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حمافظ ح�ضرموت يف حوار خا�ص مع ) عدن تامي ( : 

�أكرث من مليار دوالر دعم لليمن يف جنيف

�شركة تركية ترت�جع عن توقيع �تفاقية �لكهرباء يف عدن

انهيار الريال نتيجة �سيطرة 
�سركات ال�سرافة على ال�سيولة 

قراراتنا مل خترج عن اطار مصلحة حضرموت والقانون 

م�شتعدون ملو�جهة �ل�شيف �لقادم
 بتاأمني �لكهرباء و�ملاء بدعم �مار�تي

عدن حتب�س انفا�سها ا�ستعدادا  العالنها  التاريخي
 مليونية اخلميس..

هل أعادت قرارات هادي 
توحيد اللحمة اجلنوبية ؟ 

االقت�سادي د. حممد باناجه : 
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

عدن تايم/ تقرير خاص 

أكــدت مؤسســة الكهربــاء عــدن، 
استكمال األعمال في محطة الحسوة 60 
ميجــا الممولة من الصنــدوق القطري، 
والتي تتجاوز نســبة االنجــاز فيها 95% 
وســتدخل العمل في 10 مايــو، ويجري 
انجاز العمل فيها بأســرع وقت لتخفيف 
االنقطاعــات خالل الصيف، مشــيرة الى 
ان التوليــد المتوفر في المحافظة حاليًا 
اليتجاوز150 ميجاوات بينما الطلب على 
الكهربــاء وصل إلى 370 ميجاوات، قابل 

للزيادة مع زيادة الحر.
ووقعــت الكهربــاء عقد مع شــركة 
لتوفيــر  المشــتراة  للطاقــة  الســعدي 
60ميجاوات، خالل شــهر مــن فتح وزار 
وتخلفت  المســتندي،  االعتمــاد  المالية 
شركة راســا التركية عن توقيع اتفاقية 
الطاقة المســتأجرة بقدرة 40 ميجاوات، 
لفترة ســتة اشــهر، مؤكدة انه بحســب 
القانــون ســيتم مخاطبة الشــركة التي 
يليها وفــي حالة الموافقــة يتم توقيع 

العقد معها.
الحكومــة  ان  المؤسســة  وقالــت 
اعتمــدت 9 مليــون دوالر، لغــرض رفع 
جاهزيــة محطات التوليــد، وهي بصدد 
الشــركات  وكالء  مــع  العقــود  توقيــع 
لتوريدها خالل اسابيع من فتح االعتماد 
ألمســتندي، وعنــد وصول قطــع الغيار 
المولــدات  وإصــالح  التركيــب  ســيتم 
العاطلة علمًا أن هذه المبالغ سوف تدفع 
للشــركات بعد فتــح االعتمــاد من قبل 
وزارة الماليــة وبموجب شــروط العقود 
كمرحلــة أولى ســيتم إنــزال مناقصات 

عامة لبقية الطلبات.
تأهيل املنصورة

وتواصل الفــرق الفنية في الكهرباء 
أعادة تأهيل مولــدات محطة المنصورة 
)وارتســال(، حيــث تــم انجــاز تأهيــل4 

مولدات وتبقى تأهيل 3 مولدات، وفيما 
يخص إعادة تأهيل محطة الحسوه أقرت 
الحكومــة العرض المقدم من الشــركة 
األوكرانيــة بمبلغ 31 مليــون دوالر في 
فبرايــر 2017م وتم اســتكمال إجراءات  
مســودة العقد وســوف يحضر وفد من 

الشركة األوكرانية لتوقيه العقد.
المحطــات  صيانــة  أجــور  وحــول 
والشبكة 290 مليون ريال كما اشرنا ان 
هذه المبلغ تخصــص للصيانة العمرية 
وليست للصيانة الروتينية وهي مقسمة 
علــى صيانــة المولــدات المتوقفة في 
محطــات التوليــد او تركيبات الشــبكة 
الجديــدة بما فيهــا محطــات التحويل 
والجزء الكبير ال عمال تركيبات الشــبكة 
للمواد المــوردة من القــرض اإلماراتي 
كما تشــمل أجور الحفريــات التي يقوم 
بها بعــض المقاولين وكل هذه المبالغ 
تصــرف بحســب لوائــح معتمــدة فــي 
المؤسسة لسنوات سابقة وحتى أالن لم 

يتم صرف هذه المبالغ والزالت في وزارة 
المالية وحتى أالن لم تنفذ هذه اإلعمال 

.

تركيب حموالت

الهندســية  الطواقــم  واســتكملت 
والفنية في كهربــاء عدن تركيب محول 
20 ميجا )2( في محطة انماء التحويلية، 
ونقــل احــد محــوالت توزيــع وتصريف 
الطاقــة الكهربائيــة بقــدرة  10ميجــا 
وات مــن محطة إنماء إلــى محطة صالح 
الدين لتحسين شــبكة kv 33 وتخفيف 
األحمــال علــى محطة صــالح الدين في 
مديرية البريقة، كما تواصل إدارة النقل 
التحويــل صيانــة المحطات  ومحطــات 
 33kv وشــبكة التوزيع والضغط العالي
الصعــده )البريقا(ـ إنماء )2( لتحســين 

الشبكة في محطة انماء.

احتياجات ضرورية
وطالبت المؤسســة بتوفير سيارات 
التــي  للطــوارئ بــداًل عــن الســيارات 
تستأجرها المؤسسة في أعمال الطوارئ 
والنوبــات وكذلك الســيارات المتهالكة 
الكثيــرة األعطال التي تكلف المؤسســة 

مبالــغ كبيــرة وســيتم توزيعهــا على 
المناطق فــي مواجهة إعمــال الطوارئ 
والبالغــات حيث أن اإليجــار يكلف مبالغ 
كبيرة وعندما يكون لديك وســائل نقل 
كافية ســيتم التجاوب ســريعًا للبالغات 
الفيــوزات  وباألخــص  للمواطنيــن 
واألعطــال الصغيــرة، كما طلبت شــراء 
أجهزة اتصــاالت متحركــة وثابتة وهي 
غير مرصودة كون المعتمــد لنا موازنة 
تشــغيلية فقــط وهذه األجهــزة مهمة 
لتســهيل األعمــال بين فــرق الطوارئ 
وبيــن التحكم والمحطــات وتوفر علينا 
الجهــد والمــال والن األجهــزة الحالية 

قديمة وغير كافيه .

مد كابالت

انهــا طلبت  وأوضحــت المؤسســة 
شــراء أثنين حفارات بمبلغ 100 مليون 
ريال، موضحا بان المؤسسة بصد تنفيذ 
مشروع مـد كابالت 33 ك.ف من الحسوه 
إلــى مدينــه البريقة بداًل عــن الخطوط 
الهوائيــة القديمة وحيــث أن الكابالت 
متوفــرة لدينا طلبنا قبــل عام من أالن 
لغرض  واإلشــغال  المحافظة  مســاعدة 
التنفيــذ عبــر احــد المقاوليــن وبلغت 
كلفة أجــور الحفر والمــد والتنفيذ 100 
مليون ريال وتعثر العمل في المشــروع 
ولغرض تحريك المشــروع اقترحنا شراء 
المؤسســة  أثنيــن حفــارات وســتقوم 
بالتنفيــذ وحيث ســتكون هــذه اآلليات 
ملك المؤسســة سيتم االســتفادة منها 
في جميــع المشــاريع األخرى وســتوفر 
علينــا مبالغ كبيرة, كما انــه ال يحق لنا 
أن نصرف أي مبلغ من المبالغ المعتمدة 
مــن الحكومة إلغــراض غيــر اإلغراض 

المحددة لها.
وأكدت المؤسســة انها لم تســتلم 
أي مبالـــغ حيــث انــه بعــد استكمـــال 
اإلجراءات يتـــم رفع الملـــف إلــى وزارة 
الماليـــة للمراجعــة والصــرف لصالــح 
المســتفيد وجميعهـــا فتـــح اعتمـــاد 
مستنـدي للشركـــات أو الموردين وقـد 
رفضنـــا استـــالم الدفعــة األولــى من 
مخصص قطـــع الغيـار بمبلـغ 5 مليـون 
دوالر واقترحنا اإلجراءات بحسب نظـــام 

الماليـة.

) ر��شا (�لرتكية تر�جعت عن توقيع �تفاقية �لطاقة �مل�شتاأجرة بقدرة 40 ميجاو�ت

لحج/ صدام اللحجي : 

تقدمت الهيئة اإلدارية بفرع إتحاد نساء 
اليمن م/ لحج بمناشدة إلى السلطة المحلية 
فــي محافظة لحــج لتخصيص مــكان مالئم 
لعقد جلســات محاكمة قاتل المواطنة عبير 

عبدالرحمن . 
وتضمنت المذكــرة التي تحصلت ))عدن 
تايم(( على نسخة مناشدة إتحاد نساء اليمن 
فرع لحج الســلطة المحلية في محافظة لحج 
لتوفيــر مكان مالئم لعقد جلســات محاكمة 
لمرتكب الجريمة المشــهودة المدعو/ أيسر 
سعيد محمد في حق زوجته عبير عبد الرحمن 

البان بواقعة القتل العمد. 
واضافت انه بعد ارتكابه الجريمة "المشــهودة" ومرتكبة بطريقة وحشية 
فــكان لزاما مــن معاقبة الجاني علــى فعلته المعاقب عليها شــرعا وقانوني 
وكون الجاني أصبح يشــكل خطــورة إجرامية على المجتمع فــال بد من اتخاذ 
اإلجــراءات القضائية العاجلة لمعاقبــة الجاني وفقًا لقولــه تعالى "ولكم في 

القصاص حياة يأولي األلباب "" 
وأثارت حادثة مقتل المواطنة عبير عبدالرحمن محمود عبداللطيف البان 
البالغــة من العمــر 37 عام طعنا على يد زوجها بتأريــخ 19/11/2016 غضب 

الشارع اللحجي وتعاطف كبير مع أسرة المجني عليها . 
وطالب عدد من الشخصيات اإلجتماعية وممثلو منظمات المجتمع المدني 
في المدينة الجهات المختصة بســرعة إســتكمال اإلجراءات القانونية وإحالة 

القضية للقضاء ليقول كلمته الفصل فيها والقصاص من قاتل عبير.

حلج: مطالبات بتنفيذ حكم �الإعد�م بحق متهم بقتل زوجته

امجل الهتاين والتربيكات للاشب اخللوق 

حسام سعيد امحد الصائغ
 مبناسبة زفافه الميمون االثنني 1 مايو 2017 عىل ربة 

الصون والعفاف ابنة د. عبداحلكيم طه إمحد 
 ودامت دياركم عامرة باالفراح والمرسات .

المهنئــون : والــدك ووالدتك واخواتك وعمك 
عيدروس باحشوان واوالده ود. عبداحلكيم طه واعمامك 
عبدالقوي وحسن وحسني وزكريا وابناء المرحوم القايض 

حممد سعيد الصائغ عيل وعبدالرمحن ومحزة وعباس 
وابوبكر  وكافة االهل .

مبارك الزفاف 
حسام سعيد 

الصائغ

كهرباء عدن: دخول الـ60 ميجا أواخر األسبوع القادم ونسبة االنـجاز فيها 95  %

االأحمال ت�سل اإىل 370 ميجاوات قابلة للزيادة بينما التوليد 150 ميجاوات
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�أخبار

أعلــن الرئيس علي ســالم البيــض موقفه من 
القــرارات الصادرة عــن الرئيس عبدربــه منصور 
هادي ووصفها في تصريح صحفي انها اســتهداف 
وإقصــاء وإزاحة شــخصيات تمثل رمزيــه جنوبية 
كبيرة تشهد لها ساحات النضال بالشرف واألمانة 

والشجاعة والنزاهة.
وأضاف في تصريح صحفي : )) نرى أن االستهداف 
يتجاوز األشــخاص في جوهره إلى استهدف قضية 
وطنية وشعب وهما قضية الجنوب وشعبنا الباسل 

ولهذا اتت ردود الفعل الرافضة والقوية (( .

نص التصريح الصحفي:

تابعنا بقلق شديد القرارات الصادرة عن الرئيس 
عبدربــه منصور هادي في هــذه المرحلة الدقيقة 
والحساســة والتــي تتطلــب الكثير مــن الحكمة 
والتــروي عوضا عن التهور والحســابات الضيقة .. 
ولقد ساءنا بشكل كبير ان تستهدف تلك القرارات 
شــخصيات وطنية تشــهد لهــا ســاحات النضال 
بالشــرف واألمانة والشــجاعة والنزاهة. وفي هذا 

الصدد نود التأكيد على ما يلي :

اوال : إن آخــر ما تتطلبه هذه المرحلة الحاســمة 
هي هــذه النوعية مــن القرارات المتســرعة التي 
ال تعكس ســوى ضيــق أفق وعــدم دراية بطبيعة 
المعركة وكيفية إداراتها سياسيا عسكريا، خاصة 

ونحن نعلم أن األطراف المســتفيدة من 
مثل هــذه القرارات هــي تحالف الحوثي- 
صالح وفقــا لطبيعة المعركــة وأهدافها 

االستراتيجية فيما يخص دول التحالف.
ثانيــا : يعتبر الطــرف الجنوبي بتياراته 
)الحراك  والعســكرية  السياسية  الوطنية 
الجنوبــي والمقاومــة الجنوبيــة( طــرف 
أساســي في هــذا التحالــف وتعتبر هذه 
القــرارات مــن وجهــة نظرنا اســتهداف 
وإقصاء له من خالل إزاحة شخصيات تمثل 

رمزيه جنوبية كبيرة .
قــد  القــرارات  هــذه  ان  نــرى  ثالثــا: 
اســتهدفت أيضا وبشــكل واضح شــراكة 
طرف أساســي في هذا التحالف وهو دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة التي قدمت 
وال زالت تقدم الدعــم والدم والرجال في 

الجنوب وتتواجد هنــاك وفق خطط بناء ما 
يعني أن مــن حقها أن تأمن علــى وجودها بمن 
تراه اهال للثقة بعيدا عن مكــر جماعات )اإلخوان 
المســلمين( التي تناصب دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة حالة عداء معروفــة. فكيف يمكن اتخاذ 
مثــل هذه القرارات المضــرة بدولة حليفة للدولة 

األكبر المملكة العربية السعودية؟!.
رابعا : من الواضح أن هــذه القرارات قد اتخذت 
دون التشاور مع دول التحالف كما حدث سابقا عند 
إزاحــة المهندس خالد بحاح مــن منصبه ما يعني 

أننا بصدد مسلسل مستمر يتسم بالرعونة وضيق 
األفق وتصفية حســابات تبدو شــخصية في شــق 
منها وذات بعد سياسي يستهدف الجنوب في شق 
آخــر مدفوعا من قبل أطراف شــمالية تتطابق في 
نظرتها للجنوب مع تحالف )صالح - الحوثي( وبقية 

األطراف الشمالية.
خامسا : أننا نرى أن االستهداف يتجاوز األشخاص 
فــي جوهره إلى اســتهدف قضية وطنية وشــعب 
وهما قضية الجنوب وشــعبنا الباســل ولهذا اتت 

ردود الفعل الرافضة والقوية .

سادسا : أننا نناشد دول التحالف وعلى رأسها 
المملكة العربية الســعودية كبح جماح مصدر 
هــذه التصرفات الرعناء التــي يمكن ان تمعن 
في التمادي ، والتي ال يستفيد منها إال الخصوم 
األصلييــن ألهــداف عاصفــة الحــزم ، كما أنه 
يهمنــا أن نؤكد أن الجنوب طرف أساســي في 
هــذه الحرب وله حقوق يجــب أن تراعى وينظر 
لهــا ، فكما صبرنا على تهميش تمثيل قضيتنا 
فــي كل جــوالت الحوارات الســابقة هــا نحن 
اليوم نشهد ما ابعد من ذلك وهو إقصاء رموز 
الجنوب من مسؤولياتهم في بالدهم... فلماذا 
يحدث هــذا األمر وتحديدا في يــوم ٢٧ ابريل 
الذي يمثل ذكرى تدشــين حرب احتالل الجنوب 
؟! ... ان هذا يؤكد أن عقلية ١٩٩٤ الشــمالية 

ال زالت صاحبة القرار في إدارة امور الشرعية .
ســابعا: نتوجــه بالتحية إلى جماهير شــعبنا 
فــي الجنــوب التي عهدنــا منها األباء والشــمم 
والصالبة فــي كل المراحل وندعوها باســم دماء 
الشــهداء إلى رص الصف الوطني وترسيخ اللحمة 
الوطنية والتالحم مع أهــداف الجنوب في التحرير 

واالستقالل.
ثامنــا : ندعو قيــادات الجنوب فــي الداخل إلى 
اإلسراع في تشــكيل حامل سياسي يمثل قضيتنا 
ويدافــع عنها وســوف نكــون مؤيدين لــه طالما 
عبر عــن إرادة شــعب الجنوب البطل فــي الحرية 

واالستقالل وإقامة الدولة الجنوبية المستقلة .

عدن/ خاص :

أكــد العميــد/ مهران محمد ســعيد 
القباطي قائد اللواء الرابع مدرع حماية 
رئاسية على وقوف قواته خلف الرئيس 
هادي وشرعيته مؤكدة على ان الجميع 

أبناء وطن واحد وتحت قيادة موحدة .
جــاء ذلك فــي بيــان نشــره مهران 
القباطــي للرد علــى بــالغ اطلقه احد 

الجنود المســتجدين والذي قال ان القباطي يســتقدم مقاتلين من الشــمال ضمن 
قواته واخرين من حزب االصالح الموالي للجنرال علي محسن .

وقــال في بيانه " ننصح أصحاب التواصل االجتماعي بعدم الخوض في الفتن فهي 
ال تعطينــا األ ضعفًا فوق ضعفنا وأهل الشــر والفتن الذين يخدمون جهات خارجية 

ننصحهم بالتريث والهدوء ، أمامنا مستقبل وبناء وطن " .
واضــاف : نحن أبناء وطن واحد وتحت قيادة موحده ممثلة بشــرعية فخامة رئيس 
الجمهورية خرجنــا نقاتل من أول يومًا تحت الشــرعية ، علينا بالمحافظة على هذا 

النصر الذي راحت فيه دماء الشهداء الزكية ،وال نسمح من يلعب بدماء الشهداء ".

عدن تايم / خاص :

ضبطت قوات الطــوارئ التابعة للواء األول دعم 
وإسناد مســاء أمس األول شحنة أسلحة بمنطقة ” 
خور عميرة” بالصبيحة كانت في طريقها من تعز 

إلى عدن.
وقال قائد اللواء األول دعم وإسناد العميد ” منير 
اليافعي أبو اليمامة” إن الشــحنة التي تم القبض 
عليها، تحتوي على كمية من صواريخ الكاتيوشــا 
وذخائر ســالح مضاد طيران 23 كانت محملة على 

شاحنة نقل ” دينا” قادمة من محافظة تعز.

وأفــاد أنــه تم القبــض على ســائق الشــاحنة 
ومرافقيــه ومصادرة شــحنة األســلحة، وتم فتح 
تحقيــق عاجل للكشــف عــن الجهــات التي تقف 

خلفها.
واســتغرب مصدر أمنــي بعدن، إنه فــي الوقت 
الــذي تحتاج تعز لهذا الســالح والذخائر لمواجهة 
مليشــيات الحوثي والمخلوع صالــح يتم تهريب 

األسلحة من تعز إلى عدن إلحداث الفوضى.
ونــوه المصــدر إلى كشــف الجهة التــي حاولت 
تهريــب هــذه الشــحنة حــال اكتمــال التحقيق 

وتوضيح الحقيقة لوسائل اإلعالم والرأي العام.

اعلن حزب رابطة الجنــوب العربي الحر 
في بيــان هام له أصــدره الثالثاء تأييده 
ومشــاركته كل أبنــاء الجنــوب العربــي 
للزحــف إلــى العاصمــة عدن للمشــاركة 
الفاعلة والحاشــدة في المليونية المقررة 

يوم الخميس القادم.

