
كيف قرأن حرائر اجلنوب 
بيان عدن التارخيي؟

ا�سبوعية - �سيا�سية -  م�ستقلة 
    االربعاء/ 10  مايو  2017م  - املوافق   -  14 �سعبان   1438 هـ  - العدد )68(

�أكرث من مليار دوالر دعم لليمن يف جنيف

بيان عدن.. ج�سر عبور ال�ستعادة دولة �جلنوب
قريبا  .. اعالن اأ�سماء القيادة اجلنوبية

هل يهندس الزبيدي وبن 
بريك االستقالل؟

اجلنوب شريك وجيب ان يسمع صوته إقليميًا ودوليًا

هادي سلم مفاتيح القوة لإلصالح!
شطارة:

در�جات �ملوت تعود �إىل �لو�جهة بلحج
كونفرنس بريطاني مرتقب حول ترسيم حدود الشمال واجلنوب

االت�صاالت يف عدن منظومة مهددة باالنهيار
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حمليات

وائل القباطي

ماجد بامحرز

مجـد محمـد سعيـد

احمد الصياد

باسم الشعيبي 
فاروق عبد السالم 

مدير التحرير

هيئة التحرير

عالقات عامة

ادارة اإلخراج الفني

مدير فني

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

صالح العبيدي
ادارة التصوير

�ســبح االغتيــاالت جمــددًا يف  عــاد 
حلــج ، بعــد انخفا�ــص كبــر حلــوادث 
االأخــرة،  االأ�ســهر  خــالل  االغتيــال 
حيــث طالــت االغتيــاالت هــذه املرة 
عنا�سر من املقاومــة اجلنوبية، حيث 
�ســهدت حلج عمليــة اغتيال وحماولة 
فا�سلة اخرى وكلتا احلادثتني عنا�سر 
املقاومــة ، بالتزامــن مع عــودة الفتة 
للحوادث االأمنية يف حلج ب�سكل عام.

تقرير/ صدام اللحجي

كانت  االغتيــاالت  حــوادث  وكانــت 
عنوانــًا متكررًا للتطورات في مدينة لحج 
، منذ تحريرها من الحوثيين وحلفائهم 
فــي يوليو/تمــوز العــام الماضي، حيث 
ترّكــزت أغلب العمليات على اســتهداف 

القيــادات األمنية والعســكرية وقيادات 
فــي "المقاومة" بالمدينة، لكن الحوادث 
األمنيــة تراجعــت نســبيًا في األشــهر 
الثالثــة األخيرة، قبل عودتهــا أخيرًا، مع 

تنفيذ قوات األمن بدعم من التحالف. 

عودة االغتياالت
وحــول هــذه الظاهــرة ، اوضحــت 
مصادر محلية في لحــج ، لـ"عدن تايم "، 
أن الشــاب بســام محمد عبداهلل ُأصيب 
بجــروح خطيرة، نُقــل علــى أثرها إلى 
عدن للعالج، جراء محاولة اغتيال نّفذها 
مســلحون مجهولون فــي منطقة زايدة 
تبــن لحــج 30 أبريــل، وكان الفتًا وقوع 
عمليــة إغتيال ألحد أفــراد كتيبة الحزم 
التابعــة لســلمان ويدعى محمد ســالم 
عبــادي الملقــب بالجعدي فــي منطقة 

سفيان تبن لحج.
وتزدحم الدراجات النارية في شوارع 
مدينــة الحوطة عاصمــة محافظة لحج، 

لكن ركوبها يجبــرك على قراءة الفاتحة 
وترديد الشــهادتين- احترازًا- حينها قد 
تكون أمــام خيارين، إذ لم يكن ثالثهما 
مالزمــة الخــوف.. تيقن أنــك عرضة إما 
لإلصابــة أو الموت وإن نجــوت حتمًا قد 

ساورك القلق.

فرصة عمل
فــي وطــن لم تعــد فيــه الدراجات 
الناريــة وســيلة لالقتنــاء الشــخصي أو 
كماليــة للتباهي والرحــالت الترفيهية، 
يرى البعــض أن الحاجــة إليها أصبحت 
ملحــة للنقــل والمواصــالت مــن قبل 
المواطنين الذين يجدون فيها وســيلة 
ســهلة ومناســبة لترحلهم مــن مكان 
إلــى آخــر بأقل تكلفــة وأقصر مســافة 
إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار ســرعة 
تخطيهــا للطــرق الوعــرة والمســافات 
الطويلة اضافــة إلى قدرتها على تخطي 
المرورية وكســرها إلشارات  االزدحامات 

وقواعــد المرور فــي كثير مــن األحيان 
والتي تلزم سائقي المركبات األخرى إلى 

التوقف عند كل جولة منها.
يــرى آخــرون أن الدراجــات النارية 
هي الوســيلة األقرب للحوادث المرورية 
واألقرب كذلك إلى الموت أســوة بغيرها 

من مركبات األجرة. 

انتشار كبري
في األواني األخيرة زادت حدة انتشار 
الدراجــات النارية بطريقــة الفتة للنظر 
وذلــك بفعل عدة عوامــل أهمها غزوها 
للسوق بأسعار مناسبة وبمواصفات كما 
يرى البعــض جيدة اضافــة إلى رخصها 
وتوفر قطــع غيارها والعامــل اآلخر هو 
سهولة اقتنائها بطريقة التقسيط التي 
وفرت للكثير من الســائقين وخاصة من 
ذوي الدخل المحــدود الكثير من الجهد 

في توفير مبلغ شرائها.
ويقول محمد حسين صاحب دراجة: 

إن الدراجــات النارية وفــرت الكثير من 
فــرص العمــل للكثيــر مــن العاطلين 
وبالتالي قد أســهمت في امتصاص جزء 
من البطالة وتوفير لقمة العيش للكثير 

من األسر التي تعاني الفقر.

نتائجها مآس
عند الحديــث عن الحوادث المرورية 
تجد مأســاة تحدث فــي مديرية الحوطة 
لحج خاصة الخط العام تخضب االسفلت 
بدمــاء العشــرات مــن أبنــاء المديرية 
ومديريــة تبن لحــج ، ففي هــذا الخط 
تحديــدًا تناثرت مئات األشــالء وأزهقت 
األرواح ويتم أطفال وأرملت نســاء سواء 
لســائقي الدراجــات أو لركابهــم ويرجع 
جميع المواطنين األســباب إلى السرعة 
الجنونيــة لســائقين الدراجــات والتــي 

تصبح اقصر الطرق الى المأساة.

در�جات �ملوت تعود �إىل �لو�جهة بلحج

عدن تايم/ خاص  :

مسافرون  ركاب  شكا 
محافظــة  مطــار  مــن 
مــن  ســقطرى  أرخبيــل 
من  والالمبــاالة  إهمــال 
قبــل طيــران الســعيدة 
واالنضباط  االلتزام  بعدم 
بمواعيد السفر في وقتها 
المحدد في ظل غياب دور 

وزارة النقل في مراقبة ســوء الخدمة وســوء التعامل التــي تقوم بها طيران 
السعيدة اتجاه الركاب المسافرين من والى ارخبيل سقطرى. 

وشكا الركاب من تأخير رحلة طيران عبر السعيدة من سيئون إلى سقطرى 
والعكس وكان المسافرون ينتظرون موعد الرحلة ووصول الطائرة إلى مطار 
ســقطرى الدولي حيث وصل المســافرون إلى المطار الساعة 11 صباحا وهو 
موعد الحضور وانتظر المســافرون لغاية الســاعة 2 الظهر ولم تأتي الطائرة 

مما سبب إزعاج وسخط للمسافرين بدون أسباب تذكر. 
وأضاف مســافر آخر: نشــعر باإلحباط واالكتئاب حيث قطعنا تذاكر السفر 
الى ســيئون بأسعار مرتفعة يتراوح سعرها مابين 41 إلى 51 الف ريال يمني 
إيــاب فقط ناهيك عن الذهاب واإلياب الذي يكلف الشــخص الواحد مائة الف 

ريال،موضحا أن هذه جريمة إنسانية بحق المواطنين الضعفاء. 
وتابع قائال أن مسئول مكتب طيران السعيدة في مطار سقطرى أتى فجأة 
ليخبر المســافرين أن الطائرة تم تأجيل موعد الرحلة بعد االنتظار لما يقارب 
ال5 ساعات بسبب خلل يتكرر كل رحلة ويرجع هذا التأجيل لعدم وجود طائرة 

اخرى احتياط.
وطالــب مســافرون وزارة النقل للضغــط على طيران الســعيدة بتوفير 
طائرة أخــرى تغطي العجز الحاصــل حتى ال تعيق أعمال المســافرين بحيث 
يتعرضــون العاقات في عــدم االلتزام بالعمل خارج المحافظة بســبب تأجيل 

رحالت الطيران.

 لحج/ خاص :

مديــر  أشــاد 
مكتــب وزارة التربية 
فــي  والتعليــم 
نصر  لحــج،  محافظة 
اللحجــي،  ســعيد 
الســخي  بالدعــم 
المقــدم مــن دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلعــادة تطبيع العمليــة التعليميــة، وتأهيل 
المدارس المتضررة في عدد من مديريات المحافظة.

وأضاف اللحجــي أن الهالل األحمــر اإلماراتي تبنى عددًا من المشــاريع 
التنموية في إعادة تأهيل وصيانة عدد مــن المدارس التعليمية المتضررة، 
جراء الحرب واإلهمال وعدم الصيانة، مشــيرًا إلى أن هذه المشاريع ساهمت 

في استقرار العملية التعليمية في المحافظة خالل العام الدراسي الحالي.
وتفقد اللحجي مدرســة الشــهيدة ســامية مبروك، وإطلع على عمليات 
الصيانــة والترميــم النهائية التي تجري في المدرســة، في إطار المشــاريع 
التنمويــة الممولة من هيئة الهــالل األحمر اإلماراتي، مؤكــدا أن »الجهود 
مســتمرة من أجل بناء أجيال المستقبل المتسلحة بالعلم والمعرفة«، مثمنًا 
دور دولــة اإلمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من دعم ال محدود لقطاع 

التعليم في لحج والمحافظات المحررة.
وتأتي عملية تأهيل المدرســة فــي إطار المنحة المقدمــة من اإلمارات 
لدعم عملية إعادة أعمار القطاعات األساســية في لحج، وشــملت تنفيذ عدد 
من المشــاريع التنموية في قطاعــات التعليم والميــاه والصحة، وبما يلبي 

احتياجات المواطنين ويرفع معاناتهم.
وساهمت اإلمارات في عام 2016 بإعادة تأهيل 17 مدرسة في مديريات 
»تبــن وطور الباحــة ورأس العارة«، وتم تجهيزها بشــكل متكامل، من أجل 
تطبيــع العملية التعليمية، وإعادة الطالب إلى صفوفهم الدراســية بشــكل 

طبيعي.

مشاريع إماراتية تعيد احلياة لقطاع التعليم يف حلجتز�يد �سكاوى ركاب طري�ن " �ل�سعيدة"
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�أخبار

عدن/ خاص :

أكــد اللــواء/ عيــدروس الزبيــدي قــرب اإلعالن 
عــن القيادة الجنوبيــة، تنفيــذا لمضامين اعالن 
عــدن التاريخي، والتفويض الشــعبي الممنوح له، 
مؤكدا انه ســيكون عند حسن ضن شعب الجنوب 

ومكوناته .
الزبيــدي، امــس، بالهيئــات القيادية  والتقــى 
لنقابــات المهندســين،والمعلمين، والصحفيين، 
واالطبــاء، والمحاميــن الجنوبييــن باالضافة الى 

لجنة تسير االعمال الجنوبية.
وتحــدث الزبيــدي قائــال : نتحدث معكــم اليوم 
انطالقا من التفويض الممنوح لنا من قبل شعبنا 
فــي الجنــوب في مليونيــة اعالن عــدن التاريخي 
إلنشاء كيان سياسي جنوبي يعبر عن قضية شعب 

الجنوب وتطلعاته المشروعة.
وسبق ان عقد اللواء الزُبيدي لقاءات تشاورية مع 
قادة مكونات وهيئــات ومنظمات الثورة الجنوبية 
التحرريــة وقادة عســكريين مــن الهيئــة العليا 
والمتقاعديــن العســكريين واالمنيين وعدد من 

قيادات المقاومة الجنوبية التحررية.
واكدت اللقاءات أهمية اإلسراع في إعالن الكيان 
السياســي الجنوبي الذي يمثل شــعب الجنوب في 
الداخــل والخارج، كمــا اكدت التزامهــا بتفويض 
القائــد عيــدروس الزبيــدي وانضباطهــا الثوري 
واالصطفــاف خلفه بمــا يخدم مصالــح وتطلعات 

شعب الجنوب.
لالســتماع الرائهــا ومقترحاتهــا فيمــا يتعلــق 
بتوجهــات العمــل لتنفيــذ مخرجات إعــالن عدن 
التاريخي ودور هذه النقابات في المرحلة الراهنة.

كشــفت مصادر خاصة فــي العاصمة 
البريطانيــة لندن عــن تحضيرات تجري 
بصــورة حثيثــة لعقــد كونفرنس عن 
ترســيم الحــدود بيــن شــمال وجنوب 

اليمن محاط بالسرية التامة .
وقالت المصادر ان مســؤول بريطاني 
رفيع عمل في سفارة بريطانيا في عدن 
خالل الســنوات االولى للدولة الجنوبية 
يقف علــى رأس التحضيــر للكونفرنس 
.. مشــيرة الى ان األرشــيف البريطاني 
يحتفظ بوثائــق وخرائط توثق للحدود 
الجغرافيــة اليمنيــة في ســنوات عهد 
االدارة البريطانيــة لعــدن وماقبلهــا .. 

لكن المصادر لم توضح اهمية الكونفرنس بالنسبة لبريطانيا .
وتوقعت المصادر عقد الكونفرنس في النصف الثاني من العام الجاري 2017م.

عدن تايم/ خاص : 

تتواصــل أعمال تأهيل مبنى اســتديوهات 
تلفزيون عدن الفضائية وإذاعة عدن واالذاعة 
الشبابية، الكائن في منطقة حقات بالعاصمة 
المؤقتة عــدن، والتي دشــن رئيــس الوزراء 
د. احمــد عبيــد بن دغــر، ضع حجز األســاس 
لها مطلع الشــهر الماضــي، بتكلفة إجمالية 
بلغــت أربعمائــة وأربعــة وعشــرون مليون 
ريال بتمويل حكومي، بهدف تســهيل عودة 
القنوات الرسمية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وخالل الزيارة التفقدية التي قام بها امس، 
كال من نائب وزير االعالم حسين عمر باسليم، 
ووكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون االذاعة 
ليزا الحســني، وعــالء القوبة مدير الشــئون 
القانونية بالوزارة، لمبنى استديوهات القناة 

واإلذاعــة في منطقــة حقات، أكد 
نائب الوزير أهمية انجاز مشــروع 
ترميم وتأهيل مبنى استديوهات 
تلفزيون واذاعة عدن في منطقة 
حقات فــي مديرية صيرة باعتباره 
سيشــكل رافدا كبيــرا لقناة عدن 
الفضائية المتالكه امكانيات فنية 
حديثــة ومتطــورة ومبنــى كبير 
وضخــم حيث تبلغ قيمة مشــروع 
إعادة تأهيلــه حوالي 427 مليون 

ريال.
وتمنــى باســليم تضافــر كافة 
وزارة  وخاصــة  المعنية  الجهــات 
المالية في اقــرار الموازنات التي 
تــم اعتمادهــا حتــى ال يتوقــف 
تنفيذه  يســتمر  والذي  المشروع، 
المؤسسة  بأشــراف  اشهر  خمسة 
والتلفزيــون  لإلذاعــة  اليمنيــة 

الــى   ) الفضائيــة  ) قنــاة عــدن 
تطويــر وتحديث البنيــة التحتية 
الــى  ونقلهــا  والقنــاة  لإلذاعــة 
الفضائية من  المنافســة  مضمار 
رقمية  بتقنيــات  تزويدهــا  خالل 
عاليــة الجودة تواكــب التطورات 
وصيانــة وتجهيز االســتديوهات 
االذاعية والغرف االدارية الملحقة 

باالستديوهات.  
يذكر ان مبنــى تلفزيون وإذاعة 
عدن كان جاهزا بشــكل كامل اال 
ان الحرب الغاشمة التي شنت على 
عدن في العام 2015م ســاهمت 
في تدميره بشكل كبير جدا األمر 
الــذي جعل مجلــس الــوزراء يقر 
بســرعة اعادة تأهيلــه إلعادة بث 
قنــاة عــدن الفضائية مــن داخل 

مدينة عدن " .

�لزبيدي: �إعالن �أ�سماء �لقيادة �جلنوبية قريبا

عقد كونفرنس بريطاني حول 
ترسيم حدود الشمال واجلنوب

نفض ركام احلرب عن استديوهات إذاعة وتلفزيون عدن يف حقات

  

دبي/ خا�ص :
بث خاطفو القس الهندي توم أزهو نيلي، 
تســجيل مرئي طالب فيه بالتدخل إلطالق 

سراحه.
 واختطف توم من دار العجزة في الشــيخ 
عثمــان بعدن، عقب هجــوم ارهابي مطلع 
مــن   ١٦ بحيــاة  أودى  الماضــي،  العــام 
القائمين على الدار معظمهم من الجنسية 

الهندية. 
وقال القــس توم في تســجيل مرئي: ان 
صحته فــي تدهور كبيــر واحتــاج للعناية 

الطبية في اســرع وقت ممكــن، مؤكدا انه 
تســلم رسالة من أســرته وطمئنها بتلقيه 

معاملة جيدة حسب أمكانية الخاطفين . 
وأكد القــس ان الخاطفيــن تواصلوا مع 
الســلطات الهندية واساقفة ابو ظبي دون 
االســتجابة لمطالبهــم، مختتمــا: ارجوكم 
اســرتي العزيزة ابذلوا كل ما تستعطيون 

إلطالق سراحي، اتوسل اليكم. 
واســتبعد مختصون في شــئون القاعدة 
ان يكــون االب في قبضــة عناصر ارهابية، 
مؤكديــن ان جهــات قبلية تحتجــز الرجل 

بغرض الحصول على فدية مالية.

قس هندي خمتطف يف عدن يتوسل مبلغ مالي الطالقه

احلوطة / حممد ال�سالمي :
خرج نساء وأطفال حوطة لحج في تجمعات احتجاجية 
تطالــب  شــعارات  رافعيــن  بالكهربــاء،  للمطالبــة 

بتوفيرها.
وحمــل االهالي الفوانيس فيما شــوهد تزاحم على 
المتاجــر لشــراء الشــموع ..تعبيــرا عن تفاقــم أزمة 
االنقطاعــات التــي تصــل إلى 18 ســاعة فــي اليوم 
وطالبوا من قيادة المحافظة بإيجاد الحلول السريعة 

والعاجلة ومحاسبة الفاسدين بالكهرباء .
وكان المحافــظ قــد شــكل لجنــة برئاســة وكيــل 
المحافظة لتحقيق في قضية قطع الغيار غير الصالحة.. 
خــالل زيارته لمبنى مؤسســة الكهربــاء بالمحافظة، 
ومحطة الكهرباء التوليدية في بئر ناصر بمديرية تبن 
لإلطالع على حجم التوليد وإيجاد المعالجات للمشاكل 

التي تعاني منها المحطة التوليدية .
وأكــد الخبجــي خالل لقائــه بمدير عام المؤسســة 
لعامــة للكهرباء األخ حســين الجهــوري على ضرورة 

تحسين الطاقة التوليدية بالمولدات الموجودة حاليا 
وعد الســماح بخروجها عن الخدمة من خالل االلتزام 
بالصيانــة الدوريــة للمولــدات وصيانــة الشــبكات 
الرئيســة والفرعية لمنع تســرب الفاقد من الكهرباء 
حتــى يتم إيجاد الحلــول الجذرية لمشــكلة الكهرباء 

بالمحافظة .
وشــدد المحافــظ الخبجــي، علــى ضــرورة كشــف 
الفاســدين وتعريتهــم أمــام الــرأي العــام ليعرف 
الجميع هذه الفئات الذين يتلذذون بمعاناة المرضى 

والشيوخ واألطفال .
وقــال الخبجــي، أننا لن نســمح لهذه الشــرذمة أن 
تســتمر في تدميــر مؤسســة الكهرباء وســنضربهم 
بيــد من حديــد حتى يكونوا عبرة لكل من تســول له 
نفســه اللعب على مصالح العامة وتســخيرها لشــلة 
همها الوحيد خدمة أجندات سياســية حقيرة ليس في 
مصلحتها االســتمرار في السير لخدمة أبناء المحافظة 
خوفا من مقارنة التاريخ لكل مجتهد خدم ويخدم أبناء 

أرضه .

حلج: نساء وأطفال يف شوارع احلوطة يطالبون بالكهرباء
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ر�صـــد
ح�سرموت منوذج للمحافظات املحررة اأمنيًا وخدميًا بدعم من االإمارات

�أدو�ر �إمار�تية
وتؤكــد المعطيــات علــى الواقع حجم 
الــدور الكبيــر اإلســتراتيجي والمحوري 
لدولــة اإلمــارات فــي إنجــازات ونهضة 
حضرمــوت، وذلك مــن خــالل مواصلة 
اإلمــارات مســاندتها ودعمهــا لقيــادة 
محافظة حضرموت، والمنشآت السيادية 
واإلســتراتيجية، والمؤسســات الخدمية 
واألجهــزة األمنيــة والعســكرية تحــت 
قيــادة المحافــظ اللــواء ركــن أحمــد 
ســعيد بــن بريك، وهــو ما أكــده قائد 
المنطقة العســكرية الثانية اللواء ركن 
فرج ســالمين البحســني، في تصريحات 
صحفيــة بقولــه: إن النخبــة الحضرمية 
ســتحظى بإذن اهلل خالل السنة القادمة 
برعايــة كبيــرة في مســألة تســليحها 
وتحديث تسليحها ورفع مستوى قدراتها 
وكفاءاتهــا وتدريبهــا، بدعــم من دولة 
اإلمــارات ودول التحالــف العربي، وذكر 
القائد العســكري البحســني، أن عملية 
تطوير قوات النخبة الحضرمية ســتكون 
مــن األولويــات بقيــادة المحافــظ بن 
بريك، وكل األخوة المسؤولين المدنيين 

والعسكريين بحضرموت.

