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وقــال مدير عــام الرعايــة الصحية بعــدن محمد 
مصطفــى راجمنــار ان أجمالــي الحاالت المشــتبه 
بإصابتهــا بوبــاء الكوليرا قد بلغــت أكثر من 600 
حالــة، مضيفــا ان 37 حالة تم التأكــد من أصابتها 
بالكوليــرا فــي حيــن بلغ عــدد الوفيــات 11حالة، 
 awd مضيفــا ان أجمالي ما تم معاينــة من حاالت
في مستشــفى الصداقة خالل أســبوع بلغ 42 حالة 
من مختلف مديريات عدن باإلضافة إلى أكثر من 40 

حالة أخرى من محافظات لحج وابين .

جهود ومناشدات
من جانبــه اكد وكيل محافظة عــدن رئيس لجنة 
مكافحة وباء الكوليرا رشاد شائع ان السلطة المحلية 
تعمل بكل ما لديها من امكانيات من اجل مكافحة 
وبــاء الكوليــراء بمحافظــة و المحافظات ، مشــيرا 
ان الجميــع امام مســؤلية كبيرة تجــاه المواطنين 
الذين يعانون ظروف صعبة جراء الحرب التي شنها 

االنقالبيون على المدن اليمنية.
وطالــب الجهــات العليــا ممثلــة بــوزارة الصحة 
التواصــل مع منظمــات دولية ومحليــة الى تقديم 
كافــة الخدمات النقــاذ المواطــن من هــذا الوباء 
الخطير ، معبرا عن شــكره وتقديــره لالطباء الذين 
يعملــون بكل اخالص من اجل انقــاذ ارواح الناس، 
داعيــا المواطنين الى المشــاركة في نشــر الوعي 
والحفاظ على صحــة البيئة والمتمثلة برفع القمامة 
في أماكنها المحددة باإلضافة إلى توعوية االطفال 
تجنــب المأكوالت المكشــوفة التي تســبب العدوى 

وانتقالها.
إصابات أفارقة 

قالت رئيســة قســم الترصــد الوبائــي ومكافحة 
الكوليرا بمستشفى الصداقة الدكتورة نهلة عرشي 
ان عــدد الحــاالت التي يشــتبه انها مصابــة بوباء 
الكوليرا وتم اســتقبالها حتى اليــوم 300حالة من 
محافظات عــدن والضالــع ولحج وابيــن والحديدة 
باإلضافــة لحــاالت مصابة مــن االخوة فــي القرن 
االفريقــي، منوهة انه تم رصد الحاالت من ١٤ /٤ - 

١٥ / ٥ / " ٢٣٤ " حالة.
وقالــت فــي تصريح لـ" عــدن تايــم" ان المرضى 
طاقتــه  يفوقــون  المركــز  اســتقبلهم  الذيــن 
االستيعابية داعية الجهات المسئولة فتح مركز اخر 
لتخفيــف العبء على الطاقم الطبي الذي يعمل ليل 
نهار بســب زيادة عدد الحاالت ، مؤكدة انه ال يتوقف 

العمــل لعالج الحاالت المصابــة ولكن يتوجب عالج 
البؤر المسببة النتشار المرض.

امــا الطبيب المنــاوب فــي مستشــفى الصداقة 
حمدي عــادل قال مركز الكوليرا فــي الصداقة كان 
عبــارة عــن طوارئ في وقت ســابق وقــد تم فصلة 
وتجهيزه ليكــون مركز اســتقبال حــاالت الكوليرا 
بحيث يســتوعب 10 أســرة لكن حاليا تم مضاعفة 
طاقته بسبب انتشار المرض إلى 30 سرير ومع ذالك 
لــم يفي بالمطلوب  وذلك الن مستشــفى الصداقة 
تســتقبل الحاالت من جميع محافظة عدن باإلضافة 

إلى محافظتي لحج وابين والمهاجرين األفارقة .

اجتياح احملافظات 
وقال الدكتور صالح القباطي احد المشــرفين على 
الحاالت القادمة الى مستشــفى الســبعين بصنعاء: 
ان المستشفى تسجل يوميا 140 حالة مرضية منها 
ما هــو مصاب بمــرض الكوليرا، ومنها ما يســجل 
بحالة اشــتباه بشــكل يومي ويتم معالجة الحاالت 
فــور وصولها، مضيفا: تم نصــب الخيام في باحات 
المستشــفيات بعــد تعذر أقســام ووحــدات الحجر 
الصحي عن اســتقبال الحــاالت القادمة التى تتدفق 
الينا بشــكل مرعب ومقلق وأصبــح الناس يبحثون 

عن الدواء.
وأكــد مصدر طبــي في صنعــاء ان اكثــر من 11 
حالة تم اكتشــافها داخل الســجن المركزي بصنعاء 
حيــث بداء اكتشــاف الحاالت المرضيــة عند تعرض 
السجناء لالسهال والقي الحادين، مشيرا الى انعدام 
االحتياجات الصحية في اكبر سجن مركزي في البالد 
وتفاقمــت الظــروف الصحية لهوال الســجناء نتيجة 
نقص الغذاء ايضا وقد طالبت عدة منظمات منظمة 

الصليب االحمر الدولية بالتدخل السريع إلنقاذ اكثر 
من 45 سجين اصيبوا بالمرض داخل سجون صنعاء 

فقط.

حجة فريسة للكولريا 
وناشــد أهالي محافظة حجة المنظمــات الدولية 
ســرعة التدخل قبل اســتفحال وبــاء الكوليرا الذي 
انتشــر بشــكل متســارع في ظل شــحة االمكانيات 
الطبية، مسجلة 30 حالة وفاة وأكثر من 270 مصاب 
خالل األســبوعين الماضيين في أربع من مديريات 

بالمحافظة.
 وأشــار احمد االفلحــي العامل في مجــال االغاثة 
االنســانية بالمحافظة بان الكوليــرا اجتاحت مؤخرا 
مديريــات )نجرة وبني قيس وشــرس وافلح اليمن( 
الــى جانب ثمــان مديريات ســبق انتشــارها فيها، 
مؤكــدا ان الجهــات المعنيــة التي يســيطر عليها 
االنقالبيين تخلت عن مسؤوليتها وتركت المحافظة 

فريسة للكوليرا.

اكتظاظ مستشفيات احلديدة 
مــن جانبــه أعلــن مكتب الصحــة والســكان في 
محافظة الحديدة ان مستشــفيات المحافظة وعلى 
رأســها المستشــفيات الحكومية كالثورة والعلفي، 
تكتــظ بالمصابيــن بوباء الكوليرا ولــم تعد قادرة 

على استقبال حاالت جديدة.
 واكدت الدكتورة اشــواق محرم: ان الوضع كارثي 
في الساحل التهامي بعد ان امتد الوباء للمحافظات 
المجاورة وخصوصا حجة التى يتم نقل اغلب حاالتها 
الى الحديدة، مشــيرة الى ان اغلــب الحاالت قادمة 

من حجــة وعبس والقنــاوص حيــث ال يوجد هناك 
مستشــفيات  تســتطيع اســتقبال الحاالت الخاصة 
بالكوليــرا، ناهيــك عن تســجيل حالتــي وفاة قبل 
وصولهما إلى المستشــفى، بســبب بعد المســافة 
وتأخر إســعافهما فال يوجد مراكــز خاصة بالكوليرا 
في تلك المناطق، حيث تستقبل مستسفيات مدينة 
الحديــدة الحــاالت من ريــف تهامــة والمحافظات 

المجاورة .

راجمنار: اأكرث من 600 حالة ا�ستباه بالكولريا منها 37 حالة موؤكدة و11 وفاة

عــدن،  حمافظــة  م�ست�ســفيات  ا�ســتقبلت 
مئــات احلــاالت ي�ســتبه اإ�سابتهــا بالكولريا، 
خــالل االأ�ســابيع املا�سيــة، وبح�ســب م�سادر 
ا�ســتقبال  فــان مركــز  تــامي:  لعــدن  طبيــة 
يف  ال�سداقــة  مب�ست�ســفى  الكولــريا  حــاالت 
عــدن ا�ســتقبل اأكــرث مــن 300 حالــة، فيمــا 
�ســارعت اجلهــات املعنيــة اىل جتهيــز مركــز 
مب�ست�ســفى  الكولــريا  حــاالت  ا�ســتقبال 
اجلمهوريــة، والــذي بح�ســب م�ســرف املركز 
الدكتــور �ســيف حمرم: ا�ســتقبل خــالل يوم 
واحــد مــن االفتتــاح ٩ حــاالت وهــو االأمــر 
الــذي يجــب ان يتــم جتهيــز املركــز بكافــة 
امل�ســتلزمات الطبيــة وذلك من اجــل القدرة 
قابــل  العــدد  الن  اخلدمــات  تقــدمي  علــى 
للزيــادة نتيجة ظهــور الوباء ب�ســكل خميف 
موؤكدا ا�ســتعداد الطاقم الطبي العمل وذلك 
امل�ســتلزمات الطبيــة. يف حالــة مت تقــدمي 

م�صت�صفيات عدن ت�صتقبل مئات �الإ�صابات بالكولري�

تقرير/ نادر الهباشي
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�أخبار

عدن تايم/ متابعات :

أقــدم مواطنون غاضبــون أمس، على 
إغــالق عــددا مــن الشــوارع الرئيســية 
والفرعيــة فــي مدينــة عــدن، احتجاجا 
على تــردي خدمة الكهربائية واســتمرار 
االنقطاعات في ظل درجة حرارة مرتفعة 

قطعوا الطرقات وأوقفوا حركة المرور .
اطارات  الغاضبون  المحتجون  وأشــعل 
الســيارات التالفة في الطرقات رئيســية 
في مديريات البريقة والمنصورة والشيخ 
عثمان، معبرين عــن غضبهم من زيادة 
ســاعات االنطفاء للكهرباء والتي وصلت 
الى 4 ســاعات انطفاء مقابل ســاعة الى 

ساعتين تشغيل.
ووقعت وزارة الكهربــاء والطاقة امس 
مع شــركة االهرام، عقد استئجار الطاقة 
فــي مدينه عــدن بقــدرة ٤٠ ميجا وآت، 
وذلك ضمن خطه الحكومة الرامية لرفع 
الطاقــة الكهربائية إلــى 350 ميجا وآت 
ل ســد جزء كبير من الطلب على الطاقة 

الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.
ومــن المتوقــع وصول المولــدات إلى 
العاصمة المؤقتة عدن خالل أيام، وسيتم 
التركيب خالل أســبوع، كما سيتم دخول 
عدد اثنين توربينــات في الخدمة بقدره 

٦٠ ميجــا وات خــالل اليومين القادمين 
المقدمة مــن دولة قطر الشــقيقة بعد 
اســتكمال الفحوصات المتوقــع االنتهاء 

منها قريبًا.
وذكــر مصدر فــي وزارة الكهربــاء أنه 
وخــالل أســبوعين ستســتكمل توريد و 
تركيب و تشغيل مولدات ٤٠ ميجا وات و 
بموجب العقد الموقع بين وزاره الكهرباء 
و شركه المكال حيث من المتوقع وصول 
تلك المولــدات في غضون خمســه ايام 
..مشــيرًا الى ان المشاريع الثالثة يتوقع 

أن تبلغ قدرتها ١٤٠ ميجاوات.
وكان رئيــس الــوزراء الدكتــور احمــد 
عبيــد بن دغــر قــد وجــه وزارة المالية 
وذلــك  دوالر  مليــون  عشــرة  بتحويــل 
لصيانــة محطــات التوليــد والرفــع من 
قدرتها اإلنتاجية للكهرباء ومن المتوقع 
ان تصــل الطاقة اإلنتاجيــة بعد االنتها 
من صيانة الموالدات بحســب مهندسي 
مؤسســة الكهربــاء إلــى 210 ميجا وآت 
ومــن المتوقع االنتهاء منهــا قبل حلول 

شهر رمضان المبارك.
كمــا ان رئيــس الوزراء الدكتــور احمد 
عبيد بن دغر قد عمــد االتفاقية الخاصة 
بـ مشــروع اعادة تأهيل محطة الحســوه 
و الموقعــة بين كل مــن وزارة الكهرباء 

والطاقــة ،ورئيس شــركة بد ســيرفس 
االوكرانيــة و البالغ قيمتهــا 31 مليون 
دوالر حيث ســيتم تنفيذ المشــروع في 
خالل الستة األشهر القادمة،ومن المتوقع 
ان تبلغ القــدرة التوليدية للمحطة 100 

ميجاوات في نهاية المشروع.
و تواصل دولة قطر تأخير انجاز مشروع 
كهربــاء فــي عدن، مــن شــأنه تخفيف 
حيــث  الكهربائــي،  التيــار  انقطاعــات 
تتشــارك قطر وتركيا في مشروع محطة 

)60( ميجا الموعودة ضمن طاقة كهرباء 
عــدن، والــذي مــازال متعثــرا، حيث تم 
تأجيل افتتاحه عدة مرات حســب تصريح 
الحكومة، وتأتــي التأخيرات دون مبررات 
كما قال وزير الكهرباء المهندس عبداهلل 
محسن االكوع، من قبل الشركة التركية 
)تشــاليك(، والتــي التزمــت بالتشــغيل 
منتصف شــهر أبريل 2017م وإلى يومنا 
هــذا لم يتــم التشــغيل، رغــم األهمية 
البالغة للمشروع في التخفيف من معاناة 

أبنــاء مدينة عدن الذيــن انتظروا بفارغ 
الصبر تدشــين المحطــة وخصوصًا مع 

حلول الصيف” .
وتتحمــل قطر، حســب توزيــع المهام 
لمكتب التنسيق الخليجي، ملف الكهرباء 
بعدن وهو الملف األكثر فشاًل في ملفات 
الخدمات واألكثر أهمية لســكان المدينة 
الحارة، حيث يرجــح مراقبون أن اإلخفاق 

مخطط ألسباب سياسية. 
وبلــغ اجمالي الدعم الــذي قدمه دولة 
االمارات لقطاع الكهرباء في المحافظات 
المحــررة 543.4 مليون درهــم اماراتي 
ما يعادل 50 مليار ريال، وزع على شــراء 
محطات كهرباء جديدة وصيانة المحطات 
القديمــة وتوفير الزيــوت والوقود ودفع 

المرتبات والمستحقات المتاخرة.
الى ذلك قال مصدر مقرب من محافظ 
محافظة لحج الدكتــور ناصر الخبجي، ان 
هيئــة الهالل االحمــر اإلماراتــي ابلغت 
المحافظ الخبجي صبــاح اليوم، بتبنيها 
تزويــد كهربــاء محطتي الحوطــة وتبن 
بــــ10 ميجا ســتصل خالل ايــام، مثمنا 
لألخــوة في االمــارات على اســتجابتهم 
لنــداء الســلطة المحليــة بلحــج إلنقاذ 

الكهرباء من التوقف .
 

كلفت خليجيا مبلف �لكهرباء.. قطر ت�صاعف معاناة �أهايل عدن
حكومة توقع عقد ��ستئجار 40 ميجا و�آت وتوريدها خالل �أيام

عدن تامي - خا�ص : 
اســتنكر نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك تصرفات 

قطر وموقفها تجاه المجلس متهما اياها بالكذب الصريح والعون للمخربين . 
هاني بن بريك شن هجوما الذعا على الدولة الحليفة لتنظيم االخوان المسلمين 

مدينا تصرفاتها وتدخالتها في شأن الجنوب . 
وغرد بن بريك على صفحته على تويتر بالقول " نســتنكر وندين بشدة تصرفات 
قطر وتدخالتها في شــأن الجنوب العربي الضارة بشــعبنا والتي وصلت حد الكذب 

الصريح والعون للمخربين في حين لم تقدم شيئا للجنوب " . 
وكان بن بريك في منشــور ســابق قد لمح الى ان المعركــة القادمة في الجنوب 

سيتكون ضد تنظيم االخوان المسلمين . 
وجــاء في تغريدتــه " معاركنا في الجنــوب األولى ضد الحوثي وعفــاش والثانية 
ضــد القاعدة وداعش وفــي كلتيهما انتصرنا والثالثة مع مــن يقف خلفهما خوان 

المسلمين وسننتصر".

عدن/ خا�ص :
قال مدير عام صحة عدن د. عبدالناصر الوالي القطاع 
الطبي ال يعاني من عجز في الوقت الحاضر في مواجهة 

انتشار وباء الكوليرا.
وأكــد الوالــي انه ليس هنــاك ما يســتدعي القلق او 
الرعــب، وللمقارنــة فقط بلــغ عدد حاالت االســهاالت 
المائيــة الحــادة في الجائحــة الماضية خــالل 35 يوم) 
919( حالــة. وبلــغ عدد الحــاالت خالل هــذه الفترة في 
الجائحــة الحالية)403(حالــة، وبلــغ عــدد الوفيات في 
الجائحــة الماضية خالل نفس الفتــرة )10(حاالت وفِي 
الجائحة الحالية )11( حالة ومن المؤسف ان كثير منهم 
مــن المهاجرين الذين تجلبهــم إلينا فرق االنقاذ وهم 

في حالة متأخرة وحيــث ان حرارة الصيف تزيد من حدة 
الجفاف.

واضــاف: نعاني مــن صعوبــات كثيرة منها: تســلل 
المهاجرين، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، النظافة، 
شــحة الموارد المادية، والمحروقات ناهيك عن انقطاع 

الحوافز والمرتبات.
واشار الى وجود فرق مدربة وقد اكتسبت خبرة إضافية 
إلى مــا تملكه مــن خبرة بعــد الموجة الســابقة وهي 
خبــرة الزالت حديثــة. نملك لجنة عليــا للطوارئ ولجنة 
عليا لمكافحة االســهاالت المائية الحادة وغرفة عمليات 
لمتابعــة ورصد واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة ظهور 
إي حالة جديدة. فرق رصد متخصصة. كادر طبي  وصحي 
مدرب ولديه خبرة كافية للتعامل مع مثل هكذا حاالت. 

مدير صحة عدن: ال نعاني أي عجز يف مواجهة الكولريا االنتقالي اجلنوبي يستنكر تدخالت 
قطر الضارة يف شئون اجلنوب 

حلج/ خا�ص
كشــف تقرير معد من قبل رئيس 
قســم الرقابة والتفتيــش ورئيس 
قسم الشــؤون القانونية في تربية 
الحوطة عن تالعب بأوراق إمتحانات 
المرحلــة األساســية فــي مدينــة 

الحوطة بلحج.
وجاء فــي التقرير: وجود مخالفات 
مثبته باألدلة القانونية وبشــهادة 
شــهود تتمثل بكتابــة إجابات في 
أوراق اإلمتحانــات لبعــض الطالب 
حيــث يتم اســتبدال أوراق محلولة 
بــأوراق مخصصيــن بعــد إنتهــاء 
االمتحــان وكل هــذا يحــدث بعلم 
ناهيك  وتواطئها،  الكنتــرول  لجنة 
عــن اجابة ملفات طــالب متغيبين 

قابل الفين ريال.

