار عدن 
والعمل علــى تحويل اإليــرادات الى 
البنــك المركزي بالعاصمــة المؤقتة 

عدن.
وخــالل حديــث وزيــر الداخلية في 
االجتمــاع طالــب  بااللتــزام بعــدد 
الركاب المســافرين في الرحلة وذلك 

بحسب مقاعد الطائرة وتحديد نسبة 
المقاعد المئوية المخصصة للمطار 

اللواء حســين  الداخلية  ووجه وزير 

بن عرب علــى تنظيم 
الحراســة  عمليــة 
بوابــة  فــي  االمنيــة 
المطــار حرصــا علــى 
ســالمة المواطنيــن ، 
مطالبــآ  بتقديم كافة 
للقضايا   المقترحــات 
مطار  فــي  المتعلقــة 
وزير  عبر  الدولي  عدن 

النقل مراد الحالمي .
وحث وزيــر الداخلية 
حســين عرب ، كال من 
وقيادات  النقــل  وزير 
الهيئة العامة للطيران 
االمنية  والقيادات  وكوادرها  المدني 

في المطار وكافة الكوادر و مدير عام 
المطــار  لعقــد أجتماعات لمناقشــة 
المشــاكل المتعلقة بالمطار والعمل 

على حلها.
من جانبة تحــدث  وزير النقل مراد 
الحالمــي داعيآ  الجميع كآل بحســب 
موقعــه وعملة لتحمــل االعباء الجل 

التغلب على كافة المعوقات 
وقــال الحالمي : يجــب على الجميع 
تطبيــق الالوائح وتنفيذهــا والعمل 
علــى تطبيق الضوابط ، كما نســعى 
دائما في بذل الجهود لإلرتقاء بمطار 
عــدن الدولي وتحســين صورته لكي 

يكون  بالمستوى المطلوب

قرب افتتاح مقر وزارة جلنة الرقابة بأمن عدن تطلع على جاهزية املرور وشرطة العريش
الداخلية يف عدن 

عدن تايم/ خاص :

كشــفت مصادر اعالمية عن خالفات بين عدد من وزراء 
مايسمى بحكومة االنقالب بصنعاء، على خلفية رفض 

المليشيات سداد المرتبات للموظفين منذ 7 اشهر.
وقالت المصادر ان مليشــيا الحوثي قادرة على دفع 
المرتبــات ولكن المشــكلة تكمن في وزيــر ماليتها 
صالح شــعبان، الــذي يصر على عدم توفر "ســيولة" 
لصــرف المرتبات، مشــيرة الــى ان احد الــوزراء في 
حكومــة االنقالب، وهو فارس مناع أكد أن الســيولة 
متوفرة، وأن شــعبان )يكذب(، وأن مصلحة الضرائب 
وحدها وردت إلى البنك المركزي بصنعاء مؤخرا 100 

مليار ريال معظمها نقدًا.
واســتطرد: بالمنطــق.. ســبعة أشــهر كاملة، هل 
من المعقــول أن اإليرادات خالل كامــل هذه الفترة 
ال تســتطيع الوفاء حتى بمرتب شــهر واحد لموظفي 

الجمهورية؟!!! غير معقول أبدًا.

لحج / صدام اللحجي  : 

تفاقمــت ازمة المياه فــي مدينة الحوطة عاصمــة محافظة لحج، حيث 
تعاني مئات األسر في المدينة من عدم وصول المياه منذ سنوات عجاف 
لمنازلهــم مما  دفع العديد من المواطنين لحفر آبار ارتوازية بدعم من 

فاعلي خير. 
وترجــع مؤسســة المياه االزمــة بانقطــاع الكهرباء وعــدم توفر مادة 
الديزل لتشغيل المولد الكهربائي في حقل مغرس ناجي، مشيرة الى ان 
المؤسســة رغم ذلك تبذل الجهود في سبيل  وصول الخدمة للمواطنين 
من خــالل المتابعات المتواصلة مع جهــات االختصاص، دون ان يلمس 

المواطن أي تحسن. 
ودفعــت أزمــة الميــاه الحــادة التــي تعيشــها المدينــة العديد من 
المواطنين الى شــراء خزانات مياه تصل شــهريا الى ما يقارب العشــرة 
الف ريال ناهيك  عن المســتلزمات األخرى كما دفعت العديد من فاعلي 
الخير الى حفر آبار أخرى جديدة في المدينة لسد حاجة الناس من المياه 
وهو بحسب بعض المختصين قد يؤدي الى انهيار المؤسسة التي تعتبر 

الوحيدة المسئولية عن ايصال خدمة المياه للمواطنين .
ويتســاءل العديد مــن المواطنين من ابناء المدينة عن دور الســلطة 
المحلية والمؤسسة المحلية في انهاء هذه األزمة التي تعيشها المدينة 

منذ سنوات، وال يبدو ان هناك انفراج مرتقب.

احلوثيون يرفضون صرف املرتبات رغم 
توفر 1٠٠ مليار من ايرادات الضرائب

تفاقم أزمة املياه بلحج وخماوف من انهيار املؤسسة
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متابعات

الرقابة والتفتيش بأمن عدن تواصل تفقد اقسام الشرطة

عدن/ فضل حبيشي.
اصــدر رئيــس الهيئة الشــعبية 
الجنوبية )اإلئتالف الوطني الجنوبي( 
قــــرارا يحمل رقم)3( لعـام 2017م 
بشــان تشــكيل اللجنــة اإلعالميــة 
للهيئة الشــعبية الجنوبية ) اإلئتالف 
الوطني الجنوبي(، وتكليف االســتاذ/ 

عيــدروس باحشــوان رئيــس تحرير 
وموقعهــا  تايــم  عــدن  صحيفــة 

االلكتروني، برئاسة اللجنة.
وجاء في ديباجة القرار: اســتنادا 
العامة لشــعبنا  لما تمليه المصلحة 
وقضيته العادلة, وواجب حشد الدعم 
الشــعبي والرســمي العربي والدولي 
لصالحها , واستنادا لما تحققه الهيئة 

مــن نجاحــات متميــزة ومتســارعة 
على المســتويين الداخلي والخارجي 
وخاصة على مســتوى األمم المتحدة 
وعــدد من الــدول العربيــة وتنفيذا 
لمــا تقرر ســابقا مــن قبــل القيادة 
العامــة للهيئــة القاضــي بتنظيــم 
الجانــب اإلعالمي وبعد التشــاور مع 
المستشارين القانونيين، تم تشكيل 

اللجنــة االعالمية التي ضــم قوامها 
أكثر من 30 اعالميا واعالمية.

وكلف اإلعالمي األستاذ عيدروس 
باحشوان رئيسا للجنة اإلعالمية، كما 
كلف اإلعالمــي عدنان األعجــم نائبا 
لرئيس اللجنــة اإلعالمية، واإلعالمي 
للجنــة  مستشــارا  يابلــي  نجيــب 

اإلعالمية .

باح�سوان رئي�سا لإعالمية الإئتالف الوطني اجلنوبي

عدن تايم/ خاص :
المّكلفة  اللجنــة  تفقدت 
علــى  والتفتيــش  بالرقابــة 
أقسام الشرط بالعاصمة عدن، 
حجم األضرار التي لحقت بعدد 
األمنية  المنطقة  اقســام  من 
الســابعة جراء الحرب الظالمة 
التي شنتها مليشيات الحوثي 
وصالح علــى الجنوب وواصلت 
بالتعقيب  الميدانــي  عملهــا 
المراكــز  علــى  والتفتيــش 
والتأكــد من مــدى جاهزيتها 

البشرية والمادية
بحصــر  اللجنــة  وقامــت 
األضــرار وتقييــم األولويــات 

مــن قبــل المتخصصيــن من 
أعضاء اللجنة وشــملت جولة اللجنة في 
المنّطقة األمنية الســابعة أقسام شرط 
دار سعد األولى والثانية والبساتين وبئر 

فضل والمدينة الخضراء .
وتابعــت اللجنــة األمنيــة الخاصة 
العقيد  برئاســة  والتفتيــش  بالرقابــة 
الرقابــة  القباطــي مديــر  عبدالســالم 
والتفتيش رئيس اللجنــة وعضوية كال 

مــن العقيد منير محفوظ مدير شــؤون 
الضبــاط والعقيــد غالب موســى صالح 
نائب مدير اإلمداد والعقيد عبدالحكيم 
الجبــري مدير المتابعــة والعقيد فارس 
عبدالجبــار حاجب منــدوب إدارة البحث 
والعقيد  التحقيقــات  لشــؤون  الجنائي 
قاســم صالح مدير االتصــاالت والنقيب 
صمــود عبد الاله اليافعي مدير شــؤون 
األفــراد تابعــت أوضاع مراكز الشــرطة 

وقيــاس نســبة االنضبــاط فيهــا عبر 
التحضيــر الميدانــي المباشــر لألفراد 
والضبــاط كمــا قامــت اللجنــة بحصر 
األضرار في المباني والمنشــآت واألثاث 
فــي بعــض مراكــز المنطقــة األمنية 
السابعة أثناء الحرب وما بعدها وبالتالي 
رفع كشــف باحتياجات تلك المراكز الى 
مدير أمن عدن يشــمل التقييم الفعلي 

لألضرار .

حضرموت/ عبدالرحمن الشاطري
بعد يوم من اعالنه اتخاذ قرار بشــأن منح شــقق ســكنية ألسر الشهداء 
بحضرموت وجه محافظ حضرموت اللواء الركن احمد ســعيد بن بريك مدير 
عام الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني بالمكال بتحديد 
موقع لألراضي لبناء مساكن وشقق سكنية ألسرة كل شهيد من شهداء قوات 
النخبة الحضرمية واألمن وتحرير المكال وشــهداء االغتياالت االرهابية خالل 
الســنوات الماضية وشهداء الحراك الجنوبي والهبة الحضرمية وحرب عدوان 
94م ومــا بعدها الذين استبســلوا وقدمــوا ارواحهم دفاعــًا عن حضرموت 

وكرامتها وأهلها والوطن .
كما وجه محافظ حضرموت مدير مصلحة األراضي بالرفع العاجل والعمل 
الحثيــث إلنجــاز المهمــة والواجب الوطني تجاه شــهداء حضرموت بحســب 
الرفع من لجان الحصر ولجنة االشــراف والمتابعة للمشروع وقيادة المنطقة 
العســكرية الثانية وأمن حضرموت حتى يتســنى تكريمهم ضمن احتفاالت 
حضرموت بالذكرى األولى لتأســيس قوات النخبة الحضرمية وتحرير وتطهير 

مدينة المكال في 24ابريل الجاري.
وكشف المهندس عمر نعمان مدير عام هيئة األراضي بحضرموت انه تم 
تشــكيل غرفة عمليات ولجان من كبار المهندســين والمختصين ووضع كل 
الكادر اإلداري والفني واالستشاري في خدمة هذا المشروع الوطني واإلنساني 
الرائد الذي يحــدث ألول مرة في تاريخ حضرموت وتعليق كافة أعمال الهيئة 

حتى انجاز المهمة كاملة خالل أسبوعين من تاريخه .

أب/ خاص :
تلقى مراســل االيام في محافظــة أب، الزميل/ نبيل 

مصلح لتهديدات بالتصفية الجسدية.
وقــال مصلح في بــالغ لنقابة الصحفييــن والجهات 
المعنيــة حصلــت عدن تايم على نســخة منــه: انه تلقى 
تهديــدات متكــررة بالتصفية الجســدية من عــدة ارقام 
770774332 و  711220421 و  716619991 و   : وهــي 

. 774470999
واضاف مصلح تلقيت رسالة تهديد ارسلت الى جوالي: 

لــن ينفعك هادي وال االيام ســوف نصفيك حتي لو هربت 
الي عدن لن ينفعوك يا عميل ومرتزق، وفي رســالة اخرى: قربت ايامك سوى طال 

الوقت ام قصر لن تفلت.
وعمــل مصلح مراســال لصحيفــه االيام فــي أب، وعدد من المواقــع والصحف 

المحلية.

عدن تايم / برهان مانع :
تبدأ اليوم في عدن أعمال الورشــة التقييمية لالختبارات النهائيه للصف التاسع تحت اشراف مدير عام مكتب التربية 

م/ عدن محمد عبدالرقيب وذلك في كليه الطب لمدة يومين 12_13 .
وســتناقش الورشــة ثالت ورق عمل تتنــاول كل تفاصيل العمليــة االختبارية فــي الفترة الماضية بكل الســلبيات 

وااليجابيات.
وسوف يقسم المشاركون في الورشة الى ثالت مجموعات لمناقشه كل المقترحات الهادفة التي سوف تساعد في رفع 

مستوى العمليه التعليميه للصف التاسع .
ومن المقرر ان تخرج الورشة بحزمة من المقترحات والمخرجات الهادفة تطوير العملية االختبارية . 

ومايميز عمل الورشــة هي الشــراكه الحقيقيه مع جميع االطراف االخرى والبحــت بمصداقيه في اليه تنفيذ مخرجات 
الورشه في الميدان التربوي .

وسيشــارك في الورشــة نخبة من الهامات التربوية وكادر الجامعه وبمشــاركه مدراء مدارس التعليم االساســي من 
كل مديريات محافظه عدن 
وبمشــاركة اربــع مــدارس 
للتعليــم الخــاص اما على 
مســتوى ادارات المديريات 
التربية  سوف يشارك مدير 
فــي كل مديريــة ورؤســاء 
اقسام االختبارات والتوجيه 
وقســم التعليــم فــي كل 
اولياء  وبمشــاركه  مديرية 
من  وممثلين  الطالب  أمور 
والجامعه  البحــوث  مراكــز 
وفــي  العالــي  والمعهــد 
مقدمه المشــاركين حضور 
التربيــة  وزارة  قيــادة 
والتعليــم ومكاتب التربية 

في المحافظات .

عدن/ محمد جمال
منحت كلية التربية - صبر - جامعة 
عدن، درجة الماجستير بامتياز، للباحثة 
اميمة صالح صالح احمد، عن رســالتها: 
أثر استخدام دورة التعلم على التحصيل 
وتنميــة التفكير االســتداللي في مادة 
الرياضيات لطالبات الصف االول الثانوي  

بمحافظة ابين  .
وأشــرفت علــى هذه الدراســة ا.د . 

نادية ســالم محمد وهي ايضًا رئيســة 
اللجنة وتشغل مدير عام ادارة الدراسات 
العلياء والبحث العلمــي بجامعة عدن ، 
وكذلك  أ.مشارك .د. فاروق عبدالرقيب 
عقيل عضوًا ومناقشًا خارجيًا جامعة إب ، 
و أ.مشارك .د. احمد عبدالسالم التويجي 

عضوًا ومناقشًا داخليًا  جامعة عدن.
حضر مناقشــة هذه االطروحة عددً 
من االكاديمين وعمادة الكلية ورئيس 
قسم التربية بالكلية وعدد من الطالب .

حضرموت.. خطوات متسارعة النـجاز 
مشروع مساكن أسر الشهداء

اليوم .. افتتاح الورشة التقييمية لالختبارات النهائيه للصف التاسعتهديد مراسل االيام يف أب نبيل مصلح بالتصفية اجلسدية

املاجستري بامتياز للباحثة أميمة صاحل من جامعة عدن
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مدير البنك املركزي عدن:

تقريــر
هجوم بري من ميدي واملخا وانزال جوي وبحري �سمن اتفاقات تاأمني"البحر االأحمر"

وأكــدت الدراســة علــى أن الخيار العســكري 
أصبــح متاحًا أكثــر مــن أي وقت مضــى، " فالقوة 
التابعة للحوثيين وعلي عبداهلل صالح ضعيفة بعد 
اســتنزافها عســكريًا وماليًا طوال عامين، مع كون 

القوات الحكومية أكثر قوة وتنظيمًا".

�سيناريوهات
وحــدة  أصدرتهــا  التــي  الجيبولتــك  دراســة 
االســتراتيجيات في مركز أبعــاد تطرقت إلى أربعة 
سيناريوهات عسكرية محتملة، سيكون األول منه : 
هجوم بري من جهة ميدي والمخا وبحري بالسيطرة 
على الجزر قبل التحرك صوب الميناء لكنه ســيأخذ 

وقتًا طوياًل.
أما السيناريو الثاني حسب أبعاد سيكون إنزاال 

مظليا وبحريا في ســواحل المدينة بمشاركة قوات 
عربيــة بما فيها الميناء بعد إزالــة األلغام البحرية 
للحوثيين، مع تحرك بري لكنه ســيلتقي بمعوقات 
طول المسافة، ويتوقع أن يكون السيناريو الثالث: 
زيــادة حــدة االســتنزاف للمســلحين الحوثييــن 
وحلفاءهــم في "صنعاء" و "صعــدة" يعقبه معركة 
برية وبحريــة لتحرير محافظة الحديدة، وســيأخذ 
وقتًا خصوصــًا أن التضاريس فــي صنعاء وصعدة 

صعبة.
وحسب الدراسة فإن الســيناريو الرابع: خليط 
من الســيناريوهات الســابقة، ويشــير إلى عملية 
تحريــر الجزرعقــب نزع األلغــام وعمليــات بحرية 
تستهدف الســاحل والميناء وضغط من المحورين 
الشــمالي والغربي للمحافظة، واســتنزاف أكبر في 
صنعــاء وصعدة، وإنزال جــوي وبحري لقوات عربية 

ضمن اتفاقات تأمين مياه "البحر األحمر".

