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التحالف العربي يف اليمن..

عـامان من احلزم والأمل

هذه ا�صباب امل�صادة الكالمية مع بنعمر يف �صنعاء 
 ال�سفري د. ريا�س يا�سني �ساهد على االنقالب والعا�سفة  :

 العاصفة استجابة واعية وجاءت يف وقتها

 قلمت اظافر النقالبيني وانهت اطماع داعميهم
احلرب على الإرهاب.. معركة ا�صافية للتحالف 

ملاذا حترر اجلنوب 
وختلف الشمال؟

تفا�صيل جناة حمافظ ال�صالع من حماولة اغتيال فا�صلة

 مرتبات اجلي�ش بعدن..�صم�صرة واإذلل يومي
حمافظ حضرموت: ندعو األخوة يف احلكومة 

والرئاسة أن يرتكونا منضي
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ق�ضايا

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/ ماهر الشعبي

تصاعــدت احتجاجات جنود وضباط 
وحدات الجيش في المنطقة العسكرية 
الرابعــة، من اعمــال ابتــزاز ومتاجرة 
بمرتبــات اآلالف منهم، خالل األشــهر 
الثالثــة األخيرة، حيث نفــذت عدد من 
االحتجاجات بســبب اســقاط اآلالف من 
الجنود من كشوفات المرتبات، واعتماد 
كشوفات غير دقيقة وتشكل نسبة ٧٠℅ 
من اسماء الجنود الفعليين فيما باقي 
النســبة يشــوبها غموض كبيــر وفقًا 

لمصدر رفيع في اللجنة .
 يُــردد في عدن أن اللجان القائمة 
المرتبات تمارس  والمكلفة على صرف 
ابتــزاز وإهانــة واذالل اآلالف من جنود 
وضبــاط الجيــش واالعتــداء عليهــم 
بالضــرب والطــرد امر اليقبلــة عقل ، 
ناهيك عن المهانة التي يتالقها ضباط 
الجيــش واألمــن امــام منــازل رئيس 
اللجنة ورئيس الدائــرة المالية لوزارة 
الدفاع وانتظارهم اليام للحصول على 
فرصــة لمقابلة هــوال لتقديــم تظلم 
بعــد إيقــاف مرتباتهــم وال يحصلون 
عليهــا، حيــث يســيطر هذا المشــهد 
على المنطقة الرابعة دون ســواها من 
باقي المناطق التي تســير فيها عملية 

الصرف بكل يسر وسالسة.

ا�ستقطاعات
بعض القادة برر هذه االستقطاعات 
بأن الجنــود لم يحضروا لكــن الجنود 
والضباط ردوا على مثل هذه االدعاءات 
بأن قادة األلوية لم يســتدعوهم اصاًل 
فضاًل عن أن المعســكرات غير مؤهلة 
الســتيعاب الجنــود والضبــاط حيث ال 
ســكن والتغذية وال اي من المقومات 
فيهــا، مضيفيــن " طالبنــا اكثــر من 
مــرة بتوفير تغذية دخل المعســكرات 

والبعــض حضــر ولكــن قيــادة هذه 
المعســكرات طلبــت منهــم المغادرة 
كونها غيــر قادة على توفيــر التغذية 
والسكن لهم ، لكن عند عملية الصرف 

تفاجئنا بخصميات ثلثي المرتب .
ال�سكوى ملن؟ 

وفقــا لمســوؤل رفيع فــي اللجنة 
اللجنــة  لــدى  يوجــد  ال   ، اإلشــرافية 
اإلشــرافية وال رئاســة الدائرة المالية 
لــوزارة الدفاع  مكتب خــاص للتدقيق 
المســلحة  القــوات  كشــوفات  فــي 

والهيئات التابعة لهــا، وال وجود لمقر 
رســمي للشــكاوي، وال تخضع بياناتها 
ألي ســلطة رقابية واللجنة اإلشــرافية 
ورئاســة الدائرة المالية هما الكل في 
الكل ، ويضــل الجندي ضحية للجنتين 
ويتنقل مــن كورنيــش المحافظ الى 
الممدارة للحصول علــى فرصة تمكنة 
مــن لقــاء اي مــن الجهتيــن لتقديم 
شــكوى وتظلم إليقاف واسقاط مرتبة 

دون أن يحوز عليها .

ا�سهر من املتابعة

وفــي تصريحــات خاصــة لـــ عدن 
تأيم ، علق أحد ضبــاط الجيش  رفض 
ذكر اســمه على الحديث حول الرواتب 
العســكرية  قائال: " امضيــت اكثر من 
شــهر وانا اتابع اللجنة االشرافية وبعد 
أكثر من شهر، وصلت الى رئيس اللجنة 
واســتخراجت توجيهات بصرف مرتبي ، 
ولكني أمضيت ايضًا 60 يوما لمتابعة 
رئيس اللجنــة الخاصة بصرف مرتباتنا 
ومن يــوم الخــر والوعود تزيــد ، ولم 
اتمكن من استالم مرتب شهر نوفمبر 
حتى اللحظة ، ولكني مؤخرًا اســتلمت 
مرتب شهر ديســمبر بعد أن دخت في 

دهاليــز اللجنــة الفرعية واإلشــرافية 
، فيمــا مرتــب نوفمبر اســتحوذ علية 

اللصوص ".

مطالبات ولكن
في ســياق متصل يذكر بأن ضباط 
وجنود في الجيش نظموا العشرات من 
الوقفــات االحتجاجية ضد ما اســموها 
ممارســات وابتــزازات لجــان الصرف ، 
دون أن تلتفــت الحكومة أو تســتجب 
لمطالبهم إليقــاف اعمال النهب الغير 
اللجــان ولم  التي تمارســها  مشــروع 
تشكل اي لجنة للنظر حتى في ماتقوم 
به اللجان ، والزامها بالقوانين وحماية 
حقوق جنــود وضباط الجيــش واألمن 
والتحذير من المساس بمخصصاتهم .

علــى الصعيــد ذاته حــول العديد 
مــن القــادة األلويــة العســكرية الى 
اقطاعيات خاصة، وشهدت هذه االلوية 
الزج بالعشرات وربما المئات من أقارب 
القــادة فيها وتمــت عمليــة ترقيهم 
وترقيتهــم بصورة مخالفــة  لقوانين 

وأنظمة المؤسسة العسكرية .

عدن تايم/ نادر الهباشي :

شكا مسافرون ومالك ناقالت بضائع من ابتزازات وجبايات غير قانونية يمارسها أفراد النقاط الواقعة في الطريق الواصل مديريتي طور الباحة والراهدة.
وخالل الشــهر الماضي تم إطالق النار واإلعتداء على أحد ســائقين النقل الثقيل اثناء مروره في احدى النقاط الواقعة في هذا الخط االمر الذي ادى الى حالة 
اســتياء شــعبي و رســمي كبير خصوصا بعد تزايد هذة النقاط في منطقة تعتبر امنة وبعيدة عن الحرب الدائرة في البلد منذ عامين وأزالت السلطة المحلية في 
مديرية طور الباحة بالتعاون مع المقاومة الجنوبية عشــرات النقاط غير القانونية من الخط الممتد من مفرق الفرشــة حتى مفرق شــعب اخر المناطق التابعة 

اداريا لطورالباحة .
كما شكا ايضا ابناء المنطقة من هذه النقاط حيث يقول جالل ثابت نحن ناس مسالمين وليس لنا عالقة بما يحدث في هذة النقاط التي اصبحت تنتشر في 
المناطق البعيدة والخالية من الســكان ويقومون بأفعالهم الشنيعة والتي حرمها ديننا االسالمي ونطالب المقاومة بتطبيق حد الحرابة على هوالء المتقطعين 

حتى يكونو عبرة لمن تسول له نفسه.
اما فارس احمد سعيد سائق قاطرة فقال في البداية نشكر المقاومة الجنوبية التي قامت بتطهير النقاط الواقعة في الصبيحة وندعو نظرائهم في القبيطة 

الــى االقتداء بإخوانهــم خصوصًا 
وانه خــالل الفترة األخيرة، ازدادت 
هذه النقاط وبكثرة في مناطقهم 
واصبحنــا نتعــرض للكثيــر مــن 
االهانات واالبتزاز في هذه النقاط

وطالب مديــر المديرية عماد 
غانــم قيادة المقاومــة بالقبيطة 
اتجــاه  مســؤوليتهم  بتحمــل 
مــا يحــدث فــي المناطــق التــي 
مــن المفتــرض ان تكــون تحت 
ســيطرتهم كما طالــب المقاومة 
الجنوبية وقيادة المنطقة الرابعة 
بضرورة دعــم جبهــات المديرية 
وعلى وجه الخصوص جبهة كرش 
التي في حالة تحريرها ســتنتهي 
كل هــذه المعانــاة التي يتعرض 
لها المواطنين من معناة ومشقة 
و ابتــزاز ونقاط جبايــة في الطرق 

الفرعية البعيدة.

جلنة مرتبات اجلي�ش يف عدن.. �صم�صرة واإذلل يومي

حلج: شكاوى من التقطعات واجلبايات يف خط طور الباحة - الراهدة
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�أخبار

عدن تايم/ خاص :

نجا محافظ الضالــع فضل الجعدي، من 
محاولة اغتيال فاشــلة، أمس، عقب إقدام 
مســلحين على إطــالق نار على ســيارته 
أمــس، ما أســفر عــن جــرح اثنيــن من 

مرافقيه.
وقالت مصادر عدن تايم ان مسلحين في 
نقطة معسكر عبود شمالي مدينة الضالع، 
اوقفوا سيارة المحافظ وأطلقوا النار على 
ركاب الســيارة بشكل مباشــر، ما نتج عنه 
إصابة ٢ من أفراد الحراسة احدهم إصابته 
خطــره، فيما لم يصب المحافظ الذي كان 

يقود الســيارة بأذى، حيث قــام المحافظ 
أسعف الحراســة إلى المستشفى، قبل ان 
يعود الســتئناف عمله في المبنى المؤقت 

للمحافظة.
قال محافظ محافظة الضالع ان محاولة 
اغتياله اليوم الثالثاء من قبل مســلحين 
في مدينــة الضالع، هــي محاولة الغتيال 
محافظــة الضالــع بأكملهــا، باعتبــار ان 
العمليــة ترمــي الــى اثــارة الفوضى في 

المحافظة واإلساءة لتاريخها النضالي.
وقــال المحافظ، أمــام جمــع غفير من 
المتضامنين معه " ليس لدي خصوم، عدا 
الفاســدين ممن حاربت فسادهم انتصارا 

للمصلحــة العليــا للمحافظــة وأهلهــا" 
مشــيرا الى ان الفاســدين يســتخدمون 
معاناة الناس كوســيلة لتحقيق غاياتهم 
في اثارة الفوضى وشق الصف، ومؤكدا ان 
حمالت التحريــض وتلفيق التهم الباطلة 
التــي يتعــرض لهــا منــذ اشــهر، كانت 

موجهة لمثل إلثارة هذه الفوضى.
وقــال " حاولــوا بشــتى الطــرق تمرير 
إشــاعاتهم الى الشــارع، وآخرها اتهامنا 
الجنوبية  المقاومة  بتبديل اســماء افراد 
بأســماء من المقاومة الشــعبية شــمال 
المحافظــة، لكننا فضحنا زيف ادعاءاتهم، 
فلجأوا الى أساليبهم اإلجرامية المعتادة". 

تفا�صيل جناة حمافظ ال�صالع من حماولة اغتيال فا�صلة

عدن تايم/ متابعات :

قال الســفير الســعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن إيران تغلغلت 
في اليمن منذ فترة طويلة, وتدميرها لليمن لم يبدأ في ,2011 وإنما 
مشــروعها بشــكل عملي بدأ بيــن عامــي 1996 و,1998 تحت ذريعة 
إقامة مشاريع في اليمن, ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب 

شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع.
وأشــار آل جابــر أن المهمــة الحقيقيــة لعناصر الحــرس كانت جمع 
المعلومات عن القبائــل والمكون اليمني والطبيعــة االجتماعية, ثم 
انســحبت ولم تقم مشــروعًا واحدًا, وإنما بدأت في دراســة اليمن من 
الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية, وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم 
التدريجــي للحوثيين, بالتدريــب والذخائر والســالح النوعي والخبراء 
والفنييــن, وال تزال حتى هــذه اللحظة تدعم الميليشــيات االنقالبية 

بالسالح والذخائر عن طريق التهريب.
و رفــض آل جابر في حوار مع الشــرق األوســط االتهامــات الموجهة 
للســعودية بتدمير اليمن, ويســتغرب ذلك من منطلــق أن المملكة 
تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة تقوم به 
الســعودية منذ عقود, وال تطلب اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير, 
فــإن 15 مليون يمني يســتفيدون من حواالت ذويهــم العاملين في 

السعودية. ويرى آل جابر ذلك واجبًا من أحد امتداحها عليه.
وقــال آل جابر أن اليمــن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشــري 
عميق عبر التاريخ القديم والحاضر, واتصال إنســاني سواء عبر القبائل 
أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشــاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 
وبعدها. وتم إنشــاء مكتب إلعادة إعمــار اليمن, وهناك دعم كبير من 
المملكــة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واســتقرار 

اليمن.
واتهم الســفير الســعودي الحوثي وصالح, وبدفع من إيران, بتدمير 
العملية السياسية, بعد أن أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات 
مختلفة, منها قضية صعدة, ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشــراف 

األمم المتحدة والمجتمع الدولي,
وأضــاف أن الحوثييــن اتجهــوا إلى عمــران ثم صعدة ثــم صنعاء 
وحاصروها, وسيطروا عليها بقوة السالح, وأجبروا المكونات السياسية 
والحكومــة الشــرعية علــى القبول بوثيقة اتفاق الســلم والشــراكة, 
وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء 

واستكمال العملية السياسية.
مشــيرا أن إيــران قامت بتوفيــر الدعم للحوثي وصالــح, ووجهتهم 
بالتحرك للســيطرة على الدولة, وعزز صالح تحالفه معهم, وســلمهم 
الحــرس الجمهوري ومخازنــه, واحتجزوا الرئيس ورئيــس الوزراء, ثم 

تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن.

حضرموت/ خاص  :
 

دعــا محافظ محافظة حضرمــوت اللواء 
أحمد ســعيد بن بريك الرئاسة والحكومة 
الشــرعية إلى تــرك حضرموت تمضي في 
طريقها , في إشارة إلى عراقيل عليا تُضع 

في طريق قيادة المحافظة .
وقــال المحافــظ فــي كلمته فــي حفل 
نظمتــه الســلطة المحلية صبــاح اليوم 
بمناسبة اعياد األم والمرأة : نناشد األخوة 
في الحكومة والرئاسة أن يتركونا نمضي، 
فحضرمــوت هــي الرئــة اللــي يتنفــس 

بواسطتها كل الوطن، مضيفا: إذا أصابنا 
الضــرر فــكل محافظات البالد ســتكتوي 

بذلك األذى.
واكــد بــن بريــك ان حضرمــوت اليوم 
ليســت حضرموت االمــس، متوعدا بقطع 
يد كل من يتطاول على حضرموت وأحالم 
اهلها، متوعدا بتدمير كل من يريد العبث 

بامن واستقرار المحافظة .
واكد على ان حضرموت لن تقبل اال بان 
تحصل علــى حقها دون نقصان، مشــيرا 
الى دور المرأة في دعم مسيرة حضرموت 

والنهضة بالمحافظة .

حضرموت/ خاص  :
 

عدن/ خاص
عقــدت اللجنة المكلفة بإعادة تقييم وتفعيل نشــاط 
جمعية عدن الخيرية االجتماعية بما ينسجم مع نظامها 
االساســي، اجتماعها الثاني، أمــس األول، بحضور أيوب 
أبــو بكر مدير عــام وزارة الشــئون االجتماعية والعمل 
فرع عدن، وأحمد محســن أحمد وعبداهلل ســالم مقشم 

وهاشم عبدالرزاق الوحصي .
وقــال أحمد محســن أحمــد األمين العــام للجمعية- 
القائم بإعمــال رئيس الجمعيــة ان الحضور بتوصيات 
و مقترحــات مثمــره و إيجابيه ُكلفــتّ الهيئة االدارية 
للجمعية برفعهــا الجتماع الجمعيــة العمومية ضمن 

تقريرها المالي و االداري .
 وثمن أيوب أبوبكر الجهود المبذولة من قبل الهيئة 
اإلدارية للجمعية رغم الظــروف التي توجهها في هذه 
األيام.. و أكد بــدوره بأن وزارة الشــئون االجتماعية و 

العمل بفرعها في عدن.
وأهابت الهيئة اإلداريــة للجمعية من جميع أعضائها 
اإلسراع بتســديد اشتراكاتهم الشــهرية ليتمكنوا من 

حضور إجتماع الجمعية العمومية القادم.

حمافظ حضرموت: ندعو األخوة يف احلكومة 
والرئاسة أن يرتكونا منضي

آل جابر يكشف خفايا التواجد 
االيراني يف اليمن

عدن اخلريية االجتماعية تواصل حتضرياتها للجمعية العمومية
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��ضتطالع

جهود حثيثة ومتواصلة رســمية وشــعبية تبذل 
بصورة متسارعة وكبيرة الستعادة الحياة للمدينة 
خاصــة بعــد  نجاح الحمــالت األمنية واســتعادت 
المدينــة من أيادي الجماعات المتشــددة، وفرض 
القيادة األمنية في المحافظة من الســيطرة على 
الحوطة، وانتشار قواتها األمنية على جميع مداخل 
ومخارج المدينة وأمام المقــار والمرافق الحيوية 

المهمة.
 حيــث عاشــت المدينة أوضاعًا صعبــة ومعقدة 
جــدًا خدماتيًا وأمنيًا، بعد أن اســتطاعت العناصر 
المتشــددة من  الســيطرة على المدينة بشــكل 
كامــل، ومارســت شــتى أنــواع القتــل والتقطع 

للمسافرين بقوة السالح.
ومع تواصــل العمل األمني بلحــج، تنفذ القوات 
األمنيــة عمليــات مداهمــة ألماكــن الجماعــات 
المتشــددة، واعتقــال العديد منهــم، خاصة في 
الحوطــة عاصمــة المحافظــة، وكذلــك مديريــة 
تبن المحيطــة بها، كما جرى نصــب نقاط أمنية، 
في مداخل ومخــارج الحوطة، وتشــديد اإلجراءات 
األمنية، وسط ترحيب كبير، ودعما غير محدود من 
الناس في المحافظًة، كما حظيت بإشادات واسعة 
محليًا ودوليًا، لتمكنها من اقتحام أهم أبرز المدن 

المهمة التي كانت تتواجد فيها عناصر اإلرهاب.
 

عودة احلياة 
مســاع شــعبية ورســمية إلعادة تطبيــع الحياة 
في الحوطة، حيث تبذل قيــادة لحج جهودًا جبارة، 
من أجل ذلك، فيمــا مظاهر الحياة تعود إلى لحج، 
وخاصة عاصمتها الحوطة، بشــكل متسارع، وأكثر 
إيجابية، حيث بات الســكان المحليون، يمارسون 

حياتهم بشكل طبيعي.
أســواق الحوطــة، كذلك عــاودت نشــاطها، مع 
االنتشــار األمني، إال أن مظاهــر الدمار وما خلفته 
الحــرب، ال يزال شــاهد عيان علــى الجريمة التي 

شنتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وينظر الناس، بأمل إلى جهود قيادة المحافظة، 
التــي قدمــت إنجــازًا ملحوظــًا في جوانــب عدة، 

أهمها األمن، وإعــادة تفعيل عمل بعض المرافق 
الحكوميــة، وتواجد المســؤولين فــي مرافقهم، 
رغم الظــروف الصعبــة والميزانيات التشــغيلية 

المنعدمة
احلوطة يف قبضة الدولة 
 

مديــر أمــن حوطــة لحــج العقيد محمــد احمد 
الرجاعــي تحدث ل"عدن تايم" بقوله: عودة الحياة 
واألمن إلى عاصمة محافظــة لحج "الحوطة"، بعد 
تمكن القوات األمنية من تطهيرها من الجماعات 
المتشــددة التي كانت تسيطر عليها ألشهر وذلك 

بدعم وإسناد قوات التحالف العربي بعدن.
وأردف  الرجاعي: تعرضــت مدينة الحوطة لدمار 
كبيــر ومهول جــراء حرب مــارس 2015 على لحج 
والجنــوب التي شــنتها قــوات صالح وميليشــيا 
الحوثييــن، إال أن إرادة النــاس وصمودهم، جعل 
الحوطــة تنبــض بالحيــاة، رغم انهيــار الخدمات 

األساسية، واستمرارها بحدها األدنى.
 