�سيئون / جمعان دويل :
تشــهد مدينة ســيئون عاصمــة مدن وقــرى وادي حضرمــوت ومركزها 
التجاري، هذه األيام حركة تجارية نشطة في سوقها المعروف الذي يتوسط 
المدينة، وينتشر فيه تجار الجملة والتجزئة وكبار البيوت التجارية لمختلف 

البضائع سوى الغذائية والكماليات والمفروشات وغيرها.
وتختنق حركة المرور في شــوارع الرئيســة بســوق ســيئون بعد الساعة 
العاشــرة صباحا يشكل صعوبة جدا من كثر االختناق المروري، كما تزدحم 
ساحاتها بالمركبات القادمة الى سيئون من مختلف مديريات وادي وصحراء 
حضرموت ولألســف الشــديد ان الجهــات المختصة في هــذا الجانب تقف 
مكتوفة االيدي دون تحريك ســاكنا برغم المقترحــات والتصورات ولكنها 

تضل حبيسة االدراج .

يناقش قســم الصحافــة واإلعالم 
بكليــة االداب جامعة عدن، رســالة 
الزميلة  المقدمة مــن  الماجســتير 
الصحفية/ دفاع صالح ناجي الحربي، 
بعنوان: الرضــا الوظيفي وأثره في 
اليمني-  للصحفــي  المهنــي  األداء 
دراسة وصفية لعينة من الصحفيين 

في المؤسسات الصحفية الرسمية.
وتتكــون لجنــة المناقشــة مــن 
: أ.مشــارك.د/ محمــد علــي ناصــر 
ومناقشــا  رئيســا  عــدن  جامعــة 
داخليا- أ.مساعد. د/ عبد اهلل عوض 
الحــو جامعة عدن، عضوا ومشــرفا 
علميــا- أ.مســاعد. د/ ســامية عبد 
المجيد األغبري جامعة صنعاء عضوا 

ومناقشا خارجيا.
وذلك يوم الخميس الموافق 25 / 
5/ 2017 الساعة العاشرة صباحا في 

كلية االداب- خور مكسر- عدن.

امتحانات حلج.. املادة بألفني ريال رسالة ماجستري حول" األداء املهين للصحفيني "
حركة جتارية نشطة مع قرب شهر 

رمضان الكريم يف سيئون
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تغطية خا�صة

21 مايو 2017 .. طوفان ب�شري مينح التفوي�س ال�شعبي للمجل�س االنتقايل اجلنوبي
المجلــس  قيــادة  شــاركت 
يوم  الجنوبــي عصر  االنتقالــي 
21 مايو في مليونية الذكرى الـ 
23 العالن فــك االرتباط وتأييد 

المجلس االنتقالي الجنوبي .
وشوهد كال من محافظ لحج 
ناصر الخبجــي ومحافظ الضالع 
فضل الجعــدي ووكيل محافظة 
عدن عدنان الــكاف وآخرين في 

منصة ساحة العروض .
المنصــة  كمــا حضــر فــي 
العميد صالح الســيد مدير امن 

لحج .
وكانــت رئاســة الجمهورية 
قــد طالبــت فــي بيان ســابق 
وردت  الذيــن  المســؤولين 
اســماءهم فــي قائمــة اعضــاء 
هيئة رئاســة المجلس االنتقالي 
الجنوبي العالن موقف واضح من 

عضويتهم .

حضور الفت ملسؤولي الدولة

اللواء عيدروس :
 رسالة واضحة للعامل

الشيخ هاني بن بريك : اجلنوب كله على قلب رجل واحد

اخلبجي : عمل كبري للمجلس االنتقالي اجلنوبي خالل االيام القادمة 

وجــه رئيــس المجلــس االتقالــي الجنوبــي اللواء/ 
عيدروس الزبيدي كلمة للجماهير المحتشــدة في ســاحة 
العروض بعــدن، الحياء ذكرى فك االرتبــاط في 21 مايو 

.1994
وتنشر عدن تايم نصها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يا جماهير شعبنا الصابر والمرابط في ميادين العزة 

والكرامة والشموخ العربي االصيل
احيكــم مــن ارض العروبــة واالصالــة والتاريخ من 
ارض الشــيخ زايــد طيب اهلل ثــراه.. ارض االبطال.. ارض 
الجيش العربي االماراتي الذي سطر اروع مالحم البطوالت 
لتحريــر عــدن ولحج وابيــن وبقية المحافظــات المحررة 
وقدم الشــهداء لحماية االمن العربي وتحرير االرض من 

المليشيات الحوثية التابعة للتمدد االيراني.
كما نحيي المملكــة العربية الســعودية لدورها في 
قيادة التحالف العربي والمعركة المصيرية اليقاف التمدد 
االيراني التواســعي، بقيــادة خادم الحرمين الشــريفين 

الملك/ سلمان بن عبدالعزيز.
اننــا نحيكم يــا مــن أتيتم مــن كل انحــاء الجنوب 
واذهلتــم العالم اليوم بهــذا التحرك الشــعبي المبارك 
والزحف الثوري احياء لذكرى فــك االرتباط وتجديد الوفاء 

لمجلسكم االنتقالي الجنوبي.
.. اننا معكم نعيــش معكم لحظة بلحظة انا وزميلي 
النائب هاني بن بريك واعضاء المجلس المتواجدين خارج 
الوطن، ان هذه اللوحة الجنوبية المرسومة رجاال ونساء.. 
شباب وضباط وصف ضباط وعمال ونقابات، وتعتبر رسالة 
واضحة للعالم تأييدا للمجلس االنتقالي الجنوبي كطليعة 

قيادية معبرة عن هدف شعب الجنوب باستعادة دولته.
احني هامتــي لكــم واعاهدكم عهد الرجــال للرجال 

واهنيكم من كل قلبي بهذه المناسبة العظيمة.
السالم عليكم وورحمة اهلل وبركاته..

وجه نائب رئيس المجلس االتقالي الجنوبي الشــيخ / هاني بن بريك كلمة للجماهير المحتشــدة في ســاحة العروض بعدن، 
الحياء ذكرى فك االرتباط في 21 مايو 1994 .. ينشر عدن تايم نصها كاملة :

شــعبنا الجنوبــي العظيم الذي تكســرت على يديه وتحطمــت آمال التمدد الفارســي االرهابي المجرم وتكســرت على يديه 
وتحطمت آمال القاعدة وداعش وكل صور االرهاب ، انتم يا من تحملون الصدق والوفاء ، انتم يا من قلتم للعالم اليوم وفي كل 
يوم انما نحن رحمة للبشرية جمعاء كما هي رسالة االسالم الخالدة ، احتشدتم اليوم في يوم تاريخي تؤكدون فيه التفافكم حول 

قيادتكم المتمثلة في هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي بقيادة البطل المقاوم اللواء عيدروس الزبيدي .
خرجتم اليوم تؤكدون للعالم اننا متمســكون بقيادتنا الممثلة لنا دوليا واقليميا حتى ننال حقنا الكامل على ارضنا الطيبة 
مــن المهرة الى باب المندب ، خرجتم اليوم تقولون للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية الســعودية ودولة االمارات العربية 
المتحدة اننا معكم في شــراكة مصير تاريخية واننا معكم حتى نهاية المشــوار في عاصفة الحزم واعادة االمل ، خرجتم تقولون 

لكل متربص حاقد من األحزاب وغيرهم ان الجنوب العربي ال مكان فيه الرهابكم وال البتزازكم وارتزاقكم باسم الدين .
خرجتم تقولون للعالم اننا في الجنوب العربي كله على قلب رجل واحد ينشــد حقه التي لن تســتطيع قوة في االرض مهما 

كانت ان تسلبه اياه .
ان العالم العربي واالســالمي يجتمع اليوم في عاصمة الحزم الرياض عاصمة الخير للعالم اجمع ، وســتصل رســالتكم هناك 
انكم شــعب مســالم يحمل الخير للبشــرية جمعاء كما كانت رســالة نبينا محمد صلى اهلل عليه وســلم ) وما أرســلناك اال رحمة 

للعالمين ( .
شعب ال يعرف الغدر وال الخيانة ، يصون عهده وميثاقه ، يوفي لحلفاءه ومن عاهدهم وواثقهم من كل بلدان العالم .

ايها الشــعب العظيم ســتكون تضحيات شــهداءنا وجرحانا من أبطال المقاومة والجيش ماثلة امامنا ومسؤولية حفظ تلك 
التضحيات هي همنا وستبقى اسر الشهداء والجرحى في مقدمة أولوياتنا .
ونقول العالم االرهاب وقنواته : لن ترهبونا فحالكم مكشوف للعالم .

أيها الشعب العظيم ثقوا باهلل فهو وحده المعين والناصر .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

القى محافظ لحج عضو المجلس االنتقالي الجنوبي د. ناصر الخبجي كلمة مقتضبة في المليونية التي اقيمت 
يوم 21 مايو بساحة العروض بخورمكسر عدن .

وقال الخبجي في كلمته القصيرة : )) نحييكم ونشــكركم على هذا الحضور ونؤكد لكم اننا سائرون على هدف 
التحرير واالستقالل ولن نتراجع عنه ابدا ونعاهدكم اننا سائرون على خطى دماء الشهداء (( .

واختتم كلمته بالقول : )) ســوف يكون خالل االيام القادمة عمل كبير خالل االيام القادمة للمجلس االنتقالي 
الجنوبي الذي هو مجلسكم يا شعب الجنوب (( .

تظاهر مئات االآالف من اجلنوبيني يوم االأحد املا�سي 21 مايو يف �ساحة 
العرو�ص بخور مك�ســر و�ســط عدن وذلك تاأييدا للمجل�ص االنتقايل اجلنوبي 
الذي اأعلن عن ت�ســكيله يف الـ 11 من مايو اجلاري برئا�ســة اللواء عيدرو�ــص 
الزبيــدي احلا�سل على تفوي�ص �ســعبي كبري خرج يف نف�ــص ال�ســاحة يف الـ 4 

من مايو.
واأتــت هــذه التظاهرة التــي توافد اليها امل�ســاركون مــن خمتلف مناطق 
اجلنــوب بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ 23 الإعــالن فــك االرتباط الــذي اأعلنه 
الرئي�ــص اجلنوبــي علي �ســامل البي�ص يف 21مايــو من العــام 1٩٩4م كخطوة 
لف�ســل الوحــدة اليمنيــة ، اال اأن نظــام املخلــوع �سالح وحلفائه مــن االخوان 
امل�سلمني واملجاهدين العائدين من افغان�ستان انذاك �سنوا حربا على اجلنوب 
واجتاحوه بقوة ال�ســالح ليفر�سوا عليه وميار�سوا �سد ابنائه ما هو اب�سع من 

االحتالل.
وحمــل امل�ســاركون يف الفعالية الفتــات عربوا من خاللهــا اأبناء اجلنوب 
عــن تاأييدهــم ودعمهم الكامل للمجل�ــص االنتقــايل اجلنوبي بقيــادة اللواء 
عيدرو�ــص الُزبيــدي ، واأكــدوا مــن خــالل الفعاليــة املليونيــة على ا�ســتمرار 
ثورتهــم حتــى حتقيــق اال�ســتقالل الناجــز، وكذلــك التاأكيد على ا�ســتمرار 
حتالفهــم مع قوات التحالف العربــي يف الت�سدي للمد االإيراين، و�ســراكتهم 
مع املجتمع الدويل يف حماربة االإرهاب وحفظ االمن واال�ستقرار يف املنطقة 

العربية.
�سور ملــوك وامراء ال�ســعودية واالإمارات وقــادة دول التحالف العربي 
ورئي�ــص املجل�ــص االنتقايل ونائبه وعــدد من اع�سائه واأعــالم دولة اجلنوب 
ودول التحالــف العربــي كانــت حا�ســرة يف الفعاليــة اجلماهرييــة ، كما رفع 
املتظاهرون الفتات تدعو دول التحالف العربي وعلى راأ�سهم اململكة العربية 
ال�ســعودية واالإمــارات على االعــراف بحــق اجلنوبيني يف تقريــر م�سريهم 
واإدارة �ســئونهم وم�ســاعدتهم على بناء دولتهم اجلنوبيــة التي تعترب العمق 
االإ�ســراتيجي للجزيــرة العربيــة ، وتعزيز االأمــن والبناء فيهــا يعزز االأمن 
واال�ســتقرار االإقليمــي والدويل �ســيما فيمــا يخ�ص املالحــة الدولية يف باب 

املندب ، اإىل جانب مكافحة االإرهاب.
وحظيــت الفعاليــة املليونيــة باإجــراءات اأمنية م�ســددة مــن قبل قوات 
االأمن العام وقوات االإ�ســناد والدعم وباإ�ســراف مبا�سر من مدير االأمن اللواء 
�ســالل علي �ســائع ، وقائد اللواء االأول اإ�سناد ودعم العميد منري اليافعي "اأبو 

اليمامة" والذان كانا من �سمن امل�ساركني يف الفعالية.
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مدير البنك املركزي عدن:

21 مايو 2017 .. طوفان ب�شري مينح التفوي�س ال�شعبي للمجل�س االنتقايل اجلنوبي
شالل : واجبنا مجيعا دعم اجمللس االنتقالي اجلنوبي

العطاس يعلن تأييده للمجلس االنتقالي اجلنوبي

كلمة هيئة رئاسة اجمللس : حلظة تارخيية فاصلة
القى مدير امن اللواء شالل علي شايع هادي كلمة في مليونية التأييد الشعبي للمجلس 

األنتقالي الجنوبي وإحياء الذكرى الـ 23 إلعالن فك االرتباط .. عدن تايم ينشر نصها :
يا أبناء الجنوب األحرار المحتشــدين في ســاحة الحرية ساحة المجد واإلباء في هذا اليوم 

التاريخي
اننا نقف إجالال لشــعبنا الصامد المجاهد والذي ال زال على العهد مواصال نضاله بســمو 
وشــرف ليؤكد لدول التحالف العربي بأنه شــريك أساســي في التصدي للميليشيات الحوثية 
العفاشية المجوسية هذا الشــعب العظيم الذي قدم التضحيات تلو التضحيات وانتصر لقيم 
الحرية والخير والمدنية وتمكن أيضا بفضل الشــرفاء ودعم التحالف وبسالة رجال األمن من 

االنتصار الحاسم في معركته األهم ضد قوى اإلرهاب العابر للقارات .
وتمكن بعون اهلل من القضاء على الجماعات اإلرهابية وتطهير العاصمة عدن ومحيطها 
بالتعاون مع األشــقاء في التحالف العربي وبات اليوم على أهبة االســتعداد لنيل اســتحقاقه 
السياســي وبناء دولته المســتقلة على كامــل تراب أرض الجنوب ، دولــة األمن واألمان دولة 
المؤسســات لتكون العمق االســتراتيجي اآلمن لالشــقاء في دول الخليــج العربي الذي باتت 

تربطنا بهم أخوة الدم والمصير المشترك .

ايها األحرار أيتها المناضالت :
إننا نؤكد من هنا من هذه الســاحة التي ارتوت بدماء خيرة ابناء شعبنا: إن األمن سيظل 
معكم وبتعاونكم سنفشل بإذن اهلل كل المؤامرات ونؤكد بأن محاولة افشال اقامة المليونية 

لن تمر دون عقاب .
كما نؤكد أن نجاح المجلس االنتقالي الجنوبي كان بفضل تأييدكم الجمعي بهذا الحشد 
العظيم غير مســبوق وثقوا بأن المجلس يســتمد قوته وشــرعيته منكم ونؤكد من هنا أننا 
ســنكون شريكا أساسيا في محاربة اإلرهاب وسدا منيعا في وجه المد الفارسي التوسعي .لذا 
فالمطلوب منّا جميعا اليوم شــحذ الهمــم ودعم المجلس السياســي الجنوبي والوقوف مع 

قيادته حتى نيل االستقالل الناجز .

طمأن المهندس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء االسبق العالم 
ان شعبنا عازم بارادة ال تلين على السير في الطريق التي تحافظ وتؤمن الحرية والسالم واالستقرار 

والتنمية واالزدهار لجميع شعوب بلداننا في الجزيرة والخليج العربي ".
واعلــن العطاس تأييده ومباركته للمجلس االنتقالــي الجنوبي في تصريح صحفي اصدره يوم 

االحد 21 مايو 2017 .

نص التصريح :
يســرني ان اتوجــه الــي جماهير شــعبنا في هــذا اليــوم المميــز والخالد وفــي مليونية 21 
مايو2017م التي تطرزون خيوطه الذهبية وترســمون خارطة طريقة في لوحة بديعة جســدت روح 
التصالح والتســامح الجنوبي لالجيال القادمة وبعزيمتكم واصراركم دون كلل وال ملل تؤكدون من 
خــالل هذه المليونيــة وهي كبري المليونيات التي خرجت خالل مســيرة الحراك الجنوبي الســلمي 
على ان ارادة هذا الشــعب األصيل والكريم وكل الشــعوب هي يقينًا من ارادة اهلل ســبحانه وتعالى 
التي التقبل القهر والظلم وهي ســبيله للتمسك بحريته وكرامته وحقوقه الثابتة في تقرير مصيره 
واستعادة دولته التي ستقوم باذن اهلل تعالى وعونه على اسس الشراكة المتجددة بالتزام مواكبتها 

لمتغيرات العصر .
اســمحوا لي ان اتوجه اليكم جميعًا الى كل المشــاركين في ســاحة الحرية والكرامة فردًا فردًا 
ومن خاللكم الى عموم ابناء شــعبنا في جميع المحافظات والمديريات والمراكز وفي المدن والقرى 
بأســمى واعمق آيات الشــكر والتقدير واالمتنان على كل ما تقدمونه من تضحيات جسيمة وغالية 

ستجني ثمارها اجيال شعبنا الراهنة والقادمة .
ونجدها مناســبة لكي نؤكد للعالم بأسره ان شعبنا عازم بارادة ال تلين على السير في الطريق 
التــي تحافظ وتؤمن الحرية والســالم واالســتقرار والتنميــة واالزدهار لجميع شــعوب بلداننا في 
الجزيــرة والخليج العربــي وذلك من خالل التعاون والعمل الوثيق مــع دول التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية الســعودية ودولة االمارات العربية المتحدة وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي 
الســتكمال تحقيق وانجاز كافة اهداف عاصفة الحــزم واعادة االمل والقضاء على العملية االنقالبية 
واستعادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي والحاق الهزيمة التامة بقوى االرهاب والهيمنة واالقصاء. .