تاأمني باب املندب
الدراســة المعنونــة )اســتراتيجية وســيناريو 
العســكري  الميزانيــن  فــي  الحديــدة"  "تحريــر 
والسياســي ( أشــارت إلــى أن العملية العســكرية 
التي تأتي امتدادًا لعملية "الرمح الذهبي" ســتوقف 
إيــرادات ضخمــة تجنيها جماعة الحوثــي من أجل 
تمويــل حروبها الداخلية، كما أن العملية ســتعزز 
من إيقاف نشــاط التهريب لألســلحة اإليرانية إلى 
الحوثيين وتأمن مضيق بــاب المندب الحيوي من 
الهجمــات الصاروخيــة و"االنتحارية" على الســفن 

التجارية والعسكرية التي تمر عبر البحر األحمر.
وربطت الدراســة بين عملية تحريــر الحديدة 

وتغير السياسات األمريكية بشــأن اليمن التي قد 
ترى في تحرير ميناء الحديدة اســهامًا في مكافحة 
اإلرهــاب وحدًا من التدخــالت اإليرانية في منطقة 

الشرق األوسط.
اليمنيــة  الحكومــة  فــي  الشــرعية  وأوصــت 
وحلفائهــا التحالــف العربي بالنظــر بعين االعتبار 
إلى األبعاد اإلنســانية أثناء تحرير الحديدة، وفرض 
االمن فــي المدينــة والمديريات التابعــة لها من 
خــالل االعتماد على وحــدات الجيش واألمن وليس 

عبر ميلشيات شعبية.
كما أوصت المجتمع الدولي مســاندة الحكومة 
في اســتعادة المنافــذ البحرية وتأميــن الممرات 
الدوليــة وإنهاء ســيطرة الميلشــيات علــى ميناء 
الحديدة وبذل المزيد من الجهد لحشد المساعدات 

اإلنسانية باستخدام منافذ أخرى .

الوطنــي  الجيــش  قــوات  باتــت 
والمقاومة الموالية للشــرعية، تسيطر 
على أكثر من %80 من األراضي اليمنية، 
حيث فتحت جبهات تحيط بالمحافظات 
الواقعة تحــت ســيطرة الحوثيين من 
مختلف االتجاهات من الجنوب في المخأ 
والخوخــه وفي الشــمال ميــدي وباقم 
والبقع وعلب واشــتداد المواجهات في 
منطقــة نهم وصرواح وعســيالن وهذا 
ما يعطي أفضلية لقوات الرئيس هادي 

على قوات الحوثيين وصالح.
ويميــل ميــزان القوى فــي الوقت 
الراهن وبعــد عامين من الحــزم، إلى 
صالح قــوات الرئيس هادي، مع تواصل 
انحسار مناطق سيطرة قوات الحوثيين 
والرئيــس المخلــوع صالح فــي محيط 
ضيق، رغــم الطبيعة الجبلية والحاضنة 
االجتماعية التي لعبت دور في تماســك 
تحالف االنقالب قبل الذي يوشــك على 

التصدع.
الوطنــي مدعوما  الجيــش  ويعــد 
من التحالف العربي، لعملية عســكرية 
واســعة لتحريــر محافظــة الحديــدة، 
واســتكمال الســيطرة علــى الســاحل 
الغربي، عقــب ســيطرتهما على ميناء 
المخا جنوبا وميناء ميدي شماال، ضمن 
خطة إستراتيجية لقطع طرق اإلمدادات 
وتهريب المــواد على الحوثيين وصالح 
وبالتالــي ســيتم التضييــق على هذه 
القــوات وحصرهــا في مناطــق جبلية 
محاطــة بجبهات ســاخنة من الشــمال 
والشمال الشرقي ومن الجنوب وهذا ما 
ســيمكن قوات الرئيس هادي ربما من 

االقتراب من الحسم العسكري.
ويؤكــد الخبيــر العســكري د. علي 
صالح الخالقي ان فشــل قوات الرئيس 
هــادي فــي المعركــة علــى الســاحل 
الغربــي غير واردة، ألن كل المؤشــرات 
تدل على أن االنتصــار الحتمي هو من 
نصيبهــا ليس فقط ألفضليــة القوات 
المعــدّة والمدربة بــل وللدعم الكبير 

الذي تتلقاه مــن 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 االحتمــاء بالكهوف والمغارات 

الجبلية والمنحدرات.

ويســعى الجيش الوطني والتحالف 
لحســم عســكري ســريع، لكــن هناك 
اعتبــارات اســتراتيجية تتعلق بطبيعة 
األرض والحاضنة االجتماعية، باإلضافة 

الى تعقيد الموقف اإلقليمي والدولي.
وتمكنــت قوات الشــرعية مدعومة 
بالتحالف العربي، من تحرير مســاحات 
واســعة من قبضــة االنقالبيين آخرها 

منطقة المخا وميناؤها، وكذلك تأمين 
العاصمــة المؤقتة عــدن ومضيق باب 
البحريــة،  للمالحــة  المهــم  المنــدب 

ومنطقة الشرق النفطية أيضا.
كمــا ســاهم التحالــف العربي في 
تمكين الحكومة اليمنية من بناء جيش 
وطني وقوات أمنية بأكثر من 200 ألف 
الرئيس عبدربه منصور  مقاتل، وعودة 
هادي وحكومته الشــرعية إلى األراضي 
عســكريا  االنقالبيين  وتحول  اليمنية، 

إلى وضعية الدفاع من الهجوم.
وبعــد عامين على إعــالن "عاصفة 
الحــزم" بــات أمــام األزمــة اليمنية 4 
أبعــاد  مركــز  طرحهــا  ســيناريوهات 
اليمني للدراســات والبحــوث، لم تكن 
لتصبح محل طرح ومناقشــة دون وجود 

التحالف العربي.
ويعتبر الســيناريو األكثــر احتماال 
بنــاء علــى المجريــات الحاليــة، هو ما 
يجمــع بين الحســم العســكري والحل 
السياســي في اليمن، والذي ســيحين 
موعده عندما تتمكــن القوات اليمنية 
مينــاء  تحريــر  مــن  التحالــف  بدعــم 
الحديــدة، واســتكمال الســيطرة على 
الســاحل الغربــي واســتعادة مدينــة 
االنقالبييــن، ودخول  صعــدة معقــل 
منطقة أرحب المطلة على مطار صنعاء 
الدولــي لمحاصــرة االنقالبييــن فــي 
العاصمة، ما سيولد تفكك بين الحوثي 
والمخلوع صالح، ما ســيجعل مخرجهم 
الوحيــد مــن الهالك هــو القبول بحل 
سياســي لتشكيل المشــهد األخير من 

حرب اليمن.

�سيناريوهات لعملية حترير احلديدة 4
عدن تايم / تقرير خاص

توقع مركز اأبعاد للدرا�ســات والبحوث، عملية �سريعة وحا�سمة لتحرير مدينة وميناء 
احلديدة غربي اليمن من امل�ســلحني احلوثيني والقوات املوالية للرئي�ــس ال�سابق، مب�ساركة 
قــوات عربيــة ُمطلة علــى البحر االأحمر، وياتي ن�ســر الدرا�ســة بالتزامن مع ح�ســد قوات 

كبــرة من اجلي�ــس الوطنــي واملقاومــة اجلنوبيــة يف كال من املخــا وميدي، بانتظار �ســاعة 
ال�سفر لتحرير املحافظة.

واأ�ســار املركــز يف درا�ســة جيبولتــك اإىل اأن حتريــر مينــاء احلديــدة ُيعجــل ويزيد من 
فر�س حتقيق ال�ســالم املن�ســود يف اليمن وفق املرجعيات الثالث قرار جمل�س االأمن )2216( 

واملبادرة اخلليجية وخمرجات احلوار الوطني.

خارطة القوى العسكرية بعد عامني من عاصفة احلزم
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قنبلة مدوية ومعار�ضة وترب�ص مع اقرتاب جامع ح�ضرموت 

وتأتي تلك التطــورات والمســتجدات المتصلة 
بالمؤتمــر الحضرمــي، وســط معارضة نســبية 
وتربــص حزبي وسياســي بأشــكال مختلفة من 
داخــل وخارج محافظة حضرمــوت، ولكن دون أن 
تحقق تلك التحــركات أي تأثيــر يُذكر حتى اآلن 

على سير التحضيرات لمؤتمر حضرموت الجامع. 

اأهداف املوؤمتر 
ولخصــت اللجنة التحضيرية الرئيســة للمؤتمر 
الجامع التي يرأســها وكيــل محافظة حضرموت 
المقدم عمرو بن حبريش العليي أهداف المؤتمر 
بلم الشمل وتوحيد الكلمة لكل أطياف ومكونات 
حضرموت، وإعداد رؤية شاملة ترسم خارطة حاضر 
ومســتقبل حضرموت، وضمان مســتقبل تسوده 
العدالــة االجتماعيــة والرخاء االقتصــادي، ودعم 
قوات النخبــة الحضرمية باعتبارهــا صمام أمان 
حضرمــوت، والعمل على نبــذ التعصب والتطرف 
وإشــاعة روح التســامح وقبول اآلخر وتعزيز نهج 

الوسطية واالعتدال لمدرسة حضرموت. 

قنبلة مدوية 
كما فجّر مؤتمر حضرموت الجامع خالل اليومين 
الماضيين قنبلة مدوية من العيار الثقيل بإعالن 
قــوام المجلس االستشــاري للهيئــة التحضيرية 
العليــا للمؤتمــر الــذي ضــم نحو 52 شــخصية 
حضرميــة بارزة تقدمها رئيــس جمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية التي كانــت قائمة قبل 
الوحدة اليمنية عام 1990م علي ســالم البيض، 
ورئيــس أول حكومة بعد الوحدة المهندس حيدر 
أبوبكر العطاس ونائب رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة الســابق المهندس خالد محفوظ بحاح، 
ومحافظ حضرموت الحالي اللواء ركن أحمد سعيد 
بــن بريــك، وقائد المنطقــة العســكرية الثانية 
اللواء ركن فرج ســالمين البحســني، وشخصيات 
سياســية واقتصادية وعلمية ودينيــة من نخبة 

أبناء حضرموت. 

جهود متوا�سلة 
ومنذ انطــالق األعمــال والجهــود التحضيرية 
النعقاد مؤتمــر حضرموت الجامع خالل األشــهر 

القليلــة الماضيــة، فتحــت اللجنــة التحضيرية 
للمؤتمــر أبوابهــا أمــام كافــة شــرائح وفئــات 
المجتمــع الحضرمي بدون اســتثناء، كما واصلت 
اللجنــة التحضيريــة ومعهــا اللجــان األخرى في 
مختلف المجاالت والقطاعات السياســية واألمنية 
والعســكرية والخدميــة والتعليميــة والصحيــة 
وغيرها جهودها متجــاوزة الكثير من الصعوبات 
والعراقيل التي واجهتهم صوب اتجاه واحد وإلى 
األمام في ســبيل تحقيق أهداف المؤتمر الجامع 
والمســتقبل المنشــود لحضرموت قاطبة بدون 

استثناء. 
ومؤخــرًا، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع أســماء 
أعضاء الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر المكونة 
من )161( عضوًا يمثلون المكونات والشخصيات 
في الداخل والمهجــر، وانطالقًا من حرص قيادة 
المؤتمــر الحضرمــي على مبدأ تحقيــق التكامل 
والعمــل بمصداقية تم تشــكيل هيئــة قضائية 
مختصة للعمــل على اســتقبال المالحظات على 
مــن تم اختيارهــم في قوام الهيئــة التحضيرية 
العليا للمؤتمر، وستســتمر الهيئة القضائية في 
اســتقبال المالحظات إلــى ظهر اليــوم الثالثاء, 
وســتقوم بعدها بالنظر والمناقشة والفصل في 
كل طعــن على حــده، ويتوقع أن تســلم الهيئة 
القضائيــة القرارات الخاصة بالفصل في الطعون 

اليوم األربعاء. 
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون مالحظات 
الطعــون محصــورة علــى األشــخاص المحددة 
أســمائهم في قــوام الهيئة التحضيريــة العليا 
للمؤتمر ســواًء في قضايا الفســاد أو السمعة أو 

السلوك العام أو صدور أحكام قضائية, ما لم يرد 
اعتباره، وحثت على إرفاق الطعن باألدلة المؤيدة 

له. 
كما حددت اللجنة التحضيرية الرئيســة لمؤتمر 
حضرموت الجامع يوم السبت المقبل موعدًا لبدء 
انعقاد اجتماع الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر، 
ومن المقــرر أن يناقش االجتمــاع مختلف الرؤى 
والوثائــق المقدمة من المكونات والشــخصيات 
القبلية والمدنية كافة الســتخالصاتها ومحاورها 
المتعددة التي ســتحدد مالمح حاضر ومســتقبل 
حضرمــوت وأجيالهــا القادمة وتحديــد مندوبي 

وموعد المؤتمر. 

موقف بحاح 
وفي أول تعليق له على مؤتمر حضرموت الجامع، 
قــال نائب رئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة 
الســابق المهندس خالد بحاح، في منشور له على 
صفحته الرســمية في موقع التواصل االجتماعي 
"فيســبوك" بعنوان "مؤتمراتنا الجامعة"، حقًا إن 
الوقــت ال ينتظر، وأصبح علينا التعاطي مع الواقع 
بإيجابيــة ومــن اآلن، فمعالجة الواقــع ال تحتمل 
التأجيل في المحافظات التي يمكن ترسيخ أمنها 
واســتقرارها والتقدم فيها لألمــام قبل الحديث 
عــن خارطة األقاليم التي مازالــت تواجه تحديات 

في كثير من المناطق. 
وأضــاف: أن اجتماع كل محافظة على قلب واحد 
هــو القاعدة الصحيحة لالنطالق، وأن الســير في 
طريقين بالتوازي إذًا، الحراك الصحي المجتمعي 

الداخلــي فــي المحافظــات المحــررة، والتقــدم 
بخطــوات راســخة لتحريــر الوطــن من شــطط 

االنقالبيين بكل أصنافهم. 
وذكــر أن محافظــة "حضرموت" تشــهد حراكًا 
مدنيًا ســـبّاقًا كالعــادة، ومن واجب الســلطات 
المحليــة فيهــا أن ترعى هكذا فعاليــات جامعة 
لألمة، رعاية تراعي اســتقاللية العمل المجتمعي 
المدني اإليجابــي، وأن الســلطات المركزية لها 
أن تبــارك أو تكــف عــن التعليق الســلبي كأقل 
تقدير، وسيكون من الصادم اعتراضها وعرقلتها 
بصورة غير مســؤولة إرضــاًء لطرف سياســي أو 
مكونات تتصــف باألنانية وال تفكر بعاقبة شــق 
صف المجتمع كناتج ســلبي مؤســف لــن يتوقف 
عند حدود محافظة معينة، وسينعكس سلبًا على 

الوطن بجملته. 
ورأى بحــاح أن ما يمثل العمــود الفقري لنجاح 
تلــك المؤتمرات هي الشــخصيات التــي تديرها، 
وهامــش المصداقية والمســؤولية عنــد تحديد 
األجنــدة وآليــة العمــل وفــق القضايــا العادلة 
والمطالب المشــروعة ألبنــاء كل محافظة، بعيدًا 
عــن المكاســب الشــخصية وضغوط الســلطات 

المحلية والمركزية بمختلف عناصرها. 
واعتبــر أن إحيــاء المجتمــع وبنــاء مؤسســاته 
االجتماعيــة أهمية لحماية حضرموت ومقدراتها، 
فحضرموت قد لفظت المتطرفين وســوف تلفظ 
الفســاد والنافدين وأي ممارسات خاطئة وخارجة 
عن إطــار العدالة االجتماعية، وأشــار إلى أنه في 
حضرمــوت يحمــل هــذا المؤتمر اســم "مؤتمر 
حضرمــوت الجامع" وهــو بدايــة صحيحة يمكن 
البناء عليهــا وال نرفع التوقعات بأن تكون تجربة 
مثالية للغاية، بل ســتتخللها تحديات وصعوبات 
يجب أن نكون بحجمها وأكبر منها، وأن ال نتوقف 
عندها بــل نجعلها الّلبنة األولى لبناء مســتقبل 
واعد طال انتظاره، وآن لنا أن نسهم في صناعته. 
إلــى أن هــذا المؤتمــر ال ينبغــي أن  ولفــت 
يكون حصــرًا على حضرموت فحســب، بل تجربة 
تستنسخها كل المحافظات القادرة على فعل ذلك، 
فالمرحلة الثانية تقوم على دعوة كل المحافظات 
التي يمكن جمعها معًا، وأختتم منشــوره بقوله: 
ما تود أن تجنيه غدًا عليك أن تبدأ في غرسه من 
اآلن، وال تنتظر، وآمالنا المشروعة تستحق العمل 

الجاد والمنّظم مرة ومرتين وعشرًا.