تعايف
الناشط مروآن باشا أوضح ل"عدن تايم" أن حالة 
لحج اليوم، صارت في تقدم مستمر، بفعل الجهود 
المبذولة، في مختلف الجوانب، مضيفًا لو أن هناك 

مــا  هتما ا
أكثر بلحــج، لتمت إعادة البنــاء ومعالجة 

ملفات أساسية خلفتها الحرب الغاشمة.
ومضــى مروآن  في حديثه لـــ "عدن تايم"، قائاًل 
لحــج إلــى اآلن تعانــي من إهمــال، حتــى قيادة 
المحافظــة ال تملك ميزانية، بداًل مــن توفير لها 
ميزانية مضاعفة خاصة في هذه الظروف الصعبة 
والعصيبــة. وأردف نأمل من دول التحالف العربي 
اإلســراع بمســاعدة لحج في النهوض، وحمايتها 
أمنيا، من خالل بناء أجهزتها األمنية والعسكرية، 
واستيعاب شــبابها في الســلك األمني والجيش، 
حتى ال تستقطبهم الجماعات المتشددة مستغلة 

حاجتهم المادية على حد قوله.
بدوره أكد مروآن  أن األوضاع األمنية بالمحافظة 

تــت  با
مســتقرة وتحت السيطرة األمنية بعد 

تطهيرها مــن العناصــر المســلحة الخارجة عن 
النظام والقانون.

 

"احلوطة" عاصمة منكوبة
 

وقــال المواطن محمــد علي  ل"عــدن تايم" إن 
الســلطات المحلية ومكاتب فروع الــوزارات أثناء 
مباشــرة أعمالهــا  مــن عاصمتها الحوطــة،  قد 
واجهت كثيــر من الصعوبات  لعــدم وجود مبان 
للعمــل كونهــا تعرضــت للتدمير والنهــب أثناء 
الحرب مــع مليشــيات الحوثي والمخلــوع صالح. 
وأضــاف هنــاك توجــه وإرادة جــادة لــدى قيادة 
المحافظة ممثلة بمحافظها الدكتور ناصر الخبجي 
بضرورة العمل والتغلب على الظروف بالقرب من 
المواطــن لتطبيــع الواقع وانتشــال األوضاع في 

مجال الخدمات المرتبطة بحياة الناس«.
وعبر عن أمله بســرعة توجه الحكومة والتحالف 
لتقديم الدعــم واإلمكانيات لمحافظة لحج بإغاثة 
المواطنيــن وإعادة بناء ما دمرته الحرب ومعالجة 
آثارها النفسية واإلنسانية وفي كل جوانب الحياة.
وأكد محمــد : أن األجهزة األمنية باتت متواجدة 
وتعمل بكل يقظة وحماس لترســيخ األمن ومنع 

أية محاولة لزعزعة األمن والسكينة العامة.

حوطة حلج.. تتعافى اأمنياآ وتطوي �صفحة اجلماعات املت�صددة
الرجاعي: تطهري املحافظة بالكامل من اجلماعات املت�سددة بدعم واإ�سناد التحالف

عــادت احلياة واالأمــًن اإىل مدينة 
احلوطة عا�سمة حمافظة حلج بعد 
اأن ا�ســتطاعت القــوات االأمنية  من 
تطهريهــا من اجلماعات املت�ســددة، 
كان ذلك بدعم واإ�ســناد مبا�ســر من 
قــوات التحالف العربي على راأ�ســها 
و�ســط   املتحــدة،  االأمــارات  دولــة 
حت�ســن كبــري لالأو�ســاع االأمنيــة يف 
عا�سمة حمافظة حلــج "احلوطة"، 
مع ا�ســتمرار احلمــالت الع�ســكرية 
يف مالحقــة مــا تبقى مــن العنا�سر 
املت�ســددة وبع�ــس اخلاليــا النائمة 

التي تتواجد يف بع�س االأماكن.
استطالع مصور/ صدام اللحجي
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مدير البنك املركزي عدن:

ق�ضايا

  حدث مأساوي وقرار للتحقيق يف املعلوم

ســادت حالة من االســتياء العــارم منصات 
التواصــل االجتماعــي في العاصمــة  عدن، إثر 
وفاة متقاعد مُســن، بجانب أحد مكاتب البريد 

العام أثناء انتظاره لصرف راتبه الشهري.
وتم التعرف علــى المتوفى "عبد اهلل عثمان 
القباطي" من خالل بطاقة اســتالم الراتب التي 

وجدت في جيب قميصه.
وبحسب مصادر طبية: "لم يتمكن المتوفى 
- الذي فارق الحيــاة بجانب مكتب بريد مديرية 
خور مكسر - من تحمل أعباء االنتظار واالزدحام 
الكبير في مكاتــب البريد، وتحمل جهد المجيء 
اليومي للســؤال عــن مرتبه، وذلك لكبر ســنه 

وأمراض الشيخوخة التي تالزمه".
وإزاء ذلك، أصدر مساء السبت رئيس الوزراء 
الدكتــور "أحمــد عبيد بــن دغر" قــرارًا يقضي 
بتشــكيل لجنة تحقيق في وفاة المتقاعد "عبد 

اهلل القباطي".
وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل أول محافظة 
عدن "أحمد ســالمين"، وعضويــة كل من مدير 
أمــن العاصمــة عــدن أو مــن يمثلــه، ووكيل 
نيابة عدن، ومديري عموم الشــؤون القانونية 
والمالية والبريد والخدمــة المدنية والتأمينات 

في محافظة عدن.
وجاء في قرار تشــكيل لجنة التحقيق، إلزام 
اللجنــة بتقديم تقريرها إلــى رئيس الوزراء في 

مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

ضحية حترك املشاعر الراكدة

 ضجــت ليلــة امــس صفحــات التواصــل 
االجتماعي لتعبر عن جزعهــا اللحظي من وفاة 
المســن العدنــي القباطي الــذي  انتهت حياته 
وهو في زحمة االنتظار لراتب لن يوفر إلســرته 

ولو جزءا يسيرا من احتياجاتها .
 الحادثة التي وقعت امام بريد خور مكسر و 
حركت شيء من انسانية البعض دفعت برئيس 
الحكومة للتوجيه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة 
حيثياتــه وفاته في قرار القــى انتقاد باعتبار ان 
وفاته نتيجة واضحة لالخفاق في ايفاء الحكومة 
بالتزاماتهــا تجاه هذه الفئة الذي قدمت الكثير 
للوطــن طوال حياتهــا لينتهي بهــا الحال في 

طوابير مهينة امام مراكز البريد .
يقول الناشط عبدالكريم البرحي بأسى بالغ 
" ال تأسفوا على موت المسن فهو اآلن في راحة 
، األســف الحقيقــي ابدوه علــى ضمائركم التي 

ماتت ."
ويضيف مســتنكرا : حينما مات هذا المسن 
أن  أخبركــم  أريــدأن   ..  !! اإلنســانية  عرفتــم 
إنســانيتكم هذه مجرد عواطف عابرة تتبخر مع 
مــرور الوقت .. ايــن كانت اإلنســانية والقلوب 
الرحيمة حينما كان هذا المسن يتعذب حيا اما 
وقد مات فشكر اهلل سعيكم فالموت بالنسبة له 
راحــة من هذا الجحيم الذي يعيشــه فاهلل أرحم 

به منا .
 مــن جهته يوجــه إلعالمي صالــح العطري 

توبيخا قاسيا للعاملين بالحقل الصحفي بعدن 
مستغربا من التعاطف المفاجئ الذي ظهر على 
الجميع بعد وفــاه المتقاعد القباطي امام بريد 

خور مكسر .
 يقول العطري : من فترة ونحن نتحدث عن 
معاناة الناس في عدن ولكن لالسف االعالميين 

بالمحافظة مشغوليين بامور اخرى.
 ويتساءل العطري .. كم هو العدد المطلوب 
من الناس الذي يجب ان يموتون في عدن حتى 

يتحدث اعالميو الجنوب عن معاناتهم .

انتقادات واسعة

العــام  الــرأي  وقــادة  المتابعــون  تلقــف 
القــرار الحكومــي بتشــكيل لجنــة تحقيق في 
وقاة المتقاعــد  عبداهلل القباطــي بردود فعل 
مستغربة رغم األسى الذي خلفته واقعة الوفاة .

 المحامــي والقيادي الجنوبــي يحيى غالب 
الشــعيبي بارك الخطوة بحفاوة ساخرة مقترحا 
علــى الحكومة ابقاء اللجنــة بانعقاد دائم حتى 
بعــد االنتهاء مــن التحقيــق بوفــاة القباطي 
والدافع لذلك هو نظر اللجنة بالحاالت المماثلة 

التي ستستمر.
الناشــط الثوري بحركــة 16 فبرايــر وليد 
ملهــي وصف قــرار الحكومة بإنــه مجرد حقنة 
مخدرة للضحك على الشــعب بالكالم المعسول 
حتي ال يثور عليها داعيــًا الحكومة للتوقف عن 

االستهتار بعقول المواطنين 

والمحاضــر  الجنوبــي  األكاديمــي  وقــال 
بجامعــة عدن الدكتور حســين العاقل انه كان 
يفترض على الحكومة صرف رواتب المظلومين 
بدال من اتخاذ قرار تشــكيل اللجنة الذي وصفة 

بالمهزلة.
  

حلول عاجلة لألزمة

من جهته اكد الصحفي ياسر اليافعي على 
ضرورة اإلســراع بانهاء معاناة المواطنين في 

البريد و خصوصًا مع توفر السيولة.
واشــار اليافعي الذي يدير موقع وصحيفة 
يافــع نيــور الــى أن التالعــب بحقــوق االباء 
واالمهات من الرعيــل األول عار على الحكومة 
والســلطة المحلية وكل االحــرار وان المتاجرة 
بحقــوق المتقاعدين لتحقيق مكاســب مادية 
لبعــض ضعيفــي االنفــس يجــب ان يتوقف 
ويقدم كل مــن يقوم بذلك للمحاكمة وفصلة 

من العمل .
واكد على ان حادثة شهيد الراتب القباطي 
لن تكــون االخيرة وليســت االولــى فالمهانة 

احيانا اصعب من الموت ايضًا .
ودعــا اليافعــي الى تشــكيل لجــان رقابة 
على مكاتب البريد باشــراف الســلطة المحلية 
باعتبارها تتحمل جزء من المسؤولية، باالضافة 
الى ايجاد الية سلســلة وسهلة لتوزيع الرواتب 
على الناس وفق جــداول معينة بدون طوابير 

وعناء .

هل تطوي وفاة القباطي ماأ�صاة 
املتقاعدين امام بريد عدن ؟ 

عدن تايم - خاص :

الأ�ســهر طويلة ا�سبح م�ســهد تكد�ــس الن�ســاء و الرجال من العجزة وكبار ال�ســن م�ســهدا ماألوفا ومنظرا فقد مع تكرار حدوثه تاثريه يف قلوب العامة وال�سا�ســة على حد 
�سواء.

 جاءت احلرب وانق�ست ، ورحلت احلكومة ثم عادت ، وامل�سهد ذاته مل يتغري .. تكد�س م�ستمر الالف املوظفني امام مراكز الربيد منتظرين اوراق نقدية فقدت قيمتها 
مع تدهور العملة وغالء اال�سعار ، تطبعت احلياة يف جل موؤ�س�سات الدولة اإال مراكز الربيد ظلت ع�سية على تنظيم و�سعها وعذرها الدائم غياب ال�سيولة النقدية .

ورغــم ح�ســول احلكومة علــى مليارات الرياالت املطبوعة يف رو�ســيا وبالتايل اجنالء ازمة ال�ســيولة اإال ان هناك اخفاقا يف االلتزام ب�ســرف رواتب املتقاعدين الذين 
ا�ستمر حالهم على ماهو عليه ، طوابري طويلة امام مراكز الربيد يف انتظار راتب مينح �ساحبه �سيء من كرامته امل�ستنزفة ب�سبب حاجته وكرثة ديونه .
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تقرير

لم تتجه الحمالت االعالمية تجاه اللواء شــالل 
علي شــايع شــخصيا ، الن مهمة كهــذه تعلم 
مطابخ االشــاعات انها صعبة للغايــة، فالرجل 
الــذي يحظــى بشــعبية واســعة فــي مدينــة 
عدن ليس من الســهل االســاءة اليه وتشــويه 
ســمعته عبر حمالت اعالميــة وأكاذيب وهمية 
، لــذا توجهت ســهام الكيد تجاه عــدد من ابرز 
المعاونين للواء شالل ، وكان للعقيد عبدالدايم 
احمد علي مدير مكتب اللواء شالل نصيب االسد 

من حمالت االساءة .
حمالت اســتهداف قيادة امن عــدن تاتي في 
وقت اصبح بامكان المواطن البســيط ان يدرك 
مــدى الفارق فــي المســتوى االمنــي قبل عام 
ونصف مــن االن وتحديدا بعــد تحرير المدينة 

مباشرة ، وكيف اصبح الوضع االمني اليوم .
جاء اللواء شــالل الــى قيادة امــن المحافظة 
في وقت كانت فيــه الجامعات تتلقى تهديدات 
يومية باالغالق ، وكانت الدراجات النارية تحصد 
ضحاياهــا بــكل اريحيــة ، وكانــت كل الجرائم 
تسجل ضد مجهول ، بل قد ال تجد تحقيقا يفتح 
فــي جريمة نتيجــة الوضع المرتبــك والمتردي 
داخل الجهــاز االمني حينها ، وكانت مناطق في 
المحافظة تخضع لجماعات مسلحة خارج سيطرة 
الدولة ، وآل الوضع اليوم الى حال آخر كان يعد 

من االحالم باالمس القريب .

مطابخ االشاعات 
قبل اشــهر من اليــوم وتحديدا في االشــهر 
األخيــرة من العام الماضــي 2016 بثت مطابخ 
االشــاعات خبرا كيديا مفبركا مســتغلة وسائل 
التواصــل االجتماعي التي تســهل عليها نشــر 
بعض االكاذيب باســماء مســتعارة وحســابات 
مجهولــة ، زعــم الخبر يومهــا ان والــد احدى 
الفتيات احرق نفســه احتجاجا على ســجنها من 
قبل العقيد عبدالدايم مدير مكتب اللواء شالل 

علي شــايع وطلبــه منهــا مبلغا ماليــا ، كانت 
القصة واضحة الفبركــة ولكن رغم ذلك وجدت 
طريقها لالنتشار بشــكل مريب ، نفاها العقيد 
عبدالدايم يومها في تصريح رســمي اعلن فيه 
تحديه لمن يثبت اســم هذه الفتاة المزعومة او 
عنوانها او اسم والدها او صورة لالب او أي شيء 

يثبت صحة الواقعة .
منــذ تلك الواقعــة وحتى اليــوم كان المتابع 
لوسائل التواصل االجتماعي يلحظ اخبارا يجري 
دسها دس السم في العسل تتعلق بمزاعم عن 
وجود معتقــالت مزعومة تابعة لعبدالدايم يتم 
فيها تعذيب الشــباب حســب مزاعــم المطابخ 
، وكانــت تلــك االخبار يجــري حبكها باســلوب 
يجعل القارئ البسيط يتعاطف معها ظنا بانها 

الحقيقة .
الفرية الكربى 

مؤخــرا وقبل يومين ضخت مطابخ االشــاعات 
منشــورا مجهــول المصــدر تحــت عنــوان ) وا 
معتصمــاه ( .. اال ان المطابــخ هذه المرة قررت 
ان تستفيد مما نســف كذبتها االولى في قصة 
الفتاة التي حاول والدها احراق نفسه ، فاضافت 
في الخبر اسما وعنوانا شامال رقم البلوك ورقم 
المنزل ظنــا منها ان هذا ســيضفي مصداقية 
حقيقيــة على القصــة ، ولكــن المطابخ وقعت 
في تناقضــات اخرى وهي تحبك القصة ادت الى 

نسف الكذبة بشكل تام .
تتعلق القصة االخيرة التي تم ترويجها مؤخرا 
بنفــس الطريقــة التي روجــت بها االشــاعات 
الســابقة بامــراة وهمية وحكايــة مزعومة عن 
اعتقــال عبدالدايم لولد هذه المــراة ومحاولته 
اغتصــاب ابنتها ، وتم مليئ المنشــور الذي تم 
ضخه بشكل مريب في وسائل التواصل بعبارات 
تســتفز غيــرة المواطن مــن قبيــل : )) انا في 
وجهكم انــا في عرضكم ، انقذوا شــرفي (( في 

اسلوب خبيث للتحريض وتاليب الراي العام .

وقع من كتب وحبك هذه االشاعة في تناقضات 
نســفتها نسفا ، بينها الزعم ان زوج المراة التي 
تــدور حولها الحدوثة توفــي في عام 1994 في 
حيــن تقول القصة ان لها ولــدا عمره 16 عام ، 
فــي حين الفارق بين عامــي 1994 و 2017 هو 

23 عام وليس 16 عام .
نزلت قيــادات امنيــة يوم امس الــى المنزل 
المذكور رقمه وعنوانه فــي مديرية المنصورة 
فتبين انه عنوان خاطئ وال يعود لالسم المذكور 
في االشاعة ، كما تم توجيه مذكرات الى سجون 
المحافظة لالفادة عن اســم المعتقل الوارد في 
القصــة والذي زعمــت المطابــخ ان عبدالدايم 
اعتقله فتبين ان ال وجود لمعتقل بهذا االســم 
، عدى عن كــون القصة تتحدث عــن ان المراة 
حاليا هربــت الى حضرموت واقامــت في فندق 
خور المــكال ، وتبين الحقــا ان مدير فندق خور 
المكال المذكور اســمه في المنشــور نفى نزول 
امرأة بالفندق بهذا االســم وبالصفات التي تم 
االستفسار عنها .. مشــيرا الى أن إدارة الفندق 
قد غيرّت اسم الفندق الى " المكال سيتي " قبل 
عام ونفى أيضا وجــود عائلة من محافظة عدن 

في الفندق .

املستهدف احلقيقي 
من الواضح ان المســتهدف من هذه الحمالت 
التحريضيــة ليس العقيــد عبدالدايم او ايا من 
مســاعدي اللواء شــالل الذين يجري التحريض 
ضدهــم باكاذيــب مختلقــة يتــم توزيعها في 
مواقــع التواصــل االجتماعي ، بل المســتهدف 
هو اللواء شــالل علي شايع نفسه ، الذي ادركت 
مطابخ االشــاعات ان الراي العام لن يقتنع باي 
اساءات يتم اشاعتها عنه من هذا القبيل فلجأت 
الى محــاوالت ال اخالقية لالســاءة الى معاونيه 
ومحاولــة تشــويه ســمعتهم ، واختــارت اقرب 
معاونيه لكي يتم عبر االســاءة اليه االساءة الى 

اللواء شالل .
كما ان هذا المنشــور مجهــول المصدر حاول 
هذه المرة اقحام اسماء مناطق بعينها من خالل 
الزعم بان االســرة حضرميــة وان االم يافعية ، 
في محاولة للعب على وتر المناطقية واستعداء 
مناطــق بعينها ضد مناطق في الجنوب وهو ما 
يرسم فكرة عن التوجه والخطوط العريضة التي 

يسير عليها من يوجه هذه المطابخ .