و علــي هذا الطريــق الذي لن يحيد عنه شــعبنا الصامــد نؤكد على حق شــعبنا الجنوبي في 
اســتعادة دولته المســتقلة ونرحب باعالن المجلس االنتقالي علي طريق تشــكيل كيان سياسي - 
مجتمعي جنوبي بقيادة موحدة تمثل الطيف السياسي واالجتماعي والجغرافي تتولى قيادة الشعب 
في مســارمواصلة شــراكته مع التحالف العربــي و الرئيس عبدربه منصور هــادي لدحر االنقالبيين 
والستعادة دولته المستقلة كاملة السيادة و البحث عن صيغة للشراكة مع االشقاء في الشمال تعزز 
وتســتكمل بشراكة اوســع مع االشــقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تضمن التعاون النسياب 
المصالح بين دول وشــعوب منطقتنا وتأمين اجواء الســلم واالمن واالستقرار والتنمية المستدامة 

للجميع . .
الخلود للشهداء والشفاء للجرحي والنصر لشعبنا

)) وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون . (( صدق اهلل العظيم .
25 شعبان 1438 هـ

21 مايو 2017 م .
حيدر ابوبكر العطاس
رئيس الوزراء األسبق
مستشار رئيس الجمهورية

ألقى األخ عدنان محمــد الكاف وكيل محافظة عدن عضو 
هيئة رئاســة المجلــس االنتقالي الجنوبي كلمة باســم هيئة 

رئاسة المجلس .. فيما يلي نصها :
الحمدهلل رب العالميــن القائل )وَُقْل جَاَء الحَقُّ وَزَهَقَ 

البَاطُِل ِإنَّ البَاطَِل َكاَن زَهُوقًا(. صدق اهلل العظيم.
والصالة والسالم على رســول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 

سار على هديه وهداه...

يا جماهير شعبنا الجنوبي العظيم..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

أيها الحشد الجنوبي المهيب...
أنقل لكم وأنتم محتشدون هنا في هذه الساحة المباركة 
لترســلوا للعالــم رســالة الحريــة والكفاح، وترســمون لوحة 
النضال الحضاري استكمااًل لمســيرة ثورتكم الظافرة، تحيات 
رئيس المجلــس االنتقالــي الجنوبي القائد اللــواء عيدروس 
الزبيدي ونائبه الشــيخ هاني بن بريك وأعضاء هيئة رئاســة 

المجلس كافة.
أيها الحشد الجنوبي العظيم القادم من كل ربوع الجنوب 
الحبيــب من أهلنا فــي المهرة األبية ومن ســقطرى الحبيبة 
ومن حضرموت العز ومن شــبوة الشــموخ ومن أبين البطولة 

ومن عدن النور ومن لحج الحصينة ومن ضالع الصمود.
إننــا نعيش اليوم لحظة تأريخيــة فاصلة من عمر ثورتنا 
التحرريــة المجيدة، التــي دفعتم فيها أغلــى التضحيات من 
خيرة شــباب ورجال وأبطال الوطن، لتحقيق هدفكم المنشود 
المتمثل باســتعادة شــعب الجنوب ســيادته على كامل ترابه 

وبناء دولته الوطنية الفيدرالية المستقلة.
فتحيــة لــكل أســرة شــهيد، وكل جريــح، ولكل أســرانا 
ومعتقلينا في ســجون االحتالل، وتحيــة لمقاومتنا الصامدة 
التــي تذود عن حياض الجنوب فــي كل جبهات القتال، وتحية 
إلشــقائنا فــي دول التحالف العربي بقيــادة المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

أيها األحرار:
سيســجل لكــم التاريــخ فــي ســطور المجــد مواقفكم 
المســاندة والداعمة لمجلســكم االنتقالي وأنتم تحتشــدون 
هنا مجددًا وتتكبدون عناء الســفر ومشــقة الطريق لتشاركوا 
فــي هذا اليوم العظيــم للذكرى الــ23 إلعــالن فك االرتباط، 
تلــك الذكرى التي تتزامــن هذا العام مع حــدث تاريخي هام 
ســبقها بأيام وهو )إعالن المجلــس االنتقالي الجنوبي( الذي 
جاء استجابة لإلرادة الشعبية التي عبرتم عنها في إعالن عدن 
التاريخــي في الرابع مــن مايو الجاري، وتنفيــذًا لهذا اإلعالن 
التاريخــي تم فــي 11 مايو الجاري اإلعالن عن تشــكيل هيئة 
رئاســة المجلس االنتقالي الجنوبي كاستحقاق وطني جنوبي 
أوجبته ثورة شــعب الجنوب التحرريــة كحامل لها وممثل عن 
قضيتهــا الوطنية، وقــد القت تلك الخطــوة التاريخية تأييدًا 
شعبيًا ووطنيًا كبيرًا يجسده حشدكم المليوني غير المسبوق 
اليوم، فضاًل عما القاه من صدى واســع لدى دوائر صنع القرار 
اإلقليميــة والعربيــة والدوليــة واألممية، أبرز قضية شــعب 
الجنوب إعالميًا وسياسيًا وكسر حاجز التعتيم والتهميش لها 

طيلة السنوات الماضية.

أيها األحرار:
مــن هنا مــن العاصمــة عــدن، نوجــه للعالم رســالتنا 
الواضحــة كما كنــا دومًا وأبدًا، بأن الجنــوب اليوم، هو جنوب 
جديد لــكل أبنائه وبكل أبنائه، وأن شــعبنا الصامد قد إختار 
طريقه ومصيره، وعلــى العالم الوقوف الى جانبه بكل وضوح 
وشفافية، ومساعدته في تحقيق استقالله وطنًا ودولة وهوية 

وإرساء ركائز ومداميك دولته الفيدرالية الجنوبية.
إن مَن تكن رؤيته واضحة يُكنْ مساره واضحا، ومَن تكن 
له قضية عادلة يثبتْ في الــذود عنها بإرادة حرة، ال تلين وال 
تســتكين. ومن وضوح الرؤية ومســارها، ومن عدالة القضية 
والثبات في الذود عنها بإرادة شــعبية حرة قل نظيرها، أثبت 
شــعب الجنوب للعالم أن انطالقه نحو المستقبل لن يتوقف، 
وأنــه منذ الرابــع من مايــو 2017 قد وضع حــدا فاصال بين 
زمنين، بإعالن عدن التاريخي الذي فوضت مليونيته المتوجة 
لمليونيــات عديدة، القائد عيدروس الزبيدي بتشــكيل قيادة 

سياسية برئاسته، وفي هذا السياق يجب التأكيد على اآلتي:

• أنه منُذ إعالن هيئة رئاســة المجلس االنتقالي الجنوبي 
في ال 11 من مايــو الجاري قد بات للجنوب وقضيته الوطنية 
العادلة ممثٌل سياســيٌّ داخليًا وخارجيًا اســتمد شرعيته من 
إرادة شــعبية جمعية يحتشد شــعب الجنوب، هذا اليوم األحد 
21 مايو 2017م في العاصمــة عدن لتأكيد رمزيتها المؤيدة 

للمجلس االنتقالي الجنوبي.
• يجــدد المجلــس االنتقالــي الجنوبي التزامــه بأهداف 
ثورة شــعب الجنوب العربي ومقاومتــه الوطنية المتمثلة في 
اســتكمال مهام التحرير واالســتقالل وبناء دولتــه الفدرالية 

المستقلة كاملة السيادة.
• أن أمن الجنوب يشــكل الجزء األهم في منظومة األمن 
واالستقرار االســتراتيجي لدول المنطقة والعالم، ولذلك فهو 
جــزء ال يتجزأ من التحالف العربي، وشــريك معــه في الوجود 
والمصيــر والتصدي لــكل المخاطر المحدقــة بالمنطقة وفي 
مقدمتهــا المشــروع اإليرانــي العدواني التوســعي وأدواته 

المحلية.
• أن شــعب الجنوب الــذي طالما عانى كثيــرا من فتاوى 
التكفير التي انتجــت االرهاب والتطرف الذي مورس عليه منذ 
اعالن مشروع الوحدة عام 1990 إلى يومنا هذا، شريك أساسي 
أيضا فــي مكافحة االرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشــكاله 

وأنواعه ومصادره. وفي هذا السياق تقدر هيئة رئاسة المج
لس االنتقالــي الجنوبي الــدور المتميز لدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة فــي تهيئة المنظومة األمنية والعســكرية 
لمكافحــة االرهاب وتثبيت األمن واالســتقرار فــي محافظات 
الجنــوب كافــة، مشــيدة بالنجاحــات المميزة التــي تحققت 
علــى األرض فــي محافظات حضرموت وعــدن ولحج على وجه 

الخصوص.
• أن المجلس االنتقالي الجنوبي اســتحقاق وطني جنوبي 
أملته ضــرورة أن يكــون للجنوب قيادة وطنيــة واحدة تمثل 
إرادة شعبه وقضيته، بعد ســنوات شهدت تزييف تلك اإلرادة 
بأساليب عديدة، ولم يكن المجلس بأي حال من األحوال فعال 

او رد فعل يستهدف شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
• أن هيئــة رئاســة المجلــس ماضية في اســتكمال بناء 
وتشــكيل هيئاته ودوائره وفروعه بما يستوعب كل الكفاءات 
والطاقــات الفاعلة، وأنها تعمل جــادًة على تنفيذ بنود إعالن 
عدن التاريخي بما يحقق آمال وتطلعات شــعب الجنوب، وفق 
أســس ومعاييــر تمثيــل وطني ال يســتثني أحدًا مــن القوى 
والشــخصيات الوطنية على امتــداد جغرافية الجنوب، وهو ما 
تتضمنه مشــاريع الوثائق التي ســتطرح خالل األيام القريبة 

القادمة.
• إن هيئة رئاســة المجلس تؤكــد قطعيا ضمان الحقوق 
والحريــات العامــة المكفولــة فــي المواثيــق الدولية وفي 
مقدمتهــا حرية الرأي والتعبير وإدانــة أي انتهاكات لها تحت 
أي مبرر، وتؤكد التزامها بمواصلة متابعة قضايا األســرى في 
سجون االحتالل ومليشــياته وكذا متابعة قضايا المحتجزين 

والمعتقلين في مختلف السجون.
• أن هيئــة رئاســة المجلــس تحذر مــن أعمال الفســاد 
والتمادي في استخدام أســاليب العقاب الجماعي للمواطنين 
بالعبث بالخدمات األساسية والعامة أو استخدامها للمكايدات 
السياسية أو لحسابات حزبية ضيقة، وستعمل الهيئة في حال 

استمرار ذلك على اتخاذ اإلجراءات المناسبة حياله.
• تجدد هيئة رئاســة المجلس االنتقالي الجنوبي شكرها 
وتقديرهــا لــدول التحالف العربــي بقيادة المملكــة العربية 
الســعودية ودولة اإلمــارات العربية المتحــدة على مواقفهم 
الشــجاعة ودعمهــم المســتمر إلنقــاذ شــعبنا مــن أطماع 
ومخططات إيــران وقوى الهيمنة والفســاد بكافة اشــكالها 

وانتماءاتها.

المجد والخلود للشهداء األبرار..
الشفاء للجرحى

الحرية لألسرى والمعتقلين
النصر لشعبنا الجنوبي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي

21 مايو 2017م

تغطية خا�صة
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متابعات

 عدن تايم/ خاص :

بعــد يوم مــن تفجيــر محافظ 
محافظة حضرمــوت اللواء أحمد بن 
بريــك قنبلة وجود عســكريين من 
قوات المنطقة االولى المتواجدة في 
وادي حضرمــوت يقاتلون الى جانب 
القاعدة، عقــد نائب الرئيس اليمني 
علي محسن األحمر الذراع العسكري 
لحــزب اإلصالح"اخــوان اليمن" لقاء 
مع قائد المنطقة األول اللواء الركن 

صالح طيمس.
الســؤال الذي يضع نفســه ماذا 
يعني لقــاء األحمر بقائــد المنطقة 
األولى المحســوبة عليه والتي كشف 
عن أن العديد مــن عناصر القاعدة 
الذيــن قتلــوا أو اعتقلــوا يحملون 

بطائق عسكرية منها؟.
اللواء  وكان محافظ حضرمــوت 
الركن أحمد ســعيد بــن بريك وفي 
مقابلة خاصة مع قناة الغد المشرق 
بثت األربعاء كشــف عــن معلومات 
المنطقة  خطرة فيما يخص عالقــة 
العســكرية األولــى المتواجــدة في 
وادي حضرموت بالعناصر اإلرهابية ، 
وقال بن بريك : "ان عدد من عناصر 
القاعــدة التي هاجمت قوات الجيش 
بحضرموت قبل أشــهر بالمكال عثر 

بحوزتهم على بطائق عسكرية تابعة 
االولى  العســكرية  المنطقة  لقيادة 
بحضرمــوت" ، وهذا مــا يؤكد على 
وجود عالقة لقيــادات في المنطقة 

األول مع العناصر االرهابية.
التطــور الالفــت في األمــر أنه 
وعقب يوم من التصريحات الشجاعة 
لمحافــظ حضرمــوت ، يعقــد نائب 
الركن  الفريــق  الجمهورية  رئيــس 
علــي محســن األحمر لقاء مــع قائد 
المنطقة العســكرية األولــى اللواء 

الركن صالح طيمس.
لقــاء األحمــر الذي يعــد الذراع 
العســكري "الخــوان اليمــن" بقائد 
عليــه  المحســوب  األول  المنطقــة 

)والتي أغلب جنودها من المحافظات 
الشمالية( ، وعقب يوم من اتهامها 
بالعالقــة مــع الجماعــات اإلرهابية 
يضع عالمة استفهام ، يمكن اإلجابة 

عليها على النحو التالي :
 

أوال:
أن هــذا اللقاء أتــى ليؤكد على 
التــي تتحــدث  صحــة المعلومــات 
عــن ان المنطقة األولى محســوبة 
على النائــب األحمــر "ذراع اإلخوان 
العســكري" ، وهذا قد يكون مؤشــر 
على وقوفه خلف ما صرح به محافظ 
حضرمــوت ، وإذا مــا نظرنا إلى هذا 
اإلتهــام واالتهــام الســابق الــذي 

كشــف عــن عالقــة للتيــار الديني 
اليمن"  "إخــوان  في حزب اإلصــالح 
بالتنظيمات االرهابية عقب عمليات 
تحرير المكال مــن القاعدة ، لوجدنا 
أن هنــاك ترابط بين عالقــة التيار 
الدينــي والــذراع العســكري لحزب 
اإلصالح "إخوان اليمن" بالتنظيمات 
المتطرفــة ، وهذا مــا يعني أن لقاء 
األحمــر بقائد المنطقــة األولى اتي 
لكي يكشــف عن عالقته بما كشــف 
عنه محافظ حضرموت من اتهامات 

للمنطقة األولى.
 

ثانيا :
لعــل تأكيد األحمر خــالل لقائه 
بقائــد المنطقة العســكرية األولى 
على تثبيت ســلطة الدولة ومحاربة 
أعمــال التطرف واإلرهــاب التي قال 
انهــا تشــكل أولوية قصــوى ولها 
أهميــة كبيــرة في تســهيل عملية 
البناء واإلعمار والتنمية ، يوحي بأن 
الجنرال يسعى من أجل أن يكون له 
موقع ودور في مكافحة اإلرهاب حتى 
يتمكن من اســتمرار ابتــزاز العالم 
من ناحية ، ومــن ناحية أخرى يريد 
أن يعيق جهود مكافحة اإلرهاب في 
حضرموت التي بدأت وال تزال بدعم 
كبير من التحالف العربي ودور مميز 

لإلمــارات وبتحييد قــوات المنطقة 
األولى،

إلى أن إعالن محافظ حضرموت 
وكشــفه لعالقــة المنطقــة األولى 
بالتنظيمــات المتطرفــة امام الرأي 
العام ، وكذلك جدية قوات المنطقة 
الثانيــة المســنودة مــن التحالــف 
العربــي في الحــرب علــى اإلرهاب 
حضرمــوت  فــي  لقــوات  ونشــرها 
وتاكيدهــا علــى بســط الســيطرة 
علــى كافــة مديريــات حضرموت ، 
إلى جانــب األنباء التــي تتحدث عن 
وصول تعزيــزات كبيرة للتحالف إلى 
حضرموت اليــوم الجمعة ، كل هذه 
مؤشــرات على أن محاولــة الجنرال 
العجــوز للعــب دور فــي مكافحــة 
اإلرهاب لم يعــد احتمال وارد ، وأنه 
دور أضحــى مشــبوه قــد يتعــرض 
لــردة فعل قويــة أن أراد لعب دوره 

المشبوه.
ومن ما ســبق يمكننا القول أن 
لقاء األحمر بقائد المنطقة األول أتي 
ليورط األحمــر كون الدور للجناحين 
الديني والعســكري لحــزب اإلصالح 
"إخــوان اليمن" بات مشــبوه ويوفر 
بيئة حاضنه لإلرهــاب ومن المحال 

أن يسهم في مكافحته.
 