نص البيان : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السياســية  التفاعــالت  خضــم  فــي 
والجماهيريــة، التــي يشــهدها جنوبنــا 
العربــي هذه األيام، نؤيد ونشــارك كافة 
جماهيــر شــعبنا فــي كافــة محافظــات 
الجنوب العربي في االحتشــاد الجماهيري 
الســلمي فــي مدينــة عــدن النــور يوم 
الخميــس القادم 4 مايــو 2017م تعبيرًا 
عن تجــذر وحدتهم الوطنية وتمســكهم 
الوطنية  بأهــداف ثورتهم ومقاومتهــم 
المتمثلــة في اســتكمال تحريــر الجنوب 
وتحقيق استقالله وبناء دولته الفيدرالية 
الجديــدة كاملــة الســيادة علــى كامــل 
األراضي الجنوبية وفق حدودها المعروفة 

دوليًا..
إننــا نناشــد كل أبناء الجنــوب العربي 
للزحــف إلــى العاصمــة عدن للمشــاركة 

في  والحاشــدة  الفاعلة 
المقررة  المليونيــة 

الخميــس  يــوم 
القــادم احتجاجــًا 
مؤامــرات  علــى 
االحتــالل  قــوى 

علــى  اليمنــي 
العربــي  الجنــوب 

ورموزه وتأكيدًا على أن 
شعب الجنوب العربي أكبر من 

أن ينزلق ألي فتنة يســعى لها خصومه.. 
ورفــض اإلنجــرار ألي فتنــة فــي جنوبنا 

الحبيب.
 إن اللواء عيــدروس الزبيدي بعيد عن 
أي نََفــس مناطقي وهو قائــد المقاومة 
الوطنيــة الجنوبيــة... كمــا أنــه صاحب 
الدعــوة لكيــان سياســي جنوبــي يضم 
جميع من يتبنون أهداف شــعب الجنوب 
العربــي في التحريــر واالســتقالل وبناء 
دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة 
على كامــل أرض الجنوب العربي بحدوده 

المعروفة دوليًا.
المليونيــة  الفعاليــة  هــذه  أن  كمــا 
الجماهيريــة الســلمية تأتي يــوم الرابع 
من مايو وهو اليوم الذي بدأ فيه عدوان 

قــوى االحتالل اليمني عــام 1994م 
علــى شــعبنا وأرضنا واســتهدف 
فيه مطار عدن بالصواريخ حيث 
حاولت قــوات األمــن المركزي 
والشــرطة العســكرية اليمنية 
يومــذاك احتــالل مطــار عدن 
الدولي، وتم دحرها واستســالم 
وأســر اعداد منهــا، وتحركت كل 
قوى العدوان آنذاك مســتهدفة كل 
األلوية العسكرية وكل محافظات الجنوب 

في حرب غاشمة بكل أنواع األسلحة.
▪إن جنوبنــا العربي يتعــرض اليوم هو 
ورموزه لمحاوالت مراكز القوى، الســابقة 
والالحقة، إثــارة الفتن والدفــع بعناصر 
االرهاب إلشاعة عدم االستقرار في جنوبنا 
العربــي... وكل ذلك ألنهــم يدركون أن 
اســتقالله وبناء دولة الجنوب العربي قد 
اقترب أوانها... وما هــذه إال آالم الوالدة 

لفجر الجنوب العربي الجديد.
المجد والخلود لشــهداء شعبنا وثورتنا 

ومقاومتنا الوطنية الجنوبية.
الشفاء العاجل للجرحى.

الحرية لألسرى.
وثورتنــا  لشــعبنا  المكيــن  النصــر 

ومقاومتنا.

�لرئي�س �لبي�س يحدد موقفه من قر�ر�ت �لرئي�س هادي

مهران القباطي : حنن ابناء وطن واحد 
ونقاتل بآوامر الرئيس هادي

حزب الرابطة : نؤيد ونشارك كل أبناء اجلنوب العربي للزحف إىل العاصمة عدن

دعا قيادات اجلنوب يف الداخل اإىل االإ�سراع يف ت�سكيل حامل �سيا�سي

ضبط شحنة أسلحة بـ” خور عمرية” كانت يف طريقها من تعز اىل عدن تلقــت عدن تايم تعقيبا مــن عدد كبير من 
ســكان جبل البوميس بكريتــر مديرية صيرة 
محافظة عــدن على " مناشــدة لمأمور صيرة 
بمحاسبة العابثين بمشــروع مياه البوميس"  

.. وعمال بحق الرد ننشره : 
البوميــس نســتغرب  نخــن ســكان جبــل 
ونســتنكر هذه المناشــدة الباكلة ونؤكد اننا 
في حالــة انعدام دائــم للميــاه اال بما يجود 
به القائمون على هذا المشــروع مشــكورين 
علــى جهودهــم المبذولة وعلى راســهم االخ 
اســماعيل محمد يحــي ونحن نقبــل ونوافق 
بتشكيل لجنة من قبل المأمور خالد سيدو بل 
ونطالب بزيارته لالطالع على وضع سكان جبل 
البوميس ومعاناتهم اليومية بســبب انعدام 

المياه .

سكان جبل البوميس : نوافق بتشكيل 
جلنة للوضع املائي يف املنطقة
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ح�صاد

 يكتمل العام االأول لو�سول الرجل املثري للجدل على حم�ســن االحمر اإىل من�سبه كنائب للرئي�ــس هادي ولي�سبح 
الرجل الثاين يف نظام ال�سرعية ب�سكل ر�سمي .

ويجمع املراقبون ان اجلرنال علي حم�ســن لي�ــس جمرد نائب يبا�ســر مهامه عند تعذر ممار�سة هادي مل�سئولياته 
الد�ســتورية بل هو �سانع قرار موؤثر وخا�سة يف امللف الع�ســكري للجبهات ال�ســمالية ويتدخل ب�ســكل م�ســتمر يف كل 

القرارات ال�سيا�سية ال�سادرة عن نظام ال�سرعية .
راهنــت قــوى يف التحالف واملقاومة بال�ســمال على الرجــل ملحاولة حلحلة اجلمود الــذي ا�ساب خمتلف جبهات 
ال�ســمال وجعلهــا راكــدة يف مواقعهــا منذ عامني، لكن هــذا التفاوؤل خاب حيث يعك�ــس امل�ســهد الع�ســكري عدم قدرة 

االحمر على حتقيق اي اجناز ي�ساهم يف �سرعة ح�سم املعركة �سد امللي�سيات االنقالبنية .
 مل يكن االحمر فقط عاجزا عن حل امل�سكلة بل كان االأحمر جزءا منها فاإىل قيادته للمعارك دون خطط فاإنه 
يعمل ب�ســكل موؤثر على عرقلة اجلبهات االخرى التي قد ميثل تقدمها خ�ســارة م�ســتقبليه ملكا�ســبه ونفوذه كجبهات 

بيحان وتعز .

�جلرن�ل �لعجوز .. 

عجز يف إستمالة قبائل طوق صنعاءمسرية عام من الفشل العسكري

دور سليب يف عدن

أظهــرت ازمة مطار عدن التي شــهدتها المدينة الشــهر الماضي جزءا من نفوذ 
االحمر داخل بعض مؤسسات الجيش الناشئة بعدن .

 وكان عشــرات المســلحين من جماعات متطرفة واخرى تتبع حزب االصالح قد 
اخترقت قوات الحماية الرئاســية لتفرض حصارا على مطار المدينة الدولي قبل 

ان تتدخل طائرات التحالف وتســتهدف طقما يتبع قيادي اخواني يدعى ابو العابد 
وهو ما دفع باالخير الى انهاء الحصار وبقاء الوضع على ما هو عليه في المطار .

وقوف قوى محسوبة على االحمر امر فهمه التحالف بسرعه وهو ما دفعه للتدخل 
الحاسم حيث كان االحمر يخطط عبر فصائل مليشاوية للسيطرة على المطار كخطوة 

اولى قبل التفرغ للميناء وبالتالي السيطرة على اهم مؤسستين حيويتين في العاصمة 
 .

وكان مصدر اســتخباراتي قد اكد فشــل هذا المخطط والــذي كان يهدف في النهاية 
الى تمكين محسوبين على االحمر في مؤسسات سيادية هامة وبالتالي إسقاط المدينة 

في الفوضى . 
ورغــم ان التحــرك الظاهر كان باســم قوات الحمايــة الرئاســية إال ان المجاميع التي 
انتشرت في جولتي كالتكس والعريش كانت من فصائل اخوانية واخرى متشددة موالية 

لالحمر .
واقدمت هذه العناصر على قتل اثنين من جنود االمن بعد ساعات من اسرهم وهو ما 

يثبت اختراق القوات المحاصرة للمطار من قبل عناصر ارهابية .
ولطالما كان لالحمر عالقات واسعة بين الجماعات المتطرفة وخاصة في الجنوب .

ويبقــى الســؤال االهم االن هل يســتطيع االحمر في قادم االيام تغييــر المعادلة او 
ان الواقع بات اكبر من قدراته وخاصة ان الحديث عن مبادرة سياســية ســتنص اهم 

 راهن التحالف على اســتمالة مشــائخ قبائل طوق صنعاء 
ممن تنتشــر قبائلهم حول العاصمــة المختطفة ، و كلفت 

اللواء علي محسن بتنفيذ المهمة لكن جهوده لم تفلح .
مضــى أكثر من عامين على انطــالق عاصفة الحزم حيث 
دفعت دول التحالف بقوة بتعزيزات عســكرية ودعم مادي 

غير محدود أللوية علي محسن المتكدسة في مأرب . 
وبالتــوازي مع ذلك تنفذ طائــرات التحالف العربي غارات 
شــبة دائمة علــى مناطق نهــم و ارحب ولكــن كذلك لم 
يكســر حاجز الطوق الذي يبدو جليا انه يميل للمليشــيات 
االنقالبيــة التــي تفضلها قبائــل محيــط الصنعانية عن 

خصمها المسن علي محسن .
فشل علي محسن فشــال ذريعا في استمالة هذه القبائل 
وهو الملف الذي تفائل الكثير بانه سيكون الورقة الرابحة 
في يــده ولكن مرور عــام حتى االن مــن وصوله لمنصب 
الرجــال الثاني بنظام الشــرعية يثبــت ان الرجل لم يقدم 

شيء ولم يستطع ان يستميل والء قرية واحدة .
 

بل االســوء ان تصرفات مشينة لمحســوبين عليه قتلت 
ما كان يبــدو تعاطفا من بعض القبائــل حيث توفى هذا 
االســبوع شــيخ قبلي، من منطقة نهم داخل احد ســجون 

محسم بمحافظة مأرب تحت تأثير التعذيب.
وأكدت مصادر قبلية بمأرب، أن الشــيخ مبخوت صالح 

مبخــوت النعيمي، احد مشــائخ قبيلة " عيال غفير " 
توفي داخل ســجن االســتخبارات العسكرية بمأرب، 

بعــد اعتقاله مــن قبل جنود حــزب موالين لعلي 
محسن، قبل اربعة اشهر.

 
وانعكست اخبار وفاة النعيمي 
مهاجمــة  ســلبية  بمواقــف 

للشــرعية من قبل ناشطين من 
ابنــاء نهــم لطالمــا ايــدوا 

في  ودعموها  المقاومــة 
حربها ضد المليشــيات 

االنقالبية .

ح�شاد عام من �لف�شل

تقرير خاص) عدن تايم(

وباالجمــال فيمكن تلخيــص ابرز مظاهــر االخفاق التــي اعترت عام من قيــادة االحمر 
الميدانية للعمليات العسكرية في شمال البالد بعدد من النقاط اهمها :

 
- استيالء الحوثيون على لواء العمالقة في حرف سفيان.

 
- تراجع القوات الشــرعية بعد ان وصلت الى نقيل بن غيالن الذي يقود الى بني الحارث 
وبني حشــيش والى قلــب العاصمة اليمنية صنعاء وتمكن الحوثي من اســتعادة مواقعه 

هناك بسهوله دون أي مقاومة تذكر.
 

- استعادة الحوثي للسيطرة على اهم المواقع في فرضة نهم .
 

- احكام الحوثيين السيطرة على صرواح واستهداف مدينة مأرب منها بسهولة .
 

- سيطرة الحوثيين على دمت واستمرار تقدمهم نحو مريس وقعطبة .
 

- إعادة الحوثيين الحصار على تعز بعد كسره .
 

- تمكن الحوثيون من اعادة السيطرة على مديرية الوازعية بعد ان حررتها المقاومة.
- سيطرة الحوثيون على مواقع استراتيجية في القبيطة بتعز .

 
- استمرار اطالق الحوثيين للصواريخ البالستية .

 
- االنكســار لقوات الشــرعية في ميدي ومينائهــا وجبهات الحدود 

الشمالية .
 

- اســتعادة الحوثيين لمناطق واســعة في الجوف بعد ان كانت 
بيد المقاومة

 
- حرائق مفتلعة لمخازن اسلحة الجيش الوطني في 

مأرب .
 

- التواطئ ضــد المقاومة ببيحــان وايقاف 
المعــارك ممــا ادى الســتعادة الحوثييــن 

مواقع محررة .
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مدير البنك املركزي عدن:

تقرير
6ترليون ريال مديونية املركزي تفوق الناجت القومي للبلد

�إجر�ء�ت عقيمة
فعلــى الرغــم من  اإلجــراءات التي قــال البنك 
المركزي اليمن أنه اتخذهــا للحفاظ على القيمة 
النقديــة للعملة المحلية أمام الــدوالر األميركي 
وبقية العمالت األجنبية فــي منتصف فبراير من 
العام الجاري حينما التقى عدد من الصرافين غير 
أن هذه اإلجراءات على حد وصف مراقبون إجراءات 
عقيمة لــم تخلق حدًا لألزمة إذ شــوهدت العملة 

وهي تنحدر بعد هذا اإلجراء.
وارجع المراقبون ذلك بالدرجة الرئيســية إاّل أن 
عــدم ضخ البنك كمية من الدوالرات إلى الســوق 
المحلية بهدف اســتقرار ســعر الصرف، جعل من 
إجــراءات البنــك المركــزي ال لتعدو عــن كونها 
إجــراءات إداريــة غير ملزمــة لمحــالت الصرافة 
والبنوك التــي تتلكأ بأنه ال يوجــد لديها عمالت 
أجنبيــة كــي تبيع بالســعر الــذي حــدده البنك 
المركــزي  اليمني، عوضًا عن أن هــذا اإلجراء قد 
تســبب في خلق أسواق ســوداء للعمالت األجنبية 

في  محافظة عدن.

�أخطاء �إد�رية وم�صببات �أخرى
ويعــدد  الدكتــور محمد عمــر باناجــه لـ"عدن 
تايم" أن انخفاض رصيد األصول الخارجية للبنك 
المركــزي اليمني، باإلضافة إلــى صافي اقتراض 
الحكومــة، وتدخــل البنك المركزي فــي مزاد بيع 
الدوالر كتاجر وليس كســلطة نقدية!! عالوة على 

ما أقدم عليه البنك المركزي 
من طباعة العملة وإصدارها 
دون غطاء إصدار، وكذا عدم 
التجارية  للبنــوك  الســماح 
السعودية  الرياالت  بتحويل 

المتراكمــة لديهــا مــن تحويــالت 
المغتربين إلى دوالرات عبر مؤسسة 
النقــد الســعودية بغيــة إيداعهــا 
الخارج  المراســلة فــي  البنوك  لدى 
وخاصــة في البلــدان التــي ترتبط 
بعالقات تجاريه وأســعه مع اليمن، 
بهدف تغطيه االعتماد ألمســتنديه 
للسلع المســتوردة من تلك البلدان 
عبر ما تمتلكــه البنوك المحلية من 
دوالرات في البنوك المراســلة.وأكد 
ان الوضع يســتدعي التدخل السريع 

من الســلطة النقديــة ووزارة المالية والمجلس 
االقتصــادي األعلــى - إن كان الزال هناك مجلس 
- التخاذ إجراءات جريئة في الجانب النقدي  إلنقاذ 
الريال، قبل أن تتســارع وتيرة تهاويه ويتســبب 
بانهيار كامل لــكل أركان االقتصاد اليمني التي 

كانت الحرب قد هزتها أصال.

 عجز عن �صبط �لعملة
في ذات الســياق أوضــح وزير المالية األســبق، 
الدكتور/ ســيف مهيوب العســلي، أن ما تشهده 
العملة المحلية من انهيار مقابل العملة األجنبية 
عائد بشــكل المباشر إلى ما تشــهده اليمن من 
حرب األمر الذي أثر في اقتصادها وأسهم بالدرجة 
الرئيسية في تدمير المنظومة المالية، من خالل 

إهدار الموارد النادرة.
وقال د.العســلي: هناك ديون للمواطنين على 

بما  تقــدر  المركزي  البنــك 
يزيــد عــن ســتة تريليون 
وعوائدهــا  خزانــة  أذون 
واحتياطــات  والصكــوك 
الجهات،  وحســابات  البنوك 
هنــاك دين علــى المجتمع 
اليمنــي ســتة تريليونــات 
اليمنــي  القومــي  والناتــج 
تريليون،  ليــس ســتة  كله 
ال يوجــد اآلن بنــك مركزي 
ال فــي صنعــاء وال في عدن 
ألنه ليس لديه احتياطــي وليس لديه قدرة على 
جلب الودائع وليس لديه قدرة على مواجهة هذه 

االلتزامات.

�صركات �ل�صر�فة �مل�صيطرة
وقال عدد من الصرافين لـ"عدن تايم" أن فروع 
البنوك التجارية في عدن تعاني من شحه السيولة 
النقدية وذلك لعدة أســباب من أهمها غياب دور 
البنك المركزي في إدارة العملية المالية في البلد 
الذي يعد من أهم األسباب المؤدية إلى  التالعب 
بأســعار العمالت األجنبية والمحلية  ،عالوة على 
مــا يعانيه البنك مــن قصور في فــرض الرقابة 
على ســير الدورة المالية فــي المناطق الخاضعة 

للشرعية.
وطالبــوا بعــودة البنــوك التجاريــة والخاصة 
والحكومــة إلى الواجهة والعمــل  وأداء وظيفتها  

كونها أكثــر التزاما وتخضع للرقابــة في الداخل 
والخارج وتســير بحســب قوانين البنك المركزي 
اليمني بعكس شركات الصرافة التي ال تخضع في 
الوقــت الراهن إلى أي قوانيــن أو إجازة مصرفية 
من قبــل البنــك المركزي، مؤكدين أن شــركات 
الصرافة صارت هي  المسيطرة على السيولة وهي 

التي تتوفر فيها العمالت األجنبية والمحلية.
وفيما يماطل البنك المركزي في تسليم رواتب 
الموظفين بحجة عدم توفر السيولة، في المقابل 
يقوم بتوفير مئات الماليين من العملة المحلية 
لشركات الصرافة في عملية خارج إطار دورة البنك 

المالية.ت�صرر �ملوظفني

من جانبــه  المهندس رمز أزهــر عمر- مواطن 
قال لـ"عدن تايم": اغلب المواطنين هنا في عدن 
يعتمدون في دخلهم بشكل رئيسي على الرواتب 
الحكوميــة والتي ال توجد أي زيــادة فيها، إضافة 
التــي تاخــر رواتبهم وكــذا رواتــب المتقاعدين 
الهزيلــة مما ســيضع البالد في مــازق كبير، غير 
أن هنــاك شــريحة معينة مــن المواطنين ممن 
يعتمدون على حــواالت ذويهم في الخارج إضافة 
إلــى موظفين بعض منظمــات المجتمع المدني 
والذيــن يقبضــون رواتبهم بالــدوالر فإنهم لن 
يشــعروا بتاثير هذا التدهور ولن يشــكل ارتفاع 

سعر صرف الدوالر مشكلة بالنسبة اليهم .
ودعا الحكومة أن تتعامل بحزم مع هذا التدهور  
وتحاول جاهدة أن تتحكم في سعر الصرف وإعادة 
األمور إلى نصابها ، وكذا وإعادة 
ســعر الصرف إلى ما كان عليه 
قبل هــذا التدهور، ما لم فإنها 
ستضع المواطن في مازق كبير 

ونفسها في مازق اكبر.  

�سهدت العملة املحلية انهيارًا مت�سارعًا مقابل 
ارتفاع جنوين الأ�سعار العمالت االأجنبية على 
مدى ال�ســنتني املا�سيتــني اإذ بلغ ن�ســبة اأرتفاع 
�ســعر الريال اليمنــي مقابل الــدوالر مايعادل 
ريــال  ال�ســرف 215  60%  حيــث كان معــدل 
مقابــل الــدوالر، لي�ســل اإىل 368 ريــال االأمر 
االأ�ســواق  يف  �ســديدا  ا�سطرابــا  ولــد  الــذي 

املحلية.
وا�ســتمرار  ال�ســوق  يف  التطــورات  ودفعــت 
تدهــور العملــة املحلية االأ�ســعار اإىل االرتفاع 
اإىل م�ســتويات قيا�ســية فيمــا يف ذلــك  املــواد 
الغذائيــة ال�سرورية التي تعتمــد البالد على 
اخلارج يف ا�ستريادها مثل االأرز وال�سكر والقمح 
الداخليــة  او  والــدواء  واملالب�ــس  والدقيــق 
كاملوا�سالت و مياه ال�سرب والوجبات اجلاهزة 
مما زاد من االأعباء على كاهل االأ�ســر اليمنية 
التي تعي�س غالبيتها يف ظل اأو�ساع اقت�سادية 
�سعبــة، نتيجة احلرب الدائــرة يف البالد منذ 
اأكرث من عامني، والتي ق�سمت البالد لن�سفني.

باناجه: عدم اتخاذ اإجراءات جريئة 
لإنقاذ الريال �سي�سرع بتهاويه

تقرير/ رعد الريمي

انهيار الريال نتيجة سيطرة شركات الصرافة على السيولة
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حتقيق

وفــي تقريرها الســنوي الصادر مؤخرا، 
شــددت رابطت امهات المختطفين على 
إدانــة الجرائــم واالنتهــاكات  المرتكبة 
بحق المدنين واكدت بــأن هذه الجرائم 
ال تســقط بالتقادم وذالــك النها تعتبر 
جرائم حرب بــكل ما تعنيــه الكلمة من 
معنى وابرز ما جاء في التقرير الذي تناول 
انتهاكات حقوق االنســان في الفترة من  
ستمبر 2014 الي ديســمبر 2016، حيث 
بلغت حصيلــة االعتقاالت )12636( حالة 
موزعة على 16محافظــة وقد تم االفراج 
عــن )9347( ويتبقــى مــن المعتقلين 

المعروفين )3289( رهن االعتقال.