الرد االمين 
ادارة امــن عــدن وعبــر ناطقهــا االعالمــي 
عبدالرحمــن النقيــب كانت قد اصــدرت بالغا 
رســميا فنــدت فيه اكاذيــب حمالت التشــويه 
االمــن  قيــادات  ضــد  االعالمــي  والتحريــض 
بالمحافظــة ، واورد البالغ بالتفصيل توضيحات 
من قيــادات مجتمعية واخرى عاملة في ســجن 
المنصــورة تثبــت زيف ادعــاءات مروجي البيان 
المحرض ضد مدير مكتب اللواء شــالل شــائع، 

العقيد عبدالدائم احمد علي .
وجاء فــي البــالغ الصحفي الصادر عــن ادارة 
امن عدن عقب ســرد التوضيحات : )) تعي ادارة 
امن عــدن تماما أن الهدف من المنشــور وفي 
هــذا التوقيــت هو إشــغال الرأي العــام وحرف 
األنظار عن فضيحة التقرير عن حقوق اإلنســان 
الذي تقدمت به لألســف ذات الجهات التي باتت 
عالقتهــا بالجماعــات اإلرهابية ثابتــة باألدلة 
واالعترافات ولم تألــوا جهدا في محاولة إطالق 
ســراح العناصر اإلرهابية خشية افتضاح المزيد 
مــن األدلــة التــي تثبــت عالقتهــا بالجماعات 
اإلرهابيــة .. ومــا إشــارتها الدراماتيكيــة في 
المنشــور الزائــف الى المســجونين الـ100 في 
ســجن المنصورة اال ضمن محاولة اإلشــارة الى 
القضيــة التي ســعت الى ابرازها فــي تقريرها 

بشأن المسجونين على ذمة قضايا إرهاب (( .

اأ�صرار ال�صتهداف العالمي للقيادات المنية يف عدن
 بعد ف�ســل عدة حماوالت 
الهجمــات  عــرب  الغتيالــه 
االنتحاريــة ، دابــت عــدد 
االعالميــة  املطابــخ  مــن 
�سنــع  يف  املتخ�س�ســة 
مهاجمــة  اىل  ال�ســائعات 
معــاوين  ابــرز  مــن  عــدد 
�ســايع  اللــواء �ســالل علــي 
عــرب   ، عــدن  امــن  مديــر 
الق�س�ــس  مــن  كميــة  �ســخ 
تزعــم  التــي  املفربكــة 
و�سلــت  انتهــاكات  وقــوع 
واالغت�ســاب  القتــل  حــد 
م�ستعارة  با�سماء  وتوزيعها 
الفي�ســبوك  �سفحــات  يف 
هنــاك  ان  علــى  مراهنــني 
بن�ســخها  �ســيقوم  مــن 
الف�ســول  بدافــع  ول�سقهــا 
. والتعاطــف  والتاثــر 

تقرير / عبدالرحمن أنيس :
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ملـــف
اأنقذت اجلنوبيني من العدوان و�ساندتهم يف ال�سري نحو درب التحرير..

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســارعت  لذلــك 
وبمشــاركة التحالــف العربي الذي تقــوده إلى تلبية 
طلب الرئيس هادي بتقديم المســاعدة العســكرية 
ضــد مقاتلي ميليشــيات الحوثي والقــوات الموالية 
للرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح المدعومين من 
إيــران وحزب اهلل اللبناني ، أطلــق على هذه العملية 
أســم عاصفــة الحزم التي بــدأت يــوم الخميس 26 

مارس 2015 م .
ويستعرض التقرير مسار عاصفة الحزم وانطالقتها 
وقــوام قواتها ، والعــدة والعتاد الــذي دمرته ، وما 
تحقق من اهداف خالل عمليــات عاصفة الحزم فالى 

التقرير...

االنطالقة..والعتاد
ايتجابــة لطلــب الرئيــس عبدربــه منصــور هادي 
اطلق التحالف العربــي  عمليات "عاصفة الحزم" يوم 
الخميــس 26 مــارس 2015 م وحتى يــوم 21أبريل 
2015 م ) لمــدة 27 يــو مــا( لدعــم الشــرعية فــي 
اليمــن وبعدهــا بدأت عمليــات إعادة األمــل , واتت 
هذه االنطالقة لتضع حــدا للتمدد الذي اقدمت عليه 
مليشــيات االنقالب المدعومة من ايــران وعدوانها 
على الجنوب عقب ســيطرتها علــى العاصمة صنعاء 

ومناطق الشمال ككل.
وضم تحالف دعم الشــرعية تســع دول شــاركة في 
عمليــات "عاصفة الحزم": هي الســعودية والبحرين 
وقطر والكويــت واألمارات ومصــر واألردن والمغرب 

والسودان.
وبلغت عدد المقاتالت الحربية )101 (مقاتلة ,واربع 
سفن حربية وفرقاطة بحرية مصرية  بجانب األسطول 
البحــري العربي الســعودي في البحــر األحمر ,وفيما 
يخص القوات العسكرية فقد جهزت السعودية )150 
(ألف جندي وضعتهم تحــت التأهب على حدودها مع 
اليمــن , كما تلقــت العمليات دعم وتأييــد اقليمي 
ودولــي وعلــى رأس تلك الدول باكســتان والواليات 

المتحدة األمريكية .
نجاح في تدميرعتاد االنقالبيين العسكري

يذكر الخبير العسكري الباحث د.عبدربه محمد عمر 
فــي كتاب "معركة تحرير عــدن" الذي صدر مؤخرا ان 
عاصفت الحزم أتبعت التكتيكات الكالسيكية ونجحت 
في تنفذيذ ضرب اســتهدفت فيها مــدارج المطارات 
العســكرية  والقواعد الجوية ومنها  قاعدة الديلمي 
الجويــة في صنعاء ، وقاعــدة العند في لحج ، وقاعدة 
طــارق فــي تعز,وكذلــك اســتهداف تدمير وســائل 
الدفاعات الجوية ومنهــا  تدمير اللواء 65 دفاع جوي 
ومحطات الرادارات ,وايضا اســتهداف وتدمير مراكز 
القيادة والســيطرة ومنها تدمير مقــر قيادة القوات 
الجوية ، ودار الرئاسة بصنعاء ، ومقر قيادة المنطقة 
العســكرية السادســة وعقــد االتصــاالت ، ومراكــز 
القيادة الميدانية , وتدمير منصات إطالق الصواريخ 
البالســتية ومنها  معسكرات اللواء الخامس صواريخ 

واللواء السادس صواريخ .
مضيفا ان تكتيكات العاصفة استهدفت مستودعات 
الذخائر واألســلحة ومنهــا تدمير المســتودعات في 
جبــل نقم ، وعصر ، وفج عطان فــي العاصمة صنعاء 
، والمســتودعات الموجــودة فــي صعــدة , وتدميــر 
معســكرات العدو  في صنعاء حيث تم تدمير معسكر 
القوات الخاصة ، ومقر الشرطة العسكرية ، ومعسكر 
الصباحية ، ومعسكر اللواء 63 مشاة ، ومعسكر قوات 
االحتياط في الخرافي ، ومقــر كلية الطيران والدفاع 
الجوي ، ومعســكر كهالن ، وفي عدن تدمير معسكر 
األمن المركزي ، وفي الضالع معسكر اللواء 33 مدرع 

، وفي مأرب معسكر اللواء الثالث مشاة.
وفيمــا يخص القــوى المتحركة علــى االرض يذكر 
الباحث في كتاب معركة تحرير عدن ان عاصفة الحزم 
استهدفت إرتال العدو المتقدمة : من محور مكيراس 
زنجبار ســاحل أبين إلى عدن ، وتدمير كافة الدبابات 
والعربات المدرعة على طول الخط من شقرة - زنجبار 
، وخط زنجبار - المطلع ، وخط المطلع - ســاحل أبين 
– العلــم ، وتدمير األرتــال المتقدمة من محور تعز - 
العنــد – لحج – صبر - عدن ، وتدميــر كافة الدبابات 
والعربات المدرعة على طول الخط من كرش - العند 
، وخــط العند - الحوطة ، وخــط الحوطة - صبر - دار 
ســعد ، وتدمير األرتــال المتقدمة من محــور المخا 

- ســاحل عمران إلى عــدن ، وتدمير كافــة الدبابات 
والعربــات المدرعة على طول خــط المخاء – الطريق 
الســاحلي عمــران ، وتدميــر إرتال العــدو المتقدمة 
من محــور الرجاع - الوهط ، وتدميــر كافة الدبابات 
والعربــات المدرعــة على طول الخط من الفرشــة – 

مصنع الحديد – الوهط.
األهداف اليت حققتها عاصفة احلزم

يوضح الباحث والخبير العســكري  د.عبدربه محمد 
عمــر ان عاصفة الحــزم حققه العديد مــن االهداف 

اهمها:
اوال:  فرض الســيطرة الجوية علــى األجواء اليمنية 
والتفــوق الجــوي , وهــذا مــا مكن من حيــث إجالء 
أكثر مــن )200 ( موظف أممي وعاملين بالســفارات 
والشــركات األجنبيــة مــن العاصمة صنعــاء وقامت 
طائرات روســية ايضا  بإجالء )366 (شــخصا يوم 12 

أبريل ،و )440 (شخصا يوم 13 أبريل 2015 م .
ثانيــا: فــرض الســيطرة البحريــة علــى الموانئ 
والســواحل اليمنية وحماية مضيق باب المندب من 
المليشــيات  ومســانديهم ، حيث تمكنــت البحرية 

الملكيــة الســعودية من إجالء 
الســعوديين  المواطنيــن 
من  الدبلوماســية  والهيئــات 
محافظة عدن باتجاه المملكة 
العربيــة الســعودية ، وأجلت 
ما يعــادل )86 ( شــخصا من 
وصلــوا  مختلفــة  جنســيات 
صباح يوم 28 مارس / 2015 
م إلــى مدينة جــدة ، وقامت 
لألســطول  تابعــة  ســفينة 
الحربي الروسي بإجالء)308( 
شخصا من ســواحل اليمن ، 

بينهم )45( مواطنا روسيا .

ثالثــا: قطع طرق إمدادات 
العاصمة  بيــن  الصواريــخ 
صنعــاء وصعــدة وتدميــر 

اإلمدادات وعــزل جبهات القتال وتقطيــع أوصالها ، 
حيث تم تدميــر كافة التعزيــزات القادمة من محور 
البيضاء - أبين ، وتحديدا على خط ســاحل أبين من 
شــقرة حتى العريش ، والتعزيزات القادمة من محور 
الحديدة المخا الطريق الساحلي باب المندب عمران , 
والى جانب ذلك احداث انشقاق في صفوف الموالين 
للرئيس الســابق علي عبــداهلل صالح من قيادة حزب 
المؤتمر الشعبي العام وبعض القيادات العسكرية .

رابعا : إســناد المقاومة الجنوبية في الدعم الناري 
المباشــر وتدميــر مصــادر النيــران المؤثــرة على 
المقاومــة فــي كل من الضالع ولحــج وأبين وعدن ، 
وإســناد تقدم المقاومة أثناء التحــول إلى الهجوم , 
ودعم المقاومة باألســلحة والذخائر بواسطة اإلنزال 
المظلــي الناجح فــي محافظة عدن ولحــج والضالع 
وأبيــن ,وممنع تقدم العدو بمجموعات قتالية كبيرة 
، وحرمانه من تحقيق التفوق القتالي وتعزيز جبهات 
القتــال , وهذا مــا ســاعد المقاومــة الجنوبية على 
التصــدي للعــدوان ودحــره من الجنــوب ومواصلت 

مالحقة فلوله في الساحل الغربي.
خامســا : العمل اإلنســاني أصبح أكثر تنظيما في 
اليمــن ، حيــث تمكن الصليــب األحمــر الدولي من 
إيصــال)3 (طائرات محملــة بالمســاعدات الغذائية 
والطبيــة ، وتســهيل عمــل المنظمــات الدولية في 

توصيل اإلمدادات للمحتاجين .

وهنــاك الكثير من االهداف التــى حققتها عاصفة 
الحزم وايضا مــا تبعتها من عمليــات اعادة االمل.. 
وهنا يمكن القــول ان عاصفة الحــزم كانت المنقذ 
للجنــوب من عــدوان االنقالبيين والســند لهم في 
الصمود والســير فــي درب التحرير كمــا انها كانت 
بمثابة الســيف الذي قطع ارجــل االخطبوط االيراني 

في المنطقة.

عقب متكن اإيران من متلك قوى �سانعة للقرار بل تدخلها ال�ســافر واملبا�ســر يف كل من العراق و�ســوريا ، وايجاد نفوذ يف لبنان واملتمثل بحزب اهلل ال�ســيعي 
، واىل جانب دعمها لل�ســيعة املوجودة يف دول اخلليج كما ح�سل يف البحرين ، كانت وجهتها االخرى هي اليمن و�ســاعدها يف ذلك متدد احلوثيني يف اليمن 
و�ســيطرتهم علــى العا�سمــة �سنعاء والقوات الع�ســكرية الرئي�ســة يف اليمن ،ولتحقيــق اطماعها اقامت ج�ســر جوي بني طهران و�سنعــاء لدعم احلوثيني ، 
باالإ�سافــة اإىل تواجــد القطــع البحريــة االإيرانية يف اخلليج والبحــر العربي وقربها من باب املنــدب ، كل هذه التحركات اخلطــرة الإيران جعلت احلدود 
ال�ســمالية وال�ســمالية ال�سرقية واجلنوبية للمملكة العربية ال�ســعودية مهددة من املد االيراين ، والتهديد هذا مل يقت�سر على ال�سعودية فح�سب بل على 
اخلليج واملنطقة العربية والعامل ككل �ســيما وقد دفعة ايران بعمالئها يف الداخل للعدوان على اجلنوب والتوغل و�سوال لل�ســيطرة على ميناء عدن وباب 

املندب الذي يعد من اهم املمرات الدولية يف العامل ، حيث متر عربه ما يقارب 70�سفينة جتارية يوميا.

 قلمت اظافر االنقالبيني وانهت اطماع داعميهم
..

عدن تايم/فتاح المحرمي
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ملـــف

ر�سالتان نقلتها من الرئي�س اثناء 
حما�سرته يف �سنعاء

يقول د. رياض ياسين عن فترة الحصار 
على الرئيس هــادي : أنا أحد القالئل الذين 
زاروا الرئيــس عبدربه منصور هــادي أثناء 
فتــرة محاصرته  في صنعاء ومعي ياســين 
مكاوي ودخلت واطمأنيت عليه وعلى صحته 
ثم تشــاورنا وكلفنا بمهمتين اولها مقابلة 
المبعــوث األممــي جمال بن عمــر وثانيها 
التواصــل مع الســفير البريطاني لشــرح ما 

يحصل أثناء احتجاز الرئيس هادي .
وخــالل يوميــن قابلــت فــي صنعــاء 
ومعي ياســين مكاوي جمال بن عمر ودارت 
مناقشات معه في فندق موفمبيك ادت الى 
مشــادات كالمية معه أساسها انني قلت له 
أن الحوثييــن نفذوا انقالبهــم وكان على 
األمم المتحدة أن تتخذ موقفًا أساسيا تنهي 
المســافة فيما بين  األطــراف ألنه معروف 
عندمــا يكــون هنــاك طرفيــن متحاربين 
وهناك وســاطة بينهما وأحد الطرفين يلجأ 
للســالح ينبغي على األمم المتحدة الوقوف 
إلــى جانــب الطــرف الســلمي الــذي يدعو 
للتهدئــة وترك العنف وليــس الوقوف على 
مسافة واحدة مع الطرفين.. فحدثت مشادة 
كالمية هدأها األخ ياسين مكاوي. وأوصلت 
له خالل اللقاء رســالة الرئيس هادي حينها 
ان هنــاك توجهــات بنقل أي مشــاورات او 
لقاءات مــن صنعاء إلى تعــز حتى ال تخضع 
لضغوطات الحوثيين لكن جمال بن عمر له 
أجندة خاصة ورفض الحديث عن ذلك وإصر 

على بقاءها في صنعاء .
بعدها بعشــر أيام قابلت خالد محفوظ 
بحاح في بيته عندما رهن االحتجاز  وتحدثنا 
طوياًل عــن االنقالب ورتبــت بعدها طريقة 
للخــروج مــن صنعــاء إلــى عدن بنــاء على 
نصيحــة مــن الرئيــس أن أغــادر إلى عدن 

وكنت حينها وزيرا للصحة.
احلوثيون مل يحتجزوا ال�سايدي

وعــن احتجــاز عبــداهلل الصايــدي في 
صنعــاء أو وزراء آخرين قــال: الحوثيين لم 
يحتجــزوا وزيــر الخارجيــة األســبق عبداهلل 
الصايــدي هو أصاًل جار خالــد محفوظ بحاج 
فأول ماغــادر صنعاء بحاح الى المكال لزيارة 
والدته ، غادر الصايدي صنعاء إلى نيويورك 
وكــذا  وزراء جنوبييــن  احتجــاز  .. مؤكــدًا 

عبدالرقيب سيف.

اول موقف مناه�س للحوثيني
وعن أولى المهام الذي اضطلع بها قال 

د. رياض ياسين : 
أول مــا نزلــت أعلنت موقفــًا مناهضًا 
لمليشيات الحوثي وذهبت إلى وزارة الصحة 
وأخــذت مكتبين ســلفة من الهيئــة العليا 
لألدوية وبدأت أمــارس عملي وجهزت ختم 
من مطبعة الحظ وبدأت بالظهور اإلعالمي 
علــى القنوات من فنــدق ميركيــور أدليت 
بأحاديــث عــن االنقــالب وتداعياتــه .. ثم 
ســافرت بعدها إلى القاهرة لحضور مؤتمر 
الصحــة العــرب واســتغليت هــذه الفرصة 
والقيت كلمة ناريــة ضد الحوثيين وحينها 
كان الموقــف غامــض.. أبلغت فــي كلمتي 
وزراء الصحــة العرب  أننا أمام انقالب كامل 
األركان علــى شــرعية الدولة وكشــفت عن 
تحالف بين الحوثييــن وعلي عبداهلل صالح 
واإليرانييــن. .وعرفــت بعدهــا أن الرئيس 
وصل إلى عدن فعدت إليها بعد المشــاركة 

في المؤتمر .
عودة الرئي�س هادي اىل عدن والغارة 

اجلوية
ويروي السفير رياض ياسين عن عودة 
الرئيس هادي الى عدن ويتذكر منها الغارة 

الجوية لطيران االنقالب وقال : 
ٍعندمــا هاجم الطيــران االنقالبي على 
معاشــيق انقطعــت أخبار فخامــة الرئيس 
والطاقم العامل معه.. وخالل هذه الفترة ال 
توجد وسيلة لالطمئنان فكان البد من رفع 
معنويــات اليمنيين أن الرئيــس موجود..

لكن علمت بعدها 
بوصولــه إلــى ســلطنة عمــان عندما 
التقيــت في القاهــرة في اجتماعــات وزراء 
الخارجيــة العرب بالوزير يوســف بن علوي 
وزير خارجية ســلطنة عمــان وانفردنا معًا 
حيث أبلغني أن الرئيس هادي وصل مسقط 
ســليم ومعافى ويجري بعــض الفحوصات 
وارتفعــت معنوياتي أكثــر فأكثر.. فظهرت 
على القنوات التي كانت كل أسئلتها مركزة 
عن حضور الرئيــس الى القمة من عدمها.. 
وطمنتهم أن الرئيس قادم وسيشــارك في 
القمــة مع انني لم اســتلم أي تأكيدات من 
أحــد وكنت متأكــد أن الرئيس لــن يخذلنا 
وصاحب قضية وبالفعل تحقق ذلك وشارك 

في المؤتمر الذي انعقد في شرم الشيخ.

