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ماذا قال كبار رجال االأعمال احل�سارم يف ال�سعودية ؟

مظاهر تهدد بايقاف عمل ميناء عدن ومنع حركة السفن
كهرباء حلج  : ارتفاع االمحال يهدد خبروج كامل حمطة عباس

إعالمية اجلامع: مرجعيتنا يف 
خندق مواجهة اإلرهاب والتطّرف

الصراع على البعثات يطفو 
على السطح جمددا 

الأنظار تتجه اإىل ح�ضرموت يف ذكرى حتريرها من القاعدة

عام على حترير حلج من القاعدة

أبو اليمامة: خطة حترير احلوطة وحميطها 
كانت حمكمة ونفذت بتعاون كبري من االهالي

القات ير�ضل املتعاطني اإىل م�ضحات نف�ضية
الربف�سور العب�سي: النتائج العلمية اثبتت ت�سببه باإ�سطرابات �سلوكية ونف�سية وبدنية

اقرار موعد  اإعادة الأعمار
 يف عدن بدءا من التواهي

قادرون على توجيه �سربات ا�ستباقية للجماعات الإرهابية
اللواء �سالل علي �سايع يف حوار �ساخن مع ) عدن تامي (  :

الرتكة الثقيلة لـ )صاحل( يف اجلنوب جيري تفكيكها عروة عروة
املناطقية جيري تضخيمها .. وحظر السالح سرتونه قريبا 
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

تقرير : بشير الغالبي :
 

تتواصــل عملية صرف المرتبات العســكرية 
ألســر شــهداء )عدن ومحافظتي أبيــن ولحج (، 
لألسبوع الثاني على التوالي، حيث دشنت اللجنة 
الخاصــة بحصــر وصــرف المرتبات العســكرية 
برعاية فخامة الرئيس المشــير/ عبدربه منصور 
هادي، وبرئاسة وضاح سالم الهيثمي عملها في 
مبنى معهد التدريب المهني بمدينة خورمكسر، 
بصرف مرتبات شــهري نوفمبر وديســمبر وذلك 
للدفعة األولى من شــهداء الحرب بكاًل من عدن 
وأبين ولحج، تليها البدء بالصرف للدفعة الثانية 
من الشــهداء وذوي اإلعاقة جراء الحرب من أبناء 
المحافظات المذكورة وذلك بعد أســبوعين من 

انتهاء المرحلة األولى .
وقال علوي ناصر النوبة، رئيس لجنة توثيق 
الشــهداء والجرحى وكيل محافظة عدن لشؤون 
الشــهداء والجرحى: بأن عمليــة صرف المرتبات 
للدفعــة األولى من أســر الشــهداء بمحافظات 

عدن وأبين ولحج، والتي بدأت األحد قبل الفائت 
ويقدر عدد الشــهداء الذين ســيتم الصرف لهم 
بالمرحلــة األولى 1556 شــهيدًا من عدن و800 
شــهيدًا من أبين و680 شهيدًا من لحج، متوقعًا 
أن يســتكمل الصرف ألســرهم خــالل اليومين 

القادمين، ثــم تليها بأقل من أســبوعين فترة 
اســتكمال البيانات البدء بالمرحلــة الثانية من 
الصرف لبقية الشــهداء والجرحــى ذوي اإلعاقة 
الدائمــة جــراء الحــرب الغاشــمة التي شــنتها 
مليشــيات الحوثــي وقوات المخلــوع صالح على 

عــدن وبقيــة المحافظــات، الذين بلــغ عددهم 
تقريبًا 5800 شــهيدًا ومعاقًا بالمحافظات التي 

يتم الصرف لهم.
وأضاف " النوبة " بأن العمل جاري على قدمًا 
وساق وفق خطة مدروسة وبرنامج عمل ومعايير، 
موضحًا بأن الجرحى من ذوي اإلعاقة تم ســابقًا 
ترتيــب لجنة لهــم من ذوي االختصــاص بمركز 
السل بالمنصورة تقوم بمعاينة الجرحى وفحص 
تقاريرهــم وحاالتهم ليتــم التفرقة بين الجريح 
العادي والجريح الذي ســببت لــه اإلصابة إعاقة 
دائمة ويعتمد ضمن كشوفات الترقيم والصرف.
وحول عــالج جرحى العيون أوضــح " الوكيل 
النوبــة " بأنــه تــم التعاقد مع مستشــفى مكة 
للعيون برعاية وتمويل من مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وذلك لعالج الجرحى 
الذين أصيبــوا بالعيون خالل فتــرة الحرب وقد 
بداء العمــل بهذا الخصوص قبل أيام وتم احالة 
ما يقارب 60 جريحًا والعمل مســتمر واالتفاقية 

قابلة للتجديد.

شبوة / صالح ذوالفقار : 
 

أكــد ناصــر المرزقي مدير 
عــام مكتب الصحــة بمحافظة 
شــبوة الى ارتفاع حاالت حمى 
الضنــك فــي مديريات شــبوة 
االخيرتيــن  للعاميــن  بلغــت 
حوالــي )4830(حالــة وصلــت 
اكثر من )80( وفيات في عموم 

14مديرية.
فــي تصريــح خاص  وقال 

ل" عدن تايــم " ان هناك جهود 
مشــتركة تبــدل مــع مؤسســة العون 
للتنمية للملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
لتمويل االنشطة الصحية لمكافحة حمى 
الضنك في مديريات شبوة وافضت هذه 
الجهود الى تنفيذ المرحلة االولى وهي 
اســتكمال المعلومات االولية والبيانات 
بشــآن هــذا المــرض ومعرفــه الوضع 
الوبائــي ومن ثم ســتتكفل مؤسســة 
العــون للملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
بمحاربة حمى الضنك بمحافظة شبوة .

واضاف : ان مكتب الصحة اكتشــف 
اكثر مــن )150(حالة من مرض المالريا 
المثبــث مخبريــا فــي مديرتــي رضوم 
وميفعه بســبب شــحة امكانات النزول 
والــرش الميدانــي ادى الى اســتفحال 
بهاتيــن  المالريــا  مــرض  وتزايــد 

المديريتين .
شــكاوى  علــى  رده  ســياق  وفــي 
المواطنين بشــأن العمليات القيصرية 
لالمهــات قــال انه شــكل لجنــة طبية 
متخصصة للنظر في الشكاوى المقدمة 
ضد الطبيبة الروســية التــي اجرت اكثر 
من )40(عملية قيصرية في مستشــفى 
عتــق خالل شــهر واحــد فقــط.. واننا 
بانتظار قــرار اللجنة حتــى نتمكن من 

مسالتها قانونا .
الصحــة  وزارة  المرزقــي  وطالــب 
العامــة بســرعة اعتمــاد اجــور صيانة 
عددهــا  وزيــادة  االســعاف  ســيارات 
لخدمــة المواطنين واعتمــاد الميزانية 
يتمكــن  حتــى  للمكتــب  التشــغيلية 
المكتب القيــام بواجبه على اكمل وجه 

بالشــكر  متوجهــا 
للحكومة الشــرعية 
الحرميــن  وخــادم 
الملك  الشــريفين 
ســلمان بــن عبــد 
والهيئــات  العزيــز 
الطبيــة الســعوية 
االحمــر  والهــالل 
وســمو  االماراتــي 
الشــيخ محمــد بن 
زايد عهــد االمارات 
من  يقدمونــه  لمــا 

مساعدات خيرية الشقائهم اليمنيين.
 

النوبة : 5800 �ضهيدا ومعاقا باملحافظات يتم �ضرف املرتبات لهم

سقطرى / احمد جمعان  :
 

ثمن محافظ أرخبيل ســقطرى 
دور  الســقطري،  ســالم  اللــواء 
االشــقاء بدولــة االمــارات العربية 
المتحــدة، ومايقدمونــه مــن دعم 
عبر مؤسساتهم  للمحافظة  ســخي 

االنسانية. 
وعبــر اللــواء الســقطري اثنــا 
و  حــوالف  لمينــاء  اليــوم  زيارتــه 
اطالعه على عملية تفريغ المولدات 
الكهربائيــة، عــن شــكر الســلطة 

المحليــة و تقديرهــا للدعــم االماراتي و مؤسســاتها 
االنســانية، واســعافها قطاع الكهرباء باربعة مولدات 

وصلت امس للجزيرة. 
وكانــت الباخــرة االماراتية قد وصلــت للمحافظة 

يوم امس وعلى متنها 4 مولدات بقوة 2 ميجا لكهرباء 
سقطرى وعدد من االثاث وو ســائل النقل للمؤسسات 
الحكوميــة و االتحــادات والجمعيــات االجتماعيــة في 
إطار جهود دولة االمــارات الداعمة لتنمية ودعم قطاع 

الكهرباء . 

سقطرى / احمد جمعان  :
 

لحج/ صدام اللحجي
عقد اجتماع موســع في مقر أهلي الحوطة بلحج، ضم 
كال مــن قيادة المجلس ومدير مؤسســة المياه والصرف 
الصحي في المحافظــة، عبدالناصر اللحجي ومدير مكتب 

محافظ المحافظة صالح محمود.
وكرس االجتماع لمناقشة أسباب إنقطاع المياه ووضع 
الكهربــاء فــي مدينة الحوطــة ، وتحدث مدير مؤسســة 

المياه عن الجهود التي تبذلها مؤسســة المياه من أجل 
إعادة تموين الحوطة بالمــاء من آبار حقل مغرس ناجي 
والتي بدأت تباشــيرها تصل إلى بعــض مناطق الحوطة 

حد وصفه.
وأشــار اللحجي بــأن هناك عــدة من اإلجــراءات تم 
اتخاذهــا لضمان وصول الميــاه للحوطة منها تخصيص 
بئــر لتزويد قريــة المحلة والقرى المجــاوره لها لضمان 
عــدم أخذهم حصــة من الميــاه المتجهة إلــى الحوطة، 
كما هناك مشــروع اســتحداث خط ناقل جديد لمياه آبار 

المغرس في المرحلة الثانية.
مــن جانبــه تحدث مديــر مكتب 
محافظ محافظة لحــج صالح محمود 
عن أزمة الكهرباء فقــال كلنا ألننكر 
أن هناك أزمــة كبيرة فــي الكهرباء 
تعاني منها الحوطة وتبن لكن هناك 
جهود تبذل من قبل قيادة الســلطة 
المحليــة فــي المحافظة في ســبيل 
إيجاد حلول لزيادة نسبة التوليد في 

محطة عباس وبئر ناصر.
وبشــر محمود:هناك جهود تبذل 
في إعــادة ربط خــط الحســوة رغم 
الصعوبات والعراقيــل العديدة التي 
يضعهــا البعض في طريق إنجاز هذا 
المشروع الذي سيتم تزويد عباس 10 

ميجا حد وصفه.

الإمارات تدعم �ضقطرى مبولدات كهرباء وو�ضائل نقل

حلج: جهود رمسية واهلية ملعاجلة أزمة املياه وانقطاع الكهرباء

مدير �ضحة �ضبوة: 4830 حالة حميات ونحقق 
يف اأكرث من 40 حالة عملية قي�ضرية
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�أخبار

عدن تايم / خاص :

عُقد صباح أمس بديوان محافظة عدن االجتماع الدوري برئاســة 
محافظ عدن اللواء عيدروس قاســم الزبيدي لمناقشــة كيفية بدء 
عملية إعادة االعمــار للمنازل المتضررة من الحرب، وخالل االجتماع 
استعرض االعضاء قراءة محضر اإلجتماع السابق الذي عقد قبل يوم 

امس.
واقر االجتماع تشــكيل لجنة فنية بجانب لجنة اعضاء إعادة االعمار 
كما تم مناقشة الفترة الزمنية العمار المنازل المتضررة كليًا وجزئيًا 

وترميمها ابتداًء في مديرية التواهي .
كما ناقش االجتمــاع تحديد موعد لفتح المظاريــف للمناقصات ، 

وتم االتفاق على موعد االعمار الذي حُدد بعد عيد الفطر مباشرة.

حضرموت / خاص :

الحثيلــي نشــاط  تعــاود شــركة 
اســطولها الناقل للنفط الخام من 
مأرب الى ميناء الضبــه الواقع على 
بحر العرب بمديرية الشحر محافظة 

حضرموت.
اوقفــت  التــي  الشــركة  وتقــوم 
اعمالهــا وتتبع متنفذيــن بالعودة 
لنقــل النفط الخام من حقول مارب 
وشــبوة بعــد ان تعــذر ضخها من 
صافر الى الموانئ الشــمالية لمرور 
انابيــب الضــخ في اراضي تســيطر 

عليها مليشات عفاش والحوثي.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة النفط 
ان اتفاقيــة وقعــت مــع ســلطات 
حضرموت لهذا الغرض ومع الناقل 
السابق شــركة الحثيلي واالستعانة 
عالمية  بمواصفات  اخرى  بشــركات 
لتاميــن نقــل النفــط الخــام من 
صافر مأرب إلى الضبة بالشحر لبحر 

العرب.
وعلى صعيد آخر ذكر بيان صحفي 
لشــركة بترومسيلة عن استقدامها 
توربينات امريكيه تحتاجها الشركة 

لعملياتها النفطية.

لحج / خاص :

المؤسســة  فــي  مصــدر  كشــف 
العامــة للكهرباء في لحــج حقيقة 
أســباب معدالت توليد إنتاج الطاقة 
الكهربائية في محطــة عباس التي 
تراجعت خالل هذه األيــام إلى اقل 

مستويات لها منذ عقود.
وافاد المصدر بــان : حجم اإلنتاج 
الحالي من الطاقــة الكهربائية من 
7 ميجــاوات فقط  محطــة عبــاس 
، بعدمــا كانــت تنتج أكثــر من 23 
ميجاوات في الســابق، وخالل األيام 
القادمة ســتخرج محطة عباس عن 
الخدمة نتيجــة ارتفاع األحمال التي 

أدى إلى عجز في إنتاج التوليد .
وأوضح المصدر ان ســبب التراجع 

فــي الطاقــة التوليدية هــو خروج 
المولــدات عــن العمــل الواحد تلو 
اآلخر في محطة عباس، وعدم إجراء 
الصيانــة لبعض المولــدات بل إن 
عمــل الصيانة قد توقــف منذ يوم 
الخميس الماضي ألسباب النعرفها، 
ومن ضمن األســباب تأخير الزيوت 
مــن 400 ســاعة إلــى 700 ســاعة 
للمولــدات واإلدارة هي من تتحمل 

مسؤلية ذلك.
وأكد المصدر ان المولد رقم "19" 
قد خــرج عــن العمل وكــذا المولد 
رقــم"23" ورقــم "6" وقــد ســعينا 
بكل جهــد إلجراء صيانــة لمولدات 
رقــم"23" و"6" وقــد نجحنــا بذلك 
وتفاجئنا بوجود أعطــال خاصة في 
المولــد رقــم"23" وهنــاك تحقيق 

لكشف حقيقة ماحدث ويحدث.

عدن تايم / خاص :

سجلت قيادات حضرمية في السعودية، 
موقف هــام من المؤتمــر الجامع، الذي 
تجــري منــذ اشــهر تحضيــرات مكثفة 

النعقاده قريبا.
ووجــه عــدد من كبــار رجــال األعمال 
الحضارم في الســعودية، رســالة هامة 
بخصــوص مؤتمــر حضرمــوت الجامع، 
ذيلــت بتوقيــع رجــل االعمــال عبداهلل 

بقشان، وأسماء 6 من كبار رجال األعمال 
الحضارم.

وطالبــت الرســالة التــي حصلت عدن 
تايم على نسخة منها: تحضيرية الجامع، 
بضرورة التنســيق مع التحالــف العربي 
بقيادة المملكة الشقيقة، وعدم الخروج 
عن توجهاته، ومراعاة ارتباط وتشــابك 
مصالح حضرموت مع االخرين، باإلضافة 
إلى وضوح ومشــروعية اهداف المؤتمر 

والتمثيل بالتوافق.

عدن تايم / خاص :

االماراتي  الدعــم  إطار  في 
المستمر إلعادة تأهيل مطار 
عــدن الدولــي، قدمت امس 
نقــل ركاب كبيرة  حافلتــي 
خاصــة بنقــل المســافرين 
من وإلــى والطائــرة، وذلك 
ضمــن خطه شــاملة تهدف 
إعادة  اســتكمال عملية  الى 
تأهيل مطار عدن وتحســين 
نوعية الخدمــات التي تقدم 

للمسافرين .
و أكد مندوب دولة اإلمارات 
إن المطــار سيشــهد نقلــة 
نوعية خالل الفترة القادمة، 

حيث سيتم تحسين الخدمات 
المقدمة للمســافرين من خالل توفير األجهزة الفنية 
التي ستسهل من عملية انتقال المسافرين وحقائبهم 
وتخفــف من معاناتهــم، باإلضافة الى رفــدة بأجهزة 

حديثة لنقل االمتعة، وإصالح التكييف في الصاالت .
واشــاد مدير مطــار عــدن الدولي طــارق عبده علي 
بالجهــود الكبيــرة التي تبذلهــا دولة اإلمــارات منُذ 
اللحظــات األولــى لتحريــر العاصمــة المؤقتــة عدن، 

حيث ان الدعم اإلماراتي المقدم هو اســتمرار لسلسة 
مــن الدعــم المتواصل الــذي قدمته اإلمــارات لمطار 
عــدن الدولي منُذ تحريره وحتى اليــوم، والمتمثل في 
إعــادة تأهيل المطار وبرج المراقبــة، وصيانة المدرج، 
والصــاالت، باإلضافــة الى تزويده باألجهــزة الحديثة، 

وسيارات خاصة بإطفاء الحرائق .
وأضــاف إن لجنة فنية إماراتية قامــت بزيارة المطار 
مؤخــرًا لمعاينــة النواقص التي يحتاجهــا مطار عدن 

الدولي، ووعدوا باستكمالها قريبًا .