ت�ســر التح�ســرات املتعلقــة مبوؤمتر ح�سرمــوت اجلامع الــذي ي�سم 
ال�ســواد االأعظــم مــن خمتلــف فئــات و�ســرائح املجتمــع احل�سرمــي 
مب�ســاركة اأبنــاء ح�سرمــوت يف الداخــل واملهجر بوتــرة عالية، نحو 
انعقاد املوؤمتر يف مدينة املكال حا�سرة ح�سرموت، ومن املقرر االإعالن 
عن موعد انعقاد املوؤمتر يف االجتماع االأول للهيئة التح�سرية العليا 

عدن تايم / تقرير خاص: املحدد يوم ال�سبت القادم. 
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ق�صايا

إثارة الفوضى
زاهر صالح الجنيد محامي وناشط حقوقي تحدث قائال 
: )) عــدم تفعيل الســلطة القضائية مــن وجهة نظري 
لســببين األول سياســي بحت وهو رغبــة جهات معينة 
في الجهاز القضائي لها ارتباطات غير مباشرة قد تكون 
سياسية ببعض القوى المتصارعة بان يظل حال القضاء 
واقفا بهدف أثارة الفوضى وبالتالي إفشــال االســتقرار 
والتنميــة فــي المناطــق المحــررة وإفشــال الحكومة 
الشــرعية فــي اإلدارة أمام دول التحالــف والعالم ، وأما 
الســبب الثاني فهو ســبب امني يتذرع به القضاة دائما 
من حيــث انعدام األمن وضعف األجهزة األمنية في أداء 

دورها في حماية المحاكم والقضاة بأشخاصهم (( .
ويرى الجنيد أن لغيــاب القضاء آثار مترتبة على حياة 
الناس كانتشــار الفوضى وزيادة معــدل الجريمة حيث 
يلجأ المتخاصمين للعنف واستخدام القوة على بعضهم 
البعــض الســتيفاء حقوقهــم بســبب توقــف األجهزة 
القضائية إلى جانب توقف سير مصالح الناس وحقوقهم 

في بعض المعامالت مثل توثيق العقود 

وثائق أتلفت وأحرقت
في أواخر فبراير 2017 قام الدكتور علي ناصر سالم با 
بريك رئيس مجلس القضاء األعلى برفقة القاضي فهيم 
الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن بزيارة لعدد من 
محاكم عــدن لالطالع على حجم األضــرار التي تعرضت 
لها محاكم عدن من قبل المليشيات االنقالبية الحوثية 
ووعد بعودة قريبة للســلك القضائي للعمل من جديد، 
وفــي زيارته لمحكمــة صيره التي تدمرت بشــكل كلي 
تفحص حجم األضــرار التي لحقت بالملفــات والوثائق 
والتي تعرضــت للحرق والتلف بواقــع %40 من الوثائق 

المخزونة

تدمري املباني القضائية
القاضية إكرام العيدروس رئيس محكمة الضرائب 
بعــدن تحدثــت عــن ســبب عدم عــودة الســلطة 
القضائية بشــكل كامل للعمل : ))في الحرب دمرت 
المبانــي القضائيــة بشــكل كبيــر مثــل )المجمع 
القضائي بالمعلى( وهو مبنى جديد اســتلمناه قبل 
الحرب بثالثة أشهر مجهز كامال بكل المعدات وكان 

يضم ثالثة محاكم هي )محكمة الضرائب االبتدائية 
والمحكمــة اإلداريــة ومحكمة المــرور ( وفي كريتر 
محكمــة صيره ومحكمة االســتئناف تــم تدميرهم 
كامــال والى اللحظة لم يتم توفيــر المباني البديلة 

وال التجهيزات وال الموارد المالية للعمل .

غياب اهليئات القضائية العليا
تضيف القاضية إكــرام العيدروس بان الجانب األمني 
وحتى الحماية األمنية لم تتوفــر إضافة إلى عدم وجود 
وحدة أمنية واحدة في امن عدن لتعامل القضاة معها 

وأردفت قائلة أن غيــاب الهيئات القضائية العليا من 
مجلس القضاء األعلــى والمحكمة العليا ومكتب النائب 
العــام ومكتب وزير العــدل في عدن هو احد األســباب 

الرئيسية في تأخر العودة 
وأضافت القاضية العيدروس : )) نحن حاليا متواجدون 
في المحكمــة التجارية بعــدن كحل مؤقــت اضطراري 
بجهــود ذاتية من رئيــس محكمة االســتئناف القاضي 
فهيم عبــد اهلل محســن وبتكاتف القضــاة معه  وذلك 
بعد ما استشعرنا بمسؤولياتنا تجاه المواطن ومعاناته 
حيث إن بعض المواطنين كانوا يذهبون إلى محافظات 
أخرى إلخراج أحكام انحصــار الوراثة أو إثبات الحاالت أو 
توثيق المستندات وكان هذا يرهق كاهلهم ويصرفون 
مبالغ طائلة لألسف وكما تعلم بان هذه المدينة أهلها 
يعتمدون على مرتباتهم فقــط والتي أصبحت اليوم ال 

تكفيهم (( .

توقف النظر يف القضايا اجلنائية
ونوهت القاضية العيدروس بالقول : المحاكم حتى 
أالن تعمل في نظر بعض القضايا المستعجلة وأما 
القضايــا الجنائية فالنيابة هــي صاحبة الوالية في 
تحريك الدعوى الجنائية والمحاكم ال تتلقى الدعاوي 
الجنائية مباشرة بل يجب إن تحرك عبر النيابة التي 
تعاني أيضــا بعض المشــكالت والتــي تتمثل في 
غياب منظومة النيابة العامة وبالذات مكتب النائب 
العام باإلضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في تبعية 
الســجون وكذلك تعدد جهات الضبط وهذا يسبب 
لنا مشــكلة إلى جانــب إن القضايــا المدنية اليوم 
تحكمهــا تعدد الجهات والقضــاء يحتاج إلى أرضية 

أمنة يحكمه األمن وجهــات ضبط حددته القوانين 
النافذة  

إمارات اخلري تتكفل مبيزانية السلطة 
القضائية لعام ٢٠١7م

تعتبــر دولة اإلمــارات العربية المتحــدة من اكبر 
الــدول الداعمــة لليمــن فــي األزمــة الحالية وقد 
قدمت بشــكل كبير خدماتها في كل مناحي الحياة 
بالعاصمة المؤقتة عــدن والمناطق المحررة ومنها 
دعم أجهزة القضاء من خــالل تقديم برامج تدريب 
وتأهيــل لعــدد 50 قاضيــا مــن أعضــاء الســلطة 

القضائية أقيمت في دولة اإلمارات مؤخرا
 مصــدر قضائي أكــد أنها وافقت مبدئيــا بإعادة 
تأهيــل كل المباني التابعة للســلطة القضائية في 
عــدن والتــي تعرضت للتخريــب والدمــار من قبل 
المليشيات االنقالبية إلى جانب ذلك التزمت بتكفل 
ميزانية السلطة القضائية في عدن خالل هذا العام 

2017 م 
وبهــذا تكون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
قد جســدت روح اإلخوة بمد يد العون والمســاعدة 

لشقيقتها اليمن

أسباب سياسية
ترى المحامية والناشــطة هــدى الصراري أن عدم 
تفعيــل القضــاء إلى يومنــا هذا يعود إلى أســباب 
سياســية أكثــر منهــا أمنيــة فعــدن صــارت أكثر 
أمنــا من ذي قبــل وال داعي لخوف أعضاء الســلطة 
القضائيــة من مباشــرة أعمالهــم بدليل أن بعض 
أعضاء السلطة القضائية يمارسون مهامهم بشكل 
يومي بالرغم مــن الصعوبات التــي تواجههم من 
حيث االحتياجات اللوجســتية التي تحتاجها السلطة 

القضائية لمباشرة األعمال باإلضافة إلى المقرات .
وأشــارت الصراري إلى انه قد سبق ونادي القضاة 
ببعض المطالب المهمة التي تمكن من عودة عملة 
لكــن لم تلقى تلك المطالــب آذان صاغية من قبل 

الدولة .

أثار سلبية كبرية
تضيف الصراري أن تعطيل القضاء إلى يومنا هذا 
له اثأر سلبية كبيرة على حياة المواطن بشكل عام 
مــن حيث تطبيع الحياة في عدن باعتبار القضاء هو 
بوابة العدل ولن تســتقيم أمور المواطنين إال من 
خالل إقامة العدل بين أوســاط فئات المجتمع ومن 
وجهة نظري يجب على الدولة تلبية مطالب السلطة 
القضائية من اجل عودة العمل من جديد والضغط 
فيما بعد على أعضاء الســلطة القضائية بمباشــرة 
أعمالهم اليومية لخدمة المواطنين وتطبيع الحياة 
في عدن وفتح كافة درجات التقاضي وإتاحة المجال 
للنيابــة لمباشــرة أعمالهم في التحقيق والســماح 
لهم بدخول كافة المؤسســات العقابية الشــرعية 
وغير القانونية باعتبارها ســلطة اتخــاذ القرار في 
القبــض والتحقيق واتخاذ كافة االجــرات القانونية 
التي تختــص فيها وحدها دون غيرها بما كفله لها 

الدستور اليمني والقوانين 

حماكم التقوم بالتوثيق
المحامــي وعضو نقابــة المحامين اليمنيين شــميم 
العبدلــي تحدث قائــال : ))إن محاكــم التوثيق في عدن 
فتحت فقط لعمل الوكاالت ووكاالت التصرفات فقط وال 
تقوم بتوثيق أي عقود بيع مما يسبب ضرر كبير للناس 
حيث إذا ما أراد احد شراء أو بيع عقار ال يستطيع توثيقه 
أمام المحكمة وهو ما يســهل عمليــة التحاليل والبيع 
ألكثــر من طرف وبالذات أن هناك ضعفاء النفوس ومن 
ال يخافــون اهلل وهوايتهــم الظلم واكل أمــوال الناس 

بالباطل ((.
ويضيــف العبدلــي انــه إذا وجد توثيــق العقود أمام 
المحكمة فسوف يوقف مثل هؤالء الظلمة عن أعمالهم 
فبتوثيق العقود حماية للحقوق في الحاضر والمستقبل 
حيث أصبح الكثير يلجأ للتوثيق العرفي إما أمام محامي 
أو إمام أو عاقل حارة أو أمين شرعي حيث أن األخير كان 
له أحقية التوثيق سابقا إال انه تم منع األمناء الشرعيين 
مــن التوثيق فلــو أن المحاكم ســوف تعتمــد توثيق 
العقــود العرفية فيمــا بعد والتي هــي مصبوغة بختم 
المحامين باعتبارهم يمثلون القضاء المتوقف فســوف 

يكون تسهيل للتوثيق بالوقت الراهن .

ختاما ..
التأخير في تفعيل عمل السلطة القضائية 
من محاكم ونيابة أدى إلى تفاقم المشاكل 
والقضايــا والتي وصلت بعضهــا إلى قيام 
اإلطــراف المتنازعــة والمتصارعة باالقتتال 
فيمــا بينهــا لألخذ بحقهــا أو اللجــوء إلى 
أســاليب غير قانونية ال تســاعد على فرض 
هيبــة الدولة بل تثبت عجزها وفشــلها في 
خلــق أجواء أمنة لعمل القضاء في ظل عدم 
وجود قضاء مفعل يحل مشــاكل المواطن 

وفقا للقانون .

العــدل اأ�سا�ــس احلكــم ،والق�ساء عامــل اأ�سا�ســي لال�ســتقرار ، ويف غيابه 
ت�سيع العدالة وينت�سر الظلم وي�ست�سري الف�ساد وتكرث االنتهاكات وتزيد 

معدالت اجلرمية وتعم الفو�سى يف كل مكان .
منذ اندالع حرب 2015 االأخرة التي فجرتها امللي�سيات االنقالبية على 
عــدن توقف عمل الق�ساء والق�ساة وتدمرت الكثــر من املباين الق�سائية 
من حماكم ونيابات وتعر�ست االأخرى للنهب وال�ســرقة ، وموؤخرا وبجهود 
كبــرة مــن الدولــة و القائمــني علــى املحاكــم وب�سغوط �ســعبية وا�ســعة 
ومتوا�سلــة بــداأت العــودة اجلزئيــة لبع�ــس املحاكــم ح�ســب االإمكانيــات 
واملــوارد املتاحة كاملحكمــة االإدارية والتجارية ، اأمــا املحاكم االبتدائية 
فــال زالت متوقفة عن النظر فيما يخ�ــس الق�سايا اجلنائية ، الن النيابة 
هــي التي حتــرك هذه الق�سايــا وتقوم برفعهــا للمحاكم وهــي غر مفعلة 
بال�ســكل املطلوب حتى اللحظة  ب�ســبب بع�س امل�سكالت التي تعاين منها .. 
فما هي هذه امل�ســاكل واالأ�سباب ؟ وما الذي يعيق عودة ال�سلطة الق�سائية 

للعمل بكل طاقتها . 

ماذا وراء تاأخر عودة عمل ال�سلطة الق�سائية يف عدن ؟

تقرير / وديد بن ملطوف :
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حتقيق

 اهمال و�سوء االإدارة وت�سرب االأطباء اإىل امل�ست�سفيات اخلا�سة

كانــت وجهتــي األولى لمستشــفى ابــن خلدون 
خاصــة في قســم الطــوارئ، وهو عبــارة عن مبنى 
أرضــي يتكون من عدد من الغرف التي تضم ســرر  
ويحتــوي على ســعة ســريريه متوســطة  وهناك 
التقينا ببعض مــن مرافقي المرضى ليحدثونا عن 
المعانــاة واالحتياجات الــذي يتطلبها المريض في 

المستشفى.

معاناة املرضى
كان لنــا أول لقــاء مــع  المواطنــة ســعاد محمد 
لتحدثنا بقولها:الحديث عن الوضع الذي نشــاهده 

في ابن خلدون  اليسر صديق قبل ان يسر العدو.
وتروي ســعاد تفاصيل معاناتها: قمت بإســعاف 
والدي إلى قســم الطــوارئ حيــث كان   يعاني من 
مرض القلب والضغط لكن لألسف الشديد لم نجد 
الرعاية الصحية والطبية فال يوجد أي طبيب مختص 
في قسم الحوادث مكثنا الساعات الطوال ولم يأتي 
اي طبيب لمعاينة الحالة المرضية لوالدي، ونحن ال 
نســتطيع ان نتحمل تكاليف المستشفيات الخاصة 
كوننا فقراء،  مناشــدة كل الجهات المختصة لوضع 

الحلول لمثل هذه المشاكل.
 

شحة األدوية ونقص الكادر 
وفي نفس قســم الطــوارئ التقينــا بالمواطن 
جعفر محمــد جعفر، وســألناه عن أوضاع قســم 
الطــوارئ بالمستشــفى وما يقدمه مــن خدمات 

للمرضــى فأجــاب قائــاًل: األوضــاع الصحية في 
هذا القســم مزر للغاية فهنــاك نقص في الكادر 
الصحــي المتخصص وعــدم توفــر األدوية حتى 
الحقنــة الواحــدة عليك شــراؤها من الخــارج .. 
وأثقلوا كاهل المواطن المســكين بشراء األدوية 
مــن الصيدليــات الخاصــة، وأصبــح المواطــن 
يعيــش حالة من اإلحباط نتيجــة الوضع المتردي 
بالمستشــفى، فهذا المواطن ال يرى أمامه سوى 
مبنــى حديثا وكبير  ولكنه خال على عروشــه من 

الخدمات الطبية والصحية.

أين دعم الدولة؟ 
والد الطفل عبد المجيد صالح، التقيناه في أروقة 
المستشــفى يحمل بين يديه بعــض األدوية التي 
جلبها مــن الصيدليــات الخارجية.. تحــدث واأللم 
يمأل قلبه: يعيش هذا المستشــفى مهمال من قبل  
الحكومة وكأنه في القرون الوسطى، فالدولة تنفق 
ماليين الرياالت على مشاريع وهمية والمستشفيات 
والوحــدات الصحية خاليــة على عروشــها فتفتقر 
هذه المنشــآت الطبية لكثير مــن االمتيازات مثل 
الطبيب المختص والكادر الصحي المؤهل واألدوية، 
إضافة إلــى رداءة الخدمات الطبيــة فعندما ال يجد 
المواطــن العناية الكاملة، يضطر إلــى اللجوء إلى 
المستشفيات والمستوصفات الخاصة لتلقي العالج 
نظرا النعدام ثقتهم في هذا المستشفى وغيره من 

المستشفيات الحكومية.
 

إدارة املستشفى
 

وخالل جولة )مراسل عدن تايم( في المستشفى 
التقينــا  "بضابط النوبة" محمد ناصر عبدالفتاح 
، الذي تحدث عن أوضاع المستشــفى، وعدد أبرز 
ما يعانيه: نقص في الكادر الطبي بشــكل كبير 
جدآ،حيث أصبح المستشــفى بشــكل عام يعاني 
من هذه المشــكلة والمعضلة،فهناك العشرات 
من المرضى ســواء في قسم الطوارئ او األقسام 
األخرى بحاجة إلى األطباء المختصين، لتشخيص 

الحالة المرضية وتقديم ما يلزم لهم.
وعن تقييمه لعمــل اإلدارة الحاليــة قال: من 
ابرز المشــاكل في ابن خلدون  هي ســوء اإلدارة 
الحاليــة ، اذا كانت هناك أدارة صارمة وقوية لما 
كان حــال ابن خلدون هكذا  ولما أصبح بدون اي 
كادر طبي، لو كانت هنــاك أدارة لما كان العمل 
مدفوع األجر مســبقآ، هناك بعض األطباء يأتون 
لتغطيــة عمل النوبــة الواحدة فيدفــع له مبلغ 
وقــدره 10000 الف ريال يمنــي، لو كانت هناك 
أدارة لما كان المستشفى يعاني من نقص  مادة 
األكســجين في بعــض األوقات،التــي يحتاجها 

المريض.
وعند ســؤالنا عن تغذية المرضى رد: بالنسبة 
للتغذيــة التي تقــدم للمرضى في المستشــفى 
تقــدم ثالث وجبات يوميــا للمريض بواقع 650 

ريال، وهو ليس مبلغا كافيا لتغذية.

أطباء يف اخلارج
وفي تصريــح لمدير عام مكتب الصحة في لحج د/
باســل البغدادي منذ أيام تحدث البغدادي عن  أبرز 
مشــكلة يعاني ابن خلدون منها فقال: حقيقة ابرز 
مشكله نواجهها اليوم هي عدم وجود الكادر الطبي 
فأغلب األطباء غير موجودين،بســبب الدراســة في 
الخارج،بدليل ان هنــاك عدد من األطباء في الخارج 
56 طبيب كما لدينا حوالي 21 طبيب يعملون خارج 
المستشــفى وهم موزعون في كل وحدة صحية في 
مديريــات المحافظة،ونواجه مشــكلة الغياب لعدد 

من األطباء وعدم قيامهم بعملهم.
 