وزير اخلارجية يرف�س الذهاب اىل 
القاهرة

ويستذكر السفير رياض ياسين واقعة 
رفــض وزيــر الخارجيــة عبــداهلل الصايدي 
للذهاب الى القاهــرة لترتيب زيارة الرئيس 
هادي والمشــاركة في مؤتمر القمة بشــرم 

الشيخ وقال بهذا الصدد : 
عنــد ترتيب مشــاركة الرئيــس هادي 
للمشــاركة في القمة العربية بشرم الشيخ 
عبــداهلل  الخارجيــة  بوزيــر  االتصــال  تــم 
الصايــدي  قمــت ومديــر مكتــب الرئيس 
محمــد مارم  باالتصال من معاشــيق بوزير 
الخارجية عبداهلل الصايــدي الذي وصل إلى 
نيويــورك حينها وطلبنا منــه المغادرة إلى 
القاهرة للمشــاركة وترتيب زيــارة الرئيس  
هادي فــكان رد الصايــدي الرفض وقال أن 
موضوعه منتهي مــع الحكومة..عندها قرر 
الرئيس تعيينــي وزيرا للخارجية ولكن بعد 
أن أجري اتصــال آخر بالصايدي.. من جانبي 
أبديت اســتعدادي واعتبرتها مهمة وطنية 

ألن ما في أحد وأقدر ثقة الرئيس بي.

اأعتز بو�سام الرجل للدبلوما�سية العربية
وعبر السفير رياض ياسين عن اعتزازه 
وفخره بالرجل االول للدبلوماســية العربية 
ســمو االمير ســعود الفيصل وزير الخارجية 
بالمملكــة العربيــة الســعودية  وقــال انه 
علــى هامــش انعقــاد مؤتمر القمــة جمع 
ســموه وزراء الخارجية العرب التاحة الفرصة 
لالستماع والوقوف على احداث االنقالب في 

اليمن ..
وقــال الســفير ياســين : كان هنــاك 
إنصــات وتفهم مــن الجميع وســعد األمير 
ســعود الفيصــل بالتفاصيل وســألني على 
حده كم لك وزيــرا للخارجية اليمنية: رديت 
عليه ســبعة أيــام فضحك وقــال كأنك منذ 

سبع سنوات فيها. 
هذه الشــهادة من ســموه اعتــز كثيرًا 
الرجــل األول  ووســام علــى صــدري مــن 
للدبلوماســية العربيــة. وكان آخــر مؤتمر 

يحضــره رحمــه اهلل.. حقيقــة الجلوس مع 
سمو األمير سعود الفيصل ساعتين وكأنك 

قعدت معه سنتين.
إجتماع للحكومة تعذر انعقاده برئاسة 

ياسين
ويروي الســفير ريــاض ياســين فترة 
العودة الــى عدن  محاولة عقــد ا ل اجتماع 
للحكومــة  قــال : عندمــا عدت إلــى عدن، 
عدت مع رئيس البرلمــان العربي الذي كان 
جاي في زيــارة وبدأ وبدأعدد من الســفراء 

يتوافدون إلى عدن 
وكلفــت بعقد اجتماع لمجلــس الوزراء 
ورئاســته بصفتي األكبر ســنًا، وقد أبلغني 
بذلــك راجــح بــادي فحضــر قليــل منهــم 
وآخرون رفضــوا الوصول إلى عــدن بأعذار 
غير مقبولة، ممن وصلوا من الوزراء كفاين 
وشــريم وباســلمه، ولعدم اكتمال النصاب 

تعذر عقده .

عمل اخلارجية اليمنية انطلق من القاهرة
وعن النشــاطات االولى للدبلوماســية 
اليمنية قبيل انطالق عاصفة الحزم استذكر 

ياسين :
عملت كوزير خارجية ومعي شقيقي في 
الســفارة اليمنية بالقاهرة ألن بقية طاقم 
السفارة متهرب وفي حالة تذبذب، الى ليلة 
إعالن عاصفــة الحزم وكنــت التقيت قبلها 
بســاعات أمين عام الجامعــة العربية نبيل 
العربي وطلبت منه أن تتخذ الجامعة موقفًا 
أو قــرار ينــدد بانقالب الحوثييــن حتى أنه 
في اليوم التالي مــن العاصفة قابلته وقال 

العربي مازحا : أنت كنت عارف بالعاصفة.. 

عا�سفة احلزم ا�ستجابة واعية من اال�سقاء
ووصف الســفير ياســين عاصفة الحزم 
بانهــا  اســتجابة واعيــة مــن األشــقاء في 
المملكة العربية السعودية واإلمارات وبقية 
دول التحالــف العربــي وقــال :  كانــت في 
وقتها وأتذكر أن في تلك الليلة أرهقت من 
التصريحات للقنوات وعبرت في أول تصريح 
عن سعادتي بهذه االستجابة إلنقاذ اليمن.

عملت وزيرا للخارجية قبل التعيني الر�صمي 
فيما تهرب وزراء عن حمافل عربية

حاوره في باريس / بالل غالم حسين

يف اول حديث خا�س لل�سحافة مبنا�سبة الذكرى الثانية للحرب على اجلنوب وانطالق عا�سفة احلزم يتحدث لـ" عدن تامي"  الدكتور ريا�س يا�سني وزير ال�سحة 
ثم وزير اخلارجية ال�ســابق و�ســفري اليمن حاليا لدى فرن�ســا م�ستذكرا خالله مرحلة ماقبل احلرب وااليام االوىل لالنقالب وفرتة احل�سار الذي فر�سه احلوثيون 

على الرئي�س عبدربه من�سور هادي مبنزله يف �سنعاء حتى مغادرته والعديد من االحداث التي كان �ساهدا تفا�سيلها .

يف اأول حديث خا�س اأدىل به لـــ " عدن تامي " ) 1-2 (

السفري د. رياض ياسني ووزير اخلارجية السابق :

 عاصفة احلزم استجابة واعية وجاءت يف وقتها

  أعتز بأنين صاحب اول تصريح ناهض 
االنقالب من داخل اجلامعة العربية
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ملـــف

حرب مفتوحة
 

اتخــذت الحــرب علــى االرهاب اشــكاال 
متعــددة منــذ تحريــر مدينة عــدن، في 
يوليــو 2015 ،اذ فوجــئ التحالف العربي 
بعد طرد مليشــيات الحوثي، وصالح، من 
عدن، ومدن جنوبية اخــرى، ببروز تحدي 
جديــد امام االمــن، واالســتقرار، واعادة 
تطبيــع الحيــاة، وهــذا التحــدي يتمثل 
بتنظيــم القاعدة، الذي شــارك عدد من 
عناصرة في الحرب ضد االنقالبين، اال انه 
ســرعان ما تحول لخصم جديد للسلطات 
الجديدة فــي العاصمة عدن، متطلعا الي 
اقامــة امارته االســالمية المزعومة، فلم 
يجــد التحالــف العربي، بقيــادة االمارات 
العربية المتحدة، بدا من خوض المعركة 
مــن  تشــكيالت  بمســاعدة  الجديــدة، 

المقاومة الجنوبية، والجيش الوطني.
بعد مرور اشــهر من الصراع في عدن، 
مع االرهاب، تمكــن التحالف العربي، من 
تحقيــق انتصار مؤزر، حينمــا تمكن من 
القضــاء على اوكار القاعــدة في مديرية 
المنصورة، وســط مدينة عدن، قبل نحو 
عام، االمــر الذي قاد عدن الــي حالة من 
الهــدوء، واالمان، تكللت بعــودة القيادة 

الشرعية، للبالد اليها.
بعد انتصــار عدن اعلــن التحالف حربا 
مفتوحــة علــى االرهــاب، وقــرر الذهاب 
الي حضرموت شــرق اليمــن، التي كانت 
عاصمتها المــكال تحت ســيطرة تنظيم 
القاعــدة، ومــن هنــاك بــدات العملية 
الثانية، ضمن الحرب الثانية للتحالف، في 

اليمن.
استطاع التحالف بعد مرور اقل من نحو 
شهرين، من اعداد قوة عسكرية من ابناء 
حضرموت، اطلق عليها اسم قوات النخبة 
الحضرميــة، باالضافة الي اعــادة ترتيب 
المنطقــة العســكرية الثانيــة، وتعيين 
قائدا جديدا لها، ليبــدأ التحالف معركته 
ضــد االرهاب، فــي حضرمــوت، وبصورة 
خاطفة حقق انتصارا كبيرا، وغير متوقعا، 

تكلل بطرد عناصر القاعدة من العاصمة 
المحلية،  للســلطات  وتســليمها  المكال، 
للبــدء باســتعادة الحيــاة فيهــا، لتصبح 
المكال، مع مــرور الوقــت، نموذجا فريدا 

للمدن المحررة، االكثر هدوء، واستقرارا.
ابني..النجاح يصنع الثقة 
 

اكتسبت قوات التحالف العربي، والجيش 
الوطنــي، الثقــة بصــورة كبيــرة، بعــد 
االنتصــارات في حربيــن متوازيتين، في 
الجنوب، االولى ضــد االنقالبين، والثانية 
ضد االرهــاب، ومع الوقــت اصبح بامكان 
هــذه القــوة ان تصنع فارقا كبيــرا، على 

االرض، لتحقيق االمن، واالستقرار.
ابيــن هــي البــؤرة المتاصلــة لتنظيم 
القاعدة في جنوب اليمن، فهذه المحافظة 

الواقعة على ساحل البحر العربي، سقطت 
لمرتين في يد التنظيم المتطرف، االولى 
في العام 2011 ابان الثورة الشعبية على 
الرئيس المخلوع، الذي عمد الي تسليمها 
للتنظيم نكاية بالثورة، والمرة الثانية في 
ديســمبر 2015 من قبل اطراف سياسية 
نافذة، بســبب خالف مع اللجان الشعبية، 
فــي ابيــن، التي قاتلــت التنظيــم لعدة 

اعوام.
بعــد تحرير المكال وجد التحالف نفســه 
امام مهمــة جديدة في ابيــن، المتاخمة 
للعاصمة المؤقتة عدن، ومنذ نحو اشــهر 
ترابــط قــوات الحــزام االمنــي التابعــة 
للتحالف العربي، فــي مناطق مختلفة في 
ابين لحمايتها من السقوط للمرة الثالثة 

في يد االرهاب.
وقبــل حوالي اربعة ايــام، بدات معركة 

من نوع جديــد على التنظيــم في ابين، 
ومناطــق مجــاورة لها في شــبوة شــرق 
القــوات  تدخــل  عنوانهــا  كان  اليمــن، 
االمريكية، بصورة مباشرة لقتال التنظيم 
هناك، الي جانــب التحالف العربي، ممثال 
بالقــوات االماراتيــة، والجيــش الوطني 
المقاومــة،  مــن  وتشــكيالت  اليمنــي، 

والقبائل المسلحة.
اســفرت المعركة حتى االن عن سقوط 
نحو 15 قتيل من القاعدة، وعدد كبير من 
الجرحى، عبر ضربات بطائرات بدون طيار، 
فضال عن انزاالت جوية، ومعارك مباشرة، 
ومالحقــات، لعناصر التنظيم، في مناطق 
موجان المراقشــة، والوضيع، وشقرة في 

ابين، ومناطق يشبم الصعيد بشبوة.
وتؤكد المعلومــات ان التحالف العربي 
هو مــن يقــود المعــارك ضــد االرهاب 

فــي ابيــن، وشــبوه، بمســاعدة القوات 
االمريكية، ويســتخدم طائراتــه الحربية 
في قصــف اوكار التنظيــم، باالضافة الي 
انزاالت جويــة، مماثلة لما تقوم به قوات 

المارينز االمريكية.
اليمن املعركة الرئيسية للتحالف 
 

يــرى مراقبــون وخبراء سياســيون، ان 
اليمــن هي بمثابــة المعركة الرئيســية 
للتحالــف العربــي، فــي المنطقــة، وان 
االنتصــار فيهــا سيشــكل دافعــا كبيرا 
فــي  االخــرى،  معاركــه  فــي  لالنتصــار 
المنطقة، ضد المشروع االيراني الفارسي 

واالرهاب.
وبعــد نحو عامين من انــدالع المعركة 
مع االنقالبين، يبدو ان التحالف اســتطاع 
مــن تحقيــق انتصــارات كبيــرة، تكللت 
بتحريــر جنــوب اليمــن، ومضيــق بــاب 
المندب، والساحل الغربي، والمخا، وحاليا 
تقترب معركته مع المليشيات االنقالبية، 
من محافظة الحديــدة، على البحر االحمر 

،ومينائها الهام.
ويتوقع ان يكون االنتصار في الحديدة، 
االســتراتيجي،  مينائها  على  والســيطرة 
مقدمــة حقيقيــة النفراط عقــد التحالف 
االنقالبــي، وانهياره، وتحرير باقي المدن 

اليمنية، وابرزهما تعز، وصنعاء.
اســتطاع التحالــف العربــي حتــى االن 
من الجمــع المتناغم، بيــن معركتيه مع 
نجاحات  واالرهاب، ويحقــق  االنقالبيــن، 
كبيرة فــي الحربيــن، او المعركتين، في 
ان واحــد، فيما يبدو انه عاقد العزم، على 
انهاء االنقــالب، والقضاء علــى االرهاب، 
ومساعدة اليمن لالنتقال لمرحلة جديدة، 
من بناء الدولة االتحادية، لضمان تحقيق 
امنا داخليــا، لها، وامنــا اقليميا، ودوليا، 

لالقليم، والعالم.

صحفي وباحث سياسي
رئيس مركز مسارات لالستراتيجيا 
واالعالم

جــاء التحالف العربي، ايل اليمــن قبل عامني، يف 
مهمة م�ســاعدة القيادة ال�سرعية  اليمنية، يف قتال 
التحالــف االنقالبــي الطائفــي، الــذي انقلــب علــى 
الرئي�س  هادي وحكومته، و�سن حربا على اليمنيني، 
بهــدف اعــادة ال�ســيطرة علــى البــالد، وتهديد امن 
املنطقــة، اال انــه مــع مــرور الوقــت وجــد التحالف 
العربي نف�سه، يف مهمة جديدة، متمثلة باملعركة، او 
احلرب مع االرهاب، املدعوم من التحالف االنقالبي 
�سعــف  م�ســتغال  اليمنيــة،  املــدن  علــى  ،لل�ســيطرة 
احلكومــة اليمنية، وان�ســغالها ايل جانــب التحالف 

العربي، باملعركة الرئي�سية، وامل�سريية.
ا�سبحــت احلــرب يف اليمــن، حربــان االن، ويــرى 
مراقبــون ان التحالف العربي، وجد نف�ســه م�سطرا 
الثانيــة �ســد االرهــاب، حلمايــة  خلو�ــس احلــرب 
انت�ساراته يف احلــرب االوىل �سد االنقالبني، وهذا 
كمــا يبدو ي�سيف اعباء كبــرية على كاهل التحالف 
العربــي، الــذي ا�سبــح ينظــر ايل اليمــن باعتبارها 
معركتــه الرئي�ســية، يف املنطقة، لتحقيــق االنت�سار 

على امل�سروع الفار�سي ال�سفوي، واذانبه املحللني.

احلرب على الإرهاب.. معركة اأ�صافية للتحالف يف اليمن

كتب/ باسم فضل الشعبي



10
    االربعاء/ 22  مار�س  2017م  - املوافق    23  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )61(

عدن تامي تتبع خيوطها يف ظل توقف احلمالت االأمنيةحتقيق

مــع اقتراب حــرب اليمن مــن اتمام 
عامهــا الثانــي علــى اندالعهــا يــوم 
24 مــارس من الســنة قبــل الفارطة 
برزت جملة من االســئلة حول اســباب 
تأخر الحسم العســكري في محافظات 
 " اليمنية  الشــمال تحديدا والعاصمة 

صنعاء " خصوصا .
وقالت شخصيات عسكرية وسياسية 
ومجتمعية ومســتقلة ل" لعدن تايم " 
إن ســيطرت ونفوذ الرئيــس المخلوع 
ونجله واقاربه على كثير من القيادات 
العســكرية واالمنية وكذا على القوات 
التي كانت تشكل ما عرف وقتا بالجيش 

اليمني وقوات االمن الداخلي .
وكانت واحدة من المشكالت المؤخرة 
للعمليات القتالية ،أن هاتين القوتين 
تــم بنائهمــا وتشــكيلهما  ليس على 
اساس الوالء الوطني مثلما كانتا عليه 
المؤسســتين في الجنــوب ، وانما تم 
اعدادهما على قاعدة المواالة الضيقة 
، منهــا الشــخصية والعائليــة ومنها 
القبليــة والجهويــة ، وبدخــول زعيم 
الجماعات الحوثية في المعركة اضيف 

لها البعد الطائفي الساللي .
واضافت ان من اســباب طول الحرب 
الجهــل المســتفحل فــي محافظــات 
الشــمال ، وجعل الكثير منهم يقع في 
شــرك اعالم التابع لالنقالبيين والذي 
يصــور لهم ان مــا يجري هــو عدوان 
وهدفــه احتــالل اليمن وليــس نصرة 
لهم وفي مواجهــة فئة باغية عدوانية 
، فضــال عــن ان تحريــر المحافظــات 
الجنوبيــة ومــا لحقــه مــن تصرفات 
مســتفزة من بعض المحسوبين على 
المقاومــة ، ســاهم بــدوره وبشــكل 
عكسي على ســير المعارك العسكرية 
خاصة فــي المحافظــات ذات الغالبية 
المحافظــات  مــن  القريبــة  الســنية 

المحررة .
ذات  المحافظــات  ان  الــى  ولفتــت 
الغالبية الزيدية تم اختطافها من قبل 
مليشــيات الحوثي والمخلوع ووضعها 
في المواجهــة القتالية وعلى اســاس 
طائفي جهوي تاريخي وجودي ، وبرغم 
احتماء المليشــيات االنقالبية بســاتر 
الجهة والمذهب الى جانب توافر المال 

والسالح .
ورجحت اغلب اآلراء الحسم العسكري 
كخيار البــد منــه ، مشــترطة لنجاحه 
عدة عوامل اساســية منهــا احراز نصر 
ســريع في محافظات تعــز او الحديدة 
او مــأرب او البيضــاء باعتبارها بوابات 
أي انتصار عسكري يراد تحقيقه ،عالوة 
لعــودة النازحين الى ديارهم ومدنهم 
وبسط السلطة الشرعية لنفوذها على 

المحافظات الشمالية المحررة .
وقال المتحدث باســم قيادة مجلس 

المقاومــة في عــدن ، علي االحمدي 
ل"  عــدن تايــم " إن تأخر الحســم 
في محافظات الشــمال له مسبباته 
والتي أهمها ان االنقالبيين اوجدوا 
لهــم حاضنة شــعبية ولعبــوا على 
وتــر النســيج االجتماعــي .اضافــة 

الــى ايجادهم لمنافــذ إليصال كل ما 
يحتاجونه وحصولهم على تموين من 
بعض الدول التي لها أطماع ومكاسب 

من وراء هذه الحرب .
القائد العســكري المتقاعد ، العميد 
علــي الســعدي ، قال ل" عــدن تايم " 
إن الحســم في محافظات الجنوب كان 
سريعا ؛ الن المجتمع في الجنوب وقف 
مــع التحالف بصــدق ، وفــق تعبيره ، 
مشــيرا الى ان الحســم في محافظات 
الشمال سيطول انتظاره ؛ ألن المجتمع 
في تلــك المحافظــات جبــل التعامل 
مع الحروب باعتباره اســتثمارا وفائدة 

يتقاسمونها ويستفيدون منها .
وأضاف ان تأخر الحسم العسكري في 
محافظات الشــمال ســببه ان القوات 
اليمنيــة وقيادتها التي تدعي أنها مع 
الســلطة الشــرعية وهي ليست كذلك 
في الممارســة والواقع ، فــكل فعلها 
هدفــه االســتفادة مــن دعــم قــوات 
التحالف واســتثماره في معركة طويلة 

بال منتهى .
وكشف السعدي عن اسلحة مستلمة 
مــن قــوات التحالــف وذهبــت لقوات 
الرئيــس المخلــوع والحوثي ، مشــيرا 
الــى ان هؤالء القادة هــم مع الرئيس 
المخلــوع والحوثي ، هذا مــن ناحية، 
ومــن الناحية األخــرى قــادة القبائل 
اليمنيــة التي تدعي أنهــا مع التحالف 
هي فقط تمارس االبتزاز لدول التحالف 
، منوهــا الن اغلب هــؤالء متفقون مع 
عفــاش والحوثــي وكذا مــع القيادات 

الموالية شكال للسلطة الشرعية .
وقال القائــد الميداني في المقاومة 
الجنوبية ، الشــيخ منصــور طبازه  ل" 
عــدن تايــم " إن هنــاك عدة اســباب 
لتأخر الحسم في المحافظات الشمالية 
الشــعبية فــي  الحاضنــة  ومنهــا ان 
المحافظــات الشــمالية هــي للحوثي 
وعفــاش وال توجــد حاضنــة شــعبية 

للشرعية اال بشكل ضئيل جدا
وكشــف منصور عن ســيطرة ونفوذ 
للرئيس المخلــوع ونجله واقاربه على 
كثير من القيادات العسكرية واالمنية 
وكذا علــى القوات التي كانت تشــكل 
ما عرف وقتا بالجيــش اليمني وقوات 
االمــن الداخلي ، الفتا الــى ان هاتين 
القوتين لم يتم بنائها وتشكيلها على 
اساس الوالء الوطني مثلما كانتا عليه 
المؤسســتين في الجنــوب ، وانما تم 
اعدادهمــا على قاعدة المواالة القبلية 
الجهوية الطائفية العائلية الساللية .