    لحج/عـيـدروس زكـي :

 تعقــد غــدا فــي ُكلِيَّــة " ناصــر " 
بلحــج، ورشــة  الزِّرَاعِيَّــة  للعلــوم 
أكاديميــة معرفيــة جامعيــة زراعية 
حــول محصوَلــي : " الطماطــم " ، و " 

البَصَل " الغذائيين.
 وقــال الدكتور يوســف محمد عبده 
أحمد الُقعيْطِــي ، نائب عميد ُكلِيَّة 
" نَاصِر " للعلوم الزِّرَاعيَّة ، لشؤون 
التَّطِبيــق  و  المُجتَمَــع  خِدمَــة 
العمَلِــي ، جامعــة عــدن ، بمدينــة 
 ، لحــج  الحوطــة عاصمــة محافظــة 
رئيــس اللَّجنَة اإلعالميَّة للورشــة و 

احتفاالتها .

مناســبة  مضمــار  فــي  واضــاف:   
احتفــاالت ُكلِيَّــة " نَاصِــر " للعلوم 
الزِّرَاعيَّة، و تزامنًا مع ذكرى تأسيسها 
الرَّسْــمِي الـــ 44، و برعايــة كريمة 
من اإلخوة : األســتاذ الدكتور الخضر 
ناصــر أحمــد َلصْوَر ، رئيــس جامعة 
عــدن ، و الدكتور ناصــر محمد ثابت 
ســفيان الخُبَِّجــي ، محافظ محافظة 
لحج ، و األســتاذ الدكتور حسن صالح 
حســن العبد ، عميد ُكلِيَّة " نَاصِر " 
م  للعلوم الزِّرَاعِيَّة بالجامعة ، تُنَظَّ
ورشة عمل عِْلمِيَّة حول : واقع إنتاج 
محصوَلي : " الطماطم " ، و " البَصَل " 
، و تسويقهم، في السَّهْل السَّاحِلِي 

الجَنُوِبي . . المَشَاكِل و الحُُلول.

عدن تايم / سامح جواس :

شهد معســكر مصلحة خفر السواحل صباح امس الثالثاء 
احتجاجات واســعة بين أوساط أفراد المصلحة في التشكيل 
البحري بسبب معاودة صرف مبلغ اإلكرامية السعودي لعدد 
محدود مــن األفراد فقــط وحرمان الغالبيــة العظمى من 

األفراد منها.
وقــال مصدر خــاص انه تم صــرف االكرامية الســعودية 

لعــدد قليــل مــن األفــراد عبر 
محل صرافة حســب التعليمات 
من القيادة الســابقة للمصلحة 
وحــرم منها الغالبيــة العظمى 
من أفراد خفر الســواحل بعدما 

كانت منسية ألكثر من عام.
وأضــاف المصــدر أن قيــادة 
مصلحة خفر الســواحل الحالية 

قد أوقفــت عملية الصرف لالكرامية الســعودي بالســابق 
وشــكلت لجنة لمعالجة هذه اإلشكالية وبالتنسيق مع وزير 
الداخليــة ورئيس لجنة الصــرف و مصلحة خفر الســواحل 
على ان يتم معالجة هذه المســألة بشــكل عام .. مشــيرا 
الــى ان االفــراد تفاجأوا بــأن هناك عملية صــرف تتم عبر 
احــد المصارف بالرغم ان هناك تعليمات واضحة من قيادة 

المصلحة الحالية بعدم الصرف.
وقــال المصدر ان هذه االحتجاجــات وصلت الى التصعيد 
حتــى يصل إلــى إيقــاف دخول 
مالــم  المينــاء  الــى  البواخــر 
أفــراد  غالبيــة  تمكيــن  يتــم 
خفر الســواحل الذين ســقطت 
أسمائهم من استالم االكرامية 
الســعودي اســوة بزالئهم في 

جميع الوحدات العسكرية .

عدن: اإعادة العمار بداء من التواهي بعد عيد الفطر

كبار رجال األعمال احلضارم يف السعودية يكشفون موقفهم من املؤمتر اجلامع

اإلمارات تواصل استكمال تأهيل مطار عدن

عسكريون يهددون بايقاف عمل ميناء عدن ومنع حركة السفنحلج: ورشة عمل ِعْلِميَّة يف ذكرى تأسيس كلية ناصر الـ 44 

نافذون يعاودون نقل النفط 
اخلام من مارب اىل الضبة

كهرباء حلج  : ارتفاع االمحال يهدد 
خبروج كامل حمطة عباس 



4
    االربعاء/ 19  ابريل  2017م  - املوافق    22  رجب    1438 هـ  - العدد )65(

عز�ء

باأنف�س موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره يتقدم موظفو وموظفات البنك االأهلي اليمني باأحر التعازي وعظيم املوا�ساة اىل 

 الدكتور حممد حسني حلبوب 
 رئي�س جمل�س ادارة البنك االأهلي اليمني 

بوفاة الفا�سلة

  والدته 
 والعزاء مو�سول اىل اإخويه 

 طه حسني سعيد حلبوب 
 وحلمي حسني سعيد حلبوب 

  وكافة ال بن حلبوب
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد والدتهم بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنها ف�سيح جناته واأن  

 يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان .
 انا هلل وانا اليه راجعون .

عنهـــــــم
د. أمحد علي عمر بن سنكر

  املدير العام
سامي عبداحلميد مكاوي

  نائب رئي�س جمل�س االدارة 



PB
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مدير البنك املركزي عدن:

تقارير

عدن تايم/ باريس :

وأكــد األميــر تركــي الفيصــل 
رئيس مجلــس إدارة مركز الملك 
مدير  والدراسات-  للبحوث  فيصل 
عام المخابرات السعودية السابق، 
وإكســابه  اليمــن  ضــم  أهميــة 
فــي مجلس  الكاملــة  العضويــة 
التعــاون الخليجي، ولــو تدريجيا، 
المجلس واســتقرارها  فامن دول 
واســتقراره،  اليمــن  امــن  مــن 
وكــذا إعطــاء اليمــن أولوية في 
وإعطاء  الخليجيــة،  االســتثمارات 
اليمنيين فرصــة العمل في كافة 

دول الخليج.
وقال الفيصل فــي ورقة قدمها 
ســفارة  نظمتهــا  نــدوة  إلــى 
العالم العربي   بالدنا، في معهــد 
فــي  األوضــاع  حــول)  بباريــس، 
اليمــن ومتطلبــات الســالم(: ان 
القبول بمرجعيات الحل السياسي 
واستعادة الدولة اليمنية في ظل 
الطريق  الباقيــة، هــو  الشــرعية 
الوحيد لعودة اليمــن إلى وضعه 
الطبيعي، والبدء فــي بناء الدولة 
والعادلــة  الجديــدة  اليمنيــة 

اليمنييــن  لــكل  والمســتوعبة 
الخالية  بطموحاتهم وتطلعاتهم، 
مــن ايــة مليشــيات خارجــه عن 

سلطتها.
واضــاف: اليمنيــون يخوضــون 
حرب منذ عاميــن، ضد من انقلب 
على خيارهم السياســي ودولتهم 
الوطنيــة، ومــن المؤســف تعنت 
الحوثيــون وصالح فــي مواقفهم 
علــى  االلتفــاف  تحــاول  التــي 
بالمبادرة  المتمثلــة  المرجعيــات 
التنفيذيــة  واليتهــا  الخليجيــة 
المزمنة ومخرجــات مؤتمر الحوار 
مجلس  وقــرار  الشــامل،  الوطني 

األمن 2216.
وشدد على ان كل صراع سينتهي 
بحل سياســي مقبــول، وحيث ان 
الحل السياســي في اليمن واضح 
المعالــم، فــان مــن يقــف ضده 
بمرجعياته يبقى المســؤول األول 
عن استمرار المعاناة اليمنية، الفتا 
إلى انه لم يترك الحوثيون وصالح 
مجاال للدبلوماسية لتجنيب اليمن 
الحــرب التــي فرضوهــا، لتحقيق 
أجندتهم التــي لم تكن في صالح 
وحــدة وامــن واســتقرار اليمــن 

واإلقليــم، فصالــح أراد عودته او 
والحوثيون  للســلطة،  يريــد  من 
أرادوا توجيــه اليمــن في مســار 
ايديولوجــي طائفــي مدعوم من 
قبل ايران، وإدخــال المنطقة في 
صــراع ايديولوجي وطائفي يهدد 

مستقبل وأمن الجوار.
واســتطرد قائــال: ان علــى دول 
المملكة  العربي والسيما  التحالف 
الســعودية وشــقيقاتها  العربية 
فــي مجلــس التعــاون الخليجي، 

عقب استعادة الدولة من االنقالب 
الشرعية، ولضمان  المدمر وعودة 
مســتقبل واعــد لليمــن، عليهــا 
اليمنية  الدولــة  االلتــزام بدعــم 
لبسط سلطتها على األرض وتعزيز 
والعســكرية  األمنيــة  قدراتهــا 
واالستخباراتية، وبدء عملية إعادة 
األعمار مباشرة ومعالجة تداعيات 
المرحلة المدمرة، وتوفير كل سبل 
دعم االقتصاد اليمني وتكامله مع 

اقتصاديات دول الخليج.

ت�ســهد حمافظة ح�سرموت بدءا من ال�سبت 
القــادم احتفــاالت �ســعبية ور�ســمية مبنا�ســبة 
الذكــرى االأوىل لتحريــر �ســاحل ح�سرموت من 

القاعدة .
وت�ســمل االحتفاالت التي �ست�ستمر اأ�سبوعا 
كامــا معظــم مــدن �ســاحل ووادي ح�سرمــوت، 
تتــوزع بني  فعاليات فّنيــة وكرنفالية وريا�سية 
الر�ســمّية  اجلهــات  اأعلنــت  حيــث  وثقافيــة، 
وال�سعبية التي ت�سرف على الربامج االحتفالية 
اأن التح�ســرات قد ا�ســتكملت ومل يبق اإال و�سع 

اللم�سات االأخرة .

تقرير : إخالص الكسادي
 

واعلنت قيادة الســلطة المحليّة بالمحافظة 
ممثلة باللواء أحمد سعيد بن بريك عن افتتاح 
ووضع حجر األســاس لعدد من المشــاريع في 
مدينة المكال ومدن أخــرى بالمحافظة ، ولعل 
أبرز هذه المشــاريع هو مشــروع سكني ألسر 
الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم لصنع 

االنتصار العظيم .
وأقرت اللجان العاملــة في مؤتمر حضرموت 
الجامــع ، يــوم الثاني والعشــرين مــن ابريل 
موعــدا النعقــاد المؤتمــر، وفــي بيــان من 
المركــز اإلعالمي للمؤتمر أشــار إلى أن اختيار 

هــذا التاريخ هو تاكيد على عظمة المناســبة ، 
وإليصال رســائل أن مرجعيــة حضرموت التي 
ســيعلن عتها فــي المؤتمر لن تكــون إاّل في 

خندق المواجهة ضد قوى اإلرهاب والتطرّف .
وبحســب تصريحات مدير عام مديرية المكال 
الدكتــور عبدالباقي الحوثري لوســائل اإلعالم 
فإن اإلحتفاالت ســتبدا بداية اإلســبوع القادم 
وتستمر حتى نهاية االسبوع ، فقد كشف المدير 
العام عن  الخطة المجدولة للفعاليات الشعبية 
الملتقيات  التي ستشــارك فيها  والجماهيرية 
الشــبابية، وستشــمل عروضًا عسكرية، وأخرى 
فنيــة، واســتعراضية، ينفذها نخبــة من أبناء 
حضرمــوت، كاًل بحســب مجاله، وكــذا انطالق 
األلعاب النارية في مدن حضرموت الكبرى ليلة 

الرابع والعشرين من ابريل.
وكشــف الشــيخ عبدالعزيــز الجفــري رئيس 
مجموعة " وعــي "  اإلعالمية عن برنامج مميّز 
أعدت له المجموعة منذ أسابيع يشمل فعاليات 
فنية وكرنفالية وثقافية، حيث كشــف الشــيخ 
الجفري أن مفاجأة اإلحتفال ســتكون األوبريت 
الغنائــي التراثي الذي يحمل عنــوان )) النصر 

والميالد (( .
وقد كتب كلمات األوبريت الشــاعر أحمد فرج 
خنبش وبإشــراف الفنان عبداهلل الحوري، وهو 
عبــارة عن عمل فني كبيــر ومميز ولوحة فنية 
جميلة يرســمها الشــباب الحضرمــي ، وقصة 
تحكي نصــر عظيــم أبطال حضرمــوت بدعم 

وإسناد عروبي . 

مدير عام املخابرات ال�سعودية ال�سابق االأمر تركي الفي�سل:

عامية اجلامع: املرجعية التي �سيعلن عتها يف خندق املواجهة �سد قوى االإرهاب والتطّرف

اأمن وا�ضتقرار اخلليج من امن وا�ضتقرار اليمن ويجب �ضمها اإىل املجل�س
االلتزام بدعم الدولة لبسط سلطتها على األرض وتعزيز األمن واجليش واالستخبارات

األنظار تتجه إىل حضرموت يف ذكرى حتريرها من القاعدة
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ق�ضايا

صــرح وكيل قطــاع البعثات لوســائل االعالم 
منتقــدا هذا االجــراء وواصفا ما جــرى بانه توزيع 

عشوائي للمنح . 
ويبقى الطالب المتفوقون هم الخاســر االكبر 
من غياب الشفافية في عمل وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي والصــراع بين الوزيــر والوكيل ، 
خاصة وان المنح الدراسية في الخارج كانت وال زالت 
تسيل لعاب كثير من النافذين الذين يبذلون كل 
جهدهم لتدريس ابناءهم في الخارج على حســاب 

الطالب المتفوقين . 

توزيع عشوائي 

فــي فبراير مــن العــام 2017 وجــه الدكتور 
صالــح محمدالعبــد وكيــل وزارة التعليــم العالي 
لقطاع البعثات والعالقات الثقافية رسالة الى وزير 
التعليم العالي الدكتور حسين باسالمة وتم نشرها 
في عدد من وســائل االعالم جاء فيها : )) نفيدكم 
باننــا نتابع بقلق شــديد مايحدث في الســفارات 
من ترشــيحات عشــوائية وبالجملة لمنــح التبادل 
الثقافي تحت مبرر عدم استطاعة اوائل الجمهورية 

للشهادة الثانوية من السفر الى الخارج (( . 
.واضــاف : )) نــرى انــه لزاما علينــا مناداتكم 
لمطالبة الجميع باالخــذ بايدي االوائل وتمكينهم 
قبل غيرهم من مواصلة مشوارهم العلمي امتثاال 
للقانــون رقم )١٩( لســنة ٢٠٠٣ بشــان البعثات 

والمنح الدراسية(( 
واختتم العبــد مذكرته بتاكيــد رفض اعتماد 
اي ترشــيحات تمت بعيدا عن اســس المفاضلة .. 
مضيفا : )) لن نعتمد الصرف إال ألوائل الجمهورية 

فقط (( . 
لم يصدر مــن الوزير باســالمة تعليق حينها 
كمــا لم يتجــاوب مكتبه االعالمي مــع الصحفيين 
الذيــن حاولوا االتصال به لالستفســار عن طبيعة 
المنح التي اعلن عنها العام الماضي واسباب ورود 
اســماء طالب من ابناء وبنات وزراء ومسئولين في 
الشــرعية ومشــائخ قبليين ومســئولين سابقين 
اعلنــوا والئهــم للشــرعية فــي كشــوفات المنح 
واغلبهم ال تتطابــق عليهم الشــروط المطلوبة ، 
كما انهم يزاحمون على المنح الممنوحة للشــعب 
في وقت هم يستطيعون ان يدرسوا ابنائهم على 

نفقاتهم الشخصية في ارقى الجامعات العالمية .

الي اختشوا ماتوا 
فــي الوقــت الذي تجاهــل فيه وزيــر التعليم 
العالــي التعقيب على اســباب اعتمــاد وزارته في 
العــام الماضي لكشــف فيه هذا الكــم الكبير من 
اسماء المســؤولين ، فقد جاء التعقيب من سفارة 
الجمهورية اليمنية بالقاهــرة التي قالت في بالغ 
صحفــي ان المفاضلــة التــي تمت لمنــح التبادل 
الثقافــي اجريت في اجــواء من الشــفافية ووفقًا 

لمعايير تم االعالن عنها للجميع. 
الســفارة في تعليقها الصحفي قالت ان أوالد 
الدبلوماســيين وغيرهم مواطنــون يمنيون ولم 
ياتــوا مــن بلد اخــر، وتنتبطــق عليهم الشــروط 
والمعايير .. مجددة ان اللجنة عملت في اجواء من 
الشــفافية والعمل الوطني، دون استثناءات اال في 
اطــار المعايير المعلنــه، وان مصلحة الطالب هي 
محــل اهتمام وتقدير ورعاية الســفارة والملحقية 
الثقافية، متمنيًا من الجميع مراعاة التحقق من اي 

معلومات او بيانات غير موثوقة. 

الوكيل يعلن والوزير ينفي 

بعدما اعلــن وكيل قطــاع البعثــات الدكتور 
صالح العبد اســماء الطالب االوائل الفائزين بمنح 
التبادل الثقافي ودعاهم الستكمال االجراءات خالل 
مدة أســبوع ، جاء النفي مباشرة من وزير التعليم 
العالــي والبحث العلمي ، مؤكدا عدم صحة اإلعالن 
عن اســماء الفائزين بمنح التبــادل الثقافي للعام 

الجامعي 2017 – 2018م . 
الوزير حســين باســالمة قال في بيان صحفي 

وزعــه على وســائل االعــالم انه فوجــئ باإلعالن 
المنسوب للوزارة عن اسماء الفائزين بمنح التبادل 
الثقافي للعام الجامعــي 2017 – 2018م ، مؤكدا 
إن الــوزارة ال عالقــة لهــا بما تم إعالنه، وســيتم 
اإلعالن عن أســماء الفائزين بمنح التبادل الثقافي 
فــي وقت الحــق لجميــع األوائــل فــي محافظات 

الجمهورية بدون استثناء . 
وأشارت الوزارة الى إن بعض الدول التي أعلن 
عنهــا ال يوجد معهــا منح تبادل ثقافــي.. مهيبة 
بكافــة اإلعالمييــن والصحفييــن عــدم نشــر أي 

إعالنات عــن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
مالــم تكن صــادرة عــن اإلدارة العامــة للعالقات 

العامة واإلعالم. 
امــا وكيــل قطــاع البعثــات الدكتــور صالح 
العبــد فقد علــق على نفــي الوزير بمنشــور على 
صفحته بالفيســبوك قال فيــه : )) اعالن الفائزين 
بمنح التبــادل الثقافي للعــام 2017/2018م في 
العديد من البلدان الشــقيقة والصديقة هو نتاج 
جهود ايجابيــة مخلصة من طاقــم وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمــي -قطاع البعثات والعالقات 
الثقافيــة- وتــم االعــالن بعــد ان أقــرت نتيجــة 
المفاضلــة في اجتمــاع لقيادة القطــاع مع معالي 
وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمــي ، وعمال 
بقــرارات مجلس الــوزراء ونهج الــوزارة في االخذ 

بأيدي األوائل (( .