�إجناز�ت بزمن قيا�صي
وشــهدت حضرمــوت وخصوصًا المكال 
والســاحل تحســنًا ملحوظًا وكبيرًا على 
الصعيديــن األمني والخدمــي، وهو ما 
عكــس الحضور القــوي والواضح للدولة 
والعسكرية  المحلية  بالســلطات  ممثلة 
واألمنية ودعم األشقاء بالتحالف العربي، 
كمــا عكســه بشــكل جلــي وواضــح ما 
تبدو عليــه في الوقت الحالــي محافظة 
حضرمــوت التــي باتت أفضل حــااًل من 
باقي المحافظات األخرى، حيث استطاعت 

التغلب على الكم الهائل من الصعوبات 
المتراكمة منــذ مرحلتي احتالل القاعدة 
وما قبلها، والتي كانت خاللها حضرموت 
تعيش في ظل تأثر األوضاع االقتصادية 
بصورة عامــة، وانعدام بعــض الموارد، 
وإغالق مؤسســات الدولة، ونهب وسرقة 
العملــة،  الثــروات واألمــوال، واختفــاء 
الموظفين ومعاشــات  وتوقف مرتبــات 

المتقاعدين لفترات متفاوتة.

ونجحــت حضرمــوت في ظــل قيادتها 
المحلية الممثلــة بالمحافظ اللواء ركن 
بــن بريك، وقائــد المنطقة العســكرية 
الثانيــة اللــواء ركن البحســني، وبدعم 
ســخي وغير محدود من دولــة اإلمارات 
وأبناء زايــد الخير والعطــاء من تحقيق 
حزمــة إنجــازات فــي زمن قياســي بعد 
طــرد القاعدة، وشــملت تلــك اإلنجازات 
التي حققتها حضرموت اســتتباب األمن، 
أوكار  ومالحقــة  مهاجمــة  ومواصلــة 
والقبــض  القاعــدة،  تنظيــم  وعناصــر 
علــى عدد منهــم، وإحبــاط المخططات 
اإلرهابيــة، فضاًل عــن إنجــازات عديدة 
في مختلف مجاالت الحيــاة بينها توفير 

المشــتقات النفطيــة، وانتعاش الحركة 
االقتصادية والتجاريــة، وافتتاح مدارس 
جديدة وبناء فصول مدرســية في قطاع 
التربيــة والتعليــم، وتجــاوز انقطاعات 
وافتتــاح  والميــاه،  الكهربــاء  خدمتــي 
وتأهيــل عــدد مــن المنشــآت الصحية 
بمــا يمكنها من تقديــم خدمات صحية 
وطبيــة متميزة لمختلف شــرائح وفئات 
المجتمع وشــق وإعادة صيانة الطرقات 

في المكال خصوصًا وحضرموت عمومًا. 

م�صاريع تنموية و�إ�صرت�تيجية
ولم تقف حضرموت عند ذلك الحد، بل 
تجاوزته مــن خالل إثباتهــا أنها عاقدة 
العزم على االرتقاء بالنشــاط االقتصادي 
والتطويــري في حضرمــوت، عبر تنفيذ 
العديد من المشاريع التنموية، وبالذات 
اإلســتراتيجية منهــا، وتضمنــت تلــك 
المشــاريع النهوض بمينــاء المكال من 
خــالل توســعة الميناء الذي شــهد منذ 
بدايــة العــام 2017م تشــغيل ثالثــة 
خطوط مالحيــة دولية جديدة، وإنشــاء 

مينــاء آخر في بــروم، والســعي لتعزيز 
لضمان  الكهربائيــة  الشــبكة  منظومة 
تغطيــة كافــة مناطــق ســاحل ووادي 
حضرموت، وكــذا التركيز على مشــروع 
إنشاء مصفاة حضرموت وتوسعة خزانات 

المواد النفطية.

تطبيع �حلياة 
والالفت أنه مــن بين مجمل اإلنجازات 
المحققة، تبقى إنجازات الملفين األمني 
والعسكري في الصدارة من خالل الحالة 
األمنيــة الطبيعية والهدوء واالســتقرار 
الذي تعيشــه وتشــهده مدينــة المكال 
ومناطق ومدن حضرموت الســاحل التي 
بمختلف مســتوياتها  فنادقهــا  اكتظت 
بالنــزالء، وهو األمــر الذي بــدد مخاوف 
السكان والعائالت والزوار، ودفعهم إلى 
التنزه وقضاء أوقات ممتعة في السواحل 
والمنتزهــات التــي كانــت قبــل تحرير 
المكال وساحل حضرموت وبسبب انتشار 
العناصــر اإلرهابية تشــكل مخاطر على 
الســكان والمواطنين، كما تشهد  حياة 
المــكال وضواحيها وما جاورها انتشــارًا 
أمنيًا وعسكريًا من قِبل أبناء حضرموت 
المنتشــرين في حواجز التفتيش وسط 
حالة مــن االنضباط المثلــى، والتعامل 
بمســتوى راقي ومخلق مــع المواطنين، 
وااللتزام بعدم مضغ القات أثناء الدوام، 
وكذا انتشــار رجال المرور لتنظيم حركة 
ســير المركبات والمشاة من المواطنين 
واالســتعداد من خالل التسلح بالخطط 
األمنيــة لمواجهة الجماعــات والعناصر 
اإلرهابية والخارجة عن النظام والقانون.

حترير �لو�دي و�ل�صحر�ء 

األمنيــة  النجاحــات  عــن  وفضــاًل 

وســاحل  المــكال  فــي  والعســكرية 
حضرمــوت، أعلنــت قيــادة المنطقــة 
الصفــر  ســاعة  الثانيــة،  العســكرية 
وانطــالق معركــة تحريــر حضرمــوت 
اإلرهــاب  مــن  والصحــراء  الــوادي 
المســلحة  والعصابــات  واإلرهابييــن 
الســلطات  أعلنــت  اإلجراميــة، حيــث 
المحلية والعسكرية في مديرية دوعن 
بوادي حضرمــوت، فرض حالة الطوارئ 
ابتداًء من الســاعة الثامنة من مســاء 
أمــس األول اإلثنيــن، ومنــع الحركــة 
والتجوال فــي المناطــق الواقعة بين 

هضبة ووادي حضرموت. 
وجــاء ذلك اإلعالن فــي بيان أصدرته 
انتشار  السلطات بعدما شهدت دوعن، 
قوة عســكرية معــززة بعتــاد وعربات 
عسكرية، وهي قوة تابعة لقوات النخبة 
الحضرمية المنضوية في إطار المنطقة 
العســكرية الثانيــة مركزهــا مدينــة 
المــكال عاصمــة حضرموت، كمــا يأتي 
ذلك تواصاًل للحرب التي تخوضها قوات 
النخبة بدعم مــن التحالف العربي وفي 
مقدمتها دولة اإلمارات ضد التنظيمات 
اإلرهابية، منذ نجاحها في تحرير المكال 

وساحل حضرموت من القاعدة.
وكانت دوعن شــهدت مؤخرًا تحركات 
وهجمــات إرهابية فاشــلة تصدت لها 
األمنية  المؤسســتين  وأحبطتها قوات 
والعســكرية، ولعل أبرزها فــي الـ 23 
من شــهر ابريل الماضي، حين تصدت 
قــوات األمــن لهجــوم إرهابي شــنته 
عناصر مســلحة تابعة للقاعــدة كانت 
تنوي استهداف مبنى إدارة أمن دوعن، 
وأعقــب الهجــوم اإلرهابي اشــتباكات 
وأســفرت  الجانبيــن،  بيــن  مســلحة 
االشــتباكات عن مقتل جنــدي وإصابة 
عــدد مــن المهاجميــن اإلرهابييــن، 
فــي حيــن اضطــر بقيــة المهاجمين 

اإلرهابيين إلى الفرار.

ج�سدت حمافظة ح�سرموت يف املرحلة 
الراهنــة التــي تعي�ســها منذ جنــاح قوات 
النخبة احل�سرمية بدعم واإ�سناد كبرين 
من قــوات التحالف العربــي ويف مقدمتها 
دولــة االإمــارات العربيــة املتحــدة عقــب 
عمليــة خاطفــة يف حترير مدينــة املكال 
و�ســاحل ح�سرمــوت من تنظيــم القاعدة 
االإرهابي يف الـ 24 من �سهر ابريل 2015م، 
مثــااًل للنموذجيــة التــي حتتــذى به بني 
خمتلف حمافظــات البالد �ســواًء املحررة 
مــن االإرهــاب ممثــاًل بتنظيمي "داع�ــص - 
القاعــدة" اأو االنقــالب ممثــاًل بجماعــة 
احلوثي واملخلوع علي عبداهلل �سالح، كما 
اأطلقــت ح�سرمــوت، يوم االإثنــني املا�سي، 
معركة حترير وادي و�سحراء ح�سرموت 
مــن التنظيمــات االإرهابيــة والع�سابــات 

امل�سلحة.

دقت �صاعة ال�صفر لتحرير الوادي وال�صحراء 

عدن تايم / تقرير خاص
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مدير البنك املركزي عدن:

حتقيق

منظومة مهددة باالنهيار
عشرة ســنتراالت ثالثة منها رئيسية 
لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  قــوام  هــي 

عــدن  فــي  االتصــاالت 
خدماتهــا  وتغطــي 
أن  إال  المجاورة  المناطق 
أوضاعهــا وما آلــت إليه 
مؤخــرا من تــرد ملحوظ 
جعل مــن االتصاالت في 
عــدن منظومــة مهددة 
باالنهيــار  وكابــل فقط 
هــو الــذي يعمــل ويمر 
عبر الضالع ولحج وإذا ما 
تعرضــت المولــدات في 
تلــك المناطــق ألي خلل 
ســيؤدي ذلك إلــى قطع 
واالنترنت عن  االتصاالت 

عدن .
مديــر  لخــص  هكــذا 
العامة  المؤسســة  عــام 
عــدن  فــي  لالتصــاالت 
مثنى  محمد  عبدالباسط 
العــام  الوضــع  الفقيــه 
حديث  في  الخدمة  لهذه 
صحفــي خــاص ل " عدن 

تايم ".
أن  الفقيــه  وأوضــح 
الكابل اآلخر باتجاه المخا 
وذبــاب يتعــرض للقطع 

بشــكل دائم  نظرا للمواجهات الدائرة 
هناك فــي الوقــت الذي ال يــزال كابل 
الراهدة والشــريجة منقطــع حتى االن 
منذ حرب االنقالبيين في العام 2015 .

تاريخ االت�ساالت يف عدن
في نهاية شــهر أكتوبر تشرين األول 

عــام 1869 وصــل كابل شــركة البرق 
الشــرقية مــن مدينة بمبــاي الهندية 
إلى عــدن تبعه في أقل مــن عام كابل 
البحــر األحمــر مــن مدينة الســويس 
المصرية لتصبــح عدن في نهاية العام 
1870 م نقطة الوصل بين شرق وغرب 

اإلمبراطوريــة البريطانية التي ال تغيب 
عنها الشــمس وكانت عدن أول مدينة 
في الجزيرة والخليج  تدخلها االتصاالت 
ومنذ ذلك الحين  لم تشــهد االتصاالت 
في عــدن أي تطور وظلت محدودة وفي 
نطاق ضيق تعمل بمستويات ضعيفة ال 

تؤهلها لمواكبة عصر التطور .

نكبة االت�ساالت

فــي العــام 2015 م دخلــت عدن في 
عزلة عن مــدن اليمن واإلقليم والعالم 
بعــد قطع االتصــاالت عنهــا ألكثر من 
شــهر خالل أربعة أشــهر امتــدت فيها 
حرب مليشــيا الحوثــي والمخلوع على 

عدن وطالــت الخدمــات العامة فيها 
وكانت منشأة االتصاالت إحدى ثكناتها 
العسكرية ومعها تم تدمير السنتراالت 
وأبــراج االتصــاالت مــا أحــدث أضرارا 
كبيرة في البنية التحية التي تحتاج إلى 
ســنوات وإلى أموال كبيــرة لتعود إلى 

وضعها الطبيعي .
وشــكر الفقيه جهود الناس الطيبين 
الذيــن ســاعدوا  الممــداره  بمنطقــة 
المؤسسة باستعادة بعض المسروقات 

kva 34 كالسيارة والمولد الكهربائي
وقال : لوال هذه الجهود لكان سنترال 
انما يعاني من اوضاع بائسة جدا نتيجة 
النتهاء المولد الذي كان هناك وتعطله 

بشكل كامل.

الو�سع احلايل
وعــن الوضــع الحالي قــال مدير عام 
المؤسســة العامة لالتصاالت عدن : إن 
قطــاع االتصاالت في عــدن يعاني من 
شــحة في اإلمكانات جــراء حصار قوات 

الحوثي وصالــح التي تمنــع وصول أي 
مــواد وقطع غيار إلى عدن مشــيرا إلى 
أن اتصاالت عــدن ال تزال مربوطة فنيا 
وماليــا وإداريا  بصنعاء ويتم توريد 60 
مليون ريال إلى صنعاء مؤكدا أنه ورغم 
الصعوبــات الخانقــة  إال أن إدارة عدن 
تبذل جهــودا كبيــرة لضمان 
استمرار 

الخدمــة وديمومتهــا في ظــل  ضعف 
الموازنة التشغيلية وتلف المعدات .

عمل املولدات
وعــن عمــل المولــدات حاليــا لفــت 
الفقيــه إلــى أن اتصاالت عــدن تعمل 
حاليا بمولدات تيليمن حيث يتم توفير 
الديــزل لهــا مقابــل الطاقــة موضحا 
بأنــه وحتــى اللحظة ورغــم المطالبات 
المتكررة بتوفير ثالثة مولدات لسنترال 
المعــال التي خرجت عــن الخدمة إال أنه 
ال تجاوب من قبــل الحكومة مثمنا دور 
الوزير لطفي باشــريف لتوفير مولدات 
من دولة اإلمــارات العربيــة باعتبارها 
الدولــة الوحيدة التي تحــاول النهوض 
باتصاالت عدن بعد ربط البنك المركزي 
حسب تعبير الفقيه الذي أشار إلى جملة 
من المعوقات تواجــه قطاع االتصاالت 
مــن بينها تهالــك الشــبكة وافتقارها 
للصيانــة و تعرض عدد مــن الكابالت 

وكذا كمية الديزل للســرقة من بعض 
المواقع مؤكدا أنه يجــري حاليا تأمين 

كل المواقع لحمايتها .

خدمة اإلنترنت

فيما يخص شــبكة اإلنترنت في عدن 
أوضــح مديــر عــام المؤسســة العامة 
لالتصاالت عدن بأنه ومنذ العام 2015م 
وعــدن تعاني من  عدم توفر نقاط  وأن 
الشبكة لم تشــهد أي إصالحات وليس 
ثمة مشــاريع للتوسعة وأن ما هو متاح 
حاليــا مــا هــو  إال ترقيع الفتــا إلى أن 
اتصاالت عــدن بحاجة إلــى أربعة أالف 
مقســم على األقل موضحــا أن خدمة 
اإلنترنت تحتاج إلــى خط نقي صافي 
وقريب مــن الســنترال وال يبعد عنه 
أكثــر من ثالثة كيلــو بينما الخطوط 
الحاليــة تبعد عن الســنتراالت حوالي 
ســبعة كيلــو األمر الذي جعــل الخدمة 
ســيئة رغم كلفة التعرفة التي قال 
الفقيــه إن صنعاء هــي التي ال 

تزال تتحكم في التسعيرة .

م�ســتقبل االت�ســاالت 
يف عدن 

وفــي حديثــه عــن مســتقبل 
عــام  مديــر  أكــد  االتصــاالت 
االتصاالت عدن إلــى أن الخدمة  
لــن تتطــور إال إذا وجــد األمن 
واستقرت  قوية  كهرباء  وتوفرت 
المســتوى  وتحســن  األوضــاع  معهــا 
المعيشــي للناس إذ ال يعقــل التفكير 
في توصيل ألياف ضوئيــة إلى المنازل 
والناس ال يجدون قوت يومهم حســب 
تعبيــر الفقيه الذي أكد بأن مســتقبل 
االتصــاالت في عــدن مرهــون بوجود 

نظام قوي يفرض نفسه على الواقع .

عدن اإىل اأين ؟
وفــق تقارير رســمية قدرت خســائر 
االتصــاالت في عــدن بأكثر مــن مليار 
ومائتيــن مليــون ريال  بســبب الحرب 
وتداعياتها في الوقت الذي لم يشــهد 
القطاع أي خطط جادة إلصالح منظومة 
االتصاالت حتــى بعد تحرير المدينة  ما 
يجعــل من الخدمة رديئــة يعاني منها 
ســكان عدن في مختلــف المناطق من 
بينهــا التواهي وكريتر حيــث ال تتوفر 
شبكة اإلنترنت إال بصعوبة وفي حاالت 
نــادرة في مناطــق أخرى مــن المدينة 
التــي عرفت االتصاالت قبل قرن ونصف 

من الزمان   .

االت�صاالت يف عدن منظومة مهددة باالنهيار
تحقيق / علي الصبيحي

منشآت االتصاالت حولتها مليشيات احلوثي وصاحل اىل ثكنات 
عسكرية ومعها مت تدمري السنرتاالت وأبراج االتصاالت 

مستقبل االتصاالت يف عدن مرهون بوجود نظام 
قوي يفرض نفسه على الواقع

واجهنا اعمال سرقة ملادة الديزل للسرقة وحدينا منها يف بعض املواقع

صنعاء متنع وصول أي مواد وقطع غيار إىل عدن 
ونورد اليها 60 مليون ريال 

ليس مثة مشاريع للتوسعة وعدن حباجة إىل 4000 مقسم على األقل
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كتابات

أحمد عمر بن فريد

هــذه المعلومة التي تتعلق باألحمــر لها ما يماثلها 
من المعلومات األخرى من ذات النوعية التي تشــير الى 
مليــكات كبيرة وضخمة جدا لرموز شــمالية في الكثير 
مــن محافظات جنوبنــا الحبيب , وال اعتقــد ان الجامع 
الوحيد لحاالت كهذه يتمثل في كونها ممتلكات ضخمة 
فقــط , وانمــا لكونهــا جميعها تمــت ملكيتها بطرق 
ووسائل " غير مشــروعة " .. منها ما هو ضمن عمليات 
نهب واســتقواء وبلطجة , ومنها ما اتى ضمن صفقات 

مشبوهة لعمليات فساد كبيرة !
متعمدا ولغــرض هذه الموضوع اطلــب من القارىء 
الكريم ابقاء هذه المعلومــة اعاله حية في ذهنه اثناء 
قــراءة باقي المقالــة , كي يدرك ان القــرارات التي تم 
اتخاذها مؤخرا من قبل الرئيس / عبدربه منصور هادي 
والتي استهدفت االطاحة بمحافظ محافظة عدن السيد 
/ عيدروس الزبيدي والشيخ / هاني بن بريك ذات ابعاد 
سياســية " بحته " وتهدف في األساس الى اعالن بداية 
ما لتمهيــد األرضية في عدن اوال لوضع لبنات اســاس 
مشروع سياسي قادم يتعارض تماما مع طموحات وحق 
شعب الجنوب في االســتقالل ! ونحن حينما نقول هذا 
الــكالم ربما يخرج علينا – حتى من بين صفوفنا – من 
ســيقول ان مثل هذا التحليل او هــذه القراءة انما هي 

بعيدة عن " الواقعية " ..ومجافية للحقيقة!
كال .. هي في حقيقة األمر كذلك ! .. بل ان اي شخص 
يمكن ان يذهب به عقله وتفسيره لتلك القرارات جهة 
انها قــرارات ال تحمل اي معنى سياســي وال تهدف في 
األســاس الى وضع لبنات مشروع سياسي اخونجي قادم 
فهو اما ساذج واما واهم واما متحامل ليس علينا فقط 

وانما على قضيته الوطنية ..) قضية الجنوب ( .
والمعلومــة التي تحدثنــا عنها فيما يخــص األحمر 
حاضــره في الذهــن اآلن , والتي تعتبــر عنوان عريض 
للفســاد ولالســتقواء ولما ما يمكن ان ينتجه االحتالل 
في الجنوب , وبالحديث عن كم الفســاد المالي الهائل 
الــذي صاحب رموز كبيــرة جدا في منظموة الشــرعية 
اليمنيــة على كافة المســتويات ومن ضمنهــا الدائرة 
األقــرب للرئيــس هادي شــخصيا , وباعتبارهــا – هذه 
المنظمومــة – فرقــة متكاملــة ومنظمــة وذات خبرة 
كبيرة ولديها شــبكات واسعه فيما يخص عالم الفساد 
واسواقه السوداء , يمكن القول تبعا لذلك ان القرارات 
هــي سياســية بحته ألنهــا ان كانت من اجــل محاربة 
الفســاد – ان سلمنا جدال بذلك – فان األولى بالمحاربة 
واالقصاء والتحقيق والمحاكمة هي تلك الدائرة الكبيرة 

ابتداء من نائب الرئيس اوال والمقربين من هادي ثانيا 
ورئيس الوزراء بن دغر ثالثا , وألنهم جميعا كانوا بمنأ 
عن االبعاد واالستبدال فهذا دليل على ان هدف االقالة 
ال عالقة بالفســاد وانما له عالقة بهدف سياســي ! كما 
ان االقصــاء ال عالقة له ايضا بمســتوى " األداء االدراي 
" للمحافــظ على ســبيل المثال او حتــى للوزير المقال 
والمحال للتحقيق الشيخ بن بريك , ألنه ال يوجد ما هو 
اســؤ من " اداء " حكومة بن دغــر , كما انه ال يوجد في 
تقديري ايضا ما هو اسؤ من " االداء العسكري " لقيادة 
االركان للقوات المســلحة المتمثلة باللواء / المقدشي 
الذي يبدو ان قواته النائمة على خيبتها وفســادها في 
مــأرب والمتلحفة بــرداء التخاذل والبــالدة بعيده عن 
المســاءلة , وعليــه ال يمكن ان نرى اقالــة من اي نوع 
كان لرموز الفساد وال لرموز " االداء العالي " عسكريا او 
حكوميا ! .. وانما جاءت القرارات مصوبه بوقاحه شديدة 
الى رموز ارتبطت اسمائها باداء عالي في محاربة الفساد 
واالرهاب ومصارعة رمــوز الدولة العميقة في محافظة 
عدن واداء عالي في مهام انســانية نبيلة كتحمل ملف 