أخفاء قسري
 وال تــزال عمليــات الخطــف مســتمرة 
ووفقــا للتقرير الذي رصــد اكثر )2235( 
حالة اختفاء قســري، عرف اماكن اعتقال 
اغلب الحــاالت، فيما بقــي )160( مخفي 
قســريا ال احد يعرف أماكــن احتجازهم، 
وفيما يتعلق بتعذيــب المعتقلين رصد 
التقريــر )818( حالــة منهــا )29( حالــة 

تعذيب حتى الموت .
من جانبة اشار طلعت المشجري رئيس 
منظمة األســير الجنوبي بأن المليشيات 
كانت وما زالت تستخدم المدنين كدروع 
بشرية وذالك بوضعهم في أماكن مراكز 
وثكنات عســكرية ومخازن ومستودعات 
اســلحة  ومنشــئات تعد اهدافا للقصف 
الجوي كما اكد المشجري بأن المليشيات 
تملك اكثر من )484( سجن ومعتقل كل 
هدا الرقــم الكبير، هو المعــروف فقط، 
حيث تفتقر هذه المعتقالت إلى ابســط 
الالزمة للمعتقلين  المقومات والخدمات 

القابعين فيها.

معتقلون دون تهم
وبالنســبة لمهــران مهــدي عبيد احد 
المعتقليــن المحرريــن يقــول: تتعــدد 
وتظــل  األســاليب  وتختلــف  الضحايــا 
المليشيات هي االقبح باختالف المبررات 
الرتــكاب جرائمهم فهنــاك العديد من 
الحــاالت التى تثيــر الغرابة وتــدل على 
مســتوى الحقــارة التــى وصلــت اليهــا 
المليشيات، ويروي قصة معتقل من ابناء 
كرش اســمه: فائز عبدة خضر كان يعمل 
ســائق لدراجة نارية في منطقته، اعتقل 
لمجــرد ان طالب من حوثي قام بإيصاله 

إلــى نقطتهــم وقضي بعدهــا أكثر من 
عشــرة اشهر في زنازين المليشيات، ولم 

يتم اإلفراج عنه .
وقــال المعتقــل الســابق فــي زنازين 
المليشيات نبيل االقحش  بأن هناك االف 
الســجناء يقبعون في سجون المليشيات 
دون اي ذنــب ارتكبــوه ويجــب اطــالق 
ســراحهم، كما اكد بأن اغلب المعتقلين 
اجبروا على االدالء باعترافات تحت االكراه، 
وتوثيقها عبر كيمــرات فيديو والتوقيع 
على اوراق تعرض حياتهم وحياة أقاربهم 
للخطر  في حــال افصاحههــم عما جرى 
لهم من تعذيــب او اماكن احتجازهم او 
المتسببين باالعتقال او التحدث لوسائل 

االعالم او للمنظمات الحقوقية. 

تواطؤ القضاء
الناشــط الحقوقي مراد ســعيد يقول 
بــأن مليشــيات الحوثي وصالــح ترفض 
إلطــالق  القضائيــة  النيابــات  أوامــر 
ســراح المختطفيــن ووصل اســتهتارها 
بالسلطات القضائية الي حد كتابة قيادي 
حوثــي رد علــى توجيه محكمــة باطالق 
سراح اسير حيث كتب بنفس الورقة )بلها 
واشــرب مائها ( وفقا لما تداوله ناشطاء 

مؤخرا.

اعترفــت  مؤتمريــه  قيــادات  وكانــت 
فــي شــهر ينايــر الماضي بوجــود االف 
المعتقليــن فــي ســجون ســرية وغيــر 
قانونية استحدثتها المليشيات الحوثية  
فــي صنعاء بعيــدا عن االجهــزة األمنية 
وســلطات القضــاء حيــث اكــد القيادي 
المؤتمــري عبدالرحمــن االكــوع وجــود 
االف المعتقليــن في صنعــاء، دون تهم 
او إدانــات ويجب علــى الحوثيين إطالق 

سراحهم .
ويؤكــد فــواد األحمــدي احد األســرى 
المفرج عنهم يقول لعــدن تايم لقد تم 
وضعنا في ســجون غير انسانية وليست 
مؤهلة الجتجاز بشــر بداخلهــا باإلضافة 
المعتقلين بداخلها، ويتذكر  ازدحام  إلى 
كيف قامــت المليشــيات باحتجــاز أكثر 
مــن 70 معتقــل داخــل غرفــة واحــدة 
في حــي الســفارات بخــور مكســر، كما 
اســتغرب فواد من اعتقال عدد كبير من 
المهندسين والدكاترة في نفس الزنزانة 
مع المجانين وهو ما حدث داخل السجن 

المركزي بصنعاء .

ناجون من معتقالت املليشيات ال تفارقهم كوابيسها

تك�سف �سهادات خمتطفني عا�سوا جتربة االعتقال عن روايات مرعبة حول التعذيب واملوت يف �سجون امللي�سيات 
االنقالبية، فقد تنوعت االأ�ســاليب بني ال�سعق الكهربائي وال�سرب املربح ونزع اال�سابع والكي بالنار وا�ســتخدام 

الكالب املدربة وا�ستخدام اال�سالك الكهربائية واأ�ساليب تعذيب اخرى ال تقل وح�سية عن �سابقتها.
واأكد ناجون من �ســجون امللي�ســيات لعدن تامي تعر�سهم ال�سناف التعذيب، مع تكبيل اأيديهم واأرجلهم وال�سرب 
بوح�سية على وجوههم وروؤو�سهم وخمتلف اأنحاء اأج�سادهم مما يوؤدي يف كثري من االحيان باأن بع�س املختطفني 
كانوا ينزفون ويتقيئون دما، دون ان يتلقوا اي عالج يف حني كان ميوت البع�س يف جل�سات التعذيب، واالدهى من 

ذلك ان كوابي�سها ال تفارقهم عقب مغادرتها.
تحقيق/ نادر الهباشي

)12636( معتقل بينهم )2235( حالة اختفاء ق�سري و)818( تعذيب منها )29( حتى املوت
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حو�ر

وقال محافظ حضرموت في حوار خاص مع "عدن 
تايــم"، نطالــب بحقوق وثــروات أبنــاء حضرموت 
المنهوبة منذ عدة ســنوات، وإن قرارات الســلطة 
المحليــة بحضرمــوت لــم تخــرج عــن مصلحــة 
حضرموت والنظام والقانــون، وأكد بأنهم وجهوا 
ضربــات موجعة لتنظيم القاعــدة، وأن حضرموت 
ليســت حاضنــة للتنظيمات اإلرهابيــة، وأن قوات 
النخبــة الحضرميــة هــي قــوة وطنية عســكرية 
نظامية وليســت ميليشيا مســلحة، ولفت إلى أن 
طموحات حضرموت تتضمن توســعة ميناء المكال 

بتكلفة 150 مليون دوالر وإنشاء مصفاة نفطية.

- مــا تقييمــك لالأو�ســاع العامــة يف ح�سرموت ب�ســكل 
خا�س والبالد ب�سكل عام؟

- علينا عــدم الفصل بين األوضاع في حضرموت 
واألوضــاع فــي الوطــن بصــورة عامــة، بصــرف 

النظر عــن واقع حــال أي محافظة 
عن تلــك وبصــرف النظــر عن ما 
وصلت إليــه هــذه المحافظة عن 
متشــابهة فكل  فاألوضاع  األخرى، 
المحافظات عانت من آثار االنقالب 
وتأثــرت بالحرب الدائــرة والزالت 
جميعها ال تســاعد على التســريع 
في عمليــة التطور والتنمية وحتى 
فــي مجال اســتمرارية المعيشــة 

والحياة بصور طبيعية.
أكثر  لربمــا  تأثرت  وحضرمــوت 
خاصــة في مرحلة ســيطرة تنظيم 
القاعــدة اإلرهابــي علــى ســاحل 
المــكال،  والعاصمــة  حضرمــوت 
حيث تأثرت األوضــاع االقتصادية 
بصــورة عامــة وشــحت وانعدمت 
بعض الموارد وأغلقت مؤسســات 
ومرافــق الدولة ونُهبــت ثرواتها 

وسُــرقت األمــوال من بنوكهــا واختفــت العملة 
وظل المواطنيــن دون مرتبات والمتقاعدين دون 

معاشات ولفترات متفاوتة.
ولكنــه يمكننــا القــول إنــه بعد تحريــر المكال 
وســاحل حضرمــوت مــن عناصر تنظيــم القاعدة 
وعــودة الســلطة إلى أيــدي أبناء حضرمــوت فان 
الوضع اختلف تمامًا ونســتطيع القول بان األوضاع 
فــي حضرموت قد أصبحت تشــكل أفضل حال من 
باقي المحافظات األخرى ســوى المحــررة منها أو 
تلــك التي ال زالت تحت وطأة ســيطرة االنقالبيين 
مــن عصابات الحــرب والدمار الحوثي العفاشــي، 
والوضع في حضرموت حقيقة وضع آمن ومســتقر، 
واســتطعنا أن نعمل علــى تطبيع الحيــاة العامة 
بحيــث أصبح كل مواطن فــي  حضرموت آمن على 
نفســه وبيته وحقه وأســرته ومعيشــته وهذا لم 
يأتِ من فراغ بقدر ما جاء من النهج الســليم الذي 

اتبعته القيادة السياســية التنفيذية والعســكرية 
بحضرمــوت من خالل وضع حزمة مــن المعالجات 
والحلــول وتحديــد أولوياتهــا والتــي كانــت في 
مقدمتها الملف األمني والذي كان يســير بالتوازي 

والتوافق مع الملف الخدمي.
فالجانب األمني أعتقــد أن الوضع في حضرموت 
مشهود له، وكذلك الوضع الخدمي وما كان يهمنا 
فــي المقام األول هو حل مشــكلة الكهرباء والماء 
وتوفيــر المواد الغذائية والســلعية والمشــتقات 
النفطيــة وكل ذلك تحقق علــى األرض وال يمكن 
أن ينكــره إال جاحد أو أعمى بصيــرة، كما تواجهنا 
الكثيــر من التحديــات ونؤكد بأننا ســنخرج منها 
منتصــرون بتكاتف كافة أبنــاء حضرموت وبالذات 
ما يتعلق باســتحقاقات أبناء حضرموت في الثروة 

النفطية ومجاالت أخرى.

- ما هي اأبــرز االإجنازات التي حققتها ح�سرموت بعد 

عام من طرد القاعدة؟
- فــي الحقيقــة إنجازات كبيــرة وكثيــرة قد ال 
يكفي هذا الحيــز لذكرها، ولكننا ولتبيان ولو جزء 
مما تحقق في حضرموت بعــد مرور عام على طرد 
القاعــدة كان أبرزها وفي مقدمتهــا على اإلطالق 
اســتتباب األمن في حضرمــوت ومواصلة مالحقة 
عناصر اإلرهاب من تنظيــم القاعدة ومهاجمتهم 
فــي أوكارهم، أما فــي ما يتعلق بمــا حققناه في 
المجاالت األخرى، كما اشرنا فهي كثيرة ومتعددة، 
ومنهــا االســتعداد للصيــف القــادم فــي مجالي 
الكهرباء والمياه بتعاون األشقاء في هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي، كما تم افتتاح عددًا من المشاريع 
ووضــع حجــر األســاس لمشــاريع أخــرى بمختلف 
المجاالت وذلك بالتزامن مع الذكرى األولى لتحرير 

المكال وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة.

- ما هي أبرز التحديــات التي تواجهه حضرموت 
في المرحلتين الراهنة والمستقبلية؟

- تقــف أمام حضرموت تحديات كبيرة ســواًء في 
المرحلة الراهنة أو المستقبلية وخصوصًا بالجوانب 
األمنيــة واالقتصادية وتعود إلــى طبيعة األوضاع 
المترتبة على الحرب، ولكن بتكاتف الجميع والدعم 
المأمــول مــن التحالــف العربي نســتطيع القول 
بإمكاننا التغلب عليها من خالل االهتمام بمختلف 
فئــات وشــرائح المجتمــع الحضرمــي والمطالبة 

بحقوقهم وثرواتهم المنهوبة منذ سنوات.

- هناك �سل�سلة قرارات مت اتخاذها يف الفرتة املا�سية 
ما اأ�سبابها واأهدافها وارتباطها مب�سلحة ح�سرموت؟

- جميع قراراتنا التي اتخذناها في الفترة الماضية 
والتي ســنتخذها في المستقبل لم تكن تخرج عن 

إطار المصلحة العليا لحضرموت وأبنائها، واتخذنا 
بالفعل سلســلة من القرارات منــذ دخولنا المكال 
وتحملنا مســؤولية محافظة حضرموت وكانت كل 
قراراتنــا التــي اتخذناها لم تخرج عــن القانون أو 
عن المألــوف فجميعها قرارات نعتبرها من وجهة 
نظرنــا لتقييــم وضــع كان قائم ونريــد تقييمه 

وتصحيحه والسير به قدمًا نحو المستقبل.

- مــا مــدى تاأثــري االنت�ســارات علــى تنظيــم القاعدة 
اأمــن  وا�ســتهداف  احلركــة  علــى  القــدرة  واإفقــاده 

ح�سرموت؟
- النصــر الــذي حققنــاه علــى تنظيــم القاعدة 
كان بجهــود الرجال المخلصين فــي قوات النخبة 
الحضرميــة والمواطنين الشــرفاء وقوات التحالف 
العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية 

ودولــة اإلمــارات العربية المتحــدة، ووجهت تلك 
االنتصــارات ضربــات موجعة للتنظيــم اإلرهابي، 
ونؤكــد بــأن حضرموت ليســت حاضنــة لإلرهاب 
و  "داعــش"  لتنظيمــي  التابعيــن  واإلرهابييــن 
"القاعدة"، كما لدينا مــن الخطط والقوة الكافية 
لمواجهــة اإلرهاب والقضاء عليــه وكافة المظاهر 

المخالفة للنظام والقانون من التهريب وغيرها.

- ما هي طبيعة تكوين ومهام قوات النخبة؟
- قــوات النخبــة الحضرمية هي قوة من شــباب 
حضرمــوت قوة وطنيــة عســكرية نظامية حملت 
علــى عاتقهــا تحرير المــكال وســاحل حضرموت 
وتمكنت من هزيمة تنظيم القاعدة يوم 24 إبريل 
2016م، بعد تلقيها التدريبات تحت إشــراف قوات 
التحالف العربي وبشــكل رئيســي دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة، وتتولى حفظ األمن واالســتقرار 
بحضرموت، وهــي ليس كما يصفها البعض بأنها 

ميليشيات مسلحة.

- مــا هــي خطــط ح�سرمــوت لتطويــر 
االأن�ســطة االقت�ساديــة .. ومــاذا عن 
افتتاح مطار الريان باملكال وا�ســتئناف 

ن�ساط ا�ستخراج وت�سدير النفط؟
- لدينــا خطط طموحــة لالرتقاء 
بالنشــاط االقتصــادي والتطويري 
بحضرمــوت، لكــن كمــا تعرفون 
بأن اإلمكانيات المتوفرة ال تتناســب 
مع حجــم طموحاتنــا، فطموحاتنا 
كبيرة ومن حقنا أن نطمح ونحقق 
لحضرموت وأبنائها كل سبل الحياة 
والعيــش الكريم ومع ذلــك فأننا 
عاقدون العــزم على تنفيذ العديد 
من المشــاريع التنمويــة وبالذات 
اإلســتراتيجية منهــا ونحــن اآلن 
على وشــك أن نوقع اتفاقية بشأن توسعة وإعادة 
تأهيل ميناء المكال بكلفة إجمالية تقدر بنحو 150 
مليون دوالر، باإلضافة إلى وضع الدراســات إلنشاء 
ميناء بــروم وإدخال مشــاريع كهربائيــة لتغطية 
كل مناطق حضرموت الســاحل والوادي والصحراء 
ومشروع إلنشاء مصفاة حضرموت وتوسعة خزانات 

الخزن للمواد النفطية.

أما بخصوص مطــار الريان فكان إغالقه لدواعي 
أمنية فقــط ونعمل حاليــًا بالتنســيق مع األخوة 
اإلماراتييــن على اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلة بفتح 
أبــواب المطــار واســتئناف الرحالت منــه للعالم 
الخارجــي والتخفيــف من عنــاء المواطنين الذين 
يسافرون للعالج والدراسة إلخ، وإن شاء اهلل سيتم 

ذلك في القريب.

م�صتعدون ملواجهة ال�صيف الق�دم بت�أمني 
الكهرب�ء وامل�ء بدعم اإم�راتي

اأكد حمافظ حمافظة ح�سرموت اللواء ركن اأحمد �سعيد بن بريك، اأن انت�سارات واإجنازات 
ح�سرمــوت االأمنيــة واخلدميــة ال ينكرهــا اإال جاحد اأو اأعمــى ب�سرية، واأنهم م�ســتعدون 
ملواجهــة ال�سيــف القــادم مــن خالل تعزيــز تاأمني خدمتــي الكهربــاء واملياه التي ت�ســهد 
حت�ســنًا ملحوظــًا وكبريًا بدعم من االأ�ســقاء يف دولــة االإمارات العربيــة املتحدة، وتعهد 

بالتغلب على كافة التحديات باالعتماد على اأبناء ح�سرموت ودعم التحالف العربي.
عدن تايم / حوار: فاروق عبدالسالم 

حمافظ ح�ضرموت بن بريك يف حوار خا�ص مع 

�نت�صار�تنا �الأمنية و�إجناز�تنا �خلدمية ال ينكرها �إال جاحد �أو �أعمى ب�صرية

نطالب حبقوق وثروات أبناء حضرموت املنهوبة منذ سنوات
سنتغلب على حتديات املرحلتني الراهنة واملستقبلية باستمرار دعم التحالف العربي

وجهنا ضربة موجعة للقاعدة .. وحضرموت ليست حاضنة لإلرهاب
قراراتنا مل خترج عن إطار مصلحة حضرموت والقانون
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تقرير

محطتنا األولــى كانت مع مدير عام 
مديريــة الحوطة بلحــج أنيس العجيلي 
قــال: نلمــس مــا يعانيــه المواطــن 
المغلوب على أمره في ســبيل الحصول 
على خدمات أساسية، ونحن في المقابل 
لم نأتي ومعنا العصا الســحرية والذي 
ســنضربها فــي األرض لكــي توفر كل 
متطلبات الحياة نحن لم نقبل التكليف 
والعمــل ليس نزهــة او نطمح لتحقيق 
أي مغنــم ال قبلنا ونحن نعــرف ونقدر 
حجم المســؤولية والصعوبة الحقيقية 
التــي تواجهنــا اليــوم فــي عملنا هي 
بأختصــار أزمــة ضميــر وغيــاب الوازع 
الدينــي وتغييب لغة العقــل والتعامل 
مــع كل هــذه األمــور باالمبالــة وكان 
األمــر ال يعنينــا أوانه يعنــي المحافظ 
او مديرالكهربــاء يجــب علينا أن نكون 
واقعييــن أكثــر في طــرح همومنا وأن 
نطالــب بإنجــازات علــى األرض واقعيا 
وليس افتراضي او بصورة إسعافية مثل 
مــا ارتضيناه بالطاقة المشــتراة والذي 
كانــت بمثابة قنابل موقوتة ســتنفجر 

في وجه من يريد تغييرها.

مسئولية حكومية وشعبية
 ويــرى نائــب مديــر عــام مكتــب 

األشــغال العامــة والطــرق 
ان  إســماعيل  أيمــن  لحــج 
أزمــة الكهربــاء مســئولية 
حكومية وشعبية، حيث متى 
الجميع  اســتيقظ ضمير  ما 

سيتم حل أزمة الكهرباء .
يقــول  جانبــه  مــن 
العقيــد/ أبو أنس باحطاب : 
منذ 2011 حتى االن تعاقبت 
وكل  حكومــة،  مــن  أكثــر 
الحكومات  هذه  من  حكومة 

تعلن في بداية تســلمها لزمام االمور 
بأنها ستبذل كل مافي وسعها من اجل 
تقديم افضل الخدمات للشــعب ولكن 
الواقــع ومع االســف الشــديد يثبت لنا 
العكس تمامــًا فالخدمات بصورة عامة 
ومنهــا موضــوع الكهربــاء التي اخذت 

تزداد سوءًا.

حمطات التوليد: احلل
ويضيــف با حطــاب دخلنا الســنة 
الســادس وهي في عمــر الزمن كبيرة 
جــدًا وبالرغم من اإلمكانيــات المادية 
اليمــن من  التــي يمتلكهــا  الهائلــة 
الثــروات النفطيــة  مــن دول التحالف 
ان  اال  بشــئ،  علينــا  يبخــل  ال  الــذي 
موضــوع الخدمات الكهربائية  لم يأخذ 
اســتحقاقه الكافي فبــدال من ان تقوم 
الجهات المختصة ببناء محطات لتوليد 
الطاقة وإجراء صيانة لها فان الحكومة 
بدل ذلك تعاقد مــع بعض دول الجوار 
على استيراد طاقة كهربائية جاهزة قد 
توازي المبالغ لما يمكن انشاء محطات 
توليد جديدة مما جعل المواطن يعاني 
األمرين نتيجة المعاناة وقد اســتعاض 
معظــم المواطنيــن بالمولــدات التي 

تمتــص مــن جيوبهــم المــال الكثير 
والملفــت للنظــر ان الــوزراء الذيــن 
تســلموا مســؤولية وزارة الكهرباء لم 
يعطــوا لحــد االن المبــررات المقنعة 
للمواطن وانها ليست اكثر من مواعيد 

عرقوبية.
تصرحيات فقط

 ويؤكد وليد شوكره مواطن انه: لو 
جمعت تصريحات المسؤولين في وزارة 
الكهرباء من وزيرها حتى اصغر موظف 
لجمعنا مجلدات تفوق مجلدات الف ليلة 
وليلــة ولوجدنا فيهــا ايضا من الكذب 
بألوانــه والذي يفوق الكــذب الموجود 
في الف ليلة وليلة تصريحات المسؤول 
في وزارة الكهرباء متضاربة ومتناقضة 
اذا انا في كل يوم جديد اســمع حكاية 
)كهربائية( جديدة واغربها: الكهرباء ال 
تعود الى طبيعتها السابقة اال بعد عقد 
مــن الســنين! وتصريحات اخــرى تثير 
الدهشــة ويبقى الســؤال الكبير الذي 
يتــردد على كل الشــفاه .. اين الخلل ؟ 
اعتقد ان الخلل يكمن بالقائمين على 
إدارة هــذه الوزارة ومؤسســة الكهرباء  
الحيويــة )فأهــل مكة ادرى بشــعابها 
( فهــم باســتطاعتهم كشــف الخلــل 

ومصارحة الحكومة والناس به.