اشكاليات سابقة

لم يكــن إعالن أســماء الفائزين، اول شــرارة 
اشــعلت فتيل الخالف في وزارة التعليم العالي، اذا 
سبق ان اقدم الدكتور حسين باسالمة وزير التعليم 
العالــي، منتصــف الشــهر الماضي، علــى التلويح 
باغــالق قســم البعثــات والمنح الخاص باســتالم 
ملفــات طالب خريجي الثانوية العامة 2016، ومنع 
اســتمرار عمل القسم أو تنفيذ أية معامالت خاصة 
بالقسم، عقب خالفات نشبت حينها بينه والعبد . 

وقال عدد مــن الطالب لـ عدن تايم: إن الوزير 
با ســالمة قــدم برفقــة طقمين عســكريين إلى 
مبنى القســم الكائن في مبنى رئاسة جامعة عدن 
بخورمكسر، وقام بإغالق األبواب ومنع أي معامالت 
خاصة باســتالم ملفات الطــالب المتفوقين، وهو 
ما اثار مخاوف الطالب من محاولة االســتحواذ على 
المنح وتوزيعها بحســب المحســوبية وبطرق غير 

قانونية ومشروعة. 
وكان قســم البعثات في وزارة التعليم العالي 
أعلن مطلع شهر مارس الماضي، فتح باب استقبال 
طلبــات المتقدميــن للبعثات والمنــح، مؤكدا انه 
ســيتم عمل فرز لملفاتهم وتوزيع المنح والبعثات 
بشفافية بحسب األولوية والقانون وسيفتح الباب 

لتقديم أي تظلمات.  

خماوف من �سياع حقوق املتفوقني

ال�سراع على البعثات يطفو على ال�سطح جمددا 
تفجــر ال�سراع علــى البعثات واملنح 
مــرة اأخــرى بعــد اعان وكيــل وزارة 
التعليــم العــايل لقطــاع البعثــات يف 
احلكومــة ال�ســرعية الدكتــور �سالح 
العبد ا�ســماء الفائزين مبنح التبادل 
للعــام  الطــاب  اأوائــل  مــن  الثقــايف 
ليعقــب   ،  2018  /  2017 اجلامعــي 
وزيــر التعليم العايل بــان االعان ال 
ا�سا�ــس له مــن ال�سحــة وان الــوزارة 

�ستعلن الحقا عن ا�سماء املقبولني . 
�ســبق هــذا �سراعــا كان قــد تفجر 
خلفيــة  علــى   2016 املا�ســي  العــام 
ت�سريب ك�ســوفات با�ســماء الفائزين 
مبنــح التبــادل الثقايف حوت ا�ســماء 
اأبناء واأقارب دبلوما�ســيني مينيني يف 
اخلارج وهو الك�ســف الــذي اعتمدته 

الوزارة حينها

عدن تايم / تقرير خاص
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حتقيق

تحقيق/سمير حسن
 

ويقول شقيقه علي مفتاح )28عامًا( 
لـــ" عدن تايم" :" إن منيــر كان يتناول 
القــات منذ أكثــر من خمس ســنوات ، 
لكنه أصبح مؤخرًا يتناوله بشكل مفرط 
مرتيــن وحيانًا ثالث في اليوم، ما جعله 
كثير الســهر وشــديد الغضــب وكثير 
التوهــم والشــكوك بــأن أســرته تريد 

قتله".
ويضيف:" أن الحالة المرضية لمنير  
تدهورت بشــكل كبير منذ نحو ســبعة 
أشــهر، بعد توقفه عن تنــاول األدوية، 
وبعد فــراره من المنزل عقــب محاولة 
أسرته منعه من تناول القات، والتحاقه 
بأصدقائــه الذيــن كانــوا يوفــرون له 
ثمن القــات ويتناولونه ســويًا قبل أن 
تعثــر عليه أســرته مؤخــرًا وتعيده إلى 

المستشفى للعالج".

القات والسهر 
وبينمــا يجــزم "على مفتــاح" بأن 
السبب فيما وصل اليه شقيقة هو القات 
والســهر، يؤكــد أختصاصــي األمراض 
النفسية الدكتور وهيب حسن موغيني 
، الذي يتولى اإلشــراف على العديد من 
الحاالت المرضية بمــا فيها حالة منير، 
أن معظــم مرضى األوهام والشــكوك  
الذين يفدون إلى المستشــفى هم من 

متعاطي القات.
وقــال فــي حديث لـــ  إن اســتمرار 
بعــض هذه الحــاالت في تنــاول القات 
يقلل بشــكل كبير من قابلية المريض 
لالســتجابة لألدويــة فضــاًل عــن كون 
اســتمرار المريــض في تعاطــي القات 
لفتره أطول قد يؤدي به إلى اضطرابات 
أخرى عقلية ونفسية حادة ، ربما يصعب 
الســيطرة عليها وقد تقود صاحبها إلى 

االنتحار".

خطر القات
وأضاف:" يعتقــد البعض أن تناول 
القات يخفف من همومهم ومشــاكلهم 
فــي الحيــاة، والحقيقــة أنــه يعطــي 
المتعاطيــن لــه فــي الســاعات األولى 
للتعاطــي االنتعــاش الموقــت ويقلل 
الشــعور باإلجهاد والتعــب، ثم يعقب 
ذلك شــعور باالكتئاب والقلق واألوهام 
والشكوك ومزاج عصبي وعدواني، لكن 
التأثيــرات تتفاوت من شــخص  هــذه 

آلخر".
ويعتبــر القــات نباتا مخــدرا، وفق 
توصيــف منظمــة الصحــة العالميــة، 

ويزرع عــادة في المرتفعــات الجبلية 
والهضــاب الرطبــة البالــغ ارتفاعها 
)800م( من سطح البحر، ويصل طول 
شــجرته ما بين مترين وأربعة أمتار، 
وقــد يصل طــول الشــجرة إذا تركت 

بدون تقليم إلى 25 مترا.
مــن  القــات  نبتــة  وتتكــون 
"الكاثين"  أهمهــا  مركبات عضويــة 
مواد  وهي  إفيدرين"  و"النوربســيدو 
تتشابه في تركيبها مع األمفيتامين، 
ولهــذه المــواد تأثيــر علــى الجهاز 
العصبي، وفقًا للعديد من الدراســات 
والتــي كان آخرهــا البحــث العلمــي 
الدولــي حــول القــات الذي قــام به 

فريق مــن العلماء في جامعة منســوتا 
األمريكية.

اليمنــي  البروفيســور  وبحســب 
الطــب  أســتاذ   - العبســي  مصطفــى 
الســلوكي والعلوم العصبية والنفسية 
بجامعة منســوتا األمريكية، والذي قاد 
فريق العلماء، فإن النتائج العلمية التي 
تم التوصــل لها أكدت أن تنــاول نبتة 
القات يؤدي إلى العديد من اإلضطرابات 

السلوكية والنفســية والبدنية"، مشيرا 
الى ان " هــذه اإلضطرابات قد تتضمن 
وانفصام  والقلق  اإلكتئــاب  إضطرابات 
الشــخصية بإإلضافة إلــى االضطرابات 

الوظيفية للمخ واإلضطرابات البدنية"
تعاظم الصعوبات

وقال:" وجدنا اضطرابات واضحة في 
الوظائف العقلية مثل وجود اضطرابات 
فــي الذاكرة وفــي اإلنتباه وتســرع في 
اتخاذ القرارات وغالبا ما تكون القرارات 

وبالتالي  ومتهــورة  وانفعالية  مندفعة 
ســيئة –  كما يزيد القات من اســتعداد 
المتعاطي للقيام بأعمال عنف والغضب 
الســريع وعدم تقدير العواقب السلبية 

ألعمال العنف.
وأكد البروفيسور مصطفى العبسي 
لـــ" عدن تايــم"  أن خطر تنــاول القات 
يــزداد مــع زيــادة الكميات التــي يتم 
تعاطيهــا ومع وجود تعقيــدات حياتية 
أخــرى مثل وجــود اضطرابات نفســية 

سابقة ووجود ضغوط نفسية وإجتماعية 
أخرى في حياة المتعاطي،- كما أن خطر 
القــات يزداد أيضا مع تنــاول القات في 

سنوات مبكرة من سن المراهقة".
وحــول عالقة القات بأســباب تزايد 
أعداد المرضى النفســيين فــي اليمن 
والــذي وصــل بحســب تقريــر رســمي 
أصدرتــه وزارة الصحــة اليمنيــة - قبل 
اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر 
2014 – إلــى المليــون ونصف المليون 
مريض، أرجع العبســي ذلــك إلى جملة 

من األسباب".
الصعوبــات  تعاظــم  إن  وقــال: 
اإلقتصادية والعنــف وتعاطي القات مع 
غياب التعليم وتدهــور القطاع الصحي 
وغيــاب أي جهــود وقائيــة "كل تلــك 
الظروف مجتمعة وغيرها أدت إلى زيادة 

انتشار وحدة االضطرابات النفسية.
وأضاف:" لألســف نتوقع أن تتعمق 
تلك الظروف الســيئة مع غيــاب الدولة 
وتوســع دائرة العنــف وإنهيــار الجهاز 

الخدمي في اليمن".

القات ير�ضل املتعاطني اإىل م�ضحات نف�ضية

يف �ســاحة م�ست�ســفى ال�ســام لاأمرا�س النف�ســية والع�سبية مبدينة عدن اليمنية، كان ال�ساب منر 
مفتــاح - يف الع�ســرينيات مــن العمر - ي�سرخ بغ�سب يف وجه �ســقيقه "اأنا ل�ســت جمنونًا"، وهو يفرت�ــس 

االأر�س حتت االأنظار القلقة لوالدته التي كانت حتاول اأن تهدئ من روعه المت�سا�س غ�سبه.
ويعاين منر حالة من الغ�سب ال�سديد اإىل جانب اأوهام و�سكوك باأن هناك من يحاول قتله، بح�سب 
�ســقيقه "علي" ، الذي كان يقف مع والدته اإىل جواره، وهما يحاوالن اإقناعه ب�سرورة تناول االأدوية 
التي قررها الطبيب واالإقاع عن م�سغ القات، والذي تعتقد اأ�ســرته اأنه ال�ســبب الذي اأو�سله اإىل هذه 

احلالة.

الربف�سور العب�سي: النتائج العلمية اثبتت ت�سببه باإ�سطرابات �سلوكية ونف�سية وبدنية

علي مفتــاح عزا ال�ســبب يف تدهــور احلالة 
ال�سحية ل�سقيقة اىل القات وال�سهر

وهيــب ح�ســن موغينــي ، اأكــد اأن معظــم مر�ســى 
االكتئاب واالأوهام وال�سكوك  هم من متعاطي القات
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 - اىل مــاذا ترجــع حالة االحتقان املوجــودة يف عدن والتي 
كان من مظاهرها احداث اخلمي�س املا�سي ، واىل اي مدى ميكن 

التقليل من خطورة هذه االحتقانات ؟

ج( اوال  تحيــة لجهودكم الرائعــة في ) عدن تايم ( 
كموقع وصحيفة .. فيما يخص السؤال وسأسعى الى أن 

اكون مختصرا في إجاباتي :
تعلمــون بأننا ال زلنا في حرب تســتعر في جبهات 
عــدّة والجهــات التي ال تريــد للجنوب وعــدن تحديدا 
االســتقرار وال للتحالف االنتصار متعــددة ولها أدواتها 
في عدن التي ضلت لعشــرين عامــا تحت أيديهم ومن 
الطبيعي أن تسعى صنعاء الى إظهار عدن بمنطقة غير 
آمنة وغير مستقرة وبالتالي  إرباك التحالف والقول بأنه 
لم يســتطع إدارة المناطق المحررة وهي ال زالت مناطق 

تشهد نزاعات وحروب واشتباكات هذا جزء من الحرب ,
احداث الخميس ســبق وأوضحنــا حيثياتها كاملة 

عبــر بيان صدر على لســان المتحدث 
عــدن  امــن  إدارة  باســم  اإلعالمــي 

يمكنكم الرجوع اليه . 
وعدن بخير أطمئن .

يف  االمنــي  الو�ســع  تقيمــون  كيــف   -
حمافظة عدن حاليا؟ 

ج( الوضع مطمئن جدا ، مستوى 
العمليــات اإلرهابيــة انخفــض الى 
أدنــى مســتوى وبتنا قادريــن على 

توجيه ضربات استباقية للجماعات اإلرهابية بفضل اهلل 
والشــرفاء من ابناء عدن والجنوب وبمســاندة التحالف 
ورجال أمن عدن . وماضون في برنامج مدروس يدعمه 
التحالــف والرئيس عبدربــه منصور هادي ، وســتكون 
بعــون اهلل عــدن أنموذجا يحتذى فــي الجانب األمني . 
لدى دولــة اإلمارات تجربة رائدة في كافة الجوانب نحن 
نســعى لكي نستفيد من هذه التجارب والخبرات ، فقط 
ذلــك يحتاج الــى وقت ألن  التركة الثقيلــة التي خلفها 
علــي عبد اهلل صالح في الجنوب هي تركة فســاد ثقيلة 
يجــري تفكيكها عروة عروة وبناء الدول يحتاج الى وقت 

وتضافر جهود الجميع .

- طفــت علــى ال�ســطح موؤخرا ق�سيــة املعتقلــني ووجهت تهما 
لاأمن بانه يعتقل الكثر من االبرياء يف ال�ســجون يف ظل غياب 

االجهزة الق�سائية .. ما هي احلقيقة يف هذا االمر ؟
ج( نحــن أول من طالب بفتح المحاكم وتفعيل دور 
القضاء فذلك ســيخفف عنا الكثير من العناء ، هذا األمر 
قانونــا بيد الرئيس هادي وبقية الســلطات القانونية ، 
وانتم تعلمــون أن عددا من المنشــآت ومباني النيابة 
طالها التدمير في الحرب .. المعتقلين على ذمة قضايا 

إرهابية يجري تســليمهم للتحالف الســتكمال اجراءات 
التحقيق وقد اطلق سراح العشرات ممن ثبتت براءتهم 

بعد ايام من االحتجاز .
األمر االخر أن غالــب دول العالم بما فيها الواليات 
المتحدة ال تفصح عن أي معلومات تندرج في إطار األمن 
القومي بل وتتعامل مع المشــتبهين بكل حسم ، نحن 
في عدن تعرضنا لكثير من العمليات اإلرهابية والتي راح 
ضحيتها المئات من الشــهداء بسيارات مفخخة وأحزمة 
ناسفة وعبوات وعمليات قتل وتصفية واغتياالت كانت 
قبل عــام ونيف تحدث يوميــا .. تقريبا العشــرات من 
أهالي الضحايا بل المئات من الذين تقطعت اوصالهم 
وغالبهم دون العشرين في تلك األعمال اإلرهابية ايضا 
يطالبون بالقصــاص العادل والمنصوص عليه شــرعا 

وقانونا ممن قتل أبناؤهم .
العمليات اإلرهابيــة تنفذها وتخطط لها عصابات 
وتنظيمات ويشــارك فيها العشــرات احيانــا بعضهم 
يتولــى فقــط المراقبــة ونقــل المعلومــات وآخرون 

يقدمون الدعم المادي والنقل وأماكن االختباء .
وهــذه المنظومــة تعمل بســريّة تامــة والمنفذ 
األساســي لتــك العمليات غالبــا يقضي فــي التفجير ، 
نحــن مطالبون كامن منــع تكرار قتل النــاس وحماية 
األبرياء وان تســابق شاب مغرر به يريد ان يقتل نفسه 
، وهذه عملية معقــدة وصعبة عجز عن محاربتها أقوى 
األجهزة األمنية في العالم ولذلك أنشأت أمريكا معتقل 

" جوانتناموا " .

- كيــف تقيمون التن�ســيق االمني بــني ادارة امن عدن وبقية 
االجهزة االمنية والع�سكرية ؟

ج( جيــدة ، هنــا يعاد تشــكيل الجيــش والوحدات 
األمنيــة مــن جديــد ، وبطبيعــة الحال فــي مثل هذه 
الظروف تحدث الكثير من اإلشــكاليات اراها انا طبيعية 
في وضــع الحرب ، والتحالــف العربي بقيــادة المملكة 
العربية الســعودية ودولة اإلمارات يبذلون  الكثير من 

الجهود لتصحيح ودعم األجهزة األمنية والجيش .

- ما م�ستوى ر�ساكم عن االداء االمني يف عدن ؟ 

ج( األمــور تقاس بالنتائج وهي بحمد اهلل مبشّــرة 
وطيبة لكن طموحنا اكبر ونريد ان نصل الى مستويات 
اعلــى .. هناك قصــور نعم ، هناك اخطــاء نعم ، هناك 
تجــاوزات اكيد ، من يعمــل بالتأكيد ســيخطئ ونحن 
بعون اهلل نســعى الــى تصحيح األخطــاء والتعلم منها 
فنحن اوال واخيرا بشر وال نتمادى مطلقا حال أخطأنا بل 

نعتذر بشجاعة والكمال للخالق سبحانه .