عالج الجرحى .
اذا هــي قــرارات ذات بعد سياســي بحــت , واال لكان 
الشــيخ / عبدالعزيز المفلحي اولى برئاســة الوزراء من 
الفاسد الكبير احمد عبيد بن دغر واكثر جدارة منه بعد 
كان هذا األخير ســببا رئيســيا في تعطيــل الكثير من 
الخدمات العامة في محافظة عدن لغرض الوصول الى 
هذه الظروف التي تمكن هادي بعدها من اصدار قرارت 
االقالة المجحفة في حق الشرفاء من ابناء الجنوب وفق 
الخطــط الشــيطانية المعده ســلفا , كما ان الســيد / 
عيدروس الزبيدي حتى في حال اســتبداله كان سيكون 
افضل حال للفاشل عســكريا اللواء المقدشي ليحل في 
منصب رئاســة األركان حتى يمكن ان ينثر على الجنود 
النائمة في مأرب قليال من حماســة الضالع على طريق 
زحزحتهــم من مكانهم على طريــق التقدم الى األمام 
وصوال الى صنعاء ! ... مع مالحظة اننا نقول هذا الكالم 
المســتمد من قواميس ومفاهيم " الحكومة الشرعية 
" وليس من قواميــس الحركة الوطنية الجنوبية وذلك 
لغــرض المحاججة ليس اال ! لكن حتى مثل هذا التخلي 
من قبلنا عن قواميسنا النضالية ومفرادتها وقوانينها 
ومحضوراتها لم ولن يشــفع لنا بالحديث حتى في هذا 
المســتوى النقدي ناهيــك عن امكانيــة تحقيقة على 

االرض !!
اما الشــيخ / عبدالعزيز المفلحي فهو صديق شخصي 

لي ولكثير غيري .. وهو شــخصية خلوقة دمثة االخالق 
ومؤدبــه الــى اقصى حد , ولكن ليســمح لــي صديقي 
العزيز عندمــا يتعلق األمر بمصيــر قضيتنا ان اتحدث 
بصراحة معه ومع غيره , وليســمح لي ايضا البعض من 
األصدقاء الذين من حوله والذين نكن لهم كل المحبة 
والتقدير ان نتحدث معهم بصوت عالي غير خجول ولو 
من باب الرأي والرأي اآلخر حتى وان كان غير مســتحب 
لثوابت قضيتنا ان تخضع لمنطق االختالف والتباين ما 
بيــن اهل التراب الوطني الواحد ! لكن ما على صديقي 
المفلحــي ان يدرك ان قــرار تعيينه هو قرار سياســي 
بحت , وانه يصب في مصلحة قوى سياســية محســوبة 
علــى قوى االحتالل التي ال ترى فــي الجنوب اال حق لها 
ال يمكــن ان تتخلى عنه تحت اي ســبب او ذريعه , وان 
الزبيدي ابن الجنوب حينما مارس دوره كمحافظ لعدن 
حتى في اطار الشــرعية التي قبــل بالتعامل معها على 
مضض لم يحتملوا ذلك , ألنــه ليس من النوعية التي 
ســوف تضمن لهم العــودة غدا الى عدن ك " اســياد " 
وليس حتى كشــركاء , فكان قرار األبعــاد الخبيث التي 
اكتمل خبثه باســتغالل " طموح " الشــيخ المفلحي في 
تمقص منصب تنفيذي يســتطيع مــن خالله ان يقدم 
نفســه ويخدم اهله وناســه وهذه مسألة ال نشك فيها 
, ولكنها- اي تلك القوى- اســتغلت هذا الطموح لديكم 
فعمــدت الى اســتغالله بشــروطها الشــيطانية التي 
تمثلت بتحقيق الكثير من األهــداف لها عبركم , واول 
هــذه االهداف هو اقصــاء الزبيدي الــذي اتى من قلب 
الحركة الوطنية الجنوبيــة والذي لم يكن ليقبل لهذه 
القوى ان توجد لها موطىء قدم في مدنية عدن بشكل 
خاص او الجنوب بشــكل عام وسوف تتعرف يا صديقي 
من خــالل اداءك فــي منصبــك كمحافــظ للمحافظة 
على هــذه الحقيقة بالتقســيط المريح حينما ســتأتي 
الــى طاولة روزمة االجندة السياســية لهم على دفعات 
, وحينهــا لن يكــون امامك اال خياريــن ال ثالث لهما , 
اولهمــا ان ترفض ان تكون وســيلتهم المثلى لتنفيذ 
اجنتدهم السياسية في عدن وفي الجنوب بشكل عام , 
وحينها ســتجد جميع اهل الجنوب من حولك ومعك وال 
استبعد ان تتعرض بعدها لمى تعرض له الزبيدي وان 
كان الثمن في حالتك ســيكون اكبــر على هادي بكثير 
, وثانيهمــا ان تقبــل ان تكــون " رأس الجســر " الذي 
يعتقدون انهم قــد وضعوه على تراب عدن اليوم لكي 
يمددوا منه اليهم جسرا متماسكا قويا يتكفل بنقلهم 
" سياسيا " و " عسكريا " و " أمنيا " و " تجاريا " الى عدن 

والجنوب ككل.. وحينها سيسجل لك التاريخ يا صديقي 
هذا الدور الذي هو واهلل ال يشــرفك وال يليق بك ولست 
بحاجة لــه... وتبقى ثقتي فيك كبيــرة على الرغم من 
البدايــة غيــر الموفقة لك في اول خطــاب تحدثت فيه 
بنوع من الدبلوماســية الخلوقة التي ال تنفع مع هؤالء 
, وفــي تقديري لــو ان هادي كان يريــد لحكومته خيرا 
لعينــك بديال لســيء الذكر احمد عبيد بن دغر رئيســا 

للوزراء , فلكنت اهال لهذا المنصب وأكفاء .
امــا البعد اآلخــر األخطر لهــذه القرارات فهو يشــير 
بوضوح الــى ان رائحة " المطابــخ االخوانية " وبنوكها 
وحتــى الــدول الممونــه لها ليســت بعيــده عن هذه 
القــرارات بل يمكنني القول بثقــة كبيرة انها في قلب 
هذه القرارات ومهندستها , وانها تريد لتجربة االخوان 
التي اخفقت في مصر وليبيــا اال تفلت منها في اليمن 
!! ولهــذا لم اســتغرب مــن تلــك الحملــة االخونجية 
الشــديدة جدا التي شــنتها عناصر االخــوان حتى على 
مســتوى الخليج ضد اعالن عدن التاريخي في وســائل 
التواصــل االجتماعي , ولم اســتغرب ايضــا ان تتواجد 
الجزيرة والقنوات الفضائيــة التابعة لجماعات االخوان 
المســلمين في اول اجتماع صحفي لصديقي المفلحي 
دون غيرهــا !! وهــذه اشــارة خطر نســتغرب اال تلفت 
انتباه الرياض صاحبــة الفاتورة االكبر في ملف عاصفة 
الحــزم , بالقدر الذي لفتت واســتنفرت دولــة االمارات 
العربيــة المتحدة التــي ادركت هــذه المعادلة وابعاد 
هذه القرارات الخطيرة وقررت ان تقبل التحدي وتدخل 
المعركة التي نأمل اال تخســرها تحت اي ضغط من هنا 
او هنــاك او تحت اي حســابات او تقديــرات خاطئة من 

القيادة السياسية لدول التحالف .
امــام كل ذلك يبقى التحــدي األكبــر االن امام قوى 
الحــراك الجنوبــي التــي عليهــا ان تنســى خالفاتها " 
التافهة جدا " وان تنظر بعين الصقر الى مصدر الخطر 
القــادم من مطبــخ هذه القــرارات وان تبعد عن جميع 
المالحظات الســلبية التــي تتحدث بهــا لبعضها تجاه 
بعضها اآلخر , ألن الوقت والظروف ال ترحم ولن ترحمنا 
ان شــغلنا انفسنا بتفســير مواقف بعضنا على حساب 
الكيفيــة المثلى التي يفترض بنــا جميعا ان ننتهجها 
وفقا لقــرارات اعالن عدن ... مرة واحدة نرجو ان نكون 
علــى قدر المســؤلية وان نلتف حول قيــادة واحدة واال 
تناثرنا فرادا وجماعات وســهل علــى من اكلنا باألمس 

ان يلتهمنا اليوم مرة اخرى .

األبعاد السياسية لقرارات هادي على مصري قضية اجلنوب !
قبل احلديث عن تفاصيل دالالت العنوان , البد من تذكري القارئ الكريم مبعلومة ال اعتقد اهنا جديدة او غريبة , ولكهنا مهمة يف سياق ما سوف نتعرض له هنا من قراءة غري 

متشنجة للتداعيات اليت ميكن ان تنتج عن قرارات هادي فيما يتعلق ب" قضية اجلنوب " ..  هذه المعلومة المعروفة اىل حد بعيد هي تلك اليت تقول ان نائب الرئيس اليمين 
عيل حمسن األمحر ميتلك يف حمافظة عدن وحدها ماسحة جغرافية اكرب بكثري من ماسحة دولة عربية صغرية !!

 وبين أن يغطي هذه الحاجة مجموعة 
من التافهين والسطحيين والمتزلفين 
الذيــن ال يقدمــون للشــرعية ســوى 
مجموعة من المدائح )لها ولسياساتها( 
تعتقــد  )لمــن  والبــذاءات  والشــتائم 
الشرعية أنهم خصومها حتى وإن كانوا 
مــن أصــدق المدافعين عنهــا(، ومثل 
يدفعون  الذيــن  المستشــارون  هؤالء 
الشرعية إلى فتح خصومات لم تكن في 
حاجة إليها من خالل دفعها إلى الوقوع 
في مطبات وإجــراءات أقل ما يمكن أن 

توصف بها بإنها حماقات خرقاء.
اإللكتروني  اإلعالمــي  الفضاء  يمتلئ 
والتلفيزيونــي والورقــي بالكثيــر من 
الغثــاء المكتــظ بالبذاءات والشــتائم 
التي يعتقد )كتبتها(  الجارحة  واأللفاظ 
بأنهــا نوع من النشــاط اإلعالمي وهي 
تمتــدح  عبــارات  رص  ســوى  ليســت 
الرئيس أو رئيس الــوزراء أو الحكومة، 
بالحــق )وهــو قليــل (وبالباطــل) وما 
أكثره( وال أدري ما هو شــعور الممدوح 
عندمــا يســمع عن نفســه كالما ليس 
صحيحــا ومدحا وتزلفــا ال يمت للواقع 

بصلة، لكن األســواء من هــذا أن يأتي 
هــذ مــن شــخصيات ســطحية تافهة 
ال تمتلــك ال ثقافــة الحوار السياســي 
وال قــوة المعلومة الســليمة وال آداب 
االختــالف وطــرح الحجــة المؤكدة وال 

تسويق البراهين المقنعة.
تســاءلت مرارا عندما نشر أحد هؤالء 
التافهين مقالة يمتــدح فيها الرئيس 
الضالــع  أن  فكــرة  ويســوق  هــادي 
وأبناءهــا إنما هم "عــرب 43م" وفيها 
يقدم الكثيــر من األكاذيب واالفتراءات 
الصادرة عن عقليــة مريضة كصاحبها 
تتضمن القول أن أهل الضالع إنما هم 
شماليين تآمروا وتســلطو على الثورة 
وتحكمــوا في تاريخ الجنــوب وأوصلوه 
الشــمالي،  االستســالم لالحتالل  إلــى 
معتمدا على اتفاقية 1943م التي قضت 
بضم الضالع إلــى المحميات الجنوبية 
وخروجهــا عــن ســلطة اإلمــام يحي، 
ولست بحاجة إلى القول أن اإلمام يحي 
قــد أراد التخلص من الصــداع المزمن 
الذي ســببه له أبنــاء الضالع بتمردهم 
عليــه وإبائهم الخضــوع لطغيانه وهو 

ما واصلوه مع الســلطات االستعمارية 
حتى التحرير واالســتقالل عام 1967م، 
كما لســت محتاجا إلى إيراد ما في هذه 
التفاهــات من حشــو وتزييــف وافتراء 

وأقوال مريضة كصاحبها.
ما أهالني وأثار استغرابي أن كثيرين 
ممــن يتبــوأون المواقــع اإللكترونية 
والصحفيــة التــي تدعــي الدفــاع عن 
الرئيــس هادي هم من هذه الشــاكلة، 
وقــد تســاءلت مع زميــل لــي أحترمه 
كثيــرا ممن يشــغلون مواقــع قيادية 
عنــد الرئيــس هــادي وهــو شــخص 
مــن القلة مــن الشــرفاء والمحترمين 
ممــن اســتبقاهم الرئيس فــي جهازه 
التنفيذي عندما بعــث لي بمقالة ألحد 
هــؤالء يتهمنــي فيهــا بتأســيس تاج 
وبالتحريض علــى االنفصال وغير ذلك 
من المفــردات الســطحية والبائســة، 
عندمــا قلت لزميلي: إنني أشــفق على 
الرئيس هادي عندمــا يكون إعالميوه 
علــى هــذا المســتوى مــن الضحالــة 
والبــؤس، هــل عــدم الرئيــس الحيلة 
ليختــار إعالمييــن محترفين ذوي حجة 

قوية ولغة راقية ومنطق سياسي خالي 
مــن الســطحية والتفاهــة وبعيد عن 

الشتائم والتجريحات.
لن نقول لهادي اختــر إعالميين كما 
فعل عبد الناصر عندما اختار الفيلسوف 
السياســي المصــري محمــد حســنين 
هيكل فأمثال هيــكل ال وجود لهم في 
هــذه البــالد البائســة، وال مثلما فعل 
الســادات عندما اختار الكاتب والروائي 
المصري البارع أنيــس منصور، وال كما 
فعل علي ناصر عندمــا قرب منه كتاب 
أمثال أحمد ســالم الحنكي وإســماعيل 
شــيباني وزكي بركات رحمه اهلل وأحمد 
ابراهم أبكــر وفريد بــركات وغيرهم، 
لكننا نقول للرئيــس هادي أن أصحاب 
قاموس الفقــر وموســوعة البذاءة لن 
يقدموا لك ما يفيد حتى وإن امتدحوك، 
ألنه بمجرد إعالنهم أنهم من أنصارك 
هو إســاءة لك قبل كل اإلســاءات التي 
الذين  سياساتك،  لمنتقدي  يوجهونها 

ليسوا بالضرورة خصوما لك.
أما المستشــارون الذين لم يشــيروا 
عليــك إال بالقــرارات الكارثيــة التــي 

توســع دائرة خصومك وتضيــق دائرة 
أنصــارك فليــس بوســعنا أن نقنعك 
بالتخلي عنهــم لكننا نقــول لك اجرد 
حساب الســنوات التي وقفوا فيها فوق 
أنفاســك وانظر كم جنيت من الفوائد 
وكــم جنــى الوطن مــن االنتصــارات 
أن  وســتعرف  استشــاراتهم،  بفضــل 
هؤالء ال ينفعونك في شيء وإنهم إنما 
يغــارون من الناجحين فيكرســون كل 
جهدهــم للنيــل من هــؤالء الناجحين 
ليظلوا وحدهم في نظرك هم المحبون 

والمقربون.
ال فــرق بيــن اإلعالمييــن التافهين 
والمستشــارين المتزلفين فالمجموعة 
األخطــاء  أصحابهــا  يمتــدح  األولــى 
ويدافعــون عــن النواقــص فيوقعون 
القائــد )أي قائــد( في مطب التمســك 
باألخطاء على إنها انتصارات، والجماعة 
الثانية تضغط من أجــل اتخاذ قرارات 
ومواقف تكون لها نتائــج كارثية حتى 

وإن اكتسبت الصفة الدستورية.
واهلل من وراء القصد

حمنة االعتماد على التافهني
يف القضايــا الكــربى لألوطــان ال ميكــن أن يقــوم التافهــون إال بتفاهــات مثلهــم، ومــن المؤســف أن رشعيتنــا المبجلــة مــا تــزال ختلــط بــني حاجهتــا لمســتاشرين وإعالميني 

وموظفني يؤمنون مبرشوعيهتا وحقها يف استعادة الدولة اليت خطفهتا عصابة االنقالب والتمرد،

 د. عيدروس نصر ناصر 
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�نت�صار�تنا �الأمنية و�إجناز�تنا �خلدمية ال ينكرها �إال جاحد �أو �أعمى ب�صرية

كتب/ باسم الشعيبي

ولكــن رغم الفخر الشــعبي الذي بدأ 
واضحا في تعاطــي الجنوبيين مع هذا 
االعالن إال ان الكثير مما يجب عمله  ال 
يــزال منتظرا والجميع فــي حالة ترقب 
لما ســتخرج بــه اجتماعــات جولدمور 
المســتمرة منــذ لحظة اعــالن عدن " 

جماهيريا "  .
يعكــف الزبيدي منذ ايــام على اجراء 
سلســلة لقــاءات مجتمعية وسياســية 
لبحث اليه التشكيل والترتيب للمجلس 
المنتظر في وقت تبــرز تحديات كبيرة  
لتجنب اخطاء سابقة ادت لفشل الحراك 

في ابراز مكون سياسي موحد له .
هذه المرة  يبدوا االمــر مختلفا فقد 
توفرت وخــالل هذه الفتــرة التي تلت 
معركة التحريــر  ظروفًا لم تتوفر خالل 

الفترة التي سبقت العام 2015 .
الســيطرة  الجنوبيون  اليــوم  يحكم 
علــى جــل اراضيهم في ظل اســتمرار 
قيــادات جنوبيــة ببناء وحــدات جيش 

وامن وتاهيلها تأهيال مؤسسيا .
كمــا ان وجــود رمز سياســي وثوري 
يلتف حوله المواطنيــن متمثال باللواء 
عيدروس الزبيدي الذي يحظى بشعبية 
غير مســبوقة ســيدفع بهــذا المكون 
قدما وســيوفر له الغطاء الشــعبي الي 

تحرك قادم . 
صحيفة  رصــدت  مراقبون  ويطالــب 
عدن تايم ارائهم بســرعة انجاز الكيان 

ليمثل الجنوبيين بالخارج والداخل .
وبحسب من رصدت الصحيفة ارائهم 
فقــد طالبوا بان يراعي هذا التشــكيل 
اســتقطاب النخبة مــن الجنوبيين مع 
مراعــاة كل مكونات الثــورة الجنوبية  
مــا يجعلها شــريكة في هــذا الكيان 

السياسي .
كما راى بعض من ناقشــت الصحيفة 
معهــم الموقف ضرورة تشــجيل لجنة 

للتواصــل  الدبلوماســي مــع الخــارج 
القناع االقليم والمجتمع الدولي بافكار 
ومشروع هذا الكيان ما يوفر له الدعم 

الدولي واالقليمي .

 تتويج لتضحيات
محمــد باحميــل وهــو اعالمــي من 
حضرموت قال ان أبنــاء الجنوب توجوا 
بتشــكيل مجلس سياسي  تضحياتهم 

يمثلهم في الداخل والخارج .
واضــاف انــه ان االون الســتثمار كل 
تلــك االنتصارات التــي حققها الحراك 
والمقاومــة حتــى ال يتم ســرقتها من 
األحزاب السياســية التــي تعودت على 
سرقة االنتصارات وتسخيرها لصالحها 

.
واشــار الى ان ايجاد حامل سياســي 
كان حلم جنوبــي بعيد المنال، واليوم 
بفضــل المتغيــرات المتســارعة ومــا 
حققنا مــن انتصارات بات حلم ســهل 
التحقق ان اخلصنــا وتكاتفنا من اجل 

انجاحه.
ومضى فــي قوله : مســؤولية كبرى 
تقع علــى القائــد المقــاوم عيدروس 

الزبيدي للتواصل مع كافة الشخصيات 
الوطنيــة في الجنوب ممن هم أصحاب 
كفاءة لمســاندته في تشكيل المجلس 
السياســي الذي ســيكون ممثاًل لكافة 
االطيــاف فــي الجنــوب، لذلــك علــى 
الزبيــدي ان يمــد يده للجميــع وان ال 
يحصر نفسه في مربع ضيق ألنه اصبح 
رمز جنوبي ولم يعد محافظ لمحافظة .

* االعالن ضمانة للداخل والخارج
وقــال الصحافــي ياســر اليافعي ان 
خطــوة اعالن عــدن التاريخــي خطوة 
متاخــرة  للغايــة، وظــل النــاس فــي 
لســنوات  ينتظرها  والشــمال  الجنوب 
طويلة،  وهي مطلوبة ليس فقط ألبناء 

الجنوب بل للتحالف ولدول العالم .
 

الدولــي  المجتمــع  بــأن  واوضــح 
واالقليمــي وصــال الــى قناعــة  بــإن 
المحافظات الجنوبية  يجب ان تســتقر 
ويتــم الحفاظ على النصــر الذي تحقق 
فيها ســواء الحــرب علــى االنقالبيين 
ووقــف التمدد اإليرانــي او الحرب على 

اإلرهاب .

واضــاف انــه ولتحقيق هــذا الهدف 
اقتنع الجميع اخيــرًا انه البد ان يكون 
ألبناء الجنوب حامل سياسي لقضيتهم، 
وال يوجــد فرصــة افضل مــن الفرصة 
الحالية، حيــث بات لديهم رمز يلتفون 
حولــه، وقــوة وســيطرة علــى األرض 

وعالقات خارجية .
واكد اليافعي ان اعالن عدن التاريحي 
سيحرك األوراق السياســية في اليمن 
بعد ركود استمر لسنوات مشيرا الى ان 
ال خوف من اعــالن عدن التاريخي فهو 

ضمانة حقيقة للداخل والخارج .