واضــاف ان هناك اســباب عدة منها 
الجهل في مناطق شــمال الشمال ، ما 
جعلهم يقعون في شــرك اعالم التابع 
لالنقالبيين والذي يصــور لهم ان ما 
يجري هو عدوان وهدفه احتالل اليمن 

وليس نصــرة لهم وفــي مواجهة فئة 
باغية عدوانية .

وتابــع " انا اعــرف نــاس قاتلوا ضد 
الحوثة في الحروب السابقة التي كانت 
بين ما سمي بجيش الدولة ومليشيات 
الحوثي وهــم اآلن يقاتلون في خندق 
واحــد مــع الحوثــة،  مرجعا ذلــك الى 
الجهــل والعصبية الجاهلــة التي ادت 
بهم الى قتــال المرتزقــة والمحتلين 

وفق اعتقادهم الخاطئ ".
واردف " ومــن االســباب - أيضا – ما 
يتعلــق بســيطرة الرئيــس المخلــوع 
واقاربــه على المال والمخازن الســرية 
لألسلحة ، مشيرا الى ان ضعف الجانب 
االســتخباراتي لدى الســلطة الشرعية 
وقوات التحالف في محافظات الشــمال 
، بل ان المحافظات المحررة لم تســلم 
هي االخرى من ادوات الرئيس المخلوع 

واقاربه واتباعه" .
ولفــت الــى ان الســلطة الشــرعية 
لــم تســتطع احتــواء بعض المشــايخ 
قلــب  علــى  والقادريــن  المؤثريــن 
الموازيــن لصالحهــا ، وهــذا ما جعل 
المعركة تطــول دونما تحقق مبتغاها 
اليمنية  العاصمــة  بإســقاط  المتمثل 
صنعاء او تحريرها لمحافظات الشمال.

مــن  ان  منصــور  الشــيخ  واوضــح 
التأخــر فــي حســم المعركة  اســباب 
في محافظات الشــمال هــو ان هناك 
اعتقــاد تم تكريســه فــي المحافظات 
ذات  والغربيــة  والشــرقية  الوســطى 
الغالبيــة الســنية ومفــاده ان انتصار 
السلطة الشــرعية وبسط نفوذها على 
كامــل الجغرافيا اليمنية ســيؤدي الى 
انفصــال الجنوب . بينمــا المحافظات 
ذات الغالبية الزيدية تم اختطافها من 
مليشــيات الحوثي والمخلوع ووضعها 
في المواجهــة القتالية وعلى اســاس 

طائفي جهوي تاريخي وجودي .
واكــد ان المجتمــع فــي محافظــات 

الشــمال تــم تعبئتــه بأفــكار خاطئة 
جعلته ينظر للحرب القائمة بطريقتين 
مختلفتيــن ، لكنهــا واحدة بالنســبة 
للخطر الجنوبي المحــدق بها ، فهناك 
محافظات دخلت الحرب نصرة لوجودها 
انــه حقهــا  تعتقــد  ومــا  ومذهبهــا 
التاريخي ومعززة بخطاب وعظي ديني 
جهادي ، واخرى تقاتل او تداهن خشية 

من انفصال الجنوب .
واشار الى تأخر الحسم في محافظتي 
اب وتعز القريبتيــن جغرافيا ومذهبيا 
من محافظات الجنوب مرجعه ان كثير 
من التجــار الكبار التابعيــن  للرئيس 
المخلــوع تضــخ الكثيــر مــن المــال 

للمقاتلين في جبهات االنقالبين  .
تصرفــات  بعــض  ان  الــى  ولفــت 
تحريــر  بعــد  الجنوبيــة  المقاومــة 
محافظــات الجنــوب كانــت تصرفــات 
صبيانيــة ادت في المحصلــة الى حالة 
من االرتياب والخوف الناتج عن معاملة 
القادميــن مــن الشــمال فــي النقاط 
الشــطرية الســابقة لدولــة الجنوب . 
وهــو ما خلق انطباع ســيء لــدى ابناء 
محافظتــي اب وتعــز تحديــدا والذين 
رأوا بهذه الممارسات تعزيزا النفصال 
للســلطة  انتصــارا  وليــس  الجنــوب 

الشرعية.
وحذر منصور من مغبة االستمرار في 
هذه الممارسات المشينة التي بدورها 
اســهمت في احداث اصطفاف معاكس 
اخر بــدوره العمليــات القتاليــة التي 
كان يفتــرض تعزيز زخمها في جبهات 
الشمال الى انيتم حسم المعركة ومن 
ثم تجلس االطراف السياسية مجتمعه 
لتقريــر مصيــر توجــه البلــد ووحدته 

ونظامه .
وقال الناشــط السياســي المهندس 
مختــار المخالفــي ل" عــدن تايم " ان 
الحــل لن يكون اال عســكريا ، مشــيرا 
الى ان الحسم العسكري في محافظات 

الشــمال يقتضي توافر ثالثة عوامل ، 
اولها الحسم العسكري وتحقيق انتصار 
في تعز والسيطرة على الحديدة اوال  .

واشــار الى ان العامــل الثاني يتمثل 
بعودة مؤسسات الدولة إلى هذه المدن 
التي تحررت وخصوصا عدن والسيطرة 
على االمن فيها وتطبيع الحياة وعودة 
لممارسة مهامها   المدنية  المؤسسات 
. فيما العامل الثالــث يقضي بتفعيل 
دور الحكومة على االرض بشــكل جيد 

والتفاف المجتمع حولها .
واوضح ان من اســباب عدم الحســم 
العســكري وكــذا تأخــر التطبيــع في 
المحافظــات المحــررة ناتــج عن هوة 
كبيرة بين المجتمــع والحكومة ، وهو 
مــا اثــر علــى العمليتين العســكرية 
والسياســية معا ، محــذرا من خطورة 
بقاء الشــعور الســلبي لــدى المواطن 
نحو حكومتــه التي يراهــا عاجزة ، بل 
ومتخاذلــة ومتخليــة عنــه حتــى في 
النواحــي التي باســتطاعتها تقديمها 
له ، ولو فــي ناحية االعــالم والخطاب 

الوطني .
وتابــع " مــن خــالل النقــاط الثالثة 
سيتم الحسم وسينهار تحالف الحوثي 
عفاشــي مــن الداخــل وذلــك بتخلي 
المؤيدين لهم عنهم ، وتحديدا عندما 
يرون عــوده المؤسســات المدنية في 
المدن المحــررة وهي التي يفتقدونها 

في كل المحافظات " .
واشــار الــى احتمــال اخــر بقولــه "  
ســيكون هنــاك حــل عســكري فقط 
باســتهداف رأس األفعــى   الرئيــس 
المخلوع " عفاش "  أو "  الســيد " وفق 

تعبيره .
واردف " لســت ضد التفاوض معهم ، 
إنما اتوقــع بأن هذه الجماعات ال تتخذ 
مســار التفاوض والحوار إال ألخذ نفس 
لترتيــب اوراقها والمراوغــة  ومن ثم 
االلتفــاف على اي اتفاقيــات فهم حتى 
اآلن لم يومنوا بأن يكونوا شركاء في 
الســلطة كما نص عليه اتفاق السلم 
والشــراكة فكيف يســلمون رقابهم 
بحســب قــرار مجلس االمــن 2216  
أعتقــد أنــه مســتحيل . ضــف لذلك 
تفكيرهم الدكتاتوري الثيوقراطي " .

كيف وملاذا حتررت حمافظات اجلنوب وتخلفت حمافظات ال�سمال ؟؟

كتب / محمد علي محسن

َّالرئي�ش املخلوع مل يقم جي�صا واأمنا للوطن واحلل لن يكون اإل ع�صكريا

    عسكريون وقادة مقاومة وسياسيون : حسم املعركة يف حمافظات 
الشمال مستهله انتصار عسكري سريع يف تعز او احلديدة أو إب

ملـــف



PB
11

    االربعاء/ 22  مار�س  2017م  - املوافق    23  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )61(

 مواقف وتضحيات كثيرة ســطرها 
جنــود الجيش االماراتــي منذ انطالق 
عاصفة الحزم في اليمن وحتى اللحظة، 
ورســمت قوافل الشهداء الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل تحرير اليمن ودحر 
المشــروع الطائفي و مشاريع االرهاب 

وتفريخاته .

واجب وحق
ورغم عظم التضحية التي تقدمها 
دولــة اإلمارات العربيــة باليمن إال ان 
المسؤولين  الحكومين الفاعلين فيها 
ال يزالون يؤكــدون مرارا على  أن كبح 
جماح المد االيراني و مكافحة اإلرهاب 
ونصرة األشقاء في اليمن، واجب وحق، 
مشــيرين إلى أن الشهداء ضربوا أروع 
األمثلة فــي الفداء والتضحيــة دفاعًا 
عن األمة وســتبقى التضحيــة والفداء 
خطًا انتهجتــه اإلمارات نصرة للقضايا 

االنسانية والوطنية .
ويشــدد قادة االمارت لــى أهمية 
دور القــوات المســلحة اإلماراتية في 
دعم الشعب والدفاع عن الشرعية وان 
دولتهم لن تتوانى مطلقًا عن مساعدة 
الى  ونصرة الشعب شــعبنا، مشيرين 
أن اســتقرار اليمن ينطلق من إيمان 
عميــق بأهميــة التضامــن والتعاون 
العربــي المشــترك لحمايــة المنطقة 
العربيــة وتحصينهــا تجــاه األطمــاع 
والمخاطــر والتدخــالت الخارجيــة في 

شؤونها.
إمارات السبق والتضحية 

ويؤكــد المســئول الحكومــي في 
مكتــب االعــالم بمحافظة لحــج أديب 
السيد: ان دولة اإلمارات قدمت  الكثير 
في إطار عملها ضمن التحالف العربي، 
سواء الدعم العســكري او حتى تقديم 
شــهداء فــي معــارك المواجهــة مع 

مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح. 
واضاف الســيد فــي مداخلة لعدن 
تايــم ان االمارات كان لها الســبق في 
النــزول ميدانيا الى جانــب المقاومة 
الجنوبية لتحرير عدن، وقدمت شهداء 
اختلطــت دماءهم بالدمــاء الجنوبية، 
وكذلــك في الشــمال، مشــيرا الى ان  
هذه التضحيات اإلماراتية  بالشــهداء 
والدعم واالســناد تجســد عمق االخوة 
العربيــة بيــن الجنوب وحتــى اليمن 
والتحالــف  واالمــارات  عــام،  بشــكل 

العربي.
وأكــد  اديــب الســيد أن قيــادة 
اإلمــارات لم  تتوانى مطلقًا منذ لحظة 
تشــكيل التحالف العربي عن مساعدة 

ونصرة الشــعب  في الجنــو ومقاومته 
الجنوبية الباســلة  بل وكل اليمن من 
اجل دحر المشــروع االنقالبي الحوثي 
وكذا محاربة تنظيم القاعدة االرهابي 

بمحافظات جنوبية عدن .
المســلحة  القــوات  إن  وأضــاف   
اإلماراتية أســهمت بشــكل قوي  في 
تحرير مدن الجنــوب وتطبيع األوضاع 
فيهــا وتشــكيل قــوات امــن وجيش 
نظامية ساهمت بقوة من خاللها بطرد 
عناصر االرهــاب مــن محافظات عدن 

ولحج وابين وصوال الى حضرموت.

سر االنتصار
مــن جهته قــال الناطق الرســمي 
بإســم الســلطة المحلية بعــدن نزار 
هيثــم ان الكلمــات تبقى غيــر وافية 
لوصــف عظمــة التضحيــة االماراتيــة 
بالدم والمال والســالح, مشيرا الى ان  
بعض الكلمات  قد تتجرأ لتحاول وصف 
تضحيــة الشــهداء من ابنــاء االمارات 
ومن ابنــاء الجنوب ولكن تبقى ناقصة 
فالتضحية عظيمة وعندما تكون بالدم 

فهي تفوق اي تضحية .
وقال هيثم فــي تصريحه لصحيفة 
عدن تايم: ان شــهداء اإلمــارات كانوا 
شــموعا احترقت لتنير حيــاة اآلخرين، 
فالشــهيد إنســان يجعل مــن عظامه 
جســرًا ليعبر اآلخرين عليه إلى الحرية 
وهو الشــمس التي تشرق إن حّل ظالم 

الحرمان واالضطهاد على اي ارض .
واضــاف : ومــن ال يــدرك عظمــة 
الشهداء فلن يفهم سر اإلنتصار الذي 
تحقــق بعاصمتنــا عدن بفضــل اهلل و 
تواجد اوالد الشيخ زايد بيننا فهم من 
بثوا في شعب الجنوب كافة ان يكونوا 
اكثر إصــرارًا وعزيمة على مواصلة روح 
المقاومة والتضحية والفداء و باالخص 
أولئــك القــادة  الشــهداء اإلماراتيين 
االبطــال الــذي يفتخــر كل بيــت في 
الجنوب بان دمائهم الطاهرة إختلطت 
بتــراب  المقاومييــن  ابنائنــا  بدمــاء 
الجنوب وقد جســدوها بارواحهم فعاًل 
وليس قواًل بــأن الــدم اإلماراتي فداء 
لعــدن وألمــن وطننا العربــي فرحمة 
اهلل على من إرتقى منهم ونســأل اهلل 

الشفاء للجرحى .
بدمــاء  اإلماراتــي  الــدم  اختلــط 
أشــقائه مــن المقاوميــن الجنوبيين 
وافــراد الجيــش الوطنــي ســواءا في 
الجنوب او في مأرب والســاحل الغربي، 
حيث قدم اإلماراتيــون كوكبة عظيمة 
من الشهداء ســواءا في معارك تحرير 
اليمــن مــن المتمرديــن االنقالبيين 

او تأمينهــا وتطهيرهــا مــن جماعات 
التطرف واالرهاب, بل ووصلت تضحية 
االمــارات الــى موظفيها مــن الهالل 
التنمويــة  المؤسســة  وهــي  االحمــر 
المدنيــة االغاثية غير المعنية بالقتال 

اوالعمل العسكري.
الكتيب والسهيان 

من أكثر اللحظات التي لن ينساها 
المتابعــون لفصــول الحــرب اليمنية، 
هي اللحظة التي اعلن فيها استشهاد 
قائديــن مــن قــادة التحالــف العربي 
في جبهة بــاب المندب وهمــا العقيد 
الســعودي عبداهلل الســهيان والعقيد 
اإلماراتــي ســلطان الكتبــي  العنوان 
االكثــر داللــة علــى عظمــة التضحية 
العربيــة التي وصلت لقيــادات النخبة 
في قواتهم العســكرية  ورسخت هذه 
السعودية واإلمارات  الحادثة تضحيات 

على حد سواء .
ومما جعــل  حادث استشــهادهم 
راســخا في االذهان ظهورهم الى جوار 
بعض مــع نخبة مــن قــادة المقاومة 
الجنوبيــة والجيش الوطنــي واخرهم 
الشهيد احمد ســيف المحرمي وكذلك 
دورهــم فــي معركة تحريــر تعز وباب 

المندب.
الضابــط  الستشــهاد  كان  لقــد 
اإلماراتي ســلطان محمــد الكتبي أثره 
الخاص في نفوس الجنوبيين، وعكست 
صوره المشــتركة مع الســهيان ثنائيًا 
للبطولة والتضحية  ضــد االنقالبيين 
ومن جهة ثانية، أعاد استشهاد الكتبي، 
إلى أذهان الشعب، ذكرى قائمة طويلة 
من شهداء التحالف العربي في اليمن، 
كانت اإلمارات تتصدرهم في التضحية 

وخصوصًا خالل الجبهات الداخلية.
70 شهيدا يف مأرب 

وكانــت قائمة الشــرف االبرز خالل 
نصــرة التحالــف العربــي لمــأرب هم 
شهداء حادثة “صافر” والتي كانت أبرز 
تطور ســيذكره التاريخ لقوات التحالف 
والقــوات اإلماراتية على وجه أخص، إذ 
سقط أكبر مجموعة من الشهداء قاربوا 
الســبعين شــهيدًا من قوات التحالف 
جراء قصف اســتهدفهم في المعسكر 
الذي اســتخدمته قوات التحالف، وذلك 

في تاريخ 4 سبتمبر قبل الماضي.
يطــول الحديث عن فصــول هذه 
التضحيــة إال ان ممــا يســتلزم الذكر 
ويصعب على النســيان كان  الشــهيد 
العمــل  شــهيد   , الشامســي  هــادف 

االنساني واالغاثي .

�صهداء الإمارات.. ت�صحية معمدة بالدم
كتب/ باسم الشعيبي

�ســتخلد ت�سحيات جنود االإمارات من اأجل دحر امل�ســروع االيراين و�ســروره من اليمن يف �ســفر التاريخ، حيث �ستبقى الدماء االماراتية الزكية التي روت 
تــراب وطننــا، دين يحتــم علينا مقابلته بالوفاء، فقد قدم فر�ســان االإمارات مايقارب املائة �ســهيد، ومازالوا يف مقدمة ميادين ال�ســرف والبطولة، ليج�ســدوا 

اللحمة العربية يف تلبية نداء الواجب الوطني واالإن�ساين جتاه �سعبنا املقاوم.