ال تهاون
من جانبــه أكد وكيل محافظة لحــج  وضاح الحالمي: 
ان الســلطة المحلية لــن تتهاون بمــن يتالعب بحياة 
الناس، وفي شــأن المنقطعين مــن األطباء قال: نؤكد 
على ضرورة رفع كشوفات الخاصة باألطباء العاملين في 
ابن خلــدون خاصة المنقطعين والغير موجودين،وكذا 
األطباء الغير مصفرة رواتبهم، مطالبآ برفع هذه األسماء 

للسلطة المحلية في المحافظة ألتحاذ اإلجراءات.
 غــادرت ابن خلدون وأحمل في  ذهني أســئلة كثيرة، 
لمــاذا هذا اإلهمــال والتقصير في هــذا الصرح الطبي 
الكبيــر، ومتى ســتتم معالجة هذه المشــاكل اإلدارية 
والمالية، ولماذا ال يتم محاســبة المقصرين ام ستظل 
وعود المســئولين التي يطلقونها ليل نهار اســتهالك 

اعالمي فقط؟!.

يعد م�ست�ســفى ابن خلدون  احد اكرب امل�ست�ســفيات يف حمافظة حلج  
بنــي على نفقة دولة الكويت خالل فرتة الثمانينات، ويقع امل�ست�ســفى 
يف املدخل الرئي�سي  ملدينة احلوطة من  اجلهة اجلنوبية، مت افتتاحه  
عام 90م، حيث كان امل�ست�ســفى يقــدم اف�سل اخلدمات الطبية التي ال 
تتوفــر يف امل�ست�ســفيات االأخرى اخلا�ســة، اإال اأنــه يف الفرتة االأخرة 
بــداأ يعاين من عدة م�ســاكل خا�سة بعد احلرب االأخرة منها م�ســاكل  
اأداريــة ومالية ع�سفت بخدمات امل�ست�ســفى وابرزهــا نق�س يف  الكادر 

الطبي و�سحت املعدات الطبية.

موت بطيء مل�شت�شفى ابن خلدون بلحج
تقرير/ صدام اللحجي
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��صتطالع

انقطاعات الكهرباء يف املكال ال تتجاوز ساعة واحدة يف اليوم

غياب نهائي الزمات الوقود يف املكال وبناء خزانات عمالقة 

يف البدء كانت الكهرباء : 
منــذ اليــوم األول لتحرير مدينــة المكال تركــزت الجهود 
الجمعية للســلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لحل 
معضلة الكهرباء ، فوضعت المعالجات اإلســعافية المتمثلة 
بإعادة تشــغيل المحطــات الموجودة ، ثــم التعاقد بنظام 
الطاقة المشــتراة ، وصوال إلى التعاقد بنظام ال o t v والذي 
يعني التعاقد مع المســتثمرين إلنشــاء محطــات كهربائية 
تكون ملكا للمســتثمر لفتــرة محدودة ثم تــؤول ملكيتها 

للدولة . 
وقد وّقــع المحافظ بن بريك مؤخرا عــددا من اإلتفاقيات 
بهذا النظــام كان آخرهــا اإلتفاقية التي وقعت مع شــركة 
العروبة لبنــاء محطة بقدرة 65 ميجا اضافــة إلى المحطات 
الســابقة مثل المحطة الغازية ومحطــة باجرش والمحطات 

التابعة للمؤسسة التي جرت صيانتها . 
وينظر مواطنــو بقية المناطق المحــررة بإعجاب إلى حال 
الكهرباء المســتقر في المكال ففي أشهر الشتاء الماضية لم 

تنقطع الكهرباء أليام متوالية . 
أما حاليا فإن ســاعات اإلنقطاع التتجاوز الساعة في اليوم 

، وإن تجاوزتهــا فيكــون األمــر ألســباب تتعلق 
باإلصالحات والصيانة .

القادمــة  االســابيع  إن  المســؤولون  ويؤكــد 
ستشــهد اســتقرارا تاما بحيث التنقطع الكهرباء 

مطلقا . 

وفرة املشتقات النفطية : 
الوجود في المكال ومعظم مدن ومناطق ســاحل 
حضرموت الي ازمة خانقة في المحروقات ، والسبب 

يعود لقرار الســلطة المحلية وفرع شركة النفط بالمحافظة 
بفتح باب االســتيراد للقطاع الخاص ، مما دفع بالعديد من 
التجار المحليين لخوض غمار المنافســة ، وكان ذلك لصالح 

المستهلك ، ولصالح دوران عجلة التنمية . 
وماينغــص حالة االســتقرار النفطي هذه هــي محدودية 
الســعة لخزانات الوقــود  ، وهو مايتم معالجتــه حاليا ببناء 
خزانــات عمالقة في منطقة خلف ســتوفر قدرة اســتيعابية 

اكبر . 

املصفاة .. املشروع العمالق :
تدرك السلطة المحلية بحضرموت إن الفرصة سانحة للبدء 
بمشروع المصفاة  االستراتيجي الذي تعثر منذ عقود ألسباب 
سياســية محضة ، لذا ســارع المحافظ احمد بن بريك ومعه 
فريقه االستشــاري بالتواصل مع المستثمرين الراغبين في 
المشاركة في المشــروع العمالق ، فكانت االستجابة سريعة 
، حيــث أعلــن المحافــظ في االســبوع الماضي أن مشــروع 

المصافي ســيرى النور قريبا بكلفة تقدر بنصف مليار دوالر 
أي ما يعادل 170 مليار ريال يمني تقريبا . 

مشاريع سكنية وسياحية كربى : 
يميل الحضارم الى االســتثمار العقاري كثيرا لذلك يلحظ 
الزائر لمدينة المكال ومنــذ اقترابه من اطرافها تلك األحياء 

السكنية الجديدة التي بنيت في زمن قياسي . 
مؤخرا دخل على خط االســتثمار العقاري مستثمرون كبار 
وشــركات اســتثمارية كبرى ، وذلك كنتيجــة طبيعية لحالة 

االستقرار التي تشهدها المحافظة . 

 مشروع سكين باكثر من 6 مليار ريال :  
*

 وكان اول المسثمرين بعد تطهير المكال من عناصر الشر 
والظالم " القاعدة المســتثمر عبدالرحمن سالم الجفري الى 
مدينــة المكال  ليقدم مشــروع الجوهرة الســكني وهو أحد 
المشاريع االســتثمارية في المجال السكني التي تسهم في 
تقديم أفضل الحلول السكنية للمواطنين والشباب وبجودة 

وقيمة منافسة  . 
المشروع المقام على مساحة اجمالية تقدر بـ 130 ألف متر 
مربــع يتضمن في مرحلته األولى بناء عمائر تمليك ســكنية 
تحتــوي على أربعمائة وحدة ســكنية بكلفــة 6 مليار و450 
مليون ريال إضافة إلى تشــييد مول تجاري على مساحة 46 
ألــف و800 متر مربع وبكلفة 8 مليــارات و800 مليون ريال 
إلى جانب خدمات ومرافق ومصالح عامة فيما تشمل المرحلة 
الثانية من المشــروع عمائر تجارية وسكنية بمختلف األنواع 
والنماذج مشــيرًا إلى ان المشروع الســكني الحالي يشتمل 
علــى ثالثة نماذج بمســاحة تتراوح كاًل منهــا ما بين 256ـ 
224ـ 196 متــر مربــع وتحتــوي على 30 عمــارة تتكون كل 

عمارة من خمسة أدوار يضم كل دور شقتين. 

  إتفاقيات إســتثمارية ســكنية وسياحية  
بأكثر من 26٠ مليون دوالر : 

من اضخم االتفاقيات والمشــاريع االستثمارية والتنموية 
والخدمية ، مشــروع المجمع السكني لشركة بي بي أس وهو 
عبارة عن مجمع ســكني تجاري على بحر المشراف بالمكال و 
هو مجمع ســكني تجاري سيشمل انشاء حديقة عامة ومجمع 
تجاري وأبراج سكنية و تجارية وفندق 5 نجوم بكلفة أجمالية 
بلغت200مليــون دوالر، إضافــة إلى اتفاقيــة حي األندلس 
وهــي عبارة عن منشــآت ســكنية ســياحية تجاريــة تابعة 
لمؤسســة العروبــة للتجارة وخدمات حقول النفط، ســتنفذ 
على مدى 3 سنوات بكلفة اجمالية بلغت 60 مليون دوالر . 

وللرياضة نصيب : 
لــم تهمل ســلطة حضرموت ممثلــة بالمحافــظ  الجانب 
الرياضي لتنظيم  الطاقة الكبرى للشــباب ، فعمد على ابرام 
اتفاقية تعشــيب ملعب بارادم بالعشب االصطناعي وانشاء 
ملحق رياضي أللعاب التنس وكرة الســلة بكلفة مالية بلغت 
500 الف دوالر، وسيتم إنجاز المشروع على مدى ثالث أشهر 

كحد أقصى .
  

 توسعة ميناء املكال بتكلفة 15٠ مليون دوالر
سيشهد ميناء المكال نقلة نوعية من خالل توسعة الميناء 
وانشــاء وتأســيس أرصفة وخزانات للوقود وكاسرا لالمواج 

بتكلفة 150 مليون دوالر.
 ميناء المكال  ســيتم توســعته ليســتقبل البواخر الكبيرة  
فقــد حرصــت قيادة حضرمــوت على  زيــادة قــدرة الميناء   
لتصل القدرة االســتيعابية  الى أربعة االف حاوية  وسيشمل 
أربعة أرصفة للميناء الحالي بما يمكنه من استقبال البواخر 
العمالقة وتحمل ما يقارب 4000 أالف حاوية وانشــاء خمسة 

خزانات وقود للمازوت والبترول وكاسرا لالمواج .
ويعتبر المشروع هو االول على مستوى الجمهورية وبعض 
الــدول العربيــة األخرى فهو يســعى الى  خلــق فرص عمل 

للشباب ناهيك عن فوائد كثيرة ستعود على المحافظة .
 يــرى المســثمرون العــرب والخليجيــون  ان المشــاريع 
االســتثمارية فــي حضرمــوت ستســهم  فــي خلــق فرص 
اقتصاديــة عالمية على المســتوى المحلــي والدولي  وكذا 

ستســتقطب حضرمــوت شــركات المالحــة الدوليــة نظرُا 
لموقعها االستراتيجي.

  املخزون اإلحتياطي للغذاء : 
* مشــروع صوامع الغــالل في المكال  بتكلفــة 22 مليون 

دوالر : 
لتوفيــر مخــزون اســتراتيجي مــن الغــذاء لمحافظــات 
حضرموت وشــبوة والمعــرة ، يجري العمل حاليا بمشــروع 
ومن منطلق ان حضرموت مدينة الزراعة فهي بصدد تنفيذ 
) مشــروع صوامع الغالل في المكال ( ويعتبر  من المشــاريع 
االستثمارية للقطاع الخاص التابع ل)شركة مسلم التجارية( 
والــذي يبلغ تكلفته  22 مليــون دوالر و يتوقع إنجازه خالل 

الثالث السنوات القادمة.
و يشــمل المشروع 6 صوامع بســعة الواحدة منها 5 آالف 
طــن وبطاقة إجمالية 30 ألف طــن ، وتبلغ الطاقة االنتاجية 
األولية اليومية للمشروع  500 طن من مادة الدقيق ويغطي 

تموينيًا محافظات حضرموت وشبوة والمهرة . 
يــرى ابنــاء حضرمــوت ان هذا المشــروع من  المشــاريع 
اإلستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني 
وتأمين الغــذاء للمواطنين  ..  ويطالب ابناء حضرموت  
التجار العرب والمســتثمرين الخليجييــن الى التفاعل  
باالستثمار في حضرموت والتي ستعود بالنفع المشترك 

عليهم وعلى خدمة مجتمعهم .

 تكريم أسر اشهداء مبنحهم شقق سكنية :

 لم تنس حضرموت شهدائها الذين قدموا ارواحهم 
لينعــم الوطــن بنعمــة األمــن والتنميــة ، وعرفانًا 
بالجميل للشــهداء االبطال والبواســل ،و وفــاًء للتضحيات 
التــي قدموها لتراب الوطن الغالي  ، فقد أعلن المحافظ بن 
بريك إطالق مشروع إسكان أسر الشهداء ، كل الشهداء منذ 
حرب صيف 1994م وما تالها من تصفيات جســدية لرجاالت 
وكوادر حضرموت العســكرية واألمنية األبطال على أيدي ما 
يســمى بتنظيم القاعدة االرهابي وكذا شهداء قوات النخبة 
الحضرميــة الذين استشــهدوا فــي معركة تحريــر مناطق 
ســاحل حضرمــوت من رجــس عصابــات االجــرام واالرهاب 
وكذلك الشــهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في 
التفجيرات االرهابية ، فقد كشــف محافــظ حضرموت اللواء 
الركن أحمد ســعيد بن بريك مفاجاة السر الشهداء بأنه تم 
اتخاذ قرار بشــأن منح شقق سكنية ألســر الشهداء وتحديد 
مساحة أراضي لهم سيتم االعالن عن توزيعها في 24 ابريل 
و سيتم البحث عن مستثمرين للقيام بأعمال البناء لمشروع 
ســكني متكامل  ليتــم تقديمه ألســرهم كأقــل ما يمكن 

تقديمه .

يجمع املتابعون لل�ســاأن احل�سرمي اأن عا�سمة املحافظة املكال ، تفوقت على قريناتها 
من املدن املحررة : اأمنا واأمانا وخدماتا ، وكذا من حيث دوران عجلة التنمية . 

املكال املحررة من �ســيطرة القاعدة منذ عام فقط  ا�ســتطاع اأهلها و�سلطتها املحلية اأن 
يحــرزوا جناحات الفتة باتــت اأمنوذجا تتمنى بقية مناطق الوطــن اأن حتقق مثله .. 
فقد ا�ســتطاعت �ســلطتها املحلية ممثلة باملحافظ اللواء اأحمد �ســعيد بن بريك وقائد 
املنطقــة الع�ســكرية الثانيــة اللــواء فــرج �ســاملني البح�ســني والوكيــل االأول عمرو بن 
حربي�س اأن ي�سكلوا ثالثيا فاعال ، قادرا على اال�ستخدام االأمثل المكانيات املحافظة . 

عدن تايم / تقرير : إخالص الكسادي 

اأمن وا�شتقرار وم�شاريع باأكرث من مليار دوالر

املكال .. النموذج املحفز بني املحافظات املحررة
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حتقيق
تقرير

أنشــئت الصالــة الرياضية المغلقــة في مدينة 
زنجبار بمحافظة أبين عام 2010م ضمن مشاريع 
خليجــي 20 وكانت من أهم المنشــئات الرياضية 
على مســتوى المحافظة تقام فيها ألعاب رياضية 
مختلفــة مثــل : ) لعبــة كــرة القدم الخماســية 
والســباعية - وكــرة الطائرة - وكــرة اليد - وكرة 
الســلة - وغيرها من األلعاب األخــرى ( كما كانت 
تعقد فيها اإلجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات 
واإلحتفاالت ، وبها قاعات ومرافق تهيئة لألنشطة 

الرياضية ومجهزة بكافة المتطلبات الرياضية .

ايادي عابثة
 وفي فترة الفراغ القاتل بين نهاية الحرب وعودة 
الدولــة إلــى المحافظة - التي لم تعــد بما تعنيه 
الكلمة حتى اليوم - تدخلت أيادي العبث والتخريب 
لتفعــل فعلها الشــيطاني بتخريــب ماتبقى من 
المبنى ونهب األبواب والنوافذ واألدوات واأللعاب 
حتــى أفرغت الصالــة من محتوياتهــا تمامًا ، وما 
بقي منها هــو بقايا مبنى وأعمدة عارية وســقف 
كالمنخل وبقايا جدران شاهدة على هوان الصالة 

أمام عبث العابثين .. 

 الدمار مل مينع االقتحام

 هنــاك مواطنين أضطرتهــم الحاجة إلى اللجوء 

إلى مبنــى الصالة وإحتالله كمنــازل لهم بعد أن 
دمرت الحرب منازلهم ويعيشــون فيها حياة أشبه 
بحياة الســوائم لكنه االضطــرار فالمضطر يركب 

الصعب - كما يقال - .
ويؤكد حســين طرموم - أحد المواطنين الذين 
يســكنون الصالــة الرياضيــة المغلقــة-  قال: ) 
اضطررنا للجوء إلى هذا المبنى المدمر والســكن 
فــي بعض األجزاء التي مازالت قابلة للســكن ألن 
منازلنــا دمرتها الحــرب ولم يتــم تعويضنا حتى 
نعيد بناء منازلنا ، فهذا السكن كما ترون ال يليق 
بنــا ولكن ماحيلــت المضطر إال ركــوب الصعب .. 
وأول مانستلم التعويض سنعود إلى منازلنا فهي 

أحب إلينا من غيرها ( .

اطالل 
وزارت الصحيفة الصالة والتقطت الصور العديدة 
فيها والتقت بقيادات رياضية ومهتمين بالشــأن 

الرياضي .
ويؤكد الكابتن/ ســعيد فرحان - المشرف الفني 
للعبــة تنس الطاولــة في المحافظــة ان األحداث 
االخيرة التي حصلت في محافظة أبين وكل الوطن 
فقد أســتهدفت الصالة وتم تدميرها تدميرًا شبه 

كامل.
 وطالب فرحان السلطة المحلية برئاسة محافظ 
محافظــة أبين د/ الخضر الســعيدي ومدير مكتب 
الشباب والرياضة في المحافظة باإلهتمام بقضية 

الصالــة وإعادة تأهيلها لتعــود لدورها الهام في 
حياة الشباب والرياضة..