حتليل: �الأحمر ي�صارع �إىل ح�صرموت الحتو�ء) قنبلة( بن بريك

 حظيت المليونية غير المســبوقة 
التي ُكرست إلحياء الذكرى الـ 23 إلعالن 
فــك االرتبــاط ودعم وتأييــد المجلس 
التــي أقيمت يوم  الجنوبي  االنتقالــي 
األحــد الماضــي 21 مايو، تحت شــعار 
االنتقالي  والمجلس  هدفنا  "االستقالل 
يمثلنــا"، واحتضنتها ســاحة العروض 
بالعاصمة عدن  بمديريــة خورمكســر 
بمشاركة مئات اآلالف من أبناء الجنوب 
الذين توافــدوا من مختلــف المناطق 
والبلــدات والمــدن الجنــوب، حظيــت 
أصداء واســعة علــى مســتوى مختلف 
وســائل اإلعــالم، وخصوصــًا العربيــة 

والعالمية.
وجذبــت المليونية أنظار وســائل 
اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
اإلقليميــة والعالميــة التــي بدورهــا 
مســاحات  وأفــردت  الضــوء  ســلطت 
الجنوبية  المليونيــة  لتغطية  واســعة 
التــي عبــر خاللهــا الجنوبيــون عــن 
إرادتهــم المتمثلــة بتحقيــق أهــداف 
ثــورة الجنوب وفي المقدمة اســتعادة 
قرارهــم واالنتصــار لقضيتهم العادلة 
والمشــروعة وبنــاء الدولــة الجنوبية، 
فيما امتنعت وسائل اإلعالم السعودية 
عن بث ونشــر أي أخبار حول المليونية 
االنتقالي  للمجلس  الداعمــة  الجنوبية 

الجنوبي.
وتناقلــت عدد من وســائل اإلعالم 
اإلماراتية الحدث األضخم على مســتوى 
الجنــوب، حيث بثت قناة "ســكاي نيوز 
عربية" على شاشتها الفعالية الجنوبية 
تحت عنوان "حشــود غفيــرة في عدن 
وفــي  االنتقالــي"،  المجلــس  لدعــم 
التفاصيل لفتت إلــى المطالبة بحقوق 

أهــل الجنوب وتكريــس دورهم 
السياسي، كما أشارت إلى تحذير 
البيان الصادر عــن الفعالية من 
وجود قــوى منضوية تحت مظلة 
دعم الشــرعية بينما تتحالف سرًا 
إنتاج  إلعــادة  االنقالبييــن  مــع 
نفســها وتصدير اإلرهــاب، كما 
بينت اســتهجان البيــان من ما 
أســماه "الحمالت اإلعالمية التي 
تشــنها قــوى تدّعــي ارتباطها 
بالشــرعية والتحالف العربي ضد 
الجنوبي"،  االنتقالــي  المجلــس 
وكذا اإلشــارة إلى أن هذه القوى 
تتلقــى دعمًا من أطــراف محلية 

وخارجية.
 وعلى الصعيد ذاته، تناولت 
جريدة "الخليج"، الحدث الجنوبي، 
من خــالل تأكيــد إعــالن مئات 
اآلالف في عدن دعمهم وتأييدها 
للمجلس االنتقالي الذي تشــمل 
وتمثيــل  إدارة  تولــي  مهامــه 
الجنوب داخليًا وخارجيًا، والتركيز 
أيضــًا علــى إشــادة الجنوبييــن 

وتجديــد  والســعودية،  باإلمــارات 
الجماهير الجنوبية شــكرها وتقديرها 
لدول التحالــف العربي نظير مواقفهم 
الشــجاعة ودعمهــم المســتمر إلنقاذ 
الشــعب من أطماع ومخططــات إيران 
وقوى الهيمنة والفساد بكافة أشكالها 

وانتماءاتها. 
كما اهتمت وسائل اإلعالم العالمية 
ومنها وكالة األنباء الفرنســية، ووكالة 
رويترز، والتلفزيــون األلماني، وجريدة 
الديلــي ميل البريطانيــة، وغيرها من 
وســائل اإلعالم في أوروبا، بإبراز حدث 

مليونيــة عــدن، ونقلــت للعالم صورة 
معبرة عن حقيقــة إرادة ومطالب أبناء 
الجنوب الذين احتشدوا في مليونية غير 
مســبوقة ليوصلوا صوتهم ورسالتهم 
المطالبة باســتعادة وبناء دولة الجنوب 

إلى العالم.
 ومن جانبها أفردت جريدة "إيالف" 
الصادرة من لندن، مساحة واسعة إلبراز 
المليونيــة الجنوبيــة التــي احتضنتها 
عــدن، حيــث نشــرت تقريــر بعنــوان 
"مليونيــة عــدن: شــركاء مــع التحالف 
العربــي فــي هزيمــة إيــران"، وتطرق 
التقرير إلى توافــد الجماهير الجنوبية 

مــن محافظات جنــوب اليمــن )لحج – 
أبيــن – الضالــع – شــبوة – حضرموت 
– المهرة وســقطرى( إلــى مدينة عدن 
للمشــاركة في أكبــر تظاهرة شــعبية 
جنوبيــة، بعد أيــام قالئل من إشــهار 
المجلس االنتقالــي في الجنوب كحامل 
سياسي وممثل للشعب الجنوبي داخليًا 
وخارجيًا، وسلط التقرير الضوء على رفع 
المتظاهرون شعارات مطالبة باستقالل 
جنوب اليمــن عن شــماله، وحق تقرير 
المصير لشــعب الجنــوب، ورفض أبناء 
الجنــوب ما أســموه "الضــم واإللحاق"، 
وذلك رغم سيطرة الشمال، لتتفجر عدة 

ثورات وانتفاضات شعبية، كان 
أهمهــا ثورة الحــراك الجنوبي 
2007م،  التي انطلقت في عام 
كما أشار التقرير إلى استطاعة 
الماضــي  العــام  الجنــوب 
التحالــف  دول  وبمســاعدة 
الذي  الغــزو  العربــي هزيمــة 
المتمثلة  الشــمال  شنته قوات 
في قوات الرئيس السابق علي 

عبداهلل صالح وقوات الحوثي.
نشــرت  جانبهــا  ومــن 
الكويتية،  "الجريــدة"  جريــدة 
خبــرًا صحفيــًا، قالــت فيه: إن 
"الحــراك  أنصــار  مــن  اآلالف 
الجنوبي" شــاركوا في تظاهرة 
أطلــق عليها "مليونيــة تأييد 
الجنوبي  االنتقالــي  المجلــس 
وإحياء الذكرى الـ23 إلعالن فك 
إجراءات  االرتباط"، وذلك وسط 
أمنية مشددة لتأمين القادمين 
من مديريــات محافظــة عدن 

والمحافظات الجنوبية.
الجريــدة  ركــزت  كمــا 
الكويتيــة علــى البيــان الــذي أصدره 
عبدالعزيــز  الجديــد  عــدن  محافــظ 
المفلحــي، والــذي قــال فيه إنــه "في 
مثــل يــوم 21 مايو من كل عــام، دأب 
شعبنا في الجنوب منذ انطالقة نضاله 
في الحراك الســلمي علــى الخروج في 
مســيرات جماهيرية وتظاهرات حاشدة 
تحمل هــمّ قضيته وتنتصــر لعدالتها 
ومظلوميتهــا، وتؤكد حقــه في تقرير 
مصيره واختيار ما يراه أنســب لوضعه 

السياسي وكيانه الجغرافي".

عدن .. �أ�صد�ء و��صعة ملليونية 21 مايو يف �الإعالم �الإقليمي و�لدويل



PB
7

    االربعاء/ 24  مايو  2017م  - املوافق   -  27 �شعبان   1438 هـ  - العدد )70(

تقرير

زيادة خيالية يف األسعار
عمر باعظيــم مالــك بقاله تحــدث قائال أن 
التجار الكبار خالل الســتة األشــهر األخيرة قامو 
برفع أســعار السلع الغذائية عليهم بفارق خيالي 
كبير عن ذي قبل وصل بعضها إلى)) زيادة بواقع 
%100 وبعضها %50 و%30 حســب نوع الســلعة 
والطلب عليها (( معللين ذلك بفارق ســعر صرف 
العملــة األجنبية مقابل الريال اليمني الذي هوى 
مؤخــرا ومازال يهوي دونما اســتقرار ســعره في 
ظل عدم قدرة الدولة السيطرة على العملة برغم 

المعالجات التي قامت بها مؤخرا .
يضيف باعظيم أن ال ذنب لهم في رفع أسعار 
الســلع الغذائية في محالتهم علــى المواطنين 
كونهم تجار تجزئة صغار يأخذون بضاعتهم من 
تجار الجملة ويضيفون فارق بسيط لهم كفائدة 
من مبيعاتهــم مقابــل أتعابهم وإيجــار النقل 
والكهرباء وغيرها )) وقال باعظيم ان من يتحمل 
المســؤولية الكبرى في ارتفاع األسعار اليوم هم 
الجهــات الحكومية المعنيــة  بضبط تالعب تجار 

الجملة باألسعار والرقابة عليهم (( .

أين دور الرقابة
المواطــن أنور خــان وهو ناشــط مجتمعي 
قال في ظــل الظروف االقتصاديــة المزرية التي 
يعيشها المواطن في عدن هناك استغالل واضح 
ومباشــر من قبل التجــار عكس ذلــك من خالل 
غالء الســلع الغذائية قبيل قرب الشهر الفضيل ، 
فاألســعار في تزايد كبير وسريع فما كنا نشتريه 

يوم أمس ب 300ريال يصبح غدا ب1000ريال .
وبتسال خان ))أين الرقابة أين دور السلطات 
المحلية وفي كل يوم يمــوت المواطن في عدن 
بسبب ارتفاع األسعار الغير مبرر(( وأردف قائال أن 
تبريرهم بان الســبب هو ارتفاع الدوالر ماهو إال 
حجة بائسة ولديهم في مستودعاتهم الكثير من 
األصناف التي لم يرتفع ســعرها أصال وفوق ذلك 

قامو برفعها أضعافا مضاعفة 
ووجه خان نداء إلى التجار بان يتقو اهلل الذي 
ال ينام وقال ارحموا حال الناس الضعفاء مناشدا 
كافة السلطات بفرض عقوبات على التجار الذين 
تسول لهم أنفسهم رفع أســعار السلع الغذائية 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل 

اعتماد املواطن على راتبه
المواطنــة هبة عيــد روس قالت منذ شــهر 
مضــى أو أكثر لوحظ ارتفاع غير معقول بأســعار 
السلع الغذائية األساســية كاألرز والسكر والزيت 
تكاد تكــون الزيادة ثلــث أو ربع قيمة الســلعة 
المباعــة وهــذا يعــود إلــى غيــاب دور حمايــة 
المستهلك والسلطة المحلية في مراقبة األسعار 
ناهيك عن ارتفاع ســعر الدوالر المستمر فيجدها 
بعــض التجار فرصة في رفع ســعر الســلع مع أن 
معظمهــا يكون قــد اشــتراها في فتــرة صرف 
الدوالر األمريكي اقل من وقت البيع بمعنى أنها 
بضاعة ليست جديدة وموجودة في مخازن التجار 

منذ فتره طويلة .
وتتســاءل العيــد روس ))ال نعلــم إلــى متى 
سيســتمر هذا الوضع(( فالمواطن البسيط الذي 
يعتمــد على مرتبة الشــهري أصبح غير قادر على 
توفيــر أساســيات الغــذاء ألســرته  في األشــهر 
العادية فما بالك بشــهر رمضان الذي ترتفع فيه 

األسعار بشكل جنوني .

منع شراء معونات اإلغاثة
ووجهــت العيــد روس رســالة إلــى الجهات 
المختصــة بأن تعمــل على منع التجار من شــراء 
المــواد الغذائية التي تــوزع كإغاثــة أو إعانة أو 
غيرهــا للمواطنين من قبل المنظمــات الدولية 
والمحلية وفاعلين الخير على أن يتم اتخاذ أجرأت 
صارمــة تجــاه كل مخالــف من ضمنهــا مصادرة 
الكمية المشترىة من قبلة الن في فعلهم أضرار 
بأســرة كاملــة مقابل اســتفادة فــرد واحد فيها 

باإلضافة إلى التاجر .
وطالبــت العيد روس بإعالن الجهات المعنية 
ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والسلطة المحلية 
تحديد أسعار ثابتة للســلع األساسية حتى يعرف 
المواطن ويســتطيع أن يحتج بهذا الســعر أمام 

التاجر . 
وتضيف ))لم نرى منهم إلى اليوم أي تصريح 
يوضح عدم ضبط أسعار السلع الغذائية األساسية 
((بالنسبة للمواطن العادي وعجزهم عن التوصل 
إلى اتفــاق مع التجــار بالتوقف عن رفع األســعار 

لعدد من السلع الغذائية الضرورية .
اإلمارات تواصل أعمالها اإلنسانية في رمضان

مازالــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مســتمرة في العطاء لتخفيف معاناة المواطنين 
في المحافظات المحررة جراء غالء األســعار قبيل 
شــهر رمضان المبارك حيث أعلنت تنفيذها لعدة 
مشــاريع رمضانية عبر هيئة الهالل اإلماراتي كما 
أكد ذلــك مصدر رســمي بالهيئة بالقــول أنهم 
ماضون في جهودهم اإلنســانية إلغاثة الشــعب 
اليمني وبجهود مضاعفة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف المصدر أنة تجري االستعدادات لديهم 
لحزمة من المشاريع قبل حلول شهر رمضان منها 
توزيــع المســاعدات الغذائية وكــذا إقامة إفطار 
جماعي للصائم وكســوة العيد ألسر الشهداء كما 

هو معمول به خالل العامين الماضيين .
كما أكد الســيد عبــدا هلل المســافري رئيس 
فريــق الهالل اإلماراتــي في حضرمــوت أن هذه 
المســاهمات مــن دولة اإلمــارات تانــي في إطار 
ترســيخ معاني العطاء وقيم التكافل ونشــر روح 
العطــاء الخيري والتطوعي بين افرادة لمســاندة 
الضعفــاء والمحتاجيــن خصوصا مــع حلول هذا 
الشهر الفضيل وانسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف 

موسم خمتلف
يرى ســمير اآلبــي وهو ناشــط مجتمعي أن 
ارتفاع األســعار في بالدنا أمر يتكرر كل موســم 
ولكــن في هــذا الموســم ))يعتبر موســم مميز 
عن ســابقيه(( وبالذات ونحن قد خرجنا من حرب 

استنزفت طاقات الشعب وارهقتة 
وعن من يتحمل مســؤولية ذلك يقول األبي 
أن المســؤولية تقع على جهتيــن ))غياب الدولة 
وهــو تلقائي عن الرقابة ، وجشــع التجــار الزائد 
عن حدة بالرغم من األزمة المالية الخانقة جاءت 
علــى الغنــي والفقير وفــارق العملة فــي البيع 
والشــراء يحتم على التاجر رفع أسعار السلع إال أن 
هــذا الوضع ال يعطيهم الحق في اســتغالل هذه 
الحجة ورفع األسعار بشكل جنوني من غير مراعاة 
لحال المواطن حيث فقد الكثير من التجار اليوم 
األمانة واإلنســانية وعــدم مراعاتهم حال الناس 

لتسهيل أمورهم وليس تصعيبها عليهم .
عدن في المرتبة السابعة

كشــف تقرير المؤشــرات االقتصادية لليمن 
الصادر عن مركز الدراســات واإلعالم االقتصادي 
مؤخرا عــن ارتفاع أســعار الســلع الغذائية على 
مســتوى الجمهوريــة بالترتيــب احتلــت فيهــا 

عدن المرتبة الســابعة في ارتفاع أســعار المواد 
األساسية  بمتوســط ارتفاع بلغ %17 خالل العام 

2016 مقارنة بالعام 2015 م .
نزول ميداني

وكيل أول وزارة التجارة والصناعة علي عاطف 
تحــدث قائال فعال المواطن فــي عدن ليس لدية 
إال راتبــه المحــدد نهاية كل شــهر وليس لدية 
أي مصدر أخــر وان الكثير من التجار يســتغلون 
المواسم السنوية كاألعياد وشهر رمضان في رفع 
األسعار وحتى في المواسم العادية لزيادة األرباح 

ويمتصون بها قدرات المواطن 
وقال عاطــف أن الغرفة التجــارة والصناعية 
كمكون يفتــرض بها تقييم ذاتهــا وأدائها من 
خالل عمليــة الضبط الجمعــي واألخالقي للتجار 

وأنها ال تقوم بواجبها المنوط بها .
ونوة عاطف إلى أنهم قاموا مســبقا بعملية 
نــزول ميدانــي إلى التجــار لضبط األســعار وان 
تذبذب ســعر الدوالر مؤخرا أدى إلى ارتفاع بعض 
األســعار ووجه بالشكر للســلطة المحلية وإدارة 
األمن التي تقــوم بمســاعدتهم والنزول معهم 

لضبط األسعار .
وطمــأن عاطــف المواطنين قائال بالنســبة 
للســلع األساســية التــي تمس معــدة المواطن 
واســتمرارية حياته مثل الدقيــق والزيت والغاز 
المنزلــي وغيرهــا فال جــدال فيها وســنتعامل 
مع الجميع بحســم في نطــاق القوانين المتاحة 
الموجودة والنافذة وستنفذ بالتعاون مع السلطة 

المحلية .
ووجه عاطــف دعــوة لتحفيز التجــار الختيار 
مجلس إدارة جديد يتم التعامل معهم  كحكومة 
وســلطة ومشــاركتهم  بالذات القطــاع الخاص 
ومن جانب أخر قال نعلق آمال كبير على تحســن 

االستقرار وعودة الحياة المدنية إلى عدن .

ختامــا علــى الدولــة القيــام بواجباتها في 
ضبــط األســعار والمتالعبيــن بهــا مــن التجار 
الكبــار ومحاســبتهم لكي ال تســول ألحد منهم 
اســتغالل األوضاع التي تمر بها البلد في القيام 
بزيادة األســعار والتالعب بها ويجب على الدولة 
أن  تفــرض هيبتها وتبســط يدهــا على األرض 
فالمتضــرر األكثر من كل هذا وذاك هو المواطن 

البسيط 
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ويثقــل كاهلهــم و�ســار الكثــري منهم غري قــادر اليوم على �ســراء كل 
ال�ســلع الغذائية ال�سرورية بل واأكرثهم مل ي�ســتطيع حتى اللحظة 

�سراء اأي �سي .
تقرير / وديد بن ملطوف :
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حتقيق
تراجع اإيراد اجلمارك 70مليون ريال يوميا يك�شف لغز التهريب عرب منفذ اجلي�ش

على ال�ساحل ال�سرقي كانت مت�سي بنا احلافلة، وامل�سافة بني عدن ومنفذ الوديعة احلدودي مع ال�سعودية، يف وادي ح�سرموت 
ال تقل عن 16 �ســاعة، توقفنا يف املكال عقب اقراح اأحد الزمال اأقرح باأن نق�سي ليلتنا يف قلب مدينة املكال ويف ال�سباح نوا�سل 

امل�سري اإىل الوديعة ومن ثم العودة  اإىل املكال وهو ما حدث فعاًل مت ترتيب احلجز لنا وق�سينا ليلتنا يف كورني�ص املكال.
ويف الظهرية انتظرنا ل�ساعات حتى انتهاء اأبناء ح�سرموت من موؤمترهم اجلامع، ومن ثم حتركنا لتناول وجبة الغداء يف مطعم 
الطويل و�سط العا�سمة املكال، ثم انطلقنا �سوب �سوق القات ورغم بعد الطريق اإليه حيث مت اإخراجة اإىل اأطراف املدينة لكننا 

تناولنا قرونا من القات القيفي ذي اجلودة العالية .
غادرنا املكال، ويف الطريق كنا نتمتع مبناظر الوادي اخلالب وعبق التاريخ وال�ســحر ي�ســدانا اإىل اأجماد ح�سرموت ،وكيف �سيد 

االأجداد منازلهم من التنب ، مناظر وادي دوعن اخلالبة، يا لروعة بنائها وجمالها واخ�سرارها!.

تحقيق مصور / ماهر الشعبي

عند التاســعة والنصف وصلنا المنفذ، حيث أوقفتنا نقطة رئيســة تابعة لهاشــم األحمر لتفتيشنا تدعى نقطة 
الســالح الرئيســة في المنفذ، وبعد طول تفتيش دلفنا إلى المنفذ، وأكملنا ليلتنا فيه, وفي الصباح الباكر ها أنا ذا 

استيقظ لتأدية الصالة ومن ثم أغير مالبسي وكان الجو باردًا في الوديعة .
بعد وجبة اإلفطار انطلقت في جولة صحفية حول المنفذ وكيف يجري العبث بأحد أهم مرافئ وموانئ حضرموت 
من قبل مليشيات آل األحمر التي تبسط سيطرتهما على المنفذ الجديد وتبتزان الداخل والخارج بدفع رسوم خيالية.
قضيــت النهار وأنا أوثــق كل صغيرة وكبيرة, حتى مبنى المنفذ الرئيس المشــيد حديثا حوله األحمر إلى قصر 

ضخم وسكن له بعد أن بسط عليه.
تتواصــل معاناة آالف اليمنييــن الواصلين والمغادرين برًا عبر منفذ الوديعة الحــدودي، بين المملكة العربية 
الســعودية واليمن،ومنها إلى دول عدة، لكن المعانات األكبر يرزح تحت وطأتهــا أولئك المغادرون صوب المملكة 
العربيــة الســعودية عقب معاناة طويلة ال تنتهــي إال بعد اجتياز منفــذ اليمن، حيث بدأت معانــاة اليمنيين منذ 
آواخر مارس العام 2015 عقب الحرب التي شــنتها مليشــيا االنقالب ما دفع بالمملكة ودول التحالف  إلى التدخل ، 

وأدت الحــرب إلى إغالق جميع المنافذ 
الحدودية بيــن البلدين ليبقى منفذ 
الوديعة هو المنفذ الوحيد والشريان 
الرئيس الذي يربط اليمن بالمملكة.