- ماهي ابرز العراقيل التي تعيق عملكم يف الوقت الراهن ؟
ج( كثيــرة ومتعــددة ، عملت اإلمــارات على تذليل 
الكثير منهــا بدعمها الســخي والمتواصل ألمن عدن ، 
غير أننا نعاني في ضعف  الميزانية التشــغيلية  إلدارة 
أمــن عدن التي ال تقــارن مع حجم التحديــات ، وعملنا 
طوال 17 شهر بروح الشباب الوطنية وحبنا لعدن أهلي 
وناســي ، نعاني ايضا من صعوبات في التسليح النوعي 

تحديدا .

بعض المباني واألقســام منهــا إدارة امن عدن ال 
زالت مدمرة حتى اليوم ونحن مع األشقاء في دولة الخير 

ساعون الى حل بعض هذه المشاكل .
الكثيــر من الضبــاط والكفــاءات األمنيــة رفضوا 
العودة الــى اعمالهــم ، األجهزة األمنيــة األخرى ايضا 
مقراتهــا مدمــرة ومنتســبيها خــارج اطــار الخدمــة . 
المنظومة األمنية بحاجة الى عمل متواصل نســأل اهلل 

ان يعيننا على القيام بإنجازه .

- اىل ايــن و�سلــت ق�سية امل�ســتجدين يف امن عــدن الذين مل 
يت�سلموا مرتباتهم ؟

ج(  بالنسبة لقضية المســتجدين  سقط 500 فرد 
مــن كشــف الترقيــم   دون اي مبرر ونحــن نتابع لحل 
مشــكلتهم مع الجهــات المعنية في الــوزارة  و رفعنا 

كشف األسماء للوزير ونائبه .

 - كيف تتعامل ادارة امن عدن مع ق�سايا الب�ســط الع�ســوائي 
والنهب غر امل�سروع للممتلكات ؟

هذا ملف حساس ومتشعب ، وقضايا األراضي بعدن 

جرى العبث فيها لسنوات طويلة ، لذلك نحن نحيل مثل 
هذه القضايــا الى الجهات المعنية فــي هيئة األراضي 
ونيابــة األمــوال للبت فيها ونســعى الــى منع تصادم 
األطراف او البســط على مواقع تابعة للدولة وفق األطر 
القانونية ، واحيانا نتدخل شخصيا لتهدئة النفوس الى 
أن يتم حل هذا الملف من قبــل الجهات المعنية بإذن 

اهلل 
 - اىل اي مــدى ميكــن القــول بــان التنظيمــات االرهابية قد 

انح�سرت يف مدينة عدن ؟ 
ج( قارن لترى .

12 - الى ماذا تطمحون خالل المرحلة المقبلة  ؟ 
ج( ان يعــم الســالم واألمن عدن والجنــوب ويتم 
اســتئصال شــأفة قوى الشــر في المنطقة برؤوســها 

المتعددة .
 - �سيا�ســيا .. كيــف تنظــر اىل تف�ســي املناطقيــة بــني ابناء 

اجلنوب يف الفرتة االخرة ؟
ج( يجــري تضخيمهــا مــن قبل 
جهات على األرض ، التصالح والتسامح 
راســخ وســتتحطم علــى صخرته كل 

المؤامرات بإذن اهلل تعالى .
14- هل تــرى ان الواقع الذي افرزته 
احلــرب ميثــل منوذجا ملا ميكــن ان يكون 

عليه و�سع اجلنوب بعد اال�ستقال ؟
ج( ســتكون األمور طيبة بإذن 
اهلل هذه مخاضات والدة طبيعي ان 
يصاحبها األلم والصراخ ، وغد بإذن 
اهلل افضل واجمل مهما حاول اعداء الدين واإلنســانية  

تأخيره .
  - هــل من�سبك احلايل ادى اىل مراجعتــك لبع�س القناعات 

ال�سيا�سية ؟
ج( ليس شــالل شــائع ممــن يتنكــرون لتضحيات 
الشــهداء ، ونحــن كمــا اقول دائما مشــاريع شــهادة 

لتحقيق األهداف التي ناضلوا وضحوا من أجلها .
- ما الذي مينع امن عدن من حظر حمل ال�ساح يف املدينة ؟

ج( ســترى ذلك قريبا ضمن مشــروع شامل ومحدد 
برعاية التحالف .

- ماهي ر�سالتك البناء مدينة عدن ؟
ج(شكرا ألهلي واخواني واخواتي ابناء عدن ، شالل 
كما عهدتموه واحدا منكم من ابناء التواهي ، له مالكم 
ويســوءه ما يســوءكم ، وانتم دون غيركــم من اراهن 

عليكم  .
18 - كلمة اخرة تود قولها ؟

ج( للتحالف كنا وسنبقى على العهد شكرا لكل من 
قدم روحه فداء لهذا الوطن الرحمة للشــهداء والشفاء 

للجرحى .

اجلهات التي ال تريد لعدن اال�ستقرار متعددة ولها اأدواتها 
هــذا احلــوار الثــاين الذي اأجريه مع مدير اأمن عدن اللواء �ســال علي �ســايع خال �ســتة اأ�ســهر ، كان احلوار االول يف اأكتوبــر 2016 وكان حموره 

امل�ساألة االمنية التي ال زالت متثل اأولوية ق�سوى منذ حترير حمافظة عدن يف العام 2015 وحتى االن .
يف هذا احلوار حاولنا ت�سليط ال�سوء على عدد من امل�ستجدات االمنية يف عدن بدءا من احداث اخلمي�س املا�سي يف خورمك�سر وما �سبقها وما تاها 
، وق�سايا املعتقلني دون حماكمة التي طغت على ال�ســطح موؤخرا ، والتن�ســيق بني االجهزة االمنية والع�ســكرية ، واملعركة مع اجلماعات االرهابية ، 
وال�سعوبات التي تواجه اجلهاز االمني ، وامكانية حظر حمل ال�ساح يف عدن ، وغرها من الق�سايا االمنية التي كانت وال زالت حمل اهتمام املواطن 

وامل�ســوؤول على حد �ســواء .. كما عرجنا ب�ســكل طفيف على بع�س الق�سايا ال�سيا�سية باعتبار �ســال قياديا بارزا يف احلراك اجلنوبي وله نظرته 
ال�سيا�سية ملا يجري من م�ستجدات يف عدن خ�سو�سا واجلنوب عموما . 

وفيما يلي ن�س احلوار : 

اللواء �شالل علي �شايع مدير امن عدن لـ ) عدن تامي (  :

الرتكة الثقيلة لصاحل يف اجلنوب جيري تفكيكها عروة عروة

حاوره / عبدالرحمن أنيس : 

الكثري من الضباط والكفاءات األمنية رفضوا العودة اىل اعماهلم
امليزانية التشغيلية  إلدارة أمن عدن ضعيفة وال تقارن مع حجم التحديات
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ر�ضد
اال�ستقرار االأمني اأعاد احلياة وبعث روح الفن وعبق الفل والكاذي

اال�ستقرار االأمني اأعاد احلياة وبعث روح الفن وعبق الفل والكاذي

كان يوم ال15من أبريل العام 2016م نعم لقد 
كان هذا اليوم والــذي تحررت فيه لحج وحوطتها 
المحروسة من عناصر التطرف واإلرهاب يوم هناء 
ازاح الســتار عن جمالية بســاتين الحسيني ونثر 
روائح الفل والــكاذي لتكون قبلة لك من حل بها 
أو زارها ، ومــع هذا اليوم انــزاح كابوس لياليها 
المظلمــات وحلت فيهــا ليالي األنــس والطرب، 
وتحررت فيه أوتار غنائها الشجي وكلمات مثقفيها 
وشعرائها وادبائها من القيود لتعود وتبشر بطي 
ليلة مظلمة جلبها االعداء وتفتح صفحة مشــرقة 
تعلق عليها اآلمال لميــالد حقبه زمنية على غرار 

حقبة الفقيد الراحل علي عبدالكريم العبدلي.

صدى حترير عدن 
 يرى العميد/ منيــر اليافعي )أبو اليمامة( قائد 
اللــواء األول دعم واســناد وقائــد عمليات تحرير 
لحج من القاعــدة أن انتصارهــم الكبير والمؤزر 
على الجماعات اإلرهابية في المنصورة بعدن إلى 
جانب دعم التحالف العربي والدور المميز لإلمارات 
أعطى لقــوات الطوارئ دفعة كبيــرة نحو التقدم 
باتجاه لحج وكانت عوامل مساعدة لتطهيرها من 

العناصر اإلرهابية.
 وقال أبــو اليمامة في حديثه ل"عــدن تايم" : 
"لقــد كان االنتصار الذي حققته قــوات الطوارئ 
والتدخل الســريع علــى الجماعــات اإلرهابية في 
مديريــة المنصــورة بالعاصمة عــدن من أقوى 
العوامــل  المســاعد والتــي منحنتــا الثقة نحو 
المضي في معركتنا مع اإلرهاب ، وكانت محافظة 
لحج هي وجهتنــا بعد تطهير عدن من الجماعات 
اإلرهابيــة التي هــرب الكثير مــن عناصرها إلى 

الحوطة بلحج.

دعم ال حمدود من التحالف 
ويضيــف: العامــل المســاعد اآلخر هــو الدعم 
العسكري واالستخباراتي واالسناد الجوي من قبل 
التحالف العربي والــدور المميز لإلمارات العربية 
المتحــدة ، حيث شــكل هذا الدعــم وعلى وجهه 
الخصوص القيادة والتوجيه، ومشاركة الطائرات 
فــي تنفيذ ضربات اســتباقية مكثفــة على أوكار 
الجماعات المتطرفة وهو ما ســهل عليها القيام 
بالمهمــة علــى األرض التي انتصرنــا فيها رغم 
مواجهتنا القويــة مع عناصر التطــرف واإلرهاب 
التــي كانــت تمتلــك اســلحة 
ورغــم  ومتوســطة،  خفيفــة 
علــى بعض  قناصــة  انتشــار 

اسطح المنازل".
 

ال حاضنة للقاعدة
وتابع أبــو اليمامة : " العامل 
في  تمثــل  الثالــث  المســاعد 
أن محافظــة لحــج وعاصمتها 
الحوطــة التــي تتمركــز فيها 
الجماعــات االرهابيــة لم تكن 
المتطرفة،  للجماعــات  حاضنة 
إلــى جانــب أن أبنــاء الحوطة 
ولحج عموما كانــوا إلى جانبنا 
وتعاونــوا معنــا بشــكل كبير 
وكانــت الفرحة فــي وجوههم 

كبيــرة بعــد تحريــر مدينتهــم مــن التنظيمات 
اإلرهابية.

ولفت أبو اليمامة إلى أن الممارسات التي كانت 
تمارسها عناصر التطرف واإلرهاب من جرائم قتل 
وتفجير وهيمنة ونشــر الرعب وإرهاب المواطنين 
في محافظة لحج وتحويلها إلى مدينة أشباح وهي 
مدينة الفن والثقافة واألدب دفع بنا ومن منظور 
ديني وقيمي واخالقي وإنســاني لكي ال نتأخر عن 
التقدم باتجاه لحج وتخليص المواطنين من شــر 

أعمال تلك العصابات اإلجرامية".

خطة حترير حلج 
وفيما يخص القوات المشــاركة وانطالق عملية 
تحريــر لحج من القاعــدة يقول أبــو اليمامة : " أن 
العمليــة كانت مدروســة ومخطط لها مــن قيادة 
التحالــف، وقد اســتبقت طيــران التحالــف بتكثيف 
غاراتهــا علــى أوكار جماعات القاعــدة في عدد من 
مناطق لحج، وعلى األرض كانت القوات المشــاركة 
في العمليات هي قوات الطوارئ والتدخل الســريع 
التي ضمت العديد من الكتائب العسكرية المعززة 

باالطقم والعربات والمدرعات".
ويضيف أبو اليمامة : "أن الخطة العســكرية التي 
تم وضعهــا قضت بتقدم القوات )قــوات الطوارئ( 
من اتجاه العلم حتى مصنع الطوب، ثم تحركنا الى 
الفيوش وفــي صباح اليوم التالــي دخلنا لحج وفق 
الخطة، وتمت السيطرة على الحوطة مركز المديرية 
والتي كانت تتمركز فيها الجماعات اإلرهابية وقمنا 
بدوريــات لتمشــيط احيــاء المدينــة وكل المزارع 
المجاورة والقريبة منها، حيث قبضنا على العشرات 
من العناصر االرهابية عددهم بين الـ40 و50 عنصر 
، ومن ثم استمرت عمليات مالحقة تعقب ومالحقة 
الجيــوب اإلرهابيــة في مختلف محافظــة لحج، وقد 
كان يــوم ال15من أبريل العــام 2016م هو اليوم 

الذي تم فيه تحريري لحج من عناصر القاعدة".

حتسن احلالة االمنية 
شــكل تحرير محافظة لحج مــن القاعدة عامل 

مســاعد نحو تطبيع الحياة العامــة وزرع األمل 
بين الناس وإســتعادة عمــل األجهزة واإلدارات 
المحلية لنشاطات وتقديم خدماتها للمواطنين 
، واثمــر هذا اإلنجاز عن اســتحداث جهاز األمن 
العام لمقره وممارســة عمله في تأمين مصالح 
النــاس واســتكمال مالحقــة جيــوب العناصر 
اإلرهابيــة ، واســتطاع الجهاز األمنــي المتمثل 
بامن لحج وقوات الحزام تحقيق إســتقرار أمني 
كبير مكن مختلف قيادة محافظة لحج والمرافق 
الخدميــة من معاودة نشــاطها بشــكل يومي 
بعــد أن كان قد توقــف منذ إنتشــار الجماعات 
المتطرفــة وقبلهــا احتالل مليشــيات االنقالب 

للمحافظة.
وبهذا الصــدد يقول فواز الشــبحي قائد أحد 
كتائب قوات الطوارئ التي شــاركت في عمليات 
تحريــر لحج مــن القاعدة : لحج اليوم يســودها 
االمن واالســتقرار على الرغم مــن محاولة تلك 
العناصــر المدفوعة الثمن تشــويه صورة لحج، 
واهلها الطيبيــن اال ان اخواننا من رجال االمن 
والمواطنيــن لهــم بالمرصاد فال قبــول لتلك 
العناصر المجرمة في بالدنا والمجتمع االقليمي 

والعالمي.
وأســهمت قيادة قوات التحالــف العربي الذي 
تقوده الســعودية بدور بارز في تحرير محافظة 
لحــج مــن تنظيــم القاعــدة اإلرهابيــة، وكان 
لإلمــارات العربيــة المتحــدة دور مميز في هذا 
االنتصار سيما وهي تحمل ملف مكافحة اإلرهاب 
وتشــرف عليه ودعم القوات العسكرية واالمنية 

في الجنوب والساحل الغربي.

مل ترتك عنا�سر تنظيم القاعدة ملحافظة حلج اأن تنف�س عنها غبار حرب قوى عدوان احلوثي واملخلوع ، فاتت تلك العنا�سر لتعمق 
مــن جــراح حمافظــة الفن والفل والثقافــة واالأدب ، وقتلت فيها االإن�ــس والطرب االأ�سيل وابدلــت لياليها املاح وريحتهــا العطرة باأن 
جعلتها مدينة ا�ســباح تفوق من �ســوارعها ريح املوت .. وجدران ازقتها تتلون بلون الدم .. وابواب منازلها مو�سدة مبعاول هدم وارهاب 

افعال تلك العنا�سر الدخيلة على املحافظة اخل�سرة.

عام على حترير حلج من القاعدة
رصد / فتاح المحرمي



10
    االربعاء/ 19  ابريل  2017م  - املوافق    22  رجب    1438 هـ  - العدد )65(

 ا�ستقبلت اأول فوج �سياحي  

 فــي حين تجــاوز األمــر كل اآلفــاق عندما نفذ 
التنمويــة  المشــاريع  مــن  عــددًا  اإلماراتيــون 
والخدمية والبُنى التحتية في بعض هذه المناطق 
بميزانيات كبيرة وضخمة، وعلى رأسها "سقطرى"، 
ممــا جعلها تخــوض في نقطــة تحــول أخرجتها 
من عزلتها، التي اســتمرت لســنوات طويلة، خالل 
أنظمة وحكومات يمنية سابقة، تعمدت أن تبقيها 
معزولة عن العالم، رغم  كل المقومات الســياحية 

التي تتمتع بها.
وتعد محافظة أرخبيل سقطرى، أهم المحافظات 
الجنوبيــة وإحداهــا المحــررة التي وصلــت إليها 
أيــادي الخيــر اإلماراتيــة، النتشــال الجزيرة من 
واقعها الصعب، جراء تهميش الحكومات السابقة 
المتعاقبــة علــى اليمــن مــن أبســط الخدمات 
األساســية لألرخبيل من جهة، ومــن الدمار الذي 
لحق بكامل جزر األرخبيل جراء إعصاري "تشــاباال" 
و"ميج" في 2015 من جهــة أخرى، والذي نتج عنه 

خسائر مادية وبشرية كبيرة.

اهمال لعقود 
وامتــدت معانــاة مواطنيــن ســقطرى إلــى ما 
قبل الحــرب األخيرة، حيث ظلــت الجزيرة في طي 
النســيان واإلهمــال، رغــم المميزات الســياحية 
التي تتمع بهــا وجعلتها من أجمــل وأغرب الجزر 
فــي العالم. وال تنحصر معاناة ســكان ســقطرى، 
في كونهم أشــد ســكان اليمن فقرًا، فاألمر كان 
يتجاوز التدهور المعيشي، ليصل إلى إنعدام شبه 
كلي في المجاالت الصحية، والتنموية والتعليمية، 
والمواصــالت، والبنية التحتيــة، وحتى االتصاالت، 
مما جعلها أشــبة بمكان نائي، رغم اســتراتيجية 
موقعهــا على المحيــط الهادي وقربــه من خليج 

عدن.
وحُرمت الجزيرة من أبســط الخدمات، في عهد 
الرئيــس اليمني المخلــوع "علي عبــداهلل صالح"، 
بعد عــام 1990 وحتى اإلطاحة به، وعلى الرغم أن 

سقطرى كانت مديرية تابعة لمحافظة حضرموت، 
كمــا إن إعالنهــا كمحافظــة مســتقلة مــن قبل 
الرئيس عبدربه منصور هــادي في أكتوبر 2013، 
لــم يغير مــن األوضاع فــي أرخبيــل أو يقلل من 
معاناة ســكانها، بسبب ســيطرة ميلشيا الحوثي 

وصالح على صنعاء، والحرب التي تلتها.
 