 كما طالب وزير الشباب والرياضة أ/نائف البكري 
أن ينظر إلى هذه الصالة - وغيرها من المنشئات 
الرياضية - نظرة الشاب الطامح الذي يسعى سعيًا 
جادًا لإلهتمــام بالمنشــئات الرياضية وتطويرها 
لما يخدم شــباب الوطن،  داعيــًا إلى إعادة تأهيل 
المنشــئات الرياضية لشــباب أبين ألنهــا المالذ 
اآلمن للشــباب لتحفظهم من الوقــوع في براثن 

جماعات العنف واإلرهاب .

مناشدات 
مــن جانبــه طالب زيــن الدابية - مديــر مكتب 
مديــر عام مكتب الشــباب والرياضة بأبين - وزير 
الشباب والرياضة أ/نائف البكري بزيارة المحافظة 

واالطالع عن كثب على أوضاع المنشئات الرياضية 
فيها والتوجيــه بإعادة تأهيلهــا كونها تأتي في 

صلب عمل مهامه ..
ويــرى محفوظ كرامــة ان الجانــب الرياضي في 
المحافظــة خاصــة وأن هــذا الجانــب يعاني من 
إهمال شــديد قد يؤدي إلى بروز مظاهر إجتماعية 

خطيرة في المجتمع ( ..
ودعا كرامــه الجهــات العليا فــي الحكومة إلى 
اإلهتمــام بأوضــاع أبيــن فــي مجال المنشــئات 
الرياضيــة كاملــة كــون محافظــة أبيــن تعاني 
الكثيــر وتحتاج إلــى رعاية المســؤولين في كثير 
من المجاالت التــي مازالت تعاني من غياب كامل 
للمؤسســات ودور المؤسســات فــي حمايــة هذا 
المواقــع والمباني والمنشــئات والتــي تحتاج إلى 
إهتمام أكبر من القيادة السياســية بأوضاع أبين 

عامة فقد أنهكتها الحروب .

هــذه كانــت ال�سالــة الريا�سيــة 
زجنبــار  مدينــة  يف  املغلقــة 
مبحافظــة اأبــني، قبــل ان تطالها 
منيــت  التــي  املتتاليــة  النكبــات 
بهــا حمافظــة اأبــني، منــذ حــرب 
احلــرب  اىل  وو�ســوال  2011م،  
االأخرة،  حيث ا�ســتهدفتها دانات 
املدافــع بــال رحمــة حتــى غــرت 

مالمح املبنى و�سوهت �سورته .

ال�سالة الريا�سية املغلقة باأبني.. اطالل حروب متالحقة!

تقرير مصور/ نظير كندح
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تقريــــر

فتح الطريان
وتواصل دولة االمارات العربية المتحدة، توسيع 
جهودهــا االنســانية والتنمويــة في اليمــن عامة، 
ومحافظة أرخبيل ســقطرى، بهــدف تطبيع االوضاع 
فيها وتحسين الخدمات االساسية والحالة االنسانية 

فيها.
وفــي إطار التســهيالت التي تقدمهــا االمارات 
فقــد تــم ربط مطــار ســقطرى بمطــار ابــو ظبي 
برحلتيــن أســبوعيا قابلة للزيادة لتســهيل التنقل 
لليمنيين وكذا لتشــجيع السياح على زيارة االرخبيل 
وفتح افاق اســتثمارية للسياحة واســتغالل الجمال 
الطبيعي لســقطرى، وتعتزم االمــارات تنفيذ خطة 
ترويج سياحي، لسقطرى، حيث كان فريق متخصص 
بالتصويــر واالعمــال الترويجية، زار كافــة مناطق 
االرخبيــل الســياحية والتقط صــور وافالما توضح 
المقومــات الكبيــرة التــي تتمتع بها ســقطرى في 

المجال السياحي.
فرص عمل 

كما فتحــت دولة االمارات باب التســجيل البناء 
ســقطرى للعمــل بدولة االمــارات بطريقه ســهلة 
تتحمل خاللها االمارات كل ما يلزم من اجراءات حتى 
يتم تســليمهم العمل وفقا للحالــة والعمر، وهو ما 

خلق ارتياحا واسعا في اوساط سكان سقطرى.
واعــادت دولــة االمــارات افتتاح مصنــع حفظ 
االســماك، والذي ســاهم بدرجة كبيرة في تشــجيع 
الصياديــن على الصيد و اســتالم انتاجهم بشــكل 
دائــم كال في منطقته لتخفيف االعبــاء عليهم، كما 

ســاهم المصنع في تشغيل العشــرات من الشباب 
من ابناء المحافظة كما ربطت دولة االمارات شــركة 
االتصــاالت االماراتيــة بمحافظة ســقطرى، وهو ما 
سهل على ابناء األرخبيل في التواصل مع اهلهم في 
اإلمــارات الدولة األكثر احتضانا ألبناء ســقطرى منذ 

القدام.

محلة تشويه 
وفي الوقت الذي تسيطر فيه عشرات الجمعيات 
التابعــة لحــزب االصالح علــى الدعــم المقدم من 
تركيــا والكويــت واالســتحواذ على عائــدات مالية 
ضخمة، ناهيك عن توزيع المساعدات العضاء الحزب 
واســتقطاب اعضــاء جدد، كمــا هو حال مليشــيات 
االنقالب التي تســتحوذ على كل مــا يقدم من دعم 
اغاثي وانساني للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها،  
شــن اعالم االصالح واالنقالب حملة تشــويه للدور 

والدعم االماراتي في سقطرى بمبررات واهية.
 وبدوره نفى محافظ محافظة ســقطرى ســالم 
عبداهلل الســقطري ما تم تداوله مــن أخبار وتقارير 
نشــرتها بعض المواقع يمنية عن تنــازل الحكومة 
اليمنية عن جزيرة ســقطرى لصالــح دولة اإلمارات، 

مؤكدا أن ما يتم تداوله "عار عن الصحة".
 

أجندة حزبية
 وتعليقا على الحملة اإلعالمية التي يقف خلفها 
اإلنقالبيون واالنتهازيون يقول اإلعالمي والناشــط 
" الحوثيــون كانــوا   : السياســي لطفــي شــطارة 

يســتقبلون 14 رحلة طيران ايرانية في األســبوع.. 
وكان ال يــزال وقتهــا قويــا، لكن حينها لم نســمع 
ماكنــة اإلعالم اإلخوانية وال الرســمية انها أدانت او 
تساءلت او استنكرت قيام إيران بتسيير 14 رحلة في 

االسبوع ".
واضاف شــطارة : "اليــوم وألن اإلمــارات دولة 
حليفة وعالقاتها الرسمية ممتازة مع الرئيس هادي 
وفيها أكبر جالية من أبناء ســقطرى أرادت التخفيف 
عنهم وتشــغيل ثالث رحالت في األسبوع وليس 14 
رحلة ، وحددت أسعار التذاكر وبشكل علني ورسمي.. 
خرجت لنا أقالم منافقة سياسيا تريد حرمان أخواتنا 
في االرخبيل الذي ظل منسيا في عهد نظام الجنوب 
ونظام ما بعد الوحدة معا .. ثقوا عندما ينبري إعالم 
االنقالبيين واعالم اإلصالح وتباكي بعض من نخب 
الشمال على ثالث رحالت ، فإنهم وراء اإلساءات كلها 
لتمزيق عالقة التحالف بالمناطق المحررة جنوبا ، وال 

يريدوا ألي شبر جنوبي الخير".

مشاعة السيادة 
مــن جانبــه اعتبــر مراســل قنــاة االخباريــة 
الســعودية صــالح بن لغبــر ان هناك قوى تســعى 
علــى عرقلــة الجهــود الداعمــة لإلمــارات وآخرها 
ســقطرى وباســم الســيادة الوطنية وقال : "عندما 
تحاول االمارات النهوض باي منطقة، تعمل حكومة 
القطار المستحيل لعرقلتها ويجيك اصحاب العقول 

المستاجرة يدلسوا على الناس بالسيادة والوطنية.
وأضــاف بن لغبر : " ثالثة عقوود والشــماليين 
ينهبــوا االخضر واليابــس واهل ســقطرى وغيرها 

يموتــون جوعا ، وخاطــب أبناء ســقطرى أمضوا يا 
اهل ســقطرى بشــراكة تطور جزيرتكم لن ينفعكم 
اصحاب الشــعارات اما جنوبيتكــم وجنوبية الجزيرة 
فلــن يســتطيع احــد ان يغيرها كما يعــي اصحاب 
الشــعارات ، وتساءل كيف يعني يغيروها -في اشارة 
لجزيرة سقطرى- يجيبوا خريطة ويمسحوا سقطرى 

ويرسموها بمكان ثاني..؟.

حماولة للوقيعة 
ويستغرب الشــخصية االجتماعية المعروفة في 
الوســط السقطري الشــيخ مختار الحنكاسي الحملة 
اإلعالمية التي وصفها بالمسعورة وتقف خلفها قوى 
االنقالبيين وجهات في الشــرعية معادية لإلمارات، 
يقــول: " اجتمــع اإلنقالبيــون مع خصــوم اإلمارات 
العاملين صوريــًا مع الحكومة الشــرعية فضاًل عن 
بعض القوى المعادية المســتهدفة اإلســاءة ألبناء 
زايــد الخيــر وتشــويه الســمعة الطيبــة لمحافظ 
سقطرى اللواء سالم السقطري، في محاولة للوقيعة 

بينه وبين الحكومة".
ويضيف : "إن الــدور الكبير والبارز لإلمارات في 
النهــوض بمحافظة أرخبيل ســقطرى في المجاالت 
اإلغاثيــة والتنمويــة واالقتصاديــة واألمنية وكافة 
المياديــن الحياتيــة أزعج أعداء الحيــاة والحاقدين 
وأصحاب المصالح الضيقة ودفعهم لبث ســمومهم 
للنيل من مكانة اإلمارات المرموقة لدى السقطريين 

والتي تتعزز وتتوطد يومًا بعد".

دعم متواصل 
من جانبه دحض القيادي في الحراك الجنوبي 
رئيــس الهيئة الشــرعية الجنوبية فــي محافظة 
أرخبيــل ســقطرى الشــيخ رأفــت علــي إبراهيم 
االدعاءات واالفتــراءات التي تروج لها بعض القوى 

التي أسماها بقوى الشر وخفافيش.
وثمــن ابراهيم مــا تقدمــه اإلمــارات ألبناء 
ســقطرى مــن مســاعدات ســخية منــذ عشــرات 
الســنين وليس من اليوم يستوجب الشكر والثناء 
وليس الجحود والنكران واإلســاءة ، مشيرًا إلى أن 
األقالم المشــبوهة والمواقــع اإلعالمية المأجورة 
الحوثعفاشية واإلخوانية لن تفلح أبدًا ولن تحقق 
غرضها من استهداف لشعب وحكام دولة اإلمارات 

الشقيقة".  

ي�سيطران عرب ع�سرات اجلمعيات على معظم الدعم اخلارجي

ا�صتهداف الدعم االإماراتي يت�صدر اأجندة االنقالبيني واال�صالح 
بــات ا�ســتهداف الدعــم  االإماراتــي 
للمناطــق املحــررة، يت�ســدر اأجنــدة 
االنقالبيني وحزب االإ�سالح على حد 
�ســوى، حيــث اأثــارت حملة الت�ســويه 
لالأعمال االإن�ســانية والتنموية التي 
تقــوم بهــا دولة االإمــارات يف جزيرة 
�ســقطرى ويف عدن واملناطق املحررة، 

موجة ا�ستياء وا�سعة.
واإعالميــون  �سيا�ســيون  واعتــرب 
اأن احلملــة  و�ســخ�سيات اجتماعيــة 
الــدور  ت�ســتهدف  التــي  االإعالميــة 
االإماراتــي اخلــر يف عمــوم اجلنــوب 
واآخرهــا احلملــة يف �ســقطرى تقــف 
خلفهــا قــوى االإنقــالب املعاديــة ومع 
االأ�ســف تلتقــي معهــا قوى حم�ســوبة 
علــى ال�ســرعية معروفة با�ســتهداف 

االإمارات ودورها.

عدن تايم/ تقرير خاص
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كتابات

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

القاتل اخلفي يف عدن

احمد ناصر حميدان

الحديدة ليســت كأي مدينــة أخرى، وســكان أكثر من 
30 مديرية، إلى جانب المدينة، ليســوا حواضن شــعبية 
لالنقالبييــن الطائفييــن، الحديــدة عنــوان الســكينة 
واالطمئنــان، وأهلها ليســوا إال مع الشــرعية ومع دولة 

النظام والقانون.
كمــا فاجأتكم عــدن وأبنائها والذين كنتــم تنظرون 

اليهــم بدونية، ســوف يفاجئونكم أبنــاء الحديدة، فهم 
مقاتلــون من طــراز رفيــع، رغــم ميلهم الشــديد إلى 

المدنية..
لقد بلغ الســيل الزبد من سكان الحديدة وأهلها، جراء 
تعاملكم العنصري معهم.. نهب أراضيهم وممتلكاتهم 
وحرمانهــم مــن ابســط مقومــات الحيــاة وتجويعهم 

وادخالهم في مرحلة المجاعــة، فيما هي محافظة الخير 
الدائم والتي تعتبرونها " بقرة حلوب "، طوال عقود.

اخرجوا مــن الحديدة وواجهوا كالرجال، قبل أن تتحول 
شوارعها وأزقتها إلى ساحات البتالع أطماعكم!

عليكــم أن تدركــوا أن أبناء تهامة فــاض بهم الكيل 
طوال مئات الســنين من التحكم بمصائر البشــر والحجر 

ولم يعد باإلمكان الصبر على عنجهيتكم وتطاولكم..
الحديدة عاصمــة تهامة، ومعظم مدنها كانت عواصم 
لــدول ســابقة، دول لم تكن علــى ارتباط، فــي يوم ما، 

بالمركز المقدس، مركز النهب المنظم باسم الدولة!

*وكيل وزارة االعالم المساعد لشؤون الصحافة

دعوى قــد يطلقها أي شــخص: أنا نظيف!!  
لكــن ما مقدار هــذه النظافة؟ مــا حدودها؟  
الســلوك، ام المعاملة، ام نظافة السريرة، ام 
نظافة الضميــر، أم النظافة بمعناها اللغوي 
المباشــر: نظافة البــدن.. نظافــة اللباس.. 
نظافة الدار.. نظافة الحارة الشــاملة لنظافة 

الكل.. بما فيها، ومن فيها.
هي دعــوى، ومن حق الجميــع ان يدعوا ما 
يشــاؤون، لكن تظل فــي األخير دعــوى، وال 
بــد للدعــوى، أي دعوى، مــن بينــات، وأدلة، 
وبراهيــن، وهنــا المفصل.. مابيــن الدعوى 
الصادقــة، ودعوى الكــذب، والبهتان، ومثلما 
لإلنســان عقل وســمع وبصر؛  فــإن للعدالة 
حواســها.. تنخــل الصدق من الكــذب، وكما 

يقول المثل، فإنه ال يصح إال الصحيح.
النظافــة بمعناهــا الشــامل مطلــب ال بد 
منه للوصول إلى: المجتمــع الصالح، والبيئة 
الصالحة، واألســرة الصالحة، والفرد الصالح، 

وبالتالــي إلــى الحيــاة ، والمعيشــة الرغدة، 
المنعمة باألمن واإلســتقرار والسكينة، التي 

يحلم بها الكل.
مشــكلة الغالبية إال من رحــم ربي؛ أنهم ال 
يجيدون سوى الدعوى ، وادعاء خلق النظافة، 
والطهــارة،  والعمل ليل نهــار، وفي مختلف 
صعد، وصحــف، ومواقع القيــل والقال؛ على 
تشــويه ســمعة كل طيــب، فاألميــن ألنــه 
يمنعهــم مــن الوصول إلــى المــال الحرام 
يسمونه: ســارقا.. خائنا، والحريص على حق 
المجتمع يســمونه بائعا للحقوق، والشــمس 
في كبد الســماء يســمونها داعية الليل في 
وجه النهار، والويل لمن قال: هذي شــمس!! 
تســألهم الدليل يقولون لــك الدليل عندنا، 

ونحن أهــل الدليل!! أال ترى هذه المشــوهة 
.. البرصاء تجري الهثة نحو الغرب!! تستعجل 
عواصــف وأمواج الظالم من خلف الجبال؟!! أال 
يكفي هذا دليال أنها تعمل ضد الوطن، وضد 
حركــة النهضة والتقدم، وأنهــا قوة ظالمية 

مقيتة؟!! 
هــؤالء األدعيــاء/ المدعون ســيقولون لك 
أن عــدن يــوم كانت في عهدهــم في نهاية 
التمانينــات مــن القرن الميــالدي المنصرم 
جباال من القمامات.. ســيقولون: كانت مرايا، 
وأواني لتعاطي العسل، وحدائق غناء، ومروجا 
خضــراء، وأن صنــدوق النظافة اليــوم الذي 
يعمــل فــي ظروف  مــا بعد الهــدم والنهب 
والتخريــب، وبعد ان ضربــت قاعدته المادية 

حتى  والتكنيكية 
وفــي  العظــم، 
شــديدة  شــحة 
 ، ت ا د ا يــر لإل
يقاتــل  وهــو 
اجل  من  ظروفه 
الــى  الوصــول 
معقولة  نظافــة 

للمدينة وبيئتها وحدائقها.. ال ينقص اال ان 
يقولوا انه إنما يلعب مع عامليه في الشوارع 
لعبة غاب القمر وترب، وكأن جهود العاملين 
هذه وتعبهم منذ شــروق الصبــاح  حتى دنو 
المســاء؛ ال تســاوي عندهم، وفي نفوســهم 

المريضة سوى أصفار على الشمال..