 استغالل املمكن
المدون الشــاب ياســر طاهر  اشــار 
بــدوره الى ضــرورة اســتيعاب  وفهم 
طبيعة المرحلة والتعاطي مع الممكن 
مــن خــالل االســراع بتشــكيل كيان 
سياســي يحظى بدعم االقليم والدول 

الراعية .
طاهــر دعا الــى العمل بالتــوازي مع  
ذلك الى تعزيز الشراكة في التشكيالت 
العسكرية ومراكمة المكاسب المختلفة 
حتى التوصــل لمرحلة الحل الســلمي 

للحرب باليمن ووقتها يستطيع ممثلوا 
الكيان السياســي من فرض خيارتهم 

بقوة اكثر .
خطوات تنفيذية عاجلة

االعالمــي في مكتب قيــادة محافظة 
لحــج اديــب محمد اكــد علــى ضرورة 
اعالن قــوام الكيان السياســي والبدء 
بالخطــوات العملية الشــهاره وفرض 

سلطة الواقع .
واشــار الى ان التاخير سيفرغ الكيان 
السياســي من محتواه و سيسمح لقوى 
معادية بالتشــويش علــى الكيان من 
خالل اعــالن مجلس عســكري منافس 
يخضع المالءات الجنرال الشــمالي علي 

محسن االحمر .
ومن النقــاط التي اشــار لهــا اديب 
محمــد هــي فتح قنــوات دبلوماســية 
للتواصــل مع الســعودية ودول العالم 

المؤثرة على مسار القرار اليمني .

 قيادة مصغرة
علمت الصحيفة من مصادر عاملة في 
مكتــب القائد الزبيدي ان اللواء  بصدد 
االعالن خالل االيام القليلة القادمة عن  
قيادة مصغرة للكيان الجنوبي الجامع.

وبحســب المصــدر فــإن مــن مهام 
القيادة المصغرة العمل على استكمال 
الجمعيــة  واعــالن  الكيــان  هيئــات 

العمومية .
كمــا اورد المصــدر ان العمــل جاري 
ومســتمر لتأســيس مكتــب اعالمــي  

يغطي انشطته الكيان  .
وســيصدر قريبا قــرار مــن الزبيدي 
بتكليف ناطق رسمي لمخاطبة وسائل 

االعالم المحلية واالجنبية .
الكيان  وســيراعى فــي كل قــرارات 
والبعد  المتســاوي  المناطقي  التمثيل 

عن االستقراد او االقصاء .

بيان عدن.. ج�سر عبور ال�ستعادة دولة اجلنوب
مّثــل ) اعــالن عــدن ( حتــول 
تاريخــي غر م�ســبوق  يف م�ســار 
الثــورة اجلنوبيــة اذا جاء بعد 
اجلنوبــي  التعــر  مــن  �ســنوات 
والف�ســل التــام باخــراج حامــل 

�سيا�سي موحد .
هتافــات  دوي  وعلــى  موؤخــرا 
ع�ســرات االالف مــن اجلنوبيني 
ا�ســهرت من�سة �ساحة العرو�ص 
عــدن  اعــالن  مك�ســر  خــور  يف 
تتويــج  ليكــون  التاريخــي 
لن�ساالت 10 �ســنوات من الثورة 
ومقاومــة  �ســليما  حــراكا    "

م�سلحة".

ملف خا�ص
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 وأتــت مباركــة محافظ حضرموت 
اللواء أحمد ســعيد بن بريك لمخرجات 
اعــالن عــدن التاريخي وتأكيــده على 
واحديــة الجنــوب لتكمــل مصفوفــة 
توافق جنوبــي تاريخــي ، جمعت بين 
مؤتمر حضرمــوت الجامع وإعالن عدن 
التاريخي ، ووضعت مهندسي المؤتمر 
واالعــالن اللوائيــن أحمد ســعيد بن 
بريك وعيدروس قاســم الزبيدي أمام 
فرصــة تاريخيــة لهندســة اســتقالل 

جنوبي ناجز.

ربط جامع حضرموت 
بإعالن عدن

 لم يكن تصريح محافظ حضرموت 
األخير حول موقف حضرموت من أعالن 
عدن التاريخي مجــرد تصريح ، بل كان 
تصريح تاريخي مكمل لمخرجات إعالن 
عدن ويمكن تحديد مدلوالت التصريح 
في: مباركة بــن بريك لمخرجات إعالن 
عــدن التاريخــي وتاكيده علــى أن ما 
نتــج عن إعالن عــدن ومخرجات مؤتمر 
حضرمــوت الجامع تعد توأمان للجنوب 
العربــي، عزز وبشــكل كبيــر مخرجات 
إعالن عدن وربطهــا بمخرجات مؤتمر 
حضرمــوت الجامــع ، ومهــد امامهــا 
الطريق للسير في تنفيذ تلك المخرجات 
وتشــكيل كيان سياســي يكون ممثال 
للجنوب ويعنى بادارته ، وكسر هاجس 
التخــوف الــذي كان يروج لــه البعض 
بأن مخرجان مؤتمــر حضرموت الجامع 

تتعارض مع التوجهات الجنوب.
المحافظ بــن بريك اكــد أن أهل 

حضرمــوت جــزء ال يتجزأ مــن الجنوب 
العربــي وهو مــا عزز واحديــة الجنوب 
ومصيــره المشــترك، وقطــع الطريق 
أمام القوى االنتهازيــة التي كانت وما 
زالت تســعى من أجل تقســيم الجنوب 
وابقائــه في حالــة إنقســام للحيلولة 
دون ترتيب وضعه السياســي وتشكيل 
قيادة سياســية تخلق شــراكة حقيقية 
مــع التحالــف العربي وصــوال لتحقيق 
االستقالل الناجز لدولة الجنوب العربي.
تأكيــد محافــظ حضرمــوت علــى 
أنــه مــن الواجــب ان يكــون العمــل 
مــن أجــل قضيــة الجنــوب التــي تم 
تهميشــها واهمالها وظلــم اصحابها 
، وعدم حصرها في أشــخاص، ودعوته 
لإلســتفادة  الجنوبيــة  المحافظــات 
مــن تجربــة حضرمــوت، كان بمثابته 
خارطــة طريــق توضــع أمــام رئيــس 
المكــون السياســي الجنوبــي اللــواء 
بالتشــاور  تبــدأ  الزبيــدي  عيــدروس 
المكونات  مــع  والتوفيــق  والتنســيق 
القبلية والمدنية واألحزاب السياســية 
واالتحــادات  النقابيــة  والمنظمــات 
األكاديميــة  والنخــب  الجماهيريــة 
والثقافية من مختلف محافظات الجنوب 
للتحــاور والنقــاش الجــاد والعملــي ، 
وصــوال لتوافق يقدم انموذجًا ايجابيًا 
باصطفاف جنوبي كامل متكامل يحدد 

مالمح الحاضر والمستقبل الجنوبي.

القيادة السياسية 
مطلب شعيب 

تســتوجب  األخيــرة  التحــوالت   

مــن أبناء الجنــوب يتكاتفــوا ويقفوا 
خلــف رموزهــم الوطنيــة ، للمضــي 
بتشكيل مجلس سياسي يمثلهم في 
الداخــل والخــارج، فالتضحيــات التي 
استمرت منذ العام 2007 وقدم فيها 
الجنوبيين عــدد كبير من الشــهداء 
، وتوجــت مؤخــرًا بتحريــر محافظات 
الجنــوب من مليشــيا الحوثي وصالح 
، تعطيهــم اســتحقاق وتضع امامهم 
تلــك  كل  لتتويــج  تاريخيــة  فرصــة 
قيادة سياسية  بتشــكيل  االنتصارات 

جنوبية.
وفي هذا الصــدد يقول اإلعالمي 
الحضرمي محمد ســالم : "إيجاد حامل 
سياسي مطلب شعبي ويحظى باجماع 
جنوبي كبير .. وإيجاد هذا الحامل كان 
حلم جنوبي بعيد المنال في الســابق، 
واليوم بفضل المتغيرات المتســارعة 
ومــا حققنا مــن انتصارات بــات حلم 
ســهل التحقق ان اخلصنــا وتكاتفنا 
من اجــل انجاحــه وايصال الســفينة 
الجنوبيــة الى بر األمــان بفضل دعم 
التحالــف العربــي المســتمر لنا وفي 

كافة المجاالت".
واضــاف : "اكثر من 25 عام ونحن 
واالقصاء،  والظلــم  التهميش  نعيش 
باإلضافة الى سرقة اصواتنا وتمثلينا 
مــن قبــل شــخصيات ال يهمهــا اال 
مصلحتهــا، واليــوم يجــب ان تنتهي 
هــذه الفوضــى ويكــون لنــا صــوت 
مســموع عبر كيان سياســي يستطيع 
التواصل مع الداخــل والخارج إليصال 
قضيتنــا ومطالبنا للعالــم كافة حتى 
يتــم تفهمهــا ونحصــل علــى كامل 
غير  والخدميــة  السياســية  حقوقنــا 

منقوصة".

ضرورة الكيان السياسي
كان إعــالن عــدن التاريخي مزلزال 
لمشــاريع القوى االنتهازية والمعادية 
التي تســتهدف ثورة الشعب الجنوبي 
وتضحيــات أبناءه ، ووضــع الجنوبيين 
أمــام مرحلــة تأريخيــة أضحــت فيها 
البيئيــة ممهــدة الســتكمال النصــر 

وتحقيق االستقالل الناجز .
ويقول الكاتــب رياض محمود طه 
: " إعالن عــدن التاريخي مهد الطريق 
أمــام الجنوبييــن معلنــًا عــن مرحلة 
خطوات  ســتتضمن  وأخيــرة  جديــدة 
راســخة الســتكمال النصر الــذي قدم 
ألجلــه شــعب الجنوب عشــرات االالف 
والمشــردين  والجرحى  الشــهداء  من 
.. مرحلة ســتضع أركان نصــر جنوبي،  
كان الجنــوب وثورتــه يفتقدها خالل 
ســنوات طويلــة، من مســيرة النضال 
الشــعبي الجنوبــي الســلمي، والتــي 
انتهــت بمقاومة مســلحة تمكنت من 
صنــع النصــر بمســاندة االشــقاء في 
دول التحالــف العربي، وفــي مقدمتها 
المملكة العربية الســعودية واإلمارات 

العربية المتحدة".
وأضــاف طه : "يجــب ان ندرك، ان 
خطوة اعالن عدن التاريخي، لتشــكيل 
كيــان سياســي جنوبي، هــي البداية 
لسلســلة خطــوات يجب ان تتــم وفقًا 
المتعلقــة  والتطــورات  والسياســات 
واإلقليميــة  العربيــة  بالتوجهــات 
المرحلــة  والدوليــة، وكــذا توازنــات 

الجنــوب  يعيشــها  التــي  الحساســة 
الشــراكة  اليــوم، وحمايــة ديمومــة 
وتعميق العالقة مــع التحالف العربي، 
خاصة دولة اإلمــارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية".

مسئوولية كربى
أن  اعتبــر  باحميــل  اإلعالمــي   
المســؤولية كبــرى تقــع علــى القائد 
المقاوم عيدروس الزبيدي للتواصل مع 
كافة الشخصيات الوطنية في الجنوب 
ممــن هم أصحــاب كفاءة لمســاندته 
في تشــكيل المجلس السياســي الذي 
ســيكون ممثــاًل لكافــة االطيــاف في 
الجنــوب، لذلك على الزبيــدي ان يمد 
يــده للجميع وان ال يحصر نفســه في 
مربع ضيــق ألنه اصبح رمز جنوبي ولم 

يعد محافظ لمحافظة.
كل  ان  القــول  يمكننــا  ختامــا 
الداخليــة  والتحــوالت  المتغيــرات 
واإلقليمية أضحت تشــكل بيئة إليجاد 
قيادة سياسية وعسكرية يلتئم حولها 
الشــعب الجنوبــي، ويبادلهــا الثقــة، 
ويثق بها المجتمــع اإلقليمي والدولي 
والمؤتمــر  التاريخــي  وباالعــالن   ،
الحضرمي الجامع والتوافق بين قيادة 
عدن وحضرمــوت وتواجد دعم خارجي 
يكون قــد تم إزاحة أهــم عقبة ممثله 
بمشــاريع القوى وأالحــزاب االنتهازية 
المرتبطــة بالشــرعية وبالتالــي باتت 
الطريق ممهدة نحو هندســة سياسية 
تصنع استقالل جنوبي ناجز يقود دفته 

اللوائين بن بريك والزبيدي. 

ا�ستب�سر املواطن اجلنوبي مبخرجات اأعالن عدن التاريخي الذي فو�ص فيه �سعب اجلنوب اللواء عيدرو�ص الزبيدي بت�سكيل كيان �سيا�سي ميثل اجلنوب ، واعتربوه 
خطوة جديدة توؤ�س�ص ملرحلة جديدة يكون فيها اجلنوب ممثل و�سريك يتمتع با�ستقاللية يف اإدارة �سئون والتمثيل اخلارجي يف اأي حوارات �سيا�سية خارجية.

ويعترب ح�سول اإعالن عدن على تاأييد �ســعبي داخلي كبر والأول مره يف تاريخ اجلنوب حتظى مثل هذه اخلطوة مبباركة خارجية، حتول ا�ســراتيجي هام وي�سب 
م�سلحة اجلنوب وير�ســل ر�ســالة لالأحزاب االنتهازية مفادها ان ما قبل 4 مايو 2017 لي�ــص كما بعده اطالقًا، اإىل اأن هذا االإعالن و�سع اللواء الزبيدي اأما حتدي كبر 

متثلت اأهم حتدياته بالتقدم احلا�سل يف ح�سرموت �سيما على امل�ستوى ال�سيا�سي.
كتب /فتاح المحرمي

هل يهند�س �لزبيدي وبن بريك ��ستقالل �جلنوب؟

ملف خا�ص
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ينبغي على �ل�سرعية ً �أن حترتم ت�سحيات  
�ل�سعب و�أن حترتم هذه �الإر�دة �ل�سعبية 

السياسي اجلنوبي لطفي شطارة يف حديث عن اعالن عدن التارخيي :

قال النا�سط ال�سيا�سي واالإعالمي االأ�ستاذ لطفي �سطارة حول قراءته ملعنى اإعالن عدن التاريخي، اإنه جاء النتزاع ا�ستحقاقات 
النا�ــص يف اجلنــوب الذيــن �سحوا منــذ حرب 1994 وحتى اليوم، وظل اجلنوب واجلنوبيني �ســواء يف حراكهم ال�ســلمي �ســواء بعد 
حربهم ون�سالهم ومقاومتهم يف حرب 2015 اأو حتى اإذا رجعنا اإىل اخللف يف 1994 يف تلك احلرب التي غدر باجلنوبيني بعد تلك 

الوحدة التي جاءت ع�سوائية اأو اندماجية �سريعة ولكن ظل اجلنوبيني مهم�سني.
واأ�ساف �سطارة لربنامج احلزم واالأمل يف قناة اأبوظبي الف�سائية، اأنه يف 2007 قام حراك �سلمي وا�ستمر حتى عا�سفة احلزم يف 
2015، ولكن اأنا اأقول بعد 2015 جنوبنا جديد لي�ص كما كان قبل 2015، �سار االآن ا�ستحقاق لدى اجلنوبيني الأن يعاملوا ك�سريك 
الأن ي�ســمع �سوتهم اإقليميًا ودوليًا واأي�سا من ال�ســرعية، كما ينبغي على ال�ســرعية اأي�سًا اأن حترم ت�سحيات هذا ال�سعب عليها واأن 
حترم هذه االإرادة ال�سعبية التي خرجت وقاتلت، والنا�ص مل ت�ست�سلم للحوثيني يف عدن ومل تطبع االأو�ساع مع احلوثيني عندما 

اجتاحت جحافل احلوثيني اجلنوب وعندما اجتاحت عدن يف 2015.
واأ�سار اإىل اأن قادة يف املقاومة تعر�سوا للطعن من اخللف ب�سبب مربرات ال نعلمها، وح�سل هذا وهم جزء من ال�سراكة ومتحالفني 
مع ال�سرعية، و لي�سوا موظفني عندها، بل �سركاء يف ق�سية واحدة جتمعنا، وبالتايل اإذا اأنت تتعامل مع قيادة ورموز �سحت خالل 
هذه احلرب وقدمت ت�سحيات وحررت 80% من م�ســاحة اليمن خالل اأ�ســبوع طبعا بف�سل اهلل وبف�سل التحالف وبف�سل ت�سحيات 

االإمارات بدرجة اأ�سا�سية هذا ال اأحد ي�ستطيع ان ينكره.

تنكر �ل�صرعية
اليــوم  تتنكــر  الشــرعية  قائــال:  واســتطرد 
للمقاوميــن وتتنكــر لهذا الشــعب فــي الجنوب 
باســتحقاقاته وتتنكر أيضًا للتحالف وتتنكر أيضًا 
لدور اإلمــارات العربية المتحدة ومــا قدمته من 
مال وغذاء وضحت بأبنائها وســكبت دم اإلمارات 
في هذه األرض، ونحن شــركاء مــع دولة اإلمارات 
ومع دول التحالف السعودية أيضًا، ونحن نتحدث 
في إعالن عدن التاريخي أنه كفاية إلى هنا وكفى، 
اآلن يجب تشكيل قيادة سياسية ومجلس عسكري 
إلدارة شــؤون الجنوب وأيضًا إجــراء اتصاالت مع 

الدول اإلقليمية والدول األجنبية.
ودعا شــطارة المبعــوث الدولي اســماعيل ولد 
الشــيخ أن يأخــذ مــا تقــدم بالحســبان، وأن ال 
يتجاهل هذا الشارع والقيادة التي ستشكل قريبًا، 
وعليهــم احترام قيــادة هذا الشــعب وتضحياته 

ولفت  ومــا حققوه،  وانتصاراته 
إلى أن القرارات لم تكن مفاجئة 
وتــم اتخاذها في يوم 27 ابريل 
2017، وقــال: هل تعــرف ماذا 
يعنــي هــذا التاريخ، هــو يوم 
إعالن الحرب علــى الجنوب في 
1994، بمــا يعنــي أن تحالــف 
الحرب في 1994 هو مازال قائم 
اليــوم، وهذه كانت رســالة في 
إقصــاء قاداتنا قــادة المقاومة 
قادة  إقصــاء  وفي  الجنوبييــن 

الجنوبيين، إذن نحن اآلن فــي إعادة انتاج نظام 
ما قبل حرب 1994.

خطوة متاأخرة
وشــدد على ان هــذا الكيــان السياســي الذي 
نتحــدث عنه اليــوم ويفترض أن يكــون من 7 / 
7 /2007 عندمــا أطلق الحراك ولكن ألســباب أن 
النظام يدمر ويخلخل أوساط الجنوبيين ومع ذلك 
ســعينا للمشــاركة في الحوار، ونحن شاركنا في 
الحــوار وطرحنا قضيتنا كاملــة ويعرفها القاصي 
والداني وكذا األمم المتحدة كما يعرف تفاصيلها 

جمال بن عمر.
وأضاف: اآلن صــارت القضية الجنوبية موجودة 
في األمــم المتحدة، وقبل الحــوار لم يكن هناك 
شــيء موثــق، كمــا صــارت القضيــة الجنوبيــة 
اليوم لــدى األمم المتحــدة بوثائقها ودهاليزها 
بأرشــيفها توثيقا كاماًل بالقضيــة الجنوبية من 
خالل نتائج هذا الحوار، واعتبر أن ما تقدم أن ذلك 

هو االمتداد السياســي ثم جاء االمتداد العسكري 
الذي هو الحرب التي قامت على الجنوب في 2015 
وانتصــر فيها الجنوبيون، وكمــا حققوا االنتصار 
في الحوار، حققوا انتصار في المعارك على األرض، 
ولهذا لمــاذا ال تريد الشــرعية االعتــراف بالحق 
الجنوبــي وتمثيله الندي مــع األطراف األخرى في 
العمية السياســية، والتعبير عن اإلرادة الشعبية 
بعد المشــاركة فــي الحوار والمقاومــة الجنوبية 
شاركت بالحرب والشــعب الجنوبي بكامله عبروا 
عــن إرادتهم في رفض شــيء يتعلق بمســتقبل 

الجنوب.

ت�صكيل قيادة �صيا�صية
وأكد شــطارة أن الهدف من اإلعالن هو تشكيل 
الكيان السياسي أو القيادة السياسية وال نتحدث 
عــن حزبية، فالجنوبيين اليــوم بحاجة إلى قيادة 

فقط في تفويض تم من الشــعب الجنوبي للواء 
عيــدروس الزُبيدي بتشــكيل قيــادة أو مجلس 
سياســي برئاســته هــذا ما نريــده، ألننــا نعرف 
مــن هم القيــادات التي تســتطيع أن تتولى هذا 
المجلــس إلى جانــب األخ الزُبيــدي ألن الوقت ال 
يســعفنا كثيرًا، وهناك استحقاقات، ولفت إلى أن 
ولد الشيخ بدأ جولة إقليمية ويريدون أن يكونوا 
في أي مفاوضــات قادمة، ومن حق الجنوبيين أن 
يكونوا شريك أساسي، ألنهم الذين حققوا النصر 

على األرض وهم أصحاب القضية األساسية.
ولفــت إلــى أنه عندمــا قــام الحوار كانــوا مع 
الحوثييــن ومــع كل األطراف في اللجنــة الفنية 
للحــوار، وكان كل األخوة مجمعين في هذا الحوار 
من جميــع األطراف أنه لــوال القضيــة الجنوبية 
لمــا كان هــذا الحوار فــي صنعــاء، فبالتالي من 
2013 مــن الحــوار وحتــى اليوم 4 ســنوات قدم 
فيها الجنوبيون كل ما يســتطيعون، وذلك على 
المجتمع الدولي احترام هذا الشــعب وعلى الدول 
اإلقليمية أن تحترم هذا الشعب من خالل تمثيل 
أكبر فــي أي مفاوضات قادمة، وقال: نحن ال نريد 

أحــد يتحدث بإســم الجنوب وهو ال يعــرف خبايا 
الجنوب.

دعم كامل لال�صالح
وتساءل: ماذا عمل التجمع اليمني لإلصالح، لكي 
يسلمه الرئيس عبدربه منصور هادي، كل مفاتيح 
القــوة؟، كما أن اإلصالح مســيطر علــى اإلعالم، 
وقــال إن من أعطــى كل تلــك الصالحيات لحزب 
اإلصــالح هو تحالــف 94 الذي كان علــى الجنوب 
وهو االخوان المسلمين والمؤتمر الشعبي العام، 
وبعض العناصر القيادية أيضًا من الجنوب، وذكر 
أن ذلــك التحالف ما زال قائمًا حتى اليوم والدليل 
على ذلك أن إقالة المحافــظ الزُبيدي والقيادات 
الجنوبيــة تم في يوم 27 وهــو يوم إعالن الحرب 
علــى الجنوب فــي 94، وبالتالي هناك في شــيء 
غامض في وسط الشــرعية، وأنا ال اتهم الرئيس 

هــادي ولكــن حول الرئيــس من يريــد أن يدفع 
لتصوير األمور في الجنوب بــأن تحالف 94 مازال 

قائم وموجود وقوي ولن يستسلم بسهولة.