دعم منذ ٢٠٠8
لــم توطــأ اليــد اإلماراتية على ســقطرى، إال 
وســبق وأن مســحت على اآلالم أهلها وخففت 
مــن معاناتهــم، عبر اســتمرارها فــي تقديم 
المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية لهم، طوال 

سنوات مضت.
قدمــت   2008 األول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
اإلمارات مساعدات إغاثية بصورة عاجلة لسكان 
ســقطرى وحضرموت والمهــرة، بعد أن ضربت 
عاصفــة مدارية المناطق الســاحلية على البحر 
العربي، وتسببت في سيول وفيضانات وأعاصير 

تركت نحو 100 ألف شخص بدون مأوى.
وفي نفس العام، ســاهمت اإلمارات بالتعاون 
مع الحكومة اليمنية، في إنشــاء صندوق إعمار 
وموّلــت  والمهــرة"،  "حضرمــوت  محافظتــي 
المشــروع، الذي يهدف إلى منح وحدات سكنية 
لألسر واألشخاص، الذين فقدوا منازلهم بسبب 
الفياضانات في المناطق المتضررة، ومن بينها 
ســقطرى، عندما كانت في ذلك الوقت، مديرية 

تابعة لمحافظة حضرموت.
األعمــال  ضمــن  الصحــي،  الجانــب  وعلــى 
األساســية التي نفذتها اإلمارات، عبر مؤسســة 
خليفة بــن زايد آل نهيان لألعمال اإلنســانية، 
بناء "مستشفى خلفية" في سقطرى عام 2012، 
المستشــفى الوحيد في األرخبيــل، الذي يقدم 
خدماته الصحية لنحو %95 من السكان، وتتولى 
مؤسســة خليفــة تشــغيله وتوفيــر ميزانيته 

التشغيلية، وسيارات اإلسعاف.
 

اغاثة
وعندمــا ضرب إعصاري "تشــاباال"، فــي أكتوبر/
تشــرين األول 2015، و"ميج"، في نوفمبر/تشرين 
الثاني من نفس العام، الســواحل اليمنية المطلة 
علــى البحر العربي، الذي تســبّب فــي تضرر عدد 
مــن المحافظــات الســاحلية من بينها ســقطرى 
وحضرمــوت والمهرة، لم يتردد اإلماراتيين أيضًا، 
فــي إغاثــة أشــقاءهم بهــذه المحافظــات بنحو 
100 طــن من المــواد اإلغاثية. وفــي 5 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2015، وصلت طائرة إماراتية إلى 
ســقطرى، وعلــى متنها 60 طنًا من المســاعدات 
اإلغاثيــة والمــواد الغذائية، من بينهــا 33 طنًا 
مــن األغطيــة والخيام، ألكثــر من 40 ألــف نازح، 
من ســكان األرخبيل. وفــي يونيو/حزيران 2016، 
أعلــن مديــر مكتــب وزارة التربيــة والتعليم في 
المحافظة، "حسن سعد"، أن اإلمارات إعادة تأهيل 
كافة مــدارس المحافظة وإضافة فصول دراســية 
جديــدة للمدارس المزدحمة، مما وفر بيئة نظيفة 
وراقية للدراســة خالل هذا العــام، في حين وضع 
حجر األساس إلنشاء مدارس جديدة في المحافظة 

بتمويل من اإلماراتيين.

كسر عزلة اجلزيرة 
وأعلن محافظ ســقطرى "ســالم السقطري"، أن 
اإلمارات، ســاهمت في كســر العزلــة التي فرضت 
على جزيرة سقطرى، بعد أن أعادت تأهيل وترميم 
المطار الدولي، في مشروع نفذته ومولته مؤسسة 
خليفة لتجعلــه قادرًا على اســتقبال كل الرحالت 

المحلية والدولية.
وقدمــت هيئة الهــالل األحمــر اإلماراتية بداية 
أدوات   2017  -  2016 الحالــي  الدراســي  العــام 
مدرسية لطالب المدارس. ومنذ 2016 وحتى هذا 
العام نفذت اإلمارات، عددًا من المشاريع التنموية 
والخدمية فــي كافة القطاعــات، لجميع مديريات 
محافظــة ســقطرى، من بينهــا القطــاع الصحي 

والتعليمي واألمني واالتصاالت والمواصالت.
 وشــهدت المدينة فــي يونيو/حزيــران 2016، 
مشــاريع شــق طــرق جديدة، وتحســين شــبكة 
المواصالت، بين عدد مديرياتها مترامية األطراف، 
وبناء وإعــادة ترميم مرافق حكوميــة وأهلية في 
الجزيرة، من قبل اإلماراتيين. وفي نوفمبر/تشرين 
الثاني 2016 ســاهمت اإلمارات في تأسيس مراكز 
شــرطة في معظــم مديريات المحافظــة، ووفرت 
عددًا من سيارات الشــرطة، من أجل فرض األمن 

واألستقرار في أرخبيل.

توسعة امليناء 
ونفذت مؤسســة خليفة، مشــروع توســعة ميناء 
سقطرى، لتسهيل حركة المالحة البحرية للمحافظة. 
وقــال مديــر الميناء "ســالم عامر"، إنه تم توســيع 
المينــاء عشــرات األمتــار داخل البحر حتى يســهل 
اســتقبال الســفن الكبيرة والحركة البحرية لداخل 
الجزيــرة. وأعلنــت الســلطة المحلية في ســقطرى 
4 أبريل/نيســان الجاري اســتكمال ربــط اتصاالت 
األرخبيل بشكبة اإلتصاالت اإلماراتية، بعد أن نفذت 
الدولية الخليجية عملية صيانة للشبكة المتهالكة، 
في الوقــت الــذي أصبــح بإمــكان المواطنين في 
المدينة االســتفادة من مميزات شركات االتصاالت 

اإلماراتية والخدمات المتقدمة التي توفرها.
ووصل االسبوع الماضي الماضي، أول فوج سياحي 
عالمي إلى جزيرة سقطرى، منذ اندالع الحرب األهلية 
األخيرة، في رحلة قادمة من مطار أبوظبي. ويتكون 
الفوج من 60 سائحًا من جنسيات أوروبية وأميركية 
عبر رحلة، تنظمها شــركة "Trekk UP"، وهي أكبر 
شــركات الســياحة المنظمــة لرحــالت "الســفاري" 
ومقرهــا في دبي. ويــرى مراقبــون أن وصول فوج 
ســياحي إلى ســقطرى في الوقت الذي تشهد فيها 
البــالد توترًا نتيجة للحرب، يعكــس صورة الجهود 
اإلماراتيــة الواضحــة، فرض األمن واالســتقرار في 

الجزيرة والمناطق المحررة، وتطبيع الحياة فيها.

تقــدمي  يف  االإماراتيــة،  اجلهــود  جتــاوزت 
ب�ســكل  واالإغاثيــة  االإن�ســانية  امل�ســاعدات 
م�ســتمر، للتخفيــف مــن معانــاة املواطنــني يف 
املناطــق اليمنيــة املُحــررة، الدعم الع�ســكري 
القــوات  منحتــه  الــذي  واللوجي�ســتي، 
االإماراتيــة، وقــوات التحالــف العربــي عنــد 
حتريــر هــذه املناطــق مــن ميل�ســيا احلوثــي 
و�سالــح االإنقابيــة، واجلماعــات االإرهابية، 
االأمر الذي عك�س على اأعني اليمنيني، املامح 
االإن�ســانية املرت�ســمة علــى وجــوه اأ�ســقائهم 
تطبيــع  علــى  عملــوا  اأن  بعــد  االإماراتيــني، 
احلياة يف هذه املحافظات، وجعلت من �ســاحل 
ح�سرمــوت منوذًجا ملا تتمتع بــه هذه املناطق 

من اأمن وا�ستقرار.

الإمارات تك�سر عزلة �سقطرى

تقرير/ أمير باعويضان

الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطالل حروب متالحقة!
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تقريـــــر

كمــا بــات تكــرار أحــداث العنف في 
مديرية خورمكســر بمثابة مصدر قلق 
لمختلــف شــرائح وفئــات المجتمع من 
السكان، حتى باتت تلك األحداث تهدد 
حياة وحركة وأنشــطة السكان والمارة 
مــن ســكان مديريــات عــدن األخرى، 
وعامــل خطر على األمــن العام وحركة 
المالحة الجويــة، نظــرًا لتواجد مواقع 
مبنى اإلدارة العامة لشرطة عدن ومطار 

عدن الدولي في مديرية خورمكسر.

ارتباط األحداث
وبعــد األحداث األولى التي شــهدتها 
خورمكســر وارتباطهــا بمعضلة بدأت 
في شــرطة مديرية صيــرة وذلك منذ 
الساعات األخيرة لمســاء يوم  13 حتى 
ظهر يوم 14 من شــهر يناير من العام 
الجــاري، ها هــي تتكرر مجــددًا أحداث 
مماثلة في مديرية خورمكسر مرتبطة 
بأعمــال احتجاجات وقطــع طرقات في 
مديريــة المنصــورة يــوم 13 أبريــل 

الجاري.
وبين األحداث األولى ونسختها الثانية 
تســاءل كثيرون ما هي طبيعة وأسباب 
األحــداث، وهــل تم حلهــا أم ترحيلها، 
دون أن تخفي تلك التساؤوالت الخشية 
مــن تكرارها، ولمــاذا ال تقطع الجهات 
المختصــة التأويــالت أمــام تكرارهــا 
تتفاقــم  أن  قبــل  باجتثــات جذورهــا 

وتتوسع وتؤدي إلى ما ال يحمد عقباه.

جوهر األحداث
وال توجــد حتــى الوقــت الراهــن أي 

إجابات شــافية ووافية للمتتبع بشــأن 
جوهــر األحــداث وحلها، ال ســيما وأن 
المواجهــات  لمواقــع  الصــور  بعــض 
المســلحة تتثير الريبة من خالل وجود 
المتارس وحواجز قطع الطرقات، ولكن 
الواضــح أمــام الجميع هــو أن أجهزة 
األمن تســعى لتعزيز األمن واالستقرار 
مــن خــالل تتبــع واعتقــاالت لعناصر 
مطلوبــة علــى ذمــة قضايــا متعددة 
وبينها اإلرهاب، كما دعت كل من لديه 
مطالــب بالتقــدم وعرضها عبــر األطر 
الرســمية من خالل مؤسســة الرئاسة 
والحكومة، وبالمقابل يقول المسلحون 
بــأن المعتقلين ال عالقة لهم باإلرهاب 

ويطالبون السلطات باإلفراج عنهم. 

حترك حكومي
الســلطات  أعلنت  الجمعــة،  واليــوم 
بمديرية  الطرقــات  الحكوميــة فتحها 
خور مكســر، وذلــك بعــد التوصل إلى 
اتفاق مبدئي مع مســلحي خور مكســر 
يقضي بتشــكيل لجنــة حكومية من 6 
أشــخاص للنظر في ملــف المعتقلين 

لدى إدارة شرطة عدن.
وأوضح مصدر حكومي أنه تم التوافق 
علــى تشــكيل لجنــة حكوميــة من 6 
أعضاء مهمتها فتح الطرقات واســتالم 
ومتابعتها  المعتقليــن  أســماء  قوائم 
لدى الســلطات األمنية بإدارة شــرطة 
عدن وإطالق سراح من ال تثبت عليه أي 
تهمة، وأن اللجنة شــرعت صباح اليوم 
الجمعــة بعمليــة إعادة فتــح الطرقات 
وأخــذ ضمانات مــن كل األطراف بعدم 

ممارسة أي اعتداءات جديدة.
وقال المصدر إن اللجنة ســتقف على 
تفاصيل مقتل شخصين في اشتباكات 

الخميس بخورمكسر أحدهما جندي في 
الحماية الرئاســية وآخــر عامل نظافة، 

وكذا إصابة أربعة جنود من الشرطة.

مطالبات ودعوات
وقال الناشــط السياســي واإلعالمي 
لطفــي شــطارة: عندمــا كانــت عدن 
تشــتعل نارًا من اإلرهــاب وكان القتل 
باســتهتار فــي شــوارع المدينــة، لم 
نســمع حريــص يقــول يجــب توحيد 
األمن ولم نســمع أن األمــن مناطقيًا 
إال عندمــا اخترطــت مســبحة اإلرهاب 
النــاس  واســتمتع  أوكارهــم  ودكــت 
باألمن واألمان، وصارت األســر تســهر 
في الشــواطئ حتى منتصف الليل وفي 
الشــوارع يتجمع الشــباب تحت ســقف 
العالقة  األمان، خرجت األصوات لشــق 

بين األمن والمواطن.
ناســها  وبــكل  عــدن  أن  وأضــاف 
وســاكنيها ســيتجاوزوا مــا جرى أمس 
في خورمكســر من أحداث، وأتمنى أن 
يعي الجميــع أن الفوضى لن تجلب إال 
المآســي لهذه المدينة المنهكة، ودعا 
إلى البحث عن وســائل بديلة للســالح 
لحل الخالفــات، واســتماع الجميع إلى 
بعضهــم البعض، وأن الجنوب يتســع 
للجميــع والقــوة لغة يجــب نبذها إذا 

أردنــا أن نحترم دماء الشــهداء الذين 
سقطوا من أجل جنوب حر وآمن.

وتساءل شطارة قائاًل: من يريد الخير 
لعدن عليــه أن يرفع يــده عن رجاالت 
األمــن الذيــن اســتلموا عــدن وهــي 
جمر شــرار، وقال: إذا أردنا المســاعدة 
فعلينا أن ننصح رجال األمن ان اخطأوا 
والجلوس  بمدنيتنــا  أمامهــم  ونقــف 
لتصحيحهــم، ال أن نحمــل الســالح أو 
نقطــع الشــوارع أو نتدخــل في صلب 
مهامهم وأســرار مهمتهم التي حققت 
لنا أمنــًا في فترة قياســية وبدعم من 

التحالف العربي.
وأضاف: لــو أعاد رئيــس الجمهورية 
عبدربــه منصــور هــادي، اإلعــالم إلى 
عدن لتوضحت للناس حقائق ولتعززت 
العالقــة أكثــر بيــن المواطــن ورجال 
األمن، وأشــار إلــى أن البعــض أقلقوا 
الســكينة وأغلقــوا الشــوارع وأخرجوا 
أســلحتهم الخفيفــة، وأن كل الروايات 
متضاربة منهم هــؤالء أو ماذا يريدوا، 
ومهمــا تكــن الحقائــق التــي جعلت 
خورمكســر صباح أمس الخميس ساحة 
رعب من قوة االشــتباكات، إال أنه ليس 
هنــاك أي مبرر الســتخدام القوة ورفع 
الســالح ضد قوات األمن أو اســتهداف 

إدارته.
ولفت إلى أنه بعد عودة الهدوء حلقت 
مقاتلــة اف 16 للتحالــف العربــي في 
ســماء عدن لتنبه كل من يحاول إخراج 
عدن عن الســكينة واألمن الذي تحقق 
ويتعزز يوميًا، بأنه نحن هنا ولن نسمح 
بذلك، وأختتم حديثــه بالقول: كل من 
له مشــكلة في أي مؤسسة بعدن عليه 
طرق أبــواب الجهات الرســمية وليس 
الســالح، وارحموا  قطع الشوارع وحمل 
عدن فيكفي مــا عانت وال تجعلوا منها 

مكانــًا لــكل من يريــد يشــارع يخرج 
بندقــه، وعيــب ارحموا عدن وناســها 

وكفى بلطجة.

غياب القانون
ومن جانبــه أكد اإلعالمــي والمحلل 
السياسي ياسر اليافعي، أن عدن بحاجة 
إلــى تحكيم العقــل والمنطق، وحضور 
كثيــف لمحافظهــا لحل اإلشــكاليات، 
وتشــكيل لجنــة مــن كافــة الطيــف 
المتواجــد في عــدن لحل اإلشــكاليات 
فور وقوعها قبل تطورها واســتغاللها 
مــن البعــض، وقــال: محافــظ عــدن 
شخص متزن ويحترمه الجميع وكلمته 
مســموعة حتى عند من يعارضه، غيابه 
عن الناس في الفترة األخيرة غير مبرر.

وذكر أن التجــاوزات من كل األطراف 
ســواًء العســكرية أو المقاومــة باتــت 
ملموسة وواضحة كل يوم في ظل غياب 
األجهزة المختصــة والنيابة والمحاكم، 
ولفــت إلــى أن كل األجهــزة األمنيــة 
والعسكرية هي أجهزة جديدة ومعظم 
شبابها ليس لهم عالقة بالعمل األمني 
أو العسكري ولكن المرحلة دفعت بهم 

لهذا العمل.
وأفــاد بأن الخطــر الحقيقــي هو أن 
هناك قوى تستغل هذه األخطاء وتعمل 
على تكبيرها وبلورتها إلحداث الفوضى 
وتحقيق مكاســب سياســية وشخصية، 
وهذا لــن ينتهي إال بتفعيــل األجهزة 
والمحاكم  النيابــة  ومراكــز  الرقابيــة 
لتكون هــي الفصل فــي كل القضايا، 
وحتــى ما يســتغل القانــون والنضال 
والمقاومة لتحقيق مكاســب شــخصية 

ومادية.
وقــال اليافعــي: إن الحديث عن هذا 
األمــر طــال وهو فــي الدرجــة األولى 
من صميــم عمــل الحكومــة، ما آن 
األوان للرئيس هادي، أن يصدر قرارًا 
واضحــًا وتوجيهات بعــودة المحاكم 
والنيابــة ودوائر الرقابــة للعمل في 
عــدن وتســهيل مهمتهــا ودعمها، 
أما اســتمرار الفراغ في هذه األجهزة 
لضعفاء  فرصــة  ســتعطي  الهامــة، 
النفوس الستغالل مواقعهم لتحقيق 

مكاسب شخصية وحزبية.