ملـــف
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كتابات

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

وفق معايير االحتراف السياســي، فإن تصريحات المحافظ تبدو متأخرة بعض 
الشــيء, لكن وبمراجعة اإلرث النضالــي الجنوبي, خصوصا فــي عقده األخير, 

سنجد أن حديث عيدروس يشكل سابقة سياسية من حيث اللغة والمضمون.
الزبيدي لم يعد يناشــد العالم بلغة رومانسية لالعتراف بقضيته العادلة, بل 
هو يؤســس لتوازن مصالح تكون فيه الحالة الجنوبية جزءا أصيال من مصلحة 
محيطهــا العربي, بدرجة أولى يعي عيدروس قدراته الذاتية, وبدرجة رئيســية 
يعرف عيدروس كيف يواءم بين مطالبه الشعبية والمصالح الدولية اإلقليمية.
قد يســتغرق البعض في مناقشــة الواجب األخالقي الذي شــرح فيه الزبيدي 
أســباب التقدم الغربي, لكن النقطة الجوهرية في الخطــاب تتمثل بالمقاربة 
التــي حاول المحافظ تقديمها, والتي تتوخــى أوال المواءمة بين ما هو جنوبي 

وما هو عربي, وثانيا المواءمة بين ما هو أخالقي وما هو استراتيجي.
بلغــة أدق فإن التدخل الجنوبي في المخاء لم يكن مجرد اندفاعة متســرعة, 
بل هو خطوة اســتباقية هدفهــا أوال وأخيرا تعزيز أمن وانتصــارات الجنوب.. 
وعلينا أن نتفهم هكذا رســائل بإيجابية تامة خصوصــا وهي تأتي في الوقت 
الذي شاهدنا وسمعنا الكثير من الدعوات المحرضة على االنسحاب من المخاء, 
بعد استشهاد اليافعي والصبيحي وغيرهم من القيادات العسكرية الجنوبية.. 
وهي دعوات ال تحمل بالضرورة أي نوايا خبيثة.. لكن االنصياع لها يعني الوقوع 
بالخطأ ودفع فاتورة أكبر من فاتورة االستمرار في المعركة حتى تحقيق النصر.
حينما يتحدث المحافظ بهذه اللغة السياســية الرفيعة, في وقت صمت فيه 
الكثيــرون.. ينبغي لنا أن نفكر معا كيف ســندعم هــذه األطروحات ونتعاطى 
معهــا بإيجابية ونتفهم ما وراء الســطور، ونثق بأن الزبيــدي الذي عودنا بأنه 
يعمل أكثر مما يتحدث, لم يظهر بهذا الخطاب إال وهو يدرك جيدا أن مفاعيل 
هذه المشــاركة ســتعود بالخير في حال اســتطعنا أن نكمل تفوقنا العسكري 
بتقارب سياســي ينهي حالة االنقســام ويثبت أقدام الحراك فــي نضاله لبناء 

دولته. 
وبعد أن جال عيــدروس الغبار عن خطوات المقاومة الجنوبية خارج حدودها.. 
يبقى أن يقدم على الخطوة السياســية المقبلة في الداخل كي يعيد تشــكيل 

الحالة الجنوبية بما يتوافق مع طموحات جماهيرها.
فشــعبنا بأمس الحاجة إلى قيادة شــابة تمتلك الجســارة والقدرة على بلورة 
رؤية مســتقبلية متكاملة وكيان سياســي مســتقل.. ويكفينا كــي نتفاءل أن 
عيدروس استعاد زمام المبادرة السياسية, ويبقى أن نكمل البناء على ما فعل.

عن "املخا" وبيان القائد "عيدروس"

ماجد الشعيبي

 وهذا األمر ليس سهاًل على النفس البشرية، التفكير 
األنانــي يضع النفس فــي أنانية االختيــار والمصالح , 
يبعد كثيرا عن المسئولية وهم الناس , يموتون بسبب 
اختياراتــه ويقول ال حوال وال قــوة أال باهلل قدره , أوفته 
المنية اهلل يرحمه , كل ما هو مكتوب على الجبين تراه 
العيــن هذا قدرنا , فقدرنا في هذه الحرب , التي رفعت 
مــن شــأن البعض , ليكونــوا قادة , ويســتولون على 
مســاكن اآلخرين , ومنهم من ســطا على قطعة ارض 
دون وجه حق وبناء عليها مســكنة بقوة الســالح , من 
كان ينتقــد أو يعترض كانــت البندقية توجه لصدره , 
والقضاء والقدر جعل هذا الشــخص مسئوال اليوم عن 
شــئون الناس وباســم الدولة التي رفض االنصياع لها 
وقتها ,محروس بقوة من الشــباب ويسير بموكب من 
الحراســات وبســرعة تعكر صفو المارة بل قد تســبب 

ضحيــا قدرهم أن يكونــوا في طريق ســيره , هل هو 
القضاء والقدر الذي يرفع بشر ويحط من بشر , ألسباب 
بشرية وعنجهية وتصلب وطيش عقول , وجهل وتخلف 

وتسلط وتسيد.
ال واهلل أنها أســباب بشرية تسعى لتكون كذلك واهلل 
يمهــل وال يهمــل , كم من مــات مثل هــذا المتقاعد 
أهمال وتعسفا وقهرا وظلما في بيته بهدوء دون ضجة 
إعالمية , وكم من مات بسبب الحرب ونتائجها والقصف 
وزراعة األلغام والتعذيب وتفجير المســاكن والرصاص 
الطائش واالشــتباه , وفقدان وسائل العيش من غذاء 
ودواء , أنهــا اختياراتنا كبشــر, أن نكون في مثل هذه 
المواقــف جنــود تحت الطلــب للدفاع عــن الطائفة او 
الســاللة أو العصابة , ليكونوا متســيدين على القوم 
إلذالل البشــر وأهانتهم للخضوع والخنوع لألمر الواقع 

, كل هــذه االختيــارات لها تداعياتها واقــع اليوم من 
عــدوان وظلم وتعســف وقهر وموت ودمــار , الن فينا 
بشرا اختاروا أن يكون طغاة مستبدين ظالمين , وكله 
بثوابه باســم اهلل وباســم الدين وباسم الوطن , وكل 

ذلك منهم براء .
وللعلــم أنهم لصــوص وقتلــة , صنــدوق الضمان 
االجتماعي اليوم مهدد باإلفالس , نهبوا وســطوا على 
أمواله , أأتمنهم الناس في حياتهم ونهبوا معيشتهم 
, وصار اليوم جيشا من المتقاعدين وأسرهم مهددين 
بالجوع والحاجة ثم الموت , هل هذا قضاء وقدر أم هو 
اختيارا من البشر , وســكوت وتواطؤ من أصحاب الحق 
,الســكوت عن الحق والصمت خوفــا ورعب من الموت 
جعلنــا نموت ببط , البــد من مراجعه دقيقــة للتاريخ 
المعاصــر وتقييــم موضوعــي لواقع الحــال , لتتضح 

الصــورة وتعــرف حقيقة النخب من هــم مع تطلعاتك 
وأمالك , ومن هــم المنافقون الذي يتســلقون عليك 
حتى يصلوا فينســوك, ونفوسهم في السلطة والثروة 

والجاه .
عــن أي لجنــة تحقيــق تراهنون ,فكم لجان شــكلت 
لكم قضية ماتت وأغلق ملفها , المســئول عن ما حدث 
ويحدث هي الســلطة والمســئولين المباشــرين , هم 
اإلهمال والالمباالة هم الفساد , هم من يغيب القانون 
والنظام , هــم غيب القضــاء وأدوات القبض والعقاب 
والحســاب في تطبيق القوانين هم ذاتهم ,و ســيفلت 
الجانــي مــن العقاب , انــه الواقع المخــزي والبائس , 
عــارا أصابنــا ونحن لــه منحنيين , غيــر مؤثرين ألننا 
موزعين ومنقسمين معهم مصطفين , أنها اختياراتنا 

ومواقفنا والقدر الذي صنعناه بأنفسنا .

ان الثــورات العربيــة التــي قامت تحت مســمى 
)ثورات الربيــع العربي( اصبحت ثورات غير ناضجة 
وغيــر ناجحة بســبب التدخــالت الخارجيــة واعداء 
العــرب يريــدون الصراعــات الداخليــة تبقى بين 
العرب انفســهم والــدول الخارجيــة تتفرج وتدعم 
بطرق مختلفة لالعداء اصحاب االرهاب والتفجيرات 
واالحزمة الناسفة والسيارات المفخخة.. اهم شيء 
انهــم حققوا اهدافهم الذي يريدونها وتبقى هذه 
الصراعات داخــل البيت العربــي واليمني انظر ما 
يحدث الشــقائنا في ســوريا والعراق وفلســطين 

ومصر واليمن ..الخ.
انها مأســاة وحــزن عميق ما نشــاهده من دمار 
وســفك الدمــاء وقتــل النفــس التــي حرمها اهلل 
ســبحانه وتعالى اال بالحق .. كم من شــباب قتلوا 
يطمحون للحصول على الوظيفة لسد رمق العيش 
الســرتهم في هذا الزمن الصعب اصبح االنســان 
يقتل اخوه ويحقد على اخوه المســلم ويقتله امام 

مرأى ومسمع من الناس بدون اي سبب .
نترحــم علــى ارواح الشــهداء االبريــاء وللجرحى 
الشــفاء العاجــل .. قــال اهلل ســبحانه وتعالى )ان 
اهلل ال يغير مــا بقوما حتى يغيروا ما بأنفســهم(، 
الحديث عن اليهود والنصارى ونقول انهم اصحاب 
الكفــر واعداء االســالم ولكنهم يقدرون االنســان 
ويقدســونه كونه اغلى ثروة في العالم.. واالنسان 
العربــي يقتل اخوه المســلم ويســفك دمه بدون 
وجه حق .. اســأل اهلل العلي القدير ان يجعل بلدنا 
اكثــر آمنا واســتقرارا وتقدما في جميــع المجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.. اي 
شعب متسلح بالعلم والمعرفة تقل عنده الجريمة 
واي شعب جاهل وغير متعلم ترتفع عنده الجريمة.

اكلت حروبنا االخضر واليابس وجعلت شعبنا في 
ذيل قائمة الدول االكثر فقرا في العالم على الرغم 
من كثرة مواردنا االقتصاديــة وموقعنا الجغرافي 
االســتراتيجي، فرجال الدولــة والحكومة ينهضون 
بالبــالد وجعلهــا قويــة اقتصاديــة ذات االكتفاء 
الذاتــي باالســتخدام االمثل للمــوارد االقتصادية 
والماليــة ويحصــل المواطــن على مســتوى دخل 

افضل ومســتوى معيشــة افضل واســتقرار اسعار 
العملة االجنبية.

وكل هذا يأتي بفضل رجالها الشــرفاء وتعليمها 
المزدهر وثقافتها الواســعة.. اذا تريد تســأل عن 
قوة الدولة اقتصاديا اسأل عن مواردها ومصادرها 
الداخلية.. والخارجية ومستوى دخل الفرد.. فهناك 
كــوادر في الجامعــات اليمنية لديهــم القدرة في 
تحريــك عجلــة التنميــة هنــاك كفــاءات وخبرات 
متراكمــة فــي كثير من مرافــق العمــل واالنتاج، 
اتمنى االســتفادة منها ووضع الرجل المناسب في 
المكان المناســب وفقا لشــروط المفاضلة بعيدا 
عن المحســوبية والمناطقية.. على الدولة القضاء 
علــى االزدواج الوظيفي في الجهــاز االداري للدولة 
وتكون التعيينات للوظائف العليا، والوسطى وفقا 
لنظام المفاضلة والكفاءة والمؤهل وســوف تحقق 
نتائج ملموســة على الواقع وكما يجب على الدولة 

والحكومة االهتمام باالتي:
والثانــوي  االساســي  التعليــم  فــي  االهتمــام 
والجامعــي باعتباره هــو العمود الفقــري لنهضة 

الشعوب وتطويرها.
وجــود ســلطة قضائيــة عادلة واالســراع في بث 

قضايا المواطنين اوال بأول.
االبتعــاد عــن المناطقيــة والمحســوبية اثنــاء 
التعيين في الوظائف العامة للدولة وفي المعامالت 
اليوميــة مع تطبيق نظام البصمة والصورة لجميع 

الموظفين.
توفيــر االمــن واالســتقرار للمواطنيــن وتوفير 
الســكينة العامــة والقضــاء علــى الجريمــة قبل 

وقوعها.
االهتمام في توفير الســلع والخدمات للمواطنين 

وباسعار رخيصة ومناسبة.
االهتمام في توفيــر العالج المجاني لجميع فئات 

الشعب.
المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبات 
والشــفافية فــي المعامالت اينما كانت وتشــجيع 

االستثمار المحلي واالجنبي.

املوت قدر قضاه بشر

 احمد ناصر حميدان 

وجد املتقاعد امل�ســن عبداهلل عثمان القباطي جثة هامدة اأمام بوابة بريد خور مك�ســر ، مل ت�سعفه الظروف لي�ستلم مرتبة ويتناول اأقرا�س 
عالج ال�سغط اأو ال�ســكر اأو اأمرا�س ال�ســيخوخة لت�ســاعده على اال�ســتمرار يف احلياة فــرتة زمنية ممكنة ، تلك �سورة ملعانــات التقطها االإعالم 
ون�ســرت ، وهناك اأالف من ال�سورة الغري معلومة ، �سور غري مرئية ،  متوت النا�ــس يف بيوتها بهدوء ، وتر�ســل للم�ســاجد وهناك اأ�سحاب اخلري 
يتكفلــون بعمليــات الدفــن ، وينتظــر االآخرون بهدوء م�سريهــم ، والبقية م�ســرتيحون حتت غمامة الق�ســاء والقدر التي حتجب عنهم �سم�ــس 

امل�سوؤولية وعناء االجتهاد، فاالختيار يحتاج اإىل تفكري عميق وتخطيط �سليم وم�سوؤولية كاملة،

اعداء احلياة واال�ســالم كثريون وحمبيها قليلون ب�سبب اجلهل، واملذاهب 
املتطرفــة انظــر ما يحدث يف اليمن خا�سة والــدول العربية عامة، فهناك 
�سراعــات على ال�ســلطة منذ الع�ســور القدمية البع�س ي�سنفها ومن ي�ســعل 
فتيلهــا هم االحــزاب والطوائف واملذاهب الدينيــة، والبع�س االخر يقول 
انهــا مــن اخلــارج بوا�ســطة اللوبــي ال�سهيــوين واال�ســرائيلي واملخابــرات 

االمريكية وغريها من الدول املعادية لال�سالم والعرب.

مل يعد خطاب القيادة اجلنوبية معنيا بتكرير ال�سعارات 
العاطفيــة بقــدر مــا هــو م�ســئول عــن تقــدمي االإجابــات 

ال�سيا�سية ال�سافية.
حالــة االإبهــام التــي رافقت التقــدم الع�ســكري يف املخاء، 
اأغــرت اأو�ســاطا �سيا�ســية عــدة للت�ســكيك يف �سالبــة النهج 
ال�سيا�سي للقيادة اجلنوبية ال�ساعدة، وهو ما انعك�س بدوره 
على مزاج ال�ســارع امللتب�ــس بني اإح�سا�ســي الفخــر وال�سجر، 
اإىل اأن اأطل عيدرو�س الزبيدي ببيانه االأخري كي يعيد ر�سم 

خطوط اال�ستباك وي�سع بنف�سه قواعد اللعبة.

هل يصلح البيت اليمين والعربي؟

عبدالحميد صالح
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عرض/  مختار مقطري

كنــت قــد كتبــت مــن قبل 
بعض القراءات االكتشافية في 
بعــض قصائد الشــاعر وضاح 
ســنان، ووضحت مــا فيها من 
ابعــاد سياســية واجتماعيــة، 
مؤكدا على انها ليست قراءات 
نقدية، وانما قراءات اكتشافية 
للنص، علــى ان هذه القصيدة 
) شــياطين القوافي( كنت قد قرأتها قبــل القصائد االخريات، 
ولكنــي فضلت تأجيل قراءتها قراءة اكتشــافية، اوال ألنها من 
افضل ما كتب الشاعر وضاح ســنان، وثانيا ألن موضوعها في 
غايــة االهميــة، فهو عن العالقــة بين الحــرب والحب، الحرب 
والسالم، فما الذي تفعله الحرب فينا؟ ماذا تبيد؟ وماذا تهدم ؟ 
وماذا تقتل؟ هل الكارثة في الحرب انها تقتل البشر والحيوان 
وتحرق الــزرع وتهلك الضرع وتســبب المجاعة ؟ هل هذه هي 
فقط نتائج الحرب المهلكة، التي تهدد المجتمعات االنسانية ؟ 
نعم،، لكن شــاعرنا وضاح يضعنا في قصيدته امام فاجعة من 
اخطر فواجــع الحروب، وهي ان الحرب تقتــل الحب، الحب على 

المستوى الشــخصي وعلى المستوي االنساني، 
واذا ُقتِــل الحب مــاذا يتبقى لالنســان ليؤكد 
انســانيته ؟ ال شــيء، كما يرى شــاعرنا وضاح، 
فيتحــول االنســان الــى وحش دمــوي يمارس 
القتــل  بوحشــية رهيبــة نجح الشــاعر الى حد 
كبير في وصفها  وتصوير بشــاعتها الفضيعة، 
مما يجعل االنسان بعد الحرب وحشا ال يمارس 
الحب، وبالتالي يصبح مهــددا باالنقراض، هذا 
الموضوع الكبير المتعلق ببقاء االنســان قدمه 
لنا الشــاعر وضاح ســنان في نص شعري قصير 
مكون مكون مــن )ثمانية ابيــات( مع توظيف 
متميز لالستعارات والتشبيهات، ومالحظة توفر 

الصور الشعرية والخيال اكثر من قصائده االخرئ التي قرأناها.
)3( والقصيــدة التــي نحن بصددها، مؤرخة فــي 6/2016   ، 
وواضــح انها عــن الحرب الدائــرة في اليمن الــى اليوم، لكن 
القصيدة ليس فيها موقف سياسي، او تأييد طرف ضد الطرف 
االخــر، اال ان  الشــاعر يتحدث عن مخاطر الحــروب الدائرة في 
العالم كله، متجاوزا  الهم الخاص الى الهم العام، يبدأ الشاعر 
بمناداة شــياطين القوافي، وهو اســتهالل ربمــا لم اقرأه في 
قصيــدة اخــرى، وكان العرب يؤمنون ان لكل شــاعر تابعٌ من 
الجــن يلهمه قول الشــعر ويســمى ايضــا بشــيطان، فلماذا 
لم ينادِ شــاعرنا وضاح على شــيطانه هو فقــط، لماذا يحتاج 
لكل شــياطين الشــعر؟ ، الن الموضوع هنا اخطــر واكبر، كما 
يــرى هو، من مقدرة شــيطانه هو فقط الذي يلهمه الشــعر، 
ولذلك يســتنجد بكل شياطين الشــعر لتلهمه شعرا يستطيع 
التعبير عن هول الفاجعة المهلكة جراء الحروب، وهو موضوع 
القصيدة، او ماذا تفعل الحرب بالمجتمعات االنســانية ، واآلخر 
هــو ما تناوله في قصيدته وهو موضوع الحب في زمن الحرب، 
وتستجيب شــياطين القوافي للشــاعر، فيرحب بها ويشكرها 
ويؤكد لها  جاءت بالوقت المناســب، متى؟ فــي زمن الحروب، 
واســتخدام الفعل ) نرى( وكلمة ) الحــروب/ بالجمع( يؤكد ان 
الشــاعر يريد ادانــة الحروب  فــي العالم كلــه، وليس الحرب 
الدائرة في اليمن فقط، وبالتالي فإن القصيدة ليســت تعبيرا 
عن موقف سياســي، ولكن عن موقف انســاني من الحروب في 
العالم كله، وتعالوا االن نرى ما الذي يتمناه الشاعر، او االنسان، 
في زمن الحرب، انه يتمنى ان تتحول المحبة الى صواريخ تفجر 
صــدر الحبيب والقبالت الى انفجــارات، ويدعو صواريخ المحبة 
ان تمــأل صدر الحبيب باللهيب اي بالنار، كل شــيء اختلف في 
الحرب، وكل شــيء يتم تدميــره حتى الحب، وصــارت العالقة 