�لأقاليم �لغت �لوحدة
كما أبدى شــطارة اســتغرابه أواًل من أن الحوار 
ونتائج الحوار ألغوا الوحدة اليمنية ألنه أقر نظام 
األقاليــم، وحتــى لو نحن لســنا قابلــون بنظام 
األقاليم فمعناه أنه ألغيت الوحدة االندماجية وأن 
تقسيم البلد لســتة أقاليم يعني أن الوحدة التي 
نص عليها بين الشــمال والجنوب انتهت، وأشار 
إلــى معرفته الشــخصية بمحافظ عــدن الجديد 
عبدالعزيــز المفلحــي أنه من أكبــر المتعصبين 
للجنوب العربــي، وهم يتكلمون عــن جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية في 1990م، وقال: 
نحن نمد يدنا لألســتاذ المفلحــي ونمد يدنا ألي 
جنوبــي وحتــى الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
ونحن لســنا على خالف شخصي، ونحن خالفنا مع 

الرئيس عبدربه كرئيس على اليمن كله وبالتالي 
علــى الرئيــس أن ال يتنازل عــن تضحيات هؤالء 
المقاومة والشهداء وشعبنا في الجنوب من 94م 
وحتى اليوم، وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي 
أن ينصــف الجنوبييــن بقوتــه ومكانته كرئيس 
للشــرعية وأن ينتصــر أيضًا لــدول التحالف التي 

حققت النصر لنا في اليمن.

قوة للتحالف
وأكــد أن إعالن عــدن التاريخي ســيعطي قوة 
للتحالــف العربي، وعندما يكون هناك طرف حقق 
شــيء على األرض خالل هذه الحرب، فهذا الطرف 
يجــب أن يمثــل ويجــب أن يعترف فيــه الجميع، 
وأنه من أجــل ترغيب المحافظات األخرى لتحقيق 
االنتصار على االنقالبيين فانه يجب تقديم شيء 
للمحافظــات المحررة، ســواًء حتى على مســتوى 
الخدمات التي لم تقدمها الشــرعية 
بالشــكل المطلــوب، وجــدد تأكيده 
بأنهــم يريــدون شــراكة حقيقيــة 
ليست شــراكة حقوقية ولكن شراكة 

سياسية.
وقــال: نحن دخلنا الحــوار ولكن 
اليوم هناك اســتحقاقات سياسية، 
ويحاربون  يفاوضــون  الحوثيــون 
ونحن حاربنا واآلن نريد أن نفاوض، 
فمن الصعــب أن تحــارب وتقاتل 
وتنتصر وتستبعد من العملية السياسية، وكانوا 
في الســابق يتحدثون أنه ال توجــد هناك قيادة، 
ولكــن اليوم موجــود تفويض من الشــارع لألخ 
والقائــد عيدروس الزُبيدي الذي يتولى تشــكيل 
الكيــان السياســي والذي نحــن بحاجتــه وأيضًا 
المجتمــع الدولي بحاجة أنه ينصت لمجموعة من 
الجنوبيين يمثلون هذه اإلرادة الشــعبية، هذا ما 
نريده من الكيان السياســي وهــذا ما نريده من 
المجتمع الدولي وعلى ولد الشــيخ والشــرعية ان 
يحترمــوا إرادة هــذا الشــعب، والمليونيات التي 
خرجــت طــوال الســنوات الماضيــة مــن 7 / 7 / 
2007 وحتــى آخر مليونية في 4 مايو التي أعطت 
الشــرعية أو أعطــت التفويــض الكامــل للقائد 
الزُبيدي بتشــكيل المجلس السياســي برئاسته 
والبدء بطــرق األبواب، ويعني نحن ال نســتجدي 
ولكن نحن أصحاب األرض ونحن مسيطرون على 
األرض من المقاومة والشــعب وكلنا بحاجة فقط 
أن يسمع الجميع صوتنا ورأينا بالمستقبل، ونحن 
ال نتحدث عن انفصال ســريع وال نتحدث عن شيء 

انه اليوم نغلق الحدود، وهذه إرادة شعب.

حتالف 94 مازال قائم وموجود وقوي ولن يستسلم بسهولة 
إعالن عدن التارخيي سيعطي قوة للتحالف العربي

ملف خا�ص
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الصالة الرياضية المغلقة بأبين.. اطالل حروب متالحقة!

تحتضــن العاصمــة عــدن اليــوم الموافــق 
4مايو 2017م أكبر حشــد جماهيري غير مسبوق 
بتاريــخ الجنــوب السياســي.. هذا الحشــد الذي 
يعتبــر امتدادًا للنضال الســلمي للحراك الجنوبي 
ومقاومتــه الباســلة، والذي جاء اليــوم معبرًا عن 
إرادة شعبية جمعية من كل أرجاء الجنوب تناضل 
منُذ سنوات طويلة وقدمت التضحيات قوافل من 
الشــهداء والجرحى والمعتقلين، في سبيل هدف 
اســتعادة دولة الجنوب.. وحيث إن قضية شــعب 
الجنوب العربي قضية عادلة وتمتلك المشــروعية 
القانونية والسياســية ومعترف بها عربيًا ودوليًا 

واقليميًا..
ونظــرًا للمخاطر المحدقة التــي تهدد قضية 
الجنوب واستشعار جماهير الجنوب بهذه المخاطر 
التــي كان آخرها مؤامرة 27 ابريــل 2017م التي 
تزامنت بيــوم إعالن الحرب على الجنوب 27ابريل 
الخطيــرة  القــرارات  بتلــك  وتمثلــت  1994م.. 
االســتفزازية التــي تعبر عن النفســية العدوانية 
لشــركاء حرب احتالل الجنوب في صيف 1994م.. 
ولم تستهدف أبرز رموز قضية الجنوب ومقاومته 
الباسلة وأبرز أبطال عاصفة الحزم واألمل ومعركة 
مكافحــة اإلرهاب فحســب، بل اســتهدفت جوهر 

ومضمون قضية الجنوب.
 وحيــث إن عاصفة الحزم واألمل قد شــّكلت 
منعطفــًا جديدًا في تاريــخ المنطقة وخلقت واقع 
إيجابي في أرض الجنوب كنتاج للمساهمة الفاعلة 
للمقاومة الجنوبية بــكل أطيافها بتحقيق النصر 
العظيم بمســاندة ودعم دول التحالف العربي في 
تحرير مناطق الجنوب، والتصدي وطرد مليشــيات 
الغزو الحوثي العفاشي، إال أن تلك االنتصارات لم 
تشــفع للمقاومة الجنوبية أن تكون شريكًا فاعاًل 
في العملية السياسية، بل تم إقصائها وتهميشها 

والتآمــر عليها والتنكــر لدورها، واســتثمار تلك 
االنتصــارات مــن قبل قــوى اإلرهاب السياســي 
المهيمنة على ســلطة القرار والمعادية لتطلعات 
شعب الجنوب، بل وصل األمر إصدار قرارات العقاب 
السياســي والتحقيق مع أبرز رموز المقاومة، مما 
يعني االنقضاض على الشــراكة السياسية لشعب 
الجنوب مع الشــرعية المختطفــة من قبل جماعة 
اإلخــوان المســلمين، ولم يتوقف األمــر عند هذا 
الحد فقط، بل بلغ أعلــى مراتب القهر االجتماعي 
والعقــاب الجماعــي للحاضن الشــعبي للمقاومة 
في الجنوب عقابًا جماعيًا ممنهجًا وتدشــين حرب 
الخدمــات في الجنوب وتردي األوضاع المعيشــية 
والخدميــة وقطع المرتبات خصوصــًا مدينة عدن 
عاصمة وحاضرة الجنوب، هذه المدينة التي قدمت 
التضحيات الجسام وقاوم أبنائها ببسالة وشجاعة 
في معركة عاصفة الحزم وطــرد الغزاة من عدن، 
حيث لم تشــهد هــذه المدينــة بتاريخها تدهور 
فــي الخدمات وعقاب جماعي في الكهرباء والمياه 
والمرتبات وتعطيل الحياة المدنية وإفشال إعادة 
تأهيــل المؤسســات ومنها مؤسســة القضاء. بل 
اســتخدمت حرب الخدمات كوســيلة غير أخالقية 
لمحاولة عرقلة وإفشــال مهام قيــادات المقاومة 
الجنوبية التي تحملت على عاتقها مسئولية إدارة 

المناطق المحررة ومكافحة اإلرهاب فيها.

وعليـــــــه:
ومن هنــا من مدينة عــدن انطلقــت اليوم 
الشــرعية  صاحبــة  الجنوبيــة  الشــعبية  اإلرادة 
الحقيقــة دون غيرهــا لتعلــن عــن رفضها لتلك 
القرارات وأي قرارات مماثله مســتقبال وتعبر عن 
موقفهــا ورغبتها بممارســة حقهــا القانوني في 

حماية قضية الجنوب وتحصينها وضمان ســالمة 
مســارها.. خصوصــا مع توافــر العوامــل الذاتية 
والموضوعيــة في هــذه اللحظــة التاريخية التي 
البــد من التقاطها واالســتفادة منهــا، وكذا فإن 
هذا الحشد الشــعبي العظيم قد جاء للحفاظ على 
النصــر الجنوبــي وتعظيمه وبناء عليــه تطلعات 

شعب الجنوب.
أبنــاء محافظــة  ونجدهــا مناســبة لنحيــي 
حضرموت في انعقــاد ونجاح )مؤتمــر حضرموت 
الجامع(، والذين يُعتبــروا جزءًا أصياًل من الحركة 

الوطنية الجنوبية وحاملة مشعل حضارتها.
ونظرًا ألهمية وجود األداة السياســية لحماية 
القضية الجنوبية ومشــروعها السياسي وتحقيق 
تطلعات شــعب الجنوب للسيادة على أرضه وقيام 
دولته الوطنيــة الفيدراليــة الديمقراطية الحرة، 
فــإن اإلرادة الشــعبية الجنوبيــة الجمعية قررت 

مايلي..

اأواًل:
يســمى هــذا القرار )إعــالن عــدن التاريخي( 
ويحمــل القــوة القانونية للنفاذ المســتمدة من 

اإلرادة الشعبية الجنوبية..

ثانيًا:
تفويــض القائد عيــدروس قاســم الزُبيدي 
بإعالن قيادة سياســية وطنية )برئاســته( إلدارة 
وتمثيــل الجنوب، وتتولــى هذه القيــادة تمثيل 

وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته.
ويخول القائد عيدروس قاسم الزبيدي بكامل 

الصالحيات التخاذ ما يلزم مــن االجراءات لتنفيذ 
بنود هذا اإلعالن.

ثالثًا:
يجدد الحشــد المليوني التأكيــد إن الجنوب 
كوطن وهوية في حاضرة ومســتقبله لكل أبنائه 
وبكل أبنائه وإن جنوب مابعد 4مايو2017م ليس 
كجنوب مــا قبل هذا التاريخ علــى قاعدة التوافق 

والشراكة الوطنية الجنوبية.

رابعًا:
إن الحقائق الواقعــة على األرض أثبتت عمق 
متانة الشــراكة بين المقاومة الجنوبية والحراك 
الجنوبي وقوات التحالــف العربي بقيادة المملكة 
العربيــة الســعودية واإلمارات العربيــة المتحدة 
ممهورة بالدم المشــترك والتضحيات المستمرة 
وصــواًل لالرتقــاء بهذه الشــراكة االســتراتيجية 
إلنجاز األهداف المشــتركة للتحالــف العربي لصد 
خطر المد اإليراني التوســعي.. ومكافحة اإلرهاب 
وضمان أمن واســتقرار المنطقة واستعادة شعب 
الجنوب لســيادته على أرضه كعامل حاســم ألمن 
المنطقــة، وكذا فإن هذا الحشــد المليوني يؤكد 
مجــددًا للمجتمــع الدولــي والعربــي والعالمــي 
وكل المنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية التزامه 
التــام بالقوانين الدولية وميثــاق األمم المتحدة 
واإلعــالن العالمــي لحقوق اإلنســان، وفي نفس 
الوقت يجدد مناشــدته إلى المجتمــع الدولي إلى 
مســاعدة شعب الجنوب وتخفيف معاناته بتحقيق 

تطلعاته القانونية المشروعة.

عدن/ خاص

أعلن مجلس شــباب عدن، تأييد 
إعالن عــدن التاريخي، الصادر بتاريخ 
4مايو 2017م، والــذي فوض اللواء/ 
عيــدروس الزبيــدي محافــظ عــدن 
السابق بإعالن قيادة سياسية وطنية 
الجنوب،  )برئاســته( إلدارة وتمثيــل 
وتتولى هذه القيــادة تمثيل وقيادة 
الجنوب لتحقيق أهدافــه وتطلعاته، 
ومنحــه كامل الصالحيــات التخاذ ما 
يلــزم، مثمنًا الدور الريــادي والكبير 
وخاصــة  العربــي  التحالــف  لــدول 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة في 
نصــرة أشــقاءهم في الجنــوب وكل 
إســهاماتهم التنمويــة وخدماتهــم 
في عالج الجرحــى وكافة أوجه الدعم 
التي اختلط بدم أوالد زايد وهذا ما ال 

ينساه شعب الجنوب .
واعتبــر المجلــس اعــالن عــدن 
التاريخــي تتويجــا لنضــاالت الثورة 
الجنوبيــة الممتدة منــذ عقدين من 
الزمن، وما قدمته المقاومة الجنوبية 
الباســلة مــن قوافل من الشــهداء 
والجرحــى والمعتقليــن، وانخراطها 
ضمن عاصفة الحزم واألمل قد شّكلت 
منعطفــًا جديدًا في تاريــخ المنطقة 
وخلقت واقع إيجابي في أرض الجنوب 
كنتاج للمســاهمة الفاعلة للمقاومة 
الجنوبيــة بــكل أطيافهــا بتحقيــق 
النصر العظيم بمســاندة ودعم دول 
التحالــف العربي في تحريــر مناطق 

الجنــوب، والتصدي وطرد مليشــيات 
الغزو الحوثي العفاشي .

وقال المجلس فــي بيان صحفي 
صادر عنــه : أن اختيــار القائد اللواء 
عيــدروس الزبيــدي، لــم يأتــي من 
فراغ، وانما بســبب اإلجماع الشــعبي 
وايمانــا  شــخصه،  علــى  الجنوبــي 
بجدارتــه لتشــكيل قيادة سياســية 

للجنوب خالل المرحلــة القادمة، في 
سبيل هدف اســتعادة دولة الجنوب، 
وحــق الشــعب الجنوبي فــي تقرير 
العادلة  مصيره، واالنتصــار لقضيته 
التي تمتلــك المشــروعية القانونية 
والسياسية ومعترف بها عربيًا ودوليًا 

واقليميًا .
ودعــا المجلــس كافــة مكونات 

الــى  الجنوبــي  الشــعب  وشــرائح 
االصطفــاف مــع القيادة السياســية 
الوطنيــة برئاســة القائــد الزبيدي، 
وتوحيــد كافــة الجهــود، وصوال الى 
تحقيق هدف اســتعادة دولة الجنوب 
التي قدمت الجلهــا اغلى التضحيات، 
كما ناشــد المجتمع الدولي والتحالف 
العربي وفي مقدمتــه دولة االمارات 

العربية المتحــدة للوقوف مع قضية 
شعب الجنوب، واالنتصار لخيارته لما 

فيه امن واستقرار المنطقة .
وحظــي إعــالن عــدن التاريخي 
بتأييــد واســع مــن قبــل مختلــف 
الفعاليــات والمكونــات السياســية 
االجتماعية  والشــخصيات  والشبابية 

الجنوبية.

عدن تايم تنشر: نص اعالن عدن التارخيي

ُ�شباب عدن: اختيار القائد الزبيدي حظي باإجماع �شعبي كامل
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ملف خا�ص

الجنوبيــة  الناشــطة  قالــت  بدايــة 
ضياء الهاشــمي والتي تعــد من أوائل 
الشــرف:  ســاحات  فــي  المناضــالت 
"توقعــت تمثيــل المقاومــة الجنوبية 
بكيان جنوبي عســكري  سياسي يتبنى 
شــؤون الجنوب من جميع المحافظات 
الجنوبية، والحامل السياســي الجنوبي 
يكــون مــن جميــع طوائــف الشــعب 
الجنوبي من الحراك الجنوبي ومقاومته 
الباســلة  وقبيلته والســالطين وأفراد 
الشــعب الجنوبــي. وتحتــاج المرحلــة 
الحاليــة إلــى مجلس عســكري جنوبي 
يحكم الجنوب إلى أن يســتقر الجنوب 

أقل شي مدة سنتين".

قرارات حا�سمة
وتقول أم الشــهيد خالد بامعبد من 
محافظة شبوة: " تميزت مليونيه إعالن 
عدن التاريخي بإصرار الشعب الجنوبي 
الــذي يتطلع التخــاذ قرارت حاســمة، 
وتوقعــت أن يعلــن مجلس عســكري 
جنوبــي يقوم بإدارة الجنوب العربي أو 
قرار فــك االرتباط التي هي فعآل قرارت 
حاســمة ومصيرية، ولكــن بعد تفكير 
رأينا الوقت غير مناســب ألن تتخذ فيه 
مثل هــذه القــرارات بــدون أن يكون 
هنــاك كيان سياســي جنوبــي يحمل 
هذه المسؤولية، وكان الزامًا أن نخضع 
لحقيقة تأسيس هذا الحامل السياسي 
الحنوبــي الذي بدوره ســيقوم بكل ما 
يلزم من تفاوض مــع الداخل والخارج 
والخروج بمــا يرتضيه شــعب الجنوب 
وهــو التحرير و االســتقالل وبحمد اهلل 
اتضحت الرؤية بإعــالن عدن التاريخي 
وهو تفويض القائــد البطل عيدروس 
الزبيد بتشكيل مجلس سياسي جنوبي 
جامع من قبل شــعب الجنوب في يوم 

الخميس التاريخي.

  �سراكة مع التحالف
ونتطلع أن يشمل قيادات من مكونات 

الجنوبية  الجنوبــي والمقاومة  الحراك 
وجميع اطيــاف الشــعب الجنوبي وأن 
يخلق هذا المجلس السياسي الجنوبي 
فــي أســرع وقــت ممكــن،  وعليه أن 
يخرج ابنــاء هذا الشــعب العظيم من 
هذا االحتالل  وإعــالن دولتنا الجنوبية 

المستقلة وعاصمتها عدن الحبيبة.

وتمنــت أن يحمــل في كنفــه خيرة 
ابنــاء الجنــوب من دكاتــرة ومفكرين 
سياســين وعســكرين ومدنيين  من 
الجنوبية  الجنوبــي والمقاومة  الحراك 
الباسلة بدون اقصاء أي أحد، وشرط أن 
التحرير واالستقالل،  يكون تحت سقف 
واتوقــع أن تكون الدولــة القادمة هي 
دولة الجنــوب العربي الفيدرالي والذي 
نحلم أن يكون شــريك قــوي مع دول 
التحالــف العربــي و المجتمــع الدولي، 
كلمة أخيــرة أقولها للقائــد عيدروس 
الزبيدي ولكل قيادات الحراك: ال ينسوا 
دماء ابنائنا الذين ضحوا بانفسهم من 

أجل العقيدة والجنوب.

جمل�ص ع�سكري
بينمــا كان لعضــو مجلــس قيــادة 
المقاومــة الجنوبية األســتاذة جوهرة 
حســن القعيطــي رأي آخــر : " القــرار 
المهــم الــذي كنــت اتوقعــه  إعــالن 
مجلــس عســكري جنوبي مكــون من 
بتحريــر  المؤمنــة  الفاعلــة  القيــادة 
القيــادات  مــن  الجنــوب  واســتقالل 
الميدانيــة للمقاومــة الجنوبية الذين 
يسيطرون على االرض، يتم تفويضهم 
من الجماهير الحاضــرة في المليونية 
ومنحهم الثقة  فهذا أفضل من تكليف 
اللــواء الزبيــدي لتشــكيل المجلــس 
السياســي ألن اللواء الزبيدي لن يصل 
مــع السياســيين وقيــادات المكونات 
إلــى أي حلول، أما المجلس العســكري 
من قيــادات المقاومــة الجنوبية  في 
الميدان فســيكون األمر أســهل وبعد 
ســيطرة هذا المجلس العســكري على 

الجنوب كامــاًل يتم البحــث عن حامل 
سياسي ألن األمر سيكون أسهل.

الجنوبــي يتــم  الحامــل السياســي 
انتخابــه عبــر مؤتمــر وطني تشــارك 
المكونات والقوى السياســية  فيه كل 
المؤمنــه بتحريــر واســتقالل الجنوب 
ومختار بآلية متفــق عليها من ممثلي 

كل المكونات المشاركة في المؤتمر".

تكمل:" برأيي أن الجنوب القادم دولة 
مدنية فدرالية ذات سيادة يحفظ لدول 
التحالف أهدافها االستراتيجية ويكون 
شــريك لها في تحقيق هــذه األهداف 
ويعطــي الضمانات للمجتمــع الدولي 
بالوقوف معه في محاربة اإلرهاب. وفق 
دســتور وطني يحفظ لكل ذي حق حقه 
فــي المواطنــة والعيــش الكريم على 

أرض الجنوب".

نتائج متوقعة
بدورها قالت منال قاسم مهيم عضو 
الهيئــة المركزية في حــزب الرابطة:" 
لم أكــن أتوقع أكثر مما جــاء به إعالن 
عدن التاريخي الذي كان معبر عن إرادة 
شــعب الجنوب العربي وإصــراره على 
نيل اســتقالله وبناء دولتــه الجنوبية 

الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة.
وتضيــف: جنوبنا القــادم قريبًا بإذن 
اهلل، دولــة جنوبية مســتقلة فيدرالية 
والعدالــة  بالديمقراطيــة  تؤمــن 
ال  شــريكة  وبالمــرأة)  اإلجتماعيــة 
مشاركة(، والتعددية من خالل التنافس 
القائــم علــى التكامل والتــوازن بين 
مختلف مناطقــه حتى نتجنب الخالفات 
الحــادة لنتمكــن مــن جعــل الجنوب 
العربي حكومة وشعبًا مؤديًا لوظيفته 
التــي يفرضهــا موقعه اإلســتراتيجي 
الفريد خدمة لمصالحه ورعاية وتبادل 
المصالح مع محيطه العربي واإلقليمي 

والدولي.
وترى مهيم: جنوب المستقبل وأجزم 

أنــه بعون مــن اهلل وادراك مــن ابناء 
الجنــوب العربي ســيكون كذلك على 
أرض الواقع، أتصور الحامل السياســي 
الجنوبي كيانًا سياسيا يضم شخصيات 
جنوبيــة وطنيــة تعي مســؤولية هذا 
الكيــان كمنعطــف هام وأساســي في 
إدارة الجنــوب و نقطــة إنطــالق نحو 
تحقيق الهدف في التحرير واالستقالل 
وبناء دولة الجنــوب العربي الفيدرالية 
الجديدة وتمثل كافة األطياف و القوى 

الجنوبية.