يف ظــل تكــرار اأحداث العنف واملواجهات امل�ســلحة التي ت�ســهدها مديرية خورمك�ســر مبحافظــة عدن بني قوات 
�ســرطة عــدن وم�ســلحني من اأبناء خورمك�ســر يطالبــون باالإفراج عن �ســجناء لدى �ســرطة عدن على ذمــة ق�سايا 
خمتلفــة، فر�ســت عدد من الت�ســاوؤوالت نف�ســها على امل�ســهد العام يف عــدن واأبرزها هل باتت عــدن بحاجة عملية 
اأمنيــة علــى غــرار احلمات والعمليات ال�ســابقة يف مديرية �سرة واالأ�ســد وعــورة منها يف مديريــة املن�سورة �سد 

العنا�سر واجلماعات امل�سلحة التخريبية واالإرهابية.

هل حتتاج خورمكسر محلة أمنية على غرار املنصورة؟ 

عدن تايم / تقرير خاص

عــدن..
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كتابات

هو رفضنا الحتكار المؤسسات واستثمار الوظيفة 
العامــة واســتغاللها الشــخصي أو المناطقــي أو 
الطائفي , , نحــن نناضل ونقاتل ونضحي من اجل 
المســتقبل ..الدولــة الضامنة للمواطنــة والحرية 
والعدالة والنزاهة والتعايش والعيش الكريم , من 

يخرج عن ذلك هو هدف من أهدافنا النضالية .
متابعــة األحداث اليوميــة , تبــدي مخاوفنا على 
المســتقبل ,نرى محــاوالت إلضعاف كيــان الدولة 
, وبــروز جماعات ومليشــيات تتحرك فــي مربعات 
وتصنــع األحداث فــي ظل غياب واضــح للدولة في 
ضبــط إيقاع حركة تلــك األحداث , وإيقــاف الضار 
منها ومراجعة المواقف التي تنحاز بعيد عن الهدف 

.
نالحظ جماعات تحتكم ألفراد وال تخضع لســلطة 
الدولــة ) القانــون والنظــام (, فــي منطقــة تعج 
بالصراعــات , جماعــات وجماعــات منشــقة , أكثر 
المســتفيد منها هــي الدولة العميقة لالســتبداد 
, هــم الفاســدون والقتلة والمجرمــون في تحالف 

االنقالب على الدولة والحلم المنشود وأشباههم.
حركة األحدث توحي لي كمواطن أن مســار إرساء 
دولة المواطنة يعاق , يرفضه البعض في كثير من 
الممارســات والتكتالت , أحالم تنهــار لصالح قوى 
مــا قبل الدولــة , حقيقة مرة علينــا أن نعترف بها 
ونعالجها حتى ال تستفحل أكثر ويصعب علينا وقف 
االنهيار,يجب أن يقول الشــعب كلمته فيمن يريد 
أن يؤســس دولة داخل الدولة , فــي كل من يعيد 
تكرر سلوكيات الماضي ليؤسس أورام خبيثة داخل 
جسد الدولة يستخدمها عندما يشعر بخطر الدولة 

على مصالحه .
تحالف عربي وشــرعية وقوى تحت ســلطتها من 
مقاومــة وقــوات مســلحة وأمنية , وجــدت لخدمة 
المشــروع الوطنــي حلــم وطمــوح الجماهيــر في 
الدولــة االتحادية الضامنــة للمواطنــة والحريات 
والعدالة لننهض كســائر األمم , والشــعب يراقب 
ويعــرف من هم دعــاة الدولــة من غيرهــم دعاة 
الفوضى والصراعات واالتهام والكراهية واإلجحاف 
,والمناطقية والطائفية , وشحن الواقع بلغة العداء 

وفقدان المحبة والتسامح والوفاق .
وأصبحنا نتابع جماعات تصف أنفســها على أسس 
أيديولوجية , وجماعات تحركها أحقادها وضغائنها 
وكراهيتهــا , فينا تطرف ديني وسياســي وطائفي 
ومناطقي , لنبحــث كيف نعالج ذلك , النكران يزيد 
من حجم المشــكلة ليحولها لقنبلة موقوتة , فقد 
الكثير منا االنتماء للوطن , فقدوا الثقة بالمشروع 
الوطنــي , يرى البعض الدولة وهــم بعيد المنال , 
حالة مــن اإلحباط واالنهيار,يســتثمره المغرضون 
ليعيق دولة المواطنة التي تهدد مصالحه وفساده 

واحتكاره للثروة والسلطة .
جــزء كبير من الشــعب يئــن وبطونهــم خاوية 
, رواتبهــم فــي دهاليــز  , ومعاناتهــم شــديدة 
البيروقراطيــة الفجة , وخدماتهم تتآكل على أيدي 

الفساد والفاسدين والمصالح والمحتكرين.
هل نحن في واقع العنف المشــوه ,الذي يفرخ لنا 
طفيليات ســامة وخطيرة جماعات تبرز على حساب 
الدولة والحلم المنشــود ,أم هــو رد فعل للماضي 
المشــوه , وقد يــراه آخرون أنه تطــور طبيعي في 
منطقة لم تشــهد تطورًا ديمقراطيًــا في مراحل 
بناء ما بعد االســتقالل، وبالتالــي كان منطقيا أن 
ا كان التفسير، فالنتيجة  تتفجر توترات مكتومة, أيًّ
أننــا نعيش فترة تبرز فيها الجماعات على حســاب 
الــدول، وتلعب دورًا أكثر تأثيــرًا في واقع التغيير 
والتحول المنشود , مما يشكل خطرا على مسار هذا 

التغير والمستقبل المنشود . 

أخطار يف مسار املستقبل
هــو   , لانقــاب  رفضنــا 
مــا  وأدوات  للفــوىض  رفضنــا 
قبل الدولة , رفضا للفاسدين 
تســخري  و  بالوطــن  والعابثــن 
الدولــة ألجنداهتــم الشــخصية 
هــو   , المريضــة  وأنانيتــه 
رفضنــا للعنــف وللمليشــيات 

وللجماعات خارج الدولة ,

احمد ناصر حميدان كانــت أول مفاجئــة لنــا عنــد دخولنــا 
زنجبار عندما وجدنا طابورًا من الســيارات 
والناقالت متوقفة بســبب قيام جنود في 
األمــن العــام تقريبــًا بقطع جســر أبين 
نــزل  برواتبهــم..  مطالبيــن  بنــا  وادي 
المحافظ وذهــب إلى المعتصمين وطلب 
منهــم فتــح الطريق وعــدم عرقلة حركة 
الســير، وطلــب مــن شــخصين يمثلون 
المعتصمين أن يركبوا بســيارة حراسته، 
وبالفعــل فتحوا الطريق مباشــرة وتوجه 
المحافــظ مــع ممثلــي المعتصمين إلى 
قيــادة األمن ودخل مكتب نائــب المدير، 
وقال للمسؤولين فيه عليكم حل مشاكل 
الناس بمسؤولية وأعطوا الناس حقوقها 
وال نريــد تكرار مثل هــذا، وهؤالء ممثلي 
الشــباب المعتصمين لن يخرجوا من هذا 
المكتــب إال بعــد أن تحلوا مشــكلتهم .. 
كان حازمًا ولم أســمع أن أحــد من قيادة 
األمن قــدم تبريرات عن هــذه الحادثة .. 
انتقلنا إلــى ندوة حول اإلعــالم وتحدثنا 
أنــا والمحافظ وأســامة الشــرمي وكيل 
وزارة اإلعالم وآخرين، وفي مداخلتي قلت 

إن اإلعــالم يجب أن يكون عونًا للســلطة 
المحلية وداعمًا لها ألن أبين تعرضت إلى 
تدميــر ممنهج وبحاجة إلى وقوفنا جميعًا 
الخراجها مما هي عليــه اليوم، وأن أبين 
ال تخص أبنائهــا وحدهم، بل هي تخصنا 
كجنوبيين جميعًا فهي خاصرتنا ووجعها 
وجعنا.. بعد ذلك انتقلنا مبنى المحافظة 
القديــم ووجدنا أعمال صيانــة للمكاتب 
بعــد أن ظل مهجورًا لســنين، خاصة وأن 
مجمع المحافظة الكبيــر قد جرى تدميره 
بشكل كبير في الحروب المفتعلة في عهد 
المخلوع صالح ضــد القاعدة .. حركة تدب 
في المكاتب التي قد انتهى ترميمها.. ثم 
قمنا بزيــارة إلى ملعــب 22 مايو المدمر 
ومستشــفى الرازي ومحطة الكهرباء ومن 
ثم تناولنا غذاء بشــكل ســريع ومتواضع 
يعكــس تواضع المحافظ أبوبكر حســين 
ســالم الفضلــي وانشــغاله المســتمر .. 
ومباشــرة تفقد مبنى اإلذاعة المدمر في 
جبــل خنفــر، ورافقنا بعدهــا حتى مفرق 
دوفــس لنواصــل أنا والمهنــدس محمد 
صالح وصديقــي ناصر الهاشــمي طريق 

العــودة إلى عدن، وليعــود المحافظ إلى 
جنوده في إحدى معسكرات المحافظة.

مؤسسات أبين مدمرة وبحقد وبطريقة 
ممنهجة مــن قبل نظــام المخلوع صالح 
الذي أراد كسرها وزرع اإلرهاب واستخدمه 
مبــرر لهــذا التدميــر الكبيــر .. غيــر أن 
الشــيء الذي لمســته التفاف شعبي كبير 
حــول المحافــظ فــي أي مكان يــزوره أو 
دكان يدخلــه .. مهمة ثقيلــة على كاهل 
المحافظ في تحريك مؤسسات المحافظة 
وإعادة إعمارها والحيــاة أيضًا للمحافظة 
.. أبيــن ومحافظها تحتــاج دعم الحكومة 
وبــدون تلكــوء أو مماطلــة، وبحاجة إلى 
دعم التحالف في ترتيــب كثير من األمور 
فيهــا .. أبين مســؤوليتنا جميعــًا ليس 
لدعــم المحافــظ كشــخص، بل مشــروع 
إعادة المحافظة إلى سابق عهدها، خاصة 
وأن الناس هناك قد تعبت وملت الحروب 
وتريد الســالم والعيش الكريم، وهذا ما 
لمســته في وجوه مــن قابلتهم وتحدثت 

إليهم.

أبني .. مسؤوليتنا مجيعًا
كان يومًا مفعمًا باحلركة يف زياريت مبعية صديقي المهندس حممد صالح إىل حمافظة أبن بدعوة من حمافظ أبن اللواء 

أبوبكر حسن اسلم، وسمحت يل أول زيارة ميدانية معه أن أتابع عن قرب ترصفات المحافظ مع المواطنن.. 

 لطفي شطارة

ايضا في الذاكرة حدث مشابه 
...في نهاية عــام 1967م كان 
األمــر كذلك تختلف الشــعارات 
وأســباب االحتقانــات. . الجامع 
ان ما يحويهــا ويحركها نفس 
مناطقــي قبلــي !! ارتدى صراع 
 / الثــوار  وشــعارات  جبهــوي 
العمــالء ، الوطنيــون / الخونة 
...الخ رغم أن الجميع كانوا في 

مؤسسة استعمارية واحدة 
ذلــك  فــي  العوالــق  هــزم 
الصــراع ، لكن التاريخ ســيثبت 
انهــم كانوا شــرفاء,لم يصلوا 
بالصــراع إلــى تدميــر البنيــة 
األساسية ومؤسســات الدولة.. 
لم يصلوا به إلــى حرق المعبد 
على الجميع ..لم يصلوا بالدماء 
إلــى مســتويات تــورث الحقد 

واالنتقام
تم تصنيفهم  بعد هزيمتهم 
وممارســة  وتنميطهــم 

عملية اســتبعاد لهــم من كل 
المؤسسات إال من تمثيل طرفي 
المنتصر  الطرف  يشرعن لحكم 
ويعطيه مشــروعية ورغم ذلك 
لم يجعلوا منها مظلومية ثأر . 
فــي تلــك الفتــرة كانــت مع 
الجنــوب حــدود معتــرف بهــا 
وعســكرية  أمنية  ومؤسســات 
وإداريــة وماليــة حافظت عليه 
ال شــيئ من ذلك اليوم بل في 
ثناياكم اعداء تتربص عثراتكم 
.. لن تحافظ عليكم ولن تحفظ 
مصالحكم ولن تحفظ الجنوب .

يا أهل الجنوب أين العقول .؟
ياسيادة الرئيس ...

لكــي  ســلطاتك  .اســتخدم 
ويحتقــرك  األجيــال  التلعنــك 

التاريخ ..
ماحــد يحــرق حيث ينــام وال 

يرضى بالحريق فيه

الجنوب أكبر مــن االصطفاف 
والتقاتل على إمتيازات فساد أو 

ادعاءات استحقاق نضالي 

في األخير كل يغني لياله!!
ما مصلي إال رأجي مغفرة !!

إنــه الفتات...فال تضيعوا من 
أجله بلد وشعب اليستحق

اختصرها باالمس المستشــار 
غسان العمودي 

) لوال أصحاب أبيــن ما أصبح 
ومحافظيــن  وزراء  الضليعــه 

ومدراء إدارات
ولوال الضليعه لما عاد أصحاب 

ابين إلى المعاشيق (
...معهــا  لــوال  كل  وطبعــا 

أصحاب وأنصار !!

عدن ليست لكم عدن الهلها 
وللجنوب ..لكــن عدن أصبحت 
لكم فانتم منذ االســتقالل عن 
بريطانيــا أصبحتــم ســلطتها 
وغالــب  وإدارتهــا  وجيشــها 
والعســكري  المدني  ســكانها 
والسياســي ...الخ وانتم أما ان 
تصلحوها أو تعيثوا فسادا فيها

ارحموهــا ...وراحموا التصالح 
والتســامح الــذي أصبــح عهدا 

جنوبيا 

ارحموها..
ففيها حدائق من حب وتسامح 
وســع قديما كل األجناس وكل 
الديانــات وكل اللغــات .. قــد 
يتحــول إلى بــركان اليقل عن 
بركانهــا الــذي يعتبــر اقــوي 
براكيــن الدنيــا مثــل االلعاب 

النارية مقارنة به
تحياتي

هل يعيد التاريخ نفسه..ياهل اجلنوب ؟
اخلدمات ، الكهرباء ، االقطاعيات االمنية ، احداث المطار واخريا احداث خور مكرس ، توقيف منطقة 
يــن ، ثنائيــة ، قضايــا واحتقانــات ليســت غريبــة يف مرحلــة انتقاليــة  العلــم ، احلشــد والتحشــيد عــى حمور

توارت واختفت فهيا مؤساست الدولة اخلطر القادم ، احلالقة، هي النفس المناطقي القبيل.
ياقوم لم تعد تسرته اية ورقة توت. 

لاتعاظ : 
قارنوا أحداث 1986م من شعارات حتشيد وجوهر النفس

صالح الدويل باراس 
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هذا المقــال اضافــة لمقال آخر نشــر في 
هذه الصفحة االربعــاء الماضي قلت فيه ان 
األغنية الشمالية مازالت متخلفة الى اليوم، 
وبالتالي، لم يكن لها اي تأثير على موسيقى 
وغناء اهل الجزيرة والخليج، الذي أثر  واثر فيه 
وغناء وموسيقى اهل الجنوب، بسبب اصالته 
وثرائه وقدرته على االبتكار والتنوع، ألنه لم 
يكــن محرمًا، وألنه كان كذلك، فقد اهتم به 
شيوخ وعلماء وشــعراء ومثقفون، وكذا من 
اهــل الســلطان، وفيما يلــي اضافات، فمن 
اهل السلطان رائد األغنية اللحجي  الحديثة 
االمير احمد فضل القمندان، المتوفى ســنة 

1943م، والقمندان كان شاعرًا وفنانًا حداثيًا 
عظيمــا، في شــعره وألحانه، وليــس تقليديًا 

يغرف من التــراث دون ابتكار وتحديث، كمــا يزعم البعض، 
وله حكاية مشــهورة، اذ طلب من المطرب في احدى المخادر 
اال يغني اغانــي صنعانية، ويخليه في االغاني اللحجية، وهذا 
ليــس طلبــا عنصريا، ولم يكــن مفهوم الشــعب الواحد قد 
تبلور، ولكــن القمندان يؤكد للمطــرب ان الغناء الصنعاني 
صــار متخلفًا ال يصلح للطرب، وان في غناء لحج اغاني حداثية 
جديدة هي التي تستحق ان تقدم للجمهور، ومعظم مطربي 
الجنــوب الى اليوم، يفتتحون المخــدرة باألغاني الصنعانية، 
ال لشــيء، ولكن من باب  التقليد للمطرب القديم والمخدرة 
القديمــة، وارجو التوقف عن تقديم هــذه األغاني   اامتخلفة 
للجمهور. ولن اعدم من يقول ان االغنية الحديثة ظهرت في 
تعز بعد 26 سبتمبر، على يد ايوب طارش، فأقول نعم، ولكنه 
فنان واحد، وبالتالي لم يتسبب في إحداث نهضة فنية حديثة، 
بســبب سيطرة صنعاء على المشهد الثقافي في المحافظات، 
لضمان عدم الخروج عن االغنية الصنعاني واأللوان الغنائية 
المتخلفــة األخــرى بهدف إبقــاء الوجدان متخلفــًا، ضف الى 
ذلــك أن ايوب طــارش تعلم الموســيقى والغنــاء في عدن، 
خــالل إقامته لســنوات طويلة فيها، وقد ذاعت شــهرته بعد 
عودته لتعز بعد 26 ســبتمبر 1962، بأغــان ذات لون تعزي، 
ولكنها صُنعت بعدن، وحملــت الحداثة من األغنية العدنية 
الحديثة منها) حرام عليك ترمي الغزال يارامي، ارجع لحولك( 