مشــكلة هــؤالء المدعيــن للنظافــة انهم 
يتعاملون مع البشــر دون نظافة، وكانهم ال 
عقول، وال حواس لهــم، فيما غيرهم يحرض 
علــى الخــراب، وضيــاع نظافــة عــدن التي 
يتباكــون عليها ليل نهار، بــل ان قلة الحياء 

عند بعضهم قد جعلتهم ينكرون حتى
ان الصندوق يدفع رواتب لموظفيه وعامليه 
شــهرا بشــهر، مــع أن هــؤالء، وكل النــاس 
يعلمــون أن صندوق النظافــة بعدن يحرص 
ان يدفــع رواتب كل عامليــه قبل انصرام 
أيام الشــهر، وأوال بأول، بشــهادة القاصي 
والداني، وتحت بصر المجتمع.. عبر شــركة 
الكريمي.. وهو ما ال يتم في كل محافظات 
البــالد، ويدفــع أعلى االجــور، بمــا ال يقارن، 
ويقدم لعامليه فوق ذلــك عددا من الحقوق 
المميزة في العالج والصحة والتأمين، وغيره.

وهكذا، ومع ذلــك تظل الدعوى، وكل طرف 
يقول: أنا نظيــف !! ) فأما الزبد فيذهب جفاء 

وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض( .

الــكل ركــز علــى دور التنظيمــات والمكونــات 
التجميعية من دينية وسياسية في حرب التحرير .

وقــل من ذكر دور القبيلة الــذي أبنائها جزء من 
تلك التنظيمــات والمكونات والجماعات ونظر إلى 

أن الحرب سياسية ومذهبية .
ولكن الجانب والوازع القبلي كان له الدور الكبير 
ســوى كان من قبل الطغاة المعتدين أو من قبل 

المدافعين أصحاب الحق .
فتكتل العدو أخــذ المنحى القبلــي كبيرا وحتى 
الســاعة فأن الشمال بأحزابه ومذاهبه قد ذاب في 
التوجــه القبلي فكونــوا لحمة واحــدة يعتبرونها 

المرجعية فوق الكل .
كلهم بال إستثناء يمثلون الحرب تمثيل مسرحية 
مناوشــات وتبادل تبــاب وتوزيع غنائــم ومصالح 
ومراكز دون أن يحدث تغير على أرض الواقع فال ذا 

أخرج ودحر ذاك وال ذاك أستبد واضطهد ذا .
حرب أعالم قوي وحرب الباروت بلنك .

الجنوب هبت وذابــت جميعها في بوتقة الجنوب 
والكل يدفع برجاله وماله ألجل وطن وكرامة وعزة 

ودين .
القبيلة دفعت بأبنائها أفراد وجماعات وأستنفرت 
رجالها ورؤوس أموالها وحتى النساء في مطابخهن 

لتدوير عجلة التحرير .
خلية نحل أو قرية نمل عملت بكل جهد من أجل 

الجنوب .

القبيلة تحركت ســالطين شــيوخ وجاهات رجال 
رأس مال تدعم هنا وهناك وتسد ثغرة هنا وهناك. 
فمــا وجدت جبهة إال واختلط فيهــا الدم القبلي 

مجتمع .
القبيلــة حمية وطنية تأزرت عند الشــدائد ألجل 

هدف أسمى للجميع .
ال أمدح أو أتمــدح بقبيلتي يافــع المال والرجال 
والمــدد واألســناد والغــوث والعــون فهــي أحد 

المكونات القبلية المتالحمة بالجنوب .
بــل أتشــرف بتواجدها فوق كل شــبر على أرض 
الجنوب عند الشــدائد شاركت بكل شبر بقطرة دم 
وقدمت كل ما أستطاعت أن تقدم وكذا كل قبائل 

الجنوب .
تنافســت كما تنافســت قبائل العرب في معركة 
القادســية فكان النصر حليفا لقوى التماسك من 

أجل الخير .
لهــذا ال يجــب أن نتغافل أو ننســى نســطر دور 

القبيلة في مواجهة تحالف قبائل سبأ ومذحج .
فقد كان أحفاد التبابعة لهم بالمرصاد .

وعيــب أن يعلــو المكاربة على األقيــال واألذواء 
والتبابعة ذو التيجان .

ولو أنها حمية الجاهلية لكنها محمودة في مثل 
هذه المواقف .

واهلل من وراء القصد ،،،

ظاهرة إطالق النار تورق حياتنا , تنم 
عن جهل وتخلف وبلطجة في األعراس 
و المناسبات ودون مناسبات , قد يقول 
قائل أنها الشــيء اليسير من السلوك 
العــام , ولكنهــا تهــدد حيــاة الكثير 
وهــذا يكفــي لتجريمها , فــي محاولة 
لردع القاتل الخفــي , الطفل المتخلف 
والمتوحش الذي يسكن في عمق وفكر 
البعض , حينما يتحول لمطلق نار فرحا 
ومبتهج و بنشوة , وغيره مرعوب مهدد 
مصاب قد يعوق أو يموت لنا أمثلة حية 
كثيرة خســرنا فيها كوادر ومدرســين 
ومواطنين , بسبب تلك الوحوش وذلك 
الجهل المتأصل في البعض , ولعلمكم 
في مناطق كمنطقــة ريمي المنصورة 
ســقوف المنازل من صفيــح تخترقها 
الرصــاص الراجــع بســهولة لتصيــب 

سكانها وهم نيام أو مسترخيين.
ال نريد غير إحســاس بالمسئولية كال 
فــي موقعة و وظيفتــه ، إصدار قانون 
تجريــم إطــالق األعيــرة الناريــة في 
الهواء، ضمن قانون العقوبات , حيث ال 
جريمــة وال عقوبة إال بنص القانون , و 
تفعيل مراكز الشــرطة وتأهيلها لتكن 
قادرة على ضبط الحياة وحماية الناس 

من المتهورين ,لمعاقبة كل من يقدم 
ألي ســبب كان على إطالق أعيرة نارية 
في الهواء من ســالح حربي مرخص أو 
غيــر مرخص بــه بالحبــس أو الغرامة 
,ويعتبر قاتــل ويتحمل مســئولية أي 
أضرار تتسبب في محيط الحي الذي تم 
فيــه إطالق النار . ويصادر الســالح في 
جميع األحوال ويحرم الجاني من رخصة 

ألسالح مدى الحياة .
دون ذلــك القانــون محاربة الظاهرة 
عبــث , حيــث أصبح بعــض الجناة كما 
نقول بالعدني ) عويلة ولســان طويلة 
( يتبجح ويمكن أن يهاجمك أذا قدمت 
لــه النصيحة أو حتــى اعترضت على ما 
يقوم بــه , وأكثر من مرة نتشــاجر مع 
هوال , لعدم وجود قانون يحكمهم وال 

امن يشكمهم .
رحمة بنا , وحياتنا أمانة في أعناقكم 
ليوم الدين كل قطرة دم وروح إنســان 
تزهــق تتحملــون مســئوليتها ,فهل 
تكونــون عند المســئولية , مــا دمتم 
قابليــن فــي البقاء علــى وظائفكم أو 

اتركوها للقادرين .
واهلل يوفــق الجميع لما فيه خير عدن 

وأمنها واستقرارها .

يا أبناء احلديدة.. احذروا!؟

أنا نظيف!!

عرفات مدابش

عبد الجبار الشهابي

حتذيــر الأبنــاء احلديدة.. قاطبة، " �ســامي ومين وو�ســط "، عليكم اأن حتذروا من حتركات امليلي�ســيات وجماعــة املخلوع �سالح )املتحوثون( الذيــن يتحركون االآن 
الإن�ســاء بوؤر اإرهابية يف املحافظة، ويند�ســون يف اأو�ســاط املدنيني، وخا�سة داخل االأحياء ال�سكنية من خالل تكدي�ــس االأ�سلحة والذخائر، يف حماولة منهم لتحويل 

املناطق االآهلة بال�سكان اإىل بوؤر توتر ومربعات اأمنية.!

لي�ســت نزعــة قبلية وال دعوة لهــا ولكنه التاريخ املن�ســف الذي يجب اأن 
ي�ســجل دور الفــرد واجلماعــة يف بيا�ــس �سفحاته امل�ســرقة عــن اجلنوب 
واأبنــاء اجلنــوب يف ملحمة حتدث عنهــا من يف االأر�س ونقــل اأخبارها اأثر 

ال�سماء .

رغــم اجلهــود املبذولــة لتطبيــع احليــاة يف عــدن 
واملحاوالت احلثيثة الإر�ســاء االأمن واالأمــان ، اإال اإننا 
ب�سراحــة الزلنــا مهددين ، مــن ثقافــات دخيلة على 
عــدن ،مــن ظواهر اإطــالق النــار الع�ســوائي يف الهواء 
كجزئية خطرة يف اإخالل االأمن ، يف ظل غياب رجال 
االأمن واحلرا�ســات املتجولة ومركز ال�سرطة الفاعلة 

،والنيابة والق�ساء .

القبيلة وحترير اجلنوب

عبدالقادر زين بن جرادي



PB
13

    االربعاء/ 12  ابريل  2017م  - املوافق    15  رجب    1438 هـ  - العدد )64(

منوعات

ثقافة

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

بدأ تطور األغنيــة في مصر منــذ افتتاح االذاعة  
1934وازدهــار الســينما، وظهور  المصرية عــام 
عمالقة الغناء والموســيقى مثل ام كلثوم ومحمد 
عبدالوهاب ومحمد القصبجــي وزكريا احمد، وكل 
هؤالء اســهموا بالغنــاء الفردي الــذي فرضته ام 
كلثــوم بعبقريتها، متجــاوزة بذلك فن المســرح 
الغنائــي الــذي بدأ بالتالشــي منذ انتهــاء الحرب 
الحــرب العالميــة االولى، وكان ســيد درويش قد 
صنع لمصر اغنيتها الشــعبية، اما اولئك العمالقة 
اعاله، فقد ارادوا صناعة اغنية مصرية اكثر حداثة 

، يؤثرون بهــا على الوجدان المصــري تأثيرًا راقيًا 
تحتاج لــه المرحلة، لكن مصر برغم اســبقيتها الى 

تطور الغناء الشــعبي والغناء الحداثي، لــم تتمكن من التأثير 
المغيّــر واالســتبدالي علــى الغنــاء والتلحين لدى الشــعوب 
العربية القريبة منها مثل الســودان وفلســطين وبال الشــام، 
فمازال لهذه الشــعوب فلكور وتراث خاص، وغناء حديث خاص، 
يختلف عنه في مصر، رغم قرب  المســافة وشيوع صوت االذاعة 
المصرية وازدهار الســينما وانتشار االســطوانة، هذا في حين 
يقــر معظم الفنانين والمثقفيــن والباحثين الخليجيين، وهو 
اقرار محمود وســلوك ادبــي واع ومتحضر، بــأن الغناء اليمني 
كان له تأثير كبير على الغناء والتلحين في الخليج، في الجانب 
التراثي والحداثــي، واكاد اجزم بأن التأثير كان مشــتركا، ألن 
الغناء كان منتشــرًا في بعض دول الخليج، وفي هذا داللة على 
ان اليمــن جزء مــن الخليج، ولكن اي يمن إن صحت التســمية 
؟ فلنحدد جنســية الغناء اواًل، وســوف نجد ان الغناء الحضرمي 
واليافعــي  واللحجــي والعدنــي، وكلهــا مناطــق جنوبية، هو 

الذي تمكن من دخول الخليج، وتغلغل في نســيج 
الغناء الخليجــي، فأصبحا غناء واحدًا، مع  اختالفات 
خصوصيــة، يعكس وحدة الذائقة وتشــابه المزاج 
الفني لــدى الجمهــور الخليجــي والجنوبي،  ومن 
هنا ادعــو للتوقف عن اســتخدام مصطلح ) الغناء 
اليمني( واســتبداله بعبارة) الغنــاء الجنوبي( عند 
الحديــث عن التأثير على الغنــاء في الخليج، وذلك 
ألن مــا يعــرف بالشــمال ليــس فيه غنــاء يمكن 
ان ننســبه للغناء المعاصر، فاالغنيــة الصنعانية 
قديمة جدا جــدا، ونظرا لتحريــم الغناء في عهود 
حكــم االئمة الظالمي، لم تتطور االغنية الصنعانية 
او اي لــون غنائي  آخر، ولذلك ظلــت اغنية متخلفة 
الى اليوم، فقيرة وغير متنوعة في قوالبها وجملها ومقاماتها  
الموســيقية، وقــال لــي فنــان قدير  راحــل ان عــزف االغنية 
الصنعانيــة فيه أخطاء مهارية تقنية، وبعد ثورة 26 ســبتمبر، 
فرضت الثقافة الشــعبية والرســمية الغنــاء التراثي المتخلف 
بحجــة المحافظة على التراث، ولذلك تجدهم هناك  ال يطربون 
للغناء الحداثي بمصاحبة اوركسترا، وال يعجبهم غير الغناءعلئ 
آلــة العود بعــزف رديء وعزف ركيك علئ آلــة االيقاع، وبعد ما 
عرف بالوحدة، انهالوا على فناني الجنوب، وتحديدا فنانو عدن 
بالتهميش والتقزيم واالســاءة، وتجرؤوا على وصف الموسيقار 
العدني الكبيــر بأن اغانيه مصرية، عن جهل وعن تعمد ايضا، 
وشــكرا لصنيعهم، فقد اثبت ان الغناء الجنوبي   نجح ان يؤثر 
ويتأثــر بالغنــاء الخليجي، وان الغناء الشــمالي متخلف وقديم 
اولى به الحفظ في المتاحــف، لم يتطور منذ الف عام وبالتالي 

غير قادر على التأثير على اآلخرين. 

فهد قائد غالب

اهلل  رحمة  الــى  انتقــل 
حسن  علي  فرحان  تعالى 
إتحــاد  رئيــس  محمــد 
المملكة  فــي  الفنانيــن 
وذلك  السعودية  العربية 
بعد معاناة مع مرض ألم 

به.
وتبــوأ فرحــان رئاســة 
فــي  الفنانيــن  اتحــاد 
لســنوات طويلة  الجنوب 
وعــرف بنشــاطه الدؤوب 

في خدمة الفن والفنانين .
انا هلل وانا اليه راجعون .

ونعت وزارة الثقافة الى الشعب اليمني والوسط الفني واالبداعي 
وأوالد المرحــوم ومحبيــه وذويــه  رحيل المناضــل الكبير فرحان 
علي حســن؛ رئيس اتحاد الفنانين اليمنيين والذي خسرت اليمن 
برحيله أحد أعمدة الثقافة والفن في مدينة عدن واليمن قاطبة. 

لقد كان للمناضل اســهامات كبيــرة وأدوار نضالية واجتماعية 
ووظيفية متعددة على رأسها مساهمته وكوكبة من كبار الفنانين 
اليمنيــن في تأســيس اتحــاد الفنانيــن اليمنيين وتبؤه رئاســة 

االتحاد. 
نســأل  اهلل أن يتغمد  الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان انا هلل وإنا إليه راجعون.

اخلليج.. والغناء اليمين أم اجلنوبي؟ )2-1( وفاة رئيس احتاد الفنانني ووزارة 
الثقافة تنعيه اىل الشعب

يف ذكرى رحيله العا�سرة ..الفنان �سعودي احمد �سالح يكتب : 

مختارمقطري

لنا عظيــم الشــرف عندما نكتب عــن القامة 
الوطنيــة واألدبيــة والفنية العظيمــة الغائب 
عنا الحاضر فينا. األســتاذعبداهلل هادي ســبيت 
طيب اهلل ثراه واسكنه فسيح جناتة في الذكرى  

العاشرة لرحيلة 22 ابريل 2017م.
هــذا المناضل الوطني االنســان الطيب الذى 
لم يعطى حقه من األهتمام والتكريم من قبل 
الدولة الحاضرة والــدول والحكومات المتعاقبة 
الســابقة..فقد عاش منفيًا عن وطنه ومسقط 
رأســه مدينة الحوطة لحج والســبب راجع لحبه 
الشديد لوطنة الكبير الجنوب العربي ولسخطه 
وغضبه على االســتعمار البريطاني ومخططاته 

في الجنوب..
األســتاذ ســبيت رحمة اهلل عليه قــد أبدع في 
كل مــا كتبه من شــعر وقصائد خالــدة والحان 

موسيقية جميلة ولقب بشاعر الجنوب ..
له من األشــعار الوطنيــة مــاكان يلهب بها 
حمــاس الجماهيــر الشــعبية وعبــر عنهــا في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي ايام 

الثورة المسلحة..

ياشاكي السالح شوف الفجرألح.
حط يدك على المدفع زمان الذل راح..

وهنا ردفان..
واهلل انه قرب دورك ياابن الجنوب.

ياظالم..
بانجناة.

الشرف االعظم..

والعديد من هذه األناشيد الوطنية الحماسية 
والتــى كانــت تغضــب وتســتثير المســتعمر 
البريطاني وتقارعة وتحرض الجماهير الشعبية 
ضد المستعمر البريطاني وسياستة في الجنوب 
وتدعو الشعب الى الثورة والتحرير واألستقالل..

نضاالتة جعلتة عرضة للمضايقات والمالحقات 
ومحــاوالت األغتيال حيث غــادر وطنة الجنوب 
مرغمًا ومجبرًا الى شمال الوطن ومنها الى الى 
ارض الكنانة مصر وظل منفيًا في مصر اآل انه 
ظل حامل مشعل الثورة والنضال وظل صوتة 
يجلجــل من اذاعة )صوت العــرب ( في برنامج 

موجة الى جماهير الجنوب العربي .

ولــو عدنا الى األعمــال والقصائــد الغنائية 
العاطفية الخالدة لوجدنا العشرات والعشرات 
من االعمال الغنائية الجميلة والتى تضمنتها 

دواوينة : 
*الدموع الضاحكة..

*مع الفجر.
*اناشيد الحياة..