وعنــد الثالثــة عصرا مــن يومنا 
الثاني في الوديعــة انطلقنا عائدين 
صــوب مدينة الحب والســالم واللؤلؤ 
كافــة  جمعنــا  بعدمــا   ، )المــكال( 

التفاصيل وما  أتينا من أجله.
 
 

سألنا المختصين في دائرة الجمارك حول اإليراد اليومي في المنفذ 
وقــال أ.س " في الســابق كانت اإليرادت تصل إلــى 100 مليون يوميا 

وتتعدى هذا الرقم, أما اليوم فاإليراد بالكاد يصل إلى 30 مليون .
وحينما سألناه لماذا هذا التراجع الكبير? وما هي األسباب? أخذني 
بيدي ومشــينا عدة خطوات إلى الجهة المقابلة وأشار إلي نحو المنفذ 
الجديد ، قائال هذا الســبب ، من هنا يتم تهريب العديد من الشاحنات 
التجارية ، فقبل وجود هؤالء كان وضع المنفذ في أحســن ما يكون أما 

اليوم فعلى الدنيا السالم .

تراجع إيراد اجلم��ارك 70 مليون ريال يوميا الوديعة تفاصيل 30 ساعة يف 

منفذ �لوديعة .. �أهال بكم يف مملكة �الأحمر
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حتقيق

هنــاك منفذان في الوديعة احدهم قديم واآلخر حديث أنشــئ منتصــف األلفية الثانية, وهو 
منفذ حديث وضخم جدا قامت بتشــيده المساحة العســكرية، وال يبتعد عن المنفذ القديم سوى 
بـــ 200 مترا فقــط, ويقع في الجهة الجنوبية من المنفذ القديــم ، وكان يفترض أن تنتقل إليه  
الجهات والمكاتب الحكومية كافة في المنفذ قريبا ،لكن سرعان ماحدثت التطورات وجرت األحداث 

على غير العادة واندلعت الحرب األخيرة في مارس 2015 م .
عندها ســارع اللواء علي محســن باإليعاز لهاشــم األحمــر بالتوجه إلى المنفــذ بقوة ضخمة 
والتمركز فيه وعقب ذلك جاء اللواء األحمر واستولى على المبنى اإلداري الحديث واألضخم للمنفذ، 
حيث قام األحمر بنصب وتشييد سور ضخم وعمالق يتعدى الكيلو متر حول المبنى الحكومي الذي 

كان ينتظر افتتاحة قريبا وتم تحويله إلى سكن شخصي له كما تظهر الصور المرفقة.
بعدما أشــرنا إلى ســيطرة األحمــر على مبنى المجمع اإلداري للمنفذ نشــير إلــى أن الكتيبة 
المتواجــدة في المنفذ والتي يقودها مجاهد الغليســي بســطت ســيطرتها علــى باقي المباني 
الجديدة للمنفذ الجديد بجوار قصر األحمر وأفرادها يتولون تحصيل الرســوم غير القانونية بدءا 
من المدخل الرئيس للمنفذ الجديد من اتجاه المدخل الســعودي الــذي يحادد المنفذ الحكومي  
السابق لمسافة 2 كيلو لحين يجتمعان في مخرج واحد للمنفذين على تلك المسافة ويلتقيان في 

نقطة واحدة تتبع الغليسي نفسه الذي يتلقى أوامره من اللواء األحمر وهاشم األحمر.

والغليس��ي كعك��ة تقامسه��ا االمحر 

منفذ اجليش يهرب الش��احنات التجارية
ويؤكــد مســئولون في 
المنفذ  بــأن  الوديعة  منفذ 
الجديد كان مغلقا وبانتظار 
افتتاحه رســميا, لكن بفعل 
قــوات  وســيطرة  الحــرب 
الجيش عليه ومقراته كاملة 
قامــت بافتتاحه بالتنســيق 
مع الجانب السعودي ليكون 
العتاد  لعبور  فقط  مخصصا 
تقدمــه  الــذي  العســكري 
السعودية  العربية  المملكة 
وعبــور  القتــال  لجبهــات 
شــاحنات الســالح والعتــاد 

الحربي واألليات العسكرية فقط .
فيما المنفذ القديم والمجاور له يظل كما كان تعبر منه جميع الشــاحنات التجارية وباصات النقل والمســافرون, 
وكل قــادم و آت مــن وإلى المملكــة عبر المنفذ القديم بطريقة رســمية وقانونية لتدفع ماعليها من رســوم للجانب 

الحكومي في المنفذ القديم .
لكنه وبحسب عدد من المسؤولين نتحفظ عن ذكر أسمائهم خشية على حياتهم لخطورة الوضع هناك ومخاوفهم 
مما أبلغونا به فإن قوات الجيش تقوم بتمرير العديد من الشــاحنات التجارية القادمة من المملكة عبر منفذ الجيش 
وتتحصــل مبالغ منها وتعفيها من رســوم الجمارك التي يفترض أن تدفع للجانــب الحكومي في المنفذ المجاور الذي 

يتواجد فيه مكتب الجمارك .
وتنبــه القائمون على المنفذ إلى عملية التهريب غير القانونية التي يمارســها أفــراد الجيش في المنفذ المجاور 
والذي قيل أنه مخصص لعبور العتاد الحربي فقط عقب )انقالب شــاحنة تجارية( تحمل مشــروب الطاقة "شــارك " في 

منفذ الجيش بعد تهريبها .
ومــن يومها بدأ المســؤولون في المنفذ مراقبة مايجري واكتشــفوا الكثير والكثير مــن عمليات التهريب لكنهم 
وقفوا عاجزين عما يتوجب القيام به لعدم اســتماع أي جهة إليهم ولن تســتطيع الجهات الحكومية فعل شــيء كذلك 

تجاه تلك العصابات ، مفضلين الصمت والخشية على حياتهم .

 خــالل زيارتنــا للمنفــذ كان البد لنا من اللقاء بعشــرات الســائقين 
لشــاحنات النقل التي تصطف فــي طوابير طويلة جدا قبــل وصولها إلى 
المدخل الرئيس للمنفذ الذي أقام فيه هاشم األحمر وقائد الكتيبة مجاهد 
الغليســي "زريبة " خاصة بهم يتم إدخال جميع الشاحنات إلى هذه الزريبة 
)حــوش ضخم( بحجــة التنظيم ويتم تدفيع كل ســائق مبلغ وقدرة 5000 
خمسة ألف ريال في بوابة الزريبة من دون اي سند رسمي بذريعة التنظيم 
، ويســتمر بقاؤهم في الزريبة بين يوم وأســبوع وربما أكثر دون السماح 

لعبورهم الحدود .
والحــال ذاته مــع الخارجين من المملكة صــوب اليمن صحيح أنهم ال 
يدخلون إلى الزريبة لكن النقاط المنتشــرة من البوابة الرسمية وحتى ما 
بعد العبر تجاه مأرب تمارس االبتزاز نفسه وتفرض رسوما على كل شاحنه 
نقل مابين 1000 ريال و5000 ريال عن كل شاحنة نقل وحال الرفض يتم 
حجز الشاحنة بحمولتها بأي ذريعة، وجميع المبالغ تورد إلى قيادة الكتيبة 

في المنفذ .

وخالل االســتماع إلى شــكاوي الســائقين اطلعونا على 
العديد منهــا، والتي قالوا أنهم وجهوا العشــرات منها إلى 
الرئيس هادي ورئيس حكومته لرفــع الظلم واالبتزاز عنهم 
وإيقاف ما تمارســه عصابات الفســاد فــي المنفذ من دون 

جدوى- مرفق نسخ منها.
وقال الســائقون: بأن من يريــد ان يعبر المنفذ اليمني 
الى الجانب الســعودي فانه يتوجب عليه دفع مبلغ 300 ريال 
ســعودي حتى يســمح له بالخروج من الزريبة وعبور المنفذ، 
ومــن ال يدفع المبلــغ المذكور فإن مدة مكوثــه في الزريبة 
ستطول ألكثر من أسبوع مهما كانت البضاعة المحملة على 
شــاحنته وال يعول القائمون على الزريبة بهذه المسألة أبدا 
بقدر اهتمامهــم بدفع المبلغ المقدر بــ 300ســعودي لكي 

يسمح لك بالعبور سريعا وإال فعليك االنتظار .
 

أكد لنا عدد من العاملين في المنفذ 
بأنــه تم فــرض مبلغ 10 ريال ســعودي 
عــن كل مســافر تذهب لصالــح القوات 

العسكرية.
وبدورنا سألنا المختصين في المنفذ 
عن حجم المســافرين يوميــا فقالوا لنا 
بــأن المغادرين من اليمن نحو المملكة 
اليقل عن 3000 مسافر يوميا في األيام 
العاديــة ويتضاعــف الرقــم خاصــة مع 
المواسم مثل موسم الحج والعمرة، حيث 
تصل اجمالي هذه الرسوم الى 3 مليون 

ريال يوميا.
وتظــل معاناة وانيــن اليمنيين في 
صحــراء الوديعــة وصمــة عار فــي بالد 
وحكومــة اليمــن ويظل أولئــك الناس 
يهانون يوميا وال منصف لهم من بطش 
العصابــات, لكــن يراودهــم  امل وحيد 
باالقتصاص لهم ورفع الظلم عنهم من 

جبار السماء واألرض .

زريبة هاشم األمحر يف املنفذ

باصات هاشم حتل حمل سيارت األجرة

أثناء تجولنا في المنفذ شــاهدنا باصات صغيرة 
وجديدة من نوع نهى وفوكســي تنقل المســافرين 
والمتنقليــن بين المنفــذ اليمني إلى قــرب المنفذ 

السعودي .
وقيــل لنــا أنها باصــات جديدة أتى بها هاشــم 
األحمر وجماعته منذ مدة بعد قيامهم بطرد تاكســي 
االجرة التي كان أصحابها يقتاتون منها لنقل وايصال 

المسافرين بين المنفذين .

س��ائقون: دف��ع 300 س��عودي او انتظار اس��بوع

للجي��ش رس��وم  يومي��ا  ري��ال  ملي��ون   ٣



10
    االربعاء/ 24  مايو  2017م  - املوافق   -  27 �شعبان   1438 هـ  - العدد )70(

ق�صية

الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطالل حروب متالحقة!

 
تشهد محافظة لحج انقطاعات كبيرة للتيار 
الكهربائي ، وتفاقم الوضــع في اآلونة االخيرة 
حيث وصلــت االنقطاعــات الى ٢٠ ســاعة في 

اليوم الواحد .
يرجــع تردي خدمــة الكهرباء فــي لحج الى 
تفاقم الوضع االمني والسياســي الذي تعيشه 
البالد بعــد حرب مليشــيا الحوثــي والمخلوع 
صالح ، كما ان هنــاك تدهور كبير في االوضاع 
االقتصاديــة لدى الســكان ممــا اضطرهم الى 
عــدم دفع فواتيــر الكهربــاء ألكثر مــن عام ، 
ولتبيان هذه االسباب والمخاطر اعددنا التقرير 

التالي :
اين هي الكهرباء؟  انها معدومة متامآ

هكذا كان رد احد المواطنين 
فــي الحوطة عاصمــة محافظة 
لحــج يدعــى فيصــل العامــر 
عندما ســالناه : ماهو رايك في 
للتيار  المتكــررة  االنقطاعــات 

الكهربائي ؟
المواطــن  هــذا  حــال 
هــي نفس الحــال عنــد مئات 
المواطنيــن فــي المدينة ، في 
حين ان الكهربــاء خلفت حالة 
مــن اليــأس والخمــول وعدم 
القدرة على التخاطب مع الغير 
فــي ظل الحر الشــديد والحالة 

االقتصادية شديدة الصعوبة .
 

الكهرباء والصيف 
واملرض:

ان مدينة  المعــروف  مــن 

لحــج من المحافظــات الجنوبية 
التي تشــهد صيــف يصل درجة 

حرارته الى ٤٥ درجة .
لــم يقتصر تأثيــر الكهرباء 
علــى العجــزة واالطفــال فقط 
بل اثــر علــى طــالب المدارس 
والجامعات خصوصا انها مرحلة 
امتحانات وزاريــة لطالب الصف 
التاســع وامتحانــات نهائيــة لبعــض الكليات 

والجامعات .
ومن هــذا المنطلق تقول الطالبة شــمس 
أحمــد طالبة فــي كلية اآلداب جامعــة عدن : " 
لحج بدون اهتمام اليوجد حق للمواطن ســواء 
من رواتــب الموظفين وال مــن االمان وال من 
اهم مطلب الكهرباء وسير االمتحانات مستمرة 
لــم تتاجــل وال يوجــد هنــاك تعــاون للطالب 
الذيــن يقطنون فــي لحج لظروفهــم الخاصة 
بل اننا نعامل كمــا يعامل باقي الطالب ونلجأ 
مضطرين الى خلق اجواء تساعد على المذاكرة 
ولو بشــي بسيط ولو كان بايدينا لقدمنا  اكثر 
من ذلك ولكننا)نموت ونحن على قيد الحياة(" .
الطالبة شــمس انمــوذج فقــط لكثيرين 

يعانون من حر الصيــف واالمتحانات بل هناك 
مــن يعاني انقطاع التيار وصــراع المرض ، وال 
يوجد مــرض جديــد اال واصيب العشــرات بل 
المئات منهم حيث انه ال يوجد منزل اال واصيب 

بوباء من األوبئة المنتشرة .
  

املواطن جزء من املشكلة : 
 يقول مدير التوزيع بمحطة لحج الكهربائية 
بســام عامر : ان نســبة كبيرة من المواطنين 
بنســبة ٩٠% لم يقوموا بتسديد ماعليهم من 
فواتيــر الكهرباء وهــذه النســبة تزايدت بعد 
حرب مليشــيا الحوثي .. ويضيــف : " علمآ بان 
ميزانية الفواتير تغطي جزء اليســتهان به من 
الميزانية العامة للكهرباء ولكن ما نشهده من 
امتنــاع المواطنين عن التســديد يزيد الوضع 
ســوءا ، فهم ال يريدون التعاون لتحسين وضع 

الكهرباء في البالد " .
ال تشــهد لحج احتجاجات للمطالبة بطريقة 
ســلمية بتحســين الخدمة كما هو حاصل في 
بعــض المحافظــات االخــرى ، بعض النســاء 
والفتيات خرجن في مســيرات محدودة ، وربما 
هذا عامل اخر من اســباب تدهــور الخدمة في 

المحافظة .
ثمــة ظاهــرة انتشــرت في لحــج وهي مد 
خطوط كهربائية ســرية فــي بعض حارات من 
الخــط الكهربائــي االخر حتــى يتمكنــوا من 
تشــغيله وقت اضافي بعد االنقطــاع مما ادى 
الى ضعف في خطوط االمداد وضعف في القوة 

االنتاجية. 
 وعود حكومية بالتحسني

شــاع في االونة االخيرة بين سكان لحج ان 
هنــاك تعديالت وســوف يتم اصــالح الكهرباء 

قبل شهر رمضان المبارك.
ولكن البعــض غير متوقع لذلك والســبب 
يرجع الى عدم ثقة المواطن بالوعود الحكومية 
السابقة التي اطلقت العام الماضي ولم يتحقق 

منها شي .
وللتاكــد من ذلــك ســالنا مديــر التوزيع 
بالمحطة الكهربائية في لحج بسام عامر واجاب 
قائــآ : ))  نعــم   ان مــا يقال صحيــح .. هناك 
خط سابق قد تعطل بســبب الحرب وتدهورت 
اوضاع المدينــة بعد ان تم االعتــداء عليه ثم 
ســرقته وهو خط ممتد من لحج الى  بير أحمد 
، وحاليــآ تــم بحمد اهلل انجــاز ٩٠% من العمل 
وســيبدا تفعيل الخــط الجديد في 
شهر رمضان المبارك اذا لم يستجد 

أي طارئ (( .
اضاف عامر ان سبب االنقطاعات 
المولــدات  قلــة  هــو  المســتمرة 
الموجــودة وعــدم اســتخدام بعض 
منها لتعطله .. موضحا ان هناك ١٢ 
مولد يعمل بطاقــة انتاجية قصوى 
بـــ ٧ ميجا فقــط نحن بحاجــة الى 
٦٥ ميجــا حتى نتمكن من تشــغيل 
الكهربــاء بمعدل ســاعتين كل اربع 

ساعات .
ويختتم قائال : )) ناشدنا  الجهات 
المختصة في السابق ولم نحصل اال 
على وعود كاذبة واليوم ايضا نناشد 
كل من يهمه امر كهرباء لحج وارواح 
المســاعدة  يقــدم  ان  المواطنيــن 
القصوى والعاجلة لهذه المدينة (( .

 انقطاعات تتجاوز 20 ساعة باليوم 
ووعود حكومية بالتحسني

كهرباء حلج ..مع اقراب �سهر رم�سان املبارك ..
فاطمة العبادي _ عدن تايم:

تعــد الكهربــاء مــن االحتياجات اال�سا�ســية لكل 
مواطن يف هذا الزمن وال ميكن الي عمل ان يكتمل 
دون توفر كهرباء ، هذا يف الظروف الطبيعية ، اما 
حني جتتــاح مدينة اوبئة وامرا�ص وت�ســهد �سيفاآ 
حــاراآ كما هو احلــال يف مدينة حلج فــان الكهرباء 
ت�سبــح �ســرورة ال�ســتمرار احليــاة اكرث مــن كونها 

خدمة نور وحركة .
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��صتطالع

ويرى محللــون وخبراء في الشــأن اليمني 
أن الدور اإلماراتــي البارز في اليمن يلقى حالة 
ارتيــاح كبيرة مــن المواطنين الذيــن رأوا في 
جهود اإلمــارات ودورها الفاعــل باليمن، عمال 
عروبيا إلنقاذ الشــعب اليمني من خالل أنشطة 
حثيثــة لــم تنحصر فــي العمليات العســكرية 
فحســب، بــل تعدتهــا إلــى األعمــال اإلغاثية 
والتنموية بهدف تطبيع الحياة في المحافظات 
المحررة، وترجع هجوم العديد من السياسيين 
واإلعالمييــن علــى الــدور اإلماراتــي بحثا عن 

“المناصب والترقيات.”
 