للفنــان الراحــل عبدالكريــم المريد مــن عدن، و) 
احبك والدموع تشــهد( للفنان الكبير الراحل فضل 
محمد اللحجي وكلمات الشــاعر الكبير الراحل صالح 
نصيب، وكالهما من لحج، والالفت ان بعض االغاني 
الجنوبية التي وصلت للخليج فيها شيء من الحداثة 
واالبتــكار مثل ) يامركب الهند(  ليحي عمر اليافعي 
الذي توفي قبل 300 عام، وهي االغنية التي قدمتها 
في الستينيات فرقة رضا المصرية للرقص الشعبي 
بمصاحبة االوركسترا، فكانت اغنية بمنتهى الجمال 
بإيقاعها الرشيق وكلماتها الجميلة، وهكذا ال نكاد  
نصل لمطلع القرن العشــرين اال واالغنية الجنوبية 
كانت تتدفق لمنطقة الخليج، واغاني الخليج تتدفق 
للجنوب، مما احدث التأثر والتأثير، ومنذ االربعينيات 
بدأت موجة األغنية الحديثة بالتســارع، وخفت مشقة 
الســفر وتطورت تقنيات التسجيل، ما ادى الى انتشار االغنية 
الجنوبيــة فــي الخليج، من حضرمــوت ولحج وعــدن وابين، 
واســهمت االذاعة في ذلك وكذا الصحافــة وموجة االغتراب،  
اخيرا، كان  الفنان العدني الراحل الكبير محمد سعد عبداهلل، 
اول مــن غنى اغنية صنعانية مع الفرقة الموســيقية، فلماذا 
اعتبر ذلــك واحدًا من انجازاتــه الفنية، برأيــي الن محاولته 
تلك كانت اشــبه بمحاولة إحياء ميــت، وللفنان الكبير محمد 
مرشد ناجي مقولة أن من يحرص على الغناء دائما بمصاحبة 
آلة العود فقط،يعلم انه الغناء اليســتطيع بمصاحبة الفرقة 
الموســيقية ألن اخطاءه كثيرة، وهذا ما يفســر حرص فناني 
الشــمال علئ الغنــاء مع العود، حتئ في اشــرطة الكاســيت 
التجارية التي يبيعونها للجمهور، واذا سألتهم لماذا تفعلون 
ذلك اجابوك مــن اجل المحافظة على التراث. وفي الشــمال 
فنانــون كبار صمــدوا الى ما بعــد العصر الذهبــي لألغنية 
اليمنيــة خــالل عقدي االخمســينيات والســتينيات في عدن 
حضرموت ولحج، منهم اآلنســي والحارثي والســمه، واتحدى 
معارضــا ال يقول انهم وفقا لتصنيف فناني الجنوب يدرجون 
ضمن فنانــي الدرجة الثالثــة. اخيرا،، لنبدأ بتســمية العصر 
الذهبــي لألغنيــة بالعصر الدهبــي لألغنيــة الجنوبية، ألن 

األغنية الشمالية لم تسهم في صناعة ذلك العصر.

اقام منتدى الحصن الثقافي في مقره مدينة 
الحصن بمحافظة أبين مطلع االســبوع أمسية 
ثقافيــة وأدبيــة إحيــاًء لذكرى رحيل الشــاعر 
الشــعبي )ناصــر، عمورة( والــذي تصادف هذه 
األيــام الذكــرى العشــرين لرحيلــه، رغم تلك 
السنين إال أن أشعاره وكلماته المتوارثة ظلت 
خالــدة ويتغنى بها كبــار الفنانيــن في أبين 

واليمن عامة.
وأقيمت األمســية بحضــور الدكتــور فيصل 
الدابيــة مدير مكتــب محافــظ محافظة أبين 
واألســتاذ  بامطيرة مديــر عــام الثقافة أبين 
واألســتاذ  خالد المرزوقي مديــر التربية خنفر 
وجمع من الشــخصيات الثقافيــة واالجتماعية 

وجمع من أبناء الحصن.
وأفتتــح المنتدى بآية من الذكــر الكريم، ثم 
قــام الدكتور الدابية بقص الشــريط لمعرض 
الصــور التي تم عرضهــا والتي تعــود للفنان 
التشكيلي األستاد ناصر الحاج، كما تم بعد ذلك 

السير في فعاليات األمسية.
وفي األمسية قدم األســتاذ علي سالم بانبوة 
قــراءة أدبيــة وتحليل لشــعر الفقيــد عمورة 
واختص في قراءته قصائد الديوان )الجبر بيته 
على الدنيا ان مت أنا جبركم ما باه(، ثم ُطرحت 
بعض المداخالت األدبية وخالل فقرات األمسية 
قامــت الفرقة الفنية التابعــة لمنتدى الحصن 
الثقافي بتقديم مقطوعات ووصالت موسيقية 

وفنية من شعر الفقيد عمورة.
وفــي ختــام األمســية تــم تقديم شــهادات 
تقديرية لبعض الشخصيات التي كان لها الدور 
في انجاح هذه األمســية ومنها الدكتور الدابية 
مديــر مكتب محافظ أبيــن، ومدير الثقافة في 
أبيــن ومدير تربية خنفــر وكل من كان له دور 

وساهم في انجاح العمل.

اخلليج والغناء اليمين ام اجلنوبي)2/2( أبني .. حتيي الذكرى 20 لرحيل صاحب 
قصيدة "اجلرب بيته على الدنيا"

منوعات

ثقافة

مختارمقطري

اختتم معرض سيئون للكتاب الذي اقيم تحت 
شــعار ] إقرأ لتــرى الحياة [ بقاعــات المعارض 
بمكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت 
بمدينة سيئون شمالي دار االديب باكثير سابقا 
والــذي يحتوي على اكثر مــن 2000 عنوان في 

مختلف العلوم.
وشــمل العناوين المختلفة العلــوم الدينية 
والتاريخيــة  والعلميــة  والثقافيــة  واالدبيــة 
والتعليمية والرياضية لكتاب من مختلف اصقاع 
العالم بمشاركة 9 من المكتبات ودور نشر من 
مختلف محافظات الجمهورية بإشــراف الكاتب 
عبداهلل حسين بارجاء بالتنســيق والشراكة مع 
مكتب وزارة الثقافة بــوادي وصحراء حضرموت 
ومبــادرة كلنا نقرأ بالمكال, وبرعاية كريمة من 
وكيــل محافظــة حضرموت لشــؤون مديريات 
الــوادي والصحــراء االســتاذ / عصــام حبريش 

الكثيري ومجموعة سفير ثانويتي التطوعية.
وافتتــح المعرض فعالياته الخميس وأســتمر 
علــى مدى خمســة ايــام وخالل االيــام الثالثة 
الماضية شــهد المعرض اقباال كبيرا من الزوار 
من الشــخصيات االجتماعية واالدبية والثقافية 
ومن الذكور واإلناث وطالب وطالبات المدارس 
المتردديــن علــى المعــرض الذي فتــح ابوابه 
علــى فترتين صباحيــة ومســائية تخللها عدد 
من الفعاليــات التي احتضنتهــا قاعة االديب / 

علي احمــد باكثير، واشــتملت محاضرات ادبية 
وصباحيــة ادبية شــعرية وقصصية بمشــاركة 
عدد من االدباء واالديبات والشــعراء والشاعرات 
فيما ستشــهد اليومين القادميــن العديد من 
الفعاليات الثقافية واالدبيــة، إضافة إلى وجود 
عــدد مــن الجوائــز الثمينــة من خــالل صرف 

الكوبونــات فــي شــراء الكتــب مــن المعرض 
للحصــول علــى احد تلــك الجوائز التي ســيتم 

السحب عليها في اليوم الختامي للمعرض.
كما ســجلت في ســجل الزيــارات العديد من 
الكلمات التي عبرت عن شــكرها للمبادرة التي 
اقدم عليها الشــاب والكاتب الناشــئ / عبداهلل 

حســين بارجاء والتي غابت مثل تلك المعارض 
فعاليــات  لهــا  المصاحبــة  عديــدة  ســنوات 
ثقافية متنوعــة اعطت له طابعا ثقافيا وادبيًا 
والتعريف باهمية القراءة, مشيدين بما احتواه 
المعــرض من عناوين بغايــة االهمية، إضافة 
الى قســم الطفولة ومختلف الكتب التعليمية 
والقصصية، متمنيــن ان يكون هذا المعرض 

انطالقة لمعارض قادمة بإذن اهلل.
وفــي تصريــح لصاحــب المبــادرة الكاتــب  
عبــداهلل بارجــاء، اوضح بأن الهــدف من إقامة 
هذا المعــرض هو خلق جيــل مثقف ومحصن 
بالعلم والمعرفة لينهــض بوطنه نحو المجد 
والرفعة ونشر الكتب وتوفيرها بأسهل الطرق 
حتى تصل الى كل شاب في مدينتهم وواديهم 
بشــكل عام، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ 
الفاضلة لدى الشباب من خالل غرس وتشجيع 
حــب القــراءة والتعمق فيها من خــالل الرؤية 
الحقيقة للمعرض وهــي بناء جيل واع متخلق 
ومتعلم يســاهم فــي خلق واقعــه ومجتمعه, 
مقدما شــكره لــكل من شــجعه ودعمه وحفزه 
علــى إقامــة هــذه المبــادرة في تنظيــم هذا 
المعرض ابتداًء من والده وجميع افراد اســرته 
وكل شــخص زائر وهو الحافــز االكبر على نجاح 

هذه المبادرة. 

معر�ض )اإقراأ لرتى احلياة ( يختتم فعالياته
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات
كو

سودو

     هــذه لعبة أصلهــا ياباني وتعني ترجمتها ) مكان الرقم ( وقد 
طورها قاضٍ ســابق في هونج كونج واصبحت أكثر اللعب إنتشــارًا 

في العالم .
 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكون عبقريًا 
فــي الرياضيــات ، ويمكن البدء بحلهــا من أي خانــة بوضع الرقم 
المناســب  وتذكــر أن األرقــام التي تكتبهــا بداية تعتبــر مفاتيح 
تساعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشبكة من ) 9 - 1( 
بحيــث يجب أن يحتوي كل صف أفقــي وعمودي وكل مجموعة من 

الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

اأفقيًا :
1 -  اأحد امل�ساجد ال�سهرة يف عدن ـ ملعان 

وبريق 
2 -  اإقرار ـ من الفواكه 

3 -  تر�س ـ ثلثا عو�س ـ �سارك 
4 -  بقيادته فتح امل�سلمون باد البحرين 

عام 7 هـ 
5 - ثلثا وكر ـ االح�سن منظرا ً ـ ثلثا قرر ـ 

ال باالجنليزية 
6 -  نتبادل الراأي ـ عقيدة 

7 -  مفرد دواليب ـ ال�سحاري )م(  
8 - حلويات )مبعرثة( ـ اأداة مو�سيقية 
9 - �سفرة )م( ـ خا�ستنا ـ انتاج النحل ـ 

للتعريف 
-10 غر �سائع ـ ن�سف غارق 
-11  للنداء ـ زوجة فرعون 

-12  اأ�سباب ودوافع ـ جمع كادر
-13  العذاب املر�سل على قوم هود 

-14 ينحر )مبعرثة( ـ اأم ا�سماعيل 
)عليه ال�سام( ـ فعل ما�سي ناق�س 
-15 خرج اإثر النبي الكرمي اأثناء 

الهجرة فعرثت فر�سه لكنه اأ�سلم 
يوم الفتح ـ عك�س خر 

 

 عموديًا :-
 1 - نبيان ملكان ورد اإ�سمهما يف القراآن 

الكرمي   
2 -  الركل )مبعرثة( ـ حرف هجائي ـ 

�سفة ال�سيطان 
3 -  مت�سابهة ـ �سغر اخلروف ـ مت�سابهة 

4 -  ن�سف �ستني ـ للنهي ـ للتعريف ـ 
مدينة فل�سطينية 

5 -  ن�سف قرية ـ مفرد النباء ـ �سال 
6 -  للنهي ـ حرف هجائي )م( ـ ع�سرة 

باالجنليزية ـ ايت )مبعرثة( 
7 -  للتاأفف ـ يندد )م( ـ �سمر املتكلم 

ـ نار 
8 -  و�سائد ـ اأحدالوالدين ـ ما�سي ي�سون 

9 -  ي�ستكربوا ـ ثغراليمن ـ رمى
-10  من البقوليات ـ مت�سابهان ـ مدينة 

ليبية ـ �سار )مبعرثة( 
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مت�سابهان 
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كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق
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عدن تايم / نبيل ماطر :

حــددت اللجنة الرئيســية لبطولة 
كأس رئيــس الجمهوريــة عبدربــه 
منصــور هــادي لكــرة القــدم فــي 
االجتماع الذي عقد بمبنى الســلطة 
القديم(  المحافــظ  )إدارة  المحليــة 
المكونــة مــن إتحــاد كــرة القــدم 
بالمحافظة فــي اجتماعها مع قيادة 
مكتــب الشــباب والرياضة برئاســة 
الكابتن احمد صالــح الراعي ، والذي 
أقر إقامــة بطولــة كأس أبين لكرة 
القــدم والذي تغيرت تســميته بعد 
الجلوس مع وزارة الشباب والرياضة 
والــذي وجهت بإقامــة بطولة كأس 

والتــي  المحــررة  للمناطــق  الجمهوريــة  رئيــس 
ستنطلق من محافظة أبين لتشمل بعد ذلك جميع 

المحافظات.
وفــي االجتماع الذي شــارك فيــه الكابتن / احمد 

صالح الراعي المدير العام لمكتب الشباب والرياضة 
بمحافظــة أبين وترأســه  رئيس اللجنة الرئيســية 
للبطولــة الكابتــن / صالح احمد ثابــت صباح يوم 
الخميس دعت اللجنة األندية الرياضية لالســتعداد 

والتحضير الجيد والمشاركة الفاعلة 
في بطولــة كاس رئيس الجمهورية 

ألندية أبين .
 25 تاريــخ  أن  اللجنــة  وأقــرت 
أبريــل انطالق بطولــة كأس رئيس 
الجمهوريــة لألندية والتي ســتقام 
بنظام خروج المغلوب على مجموعات 
) زنجبار - خنفر - المناطق الوسطى(

المجموعــة األولى ملعــب البلدية 
زنجبــار )الدرجــاج ، خنفــر ،الهــالل 
، حســان ، شــقرة ، ســرار ، ســباح( ، 
البيتي  الثانية ملعــب  والمجموعــة 
بخنفر )احــور ، الفجر الجديد ، الجيل 
الصاعــد ، بناء ، ســد باتيس، رصد( ، 
علــى أن يكون االفتتاح بين حســان 

وخنفر.
وفي اليوم الثاني من البطولة ستنطلق منافسات 
المجموعــة الثالثــة التي تشــمل أنديــة المناطق 

الوسطى .

عدن تايم / خاص:

يتصــدر الفتى اليــاس رأفت 
علــي يحيــى ، ابــن شــقيق 
التربــوي القدير ســمير علي 
يحــي بطولــة المالكمة في 

مدينة شفيلد البريطانية .
مواليــد  مــن  واليــأس 
ووالــده   لــوزان/1998/8/4 
العدنــي رأفــت علــي يحــي 
محلية  في بطوالت  وشــارك 
لالشبال   شــفيلد  مدينه  في 

فاز في جميعها .
تــم انتقل إلــى وزن kg 55 فالي ويت flay wight وتصدر هذا الوزن في مدينته حتى بدأ التنافس 
خارج المدينة وكانت أول خطوة لظهوره الحقيقي عندما قابل خصمه العنيد في مدينه )دونكاستر ( 

جوني فارو وهوى من عائلة أبطال في المالكمة.
الياس تدرب على يد المدرب المعروف جيمي واتر بطل العالم للوزن الثقيل السابق كما ان بريندن 
انجــل المدرب الكبير والمخضرم حيت اســتفاد من توجيهاته ونصائحــه وهوى الذي تخرج  على يده 

أبطال كالمالكم السابق نسيم حميد.
أما النادي الذي تدرب فيه الياس  انجل جيم بوكسينج اكاديمي حيت تخرج منه عدة أبطال كنسيم 
حميــد وكارل بروك والالعب اليمني األصل عبد الباري المعــروف كيد جاالد بطل أوربا حاليا ويحظى 

بتشجيع كبير من قبله.
وسيلعب الياس المباراة القادمة في 4 مايو الشهر القادم .

ويعد البطل اليأس الظاهرة الثانية بعد البطل حمزة علي الماس الذي ضمه مجلس مدينة شفيلد 
إلى منتخبه في رياضة السباحة لتحقيقه أرقام قياسية في البطوالت المقامة.

عدن تايم/ سقطرى/ احمد جمعان:

أعلــن فرع االتحاد العام لكرة القدم بمحافظة ســقطرى عن إقامــة دورة تدريبية لحكام كرة 
القــدم القدامى باإلضافة إلى عدد 20 حكم جديد بدعم من مؤسســة خليفــة بن زايد ينفذها 

طاقم تحكيمي دولي من اإلمارات .
و قــال رئيس فرع اتحاد كرة القدم في ســقطرى احمد حزوم إن االتحاد بدا بتســجيل أســماء 
الحكام الراغبين في االلتحاق بالدورة و كذا الحكم المبتدأين في مقر الفرع الكائن بجانب مركز 

األسر المنتجة .
و أشار حزوم أن الدورة ستسهم بشكل كبير إلى تأهيل الحكام في المحافظة و اطالعهم على 

القوانين الدولية وكذا تدريب كادر تحكيمي جديد يستفيد منه االتحاد خالل الفترة القادمة.
ولفت رئيس فرع االتحاد احمد حزوم إن هذا عام 2017 ستشــهد فيه الكرة الســقطرية تطور 
كبير وملحوظ بدعم مؤسســة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان حيت من خالل األنشطة الكروية 
والــدورات التاهيلية التي ستســتهدف أعضاء االتحاد و الحكام و المدربين و مشــرفي األندية و 

قيادات مجالس األندية كلها ستعمل على رفع قدراتهم و عملهم اإلداري والرياضي.
وقال رئيس القدم بســقطرى ان الفرع نظم هذا العام دوري العام وكذا دوري الناشئين الذي 
تم اختتامه الســبت الماضي ويجهز حاليا بطوله الســباعيات بشــهر رمضان ودوري في الخريف 
بمنطقة نوجد و مباراة ودية في نهاية هذا الشــهر بمنطقه ستوره بمناسبة افتتاح مدينة زايد 

1 المخصصة للمتضررين من إعصار تشاباال.