حمطة عباس تلفظ 
أنفاسها األخرية

ذهبنــا إلى محطة عبــاس لمعرفة 
ما يحدث في هــذه المحطة المتهالكة 
والتقينا بمســؤول الخدمات في محطة 
عباس أدهــم مجور فتحدث معنا بقوله 
أنفاســها  تلفــظ  عبــاس  محطــة  إن 
األخيــرة، وتعمــل بطاقــة انتاجيــه 6 
ونصف من التوليد الحالي وهي بحاجة 
إلى توليد اســعافي بمقــدار 27  ميجا 
في حال استمر الوضع في المحطة دون 
أي تغيير ستخرج المحطة بشكل كامل 
عن العمل نتيجــة توقف عمل الصيانة 
في المحطة الذي تســبب بخروج حوالي 
14 مولد عن العمل نتيجة أعطال فنية 
نطالب ونناشــد  دول التحالف والهالل 
األحمــر اإلماراتي بإنقــاذ محطة عباس 

قبل دخول شهر رمضان.

بانتظار الدعم
وهــدد مديــر عــام كهربــاء لحــج 
حســين الجوهــري باالســتقالته مــن 

منصبــه في حالة عدم االســتجابة لحل 
مشــكلة الكهرباء بلحج، مشــيرا انه تم 
التخاطب مع كافة الجهــات في الدولة 
االماراتي  االحمر  والهــالل  والمنظمات 
ودولــة الكويت حــول وضــع الكهرباء 
لحــج ولكــن دون فائدة تذكــر مطالبا 
الســلطة المحلية الوقوف كفريق واحد 
تجاه هذه المشــكلة، فــي وقت تصرف 
المليارات من الرياالت لقطاع الكهرباء 
وهو ما يستدعى حصول المحافظة على 
حصتها خاصــة وان المبالــغ التي وجه 
بها دولة الوزراء الزالت في اروقة وزارة 
المالية فــي العاصمة عدن والتي قدرة 

ب"500"الف دوالر. 
وأوضــح ان محطة عبــاس للطاقة 
المشــتراة ارهقــت كاهــل المؤسســة 
نتيجة للمبالــغ المنصرفة عليها والتي 
تقــدر بمالييــن الرياالت مــن صيانة 
وخــروج ودخــول مولدات فــي الخدمة، 
مؤكــدا ان محطــة الطاقــة المشــتراة 
عمرهــا االفتراضــي قــد انتهــى وهي 
حســب قولــة محطة متهالكــة وعملت 
فــوق طاقتها وهي معرضة للتوقف في 

أي لحظة . 
وعن وضع الحوطة قــال الجوهري 
ان التوليــد الحالــي ال يغطــي كافــة 
إلى  تحتاج  والتي  المدينه 
10 ميجــا وات  اكثر مــن 
وهــو ما يســتدعى فصل 
"خط  لقســمين  المدينه 
اإلنعاش"  الليبــي وخــط 
الى تحمل  الجميــع  داعيا 
المســئولية تجــاة وضــع 
الكهرباء والتحرك العاجل 
لحــل المشــكلة قبــل ان 
ينتهي التوليد في محطة 

عباس بشكل مفاجئ .

ملاذا ا�ستثناء كهرباء حلج من الدعم؟
ت�ســكل حلظــة انقطــاع الكهرباء 
عنــد املواطنــون يف مدينــة احلوطة 
وتــن حلــج  كل يوم كابو�ــس خميف، 
لكهربــاء  املقــدم  الدعــم  ورغــم 
املحافظات املحررة، اال ان حلج مثلت 
اإ�ســتثناء، حتى من وعود امل�ســوؤولني 
يف ال�سلطة املحلية واحلكومة، حيث 
ا�سبح ل�سان املواطن:"ن�سمع جعجعة 

وال نرى طحينا ".
بــات املواطــن يف حلج، يعي�ــس يف 
جحيــم  االإنطفــاءات املتكــررة  التي 
جتاوزت 20 �ساعة انطفاء، واملواطن  
ين�ســد  اأمنية بتح�سني حال اخلدمة 
حتــى يئ�ــس مــن املطالبــة بكهربــاء 
علــى مــر اليوم واالأ�ســهر وال�ســنوات 
العجاف ... هنــا نقف مع املواطن يف 
هذه ال�سيف القادم الذي ياأتي و�سهر 
رم�ســان معه، اأ�ســئلة كثــرية بحاجة 
اإىل اإجابــة:  ملــاذا مل يتم دعم ملف 
كهربــاء حلج اأ�ســوة مبحافظــة اأبني 

وغريها من املحافظات املحررة؟.

 تقرير/ صدام اللحجي 

االنطفاء يتجاوز 20 �ساعة ووعود احلكومة ذهبت اأدراج الرياح 
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حتقيق

تقرير/ ماهر الشعبي

وتأتــى هــذه الزيــارات فى إطــار سلســلة الجوالت 
التفقدية والمتابعات المســتمرة والحثيثة التى يقوم 
بها الوزير الشــاب مراد الحالمي وزير النقل ، للوقوف 
علــى أحــوال وظــروف العمــل بالمطــارات والمنافذ 
والموانــئ ، وبحــث أوضــاع العاملين بهــا والتواصل 
معهم لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم والعمل على 
تحقيق مطالبهم وتذليل أي مشــكالت أو معوقات قد 
تعترض العمل بمؤسسات وهيئات النقل في محافظة 
حضرموت ، والتى تســعى لتطوير تحديث مؤسساتها 
وهيئاتهــا فــى كل المنافــذ والموانئ والمطــارات ، 

لإلسهام فى تيسير حركة التجارة واالقتصاد .

تفقد منفذ الوديعة 
وتفقــد الوزير منفــذ الوديعة الحــدودي بمحافظة 
حضرموت، لإلطالع على مســتوى الخدمات في المنفذ 
الرئيسي بشــكل عام ،وهي الزيارة الثانية التي يقوم 
بهــا معالــي الوزير خالل أربعة أشــهر لمتابعة ســير 
النشاط في المنفذ، مشددا على األهمية التي يكتسبها 
كونه يعكس صورة الموانئ والمنافذ البرية الحدودية 
للبالد ، والتي يجــب أن ترتقي فيها خدمات النقل إلى 

المستوى المأمول .
وأكــد ان الوزارة تســعى إلنتشــال وتحســين كافة 
منافذ وموانــئ البالد ، في المناطــق المحررة وتعزيز 
من مكانتهــا خدميــا واقتصاديًــا ، وتزويدها بكافة 
المتطلبات األساســية والفنية لتســهيل إجراءات نقل 
البضائــع الصــادرة والــواردة بالمنفذ، مشــددا على 
ضرورة تنظيم المنافذ البريــة بالجمهورية وتأهيلها 
لتصبــح موانئ جديرة باســتيعاب حركــة التنقل بين 
بالدنــا ودول الجوار ، وكذا العمل على تطوير مرافقها 
وتحســينها بالشــكل المطلوب، لخدمة 3 الف مسافر 

يوميا.
وتعرف وزير النقل على جاهزية عمل األجهزة األمنية 
التي تمر منها شــاحنات النقل والركاب، وآلية تنسيق 
مع المنفذ السعودي لإلستعداد إلستقبال المعتمرين 
والحجاج لبيت اهلل حتى التتكرر معاناتهم أسوة بالعام 

الماضي .

تدشني خط مالحي ثالث يف املكال

وكان وزيــر النقل "مــراد علي الحالمــي" ومحافظ 
محافظــة حضرموت اللــواء الركن "أحمد ســعيد بن 
بريك" دشــنا رحالت الخط المالحي الجديد "هوريزن 
شبينق الين" الذي سيربط ميناء المكال بموانئ دول 
شــرق آسيا والخليج العربي عبر رحالت بحرية مباشرة 

لنقل البضائع والحاويات  المختلفة.
وفي حفل التدشــين اعرب وزير النقل عن سعادته 
بتدشــين هــذا الخط المالحــي الجديد الــذي يمثل 
إضافــة حقيقية لمينــاء المــكال وللنشــاط التجاري 
واالقتصــادي بالمنطقــة وتنامــي حركــة الصادرات 
والواردات والتبادل التجاري  بشــكل عــام مبينًا بأن 
الخط الجديد سيكون له أثر بالغ على الحياة التجارية 
والتنمويــة فــي محافظــة حضرمــوت والمحافظات 
المجــاورة وكل الوطن, الفتًا إلــى أن تعدد الخطوط 
المالحيــة في ميناء المكال ستســهم بصورة ايجابية 
في تحســين العمل المالحي وزيادته وتمكين ميناء 

المكال من تقديم خدمات عالمية .
وأشــار الوزير "الحالمي" إلى أن لالســتقرار األمني 
الذي تشــهده حضرموت دور كبير في انعاش الحركة 
التجاريــة واقبال الخطوط المالحيــة العالمية للعمل 
فــي ميناء المــكال مقدمًا الشــكر والتقديــر لقيادة 
السلطة المحلية والمنطقة العسكرية وقوات النخبة 
علــى جهودهم الملموســة فــي تحقيق االســتتباب 

األمني .

تطوير مستمر
ولفت "الحالمي" بأنه تم خالل الفترة الماضية توجيه 
قيادة مؤسســة البحر العربي فــي ازالة كل المعيقات 
في ميناء المكال بما يمكنه من الحصول على مســاحة 
توزيعية أكبر لنشاط الشحن والتفريغ، مشيدًا بتنازل 
مجموعة هائل ســعيد على المساحة المستأجرة لهم 
في الميناء ومناشــدًا في هذا االتجاه القطاع الخاص 
بالتعاون مع قيادة المؤسســة بما يســهم في تطوير 

انشــطة الميناء، مشــيرا الــى وجود خطــة عمل قيد 
الدراسة لتطوير وتوسعة ميناء المكال ، بالشكل الذي 

يليق به وبمحافظة حضرموت.
وأبــدى وزير النقــل االســتعداد على مناقشــة كل 
المقترحات المقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة 
بشــأن تشــجيع المســتثمرين علــى المشــاركة في 
تطويــر انشــطة الموانئ ومنهــا اقامة مينــاء جديد 
فــي المنطقة الشــرقية مرحبًــا بمســاهمة القطاع 
الخاص واســتثماراته في مجال تطوير نشاط المواني 
موضحًا بانه تم  توجيه مؤسســتي موانئ خليج عدن 
والبحر العربي ومؤسســة الشؤون البحرية بحضرموت 
بالقيام بعملية مســح من شــبوة إلى المهرة بهدف 
التسويق للمواقع االستثمارية القابلة إلنشاء الموانئ 
داعيًــا القطــاع الخاص إلى االســتفادة مــن الفرص 
المتوفــرة واالســتثمار في أنشــاء موانــئ متخصصة 
في مجــاالت الصوامــع والغــالل وتصديــر المعادن 
والمشــتقات النفطية وغيرها كما حث القطاع الخاص 
والمستثمرين على الشــراكة في تطوير ميناء المكال 
وجعلــه ميناًء عالميًا ، مبديًا االســتعداد على تقديم 
أوجه التســهيالت الممكنة التي تسهم في اقامة هذه 

المشاريع االستثمارية.

تفقد موقع ميناء شبوه
الحالمــي  االســتاذ مــراد علــي  النقــل  وزار وزيــر 
برفقة االســتاذ أحمــد حامد لملس محافــظ محافظة 
شــبوة ، موقــع مينــاء شــبوة المســتقبلي الواقع في 
منطقة)المجدحــه – البيضاء( مديرية رضوم بشــبوة 
وفي الجولة الميدانية اطلعوا على ما يمتاز به الموقع 
من مزايا جغرافية التي ستســهم فــي اختياره كموقع 

ميناء تجاري .
واســتمع الوزير الحالمي والمحافظ لملس الى شرح 
واف من المهندس ســالم علي باسمير رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي حول  نتائج ما اقرته 
اللجنــة المكلفة من قبــل وزارة النقــل الختيار موقع 
مناســب إلنشاء ميناء ، حيث أكد المهندس باسمير ان 
الموقع الحالي )المجدحه - البيضاء( بمساحته الخلفية 
قد تــم اختياره من قبل اللجنــة كونه الموقع االفضل 

في الشريط الساحلي بمحافظة شبوة .

ودعا وزير النقــل الحالمي الى المزيــد من التعاون 
و التنســيق بيــن الجهات ذات العالقــة في محافظتي 
حضرمــوت وشــبوة من اجــل توثيق الموقع رســميا" 
كموقــع ميناء تجــاري مســتقبلي ، واســتكمال كافة 
الدراسات الالزمة للمشــروع الذي سيحدث نقلة كبيرة 

في محافظ شبوة  بمختلف الجوانب .

توسعة رصيف ميناء املكال 
وضع محافظ محافظة حضرمــوت ووزير النقل ظهر 
االربعاء حجر االســاس لتوســعة رصيف مينــاء المكال 
بحضور محافظ محافظة شبوه ورئيس مؤسسة موانئ 
البحــر العربي وعدد من قيادات الســلطة المحلية في 

حضرموت .
واعتبر الوزير بان ميناء المكال سيشــهد نقله نوعية 
اقتصادية وتجارية مبشــرًا بخط مالحي رابع ســيصل 

الى الميناء خالل االيام القادمة .
مؤكدًا بان وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر العربي 
لديهما خطة عمل قيد الدراسة لتطوير وتوسعة ميناء 
المكال ، بالشكل الذي يليق به وبمحافظة حضرموت .

زيارة مطار سيئون 
وزار وزير النقل مطار ســيئون الدولــي ، واطلع على 
عمليــة الترميــم والصالــة الجديدة للمســافرين في 
المطار ، مشيدا بمســتوى االنجاز والتطوير الجاري في 

المطار .
واقيــم حفــاًل تكريميــا للموظفيــن والعاملين في 
المطــار والســلطة المحلية، هنــا فيه الوزيــر الجميع  
بالســمعة الطيبــة و االنجــاز الكبير والعمــالق الذي 
تحقــق في ظروف صعبه والمتمثلــه في تلك الصاالت 
التي اســهمت في تخفيف معاناة المواطن في التنقل 
فــي تلــك األوضــاع وأعطت المطــار نقلــه  معبر عن 
سعادته في مشــاركة هذه الجباه السمراء التي وقفت 
وصمــدت في ظروف صعبه مباركا لهم التكريم والذي 

يستاهلون اكبر من ذلك التكريم .
واشار الى ان األوضاع ستتحسن إلى األفضل وتتجاوز 
كل الصعــاب مؤكدا الى ان حضرمــوت هي المحافظة 
االمنــه ومطار ســيئون هــو المطــار النموذجي بكل 
موظفيــه وخدماته  مشــيدا بنجاح المهندس /حســن 
الكثيــري في قيــادة المطار واالرتقاء بــه الى االفضل 
في تلــك االوضــاع مثمنــا جهــود الســلطة المحلية 
وكل  والعســكرية  االمنيــة  والجهــات  والموظفيــن 
الجهات في مساهمتها في اعادة تاهيل مطار  سيئون 
الدولي واستمرارية تقديم  خدماته للموطنين مختلف 
المحافظات مؤكدا الى دعم مطار سيئون ليظل  يقدم 
خدماته، داعيــا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد 

لالرتقاء بالعمل في المطار .

 م�ساريع عمالقة ثمرة تناغم جهود الوزارة و�سلطات ح�سرموت

وزير النقل: م�شح املواقع ال�شتثمارية القابلة لإن�شاء 
املوانئ من �شبوة اإىل املهرة بهدف ت�شويقها

كثفت وزارة النقل ممثلة بالوزير مراد احلاملي جهودها، بالتن�سيق مع ال�سلطة املحلية بح�سرموت، بهدف عودة الن�ساط االإقت�سادي والتجاري وال�سياحي 
ل�ســابق عهده، حيث اأختتم الوزير احلاملي جولة ميدانية وتفقدية للمطارات واملوانئ واملنافذ التابعة لوزارة النقل يف حمافظة ح�سرموت، والتي ا�ســتمرت 

اأ�سبوعا كامل.
و�ســملت زيارة الوزير كال من ميناء املكال ومنفذ الوديعة ومطار �ســيئون وميناء "قنا" امل�ســتقبلي والتابع جغرافيا ملحافظة �ســبوه وا�ســرافيًا ملوانئ البحر 
العربــي ، هيئــة تنظيــم �ســوؤون النقل يف حمافظة ح�سرموت، وتزامنــت زيارة معايل وزير النقل مع مــرور عام على حترير مدن �ســاحل ح�سرموت من ايدي 
اجلماعات االرهابيه ، وتبذل ال�ســلطات املحلية جهودا كبرية لتوفري اخلدمات االأ�سا�ســية وتثبيت االأمن وتنفيذ العديد من امل�ساريع اخلدمية واالقت�سادية 

، �ساهمت جميعها يف انتعا�س احلركة التجارية يف املدينة .
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ر�صد

الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطالل حروب متالحقة!

قرارات هادي توؤزم الو�ضع .. وعدن حتب�س 
اأنفا�ضها ا�ضتعدادا ملليونية اخلمي�س

موجة الرف�ض جنوبا واجهتها ال�شلطة ب�شيل من بيانات التاأييد �شماال

لم تهــدأ بعد ضجــة الجــدل التي 
أحدثتها قرارات الرئيس هادي رغم مرور 
قرابة االسبوع على اصدارها .. القرارات 
الخميــس  التــي صــدرت  الجمهوريــة 
الماضي وكان ابرزها عزل محافظ عدن 
اللواء عيدروس الزبيدي وتعيينه سفيرا 
في وزارة الخارجية ) ســفير بال سفارة ( 
، اضافــة الى تعيين الشــيخ عبدالعزيز 
المفلحي محافظا لعدن وقوبلت بســيل 
من مواقف االدانة واالســتنكار جنوبا .. 
في حين حشدت لها السلطة الكثير من 

بيانات المباركة والتأييد شماال . 
قضى القــرار الجمهوري رقم ) 30 ( 
لســنة 2017 م بتعيين االخ عبدالعزيز 
لمحافظة  محافظا  المفلحي  عبدالحميد 

عدن .
كما قضــى القرار الجمهــوري رقم 
االخ  بتعييــن  م   2017 لســنة   )  31  (
عيدروس قاســم الزبيدي سفيرا بوزارة 

الخارجية .
كما صدر الخميس القرار الجمهوري 
رقم ) 29 ( لســنة 2017 م قضت المادة 
األولــى منــه بتعييــن اإلخــوة التالية 
أسمائهم في المناصب المذكورة قرين 

كل اسم ..

1 ـ القاضــي جمال محمد عمر وزيرا 
للعدل

2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد 
وزيرا لألشغال العامة والطرق

3 ـ الدكتــور ابتهاج الكمــال وزيرا 
للشؤون االجتماعية والعمل

4 ـ محمــد محســن عســكر وزيــرا 
لحقوق اإلنسان

5 ـ الدكتور ســمير محسن شيباني 
نائبا لوزير حقوق اإلنسان .

وصــدر الخميس أيضا قــرار رئيس 
الجمهوريــة رقم ) 56 ( لســنة 2017 م 
قضت المادة األولى منه بتعيين االخوة 
التاليــة أســمائهم أعضاء فــي مجلس 

الشورى .
1 ـ األخ عبداهلل علي عليوة

2 ـ األخ مرشد علي العرشاني
3 ـ األخ الخضر محمد السعيدي

4 ـ األخ وحيد علي رشيد
5 ـ األخ محمد علي باشماخ

كما صــدر قرار باعفــاء وزير الدولة 
هانــي بن بريك مــن منصبــه واحالته 

للتحقيق .

�صيل من بيانات �لرف�ض 
و�لتاأييد

منذ صدور القــرارات ، تفرغ االعالم 
الرســمي وخصوصــا فضائيتــا اليمــن 
وعدن اللتان تبثان من السعودية ، لنشر 
برقيات ورسائل التهاني والتبريكات من 
القوى السياســية والشخصيات المدنية 
والعســكرية الشــمالية المحسوبة على 
الشرعية مؤيدة ومباركة قرارات الرئيس 
هادي واســتمر اعالم الشرعية في جمع 

هذه البيانات ونشــرها حتى بعد مضي 
72 ســاعة على صدور القرارات وشملت 
سلســلة  والمباركــة  التأييــد  بيانــات 
التأييــد والمباركــة من  مــن رســائل 
الشــمالية  المحافظات  المحافظين في 

وقيادات عسكرية وامنية دنيا .
علــى صعيد آخــر توافد الــى منزل 
اللــواء عيــدروس الزبيــدي المئات من 
االجتماعيــة  والوجاهــات  الشــخصيات 
ونشــطاء المجتمع المدنــي ومقاومين 
جنوبييــن لتقديــم التحيــة والتقديــر 
للجهــود التــي بذلهــا خــالل قيادتــه 
للمحافظــة وتطهيرهــا مــن االرهــاب 
واالرهابييــن والنهوض بخدماتها رغم 
الحصار المفروض عليه طيلة توليه دفة 

قيادة المحافظة .
والقيــادات  الفعاليــات  وكانــت 
المحافظــات  كل  فــي  الجنوبيــة 
بيانــات  اصــدرت  قــد  والمديريــات 
اســتنكرت تلــك القــرارات واعتبرتهــا 
اســتهدافا مباشــرا للقضيــة الجنوبية 
واكــدت الوقــوف صفا واحــدا ضد تلك 
القــرارات ، وأكــدت وقوفهــا الى جانب 

المحافظ عيدروس الزبيدي .
وعكس الكم الهائــل من المواقف 
الصادرة عن حزب اإلصالح، والمعبرة عن 
تأييد قــرارات الرئيس هادي، وخصوصًا 
المتعلقة بمحافظ عدن الزُبيدي ووزير 

الدولة بن بريك، مدى رغبة اإلخوان في 
إزاحــة العقبات التي تقــف صخرة صلبة 
أمام طريق تنفيذ أجندتهم السياســية 

المتمثلة بالسيطرة على عدن.