صاحل: دول تدعم قوى 
حزبية انتهازية ومتطرفة

ويقول الكاتب و المحلل السياســي اليمني 

منصــور صالــح: “كنــا نأمل أن 
يبادر منتقدو الدور اإلماراتي في 
اليمن إلى  تقديم ولو جزء يسير 
مما قدمــت اإلمــارات من عون 
عســكري ودعم اغاثــي وتنموي 
لليمن بشكل عام، وللمحافظات 

المحررة على وجه الخصوص”.
وأضــاف: “حيــن فــرّ مــن 
ســارعت  اإلمــارات،  يهاجــم  
المــدد من  بتقديــم  أبوظبــي 
الرجال قبل المال، كما لم تنسَ 
ان تقدم العون واالغاثة لمئات 
التي تقطعت  اآلالف من األســر 
بها الســبل  جراء الحرب وغياب 
الدولــة التي  تخلــت عن كامل 
بهــا  لينهــض  مســؤولياتها  
الهــالل األحمــر اإلماراتي  الذي 
أعاد تأهيــل الكهربــاء والمياه 
والمرافــق الصحيــة والمدارس 

وغيرها”.
“الــدور  أن  منصــور  وأكــد 
اإلماراتي كان دورا إنسانيا نبيال 
بعيــدا عن الحســابات الضيقة، 
علــى عكــس دول أخــرى  كان 
دورها محصورا في دعــم  قوى حزبية انتهازية 
ومتطرفة مارست أعمال تعطيل جهود التحالف 
لتنمية وتطبيع الحياة  فــي عدن والمحافظات 

المحررة”.
ولفت إلى أن “اإلمارات قدمت خيرة شبابها 
فــي مواجهــة  االنقــالب ودحــره، انطالقا من 
مواقــف قوميــة، وليــس انطالقا مــن أجندات 
سياسية هدفها تمرير مخططات فرض أنظمة 

متشددة مرفوضة شعبيا”.
وحول ما تزعمه وســائل إعالم إخوانية عن 
وجود أطمــاع إماراتية بالســيطرة على موانئ 
عدن ومدن جنوبية أخــرى يقول منصور صالح 
إن “هذه مبــررات وادعاءات غبيــة ليس لها ما 
يدعمهــا علــى أرض الواقع وهــي ال تخرج عن 
إطار محــاوالت تشــويه الــدور اإلماراتي الذي 
يحظــى بتقدير الشــعب اليمني الــذي عايش 

وبالملموس الجهود والدعم اإلماراتي اإلنساني 
غير المشــروط  الذي وصل إلى مناطق نائية لم 

تصلها الدولة منذ سنوات”.
 

ختفيف حدة الغضب على 
احلكومة الشرعية

 
من جهته يرى الكاتب والمحلل االقتصادي 
مساعد القطيبي أن “الدور اإلماراتي في اليمن 
وفي مختلــف الجوانب هو وحده الذي خفف من 
حدة غضب وســخط المواطنيــن على الحكومة 
الشــرعية التي لم نلمس لها إلى يومنا هذا أي 
دور من منطلق مســؤوليتها كحكومة مسؤولة 

أمام شعبها” على حد قوله.
وقــال القطيبي: “ما زلنا نتذكر ذلك الوضع 
الــذي كانت عليه العاصمة عــدن والمحافظات 
األخرى إبان عملية تحريرها وكيف سارع أشقاؤنا 
اإلماراتيون إلى إعادة تطبيــع الحياة فيها من 
خالل إعادة ترميم وتأهيــل كثير من الخدمات 
العامــة كشــبكة الكهربــاء والميــاه وكذلــك 
المتنزهــات والطــرق وغيرها من مشــروعات 
البنى التحتية والتي كانت مدمرة بشكل كامل 

أو شبه كامل”.
ويضيــف القطيبــي أن  “الــدور اإلماراتــي 
أكبــر من أن تنال منه بعض أبواق اإلخونجيين 
اإلعالميــة التــي لــم يــروق لها مــا تحظى به 
اإلمارات من حب واحترام وما يكن لها مواطنو 
المناطــق المحررة مــن عرفان، ولذلك ســعوا 
بكل لؤم للنيل منها من خالل استخدام آلتهم 
اإلعالمية الضخمة، ليصوروا أن الدور اإلماراتي 
ما جــاء إال لتنفيذ مطامع سياســية تنطلق من 

مصلحة إماراتية بحتة”.
 

محلة إخوانية شعواء ضد اإلمارات
 

ويقول الكاتب والمحلل السياســي اليمني 
صــالح الســقلدي: “حركة اإلخوان المســلمين 

الدوليــة عُــرف عنهــا االنتهازيــة والخطــاب 
الديماغوجــي عنــد كل مناســبة، فمثــال حين 
احتلت دولة إريتريا منتصف التســعينيات جزرا 
يمنيــة )أرخبيل حنيــش( بطريقــة همجية لم 
تحــرك هذه األصوات ســاكنا حينها، ولم تصف 
حتــى مجرد الوصف مــا حدث على أنــه احتالل 
وذلك نكاية بالســلطة التي كانت قائمة حينها 
بصنعاء حكومة علي عبداهلل صالح بعد أن خرج 

منها حزب اإلصالح”.
واختتم حديثه بالتأكيــد على أن “كل هذه 
الحملة اإلخوانية الشــعواء ضــد اإلمارات جاءت 
بســبب قرب العالقة بين اإلمارات والجنوبيين 
خاصــة المقاومة الجنوبية، فضاًل عن محاربتها 

لإلرهاب الذي يعد اإلخوان طرفًا أساسيًا فيه”.
 

تربير للعجز
 

من جهته يعتبر الباحث األكاديمي والخبير 
السياســي اليمنــي الدكتــور حســين لقور أن 
“جماعــة اإلخوان ومن خالل حملتها المشــينة 
تلــك على اإلمارات تســعى إلــى التغطية على 
عجزهــا عــن تحقيــق أي انتصــار حقيقي في 
الجبهــات التي ادعوا و يدعــون أنهم يقاتلون 

فيها خاصة في الشمال”.
ويفنــد لقور الحديــث اإلخوانــي عن دعم 
اإلمارات النفصال الجنوب قائال: “الدعوة لخروج 
الجنــوب مــن اليمننة السياســية واســتعادة 
هويته ليس نتيجة حرب 2015 بل بدأ مباشــرة 
بعد عدوان 1994 واستمر بأشكال مختلفة حتى 
توج بخروج الحراك السلمي في 2007  فكيف لـ 
اإلمارات أن تدعم االنفصال و هو شــأن داخلي 

بين الجنوب والشمال”.
ويعتبــر لقور أن “التواجد اإلماراتي إن وجد 
في باب المندب أو سقطري أو جزر البحر األحمر 
فهــو يدخل فــي إطــار إدارة معركة اســتعادة 
الشــرعية المنفية خارج صنعاء و ليس في ذلك 
ضير، مؤكدًا أن اإلمارات هي العمود الثاني في 
التحالــف و دعوة اإلعالم اإلخونجي لخروجها لن 

يكون الخاسر فيه إال الشرعية والتحالف ذاته”.

من يقف ور�ء حملة ت�صويه �لدور �الإمار�تي يف �ليمن؟

عدن تايم/ متابعات

 كثــف �سيا�ســيون واإعالميــون من حــزب اال�سالح 
يف االآونــة االأخرية من ن�ســاطهم املعــادي لالإمارات 
مبواقــع التوا�ســل االجتماعــي وو�ســائل االإعــالم 
املختلفة بهدف اإر�ساء اأطراف يف موؤ�س�سة الرئا�سة 
واحلكومة ال�سرعية ت�ســعى لت�سويه دور االإمارات 
يف اليمــن، يف وقــت باتــت فيــه موؤ�س�ســة الرئا�ســة 
واحلكومــة ال�ســرعية خمرقتني من قبــل موؤيدي 
جماعــة االإخوان، التي تتبنى روؤية حزبية ثابتة 
تعتــرب اأن الوجــود االإماراتــي يقو�ــص حماوالتهــا 

لتحقيق مكا�سب �سيا�سية يف اليمن.
وك�ســف موؤخرا ال�ستار عن �سل�ســلة ترقيات يقوم 
بهــا نائــب الرئي�ــص اليمنــي اللــواء علــي حم�ســن 
االأحمر يف اجلي�ــص اليمنــي الإعالميني مقربني من 
حــزب االإ�سالح فــرع جماعــة االإخــوان يف اليمن، 
والتي كان اآخرهــا ترقية االإعالمي يف قناة اليمن 
الف�سائيــة التــي تبــث مــن العا�سمــة ال�ســعودية 
الريا�ص جميل عز الدين اإىل رتبة عقيد رغم اأنه 

مل ين�سم اإىل �سلك اجلي�ص.
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كتابات

لعــل كثيرون تابعوا ردود االفعال الســلبية 
الســريعة علــى مــا حصــل بالمنصــة رغــم 
إحتوائــه ســريعا وقــد كان ذلك مؤســفا حقا 
ومســتغربا تمامــا ومع ذلك اســتغله خصوم 
الجنوب واعداء قضيته الوطنية العادلة اســوا 
إستغالل وضخموا والفوا واولوا ونشروا سموم 
الشــائعات والتســريبات المفبركة والتبشير ) 
بصدامات مســلحة ! ( ومازالت شــبكة الفتنة 
شــغاله بهدف سرقة فرح الناس والتقليل من 
عظمــة هذا الحشــد غير المســبوق في تاريخ 
الجنــوب وكان إنعكاســا لحضــور وطني رائع 
لــكل ابناء الجنــوب هو االول مــن نوعه الذي 
جســد كامل جغرافية الجنوب ومن اقصاه إلى 
اقصــا ؛ و مع ذلك ايضا نقــول لهم وبثقة لن 
تســتطيعوا إيقاف العجلة فقد دارت وتحركت 
نحو الهدف وخلفها قوة دفع عظيمة هي إرادة 
شــعبنا وعزيمته وإصراره على إستعادة دولته 
وســيادته وكرامته الوطنية وكل حقوقه التي 

سلبت منه ومن ثرواته دون وجه حق .. 
فــال تراهنوا على غير ذلك يــا هؤالء وااليام 

بيننا !

ال تراهنوا يا هؤالء 
على اوهامكم !!

صالح شائف 

في هذه الحالة ســيصير فك ارتباط الجنوب عن الشــمال 
وتحللــه عن اي التزامات سياســية وقانونيــة قائمة - مثل 
الســلطة الشرعية ومبادرة الخليج وقرارات الشرعية الدولية 
- شيئا محتما وممكنا وبعيد ان كان على االقل امرا متهورا 

وغير مقبول .
تظاهرة أمس االحد ، بقدر ما كانت مقلقة ومؤرقة من ان 
تدفع بنا الى ماالت مجهولة ، كانت من جهة عامل اطمئنان 

للكثير من المتابعين والمهتمين .
فالتظاهرة وعلى كثافة حضورها وخطورة توقيتها ، مثلت 
رســالة قوية ودالة علــى ان هناك ضغوطات مورســت من 

المملكة واإلمارات على قادة المجلس االنتقالي .
هذه الضغوطات السياســية كشــفت عنها األيام القليلة 
الماضية ، اذ ان السلطة الشرعية وعلى مساوئها عدت خطا 

احمرا ال ينبغي تجاوزه وفي مختلف األحوال .
فطالما ونحن نتحدث عن عملية سياسية ، فعلى الجماهير 
الزاحفة بكثافة الى عــدن ، ان تعلم بان المجلس االنتقالي 
لن ينســاق خلف هدير الجماهير التي مطلبها االساس فض 

صلة الجنوب واستعادة دولته السابقة .
فمثــل هذا الخيار وعلى واقعيتــه االن - من ناحية اإلرادة 
الشــعبية - اال انــه ومــن عدة نواحــي قانونية وسياســية 
وواقعيــة - ايضا - مازال امــرا مقلقا ومربــكا ومعقدا ، ما 
اســتدعى من قادة المجلس االنتقالــي التعاطي معه بتأني 

وحذر وموضوعية .

المجلــس االنتقالــي انحــاز للعقل والمنطــق والمصلحة 
على ما ســواها من عاطفة وشعارات ، فالدخول في مواجهة 
مبكرة ومع جهات عدة وفي مرحلة خطرة وحساسة مفتوحة 
على مصراعيها ، بال شــك مجازفة خطرة يصعب احتمالها او 

التكهن بنتائجها .
الخيــار العقالني والمنطقــي هو ان على قــادة المجلس 
االنتقالــي اإلعــالن صراحــة بحــق الجنوبييــن فــي تقرير 
مصيرهــم وان علــى مراحل ، وكــذا تأكيدهــم باحترامهم 
للســلطة الشــرعية وان اختلفــوا معها في طرق التســوية 

السياسية للقضية الجنوبية .
نعم ، مؤتمر الحوار الوطني لم يحسم مسألة شكل الدولة 
االتحادية نظرا للخالفات العميقة التي برزت وقتها ، ما ادى 
بفريق بناء الدولــة الى إحالة موضوع تحديــد األقاليم الى 

لجنة تحديد األقاليم برئاسة الرئيس هادي .
كانــت هناك ثالثــة خيــارات متداولة للبحــث والنقاش ، 
فمنها الثالثة األقاليم والستة وايضًا االثنين ، لكن وبسبب 
حســابات وتوجســات برزت وقتهــا ، تم األخذ بخيار الســتة 

األقاليم ، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال .
البعض ســيقول لك اليوم : دولة اتحادية من ستة اقاليم 

وال رجعة عنها قيد أنملة .
شــخصيا لطالما دعمت فكرة الفدرالية المتعددة األقاليم 
، لكــن ذلــك ال يعنــي إغفال حقيقــة ان االنقــالب والحرب 
والتحريــر أفرزت واقعا جنوبيا يصعــب تجاهله ، خاصة بعد 

كل ما حدث .
ليكــون الجنــوب إقليما ، ولتقم الرئاســة بإصــالح الخلل 
الناجم عن قرارها الذي عده الكثير متســرعا ومحققا لرغبة 
قوى بعينها وعلى حســاب قوى جنوبية شــاركت في الحوار 

واضطرت لالنسحاب بجريرة رفض مطلبها .
افضل جنوبا موحدا في ظل دولة اتحادية وسلطة شرعية 
واحــدة ، بدال من جنوب خارج الســيطرة ومغرد خارج ســرب 

الفدرلة والشرعية .
للتذكيــر هنــا ، فمن جملــة مقــررات فريق بنــاء الدولة 
اآلتــي : " ال يحــق مطلقــا تعييــن اي مــن أقــارب وأصهار 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الســلطة 
التشــريعية ووزيري الدفــاع والداخلية ورئاســة المخابرات 
تعيين اي من أقاربهــم حتى الدرجة الرابعة في اي مناصب 
قيادية في الجيش واألمن والمخابرات مدة عملهم في تلك 

المناصب " .
فهــل هنالك ثمة احتــرام في الواقع ؟ اخــذت مثال واحد 
ومقرر واحد مهم لم يحترم وتم انتهاكه وبشكل وقح وعبثي 

ممن يدعون اليوم بتمسكهم بمقررات مؤتمر الحوار .
فلماذا نســكت ازاء انتهاكات خطيــرة تمس اهم مخرجات 
وطنية مؤسســة لدولة يمنية حديثــة ؟ بينما وحين يكون 
المطلــب واقعيا ووطنيــا ومنطقيا ويتعلق ببقــاء الجنوب 
مــن عدمه فال نعثــر اال على المبررات والحجج المســتميتة 

بهواجسها ومخاوفها القديمة الجديدة ؟.

اجلنوب على مفرتق طريقني !!
يبدو ان اجلنوبيون عىل مفرتق طريقني ال اكرث ، فأما طريق اإلقليم اجلنويب الواحد وضمن ســياق دولة احتادية معدلة ، او اهنم ســيذهبون 

ألبعد من ذلك .
ففي حال بقت السلطة الرشعية يف حماوالهتا لرتويض واحتواء الموقف جنوبا ؛ فاهنا هنا كمن يدفع اجلنوبيني ناحية خيارات قاسية ومريرة .

محمد علي محسن

 محمد قاسم نعمان 

ثانيــا: دعــوة اللواء عيــدروس في ســبتمبر2016 
بأهميــة تشــكيل كيان سياســي يوحــد الجنوبيين 
لمواجهة التحديات التــي تواجهها القضية الجنوبية 
العادلــه التي اعتــرف بها وأكد عليهــا مؤتمر الحوار 
الوطنــي الشــامل وأعتبرهــا محــور انعقــاد ونجاح 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل... وأكد عليها ودعمها 
المجتمــع الدولي ممثال بدول مجلس االمن..واألمين 
العــام لألمم المتحــدة الذي تولى ممثله الشــخصي 
االشــراف على عمــل كل حلقات عمل مؤتمــر الحوار 

الوطني .. وعلى مخرجاته.. 
وتشــكيل الكيان السياســي الموحــد للجنوبيين 
كمبدا لم يكــن وليد اللحظة التي أكــد عليها اللواء 
عيــدروس في ســبتمبر 2016م لكنهــا كانت مطلب 
وطمــوح كل الجنوبييــن فــي مختلــف مشــاربهم 
ومواقعهــم السياســية باالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافية-مع وجود أختالفات  في التفاصيل الفرعية 
التــي ظلت تبرز إلى الســطح لتشــكل عائــق تحقيق 
هــذا الهدف - بل أن تشــكيل كيان سياســي موحد 
للحنوبييــن يحمــل موقــف ورؤى ومطالــب موحدة 
للجنوبيين المتعلقة بقضيتهم "القضية الجنوبية " 
كان ايضــا مطلب ونصح العديد مــن الدول وبالذات 
دول مجلــس األمن وكــذا المنظمــات الدولية التي 
تفهمت وتعاطفت وايدت حق الجنوبيين في استعادة 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  حقوقهــم 
والثقافية من قبل نظام الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالــح وبالذات منذ حــرب 1994م التي اســتهدفت 
الوحدة  وقضت عليها .. وظلت هذه الدول تشدد على 
مطلبها هذا لتتمكــن بالتالي من دعــم الجنوبيين 

وحقوقهم ومطالبهم .
ثالثــا:اآلن وبفعــل تفاعــل وتداخــل مجموعه من 

االسباب
  والعوامل وفرت الظروف لتحقيق هذا الهدف الذي 
ظل يعاني مــن الصعوبات والتحديات .. وتم اإلعالن 
عن تأســيس هذا الكيان من خالل ماسمي ب"اعالن 

عدن التاريخي" في 4مايو 2017م.
رابعا: هنــاك مالحظات يمكن تناولهــا هنا ابرزت 

بعض حــاالت الجــدل حول بيــان "عــدن التاريخي"  
يمكننا ايجازها بالتالي  :

-1التوقيــت الــذي تــم فيــه االعالن"اعــالن عدن 
التاريخــي" اثــر قــرارات رئاســية بإقالــة االخ اللواء 

عيدروس واالخ هاني بن بريك..
التجمــع  أن  تقــول  ايضــا مبــررات   تبــرز  وهنــا 
الشــعبي "المليونــي" الذي شــهدته ســاحة الحرية 
بخورمكســر)عدن( واعالن "عدن التاريخي" قد يكون 
ســببه المباشر  قرارات اقالة األخوين اللواء عيدروس 
وهاني بن بريك لكن هناك أسباب اخرى غير مباشرة 
تتعلق ب .. بروز مخاوف أن تتواصل مثل هذه القرارات 
الرئاســية  لتشمل ازاحة آخرين ممن يحسبون ضمن 
قيادات الحراك الجنوبي والمقاومةالجنوبية)مدنيين 