25 أبريل موعد انطالق بطولة كأس رئيس اجلمهورية ألندية أبني

كتب / عوض بامدهف :

مثــل كل عــام وعندمــا يهــل هالل 
الكالسيكو الكروي االسباني حتى تقرع 
له الطبول مبكرا لتعلو أصوات الترحيب 
بــه ويناله نصيب األســد من االهتمام 
الشــاغل  الشــغل  ويصبح  والمتابعــة 
لعشاق فريقي ريال مدريد وبرشلونة ، 
خاصة وعشاق المستديرة الساحرة في 

أرجاء المعمورة بشكل عام .
 حيــث ال صــوت يعلــو فــوق صوت 
الكالســيكو .. هــذا الذي يطلــق عليه 
بالكالســيكو االسباني ماهو في الواقع 
ليــس أكثر من مجــرد مبــاراة أو نزال 
كــروي يجمــع بيــن فريقيــن أحدهما 
ينتسب إلى العاصمة اإلسبانية ) مدريد 
( وهو فريق ريال مدريد والفريق اآلخر 
ينتمي إلــى عاصمة إقليــم كتالونيا ) 

برشلونة ( وهو فريق برشلونة.
هذا الكالســيكو ياعشاق المستديرة 
ماهــو إال عبــارة عــن ) بدعــة ( كروية 
اخترعها االتحاد االســباني لكرة القدم 
وروج لهــا اإلعالم الرياضي االســباني ، 
ودليلــي على ذلك أن هذا الكالســيكو 
االســباني ال وجــود لــه فــي الدوريات 
األوروبية علــى امتداد القــارة العجوز 
وكذا في الدوريات الكروية في أفريقيا 
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة حيــث من 
الدربيات بين  المتعارف عليــه وجــود 

فرق المدن المختلفة.
العالمية أصبحت  واستنادا إلى الكرة 
اســتثمار  عــن  عبــارة  األســاس  فــي 
اقتصــادي ومالي بالدرجة األولى ، ومن 
هذا المنطلق اســتغل االتحاد االسباني 
الرياضي  القــدم وكــذا اإلعــالم  لكرة 
االسباني لشهرة نجوم وفريقي الريال 
والبارشــا علــى امتداد الكــرة األرضية 
وذلك من خالل استحداث وابتداع هذه 
البدعة الكروية المســماة بالكالسيكو 
االسباني الكروي الفريد في نوعه وجني 
األمــوال الطايلة مــن وراءه من خالل 
المتابعة الكبرى إلحداث ومجريات هذا 
الكالســيكو من قبل عشــاق الفريقين 
وعن قرب شــديد وكذا النقل المباشر 
عبــر القنوات الفضائية هــذا باإلضافة 
إلى تنشــيط السياحة اإلســبانية حيث 
يعد الكالســيكو مــن أروع المواســم 

السياحية في ربوع بالد األسبان.
وهكذا يتم اســتغالل هــذا التنافس 
الكروي أحســن اســتغالل وعلى أكمل 
، وعــادة مــا تفتقــد مباريــات  وجــه 
الكالسيكو إلى المتعة الكروية لتصبح 
مجرد عم كروي خال من اإلمتاع الكروي 
واإلثارة ، مع تمنياتي لعشاق كالسيكو 
الريال والبارشــا في بالدنا بقضاء وقت 
مريح وممتع بعض الشــيء ، وان يكون 
احتفــال الفائــز فــي حــدود المعقول 
والمقبول والذي يتماشى مع أخالقيات 
الــروح الرياضيــة العاليــة بعيــدا عن 
االحتفال المبالغ فيه واإلزعاج من خالل 
إطالق الرصاص، ولتسود أجواء متابعة 
مجريــات الكالســيكو فــي ٢٣ ابريــل 
الجــاري أخالقيــات التنافــس الكــروي 

الشريف .

الكالسيكو .. 
بدعة إسبانية

بطل آخر من عدن يتصدر بطولة املالكمة يف شفيلد الربيطانية

عدن تايم/ جهاد باحدَّاد :
تصوير/ صقر العقربي:

دشنت جامعة عدن الســبت )15 أبريل 2017م( بطولة كرة 
القدم الخماســية لطــالب كليات الجامعة، وســباق الدراجات 
الهوائيــة لطــالب كليــة التربيــة عــدن والتي تأتــي ضمن 
فعاليــات أســبوع الطالــب الجامعي الـ 20 تحت شــعار لننير 
مســتقبل جامعة عدن بمصابيح األمل واإلبداع والتي تحظى 
برعايــة كريمة من فخامــة األخ/ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، وإشــراف مباشــر من قبل الدكتور/ الخضر ناصر 

لصور رئيس الجامعة.
وفي تصريــٍح له أكد الدكتــور/ الخضر ناصــر لصور رئيس 
الجامعــة بأن جامعــة عدن حرصــت أن تكون منبعــًا للخير 
والعطاء ونشــر ثقافة التصالح والتســامح بيــن كل طالبها 
وكافة منتســبيها من خالل هذه البرامج التنشيطية للشباب 
التي تســهم بشكٍل كبير في إبراز المواهب واألفكار الجديدة 
التــي ســتميز الجامعة والعمليــة التعليمية فيهــا، وإيصال 
رســالتها للعالم أجمع أن عدن وأهلها ينشدون الخير والحب 

والوئام.
وأوضح األخ/ رئيس جامعة عدن أن هذا التدشين للفعاليات 
الرياضيــة في رحاب كليــة التربية عدن يعــدُ تكريمًا لهذه 
الكلية التي تخرج منها العديد من الهامات والكوادر العلمية، 
معربًا عن ســعادته لما قدمه الطالب في تدشين بطولة كرة 
القــدم وســباق الدراجات الهوائيــة من إبداعات ونشــاطات 
الصفية متميــزة تهيئ الجامعة لالنخراط في أية منافســات 

محلية ودولية قادمة.
كما نوه الدكتور/ محمد أحمد موســى العبادي نائب رئيس 
الجامعة لشــؤون الطالب بأهمية هذه األنشــطة والفعاليات 
الالصفية لطالب الجامعة والتي تتبعها العديد من البطوالت 
الرياضيــة.، داعيًا أبنائه الطالب والطالبــات في الجامعة إلى 
التفاعــل اإليجابــي مع هــذه األنشــطة النوعيــة التي تنمي 
مهاراتهم اإلبداعيــة في مختلف المجــاالت العلمية والفنية 
والثقافية والرياضيــة، وتبرز مواهبهــم وأفكارهم الجديدة 

التي ستميز الجامعة والعملية التعليمية فيها.

جامعة عدن تدشن بطولة كرة القدم 
اخلماسية وسباق الدراجات اهلوائية

ينفذها طاقم حتكيمي دويل من االإمارات 
إحتاد قدم سقطرى يعلن عن دورات تأهيلية للحكام 

واملدربني وإداريني األندية بدعم مؤسسة خليفة
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املتقنفزون 
المدمنــون على شــهوة الســلطة فــي بالدنا  
نشــاهدهم يتقنفــزون  بيــن صنعــاء  وعــدن 
والريــاض واألردن  ومصــر يترقبــون مــن هو 
الطرف المنتصــر لكي يكونوا معــه ويضمنون 

لهم  حجز مقاعد في تركيبة السلطة القادمة .
اعــرف واحدا مــن المتقنفزين قفــز إلى مربع 
االنقالبيين في صنعاء عندمــا  وضعوا الرئيس 
الشرعي  عبدربه تحت اإلقامة الجبرية .. وعندما 
جاءت عاصفة الحزم قفز صاحبنا إلى عدن لينظم 
إلى الشــرعية وظهر في اجتماعات الشرعية في 
عــدن ليضمن له مقعدا فيها.. ولكن الشــرعية 
اهملتــه فيما بعــد .. لنجد صاحبنا بعد أشــهر 
مــن بداية الحــرب  يقفز مرة اخــرى الى صنعاء  

والظاهر أن االنقالبيين أيضا اهملوه. 
فجأة وبعد اشــهر نرى صاحبنا وقد قفز قفزته 

الكبرى هذه المرة إلى الرياض .
بالمناســبة صاحبنــا هــذا هــو نمــوذج فقط 
مــن طابــور طويــل مــن المتقنفزيــن الذين 
يزدحم بهم المشــهد السياســي اليمني بشكل 
عــام والجنوب بشــكل خاص  ، هــذه الجماعات 
الشــيطانية نجدهم مصابون بشهوة السلطة  ، 
ونجد ســلوك هؤالء  المتقنفــزون كله نفاق في 
نفــاق بل انهــم منافقون من الدرجــة األولى .. 
ونعرف جميعا  أن ربنا قد توعد  المنافقين يوم 
الحســاب الدرك األســفل من النار ألن سلوكهم 
التدميري تجاه المجتمع يعتبر خرابا شامال يدمر 
كل شــيء بما فيها حتى القيــم المجتمعية ذات 
السلوك اإليجابي  ، لهذا يجب أن تكون معركتنا 
القادمة ضــد المتقنفزين المنافقين ألنهم في 
نظر جميع الشــرفاء في بالدنــا يمثلون األرضية 
الخصبــة لخراب الوطن ،  والممارســات العملية 
لهــؤالء المنافقين المتقنفزين تؤكد صحة ذلك 
، ومعــروف أن الفســاد اإلداري يمثــل المقدمة 
للفساد المالي ، فعندما تصدر قرارات رئاسية أو 
حكومية بتعيين أشخاص من هؤالء المتقنفزين 
المنافقين فإن النتيجة ســتكون حتمًا  استمرار 
الفساد في جهاز الدولة واالحتمال األكبر  تضخم 
الفســاد أكثر وأكثر في جهاز الدولة،  والمطلوب 
في المرحلة الراهنة من كل الشــرفاء في الوطن 
- بشــكل عام - الوقوف صفــا  واحدًا  امام  هذه 
االشــكالية ويجــب ان يترجم هــذا الموقف على 
ارض الواقع وذلك مــن خالل منع التعيينات في 
المناصب القيادية  سوا كانت مدنية اوعسكرية 
لهــؤالء المتقنفزيــن  ، والمطلــوب أيضــًا  من 
الصحافة والقوى السياســية دون اســتثناء الحد 
والــى جانبهــم منظمــات المجتمــع المدني ان 
تشــكل جماعات ضغط باطر مؤسســية تساهم 
مع اجهزة الدولة بمنع وصول هؤالء المتقنفزين 
المصابين وبشــكل جنوني بشهوة السلطة إلى 
مواقع صانع القرار وراســم السياسات في بالدنا 
ألن وصولهــم الى هذه المواقــع يعني مواصلة 
الخراب الشــامل الــذي صنعه لنا عصر ) فســاد 
الصالــح ( والننســى هنــا دور مجلــس التعاون 
الخليجي  والذي يعتبر دورا مهما خاصة ومجلس 
التعاون يضع هذه األيــام خطط وبرامج تأهيل 
اليمــن االتحــادي ليكــون عضــوا فــي مجلس 
التعــاون الخليجي في المســتقبل أن شــاء اهلل،  
وسيكون دورهم هنا في عدم وصول الفاسدين 
والمتقنفزبن إلى المراكز القيادية في مؤسسات 
الدولة االتحادية مهم جدًا  ألنهم يدركون جيدًا 
خطر هذه الجماعــات التدميرية علــى المجتمع 

والتنمية معا .
اللهــم طهــر بلدنا مــن هــؤالء المتقنفزين 

المنافقين ..
قولوا امييييين

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

شاركت الناشــطة الجنوبية البارزة 
ذكرى عراسي في الندوة المخصصة 
الراهن  الوضــع  تطورات  لمناقشــة 
ومســتقبل الســالم في اليمن التي 
اقيمــت في االيــام القليلة الماضية 
ونظمتها السفارة اليمنية في معهد 
العالــم العربي فــي باريــس.. كما 
شــارك فيها الناطق الرسمي لقوات 
التحالف العربي اللواء احمد عســيري 
ابراهيم  العقيد  العســكري  والخبير 
آل مرعــي .. فكتبــت ذكرى عراســي 

عنهما قائلة :
"اللــواء احمــد عســيري والعقيــد 
ابراهيــم ال مرعي حقيقــة ال اعرف 
مــاذا اكتــب عنهمــا فمهمــا كتبت 

عنهم فلن اوفيهم حقهما!
 فهنــاك شــتان بيــن االســتماع 
لحديثهما عبر شاشات التلفزة وبين 
الجلوس والتحدث معهما شخصيا  !

حقــا انهمــا رجــال مواقــف بكل 

ماتحمله الكلمة من معاني الرجولة 
والشــهامه والتواضع وقمــة الذوق 
الراقي جدا في التعامل مع االخرين .
وانا شــخصيأ  اتقدم لهم بالشكر 
الجزيل لتخصيصهم جزء من وقتهم 
الثميــن والســماح لي بإجــراء حوار 
يتعلــق بالوضع الراهــن في اليمن 

بشكل عام وعدن بشكل خاص .

كالهمــا  فــإن  القــول  وخالصــة 
التحلــي  ضــرورة  علــى  يؤكــدون 
بالصبــر وعــدم اليــأس وان االمور 
كان  وان  حتــى  لالحســن  تســير 
البعض اليلمس هذا الشــيء ولكن 
بالمجمل العام هناك تغيرات بشكل 
عــام وانتصارات تتحقــق ضد العدو 
المتمثــل بالمليشــيات االنقالبيــه 

للمخلوع صالــح والحوثيين  التابعه 
وانصارهم في الداخل والخارج .

فقــط المطلوب مــن الجميع عدم 
اليأس واالمور ان شــاءاهلل ستتحسن 
بالقريب فقد فــات الكثير ولم يتبق 

سوى القليل .
فمنكــم الصبــر ومنهــم الوفــاء.

لمجاورة.

ماذا قالت ناشطة جنوبية عن اللواء عسريي والعقيد آل مرعي ؟ 

إشادة جبهود اإلمارات يف 
عالج جرحى احلرب

رسو ناقلة سيارات حتمل 549 سيارة للمرة األوىل 
منذ 12 عامًا بـ ميناء عدن

ثمنت حملة شــكرًا إمارات الخير تكفــل دولة اإلمارات 
عالج جرحى الحرب في اليمن في عدد من مستشــفيات 
الهند ضمــن جهودها اإلنســانية في تهيئــة الظروف 

الصحية والنفسية للجرحى. 
وأكد رئيس حملة شــكرًا مملكة الحزم، وشكرًا إمارات 
الخيــر فــراس اليافعي، أن ذلــك يأتي اســتمرارًا للدور 
الكبيــر الذي تقــوم به دولــة اإلمارات ضمــن التحالف 
العربي، مشــيدًا بالجهود اإلماراتيــة المبذولة في أكثر 
من مجال والتي عكست اللفتة اإلنسانية الخيرة للقيادة 
الرشــيدة لدولة اإلمــارات، معربًا عن تقديــره لإلمارات 

ولكل الجهود التي تبذلها. 

رســت ناقلة الســيارات )باســاما( صباح اليوم 
في محطة الحاويات فــي ميناء عدن وذلك للمرة 
األولــى منذ ما يزيد عــن اثني عشــر عامًا، ومن 
المقــرر أن تفرغ عــدد 549 ســيارة ومركبة وارد 

السوق المحلي.
ويمتلــك المركــز التجاري للمحــركات النصيب 
األكبــر في أعــداد المركبات الــواردة، وتعد مثل 

هذه الخطوة ميالد عهد جديد لتنشيط المنطقة 
الصناعيــة والتخزينية )المنطقــة الحرة - عدن( 
وماله من أثر في تنشيط هذا النوع من األنشطة 
التجاريــة المتمثلــة بإســتيراد وإعــادة تصدير 
المركبــات واعتبار عدن مركزًا إقليميًا لســيارات 
ومركبات نوع تويوتــا الذي يمثل المركز التجاري 

للمحركات وكالتها في منطقة الشرق األوسط.
والجديــر بالذكر بأن أرصفــة الحاويات في 
الميناء تعد الموقع المثالي ســواًء لألســواق 
المحلية وكذلك موقعهــا المتميز في مدخل 
أحد أهم الممرات المائية التي تربط األسواق 

العالمية.

غمرت مياه الصرف الصحي، شارع 
بعدن،  المنصورة  بمديرية  الكثيري 
عقب يــوم واحــد فقط مــن اعادة 

سفلتته.
ويعــد شــارع الكثيــري احــد اهم 
المنصــورة،  بمديريــة  الشــوارع 
وتســببت ميــاه الصــرف الصحــي 
خــالل االعوام الماضية بتاكل طبقة 
اإلســفلت فيــه، لكــن الغريــب في 
االمــر ان الحكومــة قامــت باعمال 
سفلتة للشارع مؤخرا لكنها تجاهلت 
القضية والمشــكلة االم وهي مياه 
الصرف الصحي، والتي ستتســب في 

اهدار ماليين الرياالت مجددا.
عاتــق  جعفــر  المواطــن  ووجــه 
نداء عاجــل الى مدير عــام مديرية 
المنصــورة محمــد البــري بالتحرك 
العاجل والســريع لكي التذهب كل 

سعيد باحميش 
كلما اصطفت من غيم والراعد قرب.

قاموا قالل الخير وردوها جريش
السامحه من قام للعمله نطب

 واشعل فتيل النار في وسط الحشيش
لما متى هذا التهاون واللعب

 في أمور ذي تضبط مقاس المعايش
الحبل على الغارب هو أول سبب

وعدم الحزم وقل التفاتيش
هذا نداء مني وإن قلته طلب

 يا حضره الوال انهي الطواهيش
ذي خلوا الشعب يشقى في تعب

وال خلوا اللحم يربى والريش
وإن ساءت الحاله باتشوف العجب

باتشوف نص الشعب قدهم مرابيش
مازلت انا راجي ومتعلق برب

رازق وكافلهم باللقمه يعيش

كلما ا�ضطفت 
انهم يهدرون االسفلت يف عدن