حمافظان جنوبيان مل يعلنا 
تاأييدهما قر�ر�ت هادي

لم يعلــن محافظــا لحــج د. ناصر 
الجعــدي  فضــل  والضالــع  الخبجــي 
الرئيــس عبدربــه  تأييدهمــا قــرارات 

منصور هادي.
ونشرت وكالة سبا الرسمية بيانات 
الجيــش واألمن  للقرارات مــن  تأييــد 
واالســتخبارات، باالضافــة إلــى قيادات 
السلطة المحلية بالمحافظات، باستثناء 
محافظا لحــج والضالع، اللذان لم يعلن 

عن تأييدهم القرارات.

يذكــر ان محافــظ الضالــع فضل 
الجعدي اعتكف في منزله منذ أكثر من 
شــهر، ألســباب اوضحهها فــي مذكرة 

موجهة لرئيس الجمهورية، فيما 
غادر محافظ لحج د. ناصر 
إلى  شهرين  منذ  الخبجي 
العالج،  لتلقــي  القاهــرة 
قبــل ان يعود قبــل ايام 
الــى عدن ويباشــر مهام 

عمله في قيادة الســلطة المحلية بلحج 
في العاصمة الحوطة.

�لزبيدي ي�صمت .. وبن 
بريك يعود

لــم يصــدر محافــظ عــدن أي رد 
رسمي على القرارات حتى لحظة كتابة 
هــذا التقريــر ، في حين قــال الناطق 
الرســمي باســم المحافظة نزار هيثم 
إن المحافظ ســيقوم بتسجيل شريط 
فيديــو يعلــن فيــه موقفه مــن قرار 

ابعاده .
أمــا الشــيخ هاني بن بريــك وزير 
الدولة المقــال فقد كان خــارج البالد 
لحظة صــدور القرارات لكنــه عاد فجر 
اليــوم التالــي الــى عــدن ، النتظــار 

التحقيق .

 وفــي أول رد فعل علــى اقالته من 
منصب وزير الدولة .. قال الشيخ هاني 
بن بريك : أنا رجل مقاومة قبل الوزارة 
وأثنائها وبعدها وإخوتي في الجبهات 
التفتيش  المــدن علــى نقــاط  وفــي 

والمنشآت رفقة التحالف.
وأضاف بــن بريك في تغريدة على 
حســابه في تويتر : لــن أرجع عنهم إال 

بنصر أو شهادة.
وال زالت الســلطات الشــرعية في 
حــال ترقــب لمــا ســيقوله المحافظ 

الزبيدي في بيانه المرتقب .

حت�صري�ت كربى ملليونية 
�خلمي�ض 

تتواصل التحضيرات في محافظة 

محافظات  ومختلــف  عدن 
الجنــوب،  ومديريــات 

القامة مليونية غــدا الخميس ، التي 
يعبــر خاللهــا شــعب الجنــوب عــن 
اصراره على مواصلة ثورته حتى نيل 

االستقالل .
وقــال صــالح بــن لغبــر عضــو 
اللجنة االعالمية للفعالية ان )) كافة 
التوقعــات تشــير الــى ان المليونية 
ســتكون االضخم في مســيرة الثورة 
الجنوبيــة ، وتأتي ردا علــى القرارات 
الرئاســية التي صــدرت مؤخرا وهي 
الشــارع  اســتفزت  التــي  القــرارات 
الــذي اعتبرها اســتهدافا  الجنوبــي 
لثورته ورموزها وللمقاومة الجنوبية 

وقادتها (( .
مصــادر فــي اللجنــة الشــعبية 
للدفــاع عــن قضيــة شــعب الجنوب 
ومقاومتــه التي تم اشــهارها مؤخرا 
اكــدت ان االســتعدادات تجــري على 

قدم وســاق بالتنســيق مع القيادات 
والشــخصيات االجتماعية في مختلف 
انحاء الجنوب، حيث عبــر الجميع عن 
اســتعدادهم للوقوف صفا واحدا في 
وجه كل ما يســتهدف شرعية ووجود 
الثورة الجنوبيــة ورموزها والمقاومة 
الجنوبية وقادتها من اي جهة كانت.

وكانــت اللجنة قد اصــدرت بيانا 
اكدت فيــه ان الشــعب الجنوبي لن 
يتخلى عن هدفه في تحرير واستقالل 
ارضــه ولن يتوانــى فــي الدفاع عن 

ثورته ومقاومته ..
ويشــهد الشــارع الجنوبي غليانا 
غير مسبوق اعقب القرارات الرئاسية 
التــي صــدرت مؤخــرا احتجاجــا على 
والمقاومــة  الثــورة  قــادة  اقصــاء 
الجنوبيــة واســتهدفت تمكين حزب 

االصالح.

�ملفلحي يدعو اللغاء مظاهر�ت 
تاأييده

لم يتــم االعالن عــن أي مظاهرات 
مؤيدة للشيخ عبدالعزيز المفلحي ورغم 
ذلك فقد دعا اللغاء أي مظاهرات تأييدا 

لتعيينه محافظا لعدن .
المفلحي  عبدالعزيز  الشــيخ  وشكر 
في بيان له ، رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هــادي، على الثقــة التي أوالها 
إياه، والمحافظ السابق اللواء عيدروس 
الزبيــدي على جهوده المخلصة، متمنيًا 
فــي بيــان لــه أن يكــون أهــاًل للثقة 
والمســؤولية لخدمة أبنــاء عدن الذين 
حان الوقت ليعيشــوا كما يســتحقون، 

بحسب وصفه.
ودعا المفلحي الذين بادروا لتنظيم 
تظاهــرات تأييديــة لــه، إلــى إلغائها، 
معتبــرًا أن خدمة عدن يمكــن أن تتم 
عبر أن يكافح كل منهــم من أماكنهم 
لخدمــة  أعمالهــم  فــي  ومواقعهــم 

العاصمة عدن.
وقــال المفلحــي فــي بيانــه: في 
البــدء أتوجه بالشــكر لفخامــة رئيس 
الجمهورية، عبدربه منصور هادي، على 
الثقة التي أوالني إياها، عبر قرار تعييني 
محافظًا لخدمــة أبناء مدينة عدن، هذه 
المدينــة الغاليــة على قلوبنــا جميعًا، 
والتي كانت منطلقــًا لتحركات العمال، 
وجميــع األحرار مــن كل الفئــات خالل 
تاريخها الطويل، كما أتوجه بالشكر إلى 
كل المخلصين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا 
من أجــل خدمة هــذه المدينــة، وكان 
آخرهم المحافظ الســابق، اللواء البطل 
عيدروس قاســم الزبيدي، وسلفه اللواء 
البطــل جعفــر محمد ســعد رحمه اهلل، 
ومعهمــا كل األبطال الذين تشــاركوا 
معهما ومع من سبقهما مراحل العمل 
المضنــي والمخلص، من كل فئات أبناء 
هذه المدينة البواسل، ردًا لجميل هذه 

المدينة علينا جميعًا.
وأضاف : بهذه المناسبة، أشكر كل 
الذين دعوا إلى الخــروج للتظاهر دعمًا 
لقرار تعييني، وأقول لهم إن أهم عمل 
يمكن أن يقدموه هــو أن يكافحوا كاًل 
من أماكنهم ومواقعهــم في أعمالهم 
لخدمة العاصمة عدن، الباســلة، والتي 
حان الوقت ليعيــش أبناؤها كما نأمل، 
وكمــا يســتحقون، وأن يفكــروا جديًا 
فــي إلغاء هــذه التظاهــرة، ألن الوقت 
هــو وقت عمل، بمســاندة األحــرار من 
هذا الشــعب الصابر، واألشقاء في دول 

التحالف العربي.
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عدن تايم / فتاح المحرمي.:

وعلى ما يبــدوا أن جهازية البــث باتت تتطلب 
تكثيــف الجهود التصعيدية الســلمي االحتجاجي 
من قبل منتسبي وعمال التلفزيون وبالتعاون مع 
منظمات المجتمع المدني والنشطاء واالعالميين 
، وذلــك للمطالبة بإعادة البث من عدن ، خصوصا 
وهذا التصعيــد قد يكون لها دور بارز في كســر 

العوائق السياسة التي تحول دون إعادة البث.
كاميــرا محرر عــدن تايم رافقت زيــارة قام بها 
طالب الماجســتير والمســتوى الرابع بكالريوس 
في قســم اإلعالم بكليــة اآلداب جامعة عدن إلى 
مقر تلفزيون عدن الكائــن في التواهي ورصدت 
بالصــورة والكلمة آخر التجهيــزات التي تمت في 
هذا المرفق المؤسســي الهام...وخرج بالحصيلة 

التالية...

 تاأمني �لكهرباء 
وتحدث وكيل وزارة اإلعالم األستاذ أيمن محمد 
ناصر عن التجهيزات التي شهدها تلفزيون عدن 
وقال " انــه وبعد عودة التيــار الكهربائي - الذي 
كان منقطع عن تلفزيون واذاعة عدن منذ سنتين 
- قمنــا وبفضــل اهلل ومــن ثم بعــض العاملين 
التطوعيــن باعــادة ترميــم وترتيــب المكتبــة 
التلفزيونية وتشــغيل التكييف فيها ، وهذا كان 
همنــا األول خصوصا والمكتبة التلفزيونية تحوي 

ثروة وكنز من المعلومات والوثائق والتسجيالت 
والبرامــج واألخبــار التي كنا نخشــى ســرقتها أو 

تلفها".
وأضاف الوكيل أيمن " من المعلوم أن أي إدارة 
أو مرفق ال يمكن أن يعاود نشــاطه دون كهرباء 
، وإعــادة التيار الكهربائي شــكل أهم التجهيزات 
إلعادة تشــغيل التلفزيون واإلذاعة ، مشــيرا إلى 
إعادة التيار كانت بتعاون إدارة كهرباء عدن ودون 
تكلف بدفع أي مبالغ ، وشــكر أيمن كل من مدير 
كهربــاء عدن المهندس مجيب الشــعبي ، ومدير 
المنطقة األولى ياسين وسالم الوليدي الذي تابع 

العمل خطوه بخطوة".
وتابع الوكيل أيمــن :" أيضا قمنا بإعادة ترميم 
الهنجر الــذي يحوي مولــدات الكهربــاء الخاصة 
التابعــة للتلفزيــون واإلذاعــة ، منوهــا إلــى أن 
المولدات خاصة لديها اإلمكانية لتغطية ســاعات 
انقطاع الكهرباء العمومية وهنا يمكننا القول أن 
مشكلة الكهرباء واحتياج التلفزيون لها قد حلت".

 جاهزية �ال�صتديوهات 
وعربة �لنقل �خلارجي 

الوكيــل أيمن محمد ناصر وكبير المهندســين 
هشام شــرف واألســتاذ د.محمد عبدالهادي أثناء 
جولتهــم برفقــة طــالب قســم اإلعالم بأقســام 
التلفزيــون وشــرحهم لكيفية عمل األقســام .. 

تحدثــوا عــن جاهزية االســتديوهات بمــا فيها 
استديو البرامج والمقابالت وغرفة األخبار وكذلك 
غرف اإلخراج والمونتاج ، وكذلك جاهزية كاميرات 
التصوير ، واكدوا جاهزيتهــا للعمل رغم األضرار 
من حيــث الديكورات وتهشــم بعــض الزجاجات 

الخارجية."
كمــا أكــد كبيــر المهندســين جهوزيــة عربة 
النقــل التلفزيوني  ألداء عملهــا وقال في حديثه 
:" عربــة النقل التلفزيوني مجهــزة تجهيز كامل 
لكي تؤدي مهامها في نقل أي فعاليات مباشــرة 
مــن موقع الحــدث عبــر التلفزيون ، مشــيرا إلى 
أن العربــة أضحت أكثر تطورا مــن ذي قبل حيث 
بــات بإمكانها أن تنقل نقل مباشــر دون الرجوع 

لمحطة التلفزيون."

 جاهزي��ة �لب��ث يف �نتظ��ار 

�لقر�ر �ل�صيا�صي 
وكيــل وزارة اإلعالم االســتاذ ايمن محمد ناصر 
أكد وفي حديثه مع طالب إعالم جامعة عدن الذي 
زار مقــر تلفزيون عن في التواهــي على جاهزية 
البث ، مشــيرا إلــى أن القرار السياســي هو الذي 
ينقــص إعادة البث من عدن ، وقــال : " تلفزيون 
عــدن جاهز إلعادة البث من اســتديوهاته ومقره 
الرئيســي بمدينة التواهي بعدن ، حيث اشــرفت 
بنفسي وبرفقة موظفين من التلفزيون وفنيين 

على عمليات إعادة تأهيل عدد من االستوديوهات 
الواقعــة بمقر التلفزيــون بالتواهــي ، وباتت 3 
اســتوديوهات جاهزة للعمل وايضا كافة األجهزة 
تعمل بشــكل جيد ، وقبل هذا عملنا على تأمين 

الكهرباء كما أشرنا في بداية حديثنا".
وعن األســباب التي تقف خلف عــدم إعادة البث 
قــال الوكيل أيمن : " ان إعــادة البث له ارتباطات 
سياســية ، حيث أنه لم يتبقى عــن عودة البث إال 
اتخاذ قرار سياسي العادة البث من المقر الرئيسي 

للتلفزيون في التواهي بعدن".

 كي��ف �حت��اط تلفزي��ون ع��دن 

لبقاء �لبث يف حرب �صيف 94 
وتكتســب عربــة النقــل أهمية كبــر حيث تعد 
اســتديوهات نقل تلفزيوني من نفســها ، وقال 
كبير المهندســين هشــام شــرف أن عربة النقل 
التلفزيونــي تحافظ على بقــاء النقل التلفزيوني 
إبان الحروب والصراعات ، ففي حرب صيف 1994م 
والعــدوان علــى عــدن كان القصــف مكثف على 
التواهي وقد وصلــت الصواريخ إلى جبل التواهي 
، ولهذا واســتعدادا ألي طارئ قمنــا بنقل العربة 
إلى مقر مؤسســة 14أكتوبر في المعال تحسبا ألي 
قصف قــد يطال التلفزيون ، حتى يتســنى لنا أن 
نطلــع في البث من هناك فــي حال تم قصف مقر 

التلفزيون".

فؤاد أبوبكر حيمد

جَا ..  اأَيا عـََدُن ُولـِْدُت فيِك مـَِلكًا َمتَوّ
وتَرْعـَْرع يَف حـَواِريـِْك كـُلُّ كـَياين 

كـَْم قـَهـْقـَهـَْت اأَِزقـَّـتـُـِك ِل�سـَقاَوتي .. 
َدت طـُرقاتـِــك املـَلـَْئى بـِعـَبـَِق التاريخ  وَردَّ

ّدى الـْحاين  �سَ
ـرُت قـَــ�سائدا فيــِك  َـّ بــاي �َسطـ كــم يف �سِ

َّنـْتـُها باأحـْلى املَعاين  وزيـ
ال َوال ظـُلـْمًا َم�سـَِّني ِمنِك اأو قهر اأو بـُهتان

كـُنُت فيِك َملـُِك ذاِتي .. كيَف ال 
ومـِلـْكي كانت حافـَة بـَحـَْرِك وال�سـُطاآِن

:::::::::::
باي ..  يُت فـِيِك �ِسننَي طـُفولتي و�سِ اأْم�سَ

وعينــاِك مل تـَنـْــفُكّ تـَْرنـُــو اإيلَّ .. َرنـْــَو 
العا�ِسق الَولـْهاِن 

كـَم لـَبـِثـْتـِي تـَْرقـَبي نـُُمُوّ هـَيـْئـَتي 
َوُمناِك اأن اأكوَن لِك يف عـُنـْفـَــواِن �سبابي 

َّان حاِر�سًا مـَنـ
 ::::::::::

بـِثـْــُت اآِتي واأغـْــُدو فـِــيِك الخـَــْوف يـَملوؤ 
جـَويف 

ال ولـَــم يـَْرتـَجـِــُف يف َج�َسدي ال�َسغـُــوُف 
�سـََريان

كلُّ اجِلـِهاُت فيِك تـَعـِْرفـُني .. 
كل الزوايا فيِك تـَــْرقُب نوُر الفـَجـِْر كـَي 

تـَلقاين
ماِمن َوِريـٍْد يف ن�سيج بـُنـْيـَتي .. 

ة ًمن ثـَراِك الـْحـَاين  اإال ويـَحِمُل َذَرّ
::::::::::::

كُلّ املَ�سالـِِك فـِيِك بـِها اأثـٌَر حِلـََوافـِري ..
نـَــَدى  ائـُــِك يـَــْحِمُل قـَطـَــراٍت مــن  وفـَ�سَ

عـََرقي ال�ساين
ْهِرْيج الطـَويلَة " بـََدين.. َل "�سِ كم غـَ�سَّ

وكم الَم�َست قَدماي قـَِمَم "�سـَْم�سان" 
ْت امواج "�ساِحِل اأبـْيـَِن" مِلـَقـَْدمي  كم رقـَ�سَ

ــرَيه" عن فخِرها  وكم هاَم�سـَتـْــني "قـَلعـَــَة �سِ
دَّ جـََحافـِل الُعْدوان  موِد اأجـْداِدَي �سِ بـِ�سُ
َّاٍت" كم عانـَقـَتـْني اأْحوا�ُس "َم�ْسبُح حـُقـ

وكم كان مـَلـْعـََبُه يـَهـِْزَج حـنَِي يـَراين ..
:::::::::::

ايــا عـَــَدُن .. تـَ�سـْهـَــُد نـُــجوُم �َســماِك كم 

�َساَمَرْت ُمقـْلـَتاَي ليالـِيِك األـَمـًَا
حـنَِي ابـُْتليتي بـِحاِكم َدايِن

يف  بـَيـْنـَــها  فيمــا  جـَــواِرحي  وتـَ�ساكـَــت 
املَنايا 

تـَْرجو لـَِك اإنـْبـاِلَج فـَجـٍْر هايِن
َّمـَْت اأوتاَر ُمْهجـَتي بـِاأحلاِن فـََرٍح َوتـََرنـ

َمعاقـِــل  وكــَنـَــ�ْسِت  رتي  انـْتـَــ�سَ حــني 
الطـُغيان

:::::::::::::
يا�َسقى اهلُل عـَــَدَن كـَــم �َسكـَبـْــُت فيِك من 

العـُمـِْر
وكــم اأ�ْسقـَيـْــِتني من َرْحــِم �َســماِئِك ماًءا 

ُزالال �سان
وعلى ِرمالـِك كـَم كـَتـَبـُْت خـَواطرا

وكم من نـَ�َسماتـِــِك مـَــالأُت ِرئـَتـَاَي بـِاأريـِْج 
ْيحان الرَّ

اأَيا هذِه االأر�ُس َويـْحـَِك اأْوفـِيت ِ
فما بايل اأَرى َبع�ُس عـَبـَــراتي التـُْوفـِيِك 

اإمـِْتنان 
َبابـَة عا�ِسقا  لي�َس الذي يـَ�سـْكـُو ال�سَ

وما كـُُلّ باٍك يف الغراِم حـرَيان
:::::::::::::

تـَتـَ�َسلـْ�َسُل االأعـْماُر مـُبطـِئـًَة ومـُ�ْسِرَعًة 
فيـَفـْنـََى فيِك �سـَيـٌْخ .. ويـُولـَُد من جـَديٍد 

طـِفـٌْل ثان
ي اأنا ... فـَحـَــليُب  ِطيـْــبي واأهـْنـَــئي اأْر�سِ

دي  اثـْدائـِِك �سـَدَّ يف عـَ�سُ
َّا مـُتـَفايِن .. ْرُت لـَك ِحاِر�سًا وفـَيـ و�سِ

م�سوؤولون :  ا�ستكملنا التجهيزات وننتظر 
القرار ال�سيا�سي لإعادة البث من عدن

 يف اروقة تلفزيون عدن...

االأجهــزة  حداثــة  عــدم  رغــم 
واملعــدات ورغم االأ�سرار التي حلقت 
مبقــر تلفزيون عدن الذي يقع مقره 
اأكانــت  بعــدن  التواهــي  مدينــة  يف 
تلــك االأ�سرار يف املبنــى اأو ديكورات 
جاهزيــة  اأن  اإىل   ، اال�ســتديوهات 
عــودة البــث مــن عــدن اأ�سحــت اأمر 
واقع �ســيما وامل�سوؤولني يف التلفزيون 

اأكدوا على ذلك.