وعسكريين(..
واليمكــن تجاهــل ايضــا آثــار الفســاد الفاضــح 
والمستفز لكل الناس  داخل الحكومه واجهزتها وفي 
التعينــات التي تمت والتي تعكــس هي االخرى صور 
الفســاد الحكومي)تعينات( األهل واالقارب في مواقع 
قياديــة فــي الحكومه وفــي الهيئات الدبلوماســية 

ومواقع أمنية وعسكرية..
-2 امــا المالحظة الثانية فتتعلــق بماورد في نص 
بيان تشكيل مجلس رئاسة الكيان السياسي وبالذات 
مايتعلق بمنح المجلس حــق "ادارة الجنوب" ويضاف 
له ايضا ماتردد على لســان قيادات في هذا المجلس 

ومن وجود نيه لتشكيل مجلس عسكري وأمني..
وهي مالحظــات بينت المخاوف من توســيع مهام 
المجلس ليشــمل مهام الحكومه والسلطات المحلية 
والتي تخضع الدارة رئيس الجمهورية ممثل الشرعية 

المعترف بها اقليميا ودوليا..
أن االعالن عن الكيان السياسي الجنوبي  في الوقت 
الذي  يشــكل من حيث المبدأ تحــول إيجابي لصالح 
القضيــة الجنوبية أال انه أيضا ال بد من مراعاة توفير 
ضمانــات نجاحه واســتمراه ليقوم بــدوره والمهام 
المناطة به .. وهنا  تبرز الحاجة واالهمية إلى توسيع  
الحــوار المجتمعي بيــن  مختلف مكونــات المجتمع 
الجنوبي من خــالل آلية العمل الديمقراطي والقبول 

واســتيعاب تعــدد اآلراء  واالفــكار التــي تســتهدف 
تطويــره وبما يمكــن مــن القبــول والتعامل معه 
بإحترام على مســتوى الداخل الحنوبي ومع الشرعية 
ممثلــة باألخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ومع الشركاء في التحالف العربي الذي تقوده المملكه  
العربيــة الســعودية والــدور البارز إيجابيــا في هذا 

التحالف ممثال ب دولة االمارات العربية المتحدة ..
كمــا اننا أرى كذلك أن يهتم هذا الكيان اضافة إلى 
أهمية توصيل آرائه حول القضية الجنوبية للمجتمع 
االقليمي والدولي وضمان دعمهــم لحق الجنوبيين 

في تقرير مصيرهم 
فباإلضافة إلى أهمية  أن يكون هذا الكيان الجنوبي 

جاهزا ومستعدا للتعامل مع هذا االستحقاق الهام..
فــإن عليــه ايضــا االهتمــام بقضايــا المواطنين 
الجنوبييــن ومعاناتهــم التي تشــمل كل ما يتعلق 
بحقوقهــم الحياتيــة االنســانية ..  وكــذا مكافحــه 
الفســاد داخل المجتمــع وبالتركيز  فــي الحرب على 
الفســاد داخل رموز الحكم والســلطة وفي المجمتع 
بحيــث يتم ذلك ضمــن برنامج لهيئــات هذا الكيان 
السياسي الجنوبي لمراقبة عمل الحكومه والسلطات 
وبالــذات  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  المحليــة 
مايتعلق - كما اشــرت - بحقوق الجنوبيين الحياتية 
والمعيشية والصحية واألمنية وإعادة األعمار وتوفير 
كل الخدمــات العامــة الضروريــة .. ومراقبة االنفاق 
وااليرادات للمؤسســات الحكوميــة ، وضمان توظيف 
كل االيــرادات لصالــح توفير مايحتاجــه المواطنين 
والمدرجــة ضمن حقوقهــم االنســانية االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافية  في مختلــف مناطق الجنوب 
.. أضافة إلى دور هذا الكيان السياســي وتشــكيالته 
المختلفة في دعم خطط وبرامج التحالف واالســهام 

في خطط إفشال االنقالب وعوده الشرعية.
واجد نفسي هنا مســتطردا لما تناولته في مقالتي 
هذه مطالبا االخ الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة 
النظر في وضع الحكومة وتقييم ادائها والوقوف أمام 
الفســاد الذي يتخلل عملها ونشــاطها والعمل على 
تصحيح االخطاء التي أرتكبت والفســاد الذي انتشــر 

فيهــا .. واعادة النظر في كل التعينات التي تتعارض 
مــع القوانين وبعيد عــن معايير الكفــاءة والنزاهة 
واســتغالل الوظيفــة العامــة بمخالفــة القوانيين 
وبالذات فــي التعينات التي تمت فــي مختلف مواقع 

الحكومة المدنية والدبلوماسية ..

فهذا الفساد وهذه االخطاء وهذا القصور في تحمل 
المسؤولية شــكل التراكم الذي بســببه برز الغضب 
العــام في الجنــوب.. فنحن في مرحلة حرب  ولســنا 
في حاجــة إلى هــذه الحكومه الموســعه والقيادات 
الكثيــرة التــي التقوم بأي عمــل مفيد والســفارات 
الكثيرة وكادرها الموسع الذي أستهدف ابناء واقارب 
المسؤولين !!. على حساب توفير حاجيات المواطنين 

الحياتية والضرورية..
وهنــا أود التأكيد أيضا على بعض المالحظات التي 
أجدهــا مهمة وضرورية لضمان تحصين  هذا الكيان 
السياسي وبما يمكنه  من أداء دوره ومهامه واهدافه 

وتجاوز التحديات التي ستواجهه وهي :
-1 البــد أن يكون هــذا الكيان جنوبــي  بعيد عن 
والعنصريــة  والمناطقيــة  الحزبيــة  االمــراض  كل 
التغييــر  قــوى  لتمثيــل  والعشائرية...ومســتوعبا 
والديمقراطية وحق تقرير المصير..  وبالذات الشباب 
والشــابات والنســاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ومســتوعبا لكل شــرائح وفئات ومكونــات المجتمع 
الجنوبــي.. لضمــان أن يكــون إطــارًا تمثيلية لكل 
الجنوبييــن  بعيــدا عن أي تفكيــر أو نظرة اقصائية 

لمجرد الخالف في الرأي. .
إطــارا  يكــون  أن  يجــب  السياســي   الكيــان   2-
ديمقراطيا يســتوعب الجدل والحــوار مع كل األفكار 
واآلراء  المتعلقــة بالقضيــة الجنوبيــة واألخذ بمبدا  
التوافــق  والقواســم المشــتركة في صنــع القرارات 
والــرؤى واالفــكار والمواقــف  داخل مختلــف حلقات 
وهيئات هذا التكتل السياسي ...دون محاولة  التسيد  

الي فكر او موقف  او رؤى ..

واهلل الموفق..

الكيان السياسي اجلنوبي حتول إجيابي يف 
القضية اجلنوبية وضمانات ن�جاحه

 أوال: دعونا نتفق بأنه الحيق الحد أن يعرتض عىل 
حق اجلنوبيني يف أن يوحدوا أنفهسم ورؤاهم الرئيسية 

المتعلقة مبستقبل ومصري اجلنوب سيما وأهنم خيوضون 
نضالهم المصريي منذ عام 1994م بعد أن جاءت حرب 

1994م لتقيض وتهني إعالن 22مايو1990م المتعلق 
بالوحده بني دوليت مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية 

واجلمهورية العربية اليمنية.
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منوعات

ثقافة

 مختار مقطري  

كتبت مــرة أن الفنــان الكبير الراحل 
خليــل محمد خليــل، هو رائــد األغنية 
العدنيــة، ومــن اوائــل الــرواد الذين 
تنبهوا الى ضرورة أن يكون لعدن أغنية 
معبــرة عــن خصوصيتها ونفســيتها 
أدى  التــي  االجتماعيــة  والتحــوالت 
اليهــا  تطور الفكر والفــن، منذ مطلع 
االربعينيــات فــي القــرن الماضي،في 
هــذه المدينة الرائعة، ورافق االســتاذ 
خليــل كوكبة من الفنانين الرواد، مثل 
ابوبكر فارع وياسين فارع ومحمد سعد 
عبداهلل ومحمد مرشــد ناجي واحمد بن 
احمد قاسم، وغيرهم،  الى جانب، فناننا 
الكبير سالم احمد بامدهف، وكان لكل 
واحــد منهم إســهام كبير فــي تخليق 
االغنية العدنية، ولكن مع بصمة خاصة، 
متأثــرة بما كان ســائدا فــي عدن من 
غناء مصري وهنــدي ولحجي وصنعاني 
وحضرمي، اال سالم بامدهف، فاستحقوا 

هم  الريادة في االسهام الكبير لتخليق 
االغنية العدنية، ويســتحق هو الريادة 
في صناعة اغنيــة عدنية خالصة الحانًا 
وصوتــا، ألحــان بامدهــف تكاملت مع 
صوته العدني العذب، مع كلمات اغانيه 
العدنية الخالصة، التي كتبها له الشاعر 

واألديب د. محمد عبده غانم، فصنعت 
األغنيــة العدنيــة، تســتمع ألغنيتــه، 
فتشعر بالسالم العدني والحب العدني 
ورقة المشــاعر العدنية، تســمع لحنه 
العدنــي، ثم تشــعر أن صوتــه يزيده 
عدنيــة، ويحمله منســابًا بيــن حواري 

عدن القديمــة، وكأن األغنية انطلقت 
بدالل وتثٍن من ) حافة الشــريف وحافة 
القاضــي وحافة العجايز( ، ثم تســللت 
الى حــي )العيدروس(، ثــم مضت  الى 
حــي ) القطيــع(، ومنه الــى ) صيره(، ) 
الطويلة(، و )الخســاف(، تسمع اغنيته 
الرائعة) اســأل عليّ اســأل( فتشــعر 
كأنهــا مخلوطــة بحالوة) الصــوري( ، 
وتســمع رائعتــه) على إيش( فتشــعر 
انهــا مبخرة بروائح العطــور والبخور 
في ) الزعفران( ، وكأن خالدته) قولوا 
لــه( كتــب كلماتها ولحنهــا وغناها 

شاب عاشــق، وسيم ورومانسي، من ) 
من عيال حافة حســين( ، انتهت مرحلة 
الستينيات وهو عاشــق، ال تترك اغنية 
البامدهف  شــارعا، وهي فــي تجوالها 
بيــن حواري عدن القديمــة، اال بعد ان 
تدخــل كل بيت، وتدخــل كل قلب ، ثم 
اليها،  المــدن المشــتاقة  تســافر الى 
المعــال، التواهي، البريقــة، المنصورة، 
الشيخ عثمان، دارســعد، وهناك ايضا، 
تدخل كل بيت وتدخل كل قلب، تســّلم 
على النــاس الطيبيــن، اربــاب وربات 

الموظفيــن، تالميد  العمــال،  البيوت، 
الخدمات  المدارس، ذوي المهن، عمال 
وتبــارك  العشــاق  تهنــئ  وغيرهــم، 
للفرحانين وتواســي الحزانى بمواساة 
عدنية مبتسمة، حتى اغانيه ذات الطابع 
الشرقي، كأغنية ) عرائس اللحن( صوت 
بامدهف العدني االصيــل، الذي يخفي 
فرحــه وحزنه فــي نبراتــه ذات الرائحة 
كرائحــة القهــوة العدنيــة المَُلبَّنَة ، 

يشحنها ظِلُّ الظِلِّ على الِجدَار .

عدن تايم/ خاص  :

مثل برنامج األيادي الناعمــة الذي تقدمه اإلعالمية أروى 
راجح على قناة الغد المشــرق، نافــذة للمرأة اليمنية لطرق 
قضاياها الحساســة وكشــف مــا تعانيــه المــرأة اليمنية 

حياتهــا  فــي  صعوبــات  مــن 
العامــة والخاصــة، باالضافة الى 
الشــارع  مــن  رأي  اســتطالعات 
اليمني عن معاناة النساء األرامل 

والمطلقات. 
وناقش البرنامج في أول حلقاته 
أواخر مــارس الماضي قضية زواج 
القاصرات، كما فتح ملفات العنف 
ضــد المــرأة وحرمــان الفتيــات 
مــن التعليم، والتحــرش اللفظي 
والجسدي وقضايا المرأة الريفية. 
الــذي  البرنامــج  ويســتضيف 
يبــث أســبوعيا كل أحــد الثامنة 
مســاء بتوقيت اليمــن مختصين 
مختصات من داخل وخارج اليمن 
لمناقشــتهم في هــذه القضايا، 

حيــث تطرق في إحــدى حلقاته إلى معانــاة القطاع الطبي 
النسائي في اليمن. 

كما القى الضوء على نماذج مشرفة لنساء يمنيات، منهن 
د. "أشــواق محرم" المتصدرة قائمة أفضــل مائة امرأة في 
العالــم، باإلضافة إلى وقبلة مشــهور أميــن - عام جمعية 
بعــدن،  الخيريــة  العيــدروس 
والتي ســاعدت األالف من األسر 
المطلقات  النســاء  والمئات من 
القاصرات  والفتيــات  واألرامــل 
من خــالل برامج تخــص المرأة 
وبرامج  والتدريب  التأهيل  منها 

الدعم النفسي للنساء. 
كمــا يقــدم البرنامــج فقــرة 
لالهتمــام بالجمــال والعنايــة 
وصانعات  مبدعات  عبر  بالبشرة 
للمــواد التجميلية داخل البيوت 
وخارجها، منهن خبيرة التجميل 
"ياســمين عبــداهلل".. صاحبــة 
للخلطات  كــو"  "فتون  مشــروع 
الطبية، باإلضافة إلى المهتمات 
بتقديم األزياء التراثية بلمســة 

حديثة وعصرية. 

�سعر فتاح املقطري 

الورده  التي تبث عبيرها
تحتظن الشوك

العشــب الذي يتراقص على ضفاف 
الواد

يخبي الشوك
حاجة الشوك

لجرح الماريين الى الواد

********
الورد يحتظن الشوك

واالوجــة التــي تكشــفها الليالــي 
وااليام
اقنعه

انت القناع لك كاالصدقاء
لك وجهك الطفولي ونصف عين

لك نصف ابتسامة
ونصف حلم

ولك المدى حيث تطلق تامالتك
لك ماترى بين الخالئق

لك ان ترى من مشكاه الجسد
دينامو القلب

يضغ في اسالكة
اسمك الذي الينسى
اسمك الذي الينسى

مْن ذا �َسُيْدِرُك َما ِبنا
ِمْن ُظْلِم اأَْجِنَحِة الَفنا

ْرَخًة َفُع �سَ َمْن ذا �َسرَيْ
يف َوْجِه َع�ْسَكَرِة الَونا

َعَدُن الَكِئيَبُة َت�ْسَتِكي
نا َحّرًا َوَتْلَتِحُف ال�سّ

َغاُرنا يف َحاَلٍة َو�سِ
ِرنا ُيْرثى لها يف َع�سْ

ُدوا اأَْج�َساَمُهم َقْد َجرَّ
ِمْن َحرِّ َقاِئَظة الِبَنا

ال َكْهَرباء ُتِريُحُهْم
ِهْم َعَدِن املُنى يف اأُمِّ

َمّر الّزماُن وما َلُهْم
فيها �ِسوى َحْرب الُكنى

َيَتَناَف�ُص الَقْوُم اْلِلَئا
ُم على احُلطاِم املُْجَتَنى

ما َبنْيَ ِل�صٍّ َخاِئٍن
اأَو ظامِلٍ َع�َسَق ال)اأََنا(

أبوبكر العدني ابن علي المشهور

�سامل احمد بامدهف.. اللحن العدين 
الذي ان�ساب من حواري عدن القدمية

عدن تايم / خاص :

علق الموجه العام ألربطة التربية االسالمية 
العالمة الســيد ابوبكر المشــهور فــي ابيات 
شــعر على الصورة المتداولة من احدى فصول 
مــدارس عدن اثناء جلوســهم لالختبارات بعد 
ان خلعوا ومدرسهم قمصانهم من شدة الحر 
وعرج الســيد المشــهور من خالل تلك االبيات 
علــى الوضــع العام فــي عدن وأطلــق صرخة 

مدوية الى والة األمر قال فيها :

عدن الكئيبة 

�لعالمة_�مل�صهور يوجه 
�صرخة مدوية لوالة �الأمر

األيادي الناعمة.. نافذة املرأة اليمنية على الغد املشرق 

مسك الذي الينسى
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كو
سودو

     هذه لعبة أصلها ياباني وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد طورها قاضٍ سابق في 
هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشارًا في العالم .

 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمــد علــى المنطق  وليــس بالضرورة أن تكــون عبقريًا فــي الرياضيات ، 
ويمكــن البدء بحلها من أي خانة بوضع الرقم المناســب  وتذكــر أن األرقام التي تكتبها 
بداية تعتبر مفاتيح تســاعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشــبكة من ) 9 - 1( 
بحيث يجب أن يحتوي كل صف أفقي وعمودي وكل مجموعة من الخانات التســع الكبرى 

على رقم غير مكرر .

كلمات متقاطعة :

عدن تامي / متابعات :
ســيحصل نادي ريال مدريد اإلســباني، 
بعــد أن حقــق لقب الــدوري اإلســباني 
األحد ، في الجولة األخيرة من المسابقة، 
على النســبة األكبر مــن الجوائز المالية 
للمســابقة اإلســبانية، بعد أن عاد للفوز 
باللقب الغائــب عن خزائنــه منذ خمس 

مواسم.
وقاد المدير الفني الفرنسي زين الدين 
زيدان، الميرنيجــي لتحقيق لقب الدوري 
اإلســباني، بعد أن حقق الفــوز بهدفين 
نظيفين، على ماالجا في الجولة األخيرة، 
كريســتيانو  البرتغالي  هدفــي  بفضــل 
رونالدو والفرنســي كريم بنزيما، لينهي 
الموســم أعلى مــن برشــلونة بفارق 3 

نقاط.
ويحصــل ريال مدريد علــى مبلغ 20.8 
مليون يورو، بعد أنهى المسابقة بالمركز 
األول، يأتي خلفه برشــلونة بجوائز تصل 
إلى 18.4 مليون، ثم أتلتيكو مدريد الذي 

ضمن مبلغ 15.9 مليون يورو.
وتعــد أجمالي قيمــة جوائز الموســم 
 122.5 الليجــا،  الحالــي لجميــع فريــق 
مليون يورو، بينما إشبيلية الذي سيلعب 
الموســم المقبل فــي األدوار التمهيدية 
مــن دوري أبطــال أوروبا ســيحصل على 
مبلــغ 13.5 مليون يــورو، ثــم فياريال 

الخامس 11 مليون يورو.
وعلى صعيد أخر، سيحصد نادي غرناطة 
متذيل جدول الترتيــب، والهابط لدوري 
الدرجــة الثانية اإلســبانية، علــى جوائز 

مالية بقيمة 300 ألف يورو.