تالحم جنوبي
وقالت نجيبة باقطيان طالبة دراسات 
عليــا إعــالم:" توقعــت إعــالن تحرير 
واســتقالل الجنــوب وتكويــن مجلس 
سياســي جنوبي يصدر قرارات حاسمة 
وفاء لشــهداء الجنوب االبــرار وألبنائه 
ومازالــوا.  التضحيــات  قدمــوا  الــذي 
والحامــل السياســي الجنوبي يجب أن 
يضم كل ابناء شــعب الجنوب وقيادته 
واألكاديميين  السياســية  ومكوناتــه 
الجنوبيــة  ومقاومتــه  الجنوبييــن  
الباســلة وال يســتثني أحد، داعية الى 
الجنوبية في  القــوى الوطنيــة  تالحم 
مجلس أو كيان سياســي يتخذ قرارات 
حاسمة لصالح ابناء شعب الجنوب، وأرى 
الجنوب الجديد خالي من المناطقية  ذا 
حكم فيدرالي مستقل يضم كل ابنائه 

وال يستثني أي جنوبي".
 وتقول األســتاذة إيمان بحرق مدير 
عــام تنمية المراة بلحــج:" كل مواطن 
جنوبي يتطلع إلى كيان سياسي جنوبي 
المكونات السياســية  موحد يضم كل 
الجنوبيــة  و كل القيادات العســكرية 
تحــت قيــادة جنوبية واحدة، فشــعب 
الجنوب قد عانــا الويالت والزال يعاني 
ويتطلع إلــى جنوب فيدرالي مســتقل 
يســوده األمن واالستقرار ويحصل فيه 
المواطن على كل حقوقه. جنوب يعمه 

الخير واالزدهار والتطور".

 

التفاف �سعبي
 وتؤكــد الناشــطة الجنوبيــة رضــا 
القعيطــي: نحن مع الكيان السياســي 
الجنوبي الذي أعلن في انتظار تأسيس 
المجلس العســكري الجنوبي وسيكون 
هنــاك مفــوض رســمي، أمــا إلتفاف 
الشــعب الجنوبــي فهــو وارد. الجنوب 
القادم بإذن اهلل فيدرالي مدني يسوده 
النظام والقانون والمواطنة المتساوية 

بكرامة".
وقالــت اإلعالمية صفــا عبداهلل عبيد 
مــن محافظــة شــبوة:" كنــت اتوقــع 
مــن المليونية الخروج بقــرار مصيري 
وتكويــن  الــرؤى،  وتوحيــد  وحاســم 
حامل سياســي يكون الممثل الشرعي 
للقضيــة الجنوبيــة والجنــوب ويكون 
المخول الوحيــد في جميع المفاوضات 
وتمثيل الجنوب،ويجمــع كافة األحزاب 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية  
التحرير  الجنــوب تحت ســقف  ليمثلوا 
القادم  للجنوب  بالنســبة  واالستقالل. 
لكافــه  جنــوب  يكــون  أن  توقعاتــي 
الجنوبييــن دوله ذات حكــم فيدرالي 

ومستقلة بذاتها".
وتقول األستاذة عفاف مجاهد أحمد:" 
كنــت اتوقــع أواًل أن يتــم اإلعالن عن 
كيــان سياســي جنوبي موحــد، وثانيًا 
اإلعــالن عــن مجلس عســكري جنوبي 
هدفة التحرير واالســتقالل، معتبرة ما 
خرج به إعــالن عــدن التاريخي مخيب 
لآلمــال التــي كنــا نتطلع لهــا وكأننا 
نعود للمربع األول، الحامل السياســي 
الجنوبــي يجب أن يضــم كل مكونات 
الشــعب الجنوبــي وأن يكــون هدفه 
إقامة دولــة جنوبية. اتوقــع أن يكون 
الجنــوب القــادم  فيدرالــي يضم كل 
محافظــات الجنــوب ويســوده األمــن 
واالســتقرار والنظــام والقانون بدون 

مناطقية او حزبية".

كيف يقر�أن حر�ئر �جلنوب �إعالن عدن �لتاريخي؟
الرابع من مايو يوم تاريخي يف الثورة اجلنوبية، احت�ســد فيه 
االآف اجلنوبيني من املهرة �سرقًا اإىل باب املندب غربًا يف �ساحة 
العرو�ــص بالعا�سمة عــدن،  يف مليونية اإعالن عــدن التاريخي، 
راف�ســني لقــرارات ال�ســرعية ومتم�ســكني بهدف الثورة املن�ســود 
التحرير واال�ســتقالل وا�ستعادة دولة اجلنوب، مفو�سني القائد 
اللــواء عيدرو�ــص الزبيــدي لت�ســكيل جمل�ــص �سيا�ســي جنوبــي 
لتمثيل ال�سعب اجلنوبي يف املحافل الدولية واالقليمية، و�سواًل 
لهدفهــم ال�ســامي ونيل التحريــر واال�ســتقالل وا�ســتعادة دولة 
اجلنــوب. فهــل لبــت قــرارات املليونيــة تطلعات �ســعب اجلنوب 
وارتقت اىل م�ستوى ت�سحياته وقوافل ال�سهداء واجلرحى التي 
قدمها، طوال م�ســرة ثورته اجلنوبية ال�ســلمية وحرب مار�ــص 
2015م التي �سنتها قوى االحتالل الغازية للجنوب والتي �سطر 
فيهــا ابناء اجلنوب اأروع املالحم البطولية يف الدفاع عن الوطن  

ومازال ي�سحي .
يف هــذا اال�ســتطالع ت�ســليط ) عــدن تــامي( ال�سوء علــى اأراء 
املــراأة اجلنوبيــة، والتي كانــت والزالت تتقدم �سفــوف الن�سال 

االأوىل، فاىل احل�سيلة التي خرجنا بها.
استطالع/ مريم بارحمه
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كتابات

والجميــل في ذلــك ان القيادة منبثقــة من الداخل 
وحاصلة على تفويض شــعبي لقيــادة المرحلة تحت 
راية موحدة وأهداف واضحة ورؤية واضحة وتشــكيل 
واضح لذلك البــد ان يرتقي هذا الحــدث لمبتغاه وال 
يحيــد عن الهدف اإلســتراتيجي لشــعب الجنوب وأن 
يكون التمثيل حقيقي يستوعب كل األطياف المؤمنة 
بإســتقالل الجنــوب وال يعتمــد علــى اللــون الواحد 

والصوت الواحد 
ويراعــي األهميــة للمــدن ذات العمــق التاريخــي 
واإلســتراتيجي دون إقصــاء أو تهميــش والتعامــل 
بسياســة التبعية البــد بأن يشــعر الكل بالشــراكة 
الحقيقية لبناء المســتقبل فالجنوب بكل أبناءه ولكل 

أبناءه وطن يتسع للجميع ..
تطرق اإلعــالن ألمور عدة لكن ســأقف بطرحي على 
نقطة ضعف #إعالن_عدن_التاريخي من وجهة نظري 
أنه وضع كل ثقله في شخص واحد ؛ فإذا حدث مكروه 
للواء الزبيدي ال سمح اهلل ؛ ذهبت كل إنجازات مليونية 

#إعالن_عدن_التاريخي مهب وأدراج الرياح.. 
لذلــك أدعو اللواء عيــدروس الزبيدي إلــى مواصلة 
الخطــى لإلعــالن عن المجلــس أو الكيان السياســي 
الجنوبي المســتقل وان يرفقه باإلعالن عن تشــكيل 
المجلس العســكري الجنوبي مع تحديد آليات واضحة 
لنقل السلطة ونقل منصب الرئاسة بين االعضاء حتى 
يســتمر الكيــان وال يرتبط بأشــخاص فيتوقف حيث 

تتوقف حياتهم واعمارهم ..
ونطالب بســرعة تشــكيل لجــان تتواصل مــع أبناء 
العاصمة عــدن خاصة وأبنــاء المحافظــات الجنوبية 
عامة من حركات شــبابية ثورية لها تاريخ نضالي في 
الثــورة الجنوبية التحررية وأنخرطــت بكل قوتها في 
مقاومــة عــدن والمقاومة الجنوبية فــي باقي المدن 
التي صنعت النصر مع التحالف العربي والجلوس معها 
ومع المجالس والمنظمات وكل شــرائح المجتمع التي 
تمثل عدن على وجه الخصوص والمدن الجنوبية عامة 

المؤمنة بأهداف القضية الجنوبية الوطنية.. 
وأن التأخيــر في توحيــد الصف الجنوبــي واإلعالن 
عن المجلس السياســي الجنوبي والعسكري او التفرد 
بالعمــل وإتخاذ قــرارات أحادية الجانب ســينتج واقع 
مغاييــر لما يتطلعه الشــعب الجنوبــي من #إعالن_
عدن_التاريخــي فالنــاس كلهــا تراقب بحذر شــديد 

وتريد رؤية وأهداف واضحة لما بعد اإلعالن.. 
وعليــه نطالب القائد عيدروس أن يستنســخ تجربة 
" مؤتمــر حضرمــوت الجامــع " التــي حققــت نجاحــًا 
مذهــاًل دون النظر للمزاج الشــعبي فالنصيحة لقائد 
الكيان ورئيســة اللواء الزبيدي اال يعتمد على المزاج 
الشعبي ألنه متقلب والقرارات الحاسمة تحتاج لدراسة 
استراتيجية وليس اإلعتماد على المزاج الشعبي ولكن 
مــع مراعاة الشــركاء الحقيقيون في النضــال الثوري 

السلمي والمقاومة الباسلة.. 
ونطالبكم بعرض وتقديم الرؤيــة واضحة األهداف 
والمعالــم للكيــان والدعم بقوة لعقــد " مؤتمر عدن 
الجامع" و مؤتمرات بقية المحافظات الجنوبية أســوة 
بحضرموت التــي تقدمت بخطوات علينــا لكي يكون 
التمثيــل للمحافظــات عاداًل وســهال فســيكون لكل 
محافظة ممثل شــرعي يقودها ويمثلها في المجلس 
السياسي والعسكري ويكون الدعم مباشر إلنجاح هذه 
المؤتمرات والبدء بالتشــكيل وإعالنــه وفرض اإلدارة 
الشــرعية المســتمدة من تفويض الشــعب الجنوبي 
على حدود الجنوب من المهرة شرقًا حتى باب المنذب 
غربًا بعدها ســيقف الشــعب الجنوبي العظيم معكم 

ولجانبكم مثلما وقف يوم #إعالن_عدن_التاريخي.

ماذا بعد التفويض ؟
األيــام  يــات  جمر تابعتــم  بالتأكيــد 
#إعــالن_ أهمهــا  وكان  الماضيــة 
عدن_التارخيــي حــدث عظيــم منتظــر 
منذ أعوام وهو كيان ســيايس جنويب 
اجلنــويب  الشــعب  ميثــل  مســتقل 
العظيــم يف المحافــل الدوليــة إلنــزاع 
حقه المرشوع يف بناء الدولة اجلنوبية 
الفدرالية المستقلة حدث مثل هذا 

كان مبثابة حلم للجنوبني
 محمد انور

 اكبر المشــاكل التي نعيشها هي التداخل 
بيــن الدولــة والقبيلــة عــدوى انتقلت من 
الشــمال للجنوب فأصبح المواطن في حيرة 
يحلم في دولة المواطنة والحداثة , ويعيش 
في تجمعات قبليــة ترفض االنصياع للدولة 
والنظام والقانون , بشــعور أن كيان الدولة 
يهدد كيانها ، والسبب أّن حّكامنا لم يعرفوا 
بعد كيف يمكــن أن يقيموا دولة المواطنة، 
وال حتّى أن يضعوا حدودا فاصلة بين الدولة 
والقبيلة، فما هو موجود لدينا، وأساسا منذ 
العقــود األخيرة، ال يتعــدّى دولة الجماعات 

الحاكمة بمباركة القبيلة .

وصل ولــن تألوا جهد القبائل للتوافد إليه 
للمباركة , كما يحلوا لها في األزمات , تتوافد 
لتعطي المسئول شــرعية القبيلة والحماية 
لتكبله في استحقاقات تفرضها عليه القبيلة 

, فتعيق عمله كمسئول في الدولة .
الرجــل عنوانه رفــض الخنــوع للقبيلة أو 
للسياســة فقال أنا رجل خدمــات واقتصاد , 
أي انه رجــل دولة , وهذا مصدر التفاؤل بان 
الرجل جاد في نهضة عدن , وسيكون عصي 
علــى القبيلة , وصعب اســتثماره لقضاياها 

الغير وطنية , لضرب الدولة في مهدها .
نأمــل لألخ عبد العزيــز ألمفلحي أن يكون 

محافظا لعدن وينهض بها لتستعيد روحها 
وســمعتها كمركــز تجــاري ومنطقــة حــرة 
ومركــز ثقافي وفكــري ونضالي , كســباقة 
فــي المنطقة بــكل جديــد لتنافــس بقوه 
في عصــر النهضة والتطــور والتكنولوجيا , 
وعودا قطعها على نفســه فــي أول تصريح 
عنــد وصوله عدن مرحبا بــك محافظا لعدن 
الحبيبــة عدن الخيــر والنماء عــدن أيقونة 
المدنيــة والتنوع والتعايــش , ونحن معك 
ولصفــك فــي مواجهــة كل التحديــات معا 

سنفلح يا مفلحي .

معا سنفلح يا مفلحي
وصل المحافظ عبد العزيز ألمفلحي لعدن فهل سيفلح يف إراسء سلطة الدولة ويهني سلطة القبيلة 
, أو الوجــود المــزدوج للســلطتني , هــل ســيفلح يف حتييــد أدوات مــا قبــل الدولــة ليعطــي فرصــة ألدوات 
الدولــة تعمــل لتبــين ركائــز الدولــة كجهــاز ســيايس وقانــوين متطــّور ينّظــم المجتمــع ويضع اخلطــط العامة 

لهنضة الوطن، ويرشف عىل تنفيذها لما فيه صالح مجيع المواطنني.
احمد ناصر حميدان 

جمال باهرمز
 الحقيقة ان تمسك واستماتة كل مكونات 
ونخب الشــمال بوحدة غدروا بهــا. هي في 
األســاس خدمه للمشــروع الفارســي بأرض 
المطالبــة  طريقــة  اختلفــت  وان  العــرب. 
واألســلوب والتكتيــك. ففي علــم االجتماع 
معــروف ان الكثــرة والمــال ألي مجتمع في 
عداء مع مجتمع اخر هي ادوات االنتصار مهما 
كانت شــجاعة وصمود وصبــر مجتمع القلة. 
وهذا ينطبق على عالقة الشمال األكثر عددا 
ومــاال وتنظيم. والجنوب االقــل عددا وأكثر 
فقرا وتشــتتا. صحيــح ان اإليجابية الوحيدة 
لصالح الجنوب هي باكتشاف شجاعة عناصره 
وأبنائه هذه الشــجاعة التــي أذهلت العالم 
وجعلــت منهــا دول التحالــف ســيف لضرب 
والقضاء على المشــروع الفارســي وامتداده 
واخمــاده. لكــن مع عامــل الزمــن والمكر 
والخديعة التي تتحلى بها مكونات الشــمال 
الى جانب الكثرة والمال. لن يستمر الجنوب 
سيفا ضاربا بأيد أشــقائه العرب وخاصة إذا 

انتهى تدخلهم.
-كان هذا هو ناقــوس الخطر واخفي كان 
أعظــم واليكم مثــال فقط: قدمــوا تقارير 
بانتهاك حقوق اإلنســان الى منظمات األمم 
المتحــدة علــى قــادة الجنــوب والمقاومة 
الجنوبيــة .ومــن ارســلهم لتقديــم هــذه 
األكاذيب يحــل ضيفا في افضل وامن مكان 
بعاصمــة الجنــوب واصبــح يمثــل ويتكلم 
باسم الجنوب والشمال ويتحلى بكل وسائل 
الراحة والسلطة التي حرم منها حين طردته 
مليشــيات الحوثي وعفاش واســتولت على 
غــرف نومــه بعد ان وشــمت وختمــت على 
مؤخرته بوشم خيانة الشمال .هل يعقل ان 
يستمر باحتضانهم شعب الجنوب ومقاومته 
التــي تقاتــل ألجــل عودتهم الــى بيوتهم 
وغرف نومهم بكرامة .وهم يغدروا ويتآمروا 

ويطعنوا ظهره وظهر دول التحالف .
-لماذا نحتاج للكيان السياسي للجنوب:

إيــران لم ولن تدعم غير الشــمال الحوثي 
وعفاش وتحثهم على مهاجمة الجنوب ومنع 
انفصاله بأي طريقه. ولم ينهي تواجد اذناب 

إيران في الجنوب والسواحل الغربية للشمال 
والزالوا اال المقاومة الجنوبية وابناء الجنوب.

-ونعلم ان مســالة تحرير الشــمال اوكلت 
لألحمــر نائب الرئيس هــادي وحزب اإلصالح 
االتجــاه  مــن  وبــدال  معــه  والمتحالفيــن 
بجيوشهم شماال لتحرير صنعاء. التزم قادته 
وقواعــده المتواجدة فــي الشــمال او التي 
هربت خارجه بالتــزام قادتهم الدين ذهبوا 
الى صعــده لتوقيع وثيقــة المكونات وهي 
وثيقة اهم بنودها اإلبقاء على الوحدة وعدم 
عرقلة تقدم جيوش الشــمال وكتائب أنصار 
اهلل الى الشــمال األســفل والجنوب وتجريم 

وتحريم محاربتها ووجوب دعمها.
-االن الخليــج يعــرف ان مســالة تحريــر 
الشــمال وعــودة الشــرعية كذبــه وخدعــه 
كبرى. لكنه اي الخليج يســتثمر هذه الكذبة 
الستمرار الحرب لمحاولة القضاء على جيوش 

الشمال المتحالفة مع دولة فارس.
-ويدرك األشــقاء فــي الخليــج والعالمين 
العربي واإلســالمي واألصدقاء في المجتمع 
الدولي خطورة الخطوة القادمة وهي ما بعد 
توقــف او انتهاء الحــرب وينتهي تدخل دول 
التحالــف العربي في قصف جيوش الشــمال 

منعا الجتياح الجنوب للمرة الثالثة.
-وخطــورة مرحلة مــا بعد الحــرب تتجلى 
بتنفيــذ االلتــزام بيــن مكونــات الشــمال 
)المتمــردة والهاربــة( بوثيقــة المكونــات 
باسم الوحدة والحفاظ على السيادة والتراب 
الوطنــي لليمن أي إعــادة اجتيــاح واحتالل 

الجنوب وجزره وباب المندب.
-لذلــك تدرك دول التحالــف ان فك ارتباط 
الجنــوب عــن عصابــات صنعاء وجيوشــها 
المرتبطة بإيران هو أفضل وأســهل الطرق 
للحفــاظ علــى االمــن القومــي الخليجــي 
والعربــي فــي معركــة البقــاء بيــن العرب 
وفارس. وما اعالن عــدن التاريخي اال بداية 
األضواء الخضراء ألبناء الجنوب من أشقائهم 
في دول التحالف ليصبح لهم كيان سياســي 
يقود مرحلة فك االرتباط ســلما او حربا. وله 
المشروعية في أي وقت الستدعاء أشقائه ان 

تمادت جيوش صنعــاء لمحاولة اجتياحه من 
جديد. ولذلك فمن ينادي بإعادة او استمرار 
الوحــدة مع الشــمال هــو من يخــدم بغباء 
اســتئناف تمدد المشــروع الفارســي ألنهاء 

الوجود العربي.
-كذبة مشــروع اليمن الجديــد كلنا نعلم 
بــان مكونات الشــمال وبالــذات الهضبة او 
المركــز الزيدية المقدس والــذي عمره اكثر 
من الف ســنه لن يرضى مشايخه ومجتمعه 
القبلــي المتخلــف ان يشــاركهم الســلطة 
والمال والحكم ابناء اليمن االسفل لسببين 
االول العتقــادات دينيــه .ومعروفــه ثانيــا 
ألعراف مزمنة قبليــه تضع ابناء تهامة وتعز 
والبيضاء ومــارب في مرتبــه اجتماعيه اقل 
منهــم او ثانوية .فهل يعقــل ان يأتي عبد 
يتم بيعه وشــرائه في محاكم حجه الرسمية 
وقضاه رســميين وبشهود رســميين لشيخ 
مــن عمــران او صعده ان يكــون قاضي في 
محكمــة كانت تبيعــه او تبيع اجــداده من 
ســابق .والدليل على ذلك ان اول من انقلب 
على مشروع الرئيس هادي ودولته االتحادية 
هم أنفســهم القادمين من هــذه الهضبة 
الزيدية وان مــن يعرقل تطبيع األوضاع في 
المناطــق المحــررة هم أنفســهم الهاربين 

والمنتمين الى الهضبة المقدسة .
-إيران احتلت جزر االمــارات الثالث لتهدد 
عســكريا الوجــود الخليجي وتهــدد مالحيا 
العالــم العربــي والعالــم اجمــع بالممرات 
المائيــة للخليــج ومضيق هرمــز. بالمقابل 
تعرف إيران ومن خالل دعمها لصنعاء الذي 
كان يوازي طائرتين امداد يوميا قبل عاصفة 
الحــزم وحظر الطيران الى مطــار صنعاء ان 
الســيطرة على عدن والجنوب هو انتصارها 
فــي القضاء علــى العــرب امنيا وعســكريا 
واقتصاديا لماذا ألنها ســتتحكم ببحر العرب 