وفاءً� لِع�ََدٍن

ثقافة
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كتابات

وافــق الزبيدي علــى تقلدة منصب المحافــظ في ظل ظروف 
غاية التعقيد وكان الجميع يدرك مدى وحجم تلك المســؤولية 
التــي قبل بهــا الزبيدي حملهــا على عاتقه، وعــدن في متاهة 
كبيرة من االنفالت االمني والقتل الجماعي اليومي وتدهور حاد 

في االمن .
قدم الزبيدي نفســه كمشروع شهادة  لتثبيت االمن ومحاربة 
التطرف بشتى انواعه وتعرض لالغتياالت تلو االغتياالت ونزلت 
الحكومة الى معاشــيق وهي تشــعر باالمان ، وتم تحرير ميناء 
المعــال  ليقوم الرئيس هــادي بزيارة المينــاء وبجانبة الثنائي 
اللواء عيدروس و اللواء شــالل الى جانب مستشارة اللواء صالح 
عبيد،  وبــدات التفجيرات  ليقوم الزبيــدي، حينها مقدما خيرة 
جنودة  في ســبيل اســتعادة وتطبيع االوضاع بعــدن، ونجحت 
جهود الرجل بمســاعدة دولة االمارات العربية ولم يروق النجاح 
وتلك االنتصارات لقوى اعداء الجنوب فعملت االحزاب  من خالل 
اللوبي المتغلغل داخل حكومة هادي على افشال ملف الخدمات 
للمحافــظ الزبيدي فــكان يعمل مــن دون موازنة تشــغيلية 
باالضافــة ان محافظة عدن هي المحافظــة الوحيدة التي تورد 
للبنــك المركــزي في الوقت الــذي تمردت فيــه محافظة مأرب 

وباقي المحافظات المحررة .
من خــالل افتعــال االزمات وتعطيــل الخدمات مــن حكومة 
بــن دغر  وتقصيــر المحافظ الزبيدي في ملــف الخدمات كونه 
اليمتلــك جهــاز اداري محنــك للمرحلة  تم تهييج الشــارع عبر 
وســائل االعالم التي يديرها االصالح و كان الهدف  احراق كرت 
الزبيــدي  باالضافة الى اتخاذ سياســة مدبــرة ممنهجة الحراق 
الســلطة المحلية واضعاف دورها  حتى تتحــول المواجهة بين 

السلطة المحلية والمجتمع في عدن .
تنازل الزبيدي كثيرًا للشــرعية حتى ان البعض اتهمه بخيانة 
القضيــة الجنوبيــة واليعلمــون ان الزبيدي كان يســير بخط 
مســتقيم ليكســب الدول االقليميــة واقناعها بدعــم القضية 

الجنوبية .
تنــازل وقبل بدخــول  الحكومــة الى معاشــيق ونصفها من 

الشماليين الذي كانوا يشتمون الحراك باسوأ الشتائم.
تنــازل وقيد الشــارع من المظاهــرات  كونه قائــد المقاومة 

الجنوبية .
كل هــذة التنــازالت لكي ال نخســر االخوة فــي دول التحالف 
ودعمهم للقضية الجنوبية، وحين جاءت التســوية السياســية 
) خطــة كيري (اخرج الزبيدي المئات مــن انصاره دعمًا للرئيس 

هادي .
في الســابع والعشرين من ابريل االســود عام 2017 م تمت 
اقالــة الزبيدي من منصب محافظ عدن وتعيينه ســفيرًا لوزارة 
الخارجيــة باالضافة الــى اقالة الوزير المقــاوم هاني بن بريك 
واحالتــة الــى التحقيق  كأول وزيــر في الجنوب والشــمال يتم 
احالتــه للتحقيــق علــى ماقدمة مــن تضحيات كبيــرة للوطن 
وباالضافــة القالة ابن عدن المهندس وحــي امان ، كانت هذة 
طعنة في الظهر  من هادي باســتخدامة خنجر االصالح والهدف 
من هذة االقاالت هو ملف االعمار وقامت حاشية هادي األخوانيه 

األنتهازية بضرب أربعة عصافير بحجر واحد وهي كالتالي:
1_ ابعاد وزير األشــغال العامه وجلب شــخصية مقدور عليها 

ليتسلموا ملف اعادة األعمار .
2_ تعييــن وزير لحقوق األنســان مقدور عليه عند الشــروع 
في توزيع المبالغ الممنوحــة لليمن وحصر اعمال األغاثه على 

المنظمات األخوانيه . 
3_ ابعــاد الزبيدي وقوتــه الذي يعد حجر عثــرة امامهم في 

عدن.
 4_ ابعــاد قائد المقاومة الســلفيه هاني بــن بريك وأحالته 
للتحقيق كونه شخصية موثوق بها من قبل التحالف ويخشون 
ان يكلــف بعضويــة اشــرافية علــى إعــادة االعمــار واألغاثة 

االنسانية.
انقلب الســحر على الســاحر وخرجت الحشود الجماهيرية في 
كل المحافظات تندد برفض القرار واصبح الزبيدي بطل قومي 
ليخرج الشــارع الجنوبي  مناديًا ببطالن القــرار وبقاء الزبيدي 
بشــرعية الشــارع الجنوبي واصبــح الزبيدي بطــاًل قوميًا الى 
جانب الشيخ هاني بن بريك واعتقد لن تعود الحكومة بقوتها 
الســابقة في معاشيق بل ســتحصل على تمرد مثل محافظتي 
حضرمــوت ومارب وســيعلم هادي انــه وقع في فــخ من قبل 

االصالح .
واصبح هادي بال منازع اداة لقمع الجنوبيين بقرارات اخوانية 

ماذا وراء القرارات االخرية؟
ديســمرب  مــن  الــادس  يف 
2015م، تــم اغتيــال اللــواء جعفر 
حممد ســعد ولبســت عدن الثوب 
االســود حزنــًا عــىل ابهنــا ، واصبــح 
اجلميــع يف حالــة يــأس وذعــر بعــد 
عــدن  لمدينــة  االمــي   االنفــات 
عيــدروس  القائــد  تعيــني  تــم   ،
لتحمــل  لعــدن  حمافظــًا  الزبيــدي 
معها الفرح  البناء هذة  المدينة .

راسخ بامسلم
هدأت ثــورة الجنوب بعد تحريــر المحافظات 
الجنوبيــة لكي التضيــف على التحالــف وعلى 
الشرعية عبء اكثر مما لديهم فكان االستنتاج 
الخاطــىء ان كل شــيء انتهــي !! ، وتم تجهيز 
مشــروع الشــمال القادم على متن الشرعية.. 
مشــروع فــي نفــس خطــر مشــروع الشــمال 

باالنقالب 
االنقالب لم يجد ارضا سهلة في الجنوب ولن 

يجدها المشروع الشمالي عبر الشرعية .
▪ليــس الخــالف على إقالــة اللــواء عيدروس 
الزبيدي فالمنطق يقول إن من أقسم لشرعية 
ما عليه أن يقبــل إقالتها، لكن االقالة لم تكن 
لمصلحة وطنية بحتة ..ففي الشــرعية فســاد 
مالي وإداري وسياسي وسوء اداء لدرجة االعاقة 
اليخفــى علــى الجــوار كان جديــرا بالتحقيق 
واإلقالــة ... التصفيــة تكــون مــن األعلى إلى 
األسفل كل حســب دوره في الخلل وسوء االداء 
، لكن القرار جاء على خلفية تهميش المقاومة 
الجنوبية الحقيقية ، قيادات وافرادا ســواء من 
التحالف أو الشــرعية واتخاذ موقف سلبي منها 
وفي احسن األحوال تعاملت مع افرادها كوقود 
حرب ال تخدم أي هدف جنوبي ..وعلى خلفية أن 
دول التحالــف لم تعمل جهــدا أل ظاهرا وال من 
خلف الكواليس ألجــل القضية التي ضحت من 
اجلها المقاومة وذلك تحت ضغوط واستشارات 
قوى شمالية تربط الحرب بضرورة اتخاذ موقف 
ســلبي عدائي من المقاومة الجنوبية وقادتها 
ورغم ذلك ظــل الحراك والمقاومــة وقياداتها 

اوفياء للمصالح العليا للجوار حتى اآلن .
أن طريقة اســتقبال االقالة سياسيا واعالميا 
من كل القوى الشــمالية الحزبية في الشرعية 
وغيرهــا يؤكــد أن األمــر دبــر وخطــط له مع 
تلك القوى وأرادت تلك القــوى بذلك الترحيب 

باإلقالة عدة أبعاد منها: 
1 هي تريد أن تســتفز الشارع الجنوبي لتصل 
األمــور لدرجة الصــدام بين القــوى الجنوبية 

حــراكا ومقاومة مع الجنوبيين في الشــرعية ، 
بعد عمل على إذكاء المناطقية ، لتؤكد للعالم 
وللجوار بــأن الجنوبيين غير قادرين حتى على 

إدارة محافظة وأنهم سيتقاتلون عليها !!
▪2 هم فشــلوا في اســتمالة الشارع الشمالي 
واثبــت االنقالبيون انهم األكثــر ثقة فيه من 
القــوى الشــمالية التي مــع التحالــف ، وبذلك 
فهي رســالة اســتجداء للداخل الشمالي تقول 
له : نحن التيار األقوى !! نثبت من نشــاء ونزيح 
من نشــاء، راس الشــرعية بايدينا القرار قرارنا 
، والوحدة بأيــدي امينة الينقصها إال أن تقفوا 

معنا وتساندونا!!
3 هــي رســالة خلخلــة للشــارع الجنوبــي ، 
فمؤسســات الشــمال األمنيــة والحزبية تعرف 
كيف تتعامل مع الجماهيــر وتوجهها بدغدغة 
عواطفهــا ، هم يعرفون أن أي شــخص أو تيار 
أو حزب تؤيده القوى الشــمالية من الجنوبيين 
فإنه سينال غضب وعدم رضى واتهام بالخيانة 
في الجنوب ، لذلك فتوافق كل القوى الشمالية 
في التأييد والمباركــة بإقالة عيدروس القصد 
منه حشد الشارع الجنوبي ضد الخلف المفلحي 
الذي في الحقيقة ال تكن له تلك القوى المؤيدة 
لالقالة خيرا بل تكن له ماتكن لسلفه ، لكنهم 
يريــدون تعبئــة الــراي العــام الجنوبي ضده 
وانه رجلهم لكي ال تتقبلــه الحاضنة الجنوبية 

فيسهل ازاحته
4 هذه القوى الشــمالية متأكــدة من ان ردة 
فعل الشــارع الجنوبي ســتكون قوية ورافضة 
لقرار االقالة ...وهي تريد أن تصور ذلك للجوار 
وبالذات المملكة العربية الســعودية بأن هذا 
الرفــض يقوم به التيار الموالــي إليران وهذه 
فرية كبرى ســوف يســوقونها في مراكز القرار 
الســعودي بالذات..نتمنــى أن ينتبهــوا لهــا 

اإلخوان في المملكة 
▪األخــوة فــي التحالــف وبالــذات المملكــة 
..الجنوبيــون خرجــوا فــي ثورتهم مــن اجل 

اســتقالل الجنــوب لم تكن ثورتهم محســوبة 
على اي طرف إقليمــي ، ومن حقهم أن يبحثوا 
عــن أي داعم دولــي أو إقليمــي .. لكنها ثورة 
راشــدة تفرق بين التحالف السياسي والتحالف 
االســتراتيجي المضــر فلم تتحالــف مع مايضر 
الجوار العربي ومصالحه . أثبتت ذلك المقاومة 
الجنوبيــة عندما خاضــت المعــارك دفاعا عن 
قضيتهــا ضد قــوى شــمالية انقالبيــة كانت 
إلى وقــت االنقالب أكبر حلفــاء المملكة ودول 
التحالف ثــم تحالفوا مع مشــروع ايران ضدها 
، وكانوا قبلها يروجون فــي تقاريرهم للملكة 
ولدول الجــوار بأن قضية الجنــوب خطرا فهي 
قضية حليفة إليــران ، فاثبت االنقالب من هو 
حليف ايــران واثبتت المقاومــة الجنوبية من 

الحريص على امن الجوار.
 هــذه المواقف التي تعمــدت بالدم يجب أن 
ال تنخدع دول التحالف بتصنيفات الشــماليين 
من الشــرعية ســواء كانوا إصــالح أو مؤتمر أو 
غيرهم...فالجنوبيون لم يخرجوا من أجل إقالة 
عيــدروس .. وخروجهــم وال يعنــي أنهم ضد 
التحالف وهــم بخروجهم ليســوا حلفاء إليران 
مثلمــا ســتقدمه التقاريــر الشــمالية لديكم 
..خرجوا من أجل الجنوب سلميا وهم في الواقع 
ثورة ســلمية التحبــذ العنف رغــم أنها تملك 
ادواتــه وأكثر إخالصا في اســتخدامه اذا أصبح 

ضرورة البد منها . 
▪للواء عيــدروس بصمات لن ينكرها اال جاحد 
يمتلئ غيضا، جــاء من عمــق المقاومة يحمل 
كفنه على كتفه في وقت قصرت رقاب تتطاول 
االن للمنصــب ، وقــت خطر ودمــاء ومفخخات 
وارهــاب وتفكك خدمات لــه بصمات ال ينكرها 
اال جاحــد ، ولــه أخطاء كســائر الرجــال الذين 
يتصــدون للشــأن العام . والرجل بين الشــكر 
والعذر على ما قام به وما قصر فيه ، ورغم ذلك 
فاالقالــة لها إبعاد أعمق واخطر ..اتضرع هلل أن 

يجنب الجنوب شرورها.

اقالة حمافظ عدن
الوطن والسلطة ليا شيئا واحدا ...حقيقة منطقية يعرفها اجلميع وأولهم اللواء عيدروس الزبيدي 
..الرجل ليس بقارص نظر حبيث اليدركها. .هو سيعمل علهيا مهما كانت االقالة جمحفة وال تنطلق من 

معايري الكفاءة أو عدمها فالوطن أوال وثانيا .

صالح الدويل باراس 

ومعهم حق في ان يقلقوا ولكن ليس إلى     صالح شائف    
الدرجة التي تصور لهذا البعض بان الجنوب 
ذاهــب إلــى المجهــول وبان حرب شــوارع 
تنتظرهم وهــذا بالضبط ما تريده وتتمناه 
العصابات باشــكالها وشــلل المصالح غير 
المشــروعه وقــوى النفوذ واحــزاب صنعاء 

المعروفة للجميع .
ويبــدو بان حجــم التســريبات ضخم جدا 
وياخــذ طابــع منظم وعبــر مواقــع واخبار 
مفبركة تدخل فيها عناصر الحرب النفسية 
وبكل اشــكالها ويعممها مجانا ودون وعي 
عدد كبير ممن يستخدمون شبكات اإلعالم 
اإلجتماعــي وهذا ما ينبغــي التنبه له جيدا 
وعــدم اإلنســياق وراء مثــل هــذه االخبار 
والتسريبات المضلله ؛ ولنعلم جميعا بانها 
حرب اخرى خطيــرة الفعل واالبعاد ومكملة 
للحــرب الدائــرة فــي جبهــات المواجهات 
المياديــن  مختلــف  وفــي  العســكرية 

واإلقتصاديــة  والسياســية  اإلجتماعيــة 
وهدفها خلخلة صفــوف الجنوبيين والنيل 
إرادتهم الوطنية وإضعاف معنوياتهم  من 
خططهــم  تحقيــق  عليهــم  ليســهل 
ومشــاريعهم المضــادة الحــالم وتطلعات 
الجنوبيين المشــروعه والتي يقترب شعبنا 
مــن تحقيقها رويــدا رويدا ولــن تفلح كل 
حروبهــم القذرة ضد شــعبنا وبــان المارد 
الجنوبي سينهض مجددا وبصفوف موحده 
كمــا كان عليه الحال في حرب الغزو الثانية 
في عام ٢٠١٥ م وحقق فيها نصره المبين 
وكان لســان حاله يقــول ال تجربوا المجرب 

ومن كذب جرب ! 
فال تدعــوا لليــاس مجــاال ليتســلل إلى 
نفوســكم او ان تنــال اراجيفهم من وحدة 
وصالبــة موقفكم الواحــد الموحد واجعلوا 
من الثبات هــو الرد العملــي وحث الخطى 
نحــو إعالن كيانكم السياســي الجامع الذي 

نعزز  وعبــره  بــه 
مــن صالبــة وســالمة الموقــف الوطنــي 
الجنوبــي وإتخــاذ كل اإلجــراءات والتدابير 
الممكنة والمناســبة والمتاحــة ودون قفز 
علــى حقائق الواقع التي من شــانها تعزيز 
الموقف التفاوضي لممثلي شــعبنا في اية 
مفاوضــات قادمــة تبحث ســبل التســوية 
السياســية الممكنة في اليمن وبالتنسيق 
والتعــاون مع قــوى التحالــف العربي الذي 
وقف وساند الجنوبيين في حربهم مع قوى 
اإلحتــالل وبمســمياتها المختلفــة وتحول 
معها الجنــوب إلى شــريك حقيقي وفاعل 
مع التحالف العربي فــي الحرب الدائرة ولم 
يتخاذل او يطعنهم من الخلف او يجعل من 
شراكته وســيلة لإلبتزاز او إستنزاف قدرات 
وإمكانيــات التحالــف كمــا فعلــت وتفعل 

القوى واالحزاب المختلفة في الشمال .

احذروا حرب الشائعات والتسريبات .. إنها وقودهم 
لإلحباط وإشعال نار الفتنة بينكم!

ناحظ ومن خال المتابعة والتواصل مع عدد كبري من االعزاء بان البعض مهنم ينتاهبم القلق واخلوف مما 
تروج له واسئل اإلعام التابعة العداء اجلنوب وقضيته وما تضخه كذلك شبكات التواصل اإلجتماعي من كم 

هائل من الاشئعات عىل مدار الاعه
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منوعات

كتابات

 جمال مسعود علي 
واالمــر االداري والتوجه السياســي بين قطبي الرحى 
اللذين يسيران باتجاهين متعاكسين كل فصيل يوجه 
ادارتــه الممنوحة له بفرض االمر الواقع بحســب رؤيته 
ووجهة نظــره وتوجهاته السياســية ووفــق التكتالت 
والتقســيم والمنازعــة للمناصب والنفوذ واســتخدام 
مصالح الدولة سياســيا لتحقيق انتصار ومكاســب كل 
فصيل على حســاب اآلخــر بينما بقيت عجلــة القيادة 
العامة بيد الربان قائد الدولة ورئيســها الشرعي حامل 
كفتــي الميــزان في الهــواء تترنح تتالعب بهــا اثقال 
حمولــة كل فصيــل مــن قواه الشــعبية والعســكرية 
والمالية وكأننــا في دولتين منفصلتين كل دولة تريد 
ان تخضع األخــرى لبيت الطاعة وللجمــع بين االختين 
اعطيت لفصيل القوى الجنوبية شبه ادارة ذاتية للموقع 
الجغرافي ولكنها منزوعــة الفاعلية فاقدة الصالحيات 
تحمل مسمى سياســي كبير مقيد بحنكة ودهاء شركاء 
متشاكسون اتفقوا على تعطيل فاعلية القوى الجنوبية 
وعرقلتها من التقدم خطوة نحو االمام. وشــل حركتها 
اداريــا وماليا واتخاذ قرار ســيادي وتركهــا جامدة في 
مكانها تتالطــم بها امــواج االحتجاجــات واالنتقادات 

الشعبية والغضب الجماهيري ضدها بغير وجه حق في 
الوقت الذي كان باستطاعة القوى الشرعية المتشاكسة 
ســابقا والمتفقة حاليــا كان باســتطاعتها تقديم كل 
ســبل الدعــم والتأييــد والمــؤازرة للقــوى الجنوبية 
والدفع بهــا نحو النجاح بعد امص عرقها واالســتفادة 
منهــا في حــرب المواجهة و تحقيق النصــر ولكن هذا 
هو حال المنافســة السياســية الغير شــريفة والقائمة 
على مبــدأ تنازع الفــرص والتهام المكاســب لتحقيق 
االهداف الخاصة فاستســلمت القوى الجنوبية الحاكمة 
لتيــار العراقيل والمعوقات مخافــة االحتكاك واالضرار 
الجانبية وآثرت الســالمة والســيربهدوء متماشية مع 
امواج االحتجاجات واللهيب المتقد بسياســة امتصاص 
الصدمــة وتأجيــل الحــل وكان هــذا قمة فــي الذكاء 
والحرص الرصين على تفــادي االصطدام مع العراقيل 
المصطنعــة من جهة واســتخدام الصبغــة المطاطية 
في التعامل مع االحتجاجات الشــعبية وكان على القوى 
الشــرعية المتشاكســة ان تســتفيد بشــكل كبير من 
طريقة االدارة المرنة للقوى الجنوبية وعدم مواجهتها 
واالصطدام معها وازاحتها كونها ســاهمت مســاهمة 

كبيرة فــي التصدي للهجمات المرتدة ضد النصر ورغم 
اختالفهــا فــي التوجه السياســي مع القوى الشــرعية 
المتشاكســة اال انها لعبت دورا كبيرا في حفظ التوازن 
واالســتقرار وامتصاص الصدمــات والتعامل المرن مع 
المرحلــة الصعبة ولكــن كما يقال لــكل حصان كبوة 

ولكل عالم سهوة.
فلقــد اخفقــت االدارة السياســية للدولة فــي اتخاذ 
القرار بتنحية القوى الجنوبية من الســلطة واالستغناء 
عنها وعن مشــاركتها في ادارة االزمة معها والتخفيف 
من االحتقان والضغط االســموزي المتشعب والمتعدد 
االتجاهات والذي تمكنت القيادة الجنوبية من التعامل 
معه بالصبغة المطاطية والتي كانت ناجحة بقدر كبير 
رغم صعوبتها وصعوبة تنفيذها من قبل اي جهة اخري 
ويعــد هذا التوازن في ادارة االحــداث ميزة تميزت بها 
القيادة الجنوبيــة دون غيرهــا. وكان االحرى بالجميع 
عدم تفويت الفرصة واالســتفادة القصــوى منها بدال 
من ازاحتها واالستغناء عنها ... وهذا بحد ذاته مغامرة 
واســتباق لالحــداث واســتدعاء للتوقعــات والتنبؤات 
المفاجئة الغير محسوبة العواقب وهو جر المجتمع نحو 

المجهــول بعــد ان حقق 
قــدرا ما من االســتقرار والتوازن في البلــد رغم فداحة 

االحداث وتتابعها السريع والخطر. ..
ان اقــدام الســلطات العليا ممثلة برئيس الشــرعية 
علــى ازاحة القيــادة الجنوبية من الســاحة تعد حادثة 
هي االغرب منذ تحقيق االنتصار في عدن والمحافظات 
الجنوبية وال يوجد لها تفســير ســوى ان التشــخيص 
للحالة العامة في البلد كان خاطئا والوصفة المستخدمة 
للعالج هي غير دقيقة ونخشى من المضاعفات او االثار 
الجانبية المصاحبة للعالج وان المستشار المعالج الذي 
قــدم هذه الوصفة لم يوفق ولــم يحط علما بتداعيات 
االحــداث ولم ينجــح اطالقا فــي اختيار العــالج الناجع 
لالزمة ولعل العملية الجراحية التي اجراها ليســت في 
العضو المصاب من الجســم ونخشى اكثر مانخشاه من 
اكتشــاف ان ماتم ازحته واالستغناء عنه بهذا القرار هو 
عضو فاعل قد يســبب ازالته بالخطأ مضاعفات خطيرة 
بابعاده واالســتغناء عنه حينها اليمكــن اعادة ماقطع 

ولن يرقع الخرق االستعانة بخبير .