20 مليون يورو تدخل خزائن ريال مدريد 
بعد الفوز بالليجا اإلسبانية

  صربا آل بن سنكر
 يتقدم موظفو وموظفات وإدارة البنك االهيل اليمين 

 خبالص العزاء وعظيم الموااسة اىل

  الدكتور أمحد علي بن سنكر 
          المدير العام للبنك االهيل اليمين

 بوفاة المغفور له بإذن الله تعاىل شقيقه 

 صاحل علي بن سنكر 
اسئلني الموىل تعاىل أن يتغمد الفقيد بواســع رمحته ويســكنه فســيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه 

 ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون 

د. حممد حسني حلبوبسامي عبد احلميد مكاوي   حمسن سعيد علي الشبحي

اأفقيًا :
1 -  معلم معماري اأثري قدمي يف ح�سرموت يعود تاريخ بنائه اإىل عام 
1411 م وا�ستغرق بناوؤه 15 عاما ً، م�ساحته الكلية 5460 مرا ً مربعا 
ً وارتفاعه 34 مرا ً ويتكون من 6 طوابق مبنية من طني ناعم ومطلي 

بالنورة والق�سا�ص ويحتوي على ٩6 غرفة و32 حماما ً و14 م�ستودعا 
ًوخمزنا ً و20 م�سطحا ً جانبيا ً ب�سكل مدرجات زراعية ، عا�سر الدولة 

الكثريية االوىل والثانية والثالثة 
2 - فائدة حمرمة ـ اأخذ ال�سئ خفية ـ جواب م�ساألة 

3 -  من اخل�سار بنف�سجي اللون اإىل �سواد 
4 -  من جبال عدن ـ مايحيط باالر�ص من الف�ساء )م( 

5 - حرف اجنليزي ـ نادر وممتع ـ ثلثا �ساد 
6 -  برك املاء االآ�سن ـ جزاء 

7 -  اللوم ـ كرمي االفعال 
8 - قائد عربي فتح بالد الفر�ص يف عهد عمر بن اخلطاب 

٩ - من ا�سماء مدينة القد�ص ـ للتعريف
-10 للنهي ـ ح�سلت ـ ن�سف ر�سام ـ والدي 

-11  زاوية الفم مماحتت اخلدين ـ رجع عن املع�سية ـ وحو�ص اأو خوارق 
ودواهي 

-12  اأ�سرع )عامية( ـ رثاء امليت 
-13   مت�سابهان ـ م�سئ ـ �سمريمت�سل 

-14 حيوان األيف ـ لني امللم�ص ـ من ا�سماء االأ�سد 
-15 اخللف )م( ـ نبات ع�سبي معروف مفيد جدًا

 عموديًا :-
 1 -  قبيلة قدمية م�سهورة يف مكة ـ حرف جر ـ لقب مدينة حلب 

ال�سورية 
2 -  �سكب ـ حجركرمي �سديد اللمعان ـ ممرات حتت االر�ص 

3 - حرف اجنليزي )م( ـ مدينة ليبية ـ نه�ص باال�سنان ـ ثلثا قاد ـ قط    
4 -  مت�سابهان ـ ثديان ـ انتفاخ )م( 

5 -  حرف ن�سب ـ معدن ثمني ف�سي اللون 
6 -  ربح ـ قوة املقاومة يف اجل�سم )م( ـ �سقيقي )م( 

7 -  غنى وكرثة مال ـ التقديراأو االهلية 
8 -  اذيق )مبعرثة( ـ جتتاز ـ �سمريمت�سل 

٩ -  �سنف اأونوع ـ اأمواج البحرالقوية ـ للتعريف 
-10  مم�سى فوق جمرى ماء ـ خافوا ـ رفعة واإباء 

-11  بطعم ال�سكر ـ من احل�سرات ـ اأحد الوالدين ـ حرف جر 
-12  املفيد ـ موا�سري 

-13  كاتب الق�س�ص ـ ج�سم ـ �ستم 
-14  نزل يف عمق املاء )م( ـ للتف�سري ـ مفرد اأنبياء 

-15 �سهر ميالدي ـ قناديل 

القائم  باعمال املدير العام رئيس جملس االدارةنائب رئيس جملس االدارة
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ريا�صة

عدن تايم / لحج / عالء عياش:

توج فريق الجالء من عدن ببطولة الشهيد 
احمد ســيف اليافعي التنشــيطية لكرة اليد 
بعــد تغلبــه علــى فريق الشــرارة مــن لحج 
9/ 8 فــي المبــاراة النهائيــة مــن البطولة 
التــي احتضنتها الصالــة الرياضية بالحوطة 
محافظة لحــج , والتي أقيمت برعاية الدكتور 

محافظ  الخبجــي  ناصــر 
محافظة لحج بالتنســيق 
الشــباب  مكتــب  مــع 
, ونظمها  لحج  والرياضة 
اتحاد كــرة اليد بلحج في 
الفترة ما بيــن 13 - 22 
الجاري بمشــاركة  مايــو 
اندية الجالء والشعلة من 
عدن والشرارة والحسيني 

لحج وحسان ابين .
التي  الختامية  المباراة 
جمعــت فريقــي الجــالء 

من عدن والشــرارة من لحج شــهدت تقديم 
لمحــات فنية من الجانبــي واداء مميز واثارة 
اســتمرت حتــى النهايــة بفضل المســتوى 
المتقــارب بيــن الفريقيــن والعزيمــة التي 
اظهرها الفريقين بغية الظفر بلقب البطولة 
, بعــد ان قــدم الفريقيــن مباريــات قويــة 
خالل البطولة اســتحقا مــن خاللها الحضور 
في المشــهد الختامي الذي كان مســكا بكل 

مــا تحملــه الكلمة من معنى والذي ابتســم 
بالخير لفريق الجالء من عدن الذي اســتطاع 
ان يحســم المباراة والبطولة لمصلحته بعد 
الفــوز على فريق الشــرارة بنتيجــة 9_8 في 
مباراة ماراثونية صعبة اســتمتع الحاضرين 

بتفاصيلها .
وعقب الختام تم تكريم فريق الجالء بكأس 
وميداليــات المركــز االول وتكريــم فريــق 
وميداليات  بــكأس  لحــج  الشــرارة 
المركــز الثاني من قبــل الضيوف 

الحاضرين .
حضر الختام صائب ســالم مقبل 
مديــر عــام المنشــآت الرياضيــة 
بــوزارة الشــباب والرياضة ورئيس 
االتحــاد اليمني لكــرة اليد , انيس 
العجيلــي مدير مديريــة الحوطة , 
طــالل الدماني رئيس نادي الجالء , 
احمد العمري رئيس نادي الشــرارة 
, وعدد من الشــخصيات الرياضية 

والتربوية واالجتماعية .

عدن تايم / خاص :

بعد صالة ظهر يوم االثنين ، تم تشــييع جثمان 
الرياضــي والتربــوي األســتاذ المرحوم بــإذن اهلل 
)محمد عبده جبل( ، الذي وافته المنية صباح نفس 

اليوم )االثنين(.
هــذا وأقيمت صالة الجنازة على الفقيد بمســجد 
"ابــان" ، قبــل أن ينتقــل الموكــب الجنائــزي إلى 
مقبرة القطيــع بكريتر عدن ، حيث تم دفن جثمان 

المرحوم والدعاء له.
حضــر الدفن عدد مــن المســئولين والتربويين 

والرياضييــن .. تقدمهــم خالــد ســيدو مدير عام 
مديرية صيرة، وحسن سعيد الشخصية االجتماعية 
والرياضية ونائب رئيس نــادي التالل ونائب مدير 
عام مؤسســة المياة ســابقا ، ومحمــد علوي عضو 

إدارة نادي التالل وعدد كبير من الرياضيين.
الجديــر بالذكــر أن الفقيد كان العبا ســابقا في 
فريــق الحســيني في فترة الســتينات ، ثــم مدربا 
للتالل فــي فترة الثمانينات، وشــغل منصب أمين 

عام لنادي التالل في التسعينيات.
تعازينا الحارة ألســرته وأوالده مازن جبل ومعاذ 

جبل.

عدن تايم / سقطرى / احمد جمعان:

ثمن مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة أرخبيل سقطرى سعيد 
مالــك  الدعم الذي تقدمه مؤسســة خليفة لألعمال اإلنســانية للقطاعين 

الشبابي و الرياضي في المحافظة
و أكــد مالك خــالل زيارتــه التفقدية اليــوم لملعب الفقيد ســعد علي 
سالمين الذي يشــهد أعمال إضافية و صيانة و ترميم و تعشيبه بالعشب 
االصطناعــي بدعــم مؤسســة خليفة بن زايــد لألعمال اإلنســانية أهمية 

المشروع في تعزيز التنمية الرياضية
و أشــار مالك أن هذا المشــروع يمثل نقلة جديدة للمشــاريع الرياضية 
والشبابية في المحافظة و يفتح أفاق نحو مشاريع رياضية جديدة لمختلف 
األلعاب الرياضية التي تســهم في اكتشــاف الكثير من المواهب الرياضية 
وكــذا الحفــاظ عليهم مــن أي أعمال ال تليــق بهم و بمســتقبلهم الذي 

ينتظرهم به البالد للنهوض به
ونــوه مالك بالجهــود الكبيرة الــذي يبدلها مقاولين المشــروع  صالح 
محســن و حسن الجمحي في تنفيذ المشــروع بحسب المواصفات بل بدلو 
جهــد لزيادة الكثير من اإلضافات خارج التصميــم حرصا منهم على إخراج 

الملعب بمظهر يليق بالرياضة و الجهة الممولة و أبناء سقطرى .

مدير رياضة سقطرى يتفقد أعمال اإلضافة والرتميم والصيانة اجلالء العدني يتوج ببطولة الشهيد امحد سيف اليافعي لكرة اليد
مبلعب الفقيد سعد على ساملني ويثمن عاليا دعم مؤسسة خليفة

تشييع جثمان الرياضي " اجلبل" حبضور السيدو وحسن سعيد وشخصيات اجتماعية ورياضية وتربوية

خبالص الهتاين وأطيب التربيكات اىل فخامة الرئيس
عبدربه منصور هادي 

 رئي�ص اجلمهورية 
            

 واحلكومة وكافة المواطنني والمواطنات 
مبناسبة قدوم هشر رمضان المبارك 

 اسئلني الموىل تعاىل ان يتقبل مهنم صالح األعمال وجيعله هشر خري وبركة وعافية عىل اجلميع ومناء واستقرار للوطن .
وكل عام واجلميع خبري 

تتقدم إدارة وعمال وموظفو رشكة عدن لتطوير الموانئ 

)ميناء عدن للحاويات(

 رمضان كريم ومبارك على اجلميع 

حمم��د عل���وي امزرب����ه
 رئيس جملس ادارة شركة عدن لتطوير املوانئ -ميناء عدن للحاويات

 عنهم



عبدالكرمي �سامل ال�سعدي  

http://aden-time.net

ألجل جنوب 
للجميع ..!!

الجنــوب لن يســتطيع التحليق بجنــاح واحد واذا 
كنا فعال نناضــل الجل هدف تحرير ارضنا فيحب ان 
نعي جيدا اننا بشــر ولسنا مالئكة أو أنبياء منزهون 
وبالتالــي علينــا االقــرار أن هناك ســلبيات ترافق 
اي جهد بشــري والمجلس هو خالصة جهد بشــري 
شــابه بعض الســلبيات يمكن لقلة خبــرة من تم 
استشــارتهم أو لحالة ضعف إنسانية المت بالبعض 

في لحظة تسببت في هذا اإلخراج المرتبك ..!!
لذلــك بدال من أن نتهم كل من يختلف معنا حول 
المجلس هــذا بالجنون وقلة العقــل أو بالخيانة أو 
غيرهــا من التهــم أرى أن نجلــس ونراجع خطوات 
عملنــا وفــي األخيــر نحن جميعــا هدفنــا الجنوب 

وتحريره. ..
اتمنى ان النســتمر فــي تصنيــف المختلفين مع 
المجلــس ومن يقف خلفــه ألنني أخشــى أن اليمر 
علينا شــهر إال وشــعب الجنوب كله متهم بالمختل 
عقليا والخيانة وغيرها مــن التهم الجائرة الجاهزة 

!!..
نحن ندعي أننا طبقة مثقفة ولكنني لألســف اقرا 
منشــورات للبعض من دعــاة الثقافة علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي الترتقي حتى لتصبح ســجاال 

)لمناجمة ( بين دالالت !!
عــودوا إلــى رشــدكم وابتعــدوا عــن التخويــن 
والتصنيــف والشــحن الســلبي واقــراوا الواقع كما 
هــو وليس كما يرد في بعض مقاالت أشــقائنا من 
الكتاب العرب الذين اليعيشون حقيقة واقع الجنوب 
اليوم والذين يجهلون دهاليز وخبايا اإلرث الجنوبي 
المثقــل بعدم الثقة وال كما تريده أنفســنا التواقة 

إلى التحرر !!
الجنوب لكل أبناءه وانا ارى دعوة الســيد العطاس 
التي رحبت بالمجلس كنواة لعمل يفضي الى حامل 
سياسي يستوعب كل الطيف الجنوبي كخطوة أولى 

دعوة تستحق الوقوف أمامها ..
الطريق مــازال طويل ومليء باالشــواك ويتطلب 

منا التقارب وليس التناحر والتباعد ..

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

رواج كبري للثلج بسبب انقطاع الكهرباء يف حلج

عدن تايم / فهد قائد :

وســائقو  مواطنــون  ناشــد 
الســيارات الى وضع حد لالزدحام 
واغالق طريق خط حي عبدالقوي 
الملعب .  بالشــيخ عثمان وجولة 

ودعوا الســلطة المحلية بمديرية 
شــرطة  وادارة  عثمــان  الشــيخ 
السير بالزام اصحاب معارض بيع 
على  السماسرة  وكذلك  السيارات 
عدم تــرك الســيارات والمركبات 
المعروضــة للبيع على قارعة خط 

الطريــق وتقاطع جولــة الملعب 
ومايسســبه مــن زحمــة مرورية 
 وخاصة وقت العصر وحتى المغرب.
 وتتكرر هذه المعاناة يوميأ  حيث 
اصبح خط الطريق وجولة الملعب 
الســيارات  وشــراء  لبيــع  ســوقأ 
والمركبات على حساب مرتادي هذ 
الطريق كما دعا المواطنون الزام 
والسماســرة  المعارض  اصحــاب 
بعدم مزاولة بيع وشراء السيارات 
والشــاحنات علــى خــط الطريق 
والجولة مما يتسبب بعرقلة مرور 

السيارات .

عدن تايم / خاص :

دعا بيت العدالة االنســانية 
جميع أهالي عدن إلى التواجد 
يوميا ابتــداءا من الثالثاء 23 
مايو في ســاحة العروض من 
الســاعة السادســة والنصــف 
حتى الســاعة الثامنة والنصف 

مساءا )يوميا(.
كمــا دعا بيت العدالة االنســانية ومقره عدن المشــاركين حمل الشــموع أو 
المصابيح دون أية هتافات أو شــعارات للتعبير الحضاري عن تردي األوضاع في 

عدن وخاصة الكهرباء .
وأعلن نشطاء مجتمع مدني عن عصيان مدني للغرض ذاته اعتبارا من اليوم 
نفســه وحملوا حكومة الشــرعية عما يترتب من اضرار يلحــق بالمواطنين ازاء 
هذا التردي في الخدمة واتســاع رقعة التلوث من عوادم المواطير داخل االحياء 

السكنية .

دعوات جمتمعية لوقفات احتجاجية وعصيان مدني يف عدن بسبب تردي الكهرباء

ازدحام واغالق طريق رئيس بعدن 
 بسبب معارض بيع السيارات 

 أثــارت انفجــارات مخازن الذخيرة في معســكر 
الغزل والنســيج وســط مدينة المنصورة بعدن، 
فجر األحد الماضي، ردود فعل غاضبة ومســتنكرة 

لبقاء المعسكرات وسط المدينة.
وعاشــت المدينــة ليلة مرعبة بســبب انفجارت 
مخازن أسلحة معســكر اللواء الثاني دعم واسناد، 
حيث تواصلت االنفجارات ألكثر من ســاعة ونصف 
كما ســقطت مقذوفــات علــى عدد مــن األحياء 
المجاورة في منطقتي الشــيخ عثمان والمنصورة، 

دون سقوط خسائر البشرية.
واتخــذ اللواء الثاني من مصنع الغزل والنســيج 
سابقا، معسكرا له، رغم انه يتوسط أكثر المناطق 
الســكنية اكتظاظا في مدينة عــدن، حيث أصبح 

مصدرا للموت بدال عن النسيج.

لحج/ صدام اللحجي
 

شــهدت تجــارة الثلــج بمدينة 
الحوطــة عاصمــة محافظة لحج 
خــالل األيــام الماضيــة رواجارًا 
كبيرًا مع تزايد اإلقبال على شرائه 
بســبب ارتفــاع درجــات الحرارة 
وانقطــاع التيار الكهربائي، حيث 
تجــاوزت أســعار قوالــب الثلــج 
خالل األيــام الماضية أســعارها 
المعروفة إلــى مبالغ كبيرة وهو 

ما ضاعف معاناة المواطن.
وقال أحد المتعاملين في مجال 
تجارة الثلج بلحج األســتاذ معين 
عبداهلل مســاوئ لـ" عدن تايم "، 
هناك تســجيل إقبااًل كبيرًا على 
شــراء الثلــج خــالل هــذه األيام 
نتيجــة ارتفــاع درجــات الحرارة 
حيث وصل شراء "القالب" الواحد 
مــن الثلج إلى مبلغ وقدره 3700 
ريال، ومــن المتوقع ارتفاعه في 

األيــام القادمة حتى يصل إلــى 4000 ريــال نتيجة احتكار 
توزيع الثلج في وكيل واحد خاصة في مدينة الحوطة بلحج.

ويقول المواطن "خالد" األب لثالثة 
أبناء، نتيجة ارتفــاع درجات الحرارة 
القويــة خاصــة فــي هــذا الصيف 
وانقطــاع الكهرباء تزيد حاجتنا إلى 
شراء الثلج، إال أننا نتفاجئ باالرتفاع 
الجنوني ألســعار الثلج وهذا يشكل 
عبئًا كبيرًا علينــا يضاف إلى األعباء 

في الحياة المعيشية.
وتقــول المواطنة "أم عالء": هناك 
جشــع كبير من بعض التجار الذين 
يبيعــون "الثلــج" بــل هنــاك من 
يســتغل الفرصة ويرفع السعر إلى 
أضعاف مضاعفة نتيجة عدم الرقابة 
عليهم وكل ذلك يأتي على رؤوسنا 
نحــن الفقــراء، مناشــدة محافــظ 
محافظــة لحــج د / ناصــر الخبجي، 
بالتدخل في حل مشــكلة الكهرباء 
التــي بســببها تضاعفــت معانــاة 
النــاس مــن ارتفــاع ألســعار الثلج 
خاصــة والحاجة ملحــة له في فصل 
الصيف وشهر رمضان الذي لم يتبق 

منه إال بضعة أيام قليلة.

مصنع الغزل.. يصدر املوت بدال عن النسيج