والبحر االحمر وكل الجزر والمضايق فيهما.
)متــى يا اخي تفهم / وكثر الضرب تتعلم / 
بان الجالد والقاضي / ومن يصنع كل إرهابي 
/ ومــن يختار لنا حاكــم / هو في األصل من 

يحكم / هو الجاني والمجرم(

ملاذا اشهار الكيان السياسي للجنوب االن ؟
نالحظ ومن خالل المتابعة والتواصل مع عدد كبري من االعزاء بان البعض مهنم ينتاهبم القلق واخلوف مما 

تروج له واسئل اإلعالم التابعة العداء اجلنوب وقضيته وما تضخه كذلك شبكات التواصل اإلجتماعي من كم 
هائل من الاشئعات عىل مدار الاسعه
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منوعات

د. علي صالح الخالقي

حينما َبنيَّ "الُعر" ناعره!!
يا )الُعر( يا )الُعر( بنّي ناعرك ال انت ُعر

وااّل فَخل احلُيود العاليه وانت قر

لم يخاطب الشــاعر المرحوم بن سواده البكري 
فــي لحظة اســتفزاز تعرض لها في حلبة الشــعر 
ذات مــرة قبل أكثر من مائة عــام في حفل زفاف 
ســوى "جبل العــر"،  طالبــًا  منه منــه دون غيره 
من الرواســي الكثيرة في بلد الجبــال والرجال –
يافع- أن ينعر بناعره، ويصيح بصوته المســموع 
والمــدوي، إال الدراكــه لمــا لجبــل "العُــر" مــن 
أهمية خاصة واســتثنائية في الذاكرة الشــعبية، 
كرمز لإلبــاء والعزة والشــموخ، إذ ارتبط اســمه 
بالمواجهــات مع جنود األئمــة  الزيود الغزاة منذ 
عهد الدولة القاســمية أثناء محــاوالت تمددهم 

صوب الجنوب.
لــم يقيَّض للشــاعر البكــري أن يعيش لحظة 
شكوى جبل "العر" من الغزاة الجدد أخالف األسالف 
الزيود الذين جثموا على كاهل هذا الجبل الشامخ 
بعــد حــرب 1994م، فأبى أن يقبلهــم أو يرضى 
بوجودهــم الثقيل، فصاح مســتجيرًا برجال يافع 
والجنوب، فسمع شاعرهم شكواه وبادره بالجواب 

بلسان قومه يقول:
يالعر ال تبكي وال تشكي

ال�سرب منك والوفاء منِّي
اق�سم برب العر�ص ما نخ�سع 

ي لو نقتلب عاملعتدي جنِّ

لــم يُطل صبــر الجبل االســطوري كثيــرا، فقد 
عانــى مــن معاناتــه كل أهلــه ومحبيــه الذين 
يأبون الضيم ويفضلون الموت على الحياه، دون 
الخضوع للغزاة،أسوة باســالفهم األباة.. وحينما 
ضاقوا ذرعًا بالممارسات االستفزازية اجمعوا على 

تحريــر رمز وجودهم، كما في مأثورهم الشــعبي 
القائل )ال العر باقي فيافع بالوجود(.. ولهذا أعدوا 
العدة والعتاد ورتبوا الصفوف واألجناد بما تيسّر 
لديهم من زاد وزناد،  وحين اقتربت الساعة صرخ 

شاعرهم مخاطبا "العر" باقتراب موعد النصر:

يالعر التاأبة رجالك جاهزه
�سرمد وحيد الُعر مقربة الغزاه

العهد �سابق وال�سواهد بارزه
واملعتدي البد ما يلقى جزاه

اأبطال يافع ما بتوقف عاجزه
واليافعي عاحلق ما يقبل َعَزاه

َدحن املكاتب لع�سرة متناهزه
واملوت عند احلر اأ�سرف من خزاه

 وفي اليوم المشهود 20 ابريل من عام 2011م  
اندلــع أوار معركة تحرير "جبل العر" الســتئصال 
شــأفة الوجــود الغريب الــذي عانى مــن ويالته 
الناس واســتفز وجودهم وقيــد حريتهم، فهبوا 
ملبين النداء من كل فج ودار من يافع ومن غيرها 
من مناطق الجنوب، ورغم عدم تكافؤ القوة إال أن 
الصناديد األبطال والفرســان الشــجعان صنعوا 
ملحمة االنتصار ونســجوا خيوطها ليل نهار على 
مــدى 12 يومًا مــن القتــال واإلقــدام والحصار، 
واستبســل األبطــال دون خوف يتســابقون على 
صــدارة الصفــوف، وتقدم الزحــوف، غير هيابين 
لمالقــات الحتــوف، وصنعــوا النصر المــؤزر في 
ملحمة تحرير جبل العــر يوم 2مايو 2011م التي 
يصــادف اليــوم ذكراهــا الســابعة.. ونتذكر في 
هذا اليــوم األغر أولئك األبطــال الميامين ممن 
صنعــوا بدمائهــم الزكية لوحة النصــر المبين..
إنهــم الشــهداء األبرارالذين نحســبهم عند اهلل 
من المُصَطَفينَ اأَلخيَار وهم:عبدالسالم سعيد 
التركي المفلحي، وناصــر عبداهلل بن هرهرة الفر 

يدي وعادل حســين الصالحي، وأصيب وجرح من 
األبطــال القيــادي عبدالعزيز المنصــوري وعارف 
الربيعي..كما نذكر في هذه المناسبة بكل تقدير 
واعتــزار من قادة هذه الملحمــة الذين ابلوا بالًء 
حســنًا القائد محمــد صالح طماح والقائد ســالم 
صالح الحطيبــي وآخرين غيرهم، فلهم  كل تحية 
وعرفــان لهــم ولكل األبطــال الشــجعان الذين 
صنعــوا أول ملحمة بطولية فــي الجنوب بتحرير 
جبــل العر وطهروه من تواجد الغــزاة، فكان هذا 
النصر الحاســم فاتحــة االنتصــارات التي حفزت 
شعبنا الجنوبي وهيأته لمواجهة جائحة العدوان 
في العام 2015م وطرد الغزاة شــرد طرده بدعم 

من األشقاء في التحالف العربي..
مما يجــدر ذكــره أن قوات الحــرس الجمهوري 
التي كانــت مرابطة في جبل العــر قد مُنيت في 
هذه المعركــة بأول هزيمة ســاحقة في الجنوب 
منذ 94م  وتكبدت خســائر فادحة تقدر بالعشرات 
مــا بيــن قتلى وجرحــى وأســرى , وتدميــر عدد 
مــن الدبابــات واآلليــات ألعســكرية وانســحاب 
قائــد المعســكر مع عدد مــن جنــوده المتبقين 
صاغريــن من ســفح ألجبل تاركيــن خلفهم عدد 
مــن الدبابات والمدافع واألســلحة والذخائر التي 
غنمتها المقاومون األبطــال قبيل أيام من قيام 
الطيران الحربــي للرئيس المخلوع حينها بقصف 
بقايا المعسكر حتى ال يســتاثر األهالي بما تزخر 
به خزائن المعســكر من أسلحة وذخائر، لكن بعد 

فوات األوان. 
ونذكــر أيضا أنــه تجلى فــي ملحمــة االنتصار 
في معركــة "جبل العــر" وبأروع الصــور الترابط 
والتعاضد األخوي مع أهلنا من قبائل آل حميقان 
المجــاورة ليافــع  الذيــن تصــدوا بكل شــجاعة 
وبطولــة للتعزيــزات العســكرية القادمــة مــن 
البيضاء واعترضوا سيرها وأبوا أن تكون بالدهم 
جســر عبور لها لدعم قوى العدوان المحاصرة في 
العر، واشــتبكوا مع تلك القوات وكبدوها خسائر 
كبيرة وارغموها على الرجوع واستشهد منهم في 
غمــار المواجهة اثنان هما: الشــهيد البطل علي 
عبد القوي الحميقاني، والشــهيد البطل إبراهيم 
عبدالاله الحميقانــي وإصابة اثنين آخرين, وهذا 

الموقــف ليــس بغريب علــى أهلنا فــي بالد آل 
حميقان فقد ربطتهم بيافع عُرى األخوة وجمعت 
أجدادهم مواقــف بطولية مشــتركة مماثلة  في 
مواجهــة أســالف الحوثيين من الغــزاة الزيود.. 
واستحق آل حميقان اإلشادة بموقفهم هذا الذي 

ال يُنسى، كما في قول شاعر يافعي:
  

وا احلميقاين رموز املرجله  حيُّ
بانت مواقفهم وبانني احل�سان
واليافعي وايف ب�سرع القبيله 

برند موقفهم ولو طال الزمان
مادام نربا�ص الوفا نتبادله 

تبقوا ونبقى درع واحد باالمان
وصــح مــا قالــه الشــاعر فها هــي يافــع  ترد 
الجميل وتــؤازر أبطال آل حميقان هذه األيام في 
مواجهاتهــم لجحافــل الغــزاة الحوثيين وتقدم 
الدعم والمساعدة لهم في تبادل للوفاء والمواقف 
في الظــروف الصعبةفي هذا األوان، كما في غابر 

الزمان.
في الختام وفي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 
السابعة لمعركة تحرير جبل العر ال ننسى اإلشادة 
بأسرة آل بن شهيون الكرام الذين الذين خصصوا  
جائزة تحمل اســم "جبل العر" لمكانته التاريخية 
والرمزيــة ليافع خاصة والجنوب عامة, وســموها 
)جائزة العُر لإلبــداع وخدمة المجتمع(، وكم كان 
صنيعهم موفقا حينما منحوا نسختها األولى في 
العام 2014م ألســر أولئك الشهداء األبرار الذين 
بذلوا أرواحهم رخيصة مــن أجل تحرير جبل العر 
عام 2011م  وهم الشــهداء: عبدالســالم سعيد 
التركي وناصر عبداهلل بن هرهرة وعادل حســين 
الصالحي، الذين نترحــم عليهم ونتذكرهم بكل 
فخر واعتزاز مع كل شــهداء الوطن الذين صنعوا 

االنتصار ضد جحافل الحوثيين التتار.

عدن
2مايو2017م

منصور نور

اثناء زيارتي للمعرض العلمي 
لكليــة طب األســنان - جامعة 
اللوحات  - اســتوقفتني بعض 
الفنية لطالب المستوى الثالث 
ومنهم منذر خان ويسرى وهيا 

سامر وبشرى العياشي ..

الطالبة هيا سامر .. 
شــاركت باعمــال فنيــة في 
رســم األســنان وبعض الرموز 
التشــكيلية مســتخدمة خيوط 
مثبتــة  الســميكة  التطريــز 
بمســامير صغيرة علــى ألواح 
خشبية وكانت بحق تحف فنية 
المعرض  صــدارة  تزين  رائعة 

العلمي الجميل.

الطالب منذر خان ..
شــدت انتباهي لوحته التي رسم 
فيهــا مجموعة اســنان باســلوب 
تجريــدي وشــكل مــن الزخرفــة 

الهندسية لوحة معبرة وجميلة مع 
حسن استخدام االلوان )اكريليك( 

وتوزيعها بشكل دقيق ونظيف.

بشرى ويسرى
وزميلتها  بشــرى  عنــد  وجــدت 

يســرى روح الموهبــة الفنية ، في 
رســم المناظر الطبيعية والوجوه 
باســتخدام الفحــم الجرافيكــس 

وااللوان الزيتية.
والــكل يحمــل مشــروع فنــان 
وطبيــب أســنان ناجــح بعون اهلل 

والحماســة  الفنية  للمهــاراة 
في مشــاركتهم في المعرض 
العلمي وتلك الدقة في الرسم 
واســتخدام االلــوان من قبل 
منذر وبشــرى ويســرى ربما ال 
نجدها إال عند فنان تشــكيلي 
تلقــوا  إنهــم  او  متمــرس 
محترف  فنان  عند  االرشــادات 
وهــذا ال يقلــل مــن جمالية 
روحهــم الفنيــة واتمنى لهم 
ولكل  والنجــاح  التوفيــق  كل 
زمالئهــم الطــالب والطالبات 
الرائعيــن والذيــن ســاهموا 
في إنجــاح المعــرض العلمي 
الجامعــي  الطالــب  واســبوع 
العشرين وشــكرا للصديقين 
الدكتور محمد حســن السقاف 
عميــد كليــة طــب األســنان 
والدكتــور  عــدن  بجامعــة 
عبدالبــاري عبداهلل فنــان البرامج 
الحاسوبية ودعوتهما لزيارة كلية 

طب األسنان.

يف ذكرى حترير)جبل العر(..

�لت�صكيل يف طب �لأ�صنان

ثقافة

رمضاُن جئــتَ وجاَء الخيرَ الوانا، شــهرٌ وتمضي ويبقى 
الخيرُ قرآنا،َ، زُفَّت بشــائرُ أن الِبــرَّ مقتربٌ،، على جناحكَ 
واالحســاُن قد حانا،، تنزَّل الحقُّ مــن عليا الجنانِ لنا، في 
ليلــةٍ منكَ انوارًا والحانــا،، فيكَ انتصرنــا على العدوانِ 
قوتُنا، صومٌ وفرّ شــباعُ الكفِر خِذالنا،، في كل عاٍم اذا ما 
جئتنا سكنت، نفوسنا دعوًة تنســاب إذعانا، ،بالصفِح تملؤ 
دنيانــا ومغفرةٍ، تصد مــن غضب الرحمــن نيرانا،،قلوبنا 
تنظــرُ االفــالكَ باحثًة، عن شــعرةٍ ظهرت للخيــر إعالنا، 
يُهــدي الغنيُّ زكاَة المــاِل مُبتهجــًا، واهلُل يعطيهِ إكراما 
وإحســانا،، قالوا دنوتَ فلألكوانِ فرحتُها، ونحن اســعدُ 
خلِق اهلِل إيمانا،، تأتي وتمضي سريعًا يا لدهشتنا ، بأن اوان 
رحيل الســعد قد آنا، تحررُ النفسَ من أطماعها وكفى، ال 
شــيَء حررها علمًا وكهانا،، نهارك بسمٌة في الوجهِ وادعٌة، 
صبرا وشكرا وتسليمًا ورضوانا،،وليلكَ في تراويحٍٍ وأدعيةٍ، 
تطهّر القلبَ تســبيحًا وقرآنا، قد جئتنا وجراح الروح داميٌة 
، مــن فرقةٍ وشــريك البيت قد خانا،، قتــٌل وإفكٌ وارهابٌ 

وغطرسٌة، ال ا

قصيدة 

)مرحبًا 
رمضان(

ال�ساعر و�ساح �سنان
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تقريراعداد / حمسن كرد

منوعات

كو
سودو

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

 

  كيف تلعـبها ؟
    اللعبــة تعتمــد على المنطق  وليس بالضرورة أن تكــون عبقريًا في الرياضيات ، ويمكن 
البــدء بحلها من أي خانة بوضع الرقم المناســب  وتذكر أن األرقــام التي تكتبها بداية تعتبر 
مفاتيح تســاعدك على الحل وذلك بتعبئة كل خلية في الشــبكة من ) 9 - 1( بحيث يجب أن 
يحتوي كل صف أفقي وعمودي وكل مجموعة من الخانات التسع الكبرى على رقم غير مكرر .

كلمات متقاطعة :

عدن تايم / متابعات :

تنتظــر ريال مدريد مبــاراة صعبة 
مســاء اليــوم األربعاء أمــام نظيره 
أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي 
دوي أبطــال اوروبــا لكــرة القدم ” 
التشــامبيونز ليج ” , في اللقاء الذي 
ســوف يقــام علــى أرضيــة ملعب ” 
فيســنتي كالديرون ” معقل الروخي 

بالنكوس .
شــبكة ” البرنابيــو ” المختصة في 
شــؤون فريق ريال مدريد قالت في 
تقرير لهــا عبر صفحتها اإللكترونية 
علــى اإلنترنــت بــأن هنــاك قلــق 
داخل أروقــة ريال مدريــد من هذه 
المواجهة , التى ســوف تكون حامية 
الوطيس في المدرجات وعلى أرضية 

الملعب .
وأضــاف المصدر على أن قلق ريال 
مدريد فــي أن يتعمد العبي اتلتيكو 

التســبب فــي إصابات لالعبــي ريال 
مدريد في لقاء اإلياب اليوم األربعاء 
, خاصة بعدمــا أبدى جماهير ونادي 
اتليتكــو إســتياءهم الشــديد من ” 

تيفو ” ملعب سانتياجو برنابيو .
وكان فريــق أتليتكــو مدريــد قد 
دعــى جماهيره والعبيــه عبر مواقع 
القتال  بضرورة  اإلجتماعي  التواصل 
في لقاء اإليــاب اليوم على أمل قلب 
نتيجــة لقــاء الذهــاب , حيــث كان 
النادي الملكي قد حقــق فوزًا كبيرًا 
على ملعب سانتياجو برنابيو بثالثة 

نظيفة .
وأشــار المصدر على ان زين الدين 
زيدان يخشــى من تعرض الالعبين 
إلصابــات خالل مبــاراة اليــوم أمام 
اتليتكــو مدريــد , قبل شــهر واحد 
فقط على إنتهاء الموســم , حيث أن 
المدرب اليريد فقــدان أي العب من 
العبيه قبل المنعرج األخير والحاسم..

عدن تايم / متابعات :

الدوليّ  اإلنجليــزي  المهاجــم  يعيــش 
المخضــرم، وايــن رونــي، قائــد فريــق 
مانشستر يونايتد، موسما محبطا للغاية، 
حيث يعاني من اســتمرار تواجده في دكة 
البدالء حتى مع غياب المهاجم األساســي 
للفريق، السويدي زالتان ابراهيموفيتش، 
وهو مــا جعله يفكــر في انهاء مســيرته 

الحافلة مع الشياطين الحمر.
وحسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية، 
فإن روني قد اتخذ قراره بالرحيل عن أولد 
ترافــورد بنهاية الموســم، وانــه يقترب 
من الموافقة علــى احد العروض المغرية 

المقدمة له من نادي صيني.
وتأتي رغبــة الولد الذهبــي في مغادرة 
صفــوف يونايتــد، بعدما شــعر أنه ليس 
في حســابات البرتغالي المحنــك، جوزيه 
مورينيو، ومنحه الفرصة للمهاجم الشاب 
راشفورد، واالعتماد عليه وايضًا الفرنسي 

مارتيال.
ويضغط مسؤولو النادي الصيني بشدة 
علــى روني، مــن أجل االلتحــاق بصفوفه 
وحسم قراره، خاصة وأن نافذة االنتقاالت 
الصينيــة من المقــرر لهــا أن تفتح بدءا 
من يوم 17 يونيــو المقبل، ومن المرجح 
حصــول الهــداف التاريخــي لمانشســتر 
يونايتد، على راتب ســنويّ قدره نحو 32 

مليون استرليني.

قلق يف ريال مدريد قبل مواجهة أتليتكو مدريد !

هل يكون هذا موسم روني األخري مع مانشسرت يونايتد؟

اأفقيًا :
1-  من فناين عدن الراحلني له الكثرمن 

االغاين العاطفية 
والوطنية منها )بالد الثائرين(

2- عا�سمة اثيوبيا ـ ع�سو ال�سم  
3-  من�سرف اإىل العبادة ـ حرف مو�سيقي )م( ـ 

كائنات بحرية 
4-  اجلواب ـ مذياع 

5- و�سى ـ ثلثا دال ـ للنهي ـ اجلواب 
6-  دالل )مبعرة( ـ مفرد احلرا�ص )م( ـ 

للتعريف
7-  جهز ـ مفرد ال�سموم )م( ـ ال�سندل )مبعرة( 

8- �ساعر �سوري راحل لقب ب�ساعر احلب 
وال�سيا�سة ـ بكى ب�سياح وعويل 

9- مادة ناجتة عن اخل�سب بعد االحراق ـ 
امل�ستهزئ 

-10 قيود ـ فعل ما�ص ناق�ص ـ للنداء 
-11  من االغاين ال�سهرة للمطرب الراحل 

عبداحلليم حافظ 
-12  املكمل ـ ن�سف عرين 

-13   زاوية الفم ماحتت اخلد ـ مثنى اأّكال 
-14 مثنى نادي ـ �سمر مت�سل ـ االإثم 

-15 االفراط يف تناول ال�سئ واال�ستمرار عليه ـ 
لعاب ـ مفرداأيام 

 عموديًا :
 1- ق�سطا�ص ـ اأ�سواء ـ خا�ستنا  

2-  من االغنام ـ ظالم اأول الليل ـ للتعريف
3-  بارع وباهر ـ القا�سط اأو املن�سف )م(ـ اأن�سد 

وترمن  
4-  مت�سابهة ـ عك�ص القدمي 

5-  حرف اجنليزي ـ املغلقة اأو امل�سدودة ـ عك�ص 
قعد 

6-  �سعب و�ساق ـ عام يف املاء ـ لال�ستفهام ـ 
�سمرمت�سل 

7-  من ا�سماء مدينة القد�ص ـ حرف ن�سب )م( 
8 -  ن�سف عبر ـ مثنى دار ـ اإخفاء اأو احتفاظ 

بال�سر
9-  عتيق ـ ا�ستئثار وا�ستغالل

-10  حيوان قطبي ـ ماقبل اثنني ـ �سمراملخاطب 
للمثنى 

-11  مت�سابهة ـ مت�سابهة ـ فقروحاجة 
-12  خممور ـ جمع �سبيل ـ للتعريف 

-13  حرف هجائي ـ �سمر املتكلم ـ غرمادي اأو 
ين�سب اإىل املعنى 

-14  ا�سم ا�سارة للبعيد ـ عك�ص اال�سرار ـ ثلثا زور 
-15 عظم تنموعليه اال�سنان ـ البيداء ـ 

مفرداأهرام 
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ريا�صة

عدن تايم / خاص :

ينتظــر أن يتحدد عصــر اليــوم األربعاء 
المتأهل الثاني للمبــاراة النهائية لبطولة 
القدامى فوق 35 ســنة ، والــذي أقيم على 

ملعب الهوكي بكريتر .
وستجمع مباراة اليوم فريقي العيدروسي 
والخســاف ، وســيتحدد منهمــا المتأهــل 
للمباراة النهائية والتي ستقام عصر السبت 
وســتجمع الفائز من مباراة اليوم مع الفائز 

من مباراة شباب كريتر وشهداء القلوعة .
وقد تأهل فريق الخســاف لهذا الدور بعد 
الفوز عصر االثنيــن على فريق محمد يحى 
بضربات الترجيــح 2-3 ، بعــد التعادل في 

الوقت األصلي بهدفين لكاًل منهما .
أما فريــق العيدروســي فقــد تأهل بعد 
الفوز على فريق إنمــاء بصعوبة 4-5 ، بعد 

مباراة قوية مثيرة ومليئة باألهداف.