التشخيص خاطئ والوصفة غري منطقية.. سيادة املعاجل السياسي
بعد حترير عدن وحلج وابني من قبضة االنقابيني عىل رشعية الرئيس هادي حبسب التصنيف االقليمي والدويل من جهة وطرد المحتل اليمي احلويث العفايش من جهة القوى 

اجلنوبية حاملة لواء التحرير. 
وخال فرتة من التجاذبات والمنافسة المحتدمة بني الفصيلني الفصيل التابع للرشعية وفصيل القوى اجلنوبية المطالبة بفك االرتباط وقع القرار السيادي ,

لم يعلق المعلقون ولم يتحدث المتحدثون عن تلك الحزمة 
الواســعة من القرارات التي شملت اســتبدال اكثر من ٤ وزراء 
بما في ذلك إحالة احدهم الى التحقيق وهذا يبين حالة الفوبيا 

التي يعيشها هؤالء تجاه اسم عيدروس.
الذيــن يتحدثــون عن إخفــاق الســلطة المحليــة في عدن 
يتناسون ان عيدروس وشالل استلما إدارة عدن عندما لم يكن 
يجرؤ موظف صغير من موظفي الشرعية )ناهيك عن نائب وزير 
او وزير وال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية( على دخول عدن 
وأن عدن كانت خرابة بكل المعاني، امنيا وإداريا وخدميا وفي 
كل المجاالت تسرح فيها العصابات وتمرح كما تفعل الوحوش 
فــي الغابة، وقد بذل الرجل جهودا خارقة ليهيئ التربة لهؤالء 
ليعودوا وينعمــوا باألمان في عدن ، وتعرض ألكثر من خمس 

محاوالت اغتيال نجا منها بإعجوبة.
وأهم ما يتناســاه هــؤالء أن البديل الذي جــرى تعيينه وهو 
المستشــار عبد العزيز المفلحي لن يرى فيه ابناء عدن إال خير 
خلف لخير سلف وهو بالتأكيد سيخيب آمال كل الذين يراهنون 
على دق إســفين بين انصــار القضية الجنوبيــة التي يراهن 
اصطفاف عريض من شركاء حرب ١٩٩٤م من انصار الشرعية 

على وأدها.
ال يمكــن في هذا المقــام إال التوجه بالتحيــة والتقدير لكل 
الجهود التــي بذلها األخ اللواء عيــدروس الزبيدي طوال فترة 
إدارتــه لعــدن وتمنياتنا لــه بالتوفيــق والنجاح فــي مهامه 
الجديــدة ونقول لــه أن البصمات التي تركتهــا في حياة عدن 
والعدنيين ســوف لن تنمحي أما التغيير من وظيفة إلى أخرى 
فهو امر طبيعي عند شخص نذر نفسه للوطن وربما ستكتشف 

ذات لحظة انك انت الكسبان من هكذا تغيير.
وبالمثل نتوجه بالتحية للمستشــار عبد العزيز المفلحي لكل 
جهوده في رئاسة الجمهورية كمستشار كان صوته يصدح دوما 
بنشــيد الحق ونتوجه له بصادق التمنيــات بالتوفيق والنجاح 
فــي إدارة المحافظة وفي مواجهة حمالت التضليل والتشــخير 
التي ســيبدأها المنافقون من أعداء القضيــة الجنوبية عندما 
سيكتشــفون أن عبد العزيز ليس إال ابنا بارا لعدن مثلما كان 

قبله عيدروس والشهيد جعفر عليه رحمة اهلل.

حتية للجنديني عيدروس وعبد العزيز
القــايض  يــة  اجلمهور رئيــس  قــرار  جــاء 
يــة االخــرية ليشــعل جمموعــة  بالتعديــات الوزار

من المواقف المتباينة والمتناقضة.
رصح  األعــام  وزارة  يف  صغــري  مســتاشر 
تغيــري حمافــظ  بــأن  الفضائيــة  القنــوات  إلحــدى 
حمافظــة عــدن جــاء بعــد إخفــاق وفشــل يف إدارة 
حمافظة عدن، وهذا الرأي هو موقف اصطفاف 
الذيــن  الرشعيــة  مؤيــدي  مــن  عريــض  ســيايس 
اسحقــا  انتصــارا  حققــوا  قــد  اهنــم  يعتقــدون 

باستبدال اللواء عيدروس الزبيدي .
 د. عيدروس نصر ناصر 

احمد يسلم

فلو كان معيار اإلقالة هو الفشــل فــي أداء المهام وتردي الخدمات ، لكان من 
المفترض وحســب البديهيات والمنطق الســليم أن يكــون أول المقالين وزير 

الكهرباء، ثم األقل فاألقل منه مسئولية عن الفشل واالخفاق.. وهكذا!.
ما حققه عيدروس الزبيدي في المجال األمني كان خارقًا في ظل ظروف ما بعد 
الحرب العصيبة وتعقيداتها الصعبة وامكانياتها الشــحيحة، ولو قارناه بحاالت 
مــرّت بظروف حرب مماثلة كالحالتين العراقية والليبية مثال، ألدركنا فورًا منجز 

الزبيدي الكبير في عدن. 
وزيــر كالمهندس وحي أمان؛ ما هي األســباب التي اســتدعت أبعاده لو قارنّا 
أداءه بأداء رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة بعضهم لم نر أو نسمع لهم 

ال ظِل وال صدى منذ وثوبهم الالشرعي ـ وفقًا للمعايير ـ إلى مناصبهم!
ثم تقوم الحكومة بتعيين مراهقين في مناصب كبيرة جدًا، وليس لدى هؤالء 
أبســط المؤهالت والكفاءة والخبرة، بل ال عالقة لهم بالمجال الذي انتدبوا إليه 
علــى اإلطالق، ومع ذلك تخرج علينا بحديثٍ مســتفيٍض عــن المعايير القويمة 

والكفاءة والنجاح والمرجعيات القانونية...إلخ.

طيــب لنفترض جــداًل أن الحاجة إلى التغييــر في منصــب إداري كانت مُلحة 
النتشال التعثر والتردي، هل كان من المنطق والتصرف السليم ووفقًا للمعايير 
القويمة التي يتشدقون بها التخلص من عيدروس بهذه الطريقة المهينة وفي 
منصب هو بعيد عنه كل البُعد. عيدروس مناضل وعســكري ومقاوم من الطراز 
الرفيع، ولديه نصيب وافر من األخالق والتواضع والنزاهة، هو ليس علي محسن 
وال بن دغر وال المقدشــي وال حتى من الحثاالت الصغيرة كهاشــم األحمر مثال، 
مجرمين عُظام وسرق ولصوص عابرين لألكوان، فضاًل عن أنهم لم ينجحوا في 

مهمة ُكلفوا بها قط!..
هنــاك احتقان كبير فــي الجنوب، ومن الغباء والخطــورة التعامل معه بهكذا 
خفــة ووقاحة ونزعة انتقاميّــة محضة، والناس تفهم جيدًا مثل هذه الرســائل 
الدنيئة في كل أبعادها وصورها وتجلياتها، ولن يخفف من احتقانهم شــيئًا أن 

ترمي لهم هذه الشرعية الكارثية بطعٍم حراكٍي )سابق(، وبأجٍل قصيٍر جدًا!
أقــول ذلــك منبهــًا ال محرضًا ألن الجنــوب ال يحتمــل مثل هــذه المغامرات 

الطفولية أكثر!

جانبــا   ينتفــي  وبعدهــا  يقــرح   ٠٠ يهمــزو 
وبكلمةيقــول خــالص )قرح أمبنــدق  ( بما معناه 

)سبق السيف العذل(.
اذا جئتــم لكالم العرب  ســالح شــرعية الرئيس 
يذكرني بقصــة) بندق  غنيمــة القومية (ذلك ان 
عمنا صالح باعتباره من أثرياء قريتنا بمعايير ذلك 
الزمان  استطاع ان يغتني بندقية انجليزية) كنده(
نوعية FTR ذائعة الشهرة السيما وقددفع قيمتها 
من حــر ماله وســبار أعياله  بمبلــغ فلكي يومها 
بحســبته وعدته  700ريال) مارياتريزا(  النمساوي 

قرش ينطح قرش. 
وهذا طبعا  قبيل  اســتقالل الجنوب العربي  كما 

هي القصة وحسب وثيقة االستقالل .
وحيــن جاء عهــد الجبهة القوميــة وفي معركة 
1972م  بين جيشــي عدن وصنعاءغنمت القومية 
كميــة مــن بنــادق المانيــة Germne تعرف ب) 
المظلــع ( وكان البــد مــن ان تــوزع  على شــباب 

القومية وألن عمنا صالح   من خيرة شباب القومية 
ضحــى ببندقيته الكنــده فســلمها  مقابل منحه 
)مظلع القومية  (  ويســميها األهالــي )الفلنطة ( 
خصوصا بعد ان ســولت له نفســه وصور له رفاقه 
ان الكنــده ســالح من مخلفــات االســتعمار  وقد 
اليجد لها ذخيرة بعد اليوم الســيما وان بريطانيا 
المصنــع والمحتل قد غــادرت  والى غير رجعه كما 
قالوها  رفاقه  المهم باختصار في مقر المليشــيا 
بمركز حطاط  وقع )ســلم واســتلم (مــن يد قائد 
المليشــيا  فعاد مزهوا بالســالح القومي الجديد 
لكــن وفي طريــق عودته فــي احــدى  منعطفات  
الوادي وصوال  الى مســكنه صادف بشــاب يتصف  
بالخبل  يسأله عن حجم سعة خزانة  المظلع وهيى 
بالطبع  خمس طلقات فقط وســعة خزانة الكنده 
وهــي بمقدار الضعــف اي 10 طلقــات ومن اجابة 
عمنا صالح راح ذلك الشــاب البســيط  يكيل  سيل 
من عبارات الشــماتة حد اتهامه اي عمنا  بالهبالة  

والســخف لم يعبا عمنا صالح بترهاته طبعا  لكنه 
حيــن وصل بين أهلــه وجيرانه راح جــاره المكنى 
بأبي جنــدح الموصوف  بالربشــة وســرعة اطالق 
األحكام الجاهزة  يشــكك في جودة سالح القومية 
هذا بدعوى عيوب مصنعية مابين أبرة ضرب النار 
أو على األقل ذخيرة )مفسدة ( كماعرفها أبوجندح  
وهنا عمدالجندحي على اغواء  عمنا صالح بضرورة  
عمل أختبار تيست )Test(لمجمل الشكة ) الذخيرة 
المصروفــة زادا للبندقية القوميــة ( بقوام المئة 
وهنا قال العم صالح : عبرنا على كل الطلقات بين  
جيدة تقرح صوب ضاحة الجبل   ومفســدة نرميها 
للعول وفــي النهايــة وجــدت أن بندقيتي بدون 
ذخيرة فعال  وهنا انتايني شــعور بمرارة ســخرية 
صاحبي الشــاب ســعدون ألجد نفســي  في اآلخير 
متذكــرا  وقدحضــر في بالي ذلك  المثل الشــائع) 
البنــدق المعطــوب بيخوف باثنيــن (هما صاحبه 

وعدوه  .. وسالمتكم .

اجلنوب ال حيتمل مغامرات طفولية

بني بندق  الشرعية وبندق القومية

ل وقيت لتيار اإلصاح وعيل حمسن يف الرشعّية وكما أدى الدور فضل  سيكون حمافظ عدن الُمعنّي جمّرد حُملِّ
حسن، ومن الهسولة الحقًا أحراق كرته يف غضون هشور قليلة يف ظل أوضاع ما بعد احلرب الكارثية.

أضحــت) الرشعيــة( ســاحا يتبنــدق هبــا الرئيــس هــادي حيــث يــاشء وكيفمــا يــاشء   ليصوهبــا وهيــدد هبــا تــارة وتارة يزتيــن هبا يتبخرت  
ويتفخرش فشخرة وفوق الكل يعسوب) وعىل عينك واحاسد  ( عىل كل حال وقد أضحت الرشعية ساح هادي المشحون يصوبه 

يف حاالت اجلزع والفزع وينتيش به يف حال  الدلع واذا قيل له : أرفع بندقك يانسيب  !! 

 أمين اليافعي 
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كو
سودو

     هــذه لعبــة أصلها يابانــي وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد طورها قاضٍ ســابق في 
هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشارًا في العالم .

 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمــد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكــون عبقريًا في الرياضيات ، ويمكن 
البــدء بحلها من أي خانة بوضع الرقم المناســب  وتذكر أن األرقــام 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 التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

كلمات متقاطعة :

عدن تايم / متابعات :

يدخل يوفنتــوس اإليطالي، ذهاب 
نصــف نهائي دوري األبطــال، اليوم 
األربعــاء ،  أمــام موناكو الفرنســي 
على ملعــب األخير "لويــس الثاني"، 
متســلحا بخــط دفاعه، األقــوى في 
أوروبــا الذي لم يتلق ســوى هدفين 
طوال البطولــة، من أجل ردع القدرة 
الهجوميــة الكبيــرة لفريــق اإلمارة 

الفرنسية.
خــالل  إيطاليــا،  بطــل  ويعــول 
المواجهتيــن على أرقامــه الدفاعية 
التي تعد األفضــل واألبرز في القارة 
العجوز هذا الموســم، حيث لم تهتز 
شــباكه بأي هدف خــالل المواجهات 
األربــع فــي األدوار اإلقصائية، والتي 

تمكن خاللها مــن إيقاف أي خطورة 
لمنافسيه بورتو البرتغالي وبرشلونة 

اإلسباني.
وقادت هذه الصالبة الدفاعية، كبير 
مدينة تورينو للمربع الذهبي وسط 
أرقــام تتحدث عن نفســها، حيث لم 
يتلق الفريق أي خسارة خالل مشواره 
محققــا )7 انتصــارات و3 تعادالت(، 
ليتحــول إلــى فريق يخشــاه الجميع 
حتى وهو يلعب بعيدا عن جماهيره.

وتذوق رجــال المدرب أليجري طعم 
االنتصــارات خــارج قواعدهــم في 4 
مباريات وتعادلوا فــي واحدة، كانت 
أمام برشــلونة في إياب ربع النهائي 
وبنتيجــة ســلبية، وســيبحثون عن 
تكليــل هذه المســيرة الناجحة أمام 
أحــد أفضل الفــرق فــي أوروبا هذا 

الموسم من الناحية الهجومية.
وتمكن الحارس الدولي الكبير من 
الحفاظ على عذرية شباكه ألكثر من 
خمســة أشــهر في هذه البطولة، وال 
يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبه 
في مبــاراة ذهاب ربــع النهائي أمام 
برشــلونة في إيطاليا، عندما تصدى 
لكرتين حاســمتين كانتــا كفيلتين 

بقلب موازين األمور.
وبعد هذه النتائج، ســيحاول رجال 
أليجــري الحفاظ على هذه المســيرة 
الكبيرة على ملعــب "لويس الثاني" 
اليوم األربعاء حيث ســيكون عليهم 
إيقــاف خطــورة الموهبــة الصاعدة 
شــباك  زار  الــذي  مبابــي،  بقــوة 
24 مناســبة هذا  المنافســين فــي 

الموسم.

عدن تايم / متابعات :

تأكد للعــام الرابع علــى التوالي، غياب 
قطبي مدينة ميالنو سويًا عن المشاركة 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 
الميالن مــع كروتوني بهدف لكل منهما، 
وســقوط اإلنتر على ملعبه أمــام نابولي 
بهدف دون رد، ليستحيل عليهما حسابيًا 
الوصول إلى المركز الثالث المؤهل لدوري 
األبطــال، حتى وإن فازا بــكل مبارياتهما 

المقبلة.
لــم ينجــح ميالن، منــذ رحيــل المدرب 
ماســيمليانو أليجري عن الفريق في يناير 
2014، في المشاركة بأي بطولة أوروبية، 
لكن حلــم اللعب فــي الــدوري األوروبي، 
الموســم المقبل، اليــزال متاحًا، في ظل 
وصــول فريقــي يوفنتوس والتســيو إلى 
نهائــي كأس إيطاليــا، ما يعنــي صعود 
الفريق صاحب المركز السادس في الدوري 
إلــى اليورو ليج، وهو المركــز الذي يحتله 

الميالن حتى اآلن.
أما اإلنتر فلم يشــارك في دوري األبطال 
منــذ موســم 2011 - 2012، عندما كان 
يدافع عــن لقبه، لكنه شــارك في الدوري 
األوروبي عدة مــرات منذ هذا الحين، كان 
آخرها في الموسم الحالي، لكنه فشل في 
عبور دور المجموعات محقًقا نتائج سلبية 

للغاية.

قطار يوفنتوس يستعد إلجهاض حلم موناكو
عزاء آل جرجرة وآل باشراحيل

) ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَْوِت (

خالص التعازي وصادق الموااسة نتقدم هبا اىل االخ 
انورعبد القادر جرجرة 

بوفاة المغفور لها بإذنه تعاىل 

 حرمه
والعزاء موصول للزميل بارشاحيل هاشم بارشاحيل 

نائب رئيس حترير صحيفة االيام
 بوفاة عمته والدة زوجته 

رمحها الموىل تعاىل وطيب ثراها واسكهنا اجلنة 
انا لله وانا اليه راجعون 

المعزون : حممد عبدالله خمشف وعيدروس 
باحشوان وذويزن خمشف 

ميالنو ال تعرف دوري األبطال للعام الرابع

اأفقيًا :
1 -  اأجمل واروع �سواحل عدن ـ للتعريف 

2 -  حلقات حديدية مرتابطة ـ يهتم 
3 -  اأحدالوالدين )م( ـ بيتي 

4 -  ال�ساق وال�سعب ـ وّدوا اأواأرادوا 
5 - �سمريمت�سل ـ ثلثا كلمة دام ـ ظلم وا�سطهاد 

6 -  املخا�سمات والعداوات ـ من ال�سفات 
الطاهرة)م( 

7 -  العا�سمة االقت�سادية والتجارية للمغرب ـ 
للنداء 

8 - بحر )م( ـ ابرز)مبعرثة( 
9 - لال�ستفهام ـ مت�سابهان ـ فاقدات الب�سر 

-10 للنهي ـ فاكهة حم�سية ـ من االنبياء 
-11  حافظات االأوراق ـ مادة عطرة يف الورد ـ 

مت�سابهان 
-12  عا�سمة فيتنام ـ كلمة اأ�سلها فار�سي وتعني 

احلرير 
-13   دفع ومنع وحامى عن ـ خرزة تعلق يف الرقبة 

منعا ًللعني ـ للنداء ـ نقي�س باطل )م( 
-14 اجادة ـ العي�س امل�سرتك بني اأقوام اأودول ذات 

مبادئ ومفاهيم متباينة 
-15 مت�سابهة ـ حيوانات ركوب ـ نقي�س بنات 

 

 عموديًا :-
 1 - بلداأوروبي كان ي�سمى االندل�س ـ كثريالكالم  

2 -  مت�سابهان ـ للنهي ـ للنفي ـ مقطوع الطرف 
3 -  مابني �ساد�س وثامن ـ جلد ـ مفرد فنون ـ 

عبودية )م( 
4 -  قاعدة ـ للنهي ـ اأهم مايف بع�س االآالت 

املو�سيقية 
5 -  جواب م�ساأ لة ـ يحطمه ـ يتربك با�سم ويل 

انت�سب اإىل اليمن 
6 -  اأوماأت )م( ـ اأحد الوالدين 
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ريا�صة

عدن / مختار محمد حسن :

خطــف فريق إنمــاء الفــوز بصعوبة 
مــن خصمه فريق الدوح بأربعة أهداف 
مقابــل ثالثــة فــي افتتاحيــة بطولة 
القدامى فوق 35 سنة والتي تقام على 

ملعب الهوكي بكريتر.
الشــوط األول تبادل فيــه الفريقين 
الهجمات، وكانت أفضلية األداء لفريق 
إنمــاء ، لكنــه لــم يحســن اســتغالل 
الفرص مــع تألق الفت لحــارس فريق 
الدوح )صامد( ، فيما عرف فريق الدوح 
اســتغالل الفرص التــي تحصل عليها 

وسجل 3 أهداف مقابل هدفين .
وفي الشــوط الثانــي كان للتغيرات 
التــي حدثت كلمــة الفصــل ، ففريق 
إنماء استفاد منها ، وفريق الدوح انهار 
بســببها، فاســتغل ذلك فريــق إنماء 
مســجاًل هدفيــن لترتفــع النتيجة إلى 
أربعة أهــداف مقابل ثالثــة، ويتأهل 
فريق إنماء للدور الثاني منتظرا الفائز 

من مباراة غدًا الثالثاء والتي ســتجمع 
العيدروسي والمنارة.