بين الحبيبين عالقــة تدمير وكره، وبدل ما يدعو المحب ان 
يمتلئ صدر محبوبه بالحب او بالهواء النقي، يدعو ان يمتلئ 
باللهيب ، وكم هي صورة بشــعة للحب في زمن الحرب ، هذا 
ما تفعلــه الحرب في المجتمعات االنســانية ، انها تقتل الحب 
وبالتالي ينقرض االنسان العاقل ويحل محله االنسان الوحشي 
الهمجي، فمن يعمّر االرض ، ال احد، هذه هي ابشع واخطر نتائج 
الحرب ، انها تنهي وجود االنســان على االرض، وهذا ما يحذرنا 
منه  شــاعرنا وضاح ســنان، الذي يحذرنا كذلــك من ان الحرب 
تلغــي القيم والمفاهيــم االخالقية، وتفرض قيمــا ومفاهيم 
جديــدة غير منطقية النهــا ال تعمّر االرض وال تنظم ســلوك 
االنسان المتحضر وال تنظم عالقات الحب والعالقات االنسانية 
االخرى  تنظيما واعيا، النها تخرّب وعي االنسان، ولذلك يقول 
ان الوصل دمار والمودة لغم والشــوق طائــرات مقاتلة تحرق 
الهــوى والحب، وتشــعل الحرب بين كل البشــر وتمنعهم من 
تحقيــق الســالم، النها حروب إبادة ال يســتقيم بعدها عدل او 
تنظيم، وكل الحواجز بين البشــر تنهــار، اي االحترام المتبادل 
بين الشــعوب وعدم التدخل في شــؤون االخرين، كلها تنهار 
لتعم الفوضى التدميرية، ألن الحرب تحوّل المشاعر االنسانية 
الجميلة الئ بوازيك مدمرة ، واالبتســامات الجميلة الى سموم 
كيماويــة قاتلة، هــذا ماتفعلــه الحروب، دمار وحــرق وضياع، 
وليس للحــروب المعاصرة ،  مع حجم بشــاعتها 
، اســباب قوية لقيامها، فهي حــرب عواطف، اي 
حرب ال تديرها عقول سوية كاملة النضج ، وانما 
مجموعة من الناس تحركهم عواطفهم الذاتية 
ومصالحهم الشخصية في نهب خيرات الشعوب، 
ولذلك هي حرب ال تنتهي، ألن االطماع ال تنتهي، 
وهــي كذلك حرب لن ينجو منها احد ولن يهرب 
طرف من عواقبهــا الوخيمة،.حتى تجار الحروب 
انفسهم، الذين يخططون الندالعها، ويديرونها 
بحيث تبقى دائما مندلعة، مما يحقق اطماعهم، 
واالطماع لن تنتهي اال بخراب وهالك االنســان. 
ولعلي اكون قد وفقت في هذه القراءة القصيرة   
لقصيدة ) يا شــياطين القوافي( للشاعر الجميل وضاح سنان، 
مما  يجلو مضمومها بشــكل صائــب/// مختار مقطري // عدن 

في 15/3/2017

 )4( يا شياطين القوافي جيتي بالوقت العصيب
وقت فيه األنس ضايع مانرى غير الحروب

يا صواريــخ المحبه فجـري صـدر الحبيب
فجريـه بألـف قبله  وانفخي فيه اللهيب

دمري بالوصل غربه عشتها وحدي كئيب
وازرعـي لغـم المـوده فـي شرايين القـلوب

طائـــرات الشــوق هيا اقصفينا من قريب
اخرقي أجوا هـوانا واشعلي فينا الحـروب

حطمي كل الحواجز يا مدافــع ال تخيب
يا بوازيك المشاعر اضربي من كل صوب

اشعلي اإلحساس فينا بعثري الحب الرحيب 
واالباتشي بالسعـاده حول قلبينا تجـوب

يا سالح االبتسامة فيك كيماوي عجيب 
تجعل القلب المجمد كل ما شافك يذوب

حربنا حرب العواطف من دخلها يستطيب
حـرب تبقى مستمره ال هزيمه ال هـروب

منوعات

ثقافة

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

قراءة يف )يا�صياطني القوايف ( لل�صاعر و�صاح �صنان

"ســنوات الولــه "روايــة تحاكي هــم المواطن 
العربي في المهجر

صدرت عن دار سما مصر رواية بعنوان "سنوات 
الوله" للروائية اليمنية شــذا الخطيب وهو الناتج 
الســادس لها من اعمالها االدبيــة المتنوعة من 

القصص القصيرة والطويلة والروايات . 
وســنوات الولــه العمل الــذي يتألــف من 212 
صفحة عمل اختصر حياة الوطن العربي خالل 30 
عاما من 1986 وتحديدا عند مذبحة عدن وحادثة 
لوكربــي حتى الثــورات العربية فعاصفــة الحزم 

. 2015
تتناول عالقــة المواطن العربي المهاجر بوطنه 
االم وتفاعله مع االحداث التي تمر في وطنه ومدى 

تاثرة وسلوكه اتجاه ما يحدث .
تتكون مــن جنســيات عربية متعــددة اليمني 
والليبي والعراقي والجزائري و الخليجي والشامي 
كل واحد منهم له ســبب دفعه للهجرة وعالقتهم 
العاطفــي  ارتباطهــم  البعــض  بعضهــم  مــع 
واالجتماعــي وكيفيك توافقهم مــع حياة الغرب 

والصراع النفسي واالجتماعي الذي يواجهوه .

أ.د. مسعود عمشوش *
يذكــر محمد علي لقمان، في الحلقة الخامســة والســتين مــن مذكراته، )رجال 
وشــؤون وذكريات، ص235( أنه ناقش مع ســتيوارت بيراون، مدير مكتب النشــر 
في عدن، موضوع افتتاح فــرع للمجلس الثقافي البريطاني، وذلك في عام 1940، 
وعرض عليه مكتبه في طريق )االســبيالند( ليكون مقــرا للمجلس. لكن إجراءات 
االفتتاح أخذت وقتا طويال، ولم يتم االفتتاح إال في الثالثين من يوليو سنة 1941، 
أي بعد أن انتقل ســتيوارت بيراون إلى عمله الجديد في بغداد عام 1941، وذلك 
 ))Sir John Hathorn Hall 1894–1979( من قبل الســير جون هاثــورن هــول

الذي عُيّن حاكما وقائدا عاما في عدن من أكتوبر 1940 حتى يناير 1945.
وفي خطــاب االفتتاح أكد الســير هاثورن هال 

"إن هذا المجلس ســوف ينشر الثقافة، ويعين 
علــى انتشــار المعرفــة والثقافــة البريطانية 
والحيــاة اإلنجليزيــة، ونحــن مدينــون للعرب 
بالشــيء الكثير من الثقافة، السيما في العلوم 
والرياضيــات والفلــك، ونحــاول أن نقدم اآلن 
للعرب قســطا ممــا لهــم علينا". ثــم ذكر أن 
من أهم أنشــطة المجلــس البريطاني: تنظيم 
المحاضــرات العلميــة واألدبيــة والمناظــرات 
االجتماعية، والعروض الســينمائية األسبوعية، 
وتوفيــر فرص اختــالط اليمنييــن باألوربيين 
العربيــة  الكتــب  بمختلــف  المكتبــة  ورفــد 
واألجنبية، واســتضافة أساتذة للتدريس والقاء 
المحاضــرات. واختتــم حاكم عــدن البريطاني 
حديثة عن أثر هذا المعهد قائال: "واألمل وطيد 

أن هذا المعهد ســيحتفظ بهذه الروح الطيبة، وســيفي بنشــر محاسن المدينة 
الحديثة، والحضارة الجديدة واألدب اإلنجليزي، واللغة العربية بين أبناء اإلنجليز، 
وقد ألف األســتاذ اميرسن والســيد محمد عبده غانم كتابا لتعليم اللغة العربية 

الدارجة ")الحركة الثقافية ص 12(.
وتضمــن تقرير المجلــس الثقافي البريطانــي )للفصل األول مــن عام 1942( 
تفصيال لهذا الحدث، وبيّــن أن المجلس الثقافي البريطاني الذي افتتح في عدن 
عام 1941 يقع تحت اإلشــراف المباشــر لإلدارة العامة في لندن، وأنه يتم إرسال 
بعــض المتطلبات عبر فرع القاهرة. وذكــر التقرير أيضا أن الضابط موريس ليك 
هــو ممثل اإلدارة العامة للمجلــس البريطاني في فرع عدن، أما أول مدير له فقد 

كان أميرسون L.H.S. Emerson )انظر صورة التقرير في الملحق(.
أما د. علي صالح األرضي، فيذكر في كتابه )تاريخ التعليم في عدن، ص 34-35( 
أن "من أهــم ما تميز به عقــد األربعينيات ]من القرن الماضي[ بالنســبة لعدن 
والمحميــات: ظهور األنديــة والمنتديات الثقافية واإلصالحية ومنها مؤسســات 
ثقافيــة تابعة لســلطات االحتالل كالمجلــس الثقافي البريطاني الذي اســتخدم 
مختلف األســاليب لتحقيق أهدافه ومنها: أ- إقامــة المحاضرات العلمية واألدبية، 
ب- إقامة المناظــرات مع حرية القول والفكر، ج-اختالط المواطنين برجال الدولة 
واألوروبييــن في جلســات المعهــد، د- العروض الســينمائية، هـــ- ارتياد غرف 

المطالعة المزودة بالكتب المختارة، و- تقديم المنح الدراسية".
وبالفعــل التحــق عدد كبير من أبناء عــدن بالمجلس الذي أطلق عليه تســمية 
المعهد البريطانــي. ويؤكد محمد علي لقمان أنــه أول األعضاء، مذكرا بالجهود 
التي بذلها لتأسيســه في صيفــة )فتاة الجزيرة، قائال: "كانت عدن بحاجة ماســة 
إلــى مكتبة عمومية تنفع الناس، فاقترح محرر هــذه الجريدة )محمد علي لقمان( 
على األستاذ ســتيوارت بيراون تأسيس معهد يؤمه الشباب العدني، وصادف هذا 
االقتراح قبوال، ورأت هيئة المعهد البريطاني تحت إشــراف نائبها المستر دنداس 
في الشرق األوسط، أن تقوم بتأسيس ناد يضم المكتبة المطلوبة في عدة لغات". 
وقد أســهم المجلس البريطاني بعد في تمكين عدد من أبناء عدن من مواصلة 
تعليمهــم الثانوي او الجامعي في الخارج؛ وذكر محمد علي لقمان في العدد 252 
من صحيفة )فتاة الجزيرة 31ديسمبر 1944( أن المجلس البريطاني في عدن كان 

إحدى الهيئتين الرسميتين اللتين تقومان بإعداد البعثات الدراسية من عدن. 
أمــا أ.د. أحمد علي الهمدانــي، الذي تحدث في كتابه )عدن مــن الرياد الزمنية 
إلى الريــادة اإلبداعية( عن مســاحة الحرية التــي منحتها السياســة البريطانية 
الليبرالية في عدن للســكان في مجــال التعبير عن اآلراء، فقــد ذكر أن المجلس 
البريطانــي قد احتضــن )جمعية األدب والمناظرات( في مطلــع عام 1943، وكان 
رئيس الجمعية محمد حســن خليفة وســكرتيرها عبد القوي حسن مكاوي، وكان 
هدفها نشــر الثقافة اإلنجليزية بيــن المواطنين. )عدن من الريــاد الزمنية إلى 

الريادة اإلبداعية، ص16(
كما أخذ المسؤولون عن المجلس الثقافي البريطاني بعدن في االعتبار العادات 
والتقاليد االجتماعية الخاصة بالســكان المحليين، لذلك بادروا، في ســنة 1943، 
إلى افتتاح قســم خاص بالنســاء في إطار المجلس الثقافــي البريطاني. وفي عام 

1952 قد سمي هذا القسم: نادي نساء عدن.
وأخيرا، يمكن أن نشير إلى أن افتتاح المجلس الثقافي البريطاني في عدن سنة 
1941 قد أســهم أيضا في تحفيز أندية المدينة على مضاعفة حجم أنشطتها في 
المجــال الثقافي. واألرجح أن بعض األنديــة والمعاهد، مثل مجلس عدن الثقافي 
الذي تأســس عام 1948 برئاســة الصحفي الشــاعر علي محمد لقمان، تعد صدى 

مباشرا لنجاح المجلس الثقافي البريطاني في عدن.

*مدير مركز عبداهلل فاضل للدراسات اإلنجليزية والترجمة
جامعة عدن

أول جملس ثقايف بريطاني يف 
شبه اجلزيرة العربية

" سنوات الوله " جديد الروائية اليمنية شذا اخلطيب



14
    االربعاء/ 22  مار�س  2017م  - املوافق    23  جمادي اخر    1438 هـ  - العدد )61(

تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سغينة 
4 -  كاتب واأديب لبناين �سهري راحل من اأدباء 

املهجر ـ اأحد الوالدين 
5 -  مفرد اأنياب ـ حرف هجائي ـ عا�سمة 

اندوني�سيا 
6 -  ت�سابـُق ـ مغارة يف بطن جبل ـ فوؤاد 

7 -  توقف عن حركة )ال�سفينة مثال ً( ـ 
القما�س امللفوف حول اأعلى الراأ�س 

8 -  ينده�سون ـ مت�سابهان 
9 -  جمع برميل ـ اأمة )مبعرثة( ـ جمع ل�سان 

)م( 
-10  ا�سبحت ـ رول )مبعرثة( ـ �سمري املتكلم 

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

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

-14  مت�سابهان ـ نتح�س�س ـ مت�سابهة ـ من 
الطيور 

-15 مال يعطى الإحقاق باطل واإبطال حق 
ـ يظنون 

كلمات متقاطعة :

حل العدد السابق
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 .

حل العدد السابق

عدن تايم / متابعات :

حــذر الفرنســي آرســين فينجــر، 
مدرب فريق آرســنال اإلنجليزي، من 
مشاركة العبه التشــيلي إليكسيس 
سانشــيز في مباراة منتخــب بالده 

المقبله.
وخرج سانشــيز من مباراة وســت 
والتي شــهدت  ألبيون،  بروميتــش 
خسارة آرسنال بثالثية مقابل هدف، 
وهــو يعاني مــن إصابة فــي كاحل 

القدم.
ونقلت شبكة "BBC " البريطانية، 
تصريحات فينجــر معلقًا على إصابة 
سانشيز "لم يكن قادرًا على أن يلعب 
الشوط الثاني، بعدما تعرض للضرب 
في الشــوط األول، لكنه أصر على أن 

يتواجد".
نقــوم  أن  علينــا  "كان  وأضــاف 
بإســتبداله، لكي ال تتضاعف اإلصابة 
والخطورة تكون أكبر، وفي النهاية ال 

تبدو حالته جيدة كما رأيت".
التشــيلي "سانشــيز  وحذر اإلتحاد 
أعتقد أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة 
مــع منتخب بــالده أمــام األرجنتين 
الجمعــة( وفنزويــال بعدهــا  )فجــر 
بخمســة أيام ، عليهم دراســة حالته 

جيدًا، حتى ال تتفاقم األمور".
وســيواجه آرســنال يــوم 2 أبريل، 
فريــق مانشســتر ســيتي بالــدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز، بعــد أن يعود 
سانشــيز من المشــاركة مع منتخب 
بالده في تصفيــات أمريكا الجنوبية 

المؤهلة لكأس العالم 2018.

فينجر حيذر تشيلي من مشاركة سانشيز أمام األرجنتني وفنزويال

نتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير واالمتنان لالخت 

الدكتورة نسرين باشحنة
 الإجرائها عملية جراحية ناجحة يف العني للعميد 

بيومي مراد 
م�ست�سار مدير اأمن عدن وذلك يف م�ست�سفى مكة ..   
من / اللواء ركن حممد م�ساعد اأمري والعميد ايهاب 

احمد عثمان والعقيد جنيب رماده ووجدي عبدالقادر 
وخالد وهبي عقبة ووليد عبدالقادر والزبري عوام 

بيومي .

شكر وتقدير للدكتورة 
نسرين باشحنة 

اجمل التهاين والتربيكات لل�ساب اخللوق 

حممد خالد عبدالرسول دنـجي
 جنل ال�سهيد خالد عبدالر�سول 

مبنا�سبة عقد قرانه امليمون اخلمي�س املا�سي 
وعقبى الزفاف ودامت دياركم عامرة باالفراح .

املهنئون : عيدرو�س باح�سوان واحمد ومعن ال�سياد وح�سني 
علي حممد نا�سر وحممد ه�سام با�سراحيل وح�سني العيدرو�س 

ووجدي ووليد عبدالقادر والعقيد ف�سل اجلحايف وافراد �سرطة 
كريرت .

مبارك عقد القران حممد 
خالد عبدالرسول

تعازينا فضل نتقدم خبالص التعازي 
وعظيم الموااسة للزميل

فضل علي مبارك
 وارسته الكرمية

يف وفاة جنله الاشب

 زيد
تغمده الله بواسع رمحته والهم اهله 

وذويه الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

االسيفون: ارسة عدن تايم

البقاء هلل
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ريا�ضة

كتب/ عوض بامدهف:

في مشــهد نــادر الحدوث تجســدت مــن خالله 
أســمى وأرقى مشــاهد الوفاء الرياضي والعرفان 
بالجميــل واالحتــرام والتقديــر لكوكبــة المعة 
ومبدعة من رواد ونجوم اللعبة الرشــيقة )التنس 

العدني األرضي( .
ومما أكسب مشاهد الوفاء الرياضي هذه أبعادًا 
رائعة وجميلة .. عندما أختار قيادة التنس العدني 
لـ 18 ناشــئًا من ناشــئة التنس العدني والتي تم 
توزيعها وتقســيمها إلى ســت فرق حملت أسماء 
نخبة من فقداء التنس العدني وهم الفقيد أحمد 
هيثمي ، والفقيد مهيوب سلطان ، والفقيد كمال 
حيدر ، والفقيد عبد اهلل عبد المجيد ، والفقيد عبد 
الرحمن عبد الستار ، والفقيد محمد ابراهيم جبل.
ولقد شــارك هؤالء الناشــئين في صورة بديعة 
ومؤثرة لوقائع مراســيم الوفاء الرياضي الجميل 
لكوكبــة مختارة مــن رواد ونوم التنــس العدني 
والذين قدموا آيات من العطاء المبدع الجزيل في 
رحــاب التنس العدني وعلى مالعــب نادي التنس 
العدني ، ومنــذ فترة مبكرة من ممارســة اللعبة 

الرشيقة في عدن .
ولقــد حقق قيادة اتحاد التنــس العدني بإقامة 
مهرجان الوفاء الرياضــي أكثر من هدف وبضربة 
موفقــة وأهمها إحياء وتجســيد تواصــل األجيال 
الرياضية واستحقت هذه القيادة الشكر واالمتنان 
والتقدير ، وخاصة عاشــق التنــس العدني النجم 

القدير الكابتن زهير موشجي .

عدن تايم / خاص :

أقيم عصــر الجمعة الماضية وعلى ملعب )الخيســة( 
فــي البريقة الكرنفال الرياضي إلحيــاء الذكرى الثانية 
للشــهيد البطل أكيد صالح عوض مبروك ، أول شهيد 
ســقط في جبهة عمــران ، بإقامة مبــاراة ودية جمعت 
نجــوم )الخيســة( ضد نجوم الكــرة الجنوبيــة ، والذي 
نظمه عميد األنشطة والفعاليات الرياضية في مديرية 
البريقة الكابتــن فضل الراعي ، الــذي يعتبر الدينامو 
المحرك الرئيســي لنشاطات البريقة ، وقد بذل مجهود 
كبير إلنجاح الفعالية ، وهو بالمناســبة من أعز أصدقاء 

الشهيد .
وقد حضــر الفعالية شــخصيات اجتماعيــة وقيادات 
حراكيــة تكريما للشــهيد . وبعد أن خــاض الفريقين 
مباراة جميلة أنتهت بفوز فريق الخيســة بثالثة أهداف 

مقابل هدفين .
شارك في المباراة عدد كبير من النجوم أبرزهم جميل 
سيف ،ابراهيم عبدالرحمن ، شرف محفوظ ، خالد عفارة ، 
محمد حمادة ، باسل جماعي ، ناصر عقربي، عبدالرحمن 
الديدي ، مشتاق محمد سعد ، سعيد عبدالكريم ،هاني 
عبدالكريــم ، عبدالكريم شــرجبي ،عبدالجبــار عباس ، 
ابراهيــم عوض، عبداهلل النينو، محمــد البعداني ،خالد 

هيثم ، ماهر قاسم ومحمود عبيد.
أمــا فريق الخيســة فقد تكــون مــن الكباتن محمد 
حســن ابو عالء ،الشحنوته والشــاذلي ومارسيل عوتن 
وبسام عوتن وموال عوض وجمال عنتر ، والحارس نصر 

وعبدالحكيم كرامة
وفي الختام كــرم الضيوف قائــدي الفريقين بكأس 
المناســبة كمــا كــرم المنظمــون كل الجهــات التي 

ساهمت في إقامة الفعالية.