*قصة الفالح واالرض.
* الظامئون الى الحياة.

*الموشحاتة الدينية.
ومن قصائدة الغنائية الخالدة؛؛

* ياباهي الجبين.
* القمر كم بايذكرني.
*حبيتك وانا ماعرفك.

* هندي االجفان الوين انا الوين.
*واهلل مافرقتة وانا به زري.

* في نصيف الليل والعالم رقود
* ياحاكم زمان.

والكثير الكثير مــن االعمال الجميلة والرائعة 
للمبدع الكبير سبيت رحمة اهلل علية

ومن اجمل الحانه
*سألت العين..

تلك الروائع واأللحان الخالدة لألســتاذ سبيت 
التى اليوم يعبث بها اشباه الفنانين..

في إحدى المرات جمعنا لقاء باألستاذ عبداهلل 
هادي ســبيت في مدينة تعز بمنزل األمير عبده 

عبدالكريــم العبدلي طيــب اهلل ثراه في حوض 
األشــراف والذى كان يأتي اليه األســتاذ سبيت 
بعدصالة العصر ليشــرب الشــاي مــع صديقه 
األميرعبــده عبدالكريــم العبدلــي رحمــة اهلل 

عليهم جميعًا.
فحدثني حينها األســتاذ سبيت ؛؛ كيف تشوف 

يااستاذ سعودي؟؟
)يشتوا يموتوني وانا حي(.

قلــت له : ربنا يعطيك الصحة والعافية وطول 
العمر.من يريد هذا الكالم..؟؟

قال لي : اغنية ) سألت العين( هي من الحاني 

نســبتها حرمة من الخليج اسمها موزة سعيد 
وقالت ان هذه األغنية من كلماتها والحانها.

هــذه وأمثالهــا مــن لصــوص األغانــي لم 
يلقوا مــن يردعهم ويحاكمهــم ويرفع دعوى 
قضائية ضدهم بموجب قانــون الحق الفكري 
وهــذا موجــود ولكنه لــم ال ينفذ فــي اليمن 
ولــذا اصبحت اعمالنــا وتراثنا عرضــه للنهب 

والتشويه والعبث.
األســتاذ عبداهلل هادي سبيت رحمة اهلل علية 
اليجود الزمــان بمثله كشــاعر وملحن وفنان 
اثــرى األغنيــة اللحجيــة وهو مدرســة فنية..
رفــد باعماله الفنيــة الخالدة مكاتــب االذاعة 
والتلفزيون. فــي عدن وعمــوم الوطن ودول 

الجوار.
في منتصف التســعينات من القرن الماضي 
علــى مااذكــر أقيــم حفــل تكريــم لألســتاذ 
عبــداهلل هادي ســبيت في فندق عــدن وكنت 
احد المشــاركين في هذا التكريم وُطلب منى 
ان اغنــي أغنية مــن كلماته والحانــه في هذا 
الحفل .فاختــرت أغنية) ياحاكــم زمان( والتى 
اديتها وهو جالس فــي الصف األول وبينما أنا 
اواصل الغناء اذا باألستاذ سبيت. متأثرًا يذرف 
الدموع وكان يمسحها بطرف عمامته البيضاء 
وقــد تأثرت أنا كثيرًا بهــذا الموقف والذي لن 
انســاه ماعشــت..ألن هذه األغنية كان لها وقع 
خاص وتأثير كبير لدى شــاعرنا الكبير ســبيت 

مماجعلة..يبكى..
فهذا األنســان الرقيق الشاعر واالديب الكبير 
تذكرأيام الزمن الجميل والفن األصيل والكالم 
الرائع وتذكر صحبته واصحابه واهلل زمان يالحج.
رحــم اهلل فقيدنــا العظيم األســتاذ ســبيت 

واسكنه فسيح جناته.

وانا هلل وانا اليه راجعون.

عبدالله هادي �شبيت ال�شاعر الثائر..
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

اأفقيًا :
1 –  مسلســل يناقــش قضايا الفســاد فــي اليمنـ  

ممثل يمني مشهور بـ ) دحباش (  
2 –  أول رئيس أسود في جنوب افريقيا 

3 –  مثنى أنف ـ عكس القاصي )م( ـ نصف بواب 
4 –  وسائد ـ أداة قطع الخضروات والفواكه 

5 – خاصتنــا ـ نعــم باالنجليزيــة ـ للتعريــف ـ حرف 
انجليزي 

6 –  زعيم مصري شــهير نفاه المحتل البريطاني إلى 
سيالن ـ ادراك وفهم )م( 

7 –  قاسط ـ ماضي تصمد ـ نقيض )م( 
8 – ثلثا عين ـ متشابهة ـ موصودات 

9 – أول خليفة نقش بالعربية على الدراهم والدنانير 
10- للنداء ـ نفق ـ قادم 

11-  مايفــرزه النحــلـ  حــرف انجليــزيـ  يصوّب أو 
يطلق  

12-  معركة انتصر فيها المسلمون على المغول عام 
658 هـ ـ محافظة يمنية ـ من الخضروات 

13-   ثلثا عام ـ مرشوش بالماء ـ حرف جر ـ وجع )م( 
14- مدينة فلسطينية ـ يقاسي ـ الحبس 

15- راية ـ جمع عمود ـ نصف مظهر 

 عموديًا :- 
 1 –  بيوت ـ متشابهة 

2 –  حرف هجائي ـ انياب )مبعثرة( ـ دراجات بالعامية
3 –  كفــل )مبعثــرة( ـ واحد ـ عاصمــة ايرلندا ـ أحد 

الوالدين 
4 –  من أعضاء الحواس ـ للنفي )م( ـ كثير 

5 –  عقار النوم )م( ـ جمع االسبوع 
6 –  أصدر رنيناً  ـ غير العظامي ـ مريض )م( 

7 –  محافظــة يمنية )م( ـ تــراب الصحراء ـ غلمان أو 
صبيان 

8 -  انصياع واستسالم ـ حطمت ـ ضمير متصل 
9 –  ضمير المتكلم ـ شهر ميالدي ـ عضو النظر 

10-  متشابهة ـ من االشجار 
11-  وحدة قياس مسافة ـ أكبر حاجز مائي في اليمن 

ـ أحد الوالدين 
12-  جمع سلســلة ـ كلمــة تســتخدم للتهنئة )م( ـ 

جور )م( 
13-  للنداء ـ يجري ـ يقعد 

14-  جهاز الجنبية )م( ـ متشابهة ـ وازع 
15- شهر ميالدي ـ تقتل نفسها 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق

كتب/ محمد خالد :

المستديرة  عشــاق  انظار  تتجة 
األربعــاء فــي  اليــوم  الســاحرة، 
ملعب اليانز أرين ا، الذي يحتضن 
مبــاراة مــن العيــار الثقيل وهي 
الشــامبزليج نصــف نهائي دوري 
أبطــال أوروبا بيــن عمالقة اوربا 
ريال مدريد اإلسباني وباير مونيخ 
االلماني فــي ارض االلمان، ألول 
مرة في تاريخ كــره القدم، مباراة 
التلميذ زيدان والمعلم أنشلوتي.

ريال مدريــد حامل اللقب دوري 
أبطــال أوروبا الموســم الماضي 
مازال في المســابقة، بعد اقصاء 
فريــق نابولي اإليطالــي في دور 
الســتة عشــر مــن دوري أبطــال 
مقابــل  أهــداف  بســتة  أوروبــا 
هدفيــن، لكنه إمام اختبار أصعب 
البافري بعــد اقصاء  مع الفريــق 
فريــق ارســنال بعشــرة اهــداف 
مقابل هدفين،  وفي ظل العرض 
الفريــق  قدمــه  الــذي  الكــروي 

البافري في كالســيكو األرض على 
حســاب بورســيا دورتموند وانتصره بأربعة اهــداف مقابل هدف 
أنــذار لريال مدريد، حيث تراجع هجوم الريال من ناحية تســجيل 
األهداف في ظل هشاشــة الدفاع وحارس المرمي أيكر كســياس 

واستقبل الريال الكثير من األهداف هذا الموسم.
 زيدان المدراب الوحيد الذي لم يخســر هذا الموســم في دوري 
األبطال علما بان الخسارة الوحيدة كانت امام فريق فو لسفبروج 
االلمانــي كانت العام الماضي في المانيا المهمة تبدو مســتحيل 
فــي ظل المصائب التي تلحق الفريق وآخرها اصابة المدافع بيبي 
وغياب فاران عن المباراة تبــدو المهمة صعبة على راموس علما 
بــأن راموس فــي حالة تلقيــه البطاقة الصفراء ســيغب عن لقاء 

االياب في البرنابيو.
 تصريحــات رئيس نــادي بايرمونيخ األخيرة أثــارت الخوف عند 
الريــال حينما قال : بالطبع الفريق الذي قــادر على اقصاء الريال 

فهــو الباير، فرغــم االلقاب التي حققها الريال فــي تاريخه اال انه 
مصاب بعقدة تاريخية من الفرق االلمانية، حيث التقي الريال مع 
الباير في اثنين وعشرين مباراة أوربية فاز الريال في عشرة وخسر 
عشــرة وتعادل في مباراتين، وســجل الريال واحد وثالثون هدف 

بينما تلقت شباكه ثالثة وثالثين هدف.
وكان أخــر لقاء للفريقين في 2014، انتهــى بفوز الريال ذهاب 
واياب، بواســطة هــدف بنزيمة فــي البرنابيو وثنائيــة راموس 
ورنالدو في الينزارينا في االياب، خالل عهد المدراب انشلوتي مع 
الريال، ليتوج في اللقب العاشرة للريال في لشبونة في البرتغال .
فهــل تكون مبــاراة اليوم الفاصلــة النتصــارات الفريقين، ام 
ان التعادل ســيكون ســيد الموقف؟  هل يســتطيع الريال تكرار 
ســناريو2014 والفــوز على الباير ام ان للباير رأي أخر؟ والســؤال 
على وجه الدقة: هل يســتطيع التلميذ الفــوز على المعلم؟ ام ان 

للمعلم رأي أخر!.

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 .

زيدان وأنشلوتي.. هل يفوز التلميذ على املعلم؟

باقات من الورد واأجمل التهاين القلبية نزفها 
لالخ

 جمدي حممد شائف العلوي
الف مربوك ودامت دياركم عامرة باالفراح

املهنئون: حممد حممود �سامل
حل�سون ف�سل حم�سن

د ه�سام املن�سب

مبارك عقد القران
العقيــد جميل احمد نعمــان يعاني من مرض 
عضــال فــي ورم فــي الدمــاغ ونصــح الطبــاء في 
مستشــفيات عدن من ضرورة سفره للخارج للعالج 
وفــق تقريرصادر عن اللجنــه الطبيه العليا لمكتب 
الصحــه عــدن والمذكــور العقيد جميل مــن ابناء 
مديرية التواهي واليقوى علي مجابهة تكلفة العالج 

في الخارج رغم توفر تذكرتي سفر له ومرافقه .
 ويناشــد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
ودولــة رئيس الــوزراء د.احمد عبيد بــن دغر واهل 
الخيــر واالحســان تقديم عونهــم لتجــاوز محنته 

الصحية.
  للتواصل مع المريض علي الرقم 736021171

اىل أهل اخلري ..
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ريا�صة
بطولة كا�س ح�سرموت اخلام�سة تختتم املرحلة االأوىل بنجاح واجلمعة انطالق اجلولة الثانية 

عدن / مختار محمد حسن :

حقق الســباح أحمد عــوض )خيور( 
من أبناء محافظة عدن وأبناء )ساحل 
الخيســة( لقب بطولة الشهيد احمد 
ســيف اليافعــي المفتوحــة الثانية 
للسباحة التي اختتمت عصر الجمعة 
على ساحل جولدمور بعدن ولمسافة 
ثالثــة كيلــو متــر ، نظمهــا اتحاد 
الســباحة واأللعاب المائية ، ورعاها 
وزير الشــباب والرياضة نائف صالح 
البكري ومحافظ محافظة عدن اللواء 
الزبيــدي وأقيمت  عيدروس قاســم 
ضمــن برنامج عــدن الرياضــي )2( 
الــذي يموله صنــدوق رعاية النشء 

والشباب والرياضة عدن.
وبمشاركة 27 ســباح من محافظات عدن ، ولحج ، 
وحضرموت ، والضالع ، وســقطرى ، انطلق الســباق 
وسيطر عليه منذ البداية السباح أحمد عوض خيور 
، وحل ثانيا الســباح معاذ أحمد عوض من محافظة 
عــدن ، والثالــث بالل حميــد من محافظــة عدن ، 
والرابــع محمد أحمد الجبري مــن محافظة الضالع ، 

والخامس عماد جمال من محافظة عدن .
وفي ختام السباق قام األخوة الضيوف ، يتقدمهم 
اإلخــوة عدنان الكاف وكيل محافظــة عدن ، وخالد 
صالح حســين وكيــل أول وزارة الشــباب والرياضة 
وعبدالحميد الســعيدي وكيل وزارة الشباب ومحمد 

باشــراحيل وكيل وزارة اإلعالم ، وهاني باشــراحيل 
رئيــس تحرير صحيفــة األيام الرياضــي ، ونعمان 
شــاهر رئيــس االتحاد العربــي واليمنــي للجودو ، 
وخالد خليفي مدير العالقات بوزارة الشــباب رئيس 
االتحــاد العام للســباحة وصائب ســالم مدير عام 
المنشــآءات ، ومحمد حيدان رئيس اتحاد عدن لكرة 
القــدم ، ومحمد الــداوؤدي القائــم بأعمال رئيس 
نادي التــالل ،وعرفات الضالعي نائــب رئيس نادي 
المينــاء الرياضــي بتكريم األبطــال ، المركز األول 
50 الــف ريال وكأس وميدالية وشــهادة تقديرية ، 
والثاني 40 الف وكأس وميدالية وشهادة تقديرية ، 
والثالث 30 الف وكاس وميدالية وشهادة تقديرية 

، والرابــع 20 الــف وكأس وميدالية 
وشهادة تقديرية ، والخامس 10 الف 
وكأس وميدالية وشهادة تقديرية .

مالحظات من البطولة
-1 جماهير كثيرة تابعت الســباق ، 
وهذا يدل على محبة الشــباب للعبة 
الســباحة ، ولو هناك بطوالت دائمة 
في هذا المــكان ألوجدنا الكثير من 

األبطال لهذه اللعبة .
-2 مــن تابع البطولة ســيقول أنه 
مجرد سباق فقط .. وسهل تنظيمه ، 
لكن الجهد الكبير الذي بذله األستاذ 
خالد خليفي رئيس اإلتحاد في توفير 
، ومتابعــة كل صغيــرة  كل شــيء 
وكبيــرة ســيعرف أنه تنظيــم مثل 
هذه البطولة ينطبق عليها )السهل الممتنع( .. اهلل 

يوفقك دائما يابو محسن .
-3 جهــد كبير بذلتــه لجنة الحــكام ، في تنظيم 

السباق ، والمتابعة بالزوارق لكل المتسابقين .
-4 اســتخدمت اللجنة المنظمة خــالل تغطيتها 
لفعاليــة ســباق اليوم طائــرة من نــوع )فانتوم( 
تحمل كاميرا )جو برو( لتغطية البطولة على ساحل 

جلدمور.
هذه الكاميرا تصور فيديو بجودة عالية و بتقنية 
الـــ )Full HD( , والطائرة حلقــت الرتفاع يزيد عن 
50 متر ، و استخدمت ألول مرة في البطولة لتغطية 

مناظر جوية لفعاليات السباق.

عدن تايم / خاص :

انتفضت مدينة تريم بكل شخصياتها وعشاقها ومحبي 
رياضيتها في مشــهد أشبة بالتتويج واستقبال األبطال ، 
إذا لم تختلف الصورة عصر يوم السبت 8 ابريل 2017 في 
مشــهد يعبر عن اللحمة والتي باتــت تتميز بها تريم أو 

وادي حضرموت في موقف الظلم وإلحاق الضرر..
حيث عبر شــخصيات إعالمية ورياضية عن امتعاضهم 
الشــديد من قرار لجنة البطولة بحق نــادي البرق بتريم 
في بطولة حضرموت الخامســة بإقامة مباراة فاصلة مع 
نادي التضامن بالمكال بعد تعــادل الفريقين في نتيجة 
الذهــاب والعودة بنفــس النتيجة بعد دخــول الجمهور 

لصحن الملعب قبل ضربات الترجيح الفاصلة.
وكانت ردة الفعل الشــارع الرياضيــة غاضبة حول قرار 
اللجنــة مالــم تدرك اللجنــة الموقف إليجــاد حل منصف 
للفريقين تنفيــذ القرارات الصحيحة بعيدا عن العواطف 
الميول إلخراج البطولة حســب أهوائهــم وليس بمنهم 

أحق بها.

عدن تايم / محمد فتحي:

تعاقــدت إدارة نادي الجزيرة الوافد الجديد ألنديــة العاصمة عدن مع المدرب المعروف 
الكابتن عبداهلل النينــو كأول مدرب للنادي الجديد الذي تحصل على االعتراف في بداية 
العام الجاري 2017 وســتكون أولى مشاركاته الكروية ضمن بطولة المريسي التاريخية 
بنسختها الثالثة والعشرين الذي يستضيفها ملعب النصر في مديرية دار سعد في هذا 

العام.
ويعــد الكابتن عبداهلل النينو من المدربين الذي ســبق لهم الفوز ببطولة المريســي 

عندما حققها ألول مره في تاريخ ناديه شمسان في مريسي 14 .