ســجل أهداف إنماء كال من الكباتن 
وســيم القعر ، وياســر حســن ، وخالد 

بلعيد ، وزيد حسين .
فيما ســجل لفريــق الــدوح كال من 
ياســر الدوبحي)هدفين( وجالل مرقب 

)هدف(.
قاد المباراة الحكم جمال نديم .

حضــر االفتتاح عدد من الشــخصيات 
الكابتن صائب  والجماهير يتقدمهــم 
ســالم مدير عام المنشــاءات في وزارة 

الشباب والرياضة.
هذا ويلتقي اليوم األربعاء الخســاف 
والحســيني ، وغــدًا الخميــس يلتقي 
النصيــب وفريق بن يحــى ، والجمعة 
شــهداء القلوعة والرزميت ، والســبت 

شباب كريتر ومؤانى عدن .

 / تايــم  عــدن 
عبداهلل قائد علي:

نبيل  الدولي  الحكم  أكد 
قائــد علــي رئيــس لجنة 
الحــكام العليــا باالتحــاد 
اللجنة  أن  للمالكمة  العام 
ســتنظم في الثلــث األول 
من شهر مايو القادم دورة 
للحكام  متقدمة  تحكيمية 
بدعم ورعايــة معالي األخ 
نايــف صالح البكــري وزير 
الشباب والرياضة ويحاضر 
فيها المحاضر الدولي رائد 
علي نعمان رئيس االتحاد 

العام للمالكمــة والحكم الدولي نبيــل قائد علي، 
ويشــارك في الدورة أكثر من 20 حكما وقاض من 

جميع المحافظات.
وقال : ســيتم فــي الــدورة اطالع الحــكام على 
التعديــالت الجديــدة فــي قانون لعبــة المالكمة 
والمستجدات الطارئة ، وتعتبر هذه الدورة تمهيدًا 
للــدورة الدولية للحــكام التي ســينظمها االتحاد 
قريبــًا بحضــور محاضــر دولي وهــي ضمن خطة 
االتحــاد العــام لعــام 2017 م وفي إطــار اهتمام 
االتحــاد ولجنــة حكامــه العليــا بتأهيــل الحكام 
والمدربين الشباب ليكونوا رافدًا للعبة وتطويرها.

هذا ويشارك في الدورة الحكام التالية أسماءهم 

: نبيــل قائد علــي )عدن( ، بهجت إبراهيم الســيد 
)عــدن( ، جميل حمادي محمد )عدن( ، ســامح احمد 
محمــد مديني )عــدن( ، فهــد عزيز زيــد )عدن( ، 
جهــاد احمــد عبداهلل )عدن( ، فهيم حســن ســيف 
)عــدن( ، خالــد محمد عبــده )عدن( ، عبــد الرؤوف 
عبداهلل علي )أبين( ، أنور محمد سيف )لحج( ، هاني 
حســن اليماني  )حضرموت( ، مبارك احمد باقيس 
)حضرموت( ،  محمد كامل الحرازي )صنعاء( ، يحيى 
يحيى العمراني )صنعاء( ، أنــور القفري )صنعاء ( ، 
ســامي صالح علي )عدن( ، أمين العنســي )صنعاء( 
، صــالح باوزيــر )عــدن( ، احمــد ســعيد الجابري 

)حضرموت( .

عدن تايم / نبيل ماطر :

تغلــب فريق خنفــر الرياضي على 
نظيــره حســان بــركالت الترجيــح 
فــي إفتتــاح بطولــة كأس رئيــس 
الجمهوريــة عبدربــه منصور هادي 
لكــرة القدم ألنديــة محافظة أبين 
و في المنازلــة الكروية التي جمعت 
الناديــان عصــر الثالثــاء الماضي ، 
علــى ارض ملعب البلديــة الترابي 
التابع لنــادي حســان والتي أقيمت 
برعايــة ودعم معالي وزير الشــباب 
البكري  / نايــف  والرياضة األســتاذ 
واللواء ابوبكر حسين سالم محافظ 
مكتــب  وإشــراف  أبيــن  محافظــة 
إتحاد  وتنظيــم  والرياضة  الشــباب 
كرة القدم بالمحافظــة والتي تقام 
بنظــام خــروج المغلوب بمشــاركة 
22 نــادي من أنديــة الدرجة األولى 

والثانية والثالثة .
وفــي مبــاراة أخــرى جــرت عصر 
االثنيــن حقــق العبــي نادي ســد 
باتيــس فــوزا عريضا وســهال على 
حســاب العبــي نادي بنــاء بهدفين 

مقابــل هــدف ، وحقق خنفــر فوزًا 
ثمينا على حســاب نظيــرة الدرجاج 

بهدفين دون .
حضر االفتتاح الكابتــن رائد علي 
نعمان مدير عام النشــاط الرياضي 
في وزارة الشباب والرياضة ، وسعد 
العمري مدير عام التدريب والتأهيل 
في وزارة الشباب والرياضة وصائب 
سالم مدير عام المنشئات الرياضية 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  فــي 
والدكتــور فيصــل الدابيــة مديــر 
أبيــن  محافظــة  محافــظ  مكتــب 
والكابتن / احمــد الراعي مدير عام 

بأبين  والرياضــة  الشــباب  مكتــب 
العميســي ومديري  والعميد علــي 
الشــباب والرياضــة بزنجبار  مكتب 

وخنفر الكابتن 
حســين نعــوم و ناظــم الفقيــر 
األســتاذ / حســين بامطيــرة مدير 
مكتــب الثقافــة بابيــن والكابتــن 
ريجي حسين دبا مسئول المنتخبات 
في المحافظة واألستاذ / علي الخضر 
ناصر مستشــار مدير مكتب التربية 
والتعليــم بابيــن وقيــادة األندية 
االبينيــة ونجــوم الزمــن الجميــل 

وجمهور غفير .

رشــدي   / المهــرة   / تايــم  عــدن 
معيلي:

تــوج وكيل محافظة المهرة األســتاذ ســعيد 
محمد ســعدان فريق الصمود الرياضي بكأس 
بطولة الفقيد الدكتور علي محمد بادينار ، بعد 
فوزه بركالت الترجيح على نظيره فريق الجبلي 
الرياضي في المبــاراة التي أقيمت في مديرية 
قشــن عصر اليــوم الجمعــة ، بتنظيــم نادي 
شــروين الرياضــي الثقافــي االجتماعي ، تحت 
شــعار ) كلنا أم المدائن ( وســط حضور رسمي 

وجماهيري حافل .
المباراة كانت مثيرة وممتعة طيلة شــوطيها 
، ولــم يتوقف جمهور الفريقين من التشــجيع 

والمــؤازرة وتحفيــز الالعبيــن ، إال إن التعادل 
السلبي كان ســيد الموقف ، ليحتكم الفريقان 
إلى ركالت الحظ الترجيحية ، لتبتسم في األخير 
لفريــق الصمود ويتــوج بطال لبطولــة الفقيد 

الدكتور علي بادينار .
أدار المبــاراة تحكيميــا طاقــم تحكيــم من 
مديرية ســيحوت ، مكون مــن الحكم / فهمي 
ســعيد بن عويض ، والحكــم / مبروك جمعان 
نصيب ، والحكم / خالد جمعان نصيب ، والحكم 

/ نواف محمد صالح .
بحضور أســرة الفقيد الدكتور علــي بادينار، 
واألســتاذ / سعد سالم حسن مدير عام مديرية 
قشن ، واألستاذ / سالم عيسى عفرار أمين عام 

المجلس المحلي بقشن، واألستاذ / سعد محمد 
عضــو المجلس المحلي بالمحافظة ، واألســتاذ 
/ حيــدر محمــد المحضار مدير مكتب الشــباب 
والرياضة ، ورجل األعمــال / فيصل أحمد حازم 
رئيس نادي قشن الرياضي الثقافي االجتماعي 
، والكابتــن / أحمد عبداهلل شــقاق أســطورة 
نادي قشــن وفرتك ســابقا ، واألســتاذ / يزيد 

حمود األسد أمين عام نادي فرتك .
المباراة النهائية كانت بمشاركة رجال األمن 
ومجلس شباب قشن التطوعي في التنظيم إلى 
جانب اللجنــة المنظمة للبطولــة وذلك حرصا 

منهم على نجاح الحدث الرياضي المميز .

عدن تايم / سقطرى / احمدجمعان دبنهي:

دشــن مدير عام مكتب الشــباب والرياضة بمحافظة ســقطرى ســعيد مالك و 
رئيــس فرع اتحاد كرة القدم احمد حزوم اليوم دورات للحكام والمدربين وحراس 

المرمى في لعبة كرة نظمها فرع 
اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مجلس ابوظبي الرياضي بدعم مؤسســة الشــيخ 
خليفــة بن زايد لألعمال اإلنســانية ،  تهــدف الدورة على مــدى 4 ايام و ينفذه 
كوكبة من المدربين الدوليين في مجلس ابو ظبي الرياضي الى تنمية القدرات 
لدى 100 حكم و مدرب و حراســة مرمى و تعريفهم بالقوانين الخاصة بالتحكيم 

و كــذا فــي التدريب 
حــراس  وتأهيــل 

مرمى األندية .
و تتقســم الدورات 
إلى قســمين القسم 
المحاضــرات  األول 
والعــرض و  الثانــي 
خالل  من  التطبيقي 
للمالعــب  النــزول 
وتطبيــق ماتــم في 

المحاضرات.

سقطرى تدشن دورات احلكام واملدربني وحراس إمناء يعود يف الشوط الثاني وخيطف الفوز من الدوح
مرمى بالتعاون مع جملس ابوظيب الرياضي

حسان يودع بطولة كأس رئيس اجلمهورية ألندية أبني

وكيل حمافظة املهرة يتوج أبطال دوري الفقيد بادينار يف مديرية قشن

قريبًا .. انطالق الدورة املتقدمة حلكام املالكمةفيما تأهل خنفر وسد باتيس

بدعم مؤسسة الشيخ خليفة .. يف افتتاح دوري قدامي الالعبني فوق 35 سنة
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إىل أين تدفعنا 
يا)عبدربه(؟!

إلى أين تدفعنا يا)عبدربه(؟!.

ياسـر األعسـم
)عبدربــه(  جنوبيــة  احترمنــا 
توقيــره  فــي  ،وعندما)دنبعوه(اجتهدنــا 
علــى  عليه،فأزرناه،وخرجنــا  ،وتآمــروا 
صدورنا صورته،ولم نتــردد في أن نكون 
زنــده ،ومعصمــه ،وكان يراودنا بصيص 
أمــل أن يتعلم من الــدرس ،ويخرجنا من 

النفق.

بكل أســف ضــرب )عبدربه( بــكل ذلك 
عــرض الحائط ،وقرر حشــرنا فــي الخانة 
الســوداء، وتدلى لســان شــرعيته ساخرا 
مــن تضحياتنــا، ومشــاعرنا،وفي نفــس 
تاريــخ إعالن الشــمال حربهم األولى على 
الجنــوب ،والفتوى الشــهيرة التي أباحت 
قتلنا..اصــدر قــرار بإقالة القائــد ،والرمز 
)عيدروس(مــن ســلطة محافظة)عدن(!..
توقيت ال يمكــن ان يتخيله جنوبي حر أو 

حتى ذنب▪..
،تجرعنــا كاس  حــر  مثــل كل جنوبــي 
الكلمات  بحشــرجة  المر،ونشــعر  )القرار( 
في حناجرنا ،فقد كنــا ننتظر من فخامته 
أن يضمد جروحنا،ولكننا نحسبه ينفخ في 
الكير،ونخشــى أن يكــون أول من يحترق 
بالنار!..لســنا ضده،ولكــن هــل هــو مع 
بالسياسة،ولكن  فهمنا  ندعي  نفسه؟!..ال 
ال نعلــم أي حنكــة أو عبقريــة يمكن أن 
نظنهــا في رئيس يــذر الملــح على جرح 

شعب نزف ليحفظ له ماء وجهه!..
قرار إقالة)الزبيدي( ال يستهدفه كمحافظ 
أو سببه فشــله ،فهناك وزراء ،ومسوؤلين 
في دولة الشــرعية عمر فسادهم خمسين 
،وإيديهــم  مواقفهــم  بعضهــم  عــام،و 
ملطخة  بدمائنا،ولكن إستهداف لمواقفه 
كقائد ،وقيمته كرمــز للجنوب ،و)صميل( 
يردع كل من يكفر بالوحدة ،والغاية سحب 
البساط من تحت اقدامنا ،وسيجردونا من 

ثوابتنا ، وبعدها إلى )صنعاء( يا أبتي!!..
لفضت )صنعاء( جيفتهم، وبصدق شعبها 
في وجوههم ،وعجزوا عن حماية مخادعهم، 
وســيعودون إلى )عــدن( متوجين ياكليل 
الغار، وســتطئ أقدام )جنرالهــم( التراب 
الذي روته دمائنأ ، وغسلته دموع أمهاتنأ، 
وســيصطفون طوابير طويلة  الستقباله ، 
وتمتلئ من دفئه احضانهم،وســيتبادلون 
القبــل، والتهنئــة الحارة، وســنبحث نحن 
عن ورقة تستر عودتنا، ولن نجد غير العار 

نتوسده!..
قــرارات )عبدربه( ليس عقاب لشــخص، 
ولكنهــا تحــدي لشــعب بكاملة!..وأصبح 
علينا أن نختار..اما أن نصنع مالمح الجنوب 
الــذي حلمنا بــه، ودفعنــا ثمــن تحريره 
باهضا، واما أن نتعايــش مع األمر الواقع 
، ونعيــش )ذيول( ، ومجرد )خربشــة( على 

هامش صفحة لن يترددوا في طيها!..
إلى أين تدفعنا يا فخامة )عبدربه(؟!..إذا 
كنتم مخيرين، فهــذه مصيبة، وإذا كنتم 
)عفاش(  أعظم!..من  فالمصيبة  مسيرين، 

إلى )االخوان( يا قلب ال تحزن! .

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

دبي/ خا�س
شــارك نادي عدن لإلعــالم المرئي 
في منتــدى اإلعالم العربــي بدورته 

السادسة عشر في مدينة دبي .
وأفتتــح المنتــدى ولي عهــد دبي 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد ال مكتوم، أعقبته كلمة رئيسة 
نــادي دبــي للصحافة الشــيخة منى 
المــري، والتي اســتهلتها بالترحيب 
بالضيــوف الكــرام، مشــيرة إلى ان 
نقاشــات المنتــدى هذا العــام حول 
مفهوم "الحوار الحضاري" ومتطلبات 
في  تفعيلــه  واســتحقاقات  إقامتــه 
التــي  التحديــات  مواجهــة مجمــل 

تشــهدها المنطقــة العربيــة مــن 
جراء النزاعــات اإلقليمية المتفاقمة، 
وتشــارك الشــيخة لبنى بنــت خالد 

للتســامح،  الدولة  وزيرة  القاســمي، 
في الجلسة االفتتاحية ألعمال اليوم 
الثاني للمنتدى، التــي تحمل عنوان 

"التسامح .. رقي الحوار".
وســتتطرق النقاشــات علــى مدار 
يومــي المنتــدى الذي يشــارك فيه 
3 ألف مــن رواد اإلعالم فــي الوطن 
العربــي، للتصورات الخاصــة بالدور 
المتوقــع من اإلعالم خــالل المرحلة 
تصويــب  فــي  خصوصــا  المقبلــة، 
الصــورة المشــوهة التــي ارتبطــت 
باإلنســان العربي المسلم في أذهان 

الكثيرين حول العالم.
وشــارك في فعاليــة اإلفتتاح عدد 
كبيــر من قيــادات العمــل اإلعالمي 
العربــي والرموز الفكريــة والثقافية 
وأهــم الكتــاب وصنــاع الــرأي فــي 

المنطقة العربية. 

ســليم  اول/  المســاعد  الشــهيد  أســرة  شــكت 
عبدالوهــاب الشــعبي من تعســف مســؤول صرف 
المبالــغ الماليــة المقدمــة من الســعودية الســر 

الشهداء.
وقالــت االســرة ان مســئول الشــهداء والجرحــى 
المدعــو/ ثائر ابو ناصر ، رفض صــرف 10 الف ريال 
سعودي المقررة السر الشــهداء، متجاهال توجيهات 
المحافظ ومدير امن عدن وقيادة المقاومة في عدن 

ومديرية الشيخ عثمان.
واستشــهد الشــعبي خــالل الهجوم علــى موكب 

محافــظ عدن منتصف فبراير 2016، وتم توثيق اســمه في عمليات 22 مايو وتتســلم 
أسرته مرتب حكومي أسوه بالشهداء.

نفــت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تعليق جهودها اإلنســانية في عدن والمحافظات 
المحررة ألي سبب كان.

وأكد مصدر رســمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم اإلنســانية إلغاثة الشعب 
اليمني في كافة المحافظات المحررة وبجهود مضاعفة أكثر من ذي قبل.

وأضاف المصدر أن لديهم حزمة مشاريع يجري العمل عليها ستنفذ قريبا منها توزيع 
المســاعدات الغذائية قبل دخول شــهر رمضان المبارك وكذلك إقامة مشــروع إفطار 
الصائم وأيضا توزيع كسوة العيد ألسر الشهداء في المحافظات المحررة كما تم العمل 

به خالل العامين الماضيين.
وكانت إشــاعات انتشــرت على مواقع التواصل االجتماعي تحدثت عن تعليق الجهود 

اإلنسانية من قبل الهالل األحمر اإلماراتي، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في الهيئة.
يشــار الى ان الهيئة تنفذ حاليًا عدد من المشــاريع الخدمية والتنموية في عدد من 

المحافظات المحررة، كما كان لها دور بارز في تطبيع الحياة في هذه المحافظات .

أسرة شهيد تشكو تعسف جلنة الصرف

قالــت الجمعيــة اليمنيــة لحمايــة 
المســتهلك إن باخرة تابعــة لبرنامج 
الغــذاء العالمي أفرغــت قمحًا متعفنًا 
وغير صالح لالستهالك في ميناء عدن، 
وتجــري تعبئته في أكيــاس لتقديمه 
اليمنيين. للمواطنيــن  كمســاعدات 
وأوضحت الجمعية في رسالة إلى ممثل 
برنامج الغــذاء العالمي في اليمن، أن 
مساعدات إغاثية قدمها برنامج الغذاء 
 AMBERL العالمي بواســطة الباخرة
يجري إفراغ حمولتهــا البالغة 32 ألف 
طن متري، وهي عبارة عن قمح فاســد 

على أن يتم توزيعها بين محافظتي عدن والحديدة.
وأكــدت الرســالة أنها حصلــت على تقريــر موثق بالصور يشــير 
إلــى تعفن القمح على ظهــر الباخرة وفي العنابــر المختلفة، وأنها 
غيــر صالحة لالســتهالك وكان ينبغي إتالف القمــح وعدم تقديمه 

كمساعدات.
وطالبــت الجمعية ممثل برنامج الغذاء العالمــي باليمن بالتدخل 
الفوري وإيقــاف تفريغ الباخرة وإعادة الكميــات التي فرغت وخزنت 

بالمخازن وإجراء التحقيقات الالزمة.

أحيت قيادة شــركة النفــط بعدن اليوم العالمــي للعمال 1 مايو 
بحفل خطابي وتكريمي منقطع النظير في قاعة البتراء احتشــد فيه 
العمال والعامالت من منتسبي الشركة وعدد من ضيوف الحفل في 

قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والشخصيات االجتماعية .
وحرصت قيادة الشركة وعلى رأسها الشيخ ناصر حدور على تكريم 
اكثرمن 220 موظف وموظفة بين ) متقاعدين / وقيادات سابقة في 
الشركة / وقيادات حالية ماتزال في الخدمة / وموظفين مايزالوا في 

الخدمة والنقابيين .
وعاش الحضور والمكرمون ساعات فرح وغبطة وسرور خالل الحفل 
.. مثمنين هذه االلتفاتة الكريمة من قيادة الشــركة ازاء منتسبيها 
الذين مابرحو فــي التوقف من التصفيق كلما اذاعت مقدمة الحفل 

اسم مكرم ومكرمة والصعود للتكريم .
هنيئــا لكم التكريــم والفــرح .. وليكن حافزا لكم فــي مزيد من 
العطــاء والتفاني والحفاظ على هذا الصرح والدفاع عنه من العيون 

الزائغة لاللتفاف عليه .

 محاية املستهلك تطالب باتالف 
سفينة قمح متعفن

لدينا حزمة مشاريع سننفذها قريبا

نادي عدن لإلعالم املرئي يشارك يف منتدى دبي

الهالل االأحمر االإماراتي: 

عرس تكرميي ملنتسيب شركة النفط عدن يف عيد العمال