عدن تايم / وضاح بن عسكر:

في يوم الوفاء والمحبــة ورد الجميل ودع نجم 
نــادي التالل الســابق ومنتخب الجاليــة اليمنية 
وشمســان والوفاق الكابتن فواز حســن ، مدينة 
الدمــام التي عاش فيها فتــرة طويلة من الزمن 
وأقيمــت مباراة تكريمية جمعت نجوم الشــرقية 
وفريق الوفاق ، وشــارك فيها العديد من النجوم 

الفــرق  مختلــف  مــن 
يتقدمهــم  الرياضيــة 
عميــد الالعبيــن علــي 
يسلم العولقي ، وشارك 
الالعبين  زمالئــه  فــواز 
أكبر  نتيجتها  مباراة  في 
أرقــام  تكــون  أن  مــن 

وأهدافها المحبة .
المباراة جاءت ســريعة 
واســتطاع فريق النجوم 

تحقيــق الفــوز ثالثة أهداف مقابل هدف ســجل 
أهــداف النجــوم ســامي باوزير هدفيــن وجمال 
العمودي هدف ، وســجل هدف الوفاق النجم فواز 

حسن ، وأدار اللقاء عبدالكريم الحاشدي
هــذا وقــاد فريــق نجــوم الشــرقية المــدرب 
المخضرم ماجد المحبشي ، فيما قاد فريق الوفاق 

أبو حلمي.

حضر اللقــاء عدد مــن الشــخصيات الرياضية 
واإلجتماعيــة يتقدمهــم األســتاذ صالــح محمد 
الجبلي رئيس الجالية اليمنية بالجبيل واألســتاذ 
منيــر الخليــدي وعمــر الســليماني ومحمد بن 
خالد والدكتور أحمد العريق ، وجماهير شــاركت 
فــي وداع وتكريم نجمهم ومعهــم عدد آخر من 
الرياضييــن حيث قدمــوا مجموعة مــن الهدايا 
والدروع التذكارية ، درع من شمسان قدمه قدمه 
المحبشي  ماجد  المدرب 
شــبكة  مــن  درع   ،
اإلعالميــة  العيســائي 
الشــبكة  أعضاء  قدمــه 
العيســائي  صالح  احمد 
ســمير  و  زيــد  محمــد 
مــن  درع   ، العيســائي 
فريق الوفاق قدمه مدير 
الفريق طاهر النمراني ، 
درع من فريق الفرســان 
قدمه والي العريقــي ، درع من فريق صقور يافع 
قدمه ابو علي البكري ، درع من المدرب أبو حلمي 
، درع مــن الشــخصية الرياضيــة عارف الســيد ، 

وهدايا شخصية
مــن األخوة نوفــل الحداد ، و بســام المليكي ، 

وفلينه فريق شمسان قدمها عبدربه الشتيمي
نقل احداث المباراة شبكة العيسائي اإلعالمية .

عدن تايم / مختار محمد حسن :

بحضور مدير عام مديرية صيرة األخ خالد ســيدو 
، ورئيــس اتحاد الكــرة بعدن األخ محمــد حيدان ، 
افتتحت عصر السبت أولى مباريات بطولة الشهيد 
محمد احمــد علي الفضلي )الشــدادي( على ملعب 
الهوكــي بكريتــر  ، وبرعايــة محــالت أبــو جبران 
وتنظيــم فريق القطيعــي ، وبمشــاركة أقدم 12 

فريق
وجمعت مباراة االفتتاح بين فريقي العيدروســي 
والقطيعــي وانتهت بفــوز العيدروســي بهدفين 
مقابل هــدف ، وفي مباراة األحد فــاز البادري على 
شــباب العيــدروس بهــدف دون رد ، وفــي مباراة 
االثنيــن فاز فريــق حافــة القاضي علــى أصدقاء 

مقابــل  بهدفيــن  الشــهيد 
هدف .

حضــر االفتتــاح إلى جانب 
والــد  وحيــدان  الســيدو 
الشــهيد محمــد احمد علي 
 ، )الشــدادي(  الفضلــي 
أبو  والكباتن محمد حســن 
عالء وشــرف محفوظ ، وعن 
إدارة نادي التالل األخوة عبد 
الكريم الشــرجبي مســئول 
النشــاط فــي نــادي التالل 
وعضــو إدارة التــالل منيــر 
عزيم ، وخالد هيثم مسئول 
التربية  بمكتــب  األنشــطة 
والتعليــم عــدن واألســتاذ 

فهمي عبد الرب الشــخصية الرياضية واالجتماعية 
. وعدد كبير من الجماهير .

وتســتمر مباريــات الــدور األول حتــى يــوم غدًا 
الخميس ،  حيث يلعب اليــوم األربعاء )الزعفران - 

الضياء( و غدًا الخميس )الرزميت - الصعب( .
الجدير ذكره أن مشرف البطولة هو الكابتن أيمن 
عقالن وأعضــاء اللجنــة المنظمــة الكباتن جمال 

نديم وعلي شبير وعصام عمر وايهاب باشراحيل .
والشــهيد محمــد أحمد علــي الشــيبة الفضلي 
الشهير بالشدادي استشــهد في جبهة المخا وهو 

يدافع عن دينه ووطنه الجنوب .
وقــد لعب الشــدادي عــدد مــن المباريــات مع 
القطيعــي على ملعب الهوكــي وعدد من المالعب 

في محافظة عدن .

إحياء الذكرى الثانية للشهيد البطل أكيد صاحل عوض

مشاهد الوفاء .. يف حضرة 
فقداء التنس العدني

عــدن تايــم / المــكال / 
خاص:

الرياضي  التــالل  نــادي  كرم 
بعــدن  االجتماعــي  الثقافــي 
أول نادي تأســس في الجزيرة 
العربية 1905 م كرم اإلعالمي 
فهمــي  المعــروف  الرياضــي 
مبــارك باحمدان بــدرع النادي 
علــى مجهوداته  لــه  تكريمــًا 
وخدمته للنــادي العريق التالل 
الرياضي فــي المجال اإلعالمي 

خاصة والرياضي عامة .
اإلعالمــي  الزميــل  وتســلم 
النادي  باحمــدان درع  فهمــي 
علــى  التكريمــي   التــذكاري 

هامــش المبــاراة الوديــة الحبية 
التي جمعت فريق كرة القدم األول 
بالنــادي التاللي مع مضيفه فريق 
نادي التضامن يوم األحد في إطار 
لمحافظة  الحاليــة  الفريــق  زيارة 

حضرموت , اذ قام المسئول المالي 
ومسئول المنشاءات بمجلس إدارة 
عبدالكريم  الرياضــي  التالل  نادي 
عبــداهلل اســماعيل  بتســليم درع 
باحمدان  للزميل فهمــي  النــادي 
خالل شوطي المباراة التي شهدت 

حضور جماهيري ورســمي  تقدمه 
مدير عام مكتب الشباب والرياضة 
حســن صالح مســجدي ومستشار 
المحافظ لشــئون الشــباب رياض 
صالح الجهــوري والخبيــر الكروي 
والمــدرب الوطنــي الكابتــن عمر 

ســالم باشــامي واألميــن العــام 
بســاحل  القــدم  كــرة  التحــاد 
حضرمــوت لطفــي عــوض الحداد 
,  ورؤســاء أندية شــعب حضرموت 
صالح ســعيد  النقيــب والتضامن 
فيــزان بــن حويل وشــباب روكب 
ســعيد  فرج باعقيل ورئيس قسم 
التربية البدنيــة والرياضية بكلية 
التربية جامعــة حضرموت الدكتور 
ســعيد فــرج الرمادي وعــددا من 

الشخصيات والقيادات الرياضية .
اإلعالمــي  الزميــل  أن  يذكــر 
الرياضــي فهمي باحمــدان  رافق 
فريــق التالل العدني لكرة الســلة 
في مشــاركته  إعالمــي  كمنســق 
فــي البطولة العربيــة ال 27 التي 
أقيمــت فــي العاصمــة المغربية 
الرباط العــام 2014 ونال التقدير 
حينها مــن إدارة التــالل واالتحاد 
اليمني لكرة الســلة على تغطياته 

المميزة  للمشاركة التاللية .

التالل العدني عميد أندية اجلزيرة العربية يكرم اإلعالمي فهمي بامحدان

حبضور السيدو وحيدان .. العيدروسي يهزم 
القطيعي يف افتتاح دوري الشهيد الشدادي

وداع وتكريم للكابنت التاللي السابق فواز حسن بالدمام
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باقات 
دعاء وورد 

لالمهات
جــاءت الدعوة االولى لالحتفــال بعيد االم في 
البــالد العربيــة في عــام 1943م، وفــي كتاب 
)امريــكا الضاحكــة(، للكاتب الرائــع مصطفى 
امين، جاءت هذه الدعــوة ولكن لم يلتفت احد 

لهذه الدعوة .
وبعد عشــر سنوات جاءت ســيدة الى صحيفة 
اخبار اليــوم وطلبت مقابلــة الكاتب مصطفى 
أمين وأخيه علي أمين، وفي اللقاء شــكت هذه 
االم وقالــت انهــا كرســت كل حياتهــا لتربية 
ولدها، بعد وفاة زوجها وهي شــابة ورفضت ان 
تتزوج وكافحت وجاهدت حتى حصل ولدها على 
بكالريوس الطب واصبــح طبيبا ناجحا وخطبت 
له فتــاة جميلة ودفعــت له المهر وفرشــت له 
الشــقة وعندمــا خرج مــن بيتها ليســكن مع 
عروســه في الشقة الجديد لم يقل لها )شكرا يا 
امي(، وبعد خروج هذه السيدة من دار الصحيفة 
قال الصحفييــن ان االبناء ينســون ان يقولوا 
المهاتهم شــكرا.. واتفق مصطفى امين وعلي 

امين على االحتفال بعيد االم.
وبدأوا في نشــر الفكرة لالحتفــال بعيد االم 
وهوجمــت الفكــرة من الصحف االخــرى واتهم 
مصطفى امين واخوه من قبل جريدة الحكومة 
انهــم يدعــون لالحتفــال بعيــد االم من اجل 

تشتيت االذهان عن الغزو التركي لسوريا!
واثنــاء نشــر الفكــرة يتصل الرئيــس جمال 
عبدالناصــر تلفونيــا بالكاتــب مصطفى امين 
وقال له ان االحتفال بعيد االم فكرة ســخيفة... 
فهو ال يذكر امه وقد ماتت وهو طفال صغير جدا 
وال يعرف اين ذفنت ولهذا يحســن العدول عن 

هذه الفكرة الغريبة.
ولــم ييــأس الكاتبــان، بــل ذهبا الــى وزير 
المعــارف فــي تلك الحقبــة كان الســيد كمال 
الدين حســين الذي كان معروفــا عنه انه يحب 
امه بشــكل ال يوصــف.. وعرضــا الكاتبان عليه 
فكرة عيد االم فتحمس لها معالي الوزير وقالوا 
له: ان الرئيــس عبدالناصــر يرفضها فأخذهم 
علــى الفور وذهب بهم الى الرئيس عبدالناصر، 
فــكان للرجل لــه دالة عليه واســتطاع ان يقنع 
الرئيس وعــاد الكتاب يدعون لفكــرة عيد االم 

من جديد.
وانتقل عيــد االم الى كل البالد العربية ونجح 
نجاحا مذهــال واصبح عيــدا قوميــا ، وفي عام 
1965م سجن الكاتب مصطفى امين ونفي علي 
امين خارج الوطن السباب سياسية لهذا خشيت 
مراكز القوى انه اذا احتفلت مصر بعيد االم في 
21مارس1966م، يتذكر الناس اســم مصطفى 

وعلي امين.
وصدر قرار جمهوري بتغيير عيد االم الى عيد 
االسرة وبهذه القرارات انهالت االحتجاجات من 
االمهــات على الرئيس عبدالناصــر، من امهات 
الخليج العربي والعراق وســوريا واليمن وكافة 

دول المغرب.
فأعتبــرت كل ام في البالد العربيــة ان الغاء 
عيــد االم اعتــداء علــى كل ام عربيــة، وبهذه 
الثورة النســائية العربية ابتسم الرئيس جمال 
عبدالناصر واصدر امره بالعودة لالحتفال بعيد 

االم ومات عيد االسرة بقرار جمهوري!.
واليوم انتهز الفرصة القــول المي المكافحة 
.. كل ســنة وانــت طيبة واطــال اهلل في عمرك 
وفــي عمر كل ام وعلى كل شــفاه ام ابتســامة 
وعلى كل وجــه ام نظرة رضــا واطمئنان داخل 
هذا الوطن الحزيــن وليتوقف العبــث بابنائنا 
الذيــن يتعرضون لالعتقال والقتل والتشــريد 
والتنكيل ..بل يجب ان يحتفل ابنائنا بأمهاتهم 
ويقدمــون الدعــاء والهدايــا وكلمات الشــكر 

وباقات الورد في عيد االم.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

الضالع : حرمان 4270 متقاعدا 
عسكريا من معاشاتهم

االنقالب في  وجهت حكومــة 
صنعاء، شــركة كمــران بتوريد 
38 مليــار ريــال، الــى حســاب 

الحكومة في البنك المركزي.
وبحســب المذكرة التي حصل 
المكتــب االعالمــي عــدن على 
نســخة منها فقــد وجــه وزير 
الماليــة في حكومــة االنقالب 
صالــح  بهــا  المعتــرف  غيــر 

شعبان، الشــركة بتوريد النبلغ 
المخصــص، لمكافحة التهريب 
حســاب  الــى  دفعــات  علــى 

الحكومة.
على  المليشــيات  واســتولت 
اموال  مــن  المليــارات  مئــات 
االيــرادات واالرباح لمؤسســات 
الدولــة ، فيمــا ترفــض صرف 

مرتبات الموظفين في الدولة.

عدن تايم / جمال حسين :

دعا مســؤول مجتمعي مديرعــام مكتب التربية والتعليم بحافظة ابيــن ومدير مكتب التربية 
والتعليم بمديرية خنفر الى تغطية النقص من الكتاب المدرسي في عدد من مدارس المحافظة. 
وكشف فيصل السعيدي المسؤول عن فريق المسح الميداني بمنظمة حق للدفاع عن الحقوق 

والحريات عن وجود تكدس للكتاب المدرسي في فصول دراسية دون االستفادة منها . 
واوضح السعيدي ان من خالل 
المســح الميداني االســتطالعي 
لفريق منظمة حــق للدفاع عن 
الى مدارس  والحريــات  الحقوق 
مديرية خنفر تبين للفريق مدى 
النقص فــي الكتاب المدرســي 
، بالمقابل  المــدارس  في اغلب 
هنــاك كميــات كبيــره مخزونة 
فــي فصــول دراســيه بمدارس 
اخرى وشــكلت عبــىء على تلك 
المدارس من خالل حاجتهم الى 
الغرف الدراسية داعيا الى اتخاذ 
الوضع  االجراءات لتصحيــح هذا 

لتعود بالفائدة على الجميع . 

عدن تايم / خاص :

علم " عدن تايم " ان بعض المســتثمرين تقدموا بدراســات جاهزة 
العــادة بناء ســوق البلدية كريتــر بمديرية صيــرة محافظة عدن مع 
مساحة ســوق القات حيث تتضمن الدراسات اعادة بناء واعمار السوق 
فور توقيع االتفاقيات وسيكون للمديرية والمحافظة حصة كبيرة من 

مداخيل السوق .
وبحســب مصادر مطلعة فان العملية االســتثمارية بعد االنجاز لن 

تستبعد اي مستأجر سابق بل ستكون لهم االولوية .
وكشــفت المصادر عن وجود اتفاقية اخرى قيد النظر لتأجير ســوق 
البلدية والقات بوضعيته الحالية الرثة دون اية مناقصات وتسعى لها 

جهات محلية في انتظار محافظ عدن لتمريرها .
واعتبــرت وجاهات في عدن التخلي اســتثمار ســوق البلدية واعادة 
بناءه خســارة كبيــرة وطاردة للمســتثمرين وتمريــر اتفاقية تأجيره 

الفراد خراب وفساد وعودة لزمن ولى.
وبني سوق البلدية في عهد االستعمار البريطاني وظل تحت سلطة 

البلديات التي كانت بمثابة حكومة مصغرة تدير شؤون عدن .

يشــكو 4270 متقاعــد 
فــي الدفاع فــي محافظة 
الضالع من عدم اســتالم 
لشــهر  معاشــاتهم 
بسبب  2016م  ديســمبر 
قيــام صنــدوق التقاعــد 
بعدن بتحويل اســتحقاق 
شــهري نوفمبر وديسمبر 
ولحج  عــدن  لمحافظــات 
وابيــن والضالع بنقصان 

قدره 154 مليونا .
رســمي  مصــدر  وقــال 
بدون حســاب  الضالع  ان 

بنكي بســبب وجود البنك في ذمار منذ الحرب مما انعكس ذلك 
ســلبا على متقاعديهــا الذين حرموا من مرتب ديســمبر ودون 
ســواهم ، مؤكدامتابعة مكتبيالمالية والبريد بالضالع لصندوق 

التقاعد والمالية بعدن ومازال مرتب الشهر بحكم المفقود.

االنقالبيون يستولون على 
38 مليار ريال من كمران

أبني : تكدس الكتاب واملدارس تشكو النقص 

عدن : وجاهات حتذر من تأجري )سوق(
البلدية بدال من إعادة اعماره

بتؤاطو شرطة الدرين.. اقتحام شقق مشروع مجعية الشط بعدن
عدن تايم - خاص : 

قالت لجنة متابعة مشــروع جمعية 
الشــط الســكني الكائــن فــي حــي 
عبدالعزيــز بعدن، ان نافذ اســتولى 
علــى شــقق فــي المشــروع وباشــر 
استحداثات فيها،  بتؤاطو من شرطة 
الدرين رغم تلقيها عدة شــكاوى من 

المستفيدين.
وقالت لجنة المتابعة ان نافذ باشر،  
مؤخــرا،  اســتحداثات في المشــروع، 
الذيــن  المســتفيدين  متجاهــال 
يمتلكــون عقــود بيع مــن الجمعية، 

منــذ ما قبل 10 ســنوات، وكذا البنك 
األهلي ممول المشــروع، ورغم وجود 
توجيهات من البحث الجنائي بالنزول 
وايقاف العمل اال ان قــوات الطوارئ 

لم تباشر النزول حتى يوم امس.
المســتفيدين  اللجنــة  وطالبــت 
بالحضــور مــع نســخ مــن ملفاتهم، 
والتواجد في تمام الســاعة التاســعة 
صباح غد الخميس، أمام المشروع في 
حي عبدالعزيز، للتشاور واالتفاق على 
خطوات تصعيديه وصوال الى الخروج 
بحــل نهائــي واغالق ملف المشــروع 

الشائك.

عدن تايم/محمد العلمي :

شــكى مواطنون في حي الســلفي في مديرية صيرة من طفح المجاري فــي الممر الذي يصل 
شارع الملك سليمان بشارع آروى والبريد العام "

تســبب باغالق الممر اســتمر الكثر من 10أيام بمتاعب كبيرة للســكان وخاصة لكبار السن .. 
وانتشــار االوبئة بسبب تكاثر البعوض رغم الجهود الجباره التي يبذلها عمال ومسئولو الصرف 

الصحي اال ان ذلك يحتاج إلى امكانيات كبيرة.
 وتجاوب المهندس عائد سعيد مع شكوى المواطنين ووجه عمال الصرف الصحي بالتعامل مع 
االنســدادات الكثر من ساعتيين حتى استطاعوا فتح االنسداد وهم العامل وحيد هائل والعامل 
ســالم شكيب والعامل المشرف عليهم ياســين أحمد واحمد طالب احمد سائق الدورية والذين 
قاموا بعمل يستحقون الشــكر عليه ولكن يبقى الطلب من المواطنين برفع المخلفات الناتجة 

عن طفح المجاري والتي قد ستسبب بكارثة في حال انسداد المجاري مرة اخرى .

طفح جماري تتطلب جهود وامكانات كبرية