عدن تايم / محمد فتحي:

وصلت منافســات بطولتي الفقيدين عوض ســالم عوضين )للناشــئين( وعبداهلل الهرر )للبراعم( الذي 
ينظمهــا اتحاد كرة القدم بعدن إلى الــدور نصف النهائي الذي ينطلق عصر يوم الجمعة القادم بمواجهة 
فريقي ناشــئين وحدة عدن أمام ناشئين شمسان فيما عصر يوم الســبت يلتقي ناشئين المنصورة أمام 
ناشئين الميناء وفي منافسات بطولة الفقيد عبداهلل الهرر للبراعم يلتقي عصر األحد براعم شمسان أمام 

براعم المنصورة فيما عصر االثنين يلتقي براعم وحدة عدن أمام براعم الروضة .
وكانت منافسات دور المجموعات لبطولة الفقيد عوضين للناشئين قد أسفرت في المجموعة األولى عن 
تأهل ناشــئين وحدة عدن بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق األهداف عن المتأهل الثاني الميناء 

الوصيف الذي تفوق على الثالث النصر بفارق األهداف أيضا فيما حل الجالء رابعا بدون نقاط .
وفي المجموعة الثانية تأهل ناشــئين المنصورة بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط فيما حل ناشئين 
شمســان وصيفا بتســع نقاط والتالل ثالثا بســبع نقاط والروضة رابعا بثالث نقاط وأخيرا الشرطة بدون 

نقاط .
وفي منافســات دوري الفقيد عبداهلل الهرر للبراعم تأهل فريقي شمسان والوحدة من المجموعة األولى 

وفريقي الروضة والمنصورة من المجموعة الثانية .
أندية التالل والشرطة والشعلة والنصر والجالء غادرت من الدور األول في البطولتين .

عدن تايم / نبيل ماطر :

التقى صبــاح األحــد الكابتن أحمــد صالح 
الراعي مدير عام مكتــب والرياضة بأعضاء 
اتحاد كرة القدم بابين للوقوف أمام تفعيل 

النشاط الرياضي الخاص باللعبة .
وفي بدايــة اللقاء رحب الكابتــن الراعي 
بأعضــاء اتحــاد كرة القــدم وأشــار إلى أن 
الجميع أمــام مهمة صعبة فــي ظل تهدم 
البنية التحتية للرياضة االبينية ، وانه يجب 
علينا النهوض والعمل جنبًا إلى جنب ووزارة 

الشــباب والرياضــة بقيــادة األســتاذ / نايف 
البكري مســتعدة للوقوف مع رياضة أبين وكذلك األخ محافظ المحافظة اللواء ابو بكر حســين أبدو استعدادهم 
للوقوف معنا النتشــال أبين مما هي فيه وخاصة أن أبين دمرت منذ العام ٢٠١١م ، وحث الكابتن الراعي أعضاء 
االتحاد تقديم برنامج عمل كي يتســنى االطالع عليه ومناقشــته وتذليل الصعاب إن وجدت وانه يجب أن ننطلق 
، وســنبدأ بكرة القدم ، ويجب على جميع األندية المشــاركة بفعالية في جميع المســابقات لجميع األلعاب ابتداء 

بكأس أبين الذي سيكون سنويًا و رسمي باسم أبين ستشارك فيه جميع األندية وبدعم الوزير واألخ المحافظ.
وبــدورة أبــدو أعضاء اتحاد كــرة القدم الرغبة في النهــوض بالرياضة ) كرة القدم ( وتــم تحديد البطولة التي 
ســتقام بنظام خروج المغلوب وســتكون على مجموعتين )األولى( للمناطق الوسطى وستكون على ملعب جوبان 
، والمجموعــة الثانية ســتكون على ملعــب البيتي والبلدية حســب تحديد اتحاد اللعبة وكما ســيتم إرفاق الئحة 

انضباطية خاصة بالبطولة.
وكما تم النقاش على أن بطولة كأس أبين للكبار ســيصاحبها بطولة خاصة بالناشــئين ســتكون من مواليد 

2000م ستكون مصاحبة لبطولة الكبار سيشرف على تنفيذها اتحاد كرة القدم بابين .
وخرج اللقاء بإقرار البطولة الســنوية باسم كأس أبين تشــارك فيه جميع األندية واللقاء بمندوبي األندية يوم 
الخميس القادم الســاعة العاشرة صباحًا واالتفاق على إقامة بطولة مصاحبة لبطولة الكبار وتكون للناشئين من 

مواليد 2000م ، وإقامة مسابقات ثقافية بين األندية .

السباح أمحد عوض خيور بطل بطولة الشهيد امحد سيف اليافعي املفتوحة الثانية للسباحة

كتب / عوض بامدهف :

ولد عمالقــا وجاء في موعــده المحدد 
والمناسب ليجدد للدوران الكروي سابق 
عهــده مــع اإلمتــاع الكــروي البديع في 
ســاحات التنافــس الكروي الشــريف في 
رحــاب الزمن الكروي الذهبــي والجميل 

واألصيل .
ومنذ اســتهالل عهــده الميمون وفي 
بمداعبــة  المبكــرة  األولــى  اللحظــات 
المســتديرة الســاحرة ، وبفعل امتالكه 
ناصية اإلمتاع الكــروي البديع بزغ نجمه 
في سماء اإلبداع الكروي وباقتدار وامتياز 
قدم أوراق اعتماده كملك متوج في بالط 
الكرة العدنية واكتسب مكانته المرموقة 
في صدارة نجوم الكرة العدنية في زمنها 
الذهبــي الجميل. واألصيــل والى جانب 
إبداعه الجميــل امتاز بأســلوبه الخاص 
المميز والممتــع فكان وبحق نجم نجوم 
فريق الشــباب الرياضــي ومنتخب عدن 
الكروي ، وقد توج النجم المتألق ابراهيم 
عبــداهلل صعيدي ملــكا اإلمتــاع الكروي 
البديــع طوال مشــواره الكــروي الممتع 
مــارس خاللــه هوايته المفضلــة والتي 
تمثلت في إمتاع عشــاق الكــرة العدنية 
وذلك عبر تقديم ممارســة راقية وعالية 
المستوى مال بها المالعب عطاء ووالدتها 
ومتعــه مــن خــالل تســجيله األهــداف 
الخاصة بــه الذي ال. يجيد تســجيلها إال 
ملــك اإلمتــاع الكــروي الذي فــي تكرار 
مشــهد قمــة المتعة الكرويــة لمعانقة 
كراتــه الجميلــة وتســديداته المتقدمة 
والقويــة ألحضان الشــباك فــي لحظات 
عنــاق كروي أخاذ وجميل حفر في وجدان 
وذاكرة عشاق الكرة العدنية ،. ،وكذا كان 
النجم الخلــوق والبديع العمالق ابراهيم 
عبداهلل صعيدي متفردا في األداء الكروي 
الجميل حيث امتزج فيه أســلوب السهل 
الممتنــع والتحكــم العالــي الدقــة في 
التوجيه الدقيق لتســديداته الصاروخية 
التــي ال تصد وال تــرد والتــي تصاحبها 
انطالقته الواثقة صــوب الهدف المرجو 
والمحدد ، انه الرياضي الكبير والمهاجم 
الفذ وهداف عدن األول الكابتن ابراهيم 
عبــداهلل صعيــدي ملك اإلمتــاع الكروي 
المتــوج والذي رحل عنــا أخيرا رحمه اهلل 
تغشــى فقيد عدن واسكنه فسيح جناته 
والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان 

هلل وان إليه راجعون .

ورحل ملك اإلمتاع 
الكروي األصيل

نادي حضرمي يرفض قرارات جلنة بطولة فيستقبل يف مدينته استقبال األبطال

الراعي يلتقي بإحتاد القدم ويقر بطولة كأس أبني

النينو أول مدرب لنادي اجلزيرة العدني

بطولتا الفقيدين عوضني للناشئني واهلرر للرباعم تسمي أطراف نصف النهائي
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مسئولية 
الكاتب 
جتاه قرائه

لــكل كاتــب قــراء يتابعونه ويتأثــرون بما 
يكتب ، وآخــرون يتابعون مــا يكتب بحيادية 
فمنهم من يواصل متابعته ومنهم من يقلب 
صفحتــه ويمضــي ، ويتوقف ذلــك على قرب 
الكاتب أو بعده من قضايا مجتمعه وطونريقة 

تناولها . 
الكتابة بمعرفة ناقصة فيها تضليل للقارئ 
، والكتابــة بتحامــل شــخصي فيهــا تضليل 
للقارئ ، والكتابة بهدف اســتقطاب اجتماعي 
لمعــارك صغيــرة علــى هامــش التحديــات 
  ، للقــارئ  الكبيــرة هــي تضليــل  الوطنيــة 
واســتدعاء التجارب التاريخية سواء السياسية 
أو اإلنســانية بعرضها وبتوظيفهــا على نحو 
خاطــئ في مجــرى الصــراع الساســي الجاري 
هــي تضليل للقــارئ . التاريــخ ال يخوض فيه 
الخصوم إال وشــوهوه ، وهــو ال يكتب إالً وفقًا 
لمنهــج يحميه مــن التحريــف والتهريج معًا 
ليبقــى تاريخاًً .  قد تســرد حكايــة او حكايات 
لكن هذا ال يعني انك تؤرخ . التاريخ هو جملة 
الوقائع والظروف والشخصيات المحيطة بهذه 
الحكايــات ... والكاتب الذي يضلل قارئه الذي 
يثــق فيه هــو أشــبه بالطبيب الشــرير الذي 
يحقن مريضه بعقاقير التخدير ليســكن االلم 

دون أن يعالج المرض .
هنــاك مســئولية كبيــرة تقع علــى الكاتب 
باعتبــاره أحــد مصــادر تشــكيل الوعــي في 
المجتمع . والشــخص الذي يتصدى للكتابة ال 
بد أن يدرك قيمة مــا يكتب ، وال بد أن يعرف 
في الوقــت ذاته أن الكتابة ليســت تســلية ، 
ولكنها مسئولية قيمية وأخالقية ... حتى في 
صيغتها السياسية ، وهي فوق هذا أمانة ال بد 

ان يمارسها الكاتب مع قرائه .
حتــى وانــت تكتب ضــد خصومــك ال بد أن 
تتناول خالفك معهم بموضوعية ، فالخصومة 
ال بد أن تستند على أسباب تجعل منها مقبولة 
اجتماعيًا وانسانيًا قبل أي شيء آخر . وينطبق 

نفس الشيء على الكتابة النقدية .
وهناك فرق بين الكتابة وحمالت التحريض 
. الكتابــة منهــج وحجــة ، وبواســطتها يتم 
تســليح الناس بالحجة التي تشــكل الموقف ،  
أمــا التحريض فهي اداة تعبويــة لها أدواتها 
ومن ضمنها اإلشاعة والتلفيق والنكتة والخبر 
المزعوم ...الخ وهي أداة قد تؤدي الى تشويه 
الخصــم ولكنها ال تلغي حقيقتــه ، وقد تدفع 
بريئًا الى ارتــكاب جريمة أو فعل متهور ، وقد 
تبــرر لمغامر أن ينجز مغامرتــه حتى النهاية 
، وتلجــأ إليها األجهــزة والجماعــات القمعية 
بأشــكالها المختلفة عندما تفقــد الحجة ، وال 

يمكن أن يصنف من يمارسها بالكاتب .
الكاتــب الــذي يصبــح كل همه هــو تجنيد 
قارئيــه لمعركتــه الخاصــة أو لمعركــة على 
هامش التحديات الكبرى للبالد ال يستطيع أن 
يكون أكثر من جنرال فاشل في معركة توفرت 

لديه الفرص الكثيرة لكسبها ... وهزم ، 
من بيــن كل ما نقرأه اليوم ســنجد القليل 
والقليــل جــدا ممــا بمكــن أن يعــد "كتابة" 
بالمعنى الذي يشــكل خارطة المعرفة العامة 
التي تقدم الدليل على نضج المجتمع أو درجة 
اســتعداده لذلك ، أما الباقــي فيدخل في باب 
التحريض والتحريض المضاد وهو ما يشــوه 
وعــي المجتمع باعتباره أداة شــحن ال يهمها 
االنفجارات التي ســتترتب على ذلك ، وكم هم 
المخدوعين والمضللين الذين لم يكتشــفوا 
التضليل والخديعة إال بعــد أن تدركهم هذه 
االنفجارات التي صفقوا للمحرضين عليها في 

مجرى اإلعجاب بكتابهم االشاوس . 
التصدي لهــذه الظاهرة مســئولية الجميع 
لحمايــة" الكلمــة " التي ال تبنــى االوطان اال 

باستعادة عافيتها .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

دلهي/ خاص : 

ادان إتحــاد طــالب اليمن بمدينة آورنج آباد - الهند الســلوك اســتدعاء 
السفارة اليمنية بدلهي للشرطة الدبلوماسية واعتقال الطالب المعتصمين 

في الملحقية الثقافية منذ ايام اثر مطالبتهم بحقوق سابقة. 
وقــال االتحاد في بيان له عقب وقفة احتجاجيــة نُظمت في مدينة اورنج 
آباد الهندية أن التصرف غير المســؤول من قبل الســفارة اليمنية ال يمت 
للســلوك الدبلوماسي بصلة وينم عن فشل في رعاية المواطن اليمني في 

الهند. 
وطالب الطالب المحتجين بســرعة إطــالق زمالئهم المحتجزين واالعتذار 

لهم وسرعة معالجة أوضاعهم. 

الشرطة اهلندية تعتقل طالب مينيني يف دهلي 

متقاعدو الداخلية بعدن يقطعون الطريق البحري 

منتسبو االورام يوجهون مناشدة عاجلة 
عدن تايم - خاص : 

أقــدم متقاعدون فــي وزارة الداخلية، امس، على قطــع طريق محوري في 
عدن احتجاجا على تاخر صرف مرتباتهم . 

وبحسب مواطنين فقد توقفت الحركة المرورية في الطريق البحري الرابط 
بين مديريتي المنصورة وخور مكسر، اثر احتجاج المتقاعدين األمنيين على 

تأخر صرف مرتباتهم. 
وســارعت قوة امنية للتدخل وفض االحتجــاج وإعادة حركة المرور للطريق 

الرئيسي الذي شهد تكدس لعشرات المركبات . 
ويشــكو المتقاعدون فــي الداخلية من جراء توقف صــرف رواتبهم منذ 3 

شهور . 
ومؤخرا بدأت عملية الصرف للمتقاعدين في الجيش للثالثة اشهر الماضية 

وهو ما اثار نقمة متقاعدي الداخلية الذين تم تاجيل الصرف لهم .

 قال رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن محمد عبداهلل 
المســيبلي انه ســيتم صرف راتب شــهر مارس 2017م مع العالوات 

كاملة، بدء من يوم غد. 
ونوه المســيبلي الى الجهــود التي بذلتها قيــادة المصفاة ممثلة 
بالمديــر التنفيذي للشــركة األســتاذ محمد البكري مــن اجل صرف 

المرتبات المتأخرة والحالية . 
وثمن المســيبلي تلك الجهود المبذولة ايضا من ادارة الحســابات 
والتي اســتكملت اجــراءات الصرف ومتابعــة البنك لتوفيــر التعزيز 

المالي .

ناشــد موظفــو ومتطوعــو مركــز 
االورام الواقع في مستشفى الصداقة 
بعدن الجهــات المعنية ورجال الخير 
تقديم العون المالي للمركز ليتمكن 
من دفع الحوافز المالية للمتطوعين 
الذين يعملون بشــكل طوعي ودون 

مقابل منذ اكثر من عام. 
وقال منتسبو المركز انهم لجاوا الى 
هذه المناشــدة بعــد ان وصلت حالة 

المتطوعين الى مرحلة قد تتسبب في 
عجزهم عن مواصلة عملهم االنساني . 

واشــاروا الى انهم لم يطلقوا هذه المناشــدة اال بعد ان فشــلت كل 
محاوالتهم في اقناع جهات االختصاص باالسراع في تلبية طلبهم .

غدا.. صرف رواتب موظفي املصايف 

عدن تايم/ خاص :

اضطر أحــد دكاتــرة كليــة اآلداب في 
جامعة عــدن إلى إلقــاء محاضرتــه لطالب 
الماجســتير قســم اإلعالم في إحدى ممرات 

الكلية نظرا النقطاع التيار الكهربائي. 
وقام البروفســور أ.د محمد عبدالهادي 
بإخراج طالب دفعة الماجستير قسم االعالم 
مــن القاعة إلــى إحــدى الممــرات إلكمال 

المحاضرة بسب انقطاع التيار وارتفاع درجة 
حرارة الجو. 

هذا وتشــهد العاصمة عدن انقطاعات 
متكــررة للتيــار الكهربائي وبلغت ســاعات 
االنقطاع ثالث ساعات مقابل ساعة تشغيل 

واحدة . 
ويتخــوف المواطنيــن مــن موجه حر 
وارتفــاع درجــة الحــرارة في عجــز محطات 
الكهربــاء عــن توليــد الكميــات الكبيــرة 

الكافية من الطاقة .

انقطاع الكهرباء يدفع بإكادميي جبامعة عدن اللقاء حماضرته مبمر الكلية 

عدن تايم/ خاص :

وزعــت جمعية تابعــة لحزب االصــالح، ظروف تبرعات فــي عددا من 
مدارس عدن. 

وقال طالب واولياء امور ان الجمعيــة وزعت لطالب المدارس ظروف 
تبرعات، لدعم المشاريع التعليمية في فلسطين. 

واثــارت عمليــة توزيع الظروف اســتياء واســع في مواقــع التواصل 
االجتماعي، وســط مطالبات بوقف هذه االعمال، وتســخير التبرعات السر 

الحرب  جــراء  النازحين 
عامهــا  دخلــت  التــي 

الثالث. 
هــذه  وتعمــل 
الجمعيــات علــى جمع 
ســنويا  المليــارات 
الغــراض  وتســخيرها 

حزبية. 

االحتيال على طالب املدارس باسم االقصى