ويتوقع أن تشهد المباراة مستوى متميز 
، خاصــة وأن الفريقــان يضمــان عدد من 
الالعبيــن المميزيــن والمعروفيــن أمثال 
عدنان دباله ورفيق الويكا وقاســم خالقي 
وحمادة الــوادي ونياز حســن وغيرهم في 

فريق الخســاف الذي يقوده المدرب فتحي 
ســنان ، وهانــي بالبــل ومأمــون مرشــد 
وعصمت خدشــي ومحمــد فــؤاد وغيرهم 
في فريق العيدروســي الذي يقوده المدرب 

جالل عمر .

عدن تايم / نبيل ماطر :

تأهل ناديي فحمان وخنفر إلى نهائي بطولة كأس رئيس 
الجمهوريــة ألندية أبين لكرة القــدم والتي أقيمت برعاية 
ودعم معالي وزير الشــباب والرياضة نايف البكري ، واللواء 
ابوبكر حسين ســالم محافظ محافظة أبين وإشراف مكتب 
الشــباب والرياضة وتنظيــم اتحاد كرة القــدم بالمحافظة 

وذلك بمشاركة 22 نادي بنظام خروج المغلوب
وجاء تأهل نادي خنفر بعد تغلبه 2/1 على نظيرة نادي سد 
باتيس في اللقاء الختامــي لتجمع زنجبار ، ليتوج نادي خنفر 
بطال المجموعة األولى و ونادي ســد باتيــس وصيفا ونادي 

سرار المثالي .
هذا وكان نادي فحمان قد حجز المقعد األول للنهائي بعد 
أن أقصى جوبان بهدفين دون رد في مباراة التي اهلته على 
حســاب التجمع الثاني لمالقاة نظيرة نادي خنفر يوم السبت 
القــادم في نهائــي بطولة كأس رئيــس الجمهورية ألندية 

أبين.
وفي الختــام قام كبار الضيــوف برئاســة الكابتن / احمد 
صالــح الراعــي و الكابتن / احمد مهدي ســالم رئيس للجنة 
المنتخبات وعضو اتحاد العام واألســتاذ / حســين بامطيرة 

مديــر مكتب الثقافة بأبين و الشــيخ فهمــي بابرادع مدير 
مكتب االوقاف والرشــاد والعبــي الزمن الجميــل الكابتن /
احمد ناصر العريــس والكابتن عثمان خميس جازع والهامة 
التربويــة بزنجبــار االســتاذ /احمد عوض نصيــب و مديري 
مكتب الشــباب والرياضة الكابتن / حســين نعــوم و ناظم 
الفقيــرو والكابتــن وجدي مهــدي و االســتاذ / وصفي بدي 
بتســليم كابتن بطل تجمع زنجبار كاس وكرتين وتســليم 

وصيف التجمع كاس وكرتين والمثالي كأس وكرتين .
أدار اللقــاء الطاقم التحكيمي الحكــم محمد احمد هذيل ) 
الطامي ( و ســاعده في الخطول حكم اول كمال عبداللطيف 
الفيش وحكم ثاني عبدالوهاب محمد ســيف رابعا/ الســيد 

علي عبود راقب المباراة / راقب المباراة /خالد جنيد .

عدن  تايم/ نجيب المحبوبي:

واصل المدرب التاللــي قيس محمد 
صالــح قيــادة الســفينة التالليــة في 
الذي  الرمضانيــة  المريســي  بطولــة 
ينظمهــا اتحاد كرة القــدم بالعاصمة 
عدن ويشــارك فيها أندية عدن ولحج 

وأبين .
قيس محمــد صالح واصل مشــواره 

التدريبــي للفريــق ، فيما تــم اختيار 
الكابتن علي شبير أداري للفريق، حيث 
يعد شــبير أحــد أبناء النــادي األوفياء 
للقلعة الحمــراء وأحد النجــوم الذين 

برزو في لعبة كرة الطاولة.
شبير تمنى وقوف جميع التالليين مع 
ناديهم من أجل المنافسة وخطف لقب 
بطولة المريســي، مؤكدًا انه ســيبدل 

قصار جهده من أجل خدمة العميد.

عدن تايم / محمد ياسين:

عبــرت العبة كرة الســلة " أمانــي ابراهيم محمد " 
عن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به في حفل يوم 
المعلم بمديرية دارســعد االســبوع الماضي والذي 
شــمل فريق ثانوية زينب علي قاســم لكرة الســلة 
الحاصــل على المركــز الثاني على مســتوى مدارس 
البنــات الثانوية فــي عموم العاصمة عــدن . وقالت 
الالعبــة المتألقــة / أمانــي ابراهيــم :" ان التكريم 
مثل لفتة طيبة ومحفزة مــن إدارة التربية والتعليم 
بالمديريــة لفريقهــا " . وطالبت نجمة كرة الســلة 
بالمزيد مــن االهتمام والعناية بالرياضة النســوية 

بالمدارس باعتبارها الرافد الرئيس للمنتخبات.
الجديــر ذكره أن الطالبة أمانــي ابراهيم ، من ابرز 
الناشــطات في مديرية دارســعد ولها أدوار إنسانية 
مشــرفة خالل العــدوان علــى المدينة حيــث قامت 
ضمن فريق عمل نســوي طوعي بتقديم اإلسعافات 
األولية للجرحى فضاًل عن دورها في حمالت التطعيم 

عــدن تايم / القصيــم / احمد 
الكازمي:

وأخيرا أســدل الســتار عن دوري شــهداء 
الجنوب الذي نظمتــه الجالية الجنوبية في 
منطقــة القصيم وســط المملكــة العربية 
السعودية وبأشراف الدائرة الرياضية فيها.

الفــرق  بيــن  شــديدة  منافســة  وبعــد 
المشــاركة تمكن فريقي الشــعلة وشــباب 
عــدن من التأهــل الــى المبــاراة النهائية 

للدوري.
وفــي المبــاراة الختامية الــذي حضرتها 
جماهير جنوبية غفيرة من منطقة القصيم 
وخارجها حيث كانت مباراة تهديفيه تميزت 

بأداء هجومي قــوي للفريقين قابلة ارتباك 
في دفاعات الفريقين مع ســيطرة معتدلة 
على خط الوســط في أوقــات كثيرة لصالح 
فريــق الشــعلة الذي اســتفاد من ســرعة 

جناحية وهو مامكنه من الفوز في المباراة 
بثمانية أهداف مقابل ســتة أهداف لفريق 
شــباب عدن رغم األداء المتــوازي بالمجمل 

بين الفريقين.

ليحرز فريق الشــعلة كاس دوري شــهداء 
الجنوب فــي منطقة القصيم وفريق شــباب 
عدن وصيف الــدوري في عرس كروي ختامي 

جميل.
بعدها تســلم فريق الشعلة كاس البطولة 
وفريق شــباب عــدن كاس المركــز الثاني ، 
كما تم تكريــم أفضل العب بالدوري وأفضل 
حــارس بالــدوري وكذلــك الالعــب المثالي 
وهداف البطولة وتم تكريــم حكام البطولة 
للدوري وســط  والداعميــن  والمســاهمين 
فرحــة جماهيرية جنوبية رائعــة حيث كانت 
تهتــف طــوال المبــاراة وهي تحمــل أعالم 

الجنوب.
حضر المبــاراة رئيــس الجاليــة الجنوبية 

المكلــف الشــيخ / محمد الشــمعي الكازمي 
بمعية نائبة الشــيخ / مــازن الرماعي وعدد 
من أعضاء مجلــس إدارة الجاليــة الجنوبية 
في منطقة القصيم وحضر كذلك شــخصيات 
من أبنــاء الجنوب مــن خــارج الجالية وعدد 
مــن الشــخصيات مــن الجاليــات العربيــة 
وكان للجمهور حضور الفت بعد أن أشــعلوا 
المدرجات بالهتافات منذ بداية المباراة حتى 

نهايتها.
الجنوبيــة  الجاليــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
بالقصيــم تعتبــر مــن الجاليــات الجنوبية 
المميزة والنشيطة وقد كان لها دور بارز عند 
تفعيل نشاط الجاليات بالمملكة وكانت أول 

جالية تشارك في دوري الجاليات العربية.

سيئون / خاص :

الترجي  فريــق  أســتطاع 
بسيئون  الثقافي  الرياضي 
إلــى  تأخــره  قلــب  مــن 
فــوز ثميــن فــي افتتــاح 
باشــراحيل  محــالت  دوري 
بســيئون  للرياضيــة 
وذلــك بفــوزه فــي افتتاح 
البطولــة على فريق العين 
بالشيشان بهدفين مقابل 

عصر األحد على ملعب فريق شباب االحقاف .
المباراة بدأت برغبة كبيرة من الطرفين وحماس في منتصف الملعب من الدقائق األولى 
للمباراة ذا شــن العبي الفريقين عدد من المحاوالت لتســجيل هدف التقدم وهو ما تحقق 
للفريــق العيناوي حينما ارتقاء العب المنتصف الحباني لكرة عريضة من كرة ثابتة يضعها 

على يسار حارس فريق الترجي مسجاًل الهدف األول للعين .
بعد الهدف أعاد المدرب عاشور الزبيري ترتيب صفوف فريق الترجي من جديد في منتصف 
الشــوط األول من كرة عرضية من قائد الفريق أحمد البلخي في طريقها إلى مرمى الشباك 
العيناويــة نحو تعديل النتيجة يتصدى العب العين محمد الهندي لكرة بيده ليحصل فريق 
الترجي على ركلة جزاء وكرت أحمر في وجه العب العين محمد العين الهندي ليسجل حسين 

رشيد الكثيري هدف التعادل للترجي يلعب العين بقية دقائق المباراة بعشرة العبين  .
بعد الهدف قام حارس فريق العين بالشيشــان بحركة طريفة أثناء اللعب بالجلوس على 
الكرة مما جعل حكم المباراة يشــهر صافرته باحتســاب ركلة غير مباشرة من داخل منطقة 

الجزاء لتشهد معها المباراة احتجاجات من فريق العين.
الشــوط الثاني أستطاع الترجي بســيئون من اللعب بتكتيكة الخاص أستطاع من اللعب 
بالمنتصف حتى أســتطاع عبداهلل عمر باوزير في منتصف الشــوط الثاني من تسجيل هدف 

الفوز والثمين لفريق الترجي والهدف الثاني .
ليتأهل الترجي إلى الدور الثاني فيما ودع فريق العين بالشيشان البطولة من الدور األول

أدار المباراة حكم ســاحة عماد الكثيري وســاعده على الخطوط فؤاد باغيث حكم راية اول 
ومحبوب أمان حكم راية ثاني راقب المباراة ابوبكر شيخ الحبشي رئيس اللجنة

الرتجي بسيئون يقلب تأخره إىل فوز على حساب العني بالشيشان اليوم .. من يتأهل لنهائي القدامى بكريرت )العيدرسي أو اخلساف(
يف افتتاح دوري باشراحيل للفرق الشعبية بسيئون

شبري إداري للفريق الكروي األول بنادي التالل

العبة كرة السلة ) أماني ابراهيم ( :سعيدة بالتكريم 
وتطالب مبزيد من الرعاية واالهتمام بالفريق

نهائي مميز لدوري اجلالية اجلنوبية على كاس شهداء اجلنوبي يف منطقة القصيم وفريق الشعلة بطاًل

فحمان وخنفر إىل نهائي بطولة كأس رئيس اجلمهورية ألندية أبني
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انفصال اجلنوب 
عن اليمن

اقتناص  فريقان سياســيان يتشــابهان فــي 
الفرص في األزمــة اليمنية، الجماعات اإلخوانية 
واالنفصاليــون فــي الجنوب. كالهمــا ال يحارب 
بنفسه، يعتمد على غيره، حليفان رغم الخصومة 
والتراشق اإلعالمي. اإلخوان المسلمون يرون أن 
انفصال الجنوب مقبول، يمنحهم مساحة أفضل 
للهيمنة على المســرح السياســي في الشــمال، 
على اعتبــار أن االنقالبيين منهكان من الحرب، 
الحوثيين وحزب الرئيس الســابق علي عبد اهلل 

صالح.
وكذلــك االنفصاليــون الجنوبيــون، يرون أن 
فصل الشمال عنهم، يقلص المساحة والسكان، 
ويعظم فرصتهم في الحكم في عدن. وقد سبق 
لي أن كتبــت رأيًا ضد فكرة االنفصال منذ فترة، 
ووصلتنــي احتجاجــات عاطفية كثيــرة لم تكن 

مقنعة، مع احترامي لمن اختلف معي.
أواًل، االنفصال مشــروع تغيير سياسي تحقيقه 
أصعــب حتى من االنقالب. فمــن حيث المبدأ ال 
يتحقق انفصال إقليم عــن دولة فقط ألن أهله 
قرروا ذلك، ولو باإلجماع، وإال تفككت دول كثيرة 
فــي العالم. هناك قانون دولــي يحكمه. فأكراد 
العــراق عمليًا انفصلوا منــذ عام 1990. أي قبل 
تحرير الكويــت آنذاك، ومع هذا هــم ينتظرون 
منذ نحو 27 عامًا االعتراف بدولتهم. وال ننســى 
أن األكراد قوم لهم لغة وعلم وبرلمان يميزهم 
عــن بقيــة العــراق. هنــاك نمــوذج الصومال، 
متفكك منذ عشرين عاما، وفيه دويالت مستقرة 

لها سلطة وعلم وعملة، مع هذا لم يعترف بها.
بريطانيــا  تتوعــد  التــي  اســكوتلندا  حتــى 
باالنفصال ال تســتطيع إال برضا وموافقة لندن. 
هناك العشــرات مــن المطالــب االنفصالية في 
أنحاء العالــم من أقاليم متململــة لم تفلح في 
االســتقالل؛ ألن النظام الدولي يرفض االعتراف 

بها حتى لو تمكنت من ذلك.
الجنوبيــون  االنفصاليــون  يســتطيع  نعــم، 
االنفصــال فقط فــي ظروف مالئمــة، ليس في 
غياب الدولة بسبب الحرب، كما هو الحال اليوم. 
عندمــا تســتقر األوضاع، وتكون هنــاك حكومة 
دائمــة، فالحاليــة مؤقتــة، أو برلمــان شــرعي 
منتخب، عندها يمكن االنفصال شرعيًا إذا وافق 
اليمنيــون من الجانبين عليــه. هذا ما جرى في 
السودان حيث إن حكومة البشير قبلت بانفصال 

الجنوب، وبرعاية دولية.
والمالحــظ في خطــاب االنفصالييــن أنهم ال 
يتجاهلون هذه الحقائق فقط، بل أيضًا يهونون 
من إشــكاالت المســتقبل: »بعد االســتقالل«. 
للجنوب مشكالته التي نماها نظام صالح آنذاك، 
وفي الجنوب فرق شتى تتنافس على السلطة، وال 
توجد ضمانات باستقرار الجنوب عندما ينفصل، 
بل قد يفتح بابًا أوســع من الصراعات. فالجنوب، 
مثل الشــمال، فيــه قبائل متنافســة، وزعامات 

محلية متصارعة.
وال شــك عندي أن أغلبية ســكان الجنوب فعاًل 
يريــدون االنفصــال، ومنــذ زمن حكــم صالح، 
فقــد كانــت الوحــدة مفروضة عليهــم بتحالف 
الفريــق الجنوبي المهزوم مــع نظام علي صالح 
في الشــمال. بدأت مأســاتهم بمؤامرة خالفات 
وانتهت بمســرحية اســمها الوحــدة. لقد أفقر 
صالح الجنــوب كما أفقر الشــمال وجوّعه. لكن 
علــى الجنوبيين أال يســتعجلوا االحتفاالت؛ ألن 
االنفصال مسألة يحكمها القانون الدولي وليس 
الشارع العدني. وفِي حال تعذر االنفصال عندما 
تســتقر اليمن، فإن هناك خيــارات ال تقل جودة 
فيهــا اســتقاللية إدارية واســعة، مثــل النظام 

الفيدرالي أو حتى الكونفدرالي.

نبقيك مع احلدث رئيس التحرير

اضطــر طــالب احدى مــدارس 
مديرية  فــي  األساســي  التعليم 
صيرة بمحافظة عــدن الى تأدية 

االمتحانات دون قمصان.
الكهربــاء  انقطــاع  ودفــع 
المتواصــل ألكثر من 15 ســاعة 
الكبيــر  اليــوم، واالرتفــاع  فــي 
لدرجة الحــرارة، الطالب الى خلع 
تأديــة  الســتكمال  قمصانهــم 

االمتحانات.

 قدمت قناة وإذاعة الغد المشرق تغطية 
إعالمية متميزة من خالل نقلها لمليونية 
عــدن التــي خرجــت منــددة بالقــرارات 
الرئاســية األخيــرة التــي طالــت بعض 
الكــوادر الوطنية ، فمن ســاحة العروض 
بثت القنــاة على مدى ســاعات متواصلة 
تغطية إخبارية وبرامجية شاملة ، ونجحت 
عبر الشــخصيات التــي اســتضافتها ان 
تقدم للمشــاهدين صورة تحليلة كاملة 
عن طبيعة الحدث ومدلوالته التي تحمل 

بعدًا استراتيجيًا.

وابدعت قناة الغد المشرق في تغطيتها 
المســتمرة من داخل الحدث ، حيث كانت 
عدســة القناة تتجول في ساحة العروض 
، وكانــت الشــخصيات المختلفــة تدلــي 
بدلوهــا في تحليــل أهمية هــذا الحدث 
وتقديمه للمشــاهد فــي مختلف أصقاع 

األرض.
وواصلت قناة الغد المشرق في نشراتها 
اإلخباريــة ، تغطية المليونية من مختلف 
الزوايا ، واتاحت للناس التعبير عن ارائها 

ووجهات نظرها حول الفعالية.

عدن تامي / خا�ص : 
يحتفل البنك االهلي اليمنــي يوم غد الخميس بتكريم 260من 

منتسبي البنك في كافة الفروع بمناسبة اليوم العالمي للعمال .
وفي تصريح ل " عدن تايم " قال محســن الشــبحي نائب المدير 
العــام للبنك االهلي ان حفل التكريم يأتي هذا العام بعد انقطاع 

دام سنتين بسبب االوضاع التي مر بها الوطن .
واضاف الشــبحي ان التكريم للموظفين والعاملين نعتبره وفاءا 
وتقديرا من قيادة البنك لتفاني وتضحيات وجهود منتسبيه حيث 
يشــمل التكريم هذا العام كل الذين ابلوا بالءا حسنا في الحفاظ 

علــى البنــك وومتلكاته خــالل فترة الحــرب وماتالها والشــهداء 
والجرحى من موظفي البنك والمهندسين والفنيين والمتقاعدين 
والحراســات والمبرزين في االداء والتميز فيه لخدمة عمالء البنك 

واعالء شأنه.
واكد الشــبحي ان البنك االهلي صرح مالــي عريق حظى ومازال 
يحظى بثقة كبيرة من عمالءه داخل الوطن وخارجه وكذا بالنسبة 
لنظراءه مــن البنوك والمصارف العربيــة والعالمية التي تربطها 

عالقات مالية وتعاون مشترك .
ومن المقرر ان يجري غد بمناسبة عيد العمال تكريم 260 عامال 

وعاملة من مختلف فروع البنك .

اختفت مادة غاز الطبخ المنزلي من االسواق في عدن، عقب قرار السلطة المحلية بيع 
األسطوانة بمبلغ 1800 ريال .

وقال االهالي في شــكاوى عبر عدن تايم: من يوم ماســمعنا عن هــذا القرار اختفت 
اســطوانات الغاز من قبل عصابة محــالت التوزيع والمندوبين وكذلــك اغلقت أماكن 

تعبئة الغاز في العديد من مناطق ومديريات محافظة عدن .
واكدوا ان بعض محالت تعبئة الغاز، تبيع االسطوانة الواحدة 20 لتر بمبلغ 3800 كما 

يحدث في مركز محطة الممدارة وكذلك خلف الملعب الرياضي بالشيخ عثمان.

أخفاء الغاز املنزلي يرفع سعره إىل 3800 ريال

حســين  المواطــن  شــكا 
عبداهلل احمد بن ياسين من 
السطو  على  اقدام مسلحين 
علــى أرضيتــه فــي منطقة 
التقنيــة بمديرية المنصورة 

محافظة عدن. 
وقــال فــي مناشــدة عبر " 
عــدن تايــم" امتلــك أرضيه 
قمــت ببناء ســور عليها في 
منطقة التقنية، تم البســط 
عليهــا من شــخص يدعى) ا 
م ش ( بقــوة الســالح ورغم 
توجيه مذكــرات توقيف من 
وزيــر الداخليــة ومدير امن 
عــدن ومديــر مكتبــه، لكنه 

رفض األوامر.
وطالب بن ياسين أمن عدن بالتدخل إليقاف المعتدين على أرضه 
بقوة الســالح وإحالة القضية للقضاء حسب توجيهات وزير الداخلية 

ومدير األمن ومدير مكتب مدير األمن.

مواطن: توجيهات عليا مل خترج 
الباسطني من أرضي

الغد املشرق.. تغطية متميزة ملليونية عدن

غدا .. البنك االهلي يكرم 260 عامال وعاملة

طالب يف عدن يؤدون االمتحانات دون قمصان

عاد الى ارض الوطن الباحث بالل غالم حسين 
من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة بحثية 

استغرقت 8 أشهر .
وكثف غالم خالل هذه الفتــرة زياراته لمراكز 
االبحــاث العلميــة ومكتبات بريطانيــة ومنها 
مكتبة الكمنولث بحثا عن مزيد من المعلومات 
المدنيــة واوجــه  التــي تتنــاول بنــاء االدارة 

نشاطاتها في مدينة عدن .
وقــال غالم ل " عدن تايم" ان كل ماتم رصده 
وجمعه يؤسس افكار العمال قادمة تنشر ألول 

مرة يعتزم اصدارها في الفترة القادمة .

عودة الباحث بالل بعد رحلة حبثية يف لندن


